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ο MEDIA, το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη
στήριξη του ευρωπαϊκού οπτικοακουστικού τομέα, συνεχίζει να
προσφέρει ευκαιρίες συγχρηματοδότησης στους κινηματογραφιστές στην Ελλάδα για την ανάπτυξη ταινιών, τη δημιουργία
προγραμμάτων κατάρτισης και τη διανομή οπτικοακουστικών
έργων. Περισσότερα από 1.5 εκ. ευρώ διατίθενται κάθε χρόνο στον ελληνικό
κινηματογράφο μέσω του προγράμματος MEDIA.
Σχεδόν το 1/3 των κονδυλίων κατευθύνονται στην αρχική φάση της ανάπτυξης
μιας ταινίας, στοχεύοντας στη βελτίωση του τελικού αποτελέσματος που φθάνει
στον θεατή. Ταλαντούχοι συντελεστές έχουν τη δυνατότητα να προετοιμάσουν
τα γυρίσματα των ταινιών τους με καλύτερες συνθήκες, ενώ η υποστήριξη του
MEDIA σε προγράμματα κατάρτισης και δικτύωσης διευκολύνει την πρόσβαση σε νέες τεχνικές και ιδέες. Εξίσου σημαντική και μεγαλύτερη σε συνολικό
μέγεθος είναι η υποστήριξη που προσφέρεται για την προβολή των ευρωπαϊκών
ταινιών στη χώρα μας, τόσο στο πλαίσιο των διεθνών φεστιβάλ στην Ελλάδα όσο
και στις ελληνικές αίθουσες. Αντίστοιχα, βέβαια, με το σύστημα υποστήριξης της
διανομής οπτικοακουστικών έργων του MEDIA διευκολύνεται η προβολή ελληνικών ταινιών στο εξωτερικό και αυξάνονται οι πιθανότητες για το ελληνικό σινεμά
να συναντήσει το ευρωπαϊκό κοινό.
Εντυπωσιακή είναι η συμμετοχή των ελληνικών πρότζεκτ στο Ταμείο του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Υποστήριξη των Συμπαραγωγών (Eurimages),
όπου συμπαραγωγές με ελληνική συμμετοχή συγκέντρωσαν χρηματοδότηση
ύψους 730.000 ευρώ για την παραγωγή των σχεδίων τους. Όπως και στην
περίπτωση του προγράμματος MEDIA, όπου το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου διασφαλίζει την ελληνική συμμετοχή, η Ελλάδα εκπροσωπείται στο
Eurimages από το ΕΚΚ.
Επιπλέον, η ανακοίνωση του νέου κανονισμού χρηματοδοτήσεων του ΕΚΚ αποτελεί ένα εξαιρετικά ενθαρρυντικό σημάδι, καθώς οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
πλέον να υποβάλλουν αιτήσεις χρηματοδότησης των σχεδίων τους στο ΕΚΚ. Τα
διαθέσιμα προγράμματα του ΕΚΚ περιλαμβάνουν την υποστήριξη ταινιών μυθοπλασίας μεγάλου και μικρού μήκους, καθώς και ταινιών τεκμηρίωσης. Η χρηματοδότηση των ταινιών ξεκινάει από τη φάση της ανάπτυξης του σεναρίου και των
άλλων ενεργειών της προ-παραγωγής, επεκτείνεται στο στάδιο της ουσιαστικής
παραγωγής του έργου και ολοκληρώνεται στη φάση της αποπεράτωσης της
ταινίας. Πέρα από τη στήριξη του νέου ελληνικού κινηματογράφου, η αξιοποίηση
των ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών στήριξης από τους κινηματογραφιστές, καθώς
και η επίτευξη διεθνών συμπαραγωγών αποτελούν βασικούς στόχους του νέου
πλαισίου χρηματοδότησης.
Ηλίας Τασόπουλος
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«The Capsule»

Ελληνικές παραγωγές
με την υποστήριξη
του MEDIA

Μία σειρά από φιλόδοξες ελληνικές παραγωγές
για τον κινηματογράφο και την τηλεόραση
βρίσκονται στο στάδιο της προετοιμασίας,
αξιοποιώντας τα προγράμματα υποστήριξης
και χρηματοδότησης του MEDIA.
του Θανάση Πατσαβού

«September»
«Μεσόγειος»
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ε το ποσό των 59.840 ευρώ χρηματοδοτήθηκε
για την ανάπτυξή της η νέα ταινία της ΑθηνάςΡαχήλ Τσαγγάρη με τίτλο Duncharon. Μετά
τα διεθνώς επιτυχημένα Attenberg και The
Capsule (το οποίο μετά το Λοκάρνο και τη Θεσσαλονίκη επιλέχθηκε για να προβληθεί και στο
προσεχές Φεστιβάλ του Σάντανς), η σκηνοθέτις
ετοιμάζεται για ένα ριψοκίνδυνο διαστημικό ταξίδι. Το πιο φιλόδοξο σχέδιό της μέχρι σήμερα,
το Duncharon ιντριγκάρει με την περιγραφή
του ως σκοτεινή κωμωδία επιστημονικής
φαντασίας. Το φουτουριστικό σενάριο, που
υπογράφει η ίδια μαζί με τον μόνιμο συνεργάτη
της, Ματ Τζόνσον, ακολουθεί το πλήρωμα ενός
διαστημόπλοιου φορτωμένου ρομπότ, το οποίο
ναυαγεί κατά λάθος στον Χάροντα, τον απομακρυσμένο δορυφόρο του Πλούτωνα. Σε αυτό
το άγνωστο περιβάλλον, οι επτά αστροναύτες
θα αναγκαστούν να δημιουργήσουν μια μικρή
αποικία και θα έρθουν αντιμέτωποι με τα βιονικά
κουνέλια που κατοικούν τον μυστηριώδη πλανήτη, αλλά και με τις ίδιες τους τις φιλοδοξίες και
τις επιθυμίες. Η ταινία, που είχε επίσης κερδίσει
το βραβείο Arte (συνοδευόμενο από το ποσό
των 10.000 ευρώ) στο φόρουμ συμπαραγωγών
CineMart του Φεστιβάλ του Ρότερνταμ, θα
γυριστεί κυρίως στα αγγλικά και πιθανότατα με
φόντο κάποιο ηφαιστειογενές ελληνικό νησί να
ποζάρει ως άγριο, εξωγήινο τοπίο. Πρόκειται για
μία συμπαραγωγή μεταξύ Ελλάδας, Γερμανίας
και Γαλλίας, με παραγωγούς εταιρείες τις Haos
Film, Faliro House Production, Maharaja Films
και The Match Factory.
Το September της Πέννυς Παναγιωτοπούλου,
που επωφελείται επίσης από το πρόγραμμα
ανάπτυξης σχεδίων, ολοκλήρωσε τα γυρίσματά
του. Δέκα ολόκληρα χρόνια μετά την πρώτη,
πολυβραβευμένη ταινία της, Δύσκολοι Αποχαιρετισμοί: Ο Μπαμπάς Μου, η σκηνοθέτις και
παραγωγός επιστρέφει με μια ιστορία «αστικής
μοναξιάς», με ηρωίδα την 30χρονη Άννα, μια
ανεξάρτητη γυναίκα που ζει στο μικρό της
διαμέρισμα με μοναδική συντροφιά το σκύλο
της. Όταν εκείνος πεθαίνει θα βγει από την απομόνωσή της και θα αναζητήσει ένα χώρο για να
τον θάψει στον κήπο της γειτονικής οικογένειας.
Η γνωριμία της με τη μητέρα της οικογένειας θα
γίνει αφορμή να αναπτυχθεί μια ιδιόμορφη σχέση ανάμεσα στις δύο γυναίκες, που αναζητούν
η μία στην άλλη ό,τι λείπει από τη δική της ζωή.
Τις δύο ηρωίδες υποδύονται οι Κόρα Καρβούνη
και Μαρία Σκουλά, ενώ πρωταγωνιστούν ακόμα
οι Νίκος Διαμαντής, Χρήστος Στέργιογλου, Γιούλικα Σκαφίδα και Νίκος Αρβανίτης. Το σενάριο
είναι της Κάλλιας Παπαδάκη και της Πέννυς
Παναγιωτοπούλου. Η ταινία, που είχε αποσπά-

σει το βραβείο ανάπτυξης σεναρίου του Balkan
Fund στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης του 2010,
είναι μία συμπαραγωγή Ελλάδας και Γερμανίας,
με παραγωγούς την ίδια τη σκηνοθέτιδα και
την εταιρεία Twenty Twenty Vision του Θανάση
Καραθάνου.
Στο πρόγραμμα i2i audiovisual για την κάλυψη
δαπανών ασφάλισης και τόκων επιλέχθηκε να
συμμετάσχει με χρηματοδότηση 24.660 ευρώ
η σειρά ντοκιμαντέρ του Πάνου Καρκανεβάτου με τίτλο Μεσόγειος (MediTerraNea), μία
παραγωγή της Vergi Film Productions και της
ΕΡΤ. Με οδηγό τον μουσικό Κωστή Μαραβέγια,
η σειρά μάς ταξιδεύει στις χώρες που ενώνει η
Μεσόγειος, συναντώντας παραδοσιακούς αλλά
και σύγχρονους μουσικούς και αναζητώντας τα
κοινά στοιχεία και τις διαφορετικές επιρροές.
Καθώς ο Έλληνας καλλιτέχνης γνωρίζεται
μαζί τους, ανταλλάσσει ιδέες και παίζει μαζί
τους μουσική, μας μεταφέρει την εμπειρία και
τη γνώση τους μέσα από την κοινή γλώσσα
της μουσικής, σε ένα ηχητικό ταξίδι από την
Ανδαλουσία μέχρι τη Σικελία και τη Μασσαλία
και από την Κωνσταντινούπολη μέχρι την Κρήτη
και τη Βόρεια Αφρική.
Συμμετέχοντας στο πρόγραμμα στήριξης καταλόγου ταινιών, η CL Productions εξασφάλισε
χρηματοδότηση για την ανάπτυξη τριών ταινιών
μυθοπλασίας. Στο Καλάσνικοφ (σε σενάριο
και σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Γιάνναρη) μια
οπλισμένη συμμορία εφήβων ξεσπά βίαια στη
ραστώνη των νοτίων προαστίων της Αθήνας,
δίνοντας την αφορμή στον καταξιωμένο
σκηνοθέτη να ξετυλίξει ένα μωσαϊκό εφηβικού
έρωτα, αποτυχημένων οικογενειακών σχέσεων
και νεανικού μηδενισμού, σε μια πόλη που
αργοπεθαίνει υπό το βάρος της οικονομικής και
κοινωνικής κατάρρευσης. Η σύγχρονη Αθήνα
πρωταγωνιστεί και στο Για Πάντα της Μαργαρίτας Μαντά. Στη δεύτερη μεγάλου μήκους
ταινία μυθοπλασίας της, μετά τη Χρυσόσκονη,
η δημιουργός γράφει και σκηνοθετεί την ιστορία
του Κώστα, ενός μοναχικού μηχανοδηγού
του ΗΣΑΠ, και του σιωπηλού έρωτά του για
μία άγνωστη γυναίκα που μεταφέρει καθημερινά στη δουλειά της με τους συρμούς του
τρένου που τόσο αγαπάει. Τέλος, στο Μίκης:
Μια Ζωή σε Νότες, ο Γιώργος Σιούγας (Το
Γάλα) αναλαμβάνει να ζωντανέψει στη μεγάλη
οθόνη τη ζωή και το έργο του διεθνούς Έλληνα
μουσικοσυνθέτη Μίκη Θεοδωράκη. Το σενάριο
ανήκει στην Άσπα Καλλιάνη και βασίζεται σε μια
ιδέα του συγγραφέα Νίκου Παπανδρέου.

Τέσσερις ελληνικές
συμπαραγωγές
χρηματοδοτούνται
από το Eurimages
της Άννυς Καζέρου
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υνολική χρηματοδότηση ύψους 730.000 ευρώ κατάφεραν να εξασφαλίσουν τέσσερις
ελληνικές συμπαραγωγές στις δύο τελευταίες συναντήσεις του Eurimages, με την υποστήριξη του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, και βρίσκονται πλεον στην προετοιμασία των γυρισμάτων.

Αρχικά, στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο στα Τίρανα, αποφασίστηκε η
υποστήριξη με 230.000 ευρώ της νέας ταινίας του Πάνου Χ. Κούτρα, Ξενία, μιας συμπαραγωγής
μεταξύ Ελλάδας, Γαλλίας και Βελγίου. Το ελληνικό σχέδιο, που έχει ήδη χρηματοδοτηθεί από
το MEDIA με 39.800 ευρώ για την ανάπτυξή του, αξιοποιεί στο έπακρο τις δυνατότητες που προσφέρονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την ολοκλήρωση μίας ταινίας μυθοπλασίας με προοπτικές
διεθνούς διανομής.
Το σενάριο των Πάνου Χ. Κούτρα και Παναγιώτη Ευαγγελίδη αφηγείται την οδύσσεια δύο αδελφών, οι οποίοι μετά το θάνατο της Αλβανίδας μητέρας τους διασχίζουν την Ελλάδα σε αναζήτηση
του Έλληνα πατέρα τους. Η έναρξη των γυρισμάτων στην Ελλάδα έχει προγραμματιστεί για την
άνοιξη του 2013.
Από ελληνικής πλευράς, την παραγωγή έχουν αναλάβει οι εταιρείες Wrong Men (Αλεξάνδρα
Μπουσίου) και 100% Synthetic Films (Πάνος Χ. Κούτρας & Ελένη Κοσσυφίδου), από γαλλικής
η Movie Partners in Motion Film (MPM Films – Μαρί Πιερ Μασιά & Ζιλιέτ Λεπούτρ), ενώ από το
Βέλγιο παραγωγός εταιρεία είναι η Entre Chien et Loup (Μπενουά Ρολάν). Σε ρόλο συμπαραγωγού συμμετέχει και το γαλλικό κανάλι Arte.
Η συνέχεια ήταν εξίσου επιτυχημένη τρεις μήνες αργότερα, στην πρώτη συνάντηση του
Eurimages που πραγματοποιήθηκε εκτός Ευρώπης, στο πλαίσιο του 9ου Διεθνούς Φεστιβάλ
Κινηματογράφου του Ντουμπάι, όπου μεταξύ άλλων συζητήθηκε και η πιθανότητα συνεργασιών
του προγράμματος σε διεθνές επίπεδο. Στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου, όπου το ΕΚΚ εκπροσωπήθηκε από τον Αλέξη Γρίβα και τον Πρόεδρο του Δ.Σ. Γιώργο Παπαλιό, τρεις ελληνικές
συμπαραγωγές συγκέντρωσαν χρηματοδότηση ύψους 500.000 ευρώ.
250.000 ευρώ θα διατεθούν στη νέα ταινία του Γιάννη Οικονομίδη, Εξαδάκτυλος, μία συμπαραγωγή Γερμανίας και Κύπρου. Από την ελληνική πλευρά, η παραγωγή ανήκει στις εταιρείες
Faliro House Productions (Χρήστος Κωνσταντακόπουλος), Argonauts Productions (Παναγιώτης
Παπαχατζής), ΕΡΤ και Feelgood Entertainment, η οποία έχει αναλάβει και τη διανομή της ταινίας
«Μόδρις»





σε Ελλάδα και Κύπρο. Από τη Γερμανία, η Μatch Factory (Μίκαελ Βέμπερ) έχει και τα διεθνή
δικαιώματα πώλησης, ενώ από την Κύπρο την παραγωγή έχουν αναλάβει η εταιρεία του Γιάννη
Οικονομίδη και το Υπουργείο Πολιτισμού. Τα γυρίσματα θα ξεκινήσουν τον Ιανουάριο του 2013
και αναμένεται να ολοκληρωθούν σε έντεκα εβδομάδες.
Επιπλέον, η καινούργια ταινία του Τούρκου σκηνοθέτη Ταϊφούν Πιρσελίμογλου, με τίτλο I Am
Not Him, μία συμπαραγωγή μεταξύ Τουρκίας, Ελλάδας, Γερμανίας και Γαλλίας, εξασφάλισε
το ποσό των 150.000 ευρώ. Από την Τουρκία παραγωγός εταιρεία είναι η Zuzi Film, από την
Ελλάδα η Bad Crowd (Νίκος Μουστάκας), από τη Γερμανία η Bredok Film και από τη Γαλλία η
Arizona Production. Τα γυρίσματα της ταινίας θα ξεκινήσουν άμεσα.
Τέλος, με 100.000 ευρώ χρηματοδοτήθηκε η ταινία Μόδρις του Γιούρις Κουρσιέτις, μία
συμπαραγωγή μεταξύ Λετονίας, Ελλάδας και Γερμανίας. Από τη Λετονία την παραγωγή έχει
αναλάβει η Red Dot Media, με υποστήριξη ύψους άνω των 120.000 ευρώ από το Εθνικό
Κέντρο Κινηματογράφου, ενώ από ελληνικής πλευράς συμμετέχουν η Boo Productions
(Ηρακλής Μαυροειδής & Άγγελος Βενέτης), με εντολοδόχο παραγωγό τη Βίκυ Μίχα για τις
εταιρείες και από τις δύο χώρες, και η 2/35 (Νίκος Μούτσελος). Από τη Γερμανία συμμετέχει η
εταιρεία Sutor Kolonko, ενώ η ταινία έχει επίσης εξασφαλίσει χρηματοδότηση από το Κέντρο
Κινηματογράφου της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας (NRW).
Η ταινία περιγράφει τις διαταραγμένες σχέσεις ενός δεκαεπτάχρονου αγοριού με τους γονείς του,
οι οποίες επιδεινώνονται από τις φιλίες του και το πάθος του για τα τυχερά παιχνίδια. Οι αληθινές
περιπέτειές του, όμως, αρχίζουν όταν ο νεαρός αντιμετωπίζει το σκληρό σωφρονιστικό σύστημα
της Λετονίας, έπειτα από καταγγελία της μητέρας του. Βασισμένος σε αληθινά γεγονότα, ο Λετονός σκηνοθέτης σκιαγραφεί το πορτρέτο μιας ολόκληρης χώρας, που μοιάζει να βρίσκεται ακόμα
μετέωρη στο μεταβατικό στάδιο ανάμεσα στον κομμουνισμό και τον καπιταλισμό.
Το σχέδιο έχει ήδη εξασφαλίσει την υποστήριξη 20.000 ευρώ από το MEDIA για την
ανάπτυξή του, ενώ συμμετείχε σε μία από τις πιο ανερχόμενες αγορές για την Ανατολική Ευρώπη, το Connecting Cottbus, και επιλέχτηκε ως ένα από τα εννιά πρότζεκτ που
καλούνται κάθε χρόνο στο Ekran Workshop του Wajda Studio στην Πολωνία με σκοπό την
ανάδειξη νέων ευρωπαϊκών ταλέντων. Τα γυρίσματα της ταινίας αναμένεται να ξεκινήσουν
στις αρχές του 2013.

«Τhe Master»

53o Διεθνές Φεστιβάλ
Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης
Στις 11 Νοεμβρίου ολοκληρώθηκε το 53ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου
Θεσσαλονίκης (2-11 Νοεμβρίου 2012), που διοργανώθηκε με την υποστήριξη του
MEDIA, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται ως επί το πλείστον στο ευρωπαϊκό σινεμά
και τη ραγδαία ανερχόμενη κινηματογραφία της Μέσης Ανατολής. του Θανάση Πατσαβού

Η

τάση αυτή αντικατοπτρίζεται απόλυτα
και στις βραβεύσεις της διοργάνωσης.
Την ύψιστη διάκριση για την Καλύτερη Ταινία, τον Χρυσό Αλέξανδρο, ο
οποίος απονέμεται στη μνήμη του Θόδωρου Αγγελόπουλου, απέσπασε το δανέζικο Μια Πειρατεία
(Kapringen) του Τομπίας Λίντχολμ. Γνωστός
περισσότερο για τα σενάριά του για λογαριασμό
του Τόμας Βίντερμπεργκ (Το Κυνήγι), ο Λίντχολμ
υπογράφει εδώ τη δεύτερη μεγάλου μήκους ταινία
του ως σκηνοθέτης: ένα βραδυφλεγές, κλειστοφοβικό θρίλερ με εξαιρετικές ερμηνείες και πεδίο
δράσης ένα φορτηγό πλοίο που καταλαμβάνεται
από Σομαλούς πειρατές κάπου στα ανοιχτά του
Ινδικού Ωκεανού. Ο Αργυρός Αλέξανδρος (ειδικό
βραβείο Κριτικής Επιτροπής) απονεμήθηκε στο
τουρκικό Mold (Küf) του πρωτοεμφανιζόμενου
Αλί Αϊντίν, ένα μινιμαλιστικό δράμα με πρωταγωνιστή έναν 55χρονο σιδηροδρομικό φύλακα
που αναζητά το γιο του, ο οποίος αγνοείται εδώ
και δεκαοχτώ ολόκληρα χρόνια, από τότε που
συνελήφθη για αντικαθεστωτική δράση. Τέλος,
τον Χάλκινο Αλέξανδρο (ειδικό βραβείο Κριτικής
Επιτροπής για πρωτοτυπία και καινοτομία) απέσπασε το μεγάλου μήκους ντεμπούτο του Αμίρ
Μανόρ από το Ισραήλ, με τίτλο Epilogue, που
σκιαγραφεί το συγκινητικό πορτρέτο ενός ηλικιωμένου ζευγαριού διανοούμενων που αδυνατούν
να προσαρμοστούν στο σήμερα.
Δίπλα στις πρώτες ή δεύτερες ταινίες νέων
σκηνοθετών που αποτελούν ως συνήθως το
διαγωνιστικό του τμήμα, το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης έδωσε τη δυνατότητα στο ελληνικό κοινό να
απολαύσει σε πρώτη προβολή μερικές από τις πιο
σημαντικές παραγωγές του 2012 από αναγνωρισμένους δημιουργούς, όπως το γαλλικό Holy
Motors του Λεός Καράξ, Το Πρόσωπο της Ομίχλης (V Tumane) του Ρώσου Σεργκέι Λοζνίτσα,
τα Παράδεισος της Πίστης (Paradies: Glaube)
και Παράδεισος του Έρωτα (Paradies: Liebe), τα
δύο πρώτα φιλμ από την τριλογία γυναικείων πορτρέτων του Αυστριακού Ούλριχ Ζάιντλ, όλες τους
ταινίες που πραγματοποιήθηκαν με την υποστήριξη του MEDIA, καθώς επίσης το Πίσω από τους
Λόφους (Dupa Dealuri) του Ρουμάνου Κριστιάν
Μουντζίου (στον οποίο το φεστιβάλ αφιέρωσε μια
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πλήρη ρετροσπεκτίβα), το Le Capital του Κώστα
Γαβρά και το ΝΟ του Χιλιανού Πάμπλο Λαρέιν.
Σε ένα ειδικό τμήμα προβλήθηκαν οι τρεις ταινίες
που ήταν υποψήφιες για το Βραβείο LUX του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου: το Σαν σε Όνειρο
(Tabu), ο ασπρόμαυρος φόρος τιμής του Πορτογάλου Μιγκέλ Γκόμες στην ομώνυμη ταινία του
Μουρνάου και το βουβό σινεμά εν γένει (που θα
δούμε σύντομα και στις ελληνικές αίθουσες), το
Μονάχα ο Άνεμος (Csak a Szél) του Ούγγρου
Μπενς Φλίγκαουφ, ένα φιλμ βασισμένο σε
πραγματικά γεγονότα γύρω από τα εγκλήματα ρατσιστικού μίσους που στοιχειώνουν μια κοινότητα
Ρομά, και το ιταλικό Io Sono Li του ντοκιμαντερίστα Αντρέα Σέγκρε, που περιγράφει την τρυφερή,
αντισυμβατική φιλία που αναπτύσσεται ανάμεσα
σε έναν Ιταλό ψαρά και μία Κινέζα μετανάστρια
σε μια μικρή πόλη-νησί στη λιμνοθάλασσα της Βενετίας. Δέκα μέρες μετά το τέλος του Φεστιβάλ,
το βραβείο LUX θα απονέμονταν στο Io Sono Li
από τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
σε ειδική τελετή στο Στρασβούργο.
Όπως πάντα, το πρόγραμμα των Νέων Οριζόντων φιλοξένησε μερικές από τις πιο τολμηρές
αφηγηματικά και αισθητικά ταινίες της πρόσφατης παραγωγής. Ανάμεσά τους, το ψυχολογικό
θρίλερ του Βρετανού Πίτερ Στρίκλαντ Berberian
Sound Studio, που μας ταξιδεύει στην Ιταλία των
60s και τις βάναυσες ταινίες φρίκης που έκαναν
θραύση εκείνη την εποχή στη γειτονική χώρα, το
εκθαμβωτικό ερωτικό δράμα Betrayal (Izmena)
του Ρώσου Κίριλ Σερεμπρένικοφ, το Museum
Hours, ένα απρόσμενο μείγμα ντοκιμαντέρ και
μυθοπλασίας από τον Αμερικανό Τζεμ Κόεν, που
εκτυλίσσεται με αφετηρία μια συνάντηση ανάμεσα
σε έναν φύλακα και μία Αμερικανίδα επισκέπτρια
στο Μουσείο Ιστορίας της Τέχνης στη Βιέννη, και
το Rhino Season (Fasle Kargadan), η υπερστυλιζαρισμένη δημιουργία του Ιρανού Μπαχμάν
Γκομπαντί, που με μια ποιητική προσέγγιση θίγει
το φλέγον ζήτημα της ελευθερίας του λόγου. Η
προβολή των παραπάνω ταινιών στο φεστιβάλ
ήταν μια μοναδική ευκαιρία για να τις ανακαλύψουν οι Έλληνες θεατές, καθώς οι περισσότερες
από αυτές δεν έχουν βρει ακόμα διανομή στις
ελληνικές αίθουσες.
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«Berberian Sound Studio»

«Μονάχα ο Άνεμος»
«Το Πρόσωπο της Ομίχλης»

«Μια Πειρατεία»

Crossroads

Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης πραγματοποιήθηκε και το 8ο Φόρουμ Συμπαραγωγών
Crossroads (6-10 Νοεμβρίου 2012), που υποστηρίζεται από το Media και συνεργάζεται με τις
εταιρείες και τους οργανισμούς 2|35 Inc., CNC, Producer’s Network, Sofia Meetings, MFI Script
2 Film Workshops, Initiative Films, Festival Scope και ACE. Η κριτική επιτροπή απένειμε το βραβείο του Crossroads στο κινηματογραφικό σχέδιο Motherland (Τουρκία), σε σκηνοθεσία Σενέμ
Τουζέν και παραγωγή Ολένα Γιέρσοβα.
Στη φετινή διοργάνωση συμμετείχαν 17 κινηματογραφικά σχέδια, εκ των οποίων και τρία ελληνικά: Golden Day (σε σκηνοθεσία Βαρδή Μαρινάκη και παραγωγή Αλεξάνδρας Μπουσίου – Wrong
Men), Happy Birthday (σε σκηνοθεσία Χρίστου Γεωργίου και παραγωγή Θανάση Καραθάνου
– Twenty Twenty Vision / Lychnari Productions Limited, μια συμπαραγωγή μεταξύ Γερμανίας,
Ελλάδας και Κύπρου) και Park (σε σκηνοθεσία Σοφίας Εξάρχου και παραγωγή Αμάντας Λιβανού
– Guanaco). Το τελευταίο απέσπασε μάλιστα το βραβείο του Εθνικού Κέντρου Κινηματογράφου
και Κινούμενης Εικόνας (CNC), του γαλλικού δημόσιου οργανισμού που στοχεύει στην υποστήριξη και την προώθηση της οικονομίας του κινηματογράφου στη Γαλλία και στο εξωτερικό. Το
συγκεκριμένο βραβείο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 7.000 ευρώ για ανάπτυξη σεναρίου.
Το ίδιο πρότζεκτ απέσπασε επίσης το βραβείο της γαλλικής συμβουλευτικής εταιρείας Initiative
Film, η οποία θα παρακολουθήσει την εξέλιξη και ανάπτυξή του για τους επόμενους έξι μήνες.

Festival De Cinema
Europeen Des Arcs

Το νεαρό αλλά άκρως φιλόδοξο ευρωπαϊκό φεστιβάλ ολοκληρώθηκε με τρεις
ελληνικές συμμετοχές στο πρόγραμμά του. του Θανάση Πατσαβού

Μ

πορεί να μην είναι ακόμα τόσο γνωστό στους μη μυημένους, ωστόσο το
Φεστιβάλ Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου Les Arcs θεωρείται ήδη μία από
τις πιο ανερχόμενες και πολλά υποσχόμενες κινηματογραφικές διοργανώσεις της Ευρώπης, αν και βρίσκεται μόλις στην τέταρτη χρονιά του.
Διόλου τυχαία, καθώς όχι απλά περιλαμβάνει ένα αξιοζήλευτο πρόγραμμα
ταινιών, αλλά διεξάγεται στην καρδιά των γαλλικών Άλπεων, μία περιοχή
διάσημη για τις χιονοδρομικές της δραστηριότητες, κάτι που το καθιστά
σημαντικό πόλο έλξης για σινεφίλ και όχι μόνο. Η πρόσφατη διοργάνωση,
που πραγματοποιήθηκε από τις 15 έως τις 22 Δεκεμβρίου 2012, με την
υποστήριξη του MEDIA, έληξε με το Κρυστάλλινο Τόξο (το μεγάλο βραβείο του φεστιβάλ) να πηγαίνει στο Μια Πειρατεία του Τομπίας Λίντχολμ,
το δανέζικο φιλμ που απέσπασε και τον Χρυσό Αλέξανδρο στο Φεστιβάλ
Θεσσαλονίκης.
Με τον Φρεντερίκ Μπουαγιέ (πρώην Διευθυντή του Δεκαπενθήμερου
Σκηνοθετών του Φεστιβάλ Καννών και νυν καλλιτεχνικό διευθυντή του
Φεστιβάλ της Τραϊμπέκα) στην καρέκλα του καλλιτεχνικού διευθυντή του,
το πρόγραμμα του Les Arcs περιλαμβάνει μια σχετικά μικρή ακόμα αλλά
ιδιαίτερα εκλεκτική επιλογή από 60 πρόσφατες ευρωπαϊκές παραγωγές.
Ανάμεσά τους, ιδιαίτερα σημαντική υπήρξε φέτος η ελληνική παρουσία.
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Συνεχίζοντας την ιλιγγιώδη φεστιβαλική του πορεία, το
μεγάλου μήκους σκηνοθετικό ντεμπούτο του Έκτορα
Λυγίζου Το Αγόρι Τρώει το Φαγητό του Πουλιού, που
περιγράφει τις απεγνωσμένες προσπάθειες επιβίωσης
ενός 22χρονου άνδρα στη σύγχρονη Αθήνα, προβλήθηκε στο διαγωνιστικό τμήμα του Les Arcs. Στο τμήμα
Work in Progress παρουσιάστηκε το ελληνογερμανικής
παραγωγής September της Πέννυς Παναγιωτοπούλου,
η δεύτερη ταινία της σκηνοθέτιδας, με θέμα την ιδιαίτερη σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσα σε δύο μοναχικές
γυναίκες. Η τρίτη ελληνική συμμετοχή ήταν το A Blast,
η δεύτερη μεγάλου μήκους ταινία του Σύλλα Τζουμέρκα μετά τη Χώρα Προέλευσης, το οποίο έλαβε μέρος
στο φόρουμ συμπαραγωγών Arc 1950 CoProduction
Village, που επίσης υποστηρίζεται από το πρόγραμμα
MEDIA, ανάμεσα σε 22 σχέδια από όλο τον κόσμο. Μία
επίσης ελληνογερμανική συμπαραγωγή, που έχει ήδη
κερδίσει το μεγάλο βραβείο ανάπτυξης συμπαραγωγής
στο Cinelink του 18ου Διεθνούς Φεστιβάλ του Σεράγεβο, το A Blast αφηγείται την ιστορία μιας γυναίκας που
αποφασίζει να τινάξει τη ζωή της στον αέρα.

«September»

«Το Αγόρι Τρώει
το Φαγητό του Πουλιού»

Πέρα από την Αφρική
Μία από τις πιο ιδιοσυγκρασιακές σινεφίλ εκπλήξεις που μας επιφύλαξε η διεθνής
κινηματογραφική παραγωγή μέσα στο 2012, το Σαν σε Όνειρο (Tabu) του χαρισματικού
Πορτογάλου δημιουργού Μιγκέλ Γκόμες θα προβληθεί σύντομα και στη χώρα μας.
του Θανάση Πατσαβού

A

ν και η προηγούμενη ταινία του, Our
Beloved Month of
August (2008), ένα
εκκεντρικό μείγμα
ντοκιμαντέρ και μυθοπλασίας, είχε
διαγράψει μια αξιόλογη φεστιβαλική
πορεία, ο Μιγκέλ Γκόμες ξεπέρασε
κάθε προσδοκία με το τελευταίο του
φιλμ Σαν σε Όνειρο (Tabu), που
απέσπασε τα βραβεία FIPRESCI
και Alfred Bauer στο Φεστιβάλ
Βερολίνου, υπήρξε υποψήφιο για
το βραβείο LUX του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και φιγουράρει σε
περίοπτη θέση στις λίστες έγκυρων
εντύπων όπως το Sight & Sound και
τα Cahiers du Cinema με τις καλύτερες ταινίες της χρονιάς.
Εξαίσια κινηματογραφημένη
σε ασπρόμαυρο φιλμ, η ταινία
χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο,
με τίτλο «Paradise Lost», καταγράφει σε φιλμ 35mm τη ζωή τριών
γυναικών που μένουν στον ίδιο
όροφο μιας πολυκατοικίας στη
σύγχρονη Λισσαβόνα. Σε αυτό το
μελαγχολικό, μουντό περιβάλλον, η
δύστροπη, ηλικιωμένη κυρία Ορόρα
ταλαιπωρεί τους δύο μοναδικούς
ανθρώπους που ενδιαφέρονται
πραγματικά γι’ αυτήν: την πιστή της
υπηρέτρια Σάντα από το Πράσινο Ακρωτήριο και τη μεσήλικη
γειτόνισσά της Πιλάρ, μια γυναίκα
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αφοσιωμένη στο κοινό καλό. Καθώς
η εύθραυστη υγεία της οξύθυμης
γηραιάς κυρίας επιδεινώνεται
διαρκώς, η καλόκαρδη Πιλάρ θα
προσπαθήσει να ικανοποιήσει την
τελευταία της επιθυμία, αναζητώντας έναν μυστηριώδη άνδρα από
το παρελθόν της, η ανάμνηση του
οποίου τη στοιχειώνει ακόμα.
Η εμφάνιση του ηλικιωμένου πλέον
Τζιαν Λούκα κινητοποιεί το δεύτερο,
κινηματογραφημένο αυτή τη φορά
σε φιλμ 16mm, μέρος («Paradise»),
που αφήνει πίσω του το υπόκωφο
οικιακό δράμα για να μας αποκαλύψει ένα πιο περιπετειώδες κεφάλαιο
από τη ζωή της κυρίας Ορόρα στη
Μοζαμβίκη της δεκαετίας του ’60.
Με φόντο την πορτογαλική αυτή
αποικία της Νότιας Αφρικής, ο
σκηνοθέτης ξετυλίγει τα νεανικά
χρόνια μιας πλούσιας γυναίκας,
που, αν και παντρεμένη, μπλέκει σε
ένα σαρωτικό, παράνομο ειδύλλιο
με έναν γοητευτικό τυχοδιώκτη.
Χωρίς διαλόγους, αλλά μονάχα με
ένα υπέροχο, μυθιστορηματικής
υφής voice over να συνοδεύει τις
εικόνες του, το εκτεταμένο αυτό
φλασμπάκ αποτελεί μια επική ιστορία έρωτα και μαγικού ρεαλισμού
στη Μαύρη Ήπειρο. Βγαλμένο,
θαρρείς, από παλιομοδίτικη χολιγουντιανή περιπέτεια, το αμαρτωλό
love story της Ορόρα και του Τζιαν

Λούκα δανείζεται στοιχεία από το
κλασικό, ομότιτλο εξωτικό ρομάντζο
του Φρίντριχ Βίλελμ Μουρνάου, με
πολλές ακόμα σινεφίλ αναφορές να
ενσωματώνονται απόλυτα στο φιλμ.
Ωστόσο, αν και υιοθετεί τη σύμβαση
του βωβού σινεμά, το Σαν σε Όνειρο δεν είναι απλά ένα νοσταλγικό
ταξίδι-φόρος τιμής στις απαρχές
της κινηματογραφικής τέχνης,
ούτε μια επιτηδευμένη άσκηση
φορμαλισμού, αλλά μια πρωτότυπη
καλλιτεχνική δημιουργία, όπου η
μνήμη, οι αναμνήσεις και η ίδια η
Ιστορία μπλέκονται σε ένα ονειρικό
φιλμικό μείγμα, που παντρεύει
ένα δεξιοτεχνικά συγκρατημένο
μελόδραμα με λεπτό χιούμορ και
ακαταμάχητο λυρισμό.
- Το Tabu εξασφάλισε
υποστήριξη 50.000 ευρώ
από το MEDIA για την ανάπτυξή του.
- Το MEDIA χρηματοδοτεί με
περισσότερα από 140.000 ευρώ
τη διανομή του Tabu σε Αυστρία,
Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία,
Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία,
Ιταλία, Κροατία, Λετονία, Ολλανδία,
Ουγγαρία, Πολωνία και Σλοβενία.
- Η ταινία θα προβληθεί
στις ελληνικές αίθουσες
από τη Seven Films.
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Οι Παπαδόπουλος & ΣΙΑ ταξιδεύουν
από Θεσσαλονίκη σε Βρυξέλλες και Αθήνα

H

ταινία Παπαδόπουλος & ΣΙΑ του
Μάρκου Μάρκου,
που απέσπασε το
Βραβείο Κοινού στο
φετινό Φεστιβάλ Κινηματογράφου
Θεσσαλονίκης, προβλήθηκε στα
μέσα Νοεμβρίου στην καρδιά της
Ευρώπης. Είναι η πρώτη φορά που
παρουσιάζεται ταινία μυθοπλασίας
στο κτίριο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και την παρακολούθησαν
ευρωβουλευτές, δημοσιογράφοι
και θεατές από την ελληνική κοινότητα των Βρυξελλών. Παρόντες,
μεταξύ άλλων, ήταν ο Ελληνοκύπριος σκηνοθέτης και ο Γιώργος
Χωραφάς, ένας εκ των πρωταγωνιστών.
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Η ιστορία της ταινίας έχει ως θέμα
την ενσωμάτωση μιας οικογένειας μεταναστών με ελληνικές
ρίζες στη βρετανική κοινωνία.
Ο κεντρικός ήρωας, Χάρης
Παπαδόπουλος, τα έχει όλα, όταν
ξαφνικά τον χτυπά η οικονομική
κρίση. Έτσι, δεν του απομένει
τίποτα άλλο εκτός από το αδρανές
και ξεχασμένο κατάστημα fish &
chips, «Τα Τρία Αδέλφια», που έχει
εξ αδιαιρέτου με τον, αποξενωμένο εδώ και χρόνια, αδελφό του,
Σπύρο. Χωρίς καμία εναλλακτική
λύση, ο Χάρης, η οικογένειά του
και ο αδελφός του αναγκάζονται
να μείνουν πάνω από το εγκαταλελειμμένο εστιατόριο και πασχίζουν
να το αναστήσουν. Καθώς το

μαγαζί αρχίζει να ζωντανεύει και
πάλι, παλιές αναμνήσεις έρχονται
στην επιφάνεια, και ο Χάρης ανακαλύπτει ότι η πραγματική ευτυχία
είναι η χαρά που σου δίνουν τα
μικρά πράγματα.
Η σκηνοθεσία και το σενάριο
της ταινίας ανήκουν στον Μάρκο
Μάρκου και πρωταγωνιστούν οι
Στίβεν Ντιλέιν, Τζόρτζια Γκρουμ,
Εντ Στόπαρντ, Γιώργος Χωραφάς,
Ρίτσαρντ Ντάρντεν και Τζορτζίνα
Λεονάιντας, ενώ η παραγωγή
είναι της Σάρα Μπάτλερ. Μετά την
επίσημη πρεμιέρα της ταινίας στο
Μέγαρο Μουσικής, η ταινία κυκλοφόρησε στις ελληνικές αίθουσες
από τη Hollywood Entertainment.
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Πρώτη η Αγάπη στα Ευρωπαϊκά
Βραβεία Κινηματογράφου

της Άννυς Καζέρου

Η

ταινία Αγάπη του σκηνοθέτη
Μίκαελ Χάνεκε, μία συμπαραγωγή μεταξύ Γαλλίας, Γερμανίας
και Αυστρίας, αναδείχθηκε νικήτρια
στις τέσσερις πιο σημαντικές
κατηγορίες, στην 25η απονομή
των βραβείων της Ευρωπαϊκής
Ακαδημίας Κινηματογράφου, που
πραγματοποιήθηκε στη Βαλέτα της
Μάλτας την 1η Δεκεμβρίου. Συγκεκριμένα, απέσπασε τα βραβεία
καλύτερης ταινίας, σκηνοθεσίας και
ανδρικής και γυναικείας ερμηνείας
για τον Ζαν-Λουί Τρεντινιάν και την
Εμανουέλ Ριβά αντίστοιχα.
Το βραβείο σεναρίου απονεμήθηκε
στους Δανούς Τόμας Βίντερμπεργκ
και Τομπίας Λίντχολμ για την ταινία
Το Κυνήγι, ο Σον Μπόμπιτ και ο Τζο
Γουόκερ απέσπασαν τα βραβεία
φωτογραφίας και μοντάζ αντίστοιχα,
για τη δουλειά τους στο Shame, ενώ
από την ταινία Και ο Κλήρος Έπεσε
στον Σμάιλι βραβεύτηκαν η Μαρία
Ντζούρκοβιτς για την καλλιτεχνική
διεύθυνση και ο Αλμπέρτο Ιγκλέσιας
για τη μουσική. Στην κατηγορία
του ντοκιμαντέρ νικήτρια αναδείχθηκε η ταινία Winter Nomads
(Hiver Nomade) του Μάνουελ φον
Στούρλερ από την Ελβετία, ενώ το
Alois Nebel του Τόμας Λούνιακ από
την Tσεχία τιμήθηκε με το βραβείο
καλύτερης ταινίας κινουμένων
σχεδίων. Το Superman, Spiderman
or Batman του Ρουμάνου Τούντορ

«Αγάπη»

«Το Κυνήγι»

«Και ο Κλήρος Έπεσε στον Σμάιλι»

Γκιουργκίου διακρίθηκε ως
καλύτερη ταινία μικρού μήκους,
ενώ το βραβείο κοινού απονεμήθηκε στον Τζόφρι Εντχόβεν
από το Βέλγιο για το Hasta la
Vista. Το βραβείο FIPRESCI για
την ευρωπαϊκή ανακάλυψη του
2012 απέσπασε ο Μπούντεβαϊν
Κόολε από την Ολλανδία για
το Kauwboy και το βραβείο
ευρωπαϊκής συμπαραγωγής της
χρονιάς του Εurimages η παραγωγός Έλενα Ντάνιελσον από τη
Σουηδία.Τέλος, για τη συνολική
προσφορά του στον κινηματογράφο τιμήθηκε ο Ιταλός σκηνοθέτης
Μπερνάρντο Μπερτολούτσι, ενώ
τιμητικό βραβείο παρέλαβε και η
Βρετανίδα ηθοποιός Έλεν Μίρεν.
Αξίζει να σημειωθεί ότι όλες οι
φετινές βραβευμένες ταινίες μυθοπλασίας είχαν λάβει υποστήριξη
από το MEDIA, αποδεικνύοντας
την ουσιαστική συμβολή του προγράμματος στην προώθηση του
σύγχρονου ευρωπαϊκού σινεμά.
Για τα βραβεία ψηφίζουν περισσότεροι από 2.700 επαγγελματίες
του χώρου, μέλη της Ευρωπαϊκής
Ακαδημίας Κινηματογράφου, η
οποία ιδρύθηκε το 1988 προκειμένου να προβάλλει την ευρωπαϊκή
κινηματογραφική κουλτούρα. Η
ίδια η Ακαδημία υποστηρίζεται από
το MEDIA με μια ετήσια επιχορήγηση 175.000 ευρώ.

ΤΑΙΝΙΑ

ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ EACEA 30/2011

7 ΜΕΡΕΣ
ΣΤΗΝ ΑΒΑΝΑ
FEELGOOD l
ENTERTAINMENT
36.875 l
18.437 l
8.000 l
22% l

ΠΟΣΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ MEDIA

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
ΣΤΟΝ ΕΡΩΤΑ
lVILLAGE FILMS
l39.829
l17.653
l10.000
l25%

ΤΟ ΜΕΡΙΔΙΟ
ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ
lFEELGOOD
ENTERTAINMENT
l34.160
l17.080
l10.000
l29%

ΑΓΑΠΗ
ROSEBUD l
41.066 l
20.533 l
12.500 l
30% l

ΤΟ ΑΓΟΡΙ ΣΤΟ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ
ΘΡΑΝΙΟ
lSPENTZOS FILM
l14.969
l7.484
l4.500
l30%
Η ΑΔΕΡΦΗ ΜΟΥ
lSEVEN GROUP
l22.561
l11.250
l7.000
l31%
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ΜΟΝΑΧΑ
Ο ΑΝΕΜΟΣ
lAMA FILMS
l13.572
l6.785
l3.500
l26%
Ο ΚΑΙΣΑΡΑΣ
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΠΕΘΑΝΕΙ
lAMA FILMS
l24.321
l12.160
l7.000
l29%
ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ
lSEVEN GROUP
l21.431
l10.715
l6.500
l30%

HOLY MOTORS
lSTRADA FILMS
l20.330
l10.165
l6.000
l30%
LOVE IS ALL YOU
NEED
lROSEBUD
l40.028
l20.014
l12.000
l30%

Η ΜΗΧΑΝΗ
ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ
l FEELGOOD
ENTERTAINMENT
l41.895
l20.948
l11.000
l26%
ΜΠΟΥΕΝΟΣ
ΑΪΡΕΣ Σ’ ΑΓΑΠΩ
lAMA FILMS
l16.804
l8.402
l4.000
l24%
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ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ
ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ
FEELGOODl
ENTERTAINMENT
18.500 l
9.250l
5.500l
30%l

Ο ΧΟΡΟΣ ΤΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΟΠΩΝ
lSPENTZOS FILM
l19.035
l9.517
l5.500
l29%
POPULAIRE
lFEELGOOD
ENTERTAINMENT
l34.828
l17.414
l10.000
l29%

ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
ΤΗΣ ΟΜΙΧΛΗΣ
SEVEN GROUPl
13.514l
6.757l
4.000l
30%l
ΨΑΡΕΥΟΝΤΑΣ
ΣΟΛΟΜΟΥΣ
ΣΤΗΝ ΥΕΜΕΝΗ
lSPENTZOS FILM
l24.738
l12.369
l8.200
l33%
ΣΑΝ ΣΕ ΟΝΕΙΡΟ
SEVEN GROUP l
11.374 l
5.687 l
3.300 l
29% l

BABYCALL
lSEVEN GROUP
l13.952
l6.976
l4.200
l30%

ΥΨΗΛΗ
ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ
FILMTRADE l
30.270 l
15.135 l
9.000 l
30% l
BARBARA
SEVEN GROUP l
22.610 l
11.300 l
7.000 l
31% l

SHAME
ODEON l
50.878 l
25.439 l
15.000 l
29%l
LOVE IS
ALL YOU NEED
SPENTZOS FILM l
16.039 l
8.019 l
4.800 l
30% l

ELLES
lVIDEORAMA
l25.584
l12.792
l7.600
l30%
ELLES
lHOLLYWOOD
ENTERTAINMENT
l30.262
l15.000
l9.000
l30%

REALITY
lSEVEN GROUP
l14.969
l7.484
l4.500
l30%

ΝΕΤ ΟΑΥ E K K
SEE
Cinema Network:
στήριξη κινηματογραφικών συμπαραγωγών

M

της Άννας Κασιμάτη

ία κοινή πρωτοβουλία του Υπουργείου
Πολιτισμού και του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, το SEE Cinema Network
ιδρύθηκε το 2000, με έδρα του τη
Θεσσαλονίκη και ιδρυτικά μέλη τα εθνικά
κέντρα κινηματογράφου έντεκα χωρών της νοτιανατολικής
Ευρώπης. Το Δίκτυο προωθεί τη συνεργασία των επαγγελματιών του κινηματογράφου με στόχο τη συμπαραγωγή και
την προώθηση κινηματογραφικών έργων. Προκειμένου να
το επιτύχει αυτό ενισχύει την ανάπτυξη σχεδίων κινηματογραφικών συμπαραγωγών μεγάλου μήκους, στα οποία
συμμετέχουν εταιρείες παραγωγής από τουλάχιστον δύο
χώρες του Δικτύου. Μια φορά το χρόνο (συνήθως κάθε
Νοέμβριο), παραγωγοί από όλα τα κράτη μέλη του Δικτύου
καταθέτουν σχέδια ανάπτυξης κινηματογραφικών συμπαραγωγών, τα οποία αξιολογούνται κατά τη διάρκεια μιας
συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης του SEE Cinema
Network. Μέχρι αυτή τη στιγμή, έχουν χρηματοδοτηθεί 61
σχέδια για ταινίες μεγάλου μήκους, οι περισσότερες από
τις οποίες έχουν ήδη κυκλοφορήσει στις αίθουσες, όπως
για παράδειγμα το Fish n’ Chips του Ηλία Δημητρίου, ενώ
τώρα ετοιμάζεται το μεγάλου μήκους ντεμπούτο του Γιώργου Ζώη με τίτλο Stage Fright και παραγωγό τη Μαρία
Το Stage Fright, η νέα ταινία του Γιώργου Ζώη και της
Δρανδάκη, το οποίο μόλις εξασφάλισε χρηματοδότηση από Μαρίας Δρανδάκη, κέρδισε το δεύτερο βραβείο του
TorinoFilmLab, αξίας 80.000 ευρώ, μια πρωτοβουλία
το Δίκτυο για την ανάπτυξή του.
Επιπλέον, το Δίκτυο ενισχύει την παραγωγή ταινιών μικρού
μήκους, με προτεραιότητα τις διεθνείς συμπαραγωγές
νέων και ταλαντούχων δημιουργών. Η χρηματοδότηση
ταινιών μικρού μήκους πραγματοποιείται μια φορά τον
χρόνο, κάθε Ιούνιο. Στο πλαίσιο αυτής της δράσης, το Δίκτυο έχει χρηματοδοτήσει την παραγωγή 39 ταινιών μικρού
μήκους, πολλές εκ των οποίων έχουν βραβευθεί σε διεθνή
φεστιβάλ.

που πραγματοποιείται με την υποστήριξη του MEDIA στο
πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου του
Τορίνο. Η ταινία εστιάζει στην πρεμιέρα μίας θεατρικής
παράστασης, η οποία διακόπτεται απότομα όταν μια
ομάδα αγοριών και κοριτσιών εισβάλλει στο θέατρο
διαταράσσοντας επικίνδυνα τα όρια ανάμεσα στην τέχνη
και την πραγματικότητα.

Το SEE Cinema Network στηρίζει τις προσπάθειες των κινηματογραφιστών να αξιοποιήσουν τις τελευταίες εξελίξεις
της κινηματογραφικής παραγωγής, πολλαπλασιάζοντας τις
ευκαιρίες συνεργασίας μεταξύ τους.

Για περισσότερες πληροφορίες:
Γιάννης Ηλιόπουλος, see@gfc.gr, 210 3678501 - 210 3678512
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Κράτη μέλη
Αλβανία
Βουλγαρία
Βοσνία – Ερζεγοβίνη
Ελλάδα
Κροατία
Κύπρος
ΠΓΔΜ
Ρουμανία
Σερβία
Σλοβενία
Τουρκία
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Νέος Κανονισμός
Χρηματοδοτικών
Προγραμμάτων

Ο

νέος Κανονισμός
Χρηματοδοτικών
Προγραμμάτων
του Ελληνικού
Κέντρου Κινηματογράφου θα τεθεί σε ισχύ από
την 1η Φεβρουαρίου 2013 και
είναι διαθέσιμος σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του
φορέα για όσους επιθυμούν να
υποβάλλουν αίτηση.
Ο Κανονισμός συντάχθηκε
με σκοπό να ανταποκριθεί
στις τρέχουσες οικονομικές
συνθήκες της χώρας, καθώς και
στις πολύπλευρες ανάγκες της
σύγχρονης κινηματογραφικής
παραγωγής. Αποτελείται από
καινοτόμα προγράμματα και
ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ
σεναριογράφου, σκηνοθέτη και
παραγωγού, ήδη από την αρχική
ιδέα του μελλοντικού έργου,
με στόχο την πρόσβαση των
ελληνικών ταινιών σε ευρωπαϊκά
προγράμματα, καθώς και την
εύρεση συμπαραγωγών.
Άξια αναφοράς είναι η δέσμευση
ενός μεγάλου ποσοστού, που
θα ανέρχεται έως το 20% του
συνολικού προϋπολογισμού, για
την παραγωγή ταινιών για παιδιά
και εφήβους. Το πρόγραμμα
φιλοδοξεί να συνεισφέρει στη
δημιουργία ενός νέου κινηματογραφόφιλου ακροατηρίου στην
Ελλάδα, το οποίο θα εξοικειωθεί
με την τέχνη του κινηματογράφου
σε νεαρή ηλικία και θα αποτελέσει μελλοντικό κοινό για τις
ελληνικές ταινίες.

της Άννυς Καζέρου
Το Πρόγραμμα για Νέους
Σκηνοθέτες που πραγματοποιούν την πρώτη ή δεύτερη ταινία
τους απευθύνεται σε όσους
κάνουν τα πρώτα βήματά τους
στον κινηματογραφικό χώρο. Σε
αυτό το πλαίσιο, το ΕΚΚ υλοποιεί
σε συνεργασία με τον ΟΠΑΠ
πρόγραμμα χρηματοδότησης
ύψους 1.500.000 ευρώ (για τα
έτη 2012-2014), αποκλειστικά για
το έργο νέων σκηνοθετών.
Το Πρόγραμμα Κινήτρων για
Προσέλκυση Ξένων Παραγωγών στην Ελλάδα έχει στόχο τη
μεγαλύτερη δυνατή προσέλευση
ξένων ταινιών, ως αναπτυξιακό
εργαλείο της κινηματογραφικής
αγοράς για την εφαρμογή ενός
νέου μοντέλου τουριστικού
μάρκετινγκ. Αυτός ο «κινηματογραφικός τουρισμός» έχει τη
δυνατότητα να προβάλλει τη
χώρα μας στο εξωτερικό, ειδικά
αυτήν την περίοδο που η διεθνής
εικόνα της έχει τεράστια σημασία.
Το ΕΚΚ βρίσκεται ήδη σε συνεργασία με τον Ελληνικό Οργανισμό
Τουρισμού για την καλύτερη
εφαρμογή του προγράμματος.
Σκοπός του ΕΚΚ είναι να δώσει
νέες κατευθύνσεις και να στηρίξει τις προσπάθειες των Ελλήνων
κινηματογραφιστών προκειμένου
οι επιτυχίες του εγχώριου κινηματογράφου διεθνώς να μη θεωρηθούν ευκαιριακά πυροτεχνήματα,
αλλά να γίνουν η απαρχή μιας
αναπτυξιακής προοπτικής για
τον κινηματογραφικό χώρο τόσο
οικονομικά όσο και καλλιτεχνικά.

Στον νέο κανονισμό νιά
περιλαμβάνονται εν
χρηματοδοτικά
προγράμματα:
1. Συγγραφή
ρίου
και ανάπτυξη σενα
μμα
2. Βασικό πρόγρα
ατογραφιπαραγωγής κινημ
κών έργων
3. Παραγωγή
έργων
κινηματογραφικών
γισμού
μικρού προϋπολο
4. Παραγωγή
έργων
κινηματογραφικών
ους
ήβ
εφ
ι
για παιδιά κα
ης ή
ώτ
πρ
α
5. Πρόγραμμ
νέους
για
ς
ινία
τα
ς
ρη
ύτε
δε
ς
σκηνοθέτε
ν
6. Παραγωγή ταινιώ
μικρού μήκους
7. Παραγωγή
κινηματογραφικών
ντοκιμαντέρ
κυσης
8. Κίνητρα προσέλ
γών
γω
ρα
πα
ν
πώ
δα
αλλο
χή
ετο
μμ
συ
ική
(μειοψηφ
ωγού)
Έλληνα συμπαραγ
ρω9. Ενίσχυση ολοκλη
ού
φικ
ρα
ογ
ατ
ημ
κιν
μένου
έργου
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ο»
«Στο Λύκ

«Η Αιώνι
του Αντώα Επιστροφή
νη Παρα
σκευά»

Ελληνικό χρώμα στο 63ο Διεθνές
Φεστιβάλ Κινηματογράφου
του Βερολίνου

Τ
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έσσερις ελληνικές ταινίες θα ταξιδέψουν στο 63ο Διεθνές Φεστιβάλ
Κινηματογράφου του Βερολίνου, που θα πραγματοποιηθεί από τις 7
έως τις 17 Φεβρουαρίου του 2013. Οι ταινίες συμμετέχουν στο τμήμα
Forum, του οποίου η θεματολογία καταπιάνεται φέτος με τις κοινωνικές αναταραχές, την περίοδο των αλλαγών, καθώς και την απεγνωσμένη αναζήτηση νέων σταθερών στις σύγχρονες κοινωνίες.

Συγκεκριμένα, ανάμεσα στις 41 ταινίες που αποτελούν το πρόγραμμα του φετινού
Forum, συμπεριλαμβάνεται η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία της Ελίνας Ψύκου,
Η Αιώνια Επιστροφή του Αντώνη Παρασκευά (σε παραγωγή των Γιώργου Καρναβά, Guanaco, με την υποστήριξη του ΕΚΚ και σε συμπαραγωγή με τις ΕΡΤ Α.Ε., Stefi
Α.Ε., 2/35 και Barrandov Studios), η οποία απέσπασε πέρσι το πρώτο βραβείο στο
τμήμα Works in Progress του Φεστιβάλ του Κάρλοβι Βάρι. Το φιλμ αποτελεί ένα σχόλιο της τρέχουσας κατάστασης της χώρας, με ήρωα έναν τηλεοπτικό παρουσιαστή,
ο οποίος, αισθανόμενος ότι η καριέρα του βρίσκεται σε κάμψη, επινοεί την απαγωγή
του και τρυπώνει σε ένα εγκαταλελειμμένο ξενοδοχείο πολυτελείας.
Επόμενη συμμετοχή, Η Κόρη, η τρίτη μεγάλου μήκους ταινία του Θάνου Αναστόπουλου (του οποίου το προηγούμενο φιλμ Διόρθωση συμμετείχε στο ίδιο τμήμα το
2008), θίγει μέσα από την ιστορία ενός δεκατετράχρονου κοριτσιού το φλέγον ζήτημα
της κρίσης αξιών, σε μια Ελλάδα που τα τελευταία χρόνια ταλαιπωρείται αφάνταστα
σε όλους τους τομείς. Η Κόρη είναι μια παραγωγή του ίδιου του σκηνοθέτη και της
Στέλλας Θεοδωράκη με την υποστήριξη του ΕΚΚ.
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«Η Κόρη

«Fynbos»

Γυρισμένο εξ ολοκλήρου στη Νότια Αφρική, το μεγάλου μήκους σκηνοθετικό ντεμπούτο του Χάρη Πατραμάνη, Fynbos (σε παραγωγή της εταιρείας Α
Four Letter Word), αφηγείται την ιστορία ενός εργολάβου στα πρόθυρα της
χρεοκοπίας, ο οποίος, σε μια ύστατη προσπάθεια να σωθεί, ταξιδεύει μαζί
με τη σύζυγό του σε μια πλούσια αλλά απομονωμένη περιοχή με σκοπό
να κλείσει μια συμφωνία. Στο τέλος όμως, αυτό που διαφαίνεται μέσα από
τους γυάλινους τοίχους του σπιτιού του, όπου έξι ζωές διασταυρώνονται,
δεν έχει να κάνει με τα χρήματα, αλλά με τον άνθρωπο.
Ακόμα ένα ντεμπούτο, το ελληνογαλλικής συμπαραγωγής φιλμ Στο
Λύκο, της Χριστίνας Κουτσοσπύρου και του Αράν Χιουζ, συμπληρώνει το
κουαρτέτο ελληνικών ταινιών στο Forum της φετινής Μπερλινάλε. Η ταινία
χρησιμοποιεί τη μυθοπλασία και το ντοκιμαντέρ, προσπαθώντας με τη
χρήση αλληγορικών εικόνων να κάνει ένα σχόλιο πάνω στη φτώχεια που
εξαπλώνεται στην καρδιά της Ευρώπης. Η παραγωγή ανήκει στη French
Kiss Production.
Τέλος, αν και αμιγώς γερμανική παραγωγή, το Echolot φέρει τη
σκηνοθετική υπογραφή του ελληνικής καταγωγής Αθανάσιου Καρανικόλα,
μόνιμου κατοίκου Βερολίνου. Η δεύτερη μεγάλου μήκους ταινία του
σκηνοθέτη (η πρώτη του, Elli Makra - 42277 Wuppertal, βραβεύτηκε
στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης το 2007) συμμετέχει επίσης στο Forum και
περιστρέφεται γύρω από μια παρέα, η οποία συγκεντρώνεται σε ένα σπίτι
στην εξοχή έπειτα από την αυτοκτονία ενός φίλου τους.

Έξι Έλληνες θα συμμετάσχουν στο φετινό Berlinale
Talent Campus, το οποίο
φιλοξενεί κάθε χρόνο για
λίγες ημέρες ταλαντούχους και ανερχόμενους
επαγγελματίες του κινηματογράφου από ολόκληρο
τον κόσμο. Οι Ελίνα
Φέσσα, Αριστοτέλης Μαραγκός, Αρασέλι Λέμος,
Σοφία Αγγελίδου, Ιωάννης
Πλαστήρας και Άγγελος
Αγγελίδης θα έχουν τη
δυνατότητα να αναπτύξουν τα σχέδιά τους και να
ενταχθούν σε ένα διεθνές
δίκτυο επαγγελματιών.

Στο επίσημο πρόγραμμα του Φεστιβάλ Βερολίνου συμμετέχει το Before Midnight του Ρίτσαρντ
Λινκλέιτερ, το οποίο όχι μόνο γυρίστηκε στη Μεσσήνη με τη συμμετοχή Ελλήνων ηθοποιών,
αλλά είναι και μια συμπαραγωγή της Faliro House του Χρήστου Κωνσταντακόπουλου.

MEDIA

FILMS
DATABASE
Eνα πολYτιμο
νEο εργαλεIο
στο διαδIκτυο
της Χριστίνας Λιάπη

Μία νέα βάση δεδομένων σχεδιάστηκε για να φέρει το πρόγραμμα MEDIA
πιο κοντά στους επαγγελματίες του οπτικοακουστικού χώρου. Φιλοξενώντας πάνω από 1.000 τίτλους ταινιών μαζί με φωτογραφίες, στοιχεία για την
παραγωγή του κάθε φιλμ και τους τρόπους υποστήριξής του από το MEDIA,
η ιστοσελίδα www.mfdb.eu ενημερώνεται καθημερινά με τα πιο πρόσφατα
επαγγελματικά νέα σχετικά με τις ευρωπαϊκές παραγωγές. Στο προσεχές
χρονικό διάστημα, ο στόχος είναι η συγκέντρωση όλων των ταινιών που έχουν
λάβει υποστήριξη από το MEDIA από το 2001 μέχρι σήμερα.
Επιπλέον, ο διαδικτυακός τόπος του MFDB επεκτείνεται και στην κάλυψη της
πορείας των ταινιών στα διεθνή φεστιβάλ κινηματογράφου, καθώς πολλές
ευρωπαϊκές ταινίες έχουν ταξιδέψει στην Ευρώπη, συμμετέχοντας στα μεγαλύτερα φεστιβάλ και αποσπώντας σημαντικά βραβεία, χάρη –τουλάχιστον εν
μέρει– και στην υποστήριξη του προγράμματος προς τους υπεύθυνους διανομής και πωλήσεων. Ο χρήστης μπορεί επίσης να βρει πληροφορίες για τα περίπου 100 σημαντικά ευρωπαϊκά φεστιβάλ κινηματογράφου που υποστηρίζονται
από το MEDIA, μεταξύ των οποίων βρίσκονται το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και το Φεστιβάλ Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους.
Τέλος, οι επιλογές που παρέχονται από το χρήσιμο αυτό εργαλείο του διαδικτύου διευκολύνουν τις σύνθετες αναζητήσεις για τη διασταύρωση αναζητήσεων, ενώ η ακρίβεια των στοιχείων διασφαλίζεται μέσω της παροχής τους
από το δίκτυο των εθνικών και τοπικών γραφείων του MEDIA, όπως το MEDIA
Desk Hellas, μέσω των επίσημων αποτελεσμάτων κάθε προκήρυξης.
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Ολοκληρώθηκε η καινούργια
ιστοσελίδα του MEDIA, με ανανεωμένη όψη και νέο περιεχόμενο.
Η νέα μορφή είναι περισσότερο
προσιτή στον χρήστη, αναδεικνύοντας τις διαθέσιμες προκηρύξεις
και παραθέτοντας χρήσιμα νέα για
τον ευρωπαϊκό κινηματογράφο.
ec.europa.eu/media

4

Ο ετήσιος οδηγός παραγωγής για την
Ελλάδα διατίθεται στην αρχική σελίδα
του ελληνικού γραφείου MEDIA.
(www.mediadeskhellas.eu)
Οι εταιρείες παραγωγής που ενδιαφέρονται να συμπεριληφθούν στον νέο
οδηγό θα πρέπει να στείλουν τα στοιχεία
τους (επωνυμία, νομική μορφή, έτος ίδρυσης, τηλέφωνο,
e-mail) μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου, μαζί με μία σύντομη
περιγραφή στα αγγλικά, μέχρι 20 λέξεις.
info@mediadeskhellas.eu

2

Η Αρμενία έγινε το 40ο μέλος
του Ευρωπαϊκού
Οπτικοακουστικού
Παρατηρητηρίου, ενώ η Βουλγαρία αναλαμβάνει την προεδρία
του οργανισμού για το 2013.
www.obs.coe.int

3

Οι οδηγοί για όλα
τα προγράμματα
κατάρτισης, δικτύωσης και προώθησης
είναι προσβάσιμα για
όλες τις ηλεκτρονικές συσκευές
(PC, i-phone, android κ.α.) μέσω της
ιστοσελίδας του MEDIA.
ec.europa.eu/culture/media/
showcase/library/publications/
index_en.htm

Η Ευρώπη κατακτά το Χόλιγουντ
Με μια εξαιρετικά έντονη παρουσία ευρωπαϊκών κινηματογραφικών παραγωγών, και
συγκεκριμένα ταινιών με την υποστήριξη του MEDIA, ανακοινώθηκαν στις 10 Ιανουαρίου οι
υποψηφιότητες των φετινών Όσκαρ. του Θανάση Πατσαβού

The Impossible

Searching for Sugar Man

Αγάπη

The Gatekeepers

Συνολική υποστήριξη του MEDIA
προς τις υποψήφιες ταινίες
Αγάπη
988.980 €

The
Impossible
65.526 €

A Royal Affair
761.100 €
Searching for
Sugar Man
Kon-Tiki
20.000 €
148.473 €

26

The
Gatekeepers
110.000 €

Μεγάλη έκπληξη της
βραδιάς αναδείχθηκε η
ήδη πολυβραβευμένη
ταινία του Μίκαελ Χάνεκε,
Αγάπη, η οποία όχι μόνο
προτάθηκε για το Όσκαρ
καλύτερης ξενόγλωσσης
ταινίας (για λογαριασμό
της Αυστρίας), όπως ήταν
άλλωστε αναμενόμενο,
αλλά απέσπασε τέσσερις
ακόμα σημαντικές υποψηφιότητες: καλύτερης ταινίας,
σκηνοθεσίας, σεναρίου και
πρώτου γυναικείου ρόλου
για την Εμανουέλ Ριβά,
αριθμός αρκετά σπάνιος
για ένα φιλμ που δεν μιλά
αγγλικά. Σε ηλικία 84 ετών,
η Γαλλίδα πρωταγωνίστρια
του Χιροσίμα, Αγάπη Μου
αποτελεί τη μεγαλύτερη σε
ηλικία ηθοποιό (άνδρα ή
γυναίκα) που βρέθηκε ποτέ
σε αυτή τη θέση. Απέναντί
της βρίσκεται η Αυστραλή Ναόμι Γουότς, που
προτάθηκε για τον ρόλο της
στο ισπανικής παραγωγής
The Impossible του Χουάν
Αντόνιο Μπαγιονά, το οποίο
παρακολουθεί μέσα από τα
μάτια μιας οικογένειας Βρετανών το φονικό τσουνάμι
που έπληξε τις ακτές της
Ταϊλάνδης το 2004.
Μία θέση στην πεντάδα των
υποψήφιων ταινιών για το
Όσκαρ καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας κέρδισαν
δύο ακόμα ευρωπαϊκές
παραγωγές, βασισμένες και
οι δύο σε αληθινές ιστορίες.
Το δανέζικο A Royal Affair

(En Kongelig Affaere) του
Νικολάι Άρσελ αφηγείται το
σκανδαλώδες ερωτικό τρίγωνο ανάμεσα στον βασιλιά
Κρίστιαν τον 7ο, τη νεαρή
σύζυγό του και τον γιατρό
του, αλλά και τις απρόσμενες συνέπειες που θα είχε
στην πολιτική ιστορία της
χώρας, ενώ το νορβηγικό
Kon-Tiki των Γιοακίμ Ρόνινγκ και Έσπεν Σάντμπεργκ
ξετυλίγει το χρονικό της
ριψοκίνδυνης απόπειρας
μιας ομάδας εξερευνητών
να διασχίσουν τον Ειρηνικό
πάνω σε μία σχεδία.
Τέλος, δύο από τα μεγάλου
μήκους ντοκιμαντέρ που
διεκδικούν τη διάκριση στην
κατηγορία αυτή υποστηρίχθηκαν από το MEDIA:
το σουηδικό Searching
for Sugar Man του Μαλίκ
Μπεντζελούλ (Χρυσή Αθηνά
στο Διεθνές Φεστιβάλ
Κινηματογράφου της
Αθήνας- Νύχτες Πρεμιέρας), που αναζητά τα ίχνη
του θρυλικού μουσικού των
70s, Ροντρίγκεζ, και το The
Gatekeepers του Ντρορ
Μορέχ, που ρίχνει φως
στη δράση μιας μυστηριώδους, ισραηλινής υπηρεσίας ασφαλείας. Αν και
προέρχεται από το Ισραήλ,
η ταινία του Μορέχ αποτελεί
σε μεγάλο βαθμό γαλλική
παραγωγή.
Η απονομή της Βραβείων
της Ακαδημίας θα γίνει στις
24 Φεβρουαρίου.

27

«La Cinquième Saison»

Εγγυήσεις για το δανεισμό από τράπεζα της Χριστίνας Λιάπη
To MEDIA Production Guarantee Fund θα είναι ενεργό μέχρι τα τέλη του 2013
Ο στόχος του Ταμείου Εγγύησης Παραγωγής του MEDIA (MPGF) είναι να διευκολύνει την πρόσβαση των
κινηματογραφικών παραγωγών στον τραπεζικό δανεισμό, παρέχοντας τις εγγυήσεις για τα δάνεια που διασφαλίζουν τη ρευστότητα στις παραγωγές. Μειώνοντας δραστικά το ρίσκο των τραπεζών για να χρηματοδοτήσουν μία ταινία, το MPGF, μέσω του πιστωτικού φορέα IFCIC, έχει παράσχει εγγυήσεις που ξεπερνούν τα 19
εκατομμύρια ευρώ για την παραγωγή 21 ταινιών από την έναρξη λειτουργίας του το 2011. Ανάμεσα σε αυτές
βρίσκονται ταινίες όπως τα βραβευμένα στο Φεστιβάλ Βενετίας Tango Libre του Φρεντερίκ Φοντέν και
La Cinquième Saison των Πίτερ Μπρόσενς και Τζέσικα Γούντγουορθ.
Ήδη 31 εταιρείες παραγωγής από οκτώ χώρες του MEDIA έχουν επωφεληθεί άμεσα ή έμμεσα
από τον μηχανισμό του MPGF, αφού ήρθαν σε επαφή με το IFCIC.
www.ifcic.eu mpgf@ifcic.fr
«Tango Libre»

ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑ

Emerging
Producers

Η πρωτοβουλία δικτύωσης και προώθησης του Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ της
Γίχλαβα απευθύνεται σε νέους, ταλαντούχους παραγωγούς ντοκιμαντέρ από την
Ευρώπη, με στόχο την εισαγωγή τους στον διεθνή οπτικοακουστικό χώρο.
Με την υποστήριξη δεκαοκτώ τοπικών γραφείων MEDIA, ανάμεσα στα οποία και το
ελληνικό, οι διοργανωτές επιχειρούν να συνδέσουν τους ανερχόμενους παραγωγούς, που έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον ένα οπτικοακουστικό έργο, με τη διεθνή
αγορά και, κυρίως, με τους επαγγελματίες από το χώρο του ντοκιμαντέρ.
«Είναι μία πρωτοπόρα κίνηση που σε φέρνει σε επαφή με παραγωγούς και διανομείς
που έχουν εδραιώσει τη θέση τους στην αγορά του ντοκιμαντέρ», αναφέρει ο Άγγελος Τσαούσης, ο οποίος επιλέχθηκε από τους διοργανωτές για το πρόγραμμα του
2012. «Ένα πολύ θετικό σημείο είναι η γνωριμία με παραγωγούς που έχουν κοινούς
στόχους, ενώ μπορεί να έχουν διαφορετικές αφετηρίες: π.χ. να δούλευαν στη μυθοπλασία ή σε άλλα είδη και να έχουν μεταπηδήσει πλέον στο ντοκιμαντέρ».
Αν και το πρόγραμμα δεν περιορίζεται στο ντοκιμαντέρ, η ταινία τεκμηρίωσης
αποτελεί σίγουρα το επίκεντρό του. Πέρα από τα παραδοσιακά είδη ντοκιμαντέρ, το
Emerging Producers επεκτείνεται και σε νέες τεχνικές όπως είναι η χρήση πολυμέσων (multimedia), ενώ υπάρχουν εκτεταμένες αναφορές στο διαδεδομένο πλέον
web-documentary και σε άλλες μορφές ντοκιμαντέρ.
«Η οργάνωση ήταν πολύ καλή, ενώ το Διεθνές Φεστιβάλ της Γίχλαβα, αν και
ανερχόμενο, φαίνεται εδραιωμένο στη συνείδηση του κόσμου», συνεχίζει ο Έλληνας
παραγωγός και σκηνοθέτης. «Είναι πολύ πιθανό οι προσεχείς διοργανώσεις να αξιοποιήσουν την εμπειρία του φετινού πειραματικού προγράμματος και να διαθέτουν
περισσότερο στοχευμένο περιεχόμενο. Αν και το πρόγραμμα στοχεύει περισσότερο
στη δικτύωση και την παρουσίαση και προώθηση των σχεδίων που έχουν επιλεγεί,
αρκετές συνεδρίες και workshops που γίνονται στο πλαίσιο του Φεστιβάλ της Γίχλαβα παρέχουν μία σταθερή βάση για την περαιτέρω κατάρτιση των συμμετεχόντων».
Το σχέδιο με το οποίο συμμετείχε ο Άγγελος Τσαούσης στο Emerging Producers πραγματεύεται ένα διεθνές θέμα μέσα από τα μάτια δύο χαρακτήρων.
Το The New Plastic Road (www.thenewplasticroadfilm.com) αναφέρεται
στην επίδραση που μπορεί να έχει στην ανταλλαγή προϊόντων και τη σύνδεση
των πολιτισμών η διάνοιξη ενός νέου δρόμου στα σύνορα μεταξύ Κίνας και
Τατζικιστάν.
Η επόμενη διοργάνωση του Emerging Producers θα πραγματοποιηθεί με την υποστήριξη του MEDIA από τις 24 έως τις 28 Οκτωβρίου 2013, παράλληλα με το Διεθνές
Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ της Γίχλαβα.
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ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Medici - The Film Funding
Journey
18 -19 Σεπτεμβρίου 2013, Βέλγιο
Υποβολή αιτήσεων έως: Φεβρουάριο 2013
Μία σειρά πέντε σαρανταοκτάωρων σεμιναρίων
(δύο το 2012 και τρία το 2013) για τα διαθέσιμα
προγράμματα επιχορηγήσεων για την παραγωγή ενός οπτικοακουστικού έργου στην Ευρώπη.
Το MEDICI διοργανώνεται από τη FOCAL, το
Νορβηγικό, το Σουηδικό και το Αυστριακό Ινστιτούτο Κινηματογράφου, το Βαλλωνικό Κέντρο
Κινηματογράφου και το Ελβετικό Πολιτιστικό
Κέντρο και με την υποστήριξη του MEDIA.
l www.medici-training.net
joelle.levie@focal.ch

ΔιεθνΕς Φεστιβαλ Κινουμενου
Σχεδιου Annecy 2013
10-15 Ιουνίου 2013, Ανσύ, Γαλλία
Υποβολή αιτήσεων έως: 15 Φεβρουαρίου 2013
Δημιουργοί, παραγωγοί, διανομείς, σκηνοθέτες, δημοσιογράφοι, εκπαιδευτικοί και τηλεοπτικοί παραγωγοί μπορούν
να συμμετέχουν στη φετινή διοργάνωση του Φεστιβάλ της
Ανσύ, ενώ παράλληλα με το Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί η Διεθνής Αγορά Κινουμένου Σχεδίου. Η υποβολή
σχεδίων για ταινίες μικρού μήκους, τηλεοπτικές παραγωγές και ανατεθειμένες ταινίες μπορεί να γίνεται έως τις 15
Φεβρουαρίου, ενώ για ταινίες μυθοπλασίας η προθεσμία
λήγει στις 15 Μαρτίου 2013.
l www.annecy.org
info@citia.org
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Μάιος 2013,
Βρότσλαβ, Πολωνία
Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2013,
Μπρατισλάβα, Σλοβακία
Νοέμβριος 2013,
Λειψία, Γερμανία
Το DOK.Incubator είναι ένα πρόγραμμα διάρκειας έξι μηνών, με έμφαση
στις διεθνείς προοπτικές των ντοκιμαντέρ, το οποίο προσφέρει προσωπική
εκπαίδευση σε μοντέρ, παραγωγούς
και υπεύθυνους πωλήσεων σχετικά
με το τελικό μοντάζ, τη στρατηγική
μάρκετινγκ και διανομής και την
παρουσίαση μιας ταινίας στις διεθνείς
αγορές. Οι οκτώ περσινές ταινίες του
πρώτου DOK.Incubator εξασφάλισαν
ήδη τη συμμετοχή τους είτε σε κινηματογραφικά φεστιβάλ ανά τον κόσμο,
όπως αυτά του Σάντανς, του IDFA,
του CPH:DOX και του DOK Leipzig,
είτε σε διεθνή τηλεοπτικά κανάλια. Το
πρόγραμμα του 2013 θα πραγματοποιηθεί από τον Μάιο έως τον Οκτώβριο
– ένα rough cut της υποψήφιας για
συμμετοχή ταινίας θα πρέπει να
είναι έτοιμο στις αρχές Μαΐου και η
πρεμιέρα της να σχεδιάζεται μετά τον
Οκτώβριο του 2013.
l DOK.Incubator
Kubelikova 27, 13000 Praha 3, Czech
Republic
Τ +420 777 823111
www.dokincubator.net
info@dokincubator.net
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MAIA WORKSHOPS
25-29 Μαρτίου 2013, Ιταλία
17-21 Ιουνίου 2013, Σλοβακία
30 Σεπτεμβρίου – 4 Οκτωβρίου 2013, Κροατία
Υποβολή αιτήσεων έως: 28 Φεβρουαρίου 2013

AdaptLab
Νοέμβριος 2013, Τορίνο, Ιταλία
Υποβολή αιτήσεων
έως: 15 Φεβρουαρίου 2013

Το φετινό πρόγραμμα των Maia Workshops, που απευθύνεται
σε ανερχόμενους Ευρωπαίους παραγωγούς και επαγγελματίες
του οπτικοακουστικού χώρου, περιλαμβάνει τρεις συνεδρίες:
για τη δημιουργική πλευρά των πρότζεκτ τον Μάρτιο, για νομικά
και οικονομικά θέματα τον Ιούνιο και για το μάρκετινγκ και τη
διανομή στα τέλη Σεπτεμβρίου.
Μία ειδική έκπτωση 17%, που μεταφράζεται σε μείωση του
συνολικού κόστους κατά 400 ευρώ, θα ισχύσει για όσους
δηλώσουν συμμετοχή και στα τρία φετινά Maia Workshops
έως την 31η Ιανουαρίου.

Ένα σεμινάριο με μακροχρόνιο ορίζοντα για ευρωπαίους επαγγελματίες
σεναριογράφους που ενδιαφέρονται
για την προσαρμογή μυθιστορημάτων.
Το AdaptLab αποτελείται από τρία πενθήμερα σεμινάρια και δύο συνεδρίες
μέσω διαδικτύου.
Οι συμμετέχοντες καθοδηγούνται από
ειδικούς στον τομέα των cross-media
και εξερευνούν τις δυνατότητες των
νέων μέσων για την αφήγηση ιστοριών.

l Genova Liguria Film Commission
Villa Bombrini – Via L.A. Muratori, 9
IT – 16152 Genova
Graziella Bildesheim
Τ +39 010 8681459
www.maiaworkshops.org
graziella@maiaworkshops.org

l AdaptLab - TorinoFilmLab
Via Cagliari, 42
10153 Turin - Italy
www.torinofilmlab.it
adaptlab@torinofilmlab.it

Transformatlab 2013
10-14 Ιουνίου 2013, Νιούπορτ, Ουαλία
24-28 Ιουνίου 2013, Βουδαπέστη, Ουγγαρία
1-5 Ιουλίου 2013, Παρίσι, Γαλλία
2-6 Σεπτεμβρίου 2013, Νιούπορτ, Ουαλία
Υποβολή αιτήσεων έως: 1 Μάρτιου 2013
Ένα σεμινάριο κατάρτισης για πρόσφατους απόφοιτους σχολών που σχετίζονται με τη δημιουργία σχεδίων σε πολλαπλές πλατφόρμες (cross-platform). Οι ενδιαφερόμενοι για την παραγωγή και τη σκηνοθεσία κινουμένου σχεδίου,
τον σχεδιασμό παιχνιδιών και τη δημιουργία σχεδίων με τη χρήση νέων τεχνολογιών θα έχουν τη δυνατότητα να
υλοποιήσουν τις ιδέες τους σε μία σειρά εντατικών συνεδριών.
l Transform@Lab, c/o Skillset Media
Academy Wales, 33-35 West Bute
Street, Cardiff, Wales, UK
Τ +44 (0) 29 20480141
F +44 (0) 29 20456463
www.transformatlab.eu
hannah@mediaacademywales.org

ΔΙΚΤΥΩΣΗ

ΕκφΑνσεις της ΚουλτοΥρας
του ΣYγχρονου ΕλληνικοΥ
ΚινηματογρΑφου 2013
Psarokokalo

Διεθνές Φεστιβάλ
Ταινιών Μικρού Μήκους
Ιούνιος 2013, Αθήνα
Υποβολή αιτήσεων έως: 15 Μαρτίου 2013
Το Psarokokalo καλεί τους κινηματογραφιστές να
στείλουν τις συμμετοχές τους για το 7ο Διεθνές
Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους. Η πρόσκληση
συμμετοχής αφορά ταινίες μικρού μήκους από
τα ακόλουθα είδη: μυθοπλασίας, κινουμένων
σχεδίων, ντοκιμαντέρ και πειραματικού κινηματογράφου, και απευθύνεται σε δημιουργούς από την
Ελλάδα και το εξωτερικό. Η συνολική διάρκεια της
υποβληθείσας ταινίας δεν πρέπει να υπερβαίνει
τα σαράντα πέντε (45’) λεπτά. Δεν υπάρχει κόστος
συμμετοχής.

5-6 Ιουλίου 2013, Λονδίνο,
Ηνωμένο Βασίλειο
Υποβολή αιτήσεων
έως: 25 Φεβρουαρίου 2013
Το συνέδριο στοχεύει στη μελέτη του σύγχρονου ελληνικού
κινηματογράφου και αποτελεί συνδιοργάνωση των Πανεπιστημίων του Ρέντινγκ και της Γλασκώβης. Το διεπιστημονικό διεθνές συνέδριο, που θα πραγματοποιηθεί στο Hellenic
Centre, φιλοδοξεί να επεκτείνει την υπάρχουσα βιβλιογραφία πάνω στο ελληνικό σινεμά, αντικατοπτρίζοντας επομένως τα ποικίλα πλαίσια μελέτης που αφορούν ζητήματα
παραγωγής, διακίνησης και προβολής των ταινιών, καθώς
και τη γενικότερη έρευνα πάνω στο θέμα, στην Ελλάδα και
το εξωτερικό.
l http://contemporarygreekcinema2013.wordpress.com
contemporarygreekfilm2013@gmail.com

l www.psarokokalo.gr
tatiana_koum@yahoo.gr

Κινηματογραφικές
Ημέρες Κύπρου 2013

19-28 Απριλίου 2013, Λευκωσία-Λεμεσός, Κύπρος
Υποβολή αιτήσεων έως: 8 Φεβρουαρίου 2013
Τo ετήσιο Διεθνές Φεστιβάλ πραγματοποιείται παράλληλα στη Λεμεσό και τη Λευκωσία και συνδιοργανώνεται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας και το Θέατρο Ριάλτο.
Το Διεθνές Διαγωνιστικό Τμήμα του Φεστιβάλ (Glocal Images) στοχεύει στην προσέλκυση καινοτόμων
ταινιών που σκιαγραφούν το ιδιαίτερο χρώμα της τοπικής κινηματογραφίας και συνάμα αντλούν θέματα
και στυλ από τον σύγχρονο κόσμο. Κάθε ταινία του τμήματος αυτού προβάλλεται μία φορά στη Λεμεσό
και μία στη Λευκωσία.
l Θέατρο Ριάλτο - Αναστασία Αναστασίου Τ +357 25343902
www.cyprusfilmdays.com - info@cyprusfilmdays.com
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Balkans Beyond Borders

Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους –
Reinventing Bridges
Σεπτέμβριος 2013, Βουκουρέστι, Ρουμανία
Υποβολή αιτήσεων έως: 1 Ιουνίου 2013

Παρότι γείτονες, οι λαοί των Βαλκανίων έχουν διαφορές σε κοινωνικό,
ιστορικό, πολιτικό και προσωπικό επίπεδο, με αποτέλεσμα οι προσδοκίες
για το μέλλον του καθενός να διαφέρουν. Πώς οι Βαλκάνιοι ξαναγράφουν το παρελθόν τους και εφευρίσκουν ένα καινούργιο μέλλον;
Το ΒΒΒ καλεί τους νέους να αναρωτηθούν: Μήπως ήρθε η ώρα να
ξαναφτιάξουμε τις δικές μας γέφυρες; Να δημιουργήσουμε εμείς το
παρόν μας κοιτώντας στο παρελθόν που είχαμε και στο μέλλον που θέλουμε; Νέοι από τα Βαλκάνια μέχρι και 35 ετών καλούνται να στείλουν
τη δική τους ταινία μικρού μήκους, η οποία θα ανταποκρίνεται
στο θέμα του φετινού φεστιβάλ.
l www.balkansbeyondborders.eu
info@balkansbeyondborders.eu
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MFI Script 2 Film
Workshops 2013

22 Ιουνίου – 6 Ιουλίου 2013, Νίσυρος
Αύγουστος – Σεπτέμβριος 2013, online
13-20 Οκτωβρίου 2013, Σάμος
Δεκέμβριος 2013, online
Υποβολή αιτήσεων
έως: 25 Φεβρουαρίου 2013
Το Μεσογειακό Ινστιτούτο Κινηματογράφου
διοργανώνει για άλλη μια φορά το πρόγραμμα MFI Script 2 Film για ανάπτυξη σεναρίου
και σχεδίων, με την υποστήριξη του MEDIA.
Tο συγκεκριμένο πρόγραμμα απευθύνεται
σε σεναριογράφους, παραγωγούς και
μέλη της κινηματογραφικής κοινότητας
που ενδιαφέρονται για μια συνολική εικόνα
της διαδικασίας παραγωγής (παρουσίαση,
pitching, εύρεση πόρων και στρατηγικές
παραγωγής).
l Μεσογειακό
Ινστιτούτο Κινηματογράφου
Βαρβάκη 38
114 74 Αθήνα
Τ / F +30 210 6457223
www.mfi.gr
mfi_nisyros@yahoo.gr

1

Στη διοργάνωση του MFI Script 2
Film για το 2012 συμμετείχε και το
Park, το σχέδιο για την πρώτη μεγάλου
μήκους ταινία της Σοφίας Εξάρχου,
που διακρίθηκε στο Crossroads του
Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Σε σενάριο
δικό της, το φιλμ αφηγείται την ιστορία
του Δημήτρη, ενός δεκαεξάχρονου παιδιού που ζει στο Ολυμπιακό
Χωριό μετά το τέλος των Ολυμπιακών
Αγώνων της Αθήνας, έπειτα από έναν
κρατικό διαγωνισμό που μοίρασε
κατοικίες σε οικογένειες της εργατικής
τάξης. Εργαζόμενος σε ένα μαρμαράδικο, θα αναγκαστεί να βρεθεί σε
ένα θέρετρο στη νότια πλευρά της
Αθήνας, εκεί όπου θα ανακαλύψει
πως όσο απομακρύνεται από το Χωριό
τόσο επιστρέφει σε αυτό χωρίς να το
καταλαβαίνει.

2

To MFI Script 2 Film συνεργάζεται
με σημαντικές διοργανώσεις στην
Ευρώπη, όπως το Digital Production
Challenge και το Sofia Meetings του
Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου
της Σόφιας.
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ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ l ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ l ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
ΤΕΥΧΟΣ 39 / ΚΩΔ: 5354

Aριθμός Άδειας
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Τριμηνιαία ενημερωτική έκδοση

ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΤΕΛΟΣ

PRESS

MEDIA Desk Hellas
Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Διον. Αρεοπαγίτου 7 - 11742- Αθήνα
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