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Ο Κινηματογράφος 
των φεστιβάλ

Ο  Οκτώβριος, για μια ζεστή μεσογειακή χώρα,

όπως ή Ελλάδα, είναι στην πραγματικότητα η 
αρχή της κινηματογραφικής σαιζόν. Οι διανο
μείς βέβαια καταβάλουν φιλότιμες προσπάθει
ες να συνεχίσουν την γόνιμη περίοδο των προ
βολών και το καλοκαίρι, πλην όμως εδώ είναι 
Βαλκάνια...
Και ως βαλκάνιοι πήραμε την ρεβάνς από τον 
Κουστουρίτσα. Ο Θόδωρος Αγγελόπουλος ε- 
στέφθη με τον χρυσό φοίνικα στις 51 ες Κάννες, 
μια στέψη που δυστυχώς καθυστέρησε μερικές 
δεκαετίες. Μακάρι νάναι ο πρώτος και όχι ο τε
λευταίος και μακάρι η στήριξη του κινηματο
γράφου μας από την Πολιτεία να μην τελειώσει 
με την δεξίωση του σκηνοθέτη μας από τον 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
Συνηθίζεται στην αρχή της σαιζόν ή λίγο πριν 
να γίνονται και τα κυριότερα ελληνικά φεστι
βάλ. Το 21ο της Δράμας τελείωσε, ομοίως και 
το 4ο φεστιβάλ του περιοδικού "Σινεμά", διε
θνές φεστιβάλ της Αθήνας ονομάζεται τελευ

ταία, ενώ το 39ο της Θεσσαλονίκης είναι επί θύραις. Εν τω μεταξύ κατά την διάρκεια 
του θέρους πραγματοποιήθηκαν η 3η συνάντηση νέων κινηματογραφιστών στην 
Σπερχειάδα κατά το τέλος Ιουλίου και το φεστιβάλ ντοκυμανταίρ στη Σάμο την τε
λευταία εβδομάδα του Αυγούστου. Αν προσθέσει κανείς και δύο φεστιβάλ που γίνο
νται τον χειμώνα, αυτό του μεσογειακού κινηματογράφου στη Λάρισα και εκείνο του 
κινηματογράφου για το παιδί στην Ολυμπία, καθώς και ένα που ετοιμάζεται στην Κα
λαμάτα, τότε έχουμε ένα σύνολο οκτώ φεστιβάλ στην χώρα μας. Αυτή η ευφορία των 
φεστιβάλ θα μπορούσε να αντικατοπτρίζει μια πραγματική έκρηξη, μιαν ακμή για τον 
ελληνικό κινηματογράφο. Είναι όμως έτσι;
Τις τελευταίες δεκαετίες υπάρχει μια αισθητή διαφορά ανάμεσα στον ευρωπαϊκό και 
τον αμερικάνικο κινηματογράφο. Με μια επιπόλαιη ματιά οι προς τούτο επιτήδειοι λέ
νε και γράφουν ότι η διαφορά έγκειται στην ποιότητα του ευρωπαϊκού και στην αγο
ραστική αξία του αμερικάνικου. Μια πιο προσεκτιή εξέταση των ταινιών όμως δείχνει 
και μιαν άλλη διαφορά πέραν της ασαφούς αντίθεσης ποιοτικού - εμπορικού. Πρό
κειται για διαφορά κοινού. Οι αμερικανοί γυρίζουν ταινίες που απευθύνονται στο πο
λυπληθές και νεανικό κυρίως κοινό τους. Αντίθετα οι ευρωπαιοι φαίνεται ολοένα και 
πιο πολύ να στοχεύουν στους διανοούμενους και μεσήλικες "φανατικούς" του Μπέρ- 
γκμαν και του Ταρκόφσκι, στοχεύουν, περισσότερο στο κοινό και τις επιτροπές των 
φεστιβάλ. Αφού η μάχη της αίθουσας έχει προ πολλού χαθεί, μένει να κερδιθεί η μά
χη των επιτροπών. Κάπως έτσι κατ' αναλογίαν έχουν τα πράγματα και για τον ελλη
νικό κινηματογράφο. Κι ας λένει κάποιοι πως δεν υπάρχουν σενάρια, γιατί αν ήταν έ
τσι τότε πόθεν η έκρηξη στο θέατρο και στο μυθιστόρημα; Ιστορίες υπάρχουν λοιπόν, 
φτάνει να δούμε λίγο πιο πέρα απ' τη μύτη μας, λίγο πιο πέρα από το "κοινό" των φε
στιβάλ.
Ακούγονται λίγο αγοραία όλα αυτά; Στόχος μας πάντως δεν είναι η αγορά αλλά ο κι
νηματογράφος. Γι' αυτό ψαχνόμαστε... και μεγαλώνουμε. Καλού - κακού σ' αυτό το 
τεύχος την ψάχνουμε στο σενάριο. Μετά από είκοσι τεύχη και έξι χρόνια το γιορτά
ζουμε και περνάμε στην εφηβεία. Ρίχνουμε μπόι, αυξάνουμε τις σελίδες μας σε 56 
και την τιμή μας σε 1.000 δραχμές που εν τω μεταξύ έγιναν δραχμούλες για τον τυ
πογράφο και την φωτοσύνθεση. Αλλάζουμε επίσης, επί τα βελτίω θελουμε να νομί
ζουμε, και την όψη του περιοδικού που ωστόσο παραμένει μαυρόασπρη.

Η ΣΥΝ ΤΑ ΚΤ ΙΚΗ  ΕΠ ΙΤΡΟΠΗ
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★  αλιεύοντας κινηματογραφικά αλιεύοντας κινηματογραφικά ★

ΣΥ ΕΜΑΣ...
"Λεν μπορώ να κάνω σχέδια για 
τίποτα. Το μόνο σίγουρο, πόντιος, 
είναι ότι θέλω να ξεφύγω από τους 
χαρακτήρες των στενόμυαλων 
εγγλέζων μπάτλερ. Δεν τρέχει μία. 
Λυτό είναι το καινούργιο μου 
σύνθημα. Κάνω μια δουλειά και 
μετά προχωράω. Δεν χάνιο ούτε μια 
στιγμή από τον ύπνο μου. Η λέξη 
που χαρακτηρίζει πλέον τη
συμπεριφορά μου είναι γ.........
τους".
Λντονι Χόπκινς (ηθοποιός) 
("Εξουσία", 18/7/98)

"Θα ήθελα να κάνα) μια ταινία, μόνο 
και μόνο για να φέρω σε αμηχανία 
τους κριτικούς, θα έκανα ο,τιόήποτε 
για να τους τρελάνιο και να νιώσα) 
την ευχαρίστηση ότι έκλεψα όιόμισυ 
ώρες από τη ζο)ή τους".
Τξόνι Ντεπ (ηθοποιός)

"Δεν έχω μάθει να περιμένα). Στο 
σινεμά αν δεν έχει την πρώτη, τη 
δεύτερη εβδομάδα εισιτήρια 
τελείωσες. Αυτό είναι και μια 
τρομοκρατία που ενυπάρχει στον 
χώρο του σινεμά. Θέλει κοινό, 
ι ισιτηρια, είναι κάτι καταδικαστικό 
για τον κινηματογράφο... Η 
τρομοκρατία της βιασύνης στο 
σινεμά λειτουργεί και για τον 
κριτικό που δεν έχει καιρό, να πάρει 
τις αποστάσεις του από την 
κινηματογραφική ταινία και για τον 
σκηνοθέτη και το κοινό.
Γιώργος Κιιρνπιόης (σκηνοθέτης) 
(Απογευματινή, 30/7/98)

»  Σήμα κατατεθέν του τελευταίου Φεστι
βάλ Δράμας ήταν να ξεκίνα η προβολή μιας 
ταινίας φλου και κάπου οτη μέση να "νετά
ρει". Αν κάποιος φώναζε "χασάπη εικόνα", 
δεν πιστεύω να παρεξηγιόταν κανείς...
Ο  Ο ι τριγμοί που σημειώθηκαν την προτε
λευταία μέρα του Φεστιβάλ Δράμας, και α
φορούσαν τον ορισμό του καλλιτεχνικού 
διευθυντή, δεν νομίζουμε ότι δημιούργησαν 
το καλύτερο δυνατό κλίμα. Γιατί δεν άφη
ναν να τελειώσει το φεστιβάλ, αφού, έτσι ή 
αλλιώς, ο ι κρατικές υπηρεσίες απάντησαν 
με πολύ μεγάλη καθυστέρηση στο ερώτημα, 
αν υπάρχει νομικό κώλυμα για τον διορι
σμό του καλλιτεχνικού διευθυντή;
·■ Από τις πολύ ευχάριστες εκπλήξεις: Η 
σύνθεση της Κριτικής Επιτροπής του φεστι
βάλ, ήταν ότι καλύτερο θα μπορούσε να γ ί
νει. Νέοι άνθρωποι, έξω από τα κυκλώματα, 
νομίζουμε ότι ήταν πιο κοντά στο κλίμα του 
Φεστιβάλ Δράμας, στο κλίμα των 'μικρομη- 
κάδων".
ά> Έ να ς έλληνας στη Βενετία και μάλιστα με 
ταινία μικρού μήκους. Πρόκειται για το 
Σπόρο Ταραβήρα που με την ταινία του 
Η Λ ΙΟ Β Α Σ ΙΛ Ε Μ Α  Σ Τ Η  Β Ε Ν Ε Τ ΙΑ  μας εκ
προσώπησε στη Μόστρα, συμπαραγιογή του 
Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, του 
A R T E , του A R D  και του Ινστιτούτου Χρη
ματοδότησης ταινιιόν Βαυαρίας όπου παί
ζουν, ανάμεσα στους άλλους, οι Υίάσιμο 
Τζιρότι, Ιεροκλής Μιχαηλίδης και Νένα 
Μεντή. Επιτέλους μια ελληνική συμμετοχή 
στη Βενετία μετά από αρκετά χρόνια, έστω 
και αν έρχεται μέσω Γερμανίας.

Κ α ι πάλι με το Ελληνικό Κέντρο Κ ινη 
ματογράφου. I Ιρόεδρος ο πρώην αντιπρόε
δρος Μάνος Ευατρατιάδης. Απλός, συζητή
σιμος, προσιτός και δουλευτής. Μάλλον 
μέχρι τιόρα η ψυχή του Ε Κ Κ .  Αλλά ειδικός 
σύμβουλος διοίκησης του Κέντρου, ο Κώ
στας Βρεττάκος, γιατί; Αυτή η θέση από πού 
μας προέκυψε; Να ελπίσουμε ότι τα πράγ
ματα θα αλλάξουν, προς το καλύτερο. Νέες 
απόψεις, νέες λογικές ας επικρατήσουν. Ας 
αναλάβει, επιτέλους, το Κέντρο τον ρόλο 
για τον οποίο έχει σχεδιασΟεί.
Ο  Σουρρεαλιστικό τοπίο θυμίζει η Ταινιο
θήκη της Ελλάδας και πιο συγκεκριμένα ο 
περίβολός της. Ο μισός γκρεμισμένος, το έρ
γο του Τσίλερ ανάπηρο μοιάζει να μας ρω
τά: "Γιατί;" . Λενίΐα  έπρεπε ο Υπουργός Πο
λιτισμού, που έχει δείξει ευαισθησία, να 
συννενοηθεί με τους συναρμόδιους για να 
λυθεί αυτό το θέμα; Να αποκατασταθεί ο 
τοίχος, έτσι όπως ήταν φτιαγμένος; Ή  στην 
Ελλάδα ισχύει, και για αυτό εδώ το πρόβλη
μα, ουδέν μονιμότερο του προσωρινού;

Μήπως θα έπρεπε το ΙΙανεπιστημιο να 
ευαισθητοποιηθεί γισ να λειτουργήσει το 
R ivo li, που είναι ιδιοκτησία του, να ανακαι
νίσει την Ιριδα, στην Φοιτητική Εστία , έτσι

ώστε η έλλειψη της αίθουσας προβολής της 
Ταινιοθήκης, να γίνει λιγότερο αισθητή από 
αυτές τις δυο αίθουσες; Πόσο μάλλον όταν 
το Πανεπιστήμιο έχει δύο Τμήματα Μέσων 
Μαζικής Επικοινωνίας, όπουπεριλαμβανι 
ται και ο κινηματογράφος!! Ας σκεφτσύμε 
ότι τις προβολές για αυτά τις έκανε, με ται
νίες αρχείου, δύο φορές την εβδομάδα, μέ
χρι τά)ρα η Ταινιοθήκη στην μικρή αίθουσά 
της!!!
> Μετά τον Τ ΙΤ Α Ν ΙΚ Ο , η Σ Ω Τ Η Ρ ΙΑ  Τ Ο Υ  

Σ Τ Ρ Α Τ ΙΩ Τ Η  Ρ Α ΪΑ Ν , αυτή τη φορά του 
Σπήλμπεργκ. Η βία του πολέμου σε όλη τη 
μεγαλοπρέπειά της. Στην πρώτη η υπερβολή 
είχε την πρώτη θέση, στη δεύτερη η ρεαλι
στική ανατύπιυση της πραγματικότητας σο- 
κάρισε ακόμα και αυτούς που έζησαν τα γε
γονότα από κοντά. Α ξ ίζε ι άραγε η 
πραγματικότητα να είναι κινηματογραφη- 
μένη έτσι, μήπως ο μύθος μας μιλά καλύτε
ρα για το πραγματικό; Πού πήγε η μυθο
πλασία του Σπήλμπεργκ; Συμβάλλει άραγε, 
αυτή η ταινία σε μια αντιπολεμική εκστρα
τεία;

Την ανάγκη της αξιοποίησης των ελλή- 
νων της διασποράς, προκειμένου να ενισχυ- 
θούν οι θέσεις του ελληνισμού, υπογράμμι
σε ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών 
Γιώργος Παπανδρεου, κατά τη διάρκεια της 
ομιλίας του στη δεύτερη συνάντηση της Πα
γκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης 
Ελληνισμού. Στη συνάντηση συμμετείχαν 
40 ομογενείς πολιτικοί, που εκλέγονται σε 
ξένα κοινοβούλια και προέρχονται από την 
Αυστραλία, τον Καναδά, την Νότιο Αφ ρι
κή, τις Η Π Α ,τη  Σουηδία, το Περού κ.α. Μή
πως και ο κινηματογράφος χωρά στα ενδια- 
φέροντά τους; Μήπως το Κέντρο 
Κινηματογράφου πρέπει εκεί να βρει συ
μπαραστάτες;
ά> Το  Μαρούσι τίμησε τον ΙΙαντελη Βούλ
γαρη στο δημοτικό κινηματογράφο "Μ ίμης 
Φωτόπουλος". Ο κινηματογράφος ασφυ
κτικά γεμάτος. Το  ενδιαφέρον του κόσμου 
ανάλογο για το κινηματογραφικό έργο του 
σκηνοθέτη ο οποίος δήλωσε ότι "η Τέχνη θέ
λει θύματα, αφκεί να μην είμαστε εμείς". 
Ομιλητής ο Περικλής Χονροογλου ο οποί
ος ήταν βοηθός σε κάποιες ταινίες το υ ." Μια 
περιπέτεια είναι ο κινηματογράφος", είπε ο 
Βούλγαρης, όπως και η ταινία Ο Δ Α  Ε ΙΝ Α Ι 
Δ ΡΟ Μ Ο Σ που ελπίζουμε να βρει τον μεγά
λο .... δρόμο της.

Ο ευρωπαϊκός κινηματογράφος ενιύθη- 
κε. Η τροπολογία ήταν του ευρωβουλετή 
του Συνασπισμού Μιχαλη Πιιπιιγκιννιικη, 
και γάλλων και γερμανών συναδέλφων του. 
Η τροπολογία με διάφορά μιας μονο ψήφου 
εγκρίθηκε unó την Επιτροπή Πολιτισμού 
του Ευρω παϊκού Κοινοβουλίου και έτσι η 
επιχορήγηση των Φεστιβάλ θα είναι και πά
λι στα επίπεδα των 1,6 εκατ. E C U , κάνοντας
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★  αλιεύοντας κινηματογραφικά αλιεύοντας κινηματογραφικά ★

δυνατή την πολυποίκιλη δραστηριότητα 
τους και τη διακίνηση των ταινιών του ευ
ρωπαϊκού κινηματογράφου, ο οποίος δεν έ
χει παρά αυτά τα φεστιβάλ για να δείξει το 
αληθινό πρόσωπό του.
Ο  Ο Ιταλός σκηνοθέτης Αλεξάντρο Καρού- 
ζο χρησιμοποίησε τη Βάνα Μπάρμπα στην 
ταινία του Σ Κ ΙΕ Σ  που θα φτάσει μέχρι και 
το Φεστιβάλ Καννών. Η θυελώδης σχέση 
της με μεγαλοδικηγόρο της Νέας Υόρκης εί
ναι το θέμα της ταινίας. Πρόκειται για αμε
ρικάνικη ταινία μικρού μήκους. Η ταινία θα 
παρουσιαστεί επίσης σε φεστιβάλ στην Αμε
ρική και Ευρώπη και οι υπόλοιποι συντελε
στές της είναι αμερικάνοι. Αλλά ας μην τρε
λαθούμε και ακούσουμε απόψεις για πιθανή 
νέα ελληνική επιτυχία... Λέμε!
■*· Μ Ε  Μ Α Τ ΙΑ  Ο Λ Ο Κ Λ Ε ΙΣ Τ Α , λέγεται η 
καινούρια ταινία του Στάνλεϊ Κούμπρικ ο 
οποίος και έτσι να μπει στο μοντάζ πάλι θα 
κάνει αριστούργημα. Στα 45 χρόνια καριέ- 
ρας του γύρισε μόνο δώδεκα ταινίες από τις 
οποίες πολλές είναι αριστουργήματα, μην 
ξεχνάμε το Σ Τ Α Υ Ρ Ο Ι Σ Τ Ο  Μ ΕΤΩ Π Ο . 
F E A R  AN D D E S IR E  και βέβαια το 
Κ Ο Υ Ρ Δ ΙΣ Τ Ο  Π Ο Ρ Τ Ο Κ Α Λ Ι και η 2001 
Ο Δ Υ Σ Σ Ε ΙΑ  Τ Ο Υ  Δ ΙΑ Σ Τ Η Μ Α Τ Ο Σ . Ανυ- 
πομονούμε να την δούμε στην Ελλάδα, να 
μας ξελογιάσει ένας ακόμη Κούμπρικ...
Ο  Η μανία με δεινόσαυρους συνεχίζεται... 
Η ταινία Γ Κ Ο Ν Τ Ζ ΙΔ Α  πάλι τα τεράστια, 
τρομαχτικά (και ίσως συμπαθή) τέρατα έχει 
ως πρωταγωνιστές. Τα ινία  με κάποιες οικο
λογικές αναζητήσεις; Μάλλον μόδα. Κ α ι η 
σειρά δεν έχει τέλος! Κ α ι άλλη ταινία με 
δεινόσαυρους αναμένεται να γυρισθεί μέχρι 
το 2000. Πάντως εδώ στην Ελλάδα δεν έ
χουμε ανάγκη από τέτοιες ταινίες. Τους 
"δεινόσαυρους" τους ζούμε κάθε μέρα, α ι
σθανόμαστε τα αποτελέσματα των πράξειόν 
τους και των ιδεολογιών τους στο πετσί 
μας. Όπως επίσης έχουμε υποστεί την σχε
τική κλωνοποίησή τους. "Δεινοσαυράκια"... 
παραμονεύουν εδώ κι εκεί, μικρά, αλλά επι
κίνδυνα.
+■ Ακούστηκε και αυτό: στην έναρξη του φε
στιβάλ "Νύχτες Πρεμιέρας", ο Δήμαρχος 
της Αθήνας, Δημήτρης Αβραμόπουλος, α
φού είπε ότι " στο τέλος η αίθουσα μιλάει" 
( !!) , μας έκανε γνωστό ότι ως διπλωματικός 
υπάλληλος γύρισε κάποιες ταινίες στο εξω
τερικό. Αλήθεια, γιατί δεν μας τις δείχνει 
στην προεκλογική του ομιλία , θα ήταν πολύ 
καλύτερο αυτό το έργο του από τα κάγκελα 
που φυλακίζουν τα παρτέρια και τα συντρι- 
βάνια σε απίθανα σημεία και τη συνθήκη φ ι
λίας Αρχαίας Αθήνας και Αρχαίας Σπάρ
της...
Ο  Κινούμενα σχέδια στη Σύρο. Πολλοί κα
λεσμένοι, μια προσπάθεια να σπάσει το 
καρτούν την απομόνωση και να σταματήσει 
ο διασκορπισμός των στοιχείων της αγοράς

του κινουμένου σχεδίου στην Ευρώπη. Θα 
καταφέρει αυτή η προσπάθεια της Cartoon 
Hellas και της Ευρωπαϊκής Ένωσης να κά
νει την αντεπίθεση στα αμερικάνικα κινού
μενα σχέδια;
·■ Ποια τα όρια της πορνογραφίας και του 
ερωτισμού; Σ ε  Παγκόσμιο Συνέδριο Πορ
νογραφίας, που έγινε στο Πανεπιστήμιο 
της Καλιφόρνιας, αναφέρεται ότι "αυτοί 
που τους αρέσει να αντιδρούν αρέσκονται 
στο να ξεχωρίζουν τον ερωτισμό από την 
πορνογραφία. Έ τσ ι αμαυρώνουν την πορ
νογραφία και θεωρούν τον ερωτισμό λογο
τεχνικό είδος. Έ τ σ ι είναι... αν έτσι νομίζετε! 
Ο  Ανακοινώνεται ότι το περιοδικό μας θα 
συνεργάζεται με την Κινηματογραφική Λέ
σχη Ίριδα, της Φοιτητικής Εστίας του Πα
νεπιστημίου Αθηνών (Ιπποκράτους και 
Ακαδημίας) στο πρόγραμμα των εκδηλώσε
ων και στις διαλέξεις που θα ακολουθούν 
κάθε προβολή ταινίας. Καλές ταινίες, δια
λέξεις από θεωρητικούς, ιστορικούς και 
κριτικούς του κινηματογράφου θα προσπα
θούν να διαφωτίσουν το κοινό. Παράλληλα 
έντυπο υλικό θα ενημερώνει το κοινό για τις 
θεματικές ενότητες στις οποίες θα εντάσσο
νται οι ταινίες.

Να αναφέρουμε και τα λάθη μας από το 
προηγούμενο τεύχος:
1. Στην αναφορά μας στο φεστιβάλ Βίντεο 
του Φούρνου κάποια βραβεία μας ξέφυγαν 
(βλέπε τ. 22, σ.36). Έ τσ ι στην Βιντεοτέχνη 
δόθηκαν οι έπαινοι στα M Y  B IR T H D A Y 'S  
S K Y , του Μάκη Φάρου, Τ Ο Υ Ρ ΙΣ Μ Ο Σ  
Μ Ε Σ  Α  ΣΤΗ Ν  T E X Ν Η, του Χρήστου Κεχα- 
γιόγλου και οι εύφημες μνείες στα 
ΓΥ Α Λ ΙΝ Ο , του Σπύρου Αμοιρόπουλου και 
AN A R C H A IC  H IN T , της Έφης Ξηρού. 
Στην Βιντεοτέχνη των Σχολών δόθηκαν οι 
έπαινοι στα Π ΡΩ ΤΗ  Ε Π Α Φ Η , του Βασίλη 
Μιχαήλ και Α Τ ΙΤ Λ Ο , της Βασιλικής Ψαρ- 
ρού και η εύφημος μνεία στο TO R P ED O  97, 
του Γιώργου Καραγιαννάκη. Στο Computer 
animation δόθηκε η εύφημος μνεία στο Ο ΣΟ  
Μ Ο Υ Ε Π ΙΤ Ρ Ε Π Ε Ι Η Μ Ν ΗΜ Η, ΜΟΝΟ 
Θ Υ Μ Α Μ Α Ι..., της Αργυρούς Παούρη. Στην 
ψηφιακή φωτογραφία - computer graphics 
δόθηκαν οι εύφημες μνείες στα U TO P IA  1, 
SH A D ES  OF B L U E , του Δημήτρη Γεωμελά 
και Κ Α Λ Α Α Σ , του Μιχάλη Αντωνόπουλου, 
και στη σχολή η εύφημη μνεία στο 
S E A LA N D jco v  Ιφιγένεια Καραβία και 
Ασπασία Σάλαρη.
2. Στο άρθρο με τίτλο "Για  τον κινηματο
γράφο του Σταύρου Τορνέ", του Αντρέα 
Παγουλάτου παραλήφθηκε το όνομα του 
συγγραφέα σε εισήγηση - άρθρο σε σχετική 
εκδήλωση στην Ίριδα.
3. Τέλος το άρθρο "Η πόλη, ο ξένος κ ι ο κ ι
νηματογράφος", του Σίμου Ιωσήφίδη ήταν 
η εισήγησή του στην εκδήλωση "Πόλη και κ ι
νηματογράφος", που έγινε στα Χανιά.

ΣΥ ΕΙΠΑΣ...
"Θα σας πω τι σημαίνει να 

υποδύεσαι ένα ρόλο. Είχε γίνει μια 
(ρανταστική έκθεση με έργα από την 

προημη περίοδο του Πικάσο. Την 
πρώτη φορά που πήγα είδα 

ολόκληρη την έκθεση για να μην έχω 
άγχος στην περίπτωση που δεν θα 

κατάφερνα να πάιο ξανά. Τη 
δεύτερη πέρασα δύο ώρες 

κοιτάζοντας εννέα πίνακες όλους κι 
όλους. Τους άφησα να περάσουν 

μέσα από τα μάτια στις σκέψεις και 
τις πράξεις μου. Μετά από 30 λεπτά 

μπροστά από κάθε πίνακα είδα 
πράγματα που ποτέ δεν θα 

μπορούσα να δο) διαφορετικά. 
Κάπως έτσι είναι και όταν 

ανακαλύπτεις και έναν άνθρωπο". 
Β α ν έ σ α  Ρ ε ν τ γ κ ρ έ ι β  (ηθοποιός) 

(Το Βήμα, 26/7/98)

"Ήταν για μένα δύσκολο... Όφειλα 
όμως να επιβληθώ μόνη μου στους 

σκηνοθέτες και στους θεατές, οι 
οποίοι βέβαια δεν παρέλειψαν να 
πουν αρκετές φορές πως ό,τι είχα 
πετύχει το κατάφερα ως φιλενάδα 

του Τζοέλ". (σ.σ. για την συμμετοχή 
της στην ταινία ΦΑΡΓΚΟ) 

Φ ρ ά ν σ ι ς  Μ α κ  Ν τ ό ρ μ α ν τ  (ηθοποιός) 
(Το Βήμα, 9/8/98)

"Στην ταυτότητα γράφει 
"σπουδαστής" και είναι από το 

1961. Με ενδιαφέρει περισσότερο η 
μουσική και το σινεμά και κατ' 

επέκταση η τηλεόραση. Στο σινεμά 
έχω κάνει σχεδόν απ' όλα. Σενάρια, 

μουσική, παραγωγή, βοηθός 
σκηνοθέτη, σκριπτ. Μου αρέσει να 

παίξω, μαθαίνω γρήγορα. Έχω 
πάρει δύο βραβεία β' ρόλου στη 

Θεσσαλονίκη, στη ΡΕΒΑΝΣ, του 
Βεργίτση, και στη ΔΟΝΟΥΣΑ, της 

Αντωνίου. Έχω παίξει σε 41 ταινίες 
μεγάλου μήκους, χώρια τις μικρού 

μήκους και τα τηλεοπτικά".
Δ ι μ ι ή τ ρ η ς  Π ο υ λ ι κ ά κ ο ς  

(ηθοποιός, μουσικός κ.λπ.)
(Ελευθεροτυπία, 8/8/98)
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Μια συζήτηση με 
τον Γρηγόρη 
Γρηγορών 

είναι μια ανα
σκόπηση τον 

ελληνικού 
κινηματογρά

φου. Η πίκρα, η 
συγκρατημένη 

απογοήτευση, η 
ελπίδα, παρόλα 
αυτά, η αγάπη, 
κυρίως, για την 
κινηματογρα
φική τέχνη, ξε
χειλίζουν από 
την καρδιά τον 
αρχαιότερου 

Έλληνα 
σκηνοθέτη. Και 
βέβαια κανείς 

δεν πρέπει να δει 
το Γρηγορών 

μόνο ως 
σκηνοθέτη, 
αλλά και ως 

εκπαιδευτικό 
και ως

συνδικαλιστή...

θ α  ήθελα να μας μ ιλήσετε 
για τ ις δυσκολίες παν 

παρουσιάζει η διασκευή  
ενός λογοτεχνικού έργου, 

μ ια ς νουβέλας. I I  
κινηματογραφική διασκευή. 
-Σήμερα ή τότε; Για τί υπάρ
χει μεγάλη διαφορά. Τότε νο
μίζαμε πως ήταν εύκολο κα ι 
ήταν δυσκολότατο. Κ α ι τώρα 
νομίζουμε πιυς είναι δύσκο
λο, κα ι είναι πολύ εύκολο. 
Έ χ ο υ ν  γίνει άλλιοστε πολλές 
διασκευές μυθιστορημάτων. 
Τ α  τεχνικά μέσα του κινημα
τογράφου εκείνης της εποχής 
ήταν τόσο πενιχρά που ήταν 
αδύνατον να μπορέσεις να 
στήσεις μια ιστορία σωστά.

Δεν μπορούσες να την γυρί
σεις. Δεν είχαμε κινηματο- 
γραφικές μηχανές, δεν είχαμε 
φώτα. Ή ταν ειδικές συνθή
κες για να τραβάς μέρα, ο ή
λιος ι|>ηλά, διάφορες τέτοιες 
τεχνικές λεπτομέρειες τις  ο
ποίες δυστυχώς εγώ τις έμα
θα κατά τα γυρίσματα, διότι 
κα ι εγώ είμαι αυτοδίδακτος, 
όπως όλοι οι παλιο ί του κ ι
νηματογράφου.

Θεωρητικά η ματατροπή 
του σεναρίου παρουσιάζει 

κάποια ιδιαίτερα  
προβλήματα στο πώς θα 

μεταφέρεις τις λεπτομέρειες 
που περιγράφονται σε 

μια νουβέλα;
-Βέβαια.
Γι' αυτή την μετατροπή τού 
σεναρίου θα ήθελα να μας 

μιλήσετε περισσότερο.
-Κο ιτάξτε να δείτε, εγώ θεω
ρητικός δεν είμα ι, δεν μποριί) 
να σας δώσω κανόνες. Ο  μό
νος κανόνας που υπάρχει ε ί
ναι ότι δεν υπάρχει κανένας 
κανόνας. Ό λο το πρόβλημα 
είναι να μεταφέρεις το κείμε

νο, τα λόγια, σε εικόνες. Εκεί 
είναι όλο το πρόβλημα, Πιός 
()α μεραφέρεις αυτά που θέ
λει ο συγγραφέας, χωρίς να 
προδιόσεις το κείμενο , να το 
μεταφέρεις σε μια άλλου ε ί
δους τέχνη όπως είναι ο κ ι
νηματογράφος; Το  ίδιο πρό
βλημα συμβαίνει κα ι σε μια 
μεταφορά ενός μυθιστορή
ματος σε θεατρικό έργο. Μην 
ξεχνάτε ότι πολλά μυθιστο
ρήματα έχουν γ ίνει θεατρικά 
έργα. Τα  προβλήματα πάντα 
υπάρχουν όταν θέλετε να με
ταφέρετε ένα είδος τέχνης σ' 
ένα άλλο είδος τέχνης.

Στον κινηματογράφο 
υπάρχει κίνηση σε

μεγαλύτερο βαθμό απ' ότι 
υπάρχει στο θέατρο. Αυτή η 
έννοια της κίνησης πώς θα 

μεταδοθεί στον 
κινηματογράφο; Γιατί 

πολλές νουβέλες, ειδικά οι 
παλαιότερες, είχαν μια 

θεατρικότητα, αν θα 
μπορούσε να το πει 

κανείς έτσι.
- Ό χ ι όλες. Μην ξεχνάτε ότι ο 
Ξενόπουλος την ίδια νουβέ
λα την έκανε θεατρικό έργο 
κα ι άλλαζε τα πάντα. Θέλιο 
να πιο δηλαδή ότι εγώ ήμουν 
π ιο πιστός στην μεταφορά 
στον κινηματογράφο του μυ
θιστορήματος απ' όσο ο Ξ ε 
νόπουλος στο θεατρικό έργο. 
Γ ια τ ί εγώ λόγω κα ι του κινη
ματογράφου είχσ κα ι την ευ
κα ιρ ία  να δείξιο κα ι την Ζ ά 
κυνθο, να δείξω  τους 
περιπάτους των ερωτευμέ
νων, να δείξω  διάφορα, με 
πολλές δυσκολίες φυσικά, 
πάρα πολλές δυσκολίες, αλ
λά πόντιος το πέτυχα. Κ α ι 
φτάσαμε στο σημείο σήμερα 
οι μόνες εικόνες που υπάρ

χουν της παλιάς Ζακύνθου, 
πριν από τους σεισμούς και 
την πυρκαγιά που την κατέ
στρεφε, να είνα ι στην ταινία 
Κ Ο Κ Κ ΙΝ Ο Σ  Β Ρ Α Χ Ο Σ , διό
τι την όργωσα την Ζάκυνθο. 
Κ α ι ήταν κα ι εκπληκτική βε
βαίως εκείνη την εποχή.

Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ 
ΝΕΟΡΕΑΛΙΣΜΟΥ

Μετά από τον "ΚΟΚΚΙΝΟ 
ΒΡΑΧΟ", η τρίτη ταινία  
ήταν το ΠΙΚΡΟ ΨΩΜΙ.

Για την οποία υπάρχει μια 
έντονη αρθρογραφία, 

υπάρχουν πολλοί που έχουν 
αναφερθεί και πολλοί την

έχουν αναφέρει ως την 
πρώτη ελληνική 

νεορεαλιστική ταινία. 
-Ναι, το ξέρο).

Εσείς όμως στο βιβλίο 
αναφέρετε ότι τουλάχιστον 

δεν ήταν πρόθεση σας να 
είναι νεορεαλιστική  

η ταινία.
- Ναι. Θεωρητικά. Τ ελ ικ ά  φυ
σ ικά  αφού αυτοί την θεώρη
σαν νεορεαλιστική, εγά) δεν 
έχω κανένα λόγο να πιο όχι! 
Η πρόθεση μου, βεβαίως, δεν 
ήταν αυτή. Ε ά ν  εννοούμε με 
τον νεορεαλισμό μια αντι
γραφή της πραγματικότητας, 
μ ια  κίνηση δηλαδή της μηχα
νής στους δρόμους με φυσι
κούς ανθρώπους ο ι οποίοι 
κάνουν τους ρόλους τους 
σαν ερασιτέχνες, μια τέτοια 
νεορεαλιστική τα ιν ία  ασφα
λώς ήταν Η Α Ρ Π Α Γ Η  Τ Η Σ  
Π Ε Ρ Σ Ε Φ Ο Ν Η Σ  όπου δου
λεύτηκε στους φυσικούς χιό- 
ρους με ήρωες τους ανθρώ
πους που ζούσανε εκεί. Α λλά  
επειδή ο νεορεαλισμός είχε 
σαν βάση το κοινω νικό θέμα,

Ν Α  Υ Π Α Ρ Χ Ε Ι  
ΤΟ  Τ Ρ ΙΤ Ο  Μ Α Τ Ι

Μ ια συζήτηση του Γιάννη Φ ραγκούλη με τον Γρηγόρη Γ ρηγορίου
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Ο Γρηγόρης Γρηγορίου διδάσκει στο γύρισμα τον Λάζο Τερζά.

επειδή το Μ ΙΚ Ρ Ο  Ψ Ω Μ Ι ήταν φυσικά ένα 
κοινω νικό θέμα, πολύ εύκολα βεβαίως λέ
νε: "Να, μια νεορεαλιστική ταινία". 
Αναφέρετε ότι οι διάφορες επιρροές σας 
ήταν από τον γαλλικό κινηματογράφο, 
από τον Ρενουάρ, από τον Καρνέ κ.λπ. 

Πώς επηρεαστήκατε από αυτούς, με 
ποιο τρόπο; ΙΙοια διαδικασία;

- Με τις ταινίες που βλέπαμε. Στην Ε λλά 
δα την εποχή εκείνη παιζόταν πάρα πολύ 
ο γαλλικός κινηματογράφος. Κ α ι ό χ ι,μ ό 
νο αυτό αλλά κα ι ο αμερικάνικος που π α ι
ζόταν εδώ, παιζόταν ντουμπλαρισμένος 
γαλλικά. Δηλαδή η αμερικάνικη γλώοοα 
ήρθε πολύ μετά τον πόλεμο, μαζί με τα αε
ροπλανοφόρα κα ι τις "Κό κα  - Κό λες" με 
τους Αμερικάνους ήρθε κα ι η αμερικανική 
γλώσσα. Τον  παλιό καιρό όμως μόνο γαλ
λικές ταινίες παίζονταν. Έ χ ι»  δει όλες τις 
ταινίες της Γκρέτα Γκάρμπο ντουμπλαρι- 
σμένες γαλλικά.
Δηλαδή ερχόντουσαν δια μέσου Γαλλίας.
- Δ ια  μέσου του Π αρισιού, βεβαίως. Ο ι 
γαλλικές τα ινίες όμως, επειδή ήμουν και 
γαλλοθρεμένος, έχω τελειιόσει το Γαλλικό 
Ινστιτούτο, ξέρω γαλλικά , με ενδιαφέρει η 
γαλλική λογοτεχνία πολύ, μου άρεσαν πο
λύ οι γαλλικές ταινίες και με επηρέασαν 
φυσικά. Κυρ ίω ς ο Καρνέ κα ι ο Ρενουάρ.

Η ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ 
ΘΕΩΡΙΑ

Να σταθούμε εδώ λίγο. Εσείς ξέρετε και 
γαλλικά, ξέρετε και αγγλικά και 

γερμανικά αν δεν κάνω λάθος.
- Ναι, κάπως έτσι.
Υπήρχε τότε κάποια φιλολογία, δηλαδή 
καποια βιβλία από τα οποία μπορούσε 

κανένας να διαβάσει για την 
κινηματογραφική θεωρία;

- Ό χ ι. Τίποτα .
Ούτε ξένα στην Ελλάδα;

- Τίποτα . Τα  μόνα που ερχόντουσαν στην 
Ελλάδα ήταν κάτι κινηματογραφικά πε
ριοδικά που διαφήμιζαν τους σταρ κα ι τις 
ταινίες. Έ ν α  είδος εικονογραφημένα στα 
κινηματογραφικά. Α λλά για την ουσία, 
για την τέχνη του κινηματογράφου τίποτα. 
Δεν υπήρχαν εδώ στην Ελλάδα, γιατί την 
εποχή εκείνη ήταν δύσκολο. Μ ιλάμε τώρα 
για πριν τον πόλεμο κα ι για την διάρκεια 
της κατοχής. Μ ιλάμε ακόμα κα ι για τα 
πρώτα χρόνια μετά την απελευθέριοση, η 
επαφή με το εξωτερικό δεν ήταν τόσο εύ
κολο πράγμα όπως είναι σήμερα. Έπ ρεπε 
να είσαι πολύ πλούσιος για να πας στο ε
ξωτερικό.
Ουσιαστικά δηλαδή, κάποιος σκηνοθέτης 
για να μορφωθεί για τον κινηματογράφο 

έπρεπε να ταξιδέψει;
- Έπ ρεπε να πάει έξιο.
Πράγμα που σημαίνει ότι οι σκηνοθέτες 

μεταξύ τους μαθαίνανε εμπειρικά τον 
κινηματογράφο.

- Αυτοδίδακτοι. Βλέπαμε πολύ κινηματο
γράφο και προσπαθούσαμε να μιμηθούμε 
αυτά που κάνανε ο ι ξένοι. Μ άλιστα, δεν 
ξέραμε τότε ότι αυτά δεν μπορούμε να τα 
κάνουμε στην Ελλάδα. Κ α ι πέφταμε φυσι
κά σε παγίδες, απογοητεύσεις και χρειαζό
μασταν εκ τιον ενάντιον την τελευταία 
στιγμή να αλλάζουμε το σενάριο έτσι ώστε 
να μπορεί κάτι να γίνει.

Ειδικά για το ΠΙΚΡΟ ΨΩΜΙ υπήρχαν 
διάφορες κριτικές οι οποίες άλλες το 
κατακρίνανε, άλλες το υποστηρίζανε. 

Μπορεί να πει κανένας ότι αυτή η ταινία  
είχε έναν πολιτικό χαρακτήρα;

- Βέβαια είχε πολιτικό χαρακτήρα. Ή ταν 
την εποχή εκείνη όπου ήμασταν ακριβώς 
στον μετεμφυλιακό χώρο αλλά κριτικές ε
νάντιες δεν είχα, όχι.

Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε την 
Ροξίτα Σώκου και την Ελένη Βλά

χου.
- Να μην την εκθέσουμε τώρα...
Την Ελένη την Βλάχου επίσης, η ο 
ποία είχε γράψει ότι δεν υπήρχαν

σκηνές
ωραίες, όμορφες. Πιστεύτε ότι ορι
σμένοι δεν μπορούσαν να καταλά

βουν αυτό τον 
πολιτικό χαρακτήρα της 

ταινίας;
- Ό χ ι, αυτό δεν το είπε η Βλάχου. Α υ 
τό το έγραψε ο Γιώργος ο Θεοτοκάς. 
Ε ίπ ε ότι ο κινηματογράφος δεν είναι 
το κατάλληλο μέσον για να δ ίνει σω
στά την δυσπιστία. Αυτή την δουλειά

την αναλαμβάνει η λογοτεχνία, διότι η ε ι
κόνα του κινηματογράφου δημιουργεί 

μια χυδαιότητα κα ι μια βρομιά η οποία ε ί
ναι απαράδεκτη. Τ ο  έγραψε ο Γιώργος ο 
Θεοτοκάς σ ’ ένα άρθρο του στο "Βήμα", 
βλέποντας μια κάποια ταινία , δεν λέει 
ποια , κα ι λέει: "Κο ίτα ξε -λέει- πόσο άσχη
μο πράγμα φαίνονται η φτώχεια κα ι η βρό
μα κα ι πως ο κινηματογράφος πρέπει να 
δείχνει ευχάριστα πράγματα". Έ τ σ ι αντι
μετώπιζαν τον κινηματογράφο εκείνη την 
εποχή όλοι ο ι διανοούμενοι. Τον σνομπά
ριζαν άγρια.

Η ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ 
ΚΡΙΤΙΚΗ

Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν η 
αντίθεση, η αντιπαράθεση μεταξύ 

κινηματογράφου και θεάτρου.
- Ό χ ι τόσο του θεάτρου, όσο της λογοτε
χνίας. Το  συνέκριναν, χωρίς να υπάρχει 
κανένας λόγος.
Με αφορμή αυτό, θα μπορούσατε να μας 

μιλήσετε για την κινηματογραφική 
κριτική, τότε πώς γινότανε.

- Τα  έχω πει πολλές φορές κα ι έχω γίνει 
κα ι κακός αλλά η πρόθεσή μου δεν είναι 
κακή. Έ χ ω  πει ότι ο ι Ελληνες κριτικο ί δεν 
ήταν καλύτεροι από τα έργα που κρίνανε. 
Το  ίδιο πράγμα ήτανε. Κ α ι γιατί άλλωστε 
να είναι καλύτεροι; Σ τ ις  ίδιες γειτονιές 
ζούσανε, τις ίδ ιες γυναίκες γνιορίζανε, τα 
ίδια φαγιά τρώγαμε, τα ίδια βιβλία διαβά
ζαμε. Γ ια  ποιο λόγο αυτοί θα είναι καλύ
τεροι; Την εποχή εκείνη δε ο ι περισσότεροι 
ήταν ή αποτυχημένοι σκηνοθέτες ή μέλλο
ντες σκηνοθέτες κα ι προτιμούσαν τη κρ ι
τική. Κ α ι οι κριτικές συνήθως ήταν ανιό- 
νυμες. Μ ιλάμε τώρα για τα πρώτα χρόνια, 
έτσι;

Υπήρχε τότε ένα θεωρητικό υπόβαθρο 
της κριτικής;
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- Κανένα.
Πως θα μπορούσαμε να συγκρίνουμε 

την τότε κριτική κινηματογράφου 
με την τωρινή;

- Α . δεν συγκρίνεται. Ηγώ δεν ξέρω, ε ί
μαι πάντα πολύ επ ιφυλακτικός σε οποι
αδήποτε κριτική . Δηλαδή αε δίνω το δ ι
καίωμα σε κανέναν έτσι όπως γίνεται η 
ελληνική κριτική , σε κανέναν το δ ικα ί
ωμα να μου πει ποια τα ινία  είναι καλή. 
Θα το αποφασίσω μόνος μου να την δω. 
Υπάρχουν βέβαια κα ι κρ ιτ ικο ί ο ι οποί
οι τοποθετούν τις τα ινίες κατά κάποιον 
τρόπο αλλά αυτοί είνα ι ελάχιστοι.

Μιλάτε σαν θεατής τώρα, έτσι;
- Πάντα σαν θεατής μιλούσα.

Και είπατε ότι υπάρχουν κάποιοι 
κριτικοί οι οποίοι βάζουν την ταινία  

σε κάποιο σωστό πλαίσιο;
- Που κα ι που, καμιά φορά ναι. Βάζουν 
στο σωστό πλαίσιο  αλλά ένας κριτικός 
δεν μπορεί ποτέ να ξέρει τ ι αντιμετωπί
ζει ένας δημιουργός όταν φτιάχνει μια 
ταινία . Δεν μπορεί ποτέ να το ξέρει. Κ α ι 
ευτυχώς όμως η ελληνική κριτική δεν ε
πηρέασε ποτέ τον κινηματογράφο. Τ α ι
νίες που βρίζανε, κάνανε κάτι χιλιάδες 
εισιτήρια κα ι τα ινίες που επαινούσανε 
περνούσαν απαρατήρητες. Ουδέποτε η 
κριτική , η ελληνική κριτική ανακάλυψε 
κανένα σκηνοθέτη. Ποτέ!

Θα μπορούσαμε να πούμε ότι μετά 
από την δικτατορία, η κριτική...

- Την Απριλιανή ;
Ναι. Η κινηματογραφική κριτική 

έπαιξε κάποιο αρνητικό ρόλο όσον 
αφορά τον τότε, το νέο ελληνικό 

κινηματογράφο;
- Θα ήθελα να το πω αυτό, ότι έπαιξε έ
ναν πολύ αρνητικό ρόλο διότι παγίδευ- 
σε τους θεατές, όσοι τουλάχιστον την 
διάβασαν, τους έβγαζε ηλίθιους. Τους ε
παινούσε ταινίες που μπαίνανε κα ι δεν 
καταλαβαίνανε τίποτα κα ι κανένας θε
ατής δεν ανέχεται να τον νομίζουν ηλί
θιο. Έ π α ιξ ε  έναν πολύ αρνητικό ρόλο, 
με αποτέλεσμα να φτάσουμε εκεί που 
φτάσαμε στον ελληνικό κινηματογρά
φο. Ό χι βέβαια πως φταίει η κριτική για 
αυτό. Έ τ σ ι κα ι αλλιώ ς η επιδρομή της 
τηλεόρασης ήταν μοιραία για τον ελλη
νικό κινηματογράφο, όπως ήταν κα ι για 
άλλες χώρες. Μόνο που οι άλλες χώρες 
είχαν μια υποδομή αρκετά μεγάλη, αόστε 
μπόρεσαν κα ι ανθέξανε, κα ι προχωρή
σανε. Εμ ε ίς  δεν είχαμε καμία υποδομή, 
Είμαστε μια χώρα η οποία έκανε: κ ινη
ματογράφο χιυρίς σχεδίασμά. Ούτε 
κρατικό, ούτε ιδ ιω τικό .Τίποτε απολύ
τως. Κ α ι είμαστε μονίμως στο χείλος

του γκρεμού, μονίμως ο ελληνικός κι- 
νηματογράφος. Τελ ικ ά  ο ι σκηνοθέτες έ
καναν ταινίες μόνο για τους κριτικούς 
κα ι "έφυγαν" εντελώς από το κοινό.

Η ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Πριν να πάμε στο νέο ελληνικό 
κινηματογράφο τώρα, τον πολύ 

σύγχρονο τέλος πάντων, να μιλήσουμε 
για την εκπαιδευτική σας 

δραστηριότητα. Συγχρόνως από 
σκηνοθέτης, είσαστε και 

εκπαιδευτικός. Δηλαδή είχατε ιδρύσει 
τη Σχολή Σταυράκου, έτσι δεν είναι;

- Την Σχολή Σταυράκου, την οποία ε- 
γκατέλεεψα όμως πολύ νωρίς, το 1960, 
κάπου εκεί. Δενξανάκανα μαθήματα κ ι
νηματογράφου. Ή μουν όμως καθηγη
τής δραματικής σχολής. Κ α ι έχω διδά
ξε ι πάρα πολλούς ηθοποιούς, γ ιατί με 
ενδιέφερε. Η δουλειά του ηθοποιού με 
ενδιέφερε πάρα πολύ.

Πως βλέπετε την κινηματογραφική  
εκπαίδευση στην Ελλάδα;

- Δεν υπάρχει. Π οια εκπαίδευση;
Παρ' όλα αυτά υπάρχουν τρεις ή 

τέσσερις σχολές.
- Πέντε - δέκα, δεν βαριέσαι. Πώς βλέ
πεις την ελληνική τηλεόραση; Υ π ά ρ 
χουν 150 σταθμοί τηλεοπτικοί. Αυτό 
σημαίνει πως έχουμε τηλεόραση; Δεν υ
πάρχει. Η Σχολή Σταυράκου βεβαίως 
είνα ι ένα φαινόμενο. Ε ίν α ι μια ιδιωτική 
κινηματογραφική σχολή η οποία κρατά- 
ει 5 0 χρόνια τοόρα, 48-49,50 χρόνια. Κ α ι 
εξακολουθεί να υπάρχει. Μα κα ι τότε 
που ήμουνα στη Σχολή τους έλεγα στα 
παιδιά: "Μην περιμένετε να σας μάθω 
εγώ κινηματογράφο. Ο  κινηματογρά
φος δεν μαθαίνεται. Εγώ  θα είμα ι ευτυ
χής να σας έκανα καλούς θεατές". Κ α ι έ
κανα καλούς θεατές κα ι έβγαλα κα ι 
πολλούς σκηνοθέτες. Α λλά  τους περ ισ
σότερους τους είχα στα γυρίσματα βοη
θούς μου. Ε κ ε ί μάθαιναν κινηματογρά
φο. Ο  κινηματογράφος είνα ι τέχνη 
πρακτική, δεν είνα ι μια θειορητική τέ
χνη. Σκηνοθέτες βγάζει το πλατό, η κά
μερα, το συνεργείο. Εκ ε ί βγαίνει ο σκη
νοθέτης. Η μόρφωση η καλλιέργεια , η 
θεωρία είνα ι μια άλλη ιστορία που δεν 
έχει καμία σχέση με τον κινηματογρά
φο.

Οπότε εσείς πιστεύετε ότι ο 
σκηνοθέτης πρέπει πρώτα να 

ξεκινήσει από βοηθός σκηνοθέτη, για  
να γίνει μετά σκηνοθέτης.

- Ναι βέβαια. Κ α ι να βλέπει πολύ κ ινη

ματογράφο. Κ α ι τιόρα είνα ι πάρα πολύ 
εύκολο αυτό, λόγω του βίντεο. Ουδέπο
τε. ο ι Έ λλη ν ες  βλέπανε περισσότερες 
ταινίες απ' όσες βλέπουν τώρα κα ι ου
δέποτε ο ι κινηματογραφικές αίθουσες 
ήταν περισσότερο άδειες απ' όσο είναι 
τώρα.

Η ΑΚΑΔΗΜΙΑ 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

Υ πάρχει ένα πάγιο αίτημα τέλος 
πάντων γι' αυτό που λέγεται 
Ακαδημία Κινηματογράφου.

- Ναι βέβαια. Π α λιά  ιστορία αυτή.
Π ιστεύετε ότι μια Ακαδημία 

Κινηματογράφου θα πρέπει να γίνει 
τέλος πάντων στην Ελλάδα;

- Π ρέπει, ασφαλώς. Α λλά  όχι μόνο κ ι
νηματογράφου. Κ α ι θεάτρου μαζί. Να 
δουλέψουν κα ι ο ι ηθοποιοί, υποκριτι
κή. Θεωρία, ιστορία τέχνης, ιστορία 
μουσικής. Έ ν α ς  σκηνοθέτης πρέπει αν 
είνα ι δυνατόν, να είνα ι παντογνώστης, 
να ξέρει τα πάντα. Ε ίν α ι σαν τον Προ- 
θυπουργό. Π ρέπει να ξέρει μουσική, 
πρέπει να ξέρει δραματική τέχνη, πρέ
πει να ξέρει τα πάντα. Αυτό που λέμε 
κουλτούρα, αν δεν έχει κακοποιηθεί τό
σο πολύ η λέξη κουλτούρα. Κ α λ λ ιέρ 
γεια ας πούμε.

Καλλιέργεια. Αυτή τη στιγμή όμως 
μια Ακαδημία Κινηματογράφου  

μπορεί να επανδρωθεί; Υπάρχουν  
δηλαδή αυτοί οι οποίοι θα δώσουν ένα  
ανώτατο επίπεδο σε μια τέτοια σχολή;
- Αυτό δεν το ξέρω  αλλά μπορούν να 
βρεθούν σιγά - σιγά, να φτιαχτούν. Ας 
υπάρξει η Ακαδημία κα ι μετά θα βρε
θούν κα ι άνθρωποι. Δεν μπορεί να βρε
θούν πρώτα ο ι άνθρωποι κα ι μετά η 
Σχολή. Χώ ρια  που ασφαλώς υπάρχουν 
πολλοί. Γ ια  τον θεωρητικό τομέα υπάρ
χουν πάρα π ολλοί αλλά κα ι για  τον 
πρακτικό υπαρχουν νέο ι άνθριοποι που 
μπορούν θαυμάσια να διδάξουν μέσα.

Τον ρόλο της Ακαδημίας θα 
μπορούσαν ως ένα βαθμό να τον 

παίξουν τα τρία πανεπιστημιακά  
τμήματα που υπάρχουν στην Ιΐαντειο, 

στη Νομική και στο Π ανεπιστήμιο  
της Κρήτης;

- Τ α  τμήματα αυτά έχουν ιδρύσει έδρες 
κινηματογράφου κα ι θεάτρου. Α λλά  ε ί
ναι απλιός μόνο θεωρητικά, δεν είναι 
για πρακτική. Μ όνο θεωρητικά. Τ ίπ ο 
τα, αυτό έπρεπε να το κάνει το Υ π ο υρ 
γείο Π ολιτ ισμού . Μ ια  κρατική σχολή, 
μια κρατική δραματικής τέχνης κα ι κ ι 
νηματογράφου όπου να έχει τα μέσα να
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πισημοποιηθεί, να γίνει σωματείο. Μετά 
όμως, έγινε επί χούντας αυτό το πράγμα. 
Η πρώτη Ετα ιρεία  Ελλήνιον Σκηνοθετούν. 
Κ α ι τα πρώτα δύο χρόνια το μπλέξιμο μας 
δεν ήταν πολιτικό, βεβαίως. Ή τα ν με τον 
"σύγχρονο κινηματογράφο", ο ι οποίοι δεν 
μας αναγνώριζαν. Θεωρούσαν ότι πριν 
απ' αυτούς όεν υπήρχε κινηματογράφος. 
Αυτοί φτιάξανε τον κινηματογράφο. Κ α ι 
ειπώθηκαν κα ι ορισμένες ανοησίες πάνο) 
σ' αυτό, ότι ο ελληνικός κινηματογράφος 
αρχίζει από τον σύγχρονο κινηματογράφο 
κα ι όλος ο άλλος ήταν σκουπίδια κα ι κάτι

γυρίζουν ταινίες ο ι μαθητές, να βλέπουν 
τα λάθη τους, να μάθουν να δουλεύουν.
Η τρίτη δραστηριότητα σας ήταν η συν
δικαλιστική, η οποία αρχίζει και αυτή 

συγχρόνως.
- Τ ο  '48.

Ναι. Τι ήταν που σας ώθησε να γίνετε 
συνδικαλιστής;

Γ ια  να αποκτήσουμε ορισμένα βασικά δ ι
καιώματα που είχε ο τελευταίος ανειδί
κευτος εργάτης. Να μπορέσουμε να υπο
λογίζει το κράτος ότι ο κινηματογράφος 
είνα ι μια τέχνη κα ι μια βιοτεχνία κα ι μια 
βιομηχανία η οποία του αποδί
δει κέρδη κα ι ο ι άνθρωποι ο ι ο
ποίο ι δουλεύουν εκεί είναι ειδ ι
κευμένοι άνθρωποι κα ι πρέπει 
να τους υποστηρίξει κα ι να τους 
προστατέψει. Αυτός ήταν ο λό
γος που μπήκα στην Ε Τ Ε Κ  κα ι 
έγινα Γενικός Γραμματέας της 
Ε Τ Ε Κ  κα ι ήμουν δέκα χρόνια 
Γενικός Γραμματέας. Κ α ι μετά 
έφτιαξα την Ετα ιρεία  Ελλήνω ν 
Σκηνοθετών, εκεί υπάρχει μ ια ...

Υπήρχε μια πολιτικοποίηση  
που σας

ώθησε να ασχοληθείτε με τα 
κοινά πιο μπροστά;

- Ό χ ι. Εννοείτε πολιτικοποίηση Η Ξένια Καλογεροπούλου και ο Μόνος Κατράκης στην σκηνή του αναχω- 
με την πλατύτερη έννοια κα ι όχι ΡΠτή στην ταινία Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΑΝΝΑ (1963)
κομματικοποίηση.

Με την πλατύτερη έννοια.
- Ό χ ι. Αλλω στε η κομματικοποίηση ήταν 
αυτή που με ανάγκασε να φύγω. Ή ταν α
δύνατον να σταθώ μέσα σε ένα μικρό κο ι
νοβούλιο, όπως είχε γ ίνει η Ετα ιρεία  Σκη 
νοθετών. Δεν ήταν π ια  σκηνοθέτες, ήταν 
σκηνοθέτες του εσωτερικού, σκηνοθέτες 
του εξωτερικού, ήταν οι Κ Κ Ε ε ξ , οι 
Κ Κ Ε ε σ , του Π Α Σ Ό Κ  κα ι της Νέας Δημο
κρατίας. Ε , δεν γινότανε!

Ο ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ - ΤΟ 
ΚΕΝΤΡΟ

Στην αρχή όμως όταν φτιάχτηκε η 
Εταιρεία Ελλήνων Σκηνοθετών, ήταν 

ενωμένοι; Πως ήταν τότε;
- Ναι. Τον πριότο χρόνο. Η Ετα ιρεία  Σκη- 
νοθετών έγινε επί χούντας αλλά δεν πρό
λαβε... Αυτή διελύθη. Είχαμε κάνει ένα 
Σύνδεσμο μαζί με την γυναίκα μου θυμά
μαι, ήταν ο Κουνδούρος, ο Κακογιάννης, 
ο Τζαβέλλας κα ι επιχειρήσαμε να κάνουμε 
ένα Σύνδεσμο, Σιοματείο Ελλήνω ν Σκηνο- 
θετών, το οποίο όμως δεν προχώρησε διό
λου διότι ουδείς ενδιαφερόταν τότε, δεν 
είχαμε κα ι λεφτά. Αεν είχαμε οίκημα, ούτε 
καν να πληριόσουμε δικηγόρους για να ε-

τέτοιες αηδίες. Φυσικά, με τον χρόνο, σιγά
- σιγά οι μικροί μεγάλωσαν, έβαλαν μυα
λό, έπαψαν να έχουν αυτούς τους φανατι
σμούς κα ι να λένε αυτές τις  ανοησίες.

Σε ένα Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης όπου 
είχατε δώσει ένα βραβείο, είχατε πει ότι 

τώρα ο σκηνοθέτης κάπως 
αναγνωρίζεται. Πρίν δεν ήταν ούτε καν

ακουστό τέλος πάντων το επάγγελμα.
- Αυτό το έχω πει πολύ παλιά. Μ ια από τις 
προσπάθειες τις δικές μου όταν ήμουν νέ
ος, ήταν να αναγνωρισθεί ή θέση του σκη
νοθέτη, γιατί εκείνο τον καιρό ο σκηνοθέ
της ήταν σαν τον οπερατέρ. Κ α ι τους 
ηθοποιούς τους δίδασκε κυρίως ή ένας σε
ναριογράφος - ο οποίος ήταν συγγραφέας 
θεάτρου συνήθως- ή ένας ηθοποιός. Ο 
σκηνοθέτης δεν έκανε τίποτα. Ό λος μου ο 
αγώνας ήταν να επιβάλλω την απόψή μου 
στον Γαζιάδη τότε, ο οποίος έλεγε: "Ό χ ι, 
δεν γίνεται αυτό". "Πως δεν γίνεται; Γ ίν ε
ται". Μετά φυσικά, αναγνωρίστηκε ο ρό
λος του σκηνοθέτη. Α λλά κα ι στην τηλεό
ραση. Στην τηλεόραση τότε αρνιούνταν να 
πάρουν τους σκηνοθέτες του κινηματο
γράφου, φοβόντουσαν. Μου κλείνανε την 
πόρτα του εργαστηρίου, δεν αφήνανε να

μπυ) μέσα. Έ κ α ν α  κομμάτια για την τηλε
όραση κα ι δεν με αφήνανε να μπω να τα δ ι
ευθύνω, διότι ο ι ηλεκτρονικοί ήταν άλλο 
πράγμα. Μετά φυσικά, επιβλήθηκα αφού 
δεν γινόταν αλλιώ ς. Κ α ι έχω κάνει πολλά 
πράγματα για την τηλεόραση. Την "Αω- 
ξάνόρα" κα ι ένα σωρό άλλα. Α λλά  κυρίως 
εκείνο που έχει σημασία είναι ότι αυτή τη 
στιγμή η ιδιω τική κυρίω ς τηλεόραση έχει 
εξαφανίσει τον ρόλο του σκηνοθέτη.

Παρ' όλα αυτά η Εταιρεία Ελλήνων 
Σκηνοθετών έχει μια παρουσία όσον 

αφορά κάποιες προβολές που γίνονται 
οργανωμένα, στην Λέ

σχη της.
- Τ ο  ξέρω, ναι. Συνεχίζο
νται τό)ρα;

Συνεχίζονται.
- Δεν έχει υψώσει μια 
φωνή. Δεν έχει παρουσία 
κα ι λόγο στον πνευματι
κό χώρο. Δεν έκανε αγώ- 
νες, πράγματα που κά
ναμε εμείς τότε. Εμ ε ίς  
τότε στην Ε Ρ Τ  απαιτού
σαμε κάποια δικαιώ μα
τα. Τώ ρα εκεί π ια  είναι 
τα Δ ιο ικητικά  Συμβού
λια  ξέρετε, ανάλογα με 
τα συμφέροντα όχι μόνο

τα κομματικά. Κ α ι τα προ
σωπικά τους συμφέροντα, 

τις συντεχνίες. Δεν έχουν κανένα λόγο. Γ ί
νονται τέρατα κα ι σημεία κα ι δεν έχουμε 
κανένα λόγο. Μας κατήργησαν τα ποσο
στά κα ι δεν έχουν κάνει τίποτα. Είχαμε 
κατορθώσει κα ι είχαμε περάσει νόμο. 
Ξαφ νικά , αυτά καταργήθηκαν και δεν 
παίρνεις τώρα τίποτα.

- Είχατε ξεκινήσει ουσιαστικά το
Κέντρο Κινηματογράφου.

- Ναι, βεβαίως. Κ α ι εγώ ξεκίνησα κα ι το 
Κέντρο του μικρού μήκους, για να βγουν 
καινούριοι σκηνοθέτες, να δημιουργή
σουν.

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ 
ΚΕΝΤΡΟΥ

- Με ποιο σκεπτικό είχε ξεκινήσει τότε 
το Κέντρο Κινηματογράφου;

- Το  Κέντρο Κινηματογράφου ξεκίνησε με 
το σκεπτικό να ενισχύσει τον ελληνικό κ ι
νηματογράφο. Να χρηματοδοτήσει κα ι να 
διαδώσει στο εξωτερικό κα ι στη χώρα μας 
την ελληνική τα ινία , η οποία είχε αρχίσει 
να βουλιάζει.

- Και τότε μαζί μ' εσάς ήταν και 
σημαντικά άλλα πρόσωπα που είχαν

ξεκινήσει με το Φεστιβάλ
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Θεσσαλονίκης, έτσι;
Το Κέντρο Κινηματογράφου 

«κίνησε από την χούντα. Ο Μιλ- 
τος Σταύρου μι τον τίτλο: "ΙΊ νί
κη Κινηματογραφική". Μετά, ό
ταν έπεσε η χούντα, πήγε ο 
Ισαβέλλας ο Γιώργος και του αλ- 
λα« τον τίτλο και το έκανε Ελλη- 
νικό Κέντρο Κινηματογράφου. 
Αλλά τότε ήταν ένα είδος τράπε
ζας. θυγατρική της ΕΤΒ Α . Και 
Λεν είχε και πολλές - πολλές δυ
νατότητες να κάνει πια τίποτα. 
Μήγαμε λοιπόν εμείς, επί 
Ανδριανόπουλου. Στο νόμο που 
φτιάξανε μετά έγινε ανεξάρτητο 
το Κέντρο Κινηματογράφου. 
Δεν ήταν πια τράπεζα, δεν είχε 
καμία σχέοη με την ΕΊ ΠΑ και ή
ταν ένας χρηματοδοτικός οργα
νισμός, ένας φορέας πολιτιστι
κός και οικονομικός για την 
ενίσχυση του ελληνικού κινημα
τογράφου. Βεβαίυ>ς, έγιναν και 
πάρα πολλά παρατράγουδα. 
Όταν υπάρχει μια επιτροπή καλ
λιτεχνική η οποία κρίνει ένα σε
νάριο, είναι πολύ φυσικό να υ
πάρχουν και αντιδράσεις και 
αντιθέσεις. Το σενάριο δεν είναι 
φέτα, να πεις τόσα. Δεν υπάγεται 
στους νόμους της αγορανομίας. 
Να πεις τόσο λίπος, τόσα κιλά. 
Βγαίνει αριστούργημα ή βγαίνει 
πατάτα.

Τον ρόλο τον τον έπαιξε καλά 
το Κέντρο Κινηματογράφον;

Σύμφωνα με τα 
οράματα τα δικά σας, όπως το 

είχατε 
επιχειρήσει;

- Κοιτάξτε, αν δεν υπήρχε το Κέ
ντρο Κινηματογράφου σήμερα 
δεν Ηα υπήρχε ελληνικός κινημα
τογράφος. Εκτός εάν υπήρχε αλ
λιώς, που δεν μπορούμε να το 
προβλέφιουμε, ένας ιδιωτικός κ ι
νηματογράφος, χρηματοδοτού
μενος, κάνοντας ταινίες όπιυς 
κάνουν τα σίριαλ. Αλλά παρ' όλα 
αυτά το Κέντρο Κινηματογρά
φου, παρ' όλα τα λάθη του βοή
θησε σημαντικά.

- Τα θετικά δηλαδή στοιχεία 
ποια ήταν;

- Το ότι χρηματοδότησε, το ότι ε- 
νίσχυσε, ότι πήγαινε στα φεστι
βάλ, κινούσε τις ταινίες. Δίγο εί
ναι αυτό; Το λάθος ήταν ότι 
υποστήριξε το σύστημα του σκη
νοθέτη - δημιουργού και όχι του 
σκηνοθέτη επαγγελματία με κά
ποιο παραγωγό. Δηλαδή βρήκαν 
ευκαιρία να αγνοήσουν εντελώς

II I Ο  I Ρ
Ο Γρήγορή; Γρηγορίου γεννήθηκε 
στην Αθήνα, το 1919. Γόνυ; εύπορης 
αστικής οικογένειας, είναι ο πρωτότο
κος γιος του δικηγόρου και οικονομο
λόγου Μιχάλη Γρηγορίου και της Σο
φίας. το γένος Σαπουντζάκη. Είναι 
πτυχιούχος της Νομικής και του Τμή
ματος Πολιτικιάν και Οικονυμικυιν 
Επιστήμων του Ιΐανεπιστημίου Αθη
νών. Επίσης, είναι κάτοχος της γαλλι
κής, της αγγλικής και της γερμανικής 
γλώσσας. Είναι παντρεμένος με τη Λέ
να, το γένος Τσιμαράτου, και έχει 
τρεις γιους, τον Μιχάλη (από προη
γούμενο γάμο), τον Αευτέρη και τον 
Στέλιο. Το 1938 και για διάστημα δύο 
χρόνιαν παρακολούθησε τα μαθήματα 
του Θεατρικού Τμήματος της Πανεπι
στημιακής Λέσχης με διεθυντή σπου
δών τον Διονύση Ματσούκη. Στην τέ
χνη και την τεχνική του 
κινηματογράφου προσήλΟε αυτοδίδα- 
κτος.

Ψιλμογραφία
1. Ο Κόκκινος Βράχος, 1949
2. Θύελλα στο φάρο, 1950
3. Π ικρό φιωμί, 1951
4. Μεγάλοι δρόμοι, 1953
5. Η αρπαγή τη; Περσεφόνης, 1956
6. Ο Μιμικός και η Μαίρη, 1958
7. Η λίμνη των στεναγμών, I960
8. Καλημέρα Αθήνα, 1960
9.2000 ναύτες κι ένα κορίτσι, 1960
10. Διαβόλου κάλτσα, 1962
11. Όταν ξυπνά το παρελθόν, 1962
12. Αυτό το κάτι άλλο, 1963
13. Ο Αδελφός Αννα, 1963
14. Τα 201 καναρίνια, 1964
15. Διωγμός, 1964
16. Αμφιβολίες, 1964
17. Η μοίρα του αΟώνου, 1965
18. Όχι,... κύριε Τζόνουν, 1965
19. Υιέ μου... Υιέ μου..., 1965
20. Μια γυναίκα κατηγυρείται, 1966
21. Πόθοι στον καταραμένο βάλτο, 
1966
22. Αυτή η γη είναι δική μας, 1967
23. Κυκυβιός και Σπάρος στα δίχτυα 
της Αράχνης, 1967
24. Τρούμπα'67, 1967
25. Ο ανακατωσούριας, 1967
26. Ο μεγάλος διχασμός, 1968 
27.11 ώρα της οργής, 1968
28. Ο άγιος Νεκτάριος, 1969
29. Ο τελευταίος των κομιτατζήδων, 
1970
30. Οι τελευταίοι του Ρούπελ, 1971.

Ρ α δ ιο φ  ω ν ικ ό  θ έ α τ ρ ο  ( 1 9 4 9  - 1 9 7 0 )

Θ. Διομήδη ΙΙετσάλη: Οι μαυρόλυκυι 
(έξι δίωρα επεισόδιο)
Ρακίνα: Βρεττανικός 
Κυρνέιγ: Ελ Σιντ

A  <Ι> I Κ  Ο
/.. Ανούιγ: Επεισόδιο από τη ζωή ενός 
συγγραφέα
Ζ. Ανούιγ: I Ιταν ένας φυλακισμένος 
Ζ. Ανούιγ: Ρωμαίος και Ζανέτ 
Κ. Ψρυλίγγυυ: Σαούλ 
Λγγ. Τερζάκη: Λυτυκράτωρ Μιχαήλ 
Ψ. Ντοστογιέφσκι: Ό παίκτης 
Μ. Μέτερλινγκ: Το γαλάζιο πουλί 
Μ. Μέτερλινγ: Αδριανή Δεκουβρέρ 
Β. Ροζόφ: Όταν περνούν οι γερανοί 
Λ. Βέσκερ: ΓΙ κουζίνα 
Μ. Λοάρ: Αύριο... Σήμερα... Χθες 
Γ. Τζαβέλλα: Το παραμύθι του φεγγα
ριού
Γ. Τζαβέλλα: Η γυνή να φοβήται τον 
άνδρα
Ζ. Π. Σαρτρ: Κεκλεισμένων των Ου
ρών
Ζ. Π. Σαρτρ: Αξιοσέβαστη πόρνη 
Πλάτωνα: II πολιτεία 
Μπομαρσέ: Ο κουρέας της Σεβίλλης 
Μπομαρσέ: Οι γάμοι του Φίγκαρο 
Μολιέρου: Ο αρχοντοχωριάτης 
Μολιέρου: Οι πανουργίες του Σκαπέν 
Μολιέρου: Οι ψευτοσπουδαίε;
Δ. Μπόγρη: Η δράκαινα 
Δ. Μπόγρη: Καινούργια ζωή 
Γ ρ. Ξενόπουλου: Οι φοιτηταί 
Γ ρ. Ξενόπουλου: Ο πειρασμός 
Στ. Τσβάιχ: Του φτωχού τ' αρνί 
Γ. Χολ: Χαμένη περίπολος 
Κ. Μπράνσον: Ο καθηγητής Κλενόβ 
Ν. Βυζαντινού: Ανοιξη και φθινόπω
ρο
Τζ. Τζερόμ: Ο νοικάρης του τρίτου 
Ελ. Γκάρνερ: Γκουβερνάντα 
Δ. Ρώμα: Χαίρε, ως χαίρε λευτεριά 
Τζ. Στάινμπεκ: Ο δρόμος με τις φά
μπρικες
Ερ. Σιέγκεβιτς: Quo Vadis?

Θέατρο στην τηλεόραση
Κ. ΓΙαλαμά: Η Τρισεύγενη
Γ ρ. Ξενόπουλου: Το φιύρο του Δεβά-
ντε
Ζ. Ανούιγ: Κολόμπ
Μπομαρσέ: Ο κουρέας της Σεβίλλης
Μολιέρου: Ο αρχοντοχωριάτης
Σέριφ: Το τέλος του ταξιδιού
Ζ. Π. Χαρτρ: Αταφοι νεκροί
Σπ. Μελά: Ο μπαμπάς εκπαιδεύεται
Τ. Μωραϊτίνη: Αιώνια ζωή
Αλ. Διδωρίκη: 11 μεγάλη στιγμή
Λντ. Μάτεοη: Ο βασιλικός
Γ. Θεοτοκά: Όνειρο του δωδεκάμερου
Λ. Ιωαννόπουλου: Ρούπελ
Ν. Ζακύπουλου: Ο χορός
Δ. Πιραντέλο: Μπελαβίτα
Α. Τσέχωφ: Η αρκούδα
11ρ. Μεριμε: II άμαξα
Ζ. Ζιροντού: Ο Απόλλων του Μπελάκ
Σ. Μομ: Οπάτερ φαμίλιας
Ρ. Ρόυυζ: Οι δώδεκα ένορκοι
Λ. Περεσιάδη: Ο προεστός του χωριού

την ελληνική αγορά. Αυτό βεβαί
ως, ήταν λάθος. Μεγάλο λάθος, 
το οποίο σιγά - σιγά το αντιλή- 
φ Οηκαν και κάνανε ταινίες που 
πιάσανε.
Το Ρ ΕΜ Π ΕΤ ΙΚ Ο , έκανε πάρα 
πολλά εισιτήρια. Οι ταινίες του 
Περράκη, κάνανε πάρα πολλά. 
Αυτές ήταν ταινίες του Κέντρου. 
Κάνανε πάρα πολλά εισιτήρια. Ο 
Α ΓΓΕ Λ Ο Σ  του Γιώργου Κατα- 
κουζηνού, πάρα πολλά εισιτή
ρια. Κα ι πολλές ακόμα ταινίες, 
δεν τις θυμάμαι τώρα. Σιγά - σι
γά όμως άρχισε να πέφτει. Να πέ- 
φτει, να πέφ τει, να πέφτουν τα ει
σιτήρια δηλαδή και τώρα λένε 
πως κάπως αυξήθηκαν. Δεν ξέ
ρα).

Ναι, ακριβώς. Πριν από 4 - 5 
χρόνια,

βλέπουμε μια άνοδο, μια ανά
καμψη

ας πούμε στο Κέντρο.
- Γιατί εκεί έχει επέμβει και ο πα
ραγωγός. Ο ρόλος του παραγω
γού είναι απαραίτητος, το τρίτο 
μάτι. Και ο στόχος, το κοινό. Δεν 
μπορούμε να κάνουμε ταινίες για 
εμάς.
Γ Γ αυτό ακριβώς το θέμα είχα
με κάνει και μια συζητηση με 

τον Σταύρο τον Τσιώλη και τον 
είχα ρωτήσει αν δέχεται τέλος 
πάντων ο παραγωγός να βλέπει 
τις ταινίες και αν αυτό είναι έ

νας τρόπος καπελώματος ας 
πούμε. Εσείς πώς το βλέπετε το 
να βλέπει ο παραγωγός τις ται

νίες και να επεμβαίνει στην 
κινηματογραφ ική παραγωγή;

- Βεβαίιος να βλέπει, να μην ε
πεμβαίνει. Να συνεννοηΗούν ό
μως από πριν τι Ηα είναι, πώς 0α 
είναι. Από εκεί και πέρα ας κάνει 
ο σκηνοθέτης την δουλειά του. 
Αλλά να μην ξεχνάμε οτι η ταινία 
δεν είναι για εμάς. Δεν την κά
νουμε για εμάς, δεν είναι αυτο
σκοπός η ταινία. Η ταινία απευ
θύνεται στον κόσμο. Διότι ο 
κινηματογράφος είναι μια πάρα 
πολύ ακριβή τέχνη. Θέλει εκα
τομμύρια να γίνει.

Εγώ δεν έχω τίποτε άλλο 
να ρωτήσω.

Είναι θέματα καίρια 
τέλος πάντων, τα 
οποία πιάσαμε. 
Ευχαριστώ πολύ 

για τη συνεργασία.
- Εγώ ευχαριστώ.♦

Κ « ντι -KIISHMA TOI VA Φ Ο Ι



Λέει ο Αντονιόνι για το ΖΑΜΠΡΙΣΚΙ ΠΟΪΝΤ(ΖΑΒΈΙΞΚΙΕΡΟΙΝΤ, 1969): "Η 
ταινία είναι ίσως η ιστορία μίας αναζήτησης, μίας προσπάθειας για απελευ
θέρωση, μία απελευθέρωση εσωτερική και προσωπική, αλλά σε σχέση με την 
προκλητική πραγματικότητα της Αμερικής. Α ν η ιδιωτική ζωή δεν μπορεί να 
διαχωριστεί από τη μπερδεμένη και βίαιη πραγματικότητα που καθημερινά 
την περιβάλλει, το φταίξιμο δεν είναι σίγο υρα δικό μου ούτε των ηρώων μου. 
Είναι κάτι το δεδομένο... Όμως δεν είμαι κοινωνιολόγος, η ταινία μου δεν εί
ναι ένα δοκίμιο για τις Ηνωμένες Πολιτείες, ξεφεύγει από τα συγκεκριμένα 
και ιδιαίτερα προβλήματα αυτής της χώρας. Έχει στην ουσία μια ηθική, ποιη
τική αξία" (1).

Ζ Α Μ Π Ρ Ι Σ Κ Ι  Π Ο Ι Ν Τ

Κανείς δεν μπορεί να υποχρεώσει ένα δημι
ουργό να λάβει υπόι|>η στο έργο του την 
κοινω νική πραγματικότητα όσο "μπερδε

μένη κα ι βία ιη" κ ι  αν είναι αυτή. Επ ίσης, κανείς 
δεν μπορεί να τον απορρέψει επειδή δεν την έλα
βε υπόψη του. Δεν χρειάζεται παρά να θυμηθούμε 
σκηνοθέτες σαν το Μ πέργκμαν, τον Ταρκόφσκι ή 
τον Κ ισλόφ σκι, ο ι οποίοι έχουν γράψει ο καθένας 
τη δική του ιστορία στον κινηματογράφο κα ι έ
χουν ασχοληθεί με τις ανθριόπινες σχέσεις χωρίς 
να κάνουν αναφορά σε συγκεκριμένα κοινωνικά 
προβλήματα (2). Αν ο Αντονιόνι αισθάνεται την 
ανάγκη να απολογηθεί που δεν αποκόβει, όχι μό
νο στη συγκεκριμένη ταινία αλλά συνολικά στο 
έργο του, τους ήρωες από τον κοινιυνικό τους πε
ρίγυρο, δεν είνα ι ίσως τόσο επειδή ο ι αμερικανοί, 
κοινό κα ι κριτική , βρήκαν "αντι-αμερικανικό" το 
Ζ Α Μ Π Ρ ΙΣ Κ Ι  Π Ο ΪΝ Τ , όσο εξ' α ιτίας της δικής 
του ταλάντευσης ανάμεσα στο να κάνει "ελεύθε
ρο", "ανοιχτό" κινηματογράφο, και την πρόθεσή 
του να παράγει συμβολισμούς, "νοήματα". Για  
τον Τίηαζζί, το Ζ Α Μ Π Ρ ΙΣ Κ Ι  Π Ο ΪΝ Τ  δεν είναι 
μία ανάλυση της Αμερικής της διχόνοιας... περιέ
χει ωστόσο έναν κάποιο λόγο πάνω στην εξουσία" 
(3).
Η ιστορία της ταινίας έχει ως εξής: ο Μαρκ 
(Μ αρκ Φρεσέτ) κα ι η Ντάρια (Ντάρια Χάλπριν) 
είναι δύο νέοι που ζουν το ταραγμένο κλίμα  τιον 
Ηνωμένων Πολιτειώ ν της δεκαετίας του '60: ορ
γισμένη νεολαία, εξεγέρσεις φοιτητών, κοινωνική 
αμφισβήτηση, συμπλοκές μεταξύ νέ<υν και αστυν- 
νομίας. Ο  Μ αρκ, αφού παίρνει μέρος σε μία από 
αυτές τις  συμπλοκές, κλέβει ένα ιδιωτικό αερο
πλάνο προσπαθώντας να ξεφύγει από την αστυ/ 
νομέα. Με τον τρόπο αυτό κάνει την προσωπική

της Ελένης Μόρα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
I. Μικελάντζελο Αντυνιόνι, Κ ε ί
μενα και συνεντεύξεις. Επιλογή - 
Μετάφραση: Βασίλης Μωυσίδης, 
Εκδόσεις Αιγύκερως.
II. Μικελάντζελο Αντυνιόνι. Κ ι 
νηματογραφικό Αρχείο 4, Επιμέ
λεια κειμένων: Τασούλα Καραϊ- 
σκάκη. Εκδόσεις Αιγύκερως.
III . Τι είναι ο κινηματογράφος. 2.
Μία αισΙΙητική του ρεαλισμού και 
του νεορεαλισμού του Αντρέ 
Μπαζέν, μετάφραση: Κώστας
Σφήκας, επιμέλεια: Μπάμπης 
Ακτσόγλου, εκδόσεις Αιγύκερως.
IV. Antonioni by Sum Rohdie, B F I 
Publishing (British Film Institute)
V. Michelangelo Antonioni ou la 
vigilance du désir de René Prédul, 
Les Editions du Cerf.
VI. Michelangelo Antonioni di 
Giorgio Tinuzzi, il custom cinema. 
La Nuova Italia.
V IL Italian Cinema from 
Neorealism to the Present by Peter 
Bondiuiella, A Frederick Ungar 
Book. Continuum. New York.
V III. Dictionnaire des Films (sous la 
direction de Bernard Rapμ et Jeun 
Claude Lamy). Larousse.

του επανάσταση κα ι χαράζει την ατομική του πο
ρεία προς την ελευθερία. Στο  δρόμο βρίσκει την 
Ντάρια, η οποία πηγαίνει να συναντήσει το αφε
ντικό της, έναν μοντέρνο μεγαλοαρχιτέκτονα και 
πλούσιο τεχνοκράτη, τον Α λεν (Ρον Τέιλο ρ ), αλ
λά ταυτόχρονα αναζητά ένα μέρος για ξεκούραση 
κα ι απομόνωση. Ο ι δύο νέοι κάνουν γνωριμία και 
χαράζουν μαζί μία καινούργια πορεία, η οποία 
τους οδηγεί στις αχανείς, έρημες εκτάσεις της α
μερικανικής γης κα ι συγκεκριμένα σε ένα μέρος 
που ονομάζεται Ζάμπρισκ 11 όιντ. Εκ ε ί απομονώ
νονται, ερωτεύονται, εξορίζουν την κοινωνία μα
κριά  κα ι έξω από τον προσαχπικό τους κόσμο. Η 
κοινωνία όμως, δια μέσου της αστυνομίας, κυνη
γά το Μαρκ. Ό ταν εκείνος αποτολμά μία επι
στροφή στην πόλη, σε όσα έχει εγκαταλείψει, η α
στυνομία εντοπίζει το αεροπλάνο κα ι σκοτιόνει 
το νεαρό άντρα. Η Ντάρια, συντετριμμένη και 
οργισμένη, ανατινάζει με τη φαντασία της το κ τ ί
ριο στο οποίο συνεδριάζουν κα ι αποφασίζουν τις 
τύχες τ<υν ανθρώπων ο Α λεν , ο εργοδότης της, μα
ζ ί με άλλους τεχνοκράτες.
Παρά το γεγονός ότι ο Τον ίνο  Γκουέρα, συνεργά
της του Αντονιόνι στη συγγραφή σεναρίων, βλέ
πει στο Ζ Α Μ Π Ρ ΙΣ Κ Ι  Π Ο ΪΝ Τ  "την ιστορία ωρί- 
μανσης της Ντάρια" (4), δηλαδή της γυναίκας 
ηρωίδας, πιστεύουμε π<υς ο σκηνοθέτης κρατά ί
σες αποστάσεις τόσο από εκείνη όσο και από το 
Μαρκ, εκδηλώνει ισότιμο ενδιαφέρον κα ι για 
τους δύο, πράγμα που φανερυϊνουν οι παράλλη
λες πορείες τιον δύο νέιυν μέχρι τη συνάντησή 
τους αλλά και μετά το χωρισμό τους και η αντί
στοιχη εναλλαγή της αφήγησης πότε προς την κα
τεύθυνση του ενός κα ι πότε του άλλου. Η γυναί
κα, βέβαια, έχει τον τελευταίο λόγο, καθώς και το
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προνόμιο της φαντασίας, τη μαγική ικανότητα ι - 
νός εμπρηστικού, βαθύτατα ανατρεπτικού, βλέμ
ματος. Ανάμεσα στους όύο περισσότερο προσγει
ωμένος, περισσότερο ευαισθητοποιημένος στα 
κοινωνικά προβλήματα είνα ι ο άντρας, εκείνη 
προτιμά, όπως λέει χαρακτηριστικά, να ακούει 
στο ραδιόφωνο "μουσική και όχι ειδήσεις". Ο 
Μαρκ είνα ι απείθαρχος κα ι ανυπότακτος. Λεν 
μπορεί να ενταχθεί κα ι να περιοριστεί μέσα σε συ
γκεκριμένα πολιτικά  σχήματα. Λεν επιλέγει την α
τομικέ) πορεία (καταζητείται από την αστυνομία 
κα ι επομένως αναγκάζεται να στραφεί στη λύση 
της ατομικής φυγής), είνα ι όμως αυτή που τελικά 
του ταιριάζει περισσότερο λόγω απογοήτευσης 
αλλά και πρσωπικής ιδιοσυγκρασίας: "Ένιω σα  
την ανάγκη να πετάξω" λέει.
Το  Ζ Α Μ Π Ρ ΙΣ Κ ΙΠ Ο ΪΝ Τ  θέτει κα ι αυτό, μέσα από 
το γνώριμο ύφος των "άδειων" τοπίων κα ι των 
"νεκρών" χρόνων, όλα τα τυπικά αντονιονικά ε
ρωτήματα πάνω στην ατομική πορεία, τη φυγή και 
την περιπλάνηση, το ζευγάρι κα ι την ερωτική σχέ
ση, την παθητική παρατήρηση του κόσμου κα ι την 
ενεργητική, έμπρακτη συμμετοχή σε αυτόν. Αυτό 
όμως που κάνει την τα ινία  να ξεχω ρίζει από το υ
πόλοιπο έργο του σκηνοθέτη είνα ι μία ποιητική 
διάθεση, μία τάση για συμβολισμούς, ακόμη κα ι 
μία διάθεση συμμετοχής κα ι σχολιασμού των δρώ
μενων, στις οποίες ο Αντονιόνι δεν έχει συνηθίσει 
το κοινό του. Δεν είνα ι βέβαια η πριότη φορά που 
γίνεται ποιητικός ο ιταλός δημιουργός. Α ρκεί να 
θυμηθούμε, ενδεικτικά, την υποβλητική γκάμα 
των μελαγχολικών, γκρίζων αποχρώσεων της 
Κ Ρ Α Υ Γ Η Σ  ή το παιχνίδ ι των αισθήσεων, τόσο ε
σωτερικό, τόσο υπόκωφο, που γεννά η αλλοιω μέ
νη χρωματική παλέτα της Κ Ο Κ Κ ΙΝ Η Σ  
Ε Ρ Η Μ Ο Υ . Εδώ , όμως, έχουμε κάτι διαφορετικό. 
Δεν πρόκειται π ια για μια  ποίηση που πηγάζει από 
την αλλοτρίωση της ανθρώπινης φύσης κα ι των 
συναισθημάτων της αλλά , αντίθετα, για μια ποίη
ση ανυψωτική, που υμνεί τον έρωτα. Σ τ ις  προη
γούμενες τα ινίες του Αντονιόνι, υπήρχε πάντα 
"κάτι", μια σχέση, ένα συναίσθημα, ακόμα κα ι μία 
ανακάλυψη (το έγκλημα του B LO W  U P), που τεί
νουν στο μηδέν κα ι μένουν σε μετέωρη κατάσταση 
λίγο πριν την "έκλειψη", δηλαδή τη συσκότιση και 
την εξαφάνισή τους, ή χειρότερα, έχουν αγγίξει το 
μηδέν πριν καν αρχίσει η ταινία (η "Έ κλειψ η ", για 
παράδειγμα, ξεκινά  με τη διάλυση μιας εριστικής 
σχέσης, με ένα κενό συναισθημάτων, που προκα
θορίζει - κα ι καταδικάζει - τη σχέση που θα ακο
λουθήσει).
Στο Ζ Α Μ Π Ρ ΙΣ Κ Ι  ΙΙΟ ΪΝ Τ ό μ ω ς  το μηδέν, η τοπο
θεσία Ζάμπρισκι. Π όιντ ή αλλιώ ς "Κο ιλά δα  του 
θανατου", αποτελεί ξεκάθαρα ένα χώρο αναγέν
νησης και αναβάπτισης, το σημείο απ' όπου μπο
ρεί να πραγματοποιηθεί μία καινούργια αρχή. Η 
"Κο ιλάδά του θανάτου" είνα ι άδεια όχι από συ
ναισθήματα (όπως π.χ. συμβαίνει με το έρημο, 
βραχώδες νησί της 11ΕΡΙΙ11 Γ Ε ΙΑ Σ  η με το Μ ιλά
νο της Ν Υ Χ  Τ Α Σ , χώρους "άδειους" από τα συ

1. Βλ. Μικελάντζελο Αντυνιύ- 
V I ,  Αιγόκερως/Κ ινηματογρα- 
φικό αρχείο 4, σεΛ. 5 1.
2. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι
η κοινωνία απουσιάζει τελείως 
- πως θα μπορούσε άλλωστε; - 
από το έργο τους, αλλά ότι δεν 
ασχολούνται με θέματα όπως ο 
λαός, η Ιστορία, οι κοινωνικές 
δομές, η κοινωνική δικαιοσύνη 
κλπ. Αναφέρουμε ωστόσο, εν
δεικτικά, κάποιες από τις πιο  
"κοινωνικές" ταινίες τους: 
Ο Υ  A Η  (Κισλόφσκι),
Κ Α Α Ο Κ Α ΙΡ Ι Μ Ε  ΤΗ  
M O N IK A , ΤΟ  Α Υ Γ Ο  Τ Ο Υ  
Φ ΙΔ ΙΟ Υ  (Μπέργκμαν), ΤΑ  
Π Α ΙΔ ΙΚ Α  Χ Ρ Ο Ν ΙΑ  Τ Ο Υ  
IB A N  (Ταρκόφσκι).
3. Βλ. Michelangelo Antonioni 
di Giorgio Tinnzzi, σελ. 115.
4. Βλ. René Prédal, 
Michelangelo Antonioni ou la 
vigilance du désir, σελ. 222.
5. Μ ία σκηνή "φαντασίας", με 
ρεαλιστική όμως βάση, υπάρ
χει και στην Ε Κ Α Ε ΙΨ Η , όπου 
η Βιττόρια (Μόινικα Β ιτ ι) 
πραγματοποιεί την προσωπι
κή της φυγή στο φανταστικό, 
δημιουργώντας μέσα στο μο
ντέρνο διαμέρισμα της φίλης 
της, μία ατμόσφαιρα μαγείας 
και εξωτισμού (μεταμφίεση 
της ηρωίδας σε νέγρα ιθαγενή.

ναισθήματα των ηρώων) αλλα από την παρουσία, 
περιοριστική , βία ιη , αυταρχική, της κοινω νίας έ
τσι όπως μας παρουσιάζεται στην αρχή της τα ι
νίας κα ι έτσι όπισς την εγκατέλειψε ο Μαρκ. Τα  
συναισθήματα υπάρχουν, γεννιούνται από τη 
στιγμή της αγαλλίασης της πτήσης όταν το συναί
σθημα της ελευθερίας πλημμυρίζει τον Μαρκ, 
κλιμακώ νονται με το φλερτ των δύο νέων (μ ία  με
γάλη ποιητική στιγμή του φ ιλμ : το φλερτ ανάμε
σα στο αεροπλάνο του Μ αρκ κα ι το αυτοκίνητο 
της Ντάρια, ανάμεσα, όπως λέει ο Τ ινά τσ ι, σε γη 
κα ι ουρανό) κα ι ολοκληρώνονται σε μία γιορτα
στική κορύφωση, σε μία  πανδαισία βλάστησης ε- 
ρωτικών ζευγαριώ ν στην έρημο. Ο  "ρεαλιστής" 
Αντονιόνι καταφεύγει στο φανταστικό στοιχείο 
(5), αφού πλήθος νέων που παίζουν ερωτικά (τα 
συμπλέγματά τους - τρεις ή περισσότεροι μαζί - 
τονίζουν την απουσία των ταμπού, τιυν περ ιορ ι
σ τ ικ ο ί κανόνων, που θέτει η κο ινω νία ) ξεφυτραί
νουν από το πουθενά τη στιγμή που ο Μ αρκ και η 
Ντάρια κάνουν έρωτα. Ο  τρόπος με τον οποίο τε
λειώ νει η σχέση των δύο νέων υπογραμμίζει και 
αυτός τη διαφορετικότητα του Ζ Α Μ Π Ρ ΙΣ Κ Ι  
Π Ο ΪΝ Τ : Το  ζευγάρι δεν χω ρίζει εξ ’ α ιτίας κάπο ι
ας υπαρξιακής - συναισθηματικής κρίσης που 
περνά η σχέση τους. Ε ίν α ι η κοινω νία που δίνει 
τέλος στη σχέση αυτή σκοτώνοντας το Μ αρκ. Θα 
μπορούσε βέβαια κάποιος να υποστηρίξει ότι με 
την απόφασή του να επιστρέφει το αεροπλάνο, ο 
Μαρκ βαδίζει έμμεσα προς την αυτοκτονία ("μου 
αρέσει να ρισκάρω" λέει) αφού γνω ρίζει τους κ ιν 
δύνους που τον περιμένουν κατα την επιστροφή 
αυτή. Ακόμα κ ι έτσι, το γεγονός παραμένει ότι οι 
δράστες, ο ι υπεύθυνοι για το θάνατο του νέου ε ί
ναι ο ι αστυνομικοί, δηλαδή μία πολύ συγκεκριμέ
νη μορφή κοινω νικής καταστολής, η ίδ ια  που, 
στην αρχή της τα ινίας, ευθύνεται για  το θάνατο 
του νεαρού μαύρου διαδηλωτή.
Έ χουμ ε ήδη πει ότι στο σινεμά του Α ντονιόνι τα 
πράγματα όχι μόνο δεν αποτελούν απλό διάκο
σμο, όχι μόνο δεν παραμερίζονται μπροστά στην 
ανθρώπινη παρουσία, αλλα αντίθετα, έχουν την 
τάση να "πνίγουν" τις ανθρώπινες φ ιγούρες σε 
σημείο που να τις απειλούν με αφαίρεση της αν-
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θρώπινής τους υπόστασης. Κά τ ι τέτοιο, βέβαια, 
συμβαίνει κα ι στο Ζ Α Μ Γ ΙΡ ΙΣ Κ I1 ΙΟ ΪΝ Τ : αρκεί να 
θυμηθούμε την κινηματογράφιση των γραφεάυν 
της μεγαλοεταιρείας στην οποία προεδρεύει ο 
Αλεν, ο εργοδότης της Ντάρια. Το  πλάνο με τη φ ι
γούρα του πίσω από το γραφείο, την τεράστια τζα
μαρία, τους ουρανοξύστες κα ι την αμερικανική 
σημαία στο βάθος, το οποίο θυμίζει περισσότερο 
αφίσα προπαγάνδας του αμερικανικού τρόπου 
ζωής κα ι ελάχιστα ανάγλυφο χώρο με ζωντανούς 
ανθρώπους (η κάμερα, άλλωστε, με αντιστικτική 
ειριονεία, χαρίζει συχνά την προσοχή της στα δια
φημιστικά πόστερ των δρόμων της αμερικανικής 
μεγαλούπολης). Στην έρημο, επίσης, χάνεται το 
βάθος πεδίου, με αποτέλεσμα ο Μαρκ και η Ντά- 
ρια να εμφανίζονται επίπεδοι, χωρίς σιοματικό ό
γκο. Η κάμερα, μέσα από κατάλληλες κινήσεις, συ
χνά τεμαχίζει τη συνολική, ευκρινή ότβη τιον 
σωμάτων τους, παράγοντας νέες συνθέσεις μέσα 
στις οποίες ο ι ίδ ιο ι γίνονται δυσδιάκριτοι. Το  κ ι
νηματογραφικό ύφος είναι το ίδιο, τόσο στις σκη
νές του γραφείου όσο κα ι της ερήμου. Παρ' όλα 
αυτά, ο ι εντυπώσεις αλλάζουν: η τεμάχιση της ε ι
κόνας του Μαρκ κα ι της Ντάρια (ειδικά στις σκη
νές που κάνουν έρωτα) δεν πλήττει την ανθρώπι- 
νή τους παρουσία, δεν αλλοτριώνει την υπόστασή 
τους, όπως συμβαίνει με τον Αλεν στις σκηνές του 
γραφείου. Η έρημος "καταπίνει" τους δύο νέους, 
τα προηγούμενα υπαρξιακά κα ι σωματικά τους ό
ρια , εξαφανίζει το παραδοσιακό μονογαμικό ζευ
γάρι, για να φέρει στην επιφάνεια ένα καινούργιο, 
ελεύθερο ερωτικό παιχνίδι κα ι, αντίστοιχα, κα ι
νούργια σχήματα που θα το εκφράσουν. Στ ις  σκη
νές του έρωτα στην έρημο, όχι μόνο οι άνθριοποι 
δεν εξομοκόνονται με τα πράγματα αλλά, αντίθε
τα, τα πράγματα εξανθρωπίζονται ή, τουλάχι
στον, μιμούνται τον κόσμο τιον έμψυχων όντων. 
Η γη αποκτά τις καμπυλότητες κα ι τη χλωμάδα 
του ανθρώπινου σώματος (η πλάτη του Μαρκ που 
μοιάζει με πεδιάδα, η πεδιάδα που φ ιλοξενεί στις 
καμπυλωτές γραμμές της τις ερωτικές παρέες), το 
αεροπλάνο μεταμορφιόνεται σε πολύχρωμο, χα
ρούμενο πουλί (ζωγραφίζοντάς το, ο Μαρκ κα ι η 
Ντάρια το απελευθεριόνουν από την αντικειμενι
κή του υπόσταση, του χαρίζουν πρόσωπο). Πριν ο 
Μαρκ αρχίσει να φλερτάρει τη Ντάρια, το αερο
πλάνο του "φλερτάρει" το αυτοκίνητό της, το 
παίρνει από π ίσιο, επιδιιόκει προσέγγιση κα ι γνιο- 
ρ ιμ ία . Κατά την επιστροφή στην πόλη, στη σκηνή 
της προετοιμασίας του θανάτου του Μαρκ, τα πε
ριπολικά ζυγιόνουν κα ι παραμονεύουν το αερο
πλάνο με τον ίδιο τρόπο που τα αρπακτικά ζυγιό
νουν το θήραμά τους.
Έχουμε ήδη επισημάνει ότι ο Αντονιόνι, χωρίς να 
αποστρέφει το βλέμμα του από τα κοινωνικά προ
βλήματα, δεν κάνει ταινίες "καταγγελίας", απο
φεύγει την κοινω νική ανάλυση, την αναζήτηση 
κοινωνικιόν αίτιων κα ι ευθυνιόν. Ο λες του οι τα ι
νίες έχουν την τάση να μένουν "ανοιχτές" κα ι "ε
λεύθερες", χωρίς έμφαση σε συμβολισμούς και

"μηνύματα", ή τουλάχιστον ταλαντεύονται ανά
μεσα στο "μήνυμα" (το οποίο, κατά μία αντίληψη, 
υπαγορεύει στο θεατή τι πρέπει να δει κα ι να κα
ταλάβει από το φ ιλμ ) κα ι σε έναν πιο "ελεύθερο" 
τρόπο ανάγνωσης. Στο  Ζ Α Μ Π Ρ ΙΣ Κ Ι  Π Ο ΪΝ Τ  ε ί
να ι, ιοστόσο, η αρχή της "ελεύθερης" ανάγνωσης 
που φαίνεται να παραβιάζεται περισσότερο από 
μία φορές (6). Π ιστεύουμε, για παράδειγμα, ότι 
από την αντιπαράθεση ανάμεσα στο αεροπλάνο 
του Μαρκ, το "ελεύθερο πουλί", κα ι τα "αρπαχτι- 
κά" περιπολικά της αστυνομίας, παράγεται ένας 
συμβολισμός με τόσο ξεκάθαρη πρόθεση, τόσο 
σαφές κοινω νικό περίγραμμα κα ι τέτοια ποιητι
κή δύναμη, που είναι δύσκολο να αγνοηθεί, όσο 
κα ι αν κάποιοι επιμένουν, δίκαια  κα ι δικαιολο
γημένα σε μεγάλο βαθμό, ότι ο Αντονιόνι δεν ε ί
ναι ο σκηνοθέτης των "συμβολισμιόν" κα ι των 
"μηνυμάτων". Επ ίσης, ας θυμηθούμε τις σκηνές 
στις οποίες ο Αλεν μαζί με το επιτελείο του σχε
διάζουν σπίτια  κα ι πόλεις χωρίς να λαμβάνουν υ
πόψη τους τις ανάγκες τιον ανθροόπων: η κυριαρ
χία τιυν σωμάτων τους πάνιο από τις μακέτες της 
"πόλης του μέλλοντος" κα ι η αντανάκλαση τιυν 
προσώπων τους στις σκούρες, γυάλινες επιφά
νειες δημιουργούν μία εντύπωση "θειον του σύ- 
μπαντος". Το  διαφημιστικό σποτ που παρακο
λουθούν τα στελέχη της εταιρίας παρουσιάζει μία 
πόλη προκατασκευασμένη, κατευθυνόμενη, απο
ξενωμένη από τη φύση, μέσα στην οποία ζουν 
κούκλες κα ι όχι άνθριοποι (θαυμάσιο το μοντάζ 
ανάμεσα στα ζιοντανά πρόσωπα, που παρακο
λουθούν το σποτ, κα ι τα πρόσωπα από τις κού
κλες). Όταν η Ντάρια φτάνει, στο τέλος της τα ι
νίας, στο σπ ίτι του Α λεν , συναντά τη σύζυγό του 
κα ι τις φ ίλες της σε μία π ισ ίνα  παρόμοια με αυτή 
της διαφήμισης. Ε ίν α ι η πρώτη επαφή της Ντάρια 
με το νερό μετά το μακρύ ταξίδ ι της στην έρημο, 
ένα νερό που όμως μοιάζει αφύσικο, φυλακισμέ
νο από τη μοντέρνα αρχιτεκοτνική κα ι τη μοντέρ
να αντίληψη των οικιακιόν ανέσεων. Έ ν α ς  μικρός 
καταρράκτης, σε κάποιους βράχους λίγο πιο μα
κριά από την π ισίνα , χαρίζει στο νερό τη χαμένη 
του φυσικότητα. Η Ντάρια πάει εκεί να πλυθεί 
κα ι να ξεσπάσει το κλάμα της (τα συναισθήματα 
συναντούν ένα πρωταρχικό στοιχείο της φύσης 
σε μία ακόμα σημαντική ποιητική στιγμή της ται
νίας).
Ό λα αυτά συμβαίνουν λίγο πριν το μεγάλο φ ινά
λε, όπου οι σκέψεις κα ι τα συναισθήματα της η- 
ρωίδας πυροδοτούν την περίφημη φανταστική α- 
νατίναξη. Η Ντάρια συνδέει έμμεσα την οργή της 
για το θάνατο του φίλου της με τις δραστηριότη
τες και την εξουσία του Αλεν κα ι του επιτελείου 
του, ξεσπά την πίκρα της εναντίον τους, κα ι αυτό 
δεν μπορεί να είναι συμπτωματικό. Βέβαια, ο ερ
γοδότης της δεν έχει άμεσα να κάνει με το θάνατο 
αυτό κα ι άρα, αναπόφευκτα, η υπευθυνότητα, στα 
μάτια της ηρωίδας, αφορά σε κάτι π ιο αφαιρετι
κό και γενικό, αυτό που σε μια ταινία "καταγγε
λίας" θα αποκαλούσαν "το σύστημα". Α ν , επιπλέ-

ανάλυγος χορός και μουσική).
6. Ο Τινάτσι μάλλον πιστεύει 
το αντίθετο: "Από τη μία μεριά 
βρίσκεται η πιο αυθεντική κα
τευθυντήρια γραμμή του 
Αντονιόνι, η φαινομενολο
γία..., το "μπιχεβιορίστικο" σι- 
νεμά του (cinema 
comportamentista, κινηματο
γράφος που καταγράφει την ε
ξωτερική συμπεριφορά και 
όχι τη /βαθύτερη ψυχολογία 
των ηρώων. Από την άλλη, 
βρίσκεται, σίγουρα λιγότερο ι
σχυρή, η επιθυμία για ανάλυ
ση". Επιπλέον, ο Τινάτσι μιλά 
για "περιορισμό που προκύ
πτει (στο σκηνοθέτη) εξ'αιτίας 
της ατομικής οπτικής του γω
νίας: δεν έχει προτάσεις να κά
νει και δεν βλέπει καμία στην 
πράξη". Ο Τινάτσι πιστεύει ότι 
δημιυυργούνται αντιφάσεις 
στη συνύπαρξη αυτής ακριβώς 
της "ατομικής" οπτικής γω
νίας και των "ιστορικών νοη
μάτων" (η Αμερική, η αμφισβή
τηση κλπ) τα οποία "έχουν 
μεγάλη βαρύτητα" μέσα στο 
φιλμ. Από τις αντιφάσεις αυ
τές, ο Αντονιόνι βγαίνει, σύμ
φωνα πάντα με τον Τινάτσι, σε 
κατάσταση σύγχυσης. (Βλ. 
Michelangelo Antonioni di 
Giorgio Tinazzi, σ.σ. 114 - 115)
7. Βλ. Michelangelo Antonioni 
di Giorgio Tinazzi, σελ. I !b
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ον, λάβουμι \υτο\|'η (Ktc το γεγονός ότι ο Αντονιόνι 
παίρνει στα σοβαρά την οπτική γωνία των ηρωίδαιν 
του. τις απόψεις τους και τα συναισθήματά τους, τότι- 
η ματιά της Ντάλια , η άποψή της για τον κόομο και, τα 
συναισθήματα που αυτός γεννά μέσα της, αποκτά μία 
ιδιαίτερη βαρύτητα, όχι μόνο αφορά το σκηνοθέτη αλ- 
λα. σε πολύ μεγάλο βαθμό, τον εκφράζει.
Ηχεί, νομίζουμε, γ ίνει αντιληπτό ότι στο Ζ Α Μ Π Ρ ΙΣ Κ Ι  
Ι ΙΟ ΪΝ Τ  ο σκηνοθέτης δεν υιοθετεί την ίδια στάση με ε
κείνη του ΜΠ Λ Ο Ο Υ  A I 1 στο θέμα της κοινω νικής αμ
φισβήτησης από τη νεολαία. Ο ι δύο νέο ι, ο Μαρκ και η 
Ντάρια (ο ι ερασιτέχνες ηθοποιοί Μαρκ Φρεσέτ και 
Ντάρια Χ ά λπ ρ ιν : ένας μικρός φόρος τιμής στο νεορε
αλισμό) έχουν όψη ευγενική και ποιητική, σε αντίθεση 
με το έμπειρο, κυνικό κα ι σκοτεινό βλέμμα του φωτο- 
γράφουΤόμας. Η α ν α τ ίν α ξη σ τ ο Ζ Α Μ Π Ρ ΙΣ Κ Ι Ι ΙΟ ΪΝ Τ  
δεν καταστρέφει, ανανεώνει. Ε ίν α ι η συντέλεια, που 
συμπαρασύρει το παλιό κα ι προαναγγέλλει το νέο. 
Αντίθετα, ο ι καταστροφές στο Μ ΪΙΑ Ο Ο Υ  A l l  (η κατα
στροφή του στούντιο του Τόμας από το ερωτικό παι
χνίδι με τα μανεκέν κα ι, κυρίω ς, η καταστροφή των 
μουσικών οργάνων στη ροκ συναυλία) αποτελούν πρά
ξε ις  (ΐηδενιστικές, σπασμωδικές, ανόητες.
O T in a zz i εμφανίζεται κάπως επιφυλακτικός σε σχέση 
με την εισαγαη'ή του φανταστικού στοιχείου μέσα στην 
ταινία : "Η  πρόθεση της τα ινίας... ήταν να σπριοχτούν 
στα όρια τα αντικειμενικά  δεδομένα έτσι ώστε να ανυ- 
ψα>θούν σε φαντασία. I Ιαρ' όλα αυτά (παρά τη διαστο
λή των γεγονότων που τείνει στην αφαίρεση), η μακριά 
σεκάνς (σ .μ. η σεκάνς της φανταστικής ανατίναξης) πα
ραμένει μία ρεαλιστική στιγμή, μ ία ... ψυχολογική προ
έκταση” (7). ΙΙραγματικά , η προσέγγιση αυτή είνα ι π ει
στική, αν σκεφτούμε τον τρόπο με τον οποίο ο 
σκηνοθέτης κινηματογράφε) την ανατίναξη. Βλέπουμε 
τη Ντάρια, σε αντικειμενικό πλάνο, να κοιτά το κτίρ ιο , 
κα ι, σε υποκειμενικό πλάνο, το κτίρ ιο  που ανατινάζε
ται. Ο ι εκρήξεις γίνονται στη φαντασία της Ντάρια, α
ποτελούν ψυχολογική προέκταση της π ίκρας της, έ
χουν, δηλαδή, ρεαλιστικό άλλοθι. Αυτό όμως δεν 
ισχύει για πολύ. Κατά το γνιυστό του τρόπο, ο Αντο- 
νιόνι ακολουθεί μία διαδικασία αποστασιοποίησης κα ι 
"αντικειμενικού βλέμματος". Τ α  πλάνα συνεχίζονται 
με "τη Ντάρια που κοιτά" αποσύρονται, ενώ συνεχίζο
νται τα πλάνα, πλέον αντικειμενικά κα ι αυτόνομα, με 
τα αιωρούμενα, πολύχρωμα κα ι παραισθησιακά, συ
ντρίμμια τιυν εκρήξεων. Η "Ντάρια που κοιτά" ξανα- 
εμφανίζεται πια στο τέλος, επαναφέρει την υποκειμε
νικότητα κα ι το ρεαλιστικό άλλοθι, χωρίς, ωστόσο, να 
αναιρείται η αντικειμενική αυτονόμηση του μεγαλύτε
ρου μέρους της σεκάνς. Α ς μην ξεχνάμε, άλλωστε, ότι 
φανταστική είναι κα ι η σεκάνς της "βλάστησης" τιυν 
ζευγαριων στην έρημο. Εκ ε ί ο φακός είναι από την αρ
χή αντικειμενικός κα ι τίποτα δεν φανερώνει ότι ο πολ
λαπλασιασμός των ερωτικών ζευγαριων αποτελεί "ρε
αλιστική" στιγμή "ψυχολογικής προέκτασης" των 
συναισθημάτων του Μαρκ και της Ντάρια. Η σκηνή α
ποτελεί καθαρή φαντασία, περιέχοντας έτσι στο ακέ
ραιο το όραμα και την ονειροπόληση, κατά άλλους το 
"σύμβολο" κα ι το "μήνυμα", του ίδιου του δημιουργού.

♦

Σκέψεις πάνω στις 
σκέψεις του Αντονιόνι

Α ιν  την πρόλαβα την πρώτη εκείνη άνθιση τον ιτε/λικού κινηματογράφου, ί  
φτααα γύρω στα 1950 όταν ε νώ στεκόταν ακόμα ατα πόδια τον άρχιζε nao' 
όλα αντά να δείχνει τα πρώτα σημάδια κούρασης. Οηόττ οκέφτηκα: τι πρε 
πει να μελετήσει κανε ίς  αυτή τη στιγμή;

του Διονύαη Λυκιαρδόπονλου

Απόσπασμα συνέντευξης του Αντονιόνι (Μ άρτιος 1961)
- Μήπως, λέω μήπως σας θυμίζει τίποτα σε σχέση με το σημερινό κινηματο
γραφικό παρών στον ελλαδικό και όχι μόνο χώρο; Βέβαια μπορεί να μην ζσύ- 
με σε μεταπολεμική Ελλάδα, όπως ο Αντονιόνι ζούσε, όταν έκανε αυτή τη δή
λωση, στην μεταπολεμική Ιταλία , αλλά πιστεύω ότι σίγουρα βρισκόμαστε σε 
μια μεταβατική φάση του κινηματογράφου και ίσως να είναι αυτό το φαινό
μενο παγκόσμιο, όπου υπάρχει μια πραγματική μάχη θα έλεγα μεταξύ των 
ταινιών που έχουν όλων τιυν ειδών τις τεχνολογικές εξελ ίξεις  πάνω τους και 
των ταινιών που εστιάζουν πάνω στις ανθρώπινες σχέσεις. Κ α ι ενώ το πρω- 
το είδος είναι εύκολο και πιασάρικο και το μόνο που απαιτεί είναι πολύ χρή
μα και καλούς τεχνικούς, το δεύτερο είναι δύσκολο κα ι επίπονο για δημι
ουργούς κα ι θεατές.
Ο m o μεγάλος κίνδυνος για αυτούς που  κάνουν αίνε μα είναι η φοβερή δυ
νατότητα που τους δίνει αυτό να πουν ψέματα (Α ντον ιόν ι), Ιούνιος 1968)
- Αλήθεια δεν είναι λίγες οι φορές που ο κινηματογράφος χρησιμοποιεί την 
τεχνολογία για να ορθώσει την κινηματογραφική του γλώσσα, όμως, κατά τη 
γνώμη μου, είναι πραγματικά λίγες οι φορές που καταφέρνει να το κάνει σω
στά (Α ς  θυμηθούμε το Κ Ο Υ Ρ Δ ΙΣ Τ Ο  Π Ο Ρ Τ Ο Κ Α Λ Ι του Κούμπρικ). Έπ ειτα  
ας μην ξεχνάμε ότι ο κινηματογράφος είναι από μόνο του ένα τεχνολογικό 
επίτευγμα κα ι σαν τέτοιο ξεκίνησε. Μεμονωμένες προσπάθειες ανθρώπων 
κατάφεραν να τον κάνουν τέχνη αντάξια της μουσικής κα ι της λογοτεχνίας. 
Αλλά ο κινηματογράφος, ίσιος η π ιο ακριβή των τεχνών είναι μια τέχνη που 
εξαρτάται ιστό πολλούς ανθρώπους κα ι σαν τέτοια πρέπει να αντιμετωπι
στεί.
Μ ια τέχνη όπου πολλοί άνθρωποι δουλεύουν για το ψώνιο ενός, γι' αυτό έ
χει μεγάλη ευθύνη ως προς το αποτέλεσμα ο λεγόμενος δημιουργός.
- Εντελώς ενστικτώδικα χρησιμοποίησα κάποτε εκείνη την τεχνική με τα με
γάλα πλάνα, τράβελινκ, πανοραμίκ που ακολουθούσαν ακατάπανατα τονς 
ηθοποιούς. Αλλά  τιάρα που το σκέφτομαι καταλαβαίνω γιατί το έκανα. Γΐι- 
στενα ότι πράγματι δεν έπρεπε να αφήσω τον ήρωα αμέσως μετά τις έντονες 
δραματικές στιγμές μόνο με τον εαντό τον, με τις σννέπειες ή τα τραύματα 
αυτών των τόσο βία ιω ν σκηνών ή ψιτχολογικών στιγμών π ο ν  σίγουρα τον ε ί
χαν ωθήσει ψνχολογικά σε άλλες στιγμές. Το  θεωρούσα καλό να τον ακο- 
λονθώ και σ'αυτές τις φαινομενικά δεντερεύονσες σκηνές όπου ο ι κινήσεις 
και ο ι εκφράσεις τον έμοιαζαν στην αρχή να μην έχουν πολύ  σημασία (Αντο
ν ιόνι, Μ άρτιος 1961)
- Μετά από ένα διάλλειμα που έκανα για φ αΐ και έχοντας επ ιλέξει να μην ε- 
πικεντρωθώ στη ζωή και το έργο του Αντονιόνι που άλλωστε είναι γνωστό 
στους περισσότερους σινεφ ίλ, αλλά να δώσω μια μεγαλύτερη βαρύτητα στις 
σκέψεις του πάνω στον κινηματογράφο κα ι ορμώμενος από αυτές να τόλμη
σα) να αντιπαραθέσω κάποιες μικρές δικές μου σκέψεις θεώρησα καλό να 
κλείσα» με άλλο ένα απόσπασμα από σΐΎέντευξη του Αντονιόνι.
- Κατά τ η γνώμη μου ο ι ταινίες διαμαρτυρίας δεν χρησιμεύουν σε τίποτα. Η 
ταινία είναι ένα π ρ ο ϊό ν  π ο ν  ξεχνιέται αμέσως. Ο  κινηματογράφος δεν επη
ρεάζει καθόλου εκείνους π ο ν  πρέπει να επηρεάσει (Μ άρτιος 1973).
Τα  αποσπάσματα από τις συνεντεύξεις του Αντονιονι έχουν παρθεί από τη 
σειρά τιυν εκδόσεων Α ΙΓ Ο Κ Ε Ρ Ω Σ , "Κινηματογραφικό αρχείο" στο βιβλίο ι 
κείνο που αναφέρεται στη ζωή και το έργο του Μ ικελαντζελο Αντονιονι. ♦
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Μιλώντας για ταινίες και άλλα...
ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΤΑΙΝΙΑ 

Ο Ουίλιαμ Μπάροουζ σε μια επιστολή του 
(στον Αλλεν Γκίνσμπεργκ νομίζω), έλεγε πως 
ο Τζακ Κέρουακ έγραψε το πασίγνωστο μυ
θιστόρημα "Στο δρόμο" με το αίμα του Νηλ 
Κάσαντυ. Απ' τη μια πλευρά ένας νέος άν- 
δρας που ταξιδεύει, ζει, ονειρεύεται, κι απ' 
την άλλη ένας φίλος του, συγγραφέας που μέ
σω επιστολών και προφορικών διηγήσεων 
μαθαίνει για τη ζωή του πρώτου. Ο Κέρουακ 
βλέπει στην ύπαρξη του Κάσαντυ (Ντην Μό- 
ριαρτι στο κείμενο) να ενσαρκώνεται το 
πνεύμα της beat γενιάς. Διαρκής περιπλάνη
ση, σεξ, ναρκωτικά και αλκοόλ, αμφισβήτη
ση της εργασίας.
Αέκα χρόνια πριν εκδοθεί το εν λόγω βιβλίο, 
ο εικοσάχρονος Νηλ στέλνει μια επιστολή 
στον φίλο του Τζακ. Σ' αυτό το γράμμα πε
νήντα χρόνια μετά, θα στηριχθεί ο Στήβεν 
Κέυ, για να κατασκευάσει το φιλμ του: την 
τελευταία φορά που αυτοκτόνησα.

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝ ΓΕΝΕΣΕΙ 
Υπάρχει ένα χαρακτηριστικό πλάνο στην ταινία, όπου ο ήρωας 
κάτω από ένα στύλο, έχοντας μόλις βγει από την φυλακή, ψάχνει 
πιο τόξο να ακολουθήσει. Επιλέγει βιαστικά την κατεύθυνση που 
θα τον οδηγήσει στο σπίτι που φιλοξενούνταν η κοπέλα του και 
αρχίζει να τρέχει. Αφού την περιμένει και αυτή δεν εμφανίζεται, 
ο Νηλ φεύγει. Αυτή είναι και η αρχή της περιπλάνησης που κα
ταγράφει στο βιβλίο του ο Κέρουακ.
Στο επίπεδο τηςγραφης ο Κέυ αμφιταλαντεύεται ανάμεσα σε τε
χνικές video clip και σε μια ολότελα συμβατική φόρμα αφήγη
σης, με αποτέλεσμα να μένει αδύναμο το υλικό του. Ωστόσο, 
στην ηχητική μπάντα αξιοποιεί στο έπακρο τις δυνατότητες του 
θέματός του και ντύνει το φιλμ με μουσική τζαζ γνωστών δημι
ουργών. Το αποτέλεσμα βέβαια δίνει στο θεατή μια αίσθηση α 
μηχανίας, προερχόμενη απ' το σκηνοθέτη και εντεινόμενη από 
τους ηθοποιούς.
Γεγονός είναι ότι ο Κέυ φτιάχνει ένα φιλμ για τη ζωή κάποιου 
νεαρού που στο μέλλον θα γίνει μύθος. Δεν σκηνοθετεί τη ζωή ε
νός beatnik ήρωα, αλλά περιγράφει την εν γενέση του κατάστα
ση. Αυτή που παρουσιάζεται μέσα απ' το ηθικό δίλημμα του ή
ρωα σχετικά με τη γυναικεία συντροφιά. Ανήλικη μαθήτρια, 
ανεμελιά, άσωτη ζωή, μεθύσια και μπιλιάρδο με τον φίλο απ' τη 
μια πλευρά κι απ' την άλλη, συνομήλικη με τάσεις αυτοκατα- 
στροη>ής, δουλειά, παιδιά και σπίτι με γκαζόν και φράχτη. II δια
λεκτική θα θριαμβεύσει. Τη στιγμή που ενδίδει στη "σύζυγο", η 
"ερωμένη" εκδικείται. Στο τέλος μένει δίχως επιλογή. Οσο ση
μαντικό και αν υπήρξε το δίλημμα, η πραγματικότητα το απο
δυνάμωσε, το μετέτρεφε σε φευτοδίλημμα. Ο Νηλ Κάσαντυ εί
ναι ελεύθερος, έτοιμος ν' αρχίσει την περιπλάνησή του.

Dear Jack,

Ο νεαρός Κάσαντυ εργάζεται σ ' ένα νεκροταφείο ελαστικών  

και σιχαίνεται αυτή τη δουλειά. Έ χ ε ι κολλητό φ ίλο τον Χ ά -  

ρ ι, με τον οποίο φιλοσοφεί πίνοντας μπύρες κα ι παίζοντας 

μπιλιάρδο. Η  κοπέλα του αποπειράται να αυτοκτονήσει κα ι 

αυτός την εγκαταλείπει. Π αρέα με το Χ ά ρ ι γνω ρίζει μ ία  α

νήλικη, κα ι σε μ ια  εκδρομή που κάνουν, εν μέσω τζαζ, τσι

γάρων κα ι μαριχουάνας, συνδέεται μ α ζί της. Όμως στη σκέ- 

ή>η του Νηλ επιστρέφει η επιθυμία μ ια ς  π ιο  ήσυχης 

"συζυγικής" ζωής, με πράσινο χορτάρι στον κήπο κα ι λευκό 

φράχτη. Η  πρώην κοπέλα του τον αναζητά κα ι όταν τελικά  

τον βρ ίσ κε ι, παρουσιάζονται μπροστά του όλες οι προοπτι

κές που ονειρευόταν: γυναίκα, σπ ίτι κα ι αξιοπρεπής δου

λειά . Ε ξα ιτ ία ς  όμως του Χ ά ρ ι κα ι της μητέρας της ανήλικης, 

ο Νηλ καταλήγει στη φυλακή, χάνοντας οριστικά  την ευκα ι

ρία εκπλήρωσης του ονείρου του.

Y o u rs , N e il

ΨΕΥΤΟΑΙΛΗΜΜΑΤΑ

(Την τελευταία φορά που αυτοκτόνησα, Στή

βεν Κέυ)

"οι μόνοι που αξίζουν για μένα είναι οι τρελοί, 

αυτοί που τρελαίνονται να ζήσουν, να μιλή

σουν, να σωθούν, που ποθούν τα πάντα την ίδια 

στιγμή, αυτοί που ποτέ δεν χασμουριώνται ή 

δε λένε κοινότυπα πράγματα, αλλά που καίγο

νται, καίγονται, καίγονται σαν τα μυθικά, κί

τρινα, ρωμαϊκά κεριά..."

- Τζακ Κέρουακ, Στο δρόμο.

- Ι’αδιοηωνικό μήνυμα διαφήμισης παπου- 

τσιών.
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ΜΙΚΑΕΑ ΧΑΝΕΚΕ, ΠΑΡΑΞΕΝΑ ΙΙΑΙΧΝΙΑΙΑ
Ο κύκλος της βίας είναι φκϊύλος. Η κρατική ε
ξουσία, μέσω του στρατού και της αστυνομίας 
διαχειρίζεται κατά περίπτωση τη βία με τον ί
διο, απαράλλαχτο τρόπο των τρομοκρατίαν. 
Κάποιοι μιλούν για τη βία αναφερόμενοι σ' 
ένα φαινόμενο τυφλό και ανεξήγητο και άλλοι, 
θεωρώντας τη βία εκφυλιστική, αποφαίνονται 
- μέσα από ισοπεδωτικές και αφελείς γενικεύ
σεις - τον διαβρωτικό χαρακτήρα των λειτουρ
γών της. Οι λόγοι της διάστασης είναι προφα
νείς: ο αποπροσανατολισμός, η
παραπληροφόρηση, αποτελούν επίσης δημο
φιλείς τακτικές της νομιμοποιημένης κρατι

κής εξουσίας.
Οι απεργοί, οι διαδηλωτές, οι καταλήψιες, εκ
φράζουν την αντίθεσή τους στην κυρίαρχη ιδε
ολογία και πρακτική, χρησιμοποκόντας τους 
μη - βίαιους τρόπους της πολιτικής ανυπα
κοής. Αντίθετα, οι καλλιτέχνες προτιμούν να 
σου σερβίρουν ένα πιάτο που θ’ αναγκαστείς 
να χωνέψεις. Όμως στην περίπτωση του Μί- 
καελ Χάνεκε, το πιάτο ούτε εύγευστο, ούτε εύ- 
πεπτο είναι. Ένα  φιλμ- βασανιστήριο για το 
στομάχι και τις αντιλήψεις μας.
Δύο νεαροί προερχόμενοι από εύπορο περι
βάλλον, εισβάλλουν στο εξοχικό τριμελούς με
γαλοαστικής οικογένειας και την βασανίζουν 
έως θανάτου. Ο σκηνοθέτης χρησιμοποιεί με 
αμφιλεγόμενο τρόπο τις τεχνικές της Μπρε- 
χτικής αποστασιοποίησης (το κλείσιμο του 
ματιού στην κάμερα, η χρήση τηλεκοντρόλ που 
επεμβαίνει στην πλοκή, ο αργός ρεαλιστικός 
ρυθμός εξέλιξης). Ομως, συχνά η επιδιωκόμε- 
νη αποξένωση αποτυγχάνει, παραχωρώντας 
τη θέση της στην απόλυτη ταύτιση. Επίσης, το 
φιλμ στο μεγαλύτερο μέρος του διαπνέεται 
από την αρχή της αδιάκοπης εξέλιξης της πλο
κής, υποβιβάζοντας τις παραπάνω τεχνικές 
στην περιοχή του ρηχού εντυπωσιασμού. Ανα
πόφευκτα ο θεατής δυσαρεστείται, τόσο από 
τον ιιργό αφηγηματικό ρυθμό, όσο κι απ' την 
εμμονή στις αντιδράσεις των θυμάτων. Κα ι η 
πραγματικότητα φανερώνεται: ο βιασμός των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν κάνει ταξικές 
διακρίσεις.
Ο σύγχρονος άνθρωπος πλήττει εξοργιστικά 
και επινοεί κάθε είδους ανούσια παιχνίδια για

να διασκεδάσει την θανάσιμη ανία του. Κάπο
τε, τα παιχνίδια αυτά γίνονται επικίνδυνα και 
οι παίκτες αντιμετωπίζουν το αναπόδραστο 
πέρασμα από τον ρόλο του θύτη στο ρόλο του 
θύματος. Ομως, όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι α
πέναντι στη βία, που δεν είναι ποτέ αναίτια, 
αλλά (τχεδόν πάντοτε ανεξέλεγκτη.
ΙΙαρότι το φιλμ δεν καταφέρνει να διαρρήξει 
την αναπαραστατικότητα, κάνει πασίδηλη την 
αντίθεσή του με τις ταινίες βίας του αμερικα
νικού κινηματογράφου και της πλειονότητας 
των τηλεοπτικιόν προγραμμάτων. Περιμένου
με την αντίδραση του πολλαπλά τρομοκρατη

μένου ανθρώπου - θεατή - αντικειμένου ενά
ντια στην "βιασμένη" του συνείδηση. Προς το 
παρόν, μόνη αποδοτική στρατηγική ενάντια 
στα αποκαρδιωτικά μέσα ενημέρωσης, φαίνε
ται να είναι η σιωπή:
"Το σημερινό επιχείρημα του συστήματος εί
ναι η μεγιστοποίηση της ομιλίας, η μεγιστο
ποίηση της παραγωγής νοήματος, της συμμε
τοχής. Κ ι  έτσι η στρατηγική αντίσταση είναι 
εκείνη της άρνησης του νοήματος και της άρ
νησης της ομιλίας. Ή  η υπερπροσαρμοστική 
προσομοίωση των ίδιων των μηχανισμών του 
συστήματος, κάτι που είναι μια άλλη μορφή 
άρνησης, μέσω μιας υπεραποδοχής". (Οι μά
ζες. Η εισβολή του κοινωνικού στα μέσα, Ζαν 
Μποντριγιάρ - Ελευθ. Κουλτούρα).
Το φιλμ - βασανιστήριο υπερασπίζεται την ύ
παρξή του καταγράφοντας τα ανυπέρβλητα 
και ιδιάζοντα χαρακτηριστικά των θυτών: εί
ναι κυνικοί και μορφωμένοι, είναι άσχημοι, ό
μορφοι, νέοι, έξυπνοι και ηλίθιοι. Ενώ τα θύ
ματα είναι ώριμα, έχουν τζιπ, κινητό, σκάφος 
και εξοχικό. Η μήπως οι βασανιστές είναι ώ
ριμοι και τα θύματα νέα; II μήπως είναι όλοι 
θύτες και θύματα μαζί; Ο αυστριακός Χάνεκε 
γνωρίζει πως τα παιχνίδια του δεν είναι καθό
λου αστεία. Χωρίς να προπαγανδίζει, φροντί
ζει κι αυτός να θέσει τους όρους του. Βέβαια η 
πρότασή του μένει ανολοκλήρωτη, ο κύκλος 
της βίας παραμένει φαύλος και ο θεατής α
προστάτευτος και ανίκανος να αντιτάξει τα ε- 
πιχειρήματά του. Αλλωστε μόνο η μη βία θα 
μπορούσε να απαντήσει σε αυτό το φιλμ, τίπο
τε άλλο.

ΑΕΡΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
(Η γεύση του κερασιού, Αμπάς Κιαροστάμι) 
Ένας μεσήλικας άνδρας, ο Μπαντί, μέσα 
στο τζιπ του τριγυρνά στα περίχωρα της Τε 
χεράνης. Στο παράθυρο του Range Rover 
πλησιάζουν άνδρες ρωτώντας τον οδηγό 
"εργάτες ψάχνετε" όμως εκείνος δεν απα
ντά, συνεχίζει την πυρεία του. Συνειρμικά 
στο νου μας έρχεται η πλατεία Ομονοίας ό
που οι εργάτες - αλλοδαποί κυρίως - περι
μένουν τους οδηγούς των διερχομένων αυ
τοκινήτων ελπίζοντας να τους προσφέρουν 
κάποια δουλειά. Ο Κιαροστάμι μας εισάγει 
στο υλικό του πολιτικά: οι άνεργοι εργάτες 
εμφανίζονται στην οθόνη του παραθύρου 
και εξαφανίζονται αμέσως μετά, όταν ο με
σήλικας αυξάνει ταχύτητα και τους προ
σπερνά. Καθώς εξελίσσεται η αφήγηση, 
πληροφορούμαστε ότι ο άνδρας σχεδιάζει 
την αυτοκτονία του. Ψάχνει κάποιον για να 
του ρίξει είκοσι φτυαριές χώμα, αφού θα έ
χει π ιει μια χούφτα ηρεμιστικά και θα έχει 
ξαπλώσει στο λάκκο που ο ίδιος έχει σκά
ψει. Ε ίνα ι ένα πρόσωπο προφανώς ευκατά
στατο, κατέχει πιθανώς μιαν ευυπόληπτη 
θέση στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα. 
Εθισμένος ο θεατής απ' τον κυρίαρχο Α ρι
στοτελικό νόμο αιτίας - αποτελέσματος, δυ
σανασχετεί μη γνωρίζοντας το λόγο της επι
θυμίας του ήρωα. Όμως ο ιρανός 
κινηματογραφιστής εστιάζει στο παρόν. "Οι 
ερμηνείες του έργου είναι όσες και οι θεα
τές", υποστηρίζει σε συνέντευξή του στο 
Βρετανικό περιοδικό Sight and Sound. 
Ωστόσο όλοι γνωρίζουμε, ανθρώπους που 
για τον ένα ή τον άλλο λόγο αποπειράθηκαν 
να αυτοκτονήσουν. Αν η κάμερα εστίαζε 
στην ερωτική απογοήτευση ή στην χρεωκο- 
πία, επαναφέροντας με φλας μπακ τις ευτυ
χισμένες μέρες, το "τώρα" θα γινόταν ε
φιαλτικό, ένα είδος θρίλερ ή διαφήμισης 
όπου ο ήρωας θα δρούσε με βάση το ένστι
κτο και όχι τη συνείδησή του. Όμως ο δημι
ουργός αφήνει αδιευκρίνιστη την αιτιακή 
σχέση του προσώπου με το παρελθόν και 
νετάρει στην παροντική συνδιαλλαγή του με 
τους γύρω.
Η αφήγηση του φιλμ ξετυλίγεται μέσα από 
μια σπείρα συναντήσεων. Τελικά  ο Μπαντι 
βάζει στο αυτοκίνητό του μονάχα τρεις απ' 
όσους συναντά: ένα νεαρό Κούρδο στρα
τιώτη, έναν Αφγανό φοιτητη ιερατικής σχο
λής κι ένα γηραιό ταριχευτή πτηνών. Με 
τους υπόλοιπους περιορίζεται σε σύντομες 
συζητήσεις. Προσπερνά τους εργάτες δίχως 
vu τους απευθύνεται και παρότι δεν γνωρί
ζουμε τίποτα γι' αυτόν, καταλαβαίνουμε 
πως κάτι ιδιαίτερο αναζητά. Κοιτάζει tu 
πρόσωπά τους κι ενώ "λογικά" θα έπρεπε 
να προσλάβει έναν απ’ αυτούς, δεν το κάνει. 
Συχνά υπάρχει κάτι εκφυλιστικό και χυδαίο 
σ' αυτή την πελατειακή σχέση, όταν κάποιος 
επιβιβάζεται σε ένα ξένο αυτοκίνητο. Εμείς 
όμως δεν ακούμε την σκέψη του, παρά μονο
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Η ΓΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΕΡΑΣΙΟΥ, του Αμπάς Κιαροστάμι.

τον ήχο της μηχανής και πότε πότε θο
ρύβους εργασκόν.
Στις επόμενες συναντήσεις του υπάρ
χει πάντα - εκτός απ' την περίπτωση 
του ταριχευτή - το πρόσχημα της επι
κοινωνίας ή έστω της βοήθειας. Ο ι α
ντιδράσεις των άλλων ποικίλουν ανά
λογα με την ηλικία και την κοινωνική 
θέση.Κανείς απ' αυτούς δεν είναι ο ι
κονομικά εύρρωστος, αντίθετα είναι 
όλοι άνθρωποι φτωχοί, εργαζόμενοι 
που προσπαθούν να επιβιώσουν. Ο 
νεαρός εργάτης της μάντρας είναι κα- 
χύποπτος, νομίζει πως η πρόταση του 
μεσήλικα είναι εριστική και απειλεί να 
τον χτυπήσει, ενώ ο μισότρελος του 
δηλιόνει πως προτιμά να μαζεύει πλα
στικές σακούλες απ' τη χωματερή και 
να τις πουλάει.
Η αναζήτηση συνεχίζεται, ώσπου στο 
τζιπ επιβιβάζεται ένας νεαρός φαντάρος 
που κατευθύνεται πεζός προς το στρατόπε
δο. Ε ίνα ι λαχανιασμένος μια και περπατού
σε ήδη κάμποσες ώρες. Ο Μπαντί του απευ
θύνει ερωτήσεις και καταλαβαίνουμε ότι 
είναι ένα ταπεινό και ίσως αφελές προσφυ- 
γόπαιδο. Παρασύρεται, βγαίνει απ' την πο
ρεία του ακολουθώντας τον άγνωστο άνδρα 
που του υπόσχεται μια δουλειά με αρκετά 
χρήματα για να περάσει έναν ολόκληρο 
χρόνο. Όταν όμως φτάνουν στο σημείο του 
λάκκου και ο άγνωστος του αποκαλύπτει τι 
πρέπει να κάνει, ο νεαρός αρνείται. Τον ε
κλιπαρεί, του λέει πως δεν χρειάζεται το 
μυαλό αλλά τα χέρια του, και πως αφού υ
πηρετεί στο στρατό πρέπει να σκοτιυνει, αυ
τός όμως το βάζει στα πόδια. Ο ι νέοι άν
θρωποι κουβαλούν τις νέες αξίες. Ο νεαρός 
αρνείται να βοηθήσει κάποιον να αυτοκτο- 
νήσει έστιυ κ ι αν δεν έχει συνειδητοποιήσει 
το γιατί.
Όμως στην αμέσως επόμενη συνάντηση τα 
πράγματα εν μέρει ανατρέπονται. Ο φύλα
κας του εργοταξίου αρνείται επίσης να τον 
ακολουθήσει, ο φίλος του όμως είναι διαθέ
σιμος. Στην περίπτωση του νέου φοιτητή 
της ιερατικής σχολής συναντάμε τη δογμα
τική απαγόρευση της αυτοκτονίας που στην 
Περσία δεν είναι μόνο θρησκευτική αλλά 
και κρατική. Κρυμμένος πίσω από το δόγ
μα, ο νεαρός δείχνει να ακροβατεί στην 
προσπάθειά του να καταδείξει τον αμαρτω
λό χαρακτήρα της αυτοχειρίας σε αντίθεση 
με το επιχείρημα μιας συγκροτημένης προ
σωπικότητας, που υποστηρίζει πως ο θεός 
μας έχει δώσει και αυτήν την εναλλακτική 
λύση. Φυσικά αρνείται να τον βοηθήσει και 
η πλύση εγκεφάλου παραμένει ως έχει: οι 
άνθρωποι δεν σώζονται με τις απαγορεύ
σεις.
Η στρατιωτική διμοιρία βαδίζει στους λό
φους και το τζιπ συνεχίζει την πορεία του. 
Το μοντάζ του η ιλμ είναι μια πνευματική 
σπειροειδής διεργασία που πραγματώνεται

μέσα) μονοπλάνων. Η κάμερα ακολουθεί το 
τζιπ βαμμένο στο χρώμα της ώχρας σ' ένα 
χα)μάτινο τοπίο. Στο εργοτάξιο ο μεσήλικας 
βλέπει τη σκιά του στο χώμα που πέφτει απ’ 
το στόμα ενός εκσκαφέα. Η γη αποκτά στα 
χέρια του Ιρανού την πραγματική της υπό
σταση. Βρισκόμαστε αντιμέτα>ποι με την ό
ντως ζιοή και τον θάνατο καθ' εαυτό, καταρ
γούμε τις ιδιοκτησιακές σχέσεις και 
βαδίζουμε ελεύθεροι πια στον τόπο της α
πόλυτης επιλογής. Κα ι δεν είναι καθόλου 
τυχαίο που ο Κιαροστάμι χρησιμοποιεί τις 
Μπρεχτικές τεχνικές.
"Η μεγάλη αλήθεια του αιώνα μας (της ο
ποίας η γνώση δεν εξυπηρετεί ακόμη σε τί
ποτα, αλλά και χωρίς αυτή δεν μπορεί να 
βρεθεί καμμία άλλη αλήθεια που να έχει ση
μασία) είναι ότι η Ήπειρός μας βυθίζεται 
στη βαρβαρότητα, γιατί οι σχέσεις ιδιοκτη
σίας διατηρούνται με τη βία". (Μπ. Μπρεχτ, 
Για το ρεαλισμό, - Σύγχρονη εποχή)
Ο θάνατος χρησιμεύει στα κράτη και στις 
θρησκείες για να υποτάξουν και να κυβερ
νήσουν τους πληθυσμούς, ενώ υποκριτικά 
τους αφαιρούν το δικαίωμα να φτάσουν ως 
την έσχατη θανατική πράξη της αυτοχει
ρίας. Η κυρίαρχη ιδεολογία δεν δολοφονεί 
τους δέκτες της, τους εμβολίζει σε μικρές 
συναπτές δόσεις την καθημερινή αυτοκατα
στροφή. Γνωρίζουμε πια καλά τις ασθένειες 
της "πολιτισμένης", δυτικότροπης ζιυής. 
Κατά τη διάρκεια του φιλμ κυρίαρχη θέση 
στην εικόνα έχει το χώμα. Το άγονο χώμα 
που περιμένει να το κοιτάξουμε για πρώτη 
φορά με αγάπη. Το χώμα που τόσο έχει κα
ταπονηθεί, παραμένει ζωντανό και νέο. Ο 
κινηματογραφιστής, ως γνήσιος δημιουρ
γός, του αποδίδει φόρο τιμής. Και ξαφνικά, 
κάνει την εμφάνισή του ο γέρος ταριχευτής. 
Μας μιλάει διηγούμενος ένα προσωπικό πε
ριστατικό: έχει αποφασίσει να αυτοκτονή- 
σει και καθώς πετάει το σκοινί στα κλαδιά 
του δέντρου για να κρεμαστεί, αποτυγχάνει. 
Όταν σκαρφαλώνει στο δέντρο για να α

σφαλίσει το σκοινί αισθάνεται κάτι υγρό 
στην παλάμη του, ένα μούρο. Έ να  μούρο 
μου έσωσε τη ζιυή, λέει και ξαναλέει στον υ
ποψήφιο αυτόχειρα. Πάνω στο δέντρο βλέ
πει την ανατολή του ήλιου, κουνάει τα κλα
διά για να φάνε τα παιδιά που πηγαίνουν 
στο σχολείο, παίρνει και μαζί του μερικά, 
τα μοιράζεται αργότερα με την γυναίκα του. 
Πόσο αφελής φαίνεται αυτή η ιστορία! Στη
ριγμένη στο "πως μπορείς ν' απαρνηθείς τη 
γεύση του κερασιού;" διαπνέεται από μια α
πλοϊκή, αλλά μεγαλειώδη δύναμη. Επιμένει, 
τον προτρέπει ν' αλλάξει τον κόσμο. Είναι 
και ο μοναδικός που αποδέχεται τη διεκπε
ραίωση της εργασίας, αν και θα προτιμούσε 
να τον είχε αποτρέψει. Κ ι  ενο> ο μεσήλικας 
τον περιμένει, βλέπει τα παιδιά να τρέχουν 
και σηκώνοντας ψηλά το κεφάλι ένα αερο
πλάνο να διασχίζει τον αέρα. Τα παιδιά, το 
χώμα, ο ουρανός και οι καρποί: στοιχεία 
δημιουργίας ενός νέου κόσμου. Οι εργάτες 
ακόμα, που τον βοηθούν σηκώνοντας κυ
ριολεκτικά το αυτοκίνητό του απ' την άκρη 
του γκρεμού.
Αλλά η διαδρομή του προς τον θάνατο είναι 
αναπόδραστη. Έ ν α  ταξί τον μεταφέρει στον 
λόφο, νύχτα. Κάθεται πίσω απ' το λάκκο με 
το μοναχικό δέντρο, καταπίνει τα χάπια κι 
ανάβει τσιγάρο. Στο βάθος η φωτισμένη πύ
λη. Ξαπλώνει στο λάκκο ενώ αρχίζει να βρέ
χει, ο Μπαντί κοιτάζει ίσια στον φακό και η 
οθόνη μαυρίζει. Εμφανίζεται τότε εικόνα 
βίντεο, οι φαντάροι ξαποσταίνουν στο ση
μείο του λόφου με το μοναχικό δέντρο, το 
κινηματογραφικό συνεργείο γράφει ήχο και 
συζητά με τον ίδιο τον Κιαροστάμι. Για 
πρώτη φορά ακούγεται μουσική. Εδώ κά
νουμε ταινία κι έχουμε γιορτή. Ο Μπαντί 
είναι ηθοποιός και δεν αυτοκτόνησε, οι φα
ντάροι είναι κομπάρσοι, αλλά ο φρεσκο- 
σκαμμένος λάκκος και το δέντρο αληθινά.

♦

ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΝΑΡΙΩΤΛΚΗΣ
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Εικόνα -  Λόγος στην Σπερχειάόα
Για τρίτη συνεχιζόμενη χρονιά στη 

Σπερχειάόα όιοργανώθηκε η 3η Συνάντηση 
Νέων Κινηματογραφιστοτν. Αυτή τη φορά η 

Συνάντηση είχε όιαφορετικό χαρακτήρα: 
κρατώντας τον φεστιβαλικό χαρακτήρα πήγε 
πιο βαθιά στην ουσία του κινηματογράφου: 
όιοργανώθηκαν σεμινάρια με αποκλειστικό 

και μόνο θέμα τους το σενάριο.

Me υπότιτλο "Πολιτιστική 
Αποκέντριικιη, ανάπτυξη κ ι
νηματογραφικής και τηλεο- 
πτικής τέχνης" και με πιο διευ
κρινιστικό τίτλο "γέφυρα 
επικοινωνίας. Εικόνα - Λό
γος', η 3η Συνάντηση Νέων Κ ι
νηματογραφιστών, στην καρ
διά του καλοκαιριού, 26 
Ιουλίου - 9 Αυγούστου, έβαλε 
ένα στοίχημα και το κέρδισε.
Προσπάθησε να κάνει ό,τι οι 
κινηματογραφικές σχολές δεν 
κάνουν. Να εισάγει τους ενδιαφερομένους, 
κινηματογραφιστές και απαιτητικούς κινη
ματογραφόφιλους, στο σενάριο. Για δύο ε
βδομάδες πανεπιστημιακοί δάσκαλοι, επαγ- 
γελματίες του κινηματογράφου και κριτικοί, 
με εισηγήσεις και σεμιναριακές εργασίες, 
προσπάθησαν να βάλουν στο κλίμα της συγ
γραφής του σεναρίου όσους ενδιαφέρονται 
για τον κινηματογράφο.
Με την ευγενική υποστήριξη του υπουργείου 
Τύπου και M M E - Media Desk Hellas, της 
Νομαρχίας Φθιώτιδας, του Ελληνικού Κ έ
ντρου Κινηματογράφοι?, του Ελληνικού 
Οργανισμού Τουρισμού, της Ιόνιος Α .Ε . και 
Ι .Ε .Κ . Ακμή, έγινε και φέτος πραγματικότη
τα η 3η Συνάντηση με πιο φιλόδοξο πρό
γραμμα. Την οργανωτική ευθύνη την είχε η 
Δημοτική επιχείρηση Τουριστικής και Πολι
τιστικής Ανάπτυξης Σπερχειάδας, Τμήμα 
Κινηματογράφου Ciné - Πάνθεον.
Στην Οργανωτική Επιτροπή συμμετείχαν οι 
Καρατζούνης Δημήτρης, Μητρογιαννόπου- 
λος Νίκος, Φραγκούλης Γιάννης, Κοκκαλέ- 
νιος Πόνος, Ευγενία Λυρούδια, Σπύρος Δα- 
γκλης, Σπύρος Καρατζούνης, Αρχανιώτου 
Μαρία, Κοτορλού Αθήνα, Καρανίκας Γιώρ- 
γος, Παπαηρακλής Νίκος και Κανέλος Βασί
λης. Την ευθύνη της επιλογής των αιτήσεων 
(που αξιολογήθηκαν κατόπιν της εξέτασης 
των σεναρίων που κατατέθηκαν) την είχε η 
Ευγενία Λυρούδια, η οποία είχε και την επι
μέλεια των εργαστηρίων που ακολουθούσαν 
τα σεμινάρια.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το πρόγραμμα - παραφορτωμένο είναι η α
λήθεια - έβαζε σε ένα ακαδημαϊκό πλαίσιο 
τους συμμετέχοντες. Το πρωί γίνονταν ειση
γήσεις από επαγγελματίες κινηματογραφ ι- 
στές όπως οι Περικλής Χούραογλου, Γιάν
νης Αευντάρης (σκηνοθέτης), Δημήτρης 
Βερνίκος (σκηνοθέτης - παραγωγός), Δημή
τρης Χαρίτος (κριτικός κινηματογράφου), 
Διονύσης Σαμιώτης (παραγωγός), Γιώργος 
Ζερβός (σεναριογράφος), Φαρίνου Γ. (Πανε

πιστημιακός), Λαλιώτης Βασίλης (ποιητής - 
σεναριογράφος). Την Ευγενία Λυρούδια 
βοήθησαν στα εργαστήρια σεναρίου οι Βαγ
γέλης Παπαδάκης, Γιώργος Ζέρβας, Κατερί-

του ΒΑΣΙΑΗ ΦΟΥΡΤΟΥΝΗ

να Πατρώνη. Μετά από τα σεμινάρια, το με
σημέρι, λειτουργούσαν τα εργαστήρια 
σεναρίου όπου δουλεύονταν τα σενάρια, το 
απόγευμα υπήρχαν διαλέξεις στον κινηματο
γράφο Ciné - Πάνθεον και κατόπιν προβολές 
ταινιών.
Στο Συνεδριακό Κέντρο Σπερχειάδας γίνο
νταν τα σεμινάρια και στο 2ο Δημοτικό Σχο
λείο Σπερχειάδας τα εργαστήρια σεναρίου. 
Με αυτό τον τρόπο οι συμμετέχοντες μαθη
τές πέρναγαν από την θεωρία (σεμινάρια) 
στην πράξη (εργαστήρια), βλέποντας, το 
βράδυ, το τελικό αποτέλεσμα, τις ταινίες Οι 
ταινίες που προβλήθηκαν είχαν λίγο - πολύ 
σχέση με το θέμα, την μεταφορά του λογοτε
χνικού έργου στον κινηματογράφο. Παίχτη
καν οι ταινίες μικρού μήκους Μ Ε Δ ΕΜ ΕΝ Α  
Μ Α Τ ΙΑ , του Βασίλη Μωυσίδη, Μ ΙΑ  Θ ΕΣΗ  
ΣΤΟ  Π Α ΡΑ Θ Υ Ρ Ο , της Μαρίας Νικολακο- 
πούλου, Η P O Z A ...Κ Α Π Ω Σ  Ε Τ Σ Ι , του Σταύ
ρου Σ τά γ κ ο υ ,Τ Ζ ΙΤ Ζ ΙΚ Ι Κ Α Ι Μ Υ Ρ Μ Η Γ Κ Ι, 
του Αλέκου Παπαδάτου, Α Π Ε ΙΛ Η , του 
Αντώνη Κόκκινου, Η Π Α Ρ Ε Α  ΤΩΝ 
Λ Ο Υ Σ Τ Ρ Ω Ν , του Ανδρέα Μαριανού, Η 
Κ Υ Ρ ΙΑ  Μ ΙΚ Α , της Κατερίνας Ευαγγελα- 
κυυ, Μ ΙΑ  ΦΟΡΑ ΙΣΟΝ Κ Α Μ ΙΑ , του Γιώρ
γου Ζέρβα, Τ Ο  ΤΡ Α ΙΝ Ο  Τ Ο Υ  Τ Ρ Ο Μ Ο Υ , 
του Γρηγόρη Μυλωνά, Τ Ρ ΙΑ Δ Α , του Ευθύμη 
Χατζή, Α ΣΗ  ΣΗ  Π Υ Ρ Κ Α Γ ΙΑ Σ , του Αντώνη 
Κιούκα, ΙΩΑΝΝΑ Σ' Α ΓΑ Π Ω , του Παντελή 
Παγουλάτου, Α Β Α Ξ , του Νίκου Γραμματι
κού, POS T R ES T A N T  - Ο Μ Ο Ν Ο ΙΑ, του Χ ά 
ρη Παπαδόπουλου, Ο Η Ρ Α Κ Λ Η Σ , Ο 
Α Χ Ε Λ Ω Ο Σ  Κ Α Ι Η Π Α Π Α  Μ Ο Υ , του Δη- 
μήτρη Κουτσιαμπασάκου, Ω Σ ΤΗ Ν  Ο Χ Θ Η , 
της Κατερίνας Πατρώνη, J A Z Z ,του Αχιλλέα 
Κυριακιδη, Σ Κ Η Ν Ε Σ , του Κώστα Καπάκα, 
Τ Ε Λ Ε ΙΟ  Ε Γ Κ Λ Η Μ Α , της Εύρη ; Ηαπανικό-

λα, Κ Α ΙΡ Ο Σ  Η ΤΑ Ν , του Κώ
στα Μαχαίρα, Κ Α Ι ΜΗΝ 
Ξ Ε Χ Ν Α Σ  ΝΑ Χ Ο Ρ Ε Υ Ε ΙΣ , 
της Φωτεινής Παπαόοδήμα, 
ΑΡΟΝ - ΑΡΟ Ν , του Βασίλη 
Ελευθερίου. Γ Υ Ν Α ΙΚ Α  ΣΤΗ Ν  
ΑΜ Μ Ο , της Κωστούλας Τω- 
μαδάκη, IIΑ Ν Τ Ρ Ο Λ Ο ΓΗ Μ Α  
(Κ Α Ρ Υ Δ Ι Μ Ε Τ Σ Ο Φ Λ Ι) , του 
Γιώργου Μπακόλα,
Α Ν Α Π Α Ρ Α Σ Τ Α Σ Η , του Θό
δωρου Αγγελόπουλου. 
Παίχτηκαν και οι ταινίες μεγά

λου μήκους Κ Ρ ΥΣΤΑ Λ Λ ΙΝ ΕΣ  Ν Υ Χ ΤΕΣ , της 
Ταινίας Μαρκετάκη, Τ Ο  ΔΕΝΤΡΟ ΓΙΟΥ 
ΠΛΗΓΩΝΑΜΕ, του Δήμου Αβδελιώδη, Ο 
Κ Υ Ρ ΙΟ Σ  Μ Ε Τ Α  Γ Κ Ρ Ι , του Περικλή Χούρ- 
σογλου, Κ Α Ρ Α Β Α Ν  Σ Α Ρ Α Ϊ, του Τάσου 
Ψαρρά, Β Α Λ Κ Α Ν ΙΖ Α Τ Ε Ρ , του Σωτήρη 
Γκορίτσα, Ο Ο Ρ ΓΑ Σ Μ Ο Σ  Τ Η Σ  
Α Γ Ε Λ Α Δ Α Σ , της Όλγας Μαλέα, ΤΟ  
Χ Α Ρ Α Μ Α , του Αλέξη Μπιστικά, 
Π Α Ρ Α Κ Α Λ Ω , Γ Υ Ν Α ΙΚ Ε Σ , ΜΗΝ Κ Λ Α ΙΤ Ε . 
του ΣταύρουΤσιώλη, ΝΟ Κ Α Ο Υ Τ , του Παύ
λου Τάσιου, Ο Ι Α Θ Η Ν Α ΙΟ Ι, του Βασίλη 
Αλεξάκη, Β Α Σ ΙΛ ΙΚ Η , του Βαγγέλη Σερντά- 
ρηκαι 1922, του Νίκου Κούνδουρου. Επίσης 
προβλήθηκαν ταινίες βίντεο από το 16ο Φε
στιβάλ Δημιουργών Κινηματογράφου και 
Βίντεο και τα ντοκιμαντέρ του Βασίλη Κα- 
τσίκη, Ο ΣΙΝ ΕΜ ΑΤΖΗΣ, Ο 
ΚΑΡΑΒΟ Μ ΑΡΑΓΚΟ Σ, Ο ΚΑΡΒΟ ΥΝ ΙΑΡΗΣ, Ο 
ΚΑ ΡΑ ΓΚ ΙΟ ΖΟ Π Α ΙΧΤΗ Σ. ΤΟ Χ ΙΟ ΥΜ Ο Ρ ΣΤΑ 
ΕΘΙΜΑ ΓΗΣ Μ ΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΤΟ ΧΙΟΥΜ ΟΡ 
ΤΗ Σ ΤΑΒΕΡΝ ΑΣ - Λ Ε Χ Ρ ΙΤ ΕΣ .

ΚΑΤΙ ΣΑΝ ΕΠΙΑΟΓΟΣ...

Αν και δεν βοήθησε ο Δήμος Σπερχειάδας, η 
3η Συνάντηση πέτυχε τους στόχους της με το 
παραπάνω. Η επόμενη διοργάνωση βάζει νέ
ους στόχους, πιο ακαδημαϊκό πρόγραμμα, 
σύνδεση με τα προγράμματα της Ευρωπαϊ
κής Ένωσης. Ακόμη η συνέχιση του σε δεύτε
ρη η τρίτη φάση, στην Αθήνα πλέον, όπου θα 
ολοκληρωθεί η συγγραη η του σεναρίου από 
κάθε άτομο και η κατάθεσή του στο Ελληνι
κό Κέντρο Κινηματογράφου για να γίνει ται
νία. Αυτό απαιτεί τα εργαστήρια να συνεχι
στούν και σταδιακά να καθοδηγούνται οι 
συμμετέχοντες για να συγγράφουν ένα ολο
κληρωμένο σενάριο. Πιστεύουμε ότι η συμ
μετοχή κάποιοι' ή κάποιων σεναριογράφων 
η ειδικών από τον χώρο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης θα είναι απαραίτητη. Το  φεστιβάλ 
για να θυμηθούμε και τις πολύ ωραίες σκη
νές, το έκλεισε με τον καλύτερο τρόπο το συ
γκρότημα της Κατερίνας Ξηρού με ρεμπέτι
κα τραγούδια. ♦

16 αντ ι-ΚΙΝΗΜΑ ΊΌΓΡΛΦΟΙ



Περί σεναρίου...

Το σενάριο είναι τελικά, το κύριο πρόβλημα της κινηματογραφικής παραγωγής και πιο ειδικά της ελληνικής; Δεν  
μπορεί να απαντήσει κανείς με βεβαιότητα σε αυτό το ερώτημα. Το βέβαιο είναι ότι η συγγραφή του σεναρίου εί
ναι το στάδιο της παραγωγής που μεταλλάσει τον προφορικό ή γραπτό λόγο σε κινηματογραφικό. Στο αφιέρω
μα αυτό υπάρχουν δύο απόψεις. Η μια αμερικάνικη και η άλλη ευρωπαϊκή. Στην πρώτη βρίσκουμε μια περιγρα
φή του πως δουλεύει ένας σεναριογράφος στο Χόλιγουν, ποιά προβλήματα αντιμετωπίζει, ενώ ένας διάσημος 
σεναριογράφος, σε συνέντευξή του, αναφέρει θεωρητικά και πραχτικά προβλήματα που περιορίζουν τη δημι
ουργική εργασία του σεναριογράφου. Απ' την Γαλλία έρχεται η καταγραφή μιας άποψης που θέλει τον σεναριο
γράφο να είναι και σκηνοθέτης - με μια λέξη δημιουργός - ένα κείμενο προπομπός του Νέου Κύματος και της θε
ωρίας του δημιουργού που δένει με το πρώτο σενάριο του Φρανσουά Τρυφώ, το οποίο δεν έγινε ποτέ ταινία παρ' 
ότι το συμβόλαιο όριζε ρητά ότι ο Τρυφώ γράφει και σκηνοθετεί, ίσως η ασφυκτική παρουσία του επιβλέποντα 
σκηνοθέτη σταμάτησε τη διαδικασία. Το αδημοσίευτο αυτό σενάριο βάζει τον αναγνώστη στο κλίμα του δημι
ουργού (σκηνοθέτη - σεναριογράφου) αφού αυτό το σενάριο ήταν η πρώτη απόπειρα να μπει στην κινηματογρα
φική παραγωγή του νεαρού, τότε, κριτικού.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ
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Σ τις αρχές δεν υπήρχαν λεξεις. Οταν ο αμερικάνικος 
κινηματογράφος πρόβαλι τις πριύτες εικόνες τοιι, το 
IS‘>(), ποιος χρειαζόταν λέξεις; Ί α πρώτα χρόνια της 

αμερικάνικης κινηματογραφ ίας αυτοί που κυριαρχούσαν ή 
ταν οι σκηνοθέτες, οι μοντέρς και οι εικονολήπτες, ένας κό- 
ομος από τεχνικούς, αλλά όχι σεναριογράφοι. Μέχρι το 
1920, πριν ο ήχος έρθει στον κινηματογράφο, υπήρξε ανάγκη 
από κάποιους που (Ία έγραφαν μικρά κείμενα για τις κωμι
κές καταστάσεις.
Οι συγγραφείς ήρθαν στο Χόλυγουντ στη δεκαετία του 'ΊΟ 
από το Μπρόντγουαίη, από τη λογοτεχνία και κάποιες φο
ρές από τον κόσμο των διάσημων λογοτεχνών απ' όπου με
ρικοί ήρθαν ειδικά για να γράψουν σενάριο για τον κινημα
τογράφε), για παράδειγμα: Οι F. Scott Fitzeraid, William 
Faulkner, Dorothy Parker, Nathanael West, Robert Sherwood, 
Thomas Mann, Bertolt Brecht κ.α. Σύμφωνα με τον Σ. Πέ- 
ρελμαν, που έγραψε το σενάριο για τους αδελφούς Marx αυ
τί) πέτυχε επειδή "αντιστοιχούσε κάπως στο στυλ της πρό
ζας".
Στη δεκαετία 
του '30 το Χόλι- 
γουντ ήταν ένα 
κύκλωμα συγ
γραφέων, ένα 
κλειστό κύκλω- 
μα που αναλάμ
βανε να εκτελέ- 
σει τις εργασίες 
των ταλέντων των στούντιο. Ένας παραγωγός συχνά μπο
ρούσε να είχε ένα γραμμένο και ξαναγραμμένο σενάριο από 
διάφορους συγγραφείς ή, ακόμη, να γράφουν αρκετοί συγ
γραφείς το ίδιο σενάριο, χωρίς ο ένας να ξέρει τον άλλο, και 
αυτός να διαλέξει το καλύτερο που ί)α μπορούσε να γίνει 
ταινία. Στην Paramount πολλοί έγραφαν δύο ή τέσσερα σε
νάρια κάθε χρόνο. Η έμφαση δινόταν στην ποσότητα. Με αυ
τές τις συνθήκες - σκληρής εργασίας και ποσοτικής αναζή
τησης - ένας σεναριογράφος δύσκολα πετύχαινε την 
ποιότητα. Οι Julius και Philip Epstein που έγραψαν το σενά
ριο για την ταινία FOUR W IV ES , θυμούνται ότι ο John 
Garfield ερμήνευε έναν συνθέτη που αυτοκτόνησε και ο 
Jeffrey Lynn ανέλαβε να τελειώσει το κοντσέρτυ. "Καθένας 
περίμενε από εμάς να αναδείξουμε το κοντσέρτο ως μια επι
τυχία", αναφέρει ο Julius Epstein, "συμφωνήσαμε ότι ο 
Garfield απέτυχε στη ζωή και θα αποτύχει και στον θάνατο. 
Το κοντσέρτο θα ήταν μια αποτυχία. Η Warners ήταν ευχα
ριστημένη με τον τρόπο που διαπραγματευόμαστε το θέμα. 
Τότε ο Max Steiner είπε; "Εδώ θα έχουμε ένα αποτυχημένο 
κοντσέρτο; Κα ι θα γράφετε στους συντελεστές μουσική του 
Max Steiner;".Αμέσως πήγαμε πίσω στο γραφείο μας και 
γράψαμι "Τοκοινό εκτινάχτηκε και φώναζε "Μπράβο". Αυ
τό μπορεί να δώσει μια εικόνα για τις συνθήκες εργασίας 
των ουγγραφ έων".

ΜΙΑ ΑΠΙΘΑΝΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ

Ο παραγωγός επιβλέπει την εργασία του σεναριογραφ ου και 
του στούντιο. Εάν ο σκηνοθέτης διαλέξει ένα σχέδιο, πρέπει 
να το υλοποιήσει. Οι χώροι, ο προϋπολογισμός, οι ηθοποι
οί και η υπόθεση θα πλαισιώσουν αυτό το σχέδιο. Ο σενα
ριογράφος θα γράψει σύμφωνα με την αρχική ιδέα. Επιδίω
ξή του είναι να γράψει μια ανάλυση των ιδεών του σε 50 
σελίδες και μετά να την γράψει σε ενεστώτα χρόνο ως μια μ ι
κρή ιστορία. I οτε η ιστορία, οι διάλογοι και η δράση θα διε- 
ρευνηθούν για vu είναι ο παραγωγός ευχαριστημένος. Ο σε
ναριογράφος επανέρχεται με μια ολοκληρωμένη δουλειά 
που δεν πηγαίνει μόνο στον επιβλέποντα παραγωγό, αλλά,

επίσης, στο τμήμα του σεναρίου και στα άλλα τμήματα του 
στούντιο και στους βοηθούς που έχουν δικαίωμα να κάνουν 
τις παρατηρήσεις τους.
"Αντίγραφο του σεναρίου επιστρέφει στον σεναριογράφο ", 
αναφ έρει ο l ewis Herman, "αυτός, βεβαίως, θα πει τι θα ο 
πορριψει ή θα κρατήσει από τις παρατηρήσεις που r/ουν γί
νει. Αλλά εάν είναι έμπειρος, απορρίπτει μόνο τις μικρές αλ
λαγές και παρατηρήσεις και δέχεται τις περισσότερες από 
αυτές που έγιναν από τους έμμισθους επιβλέποντες. Ο α
κριβής αριθμός αποδοχών είναι ανάλογος με την κρίση του 
για την σημαντικότητα της ιεραρχίας του στούντιο και στην 
επιθυμία του συγγραφέα να κροτήσει και να ανανεώσει την 
δουλειά του και να δεχτεί περισσότερες προσφορές".
Η αναθεωρημένη εργασία στέλνεται για περαιτέρω επεξερ
γασία και κατ' επέκταση ο σεναριογράφος μπορεί να ξεκινή
σει την εργασία του πάνω σ' ένα υπό έγκριση για γύρισμα σε
νάριο. Τότε και άλλες συναντήσεις, άλλες αλλαγές, γράιμιμο 
και ξαναγράψιμο, μέχρι ένα "τελικό" σενάριο να γίνει, να ε-

γκριθεί και να 
σταλεί. Το σε
νάριο μορφο- 
ποιείται, άλλος 
συγγραφέας υ
πογράφει στην 
ίδια ιδέα και ο 
καθένας επι
στρέφει στο πό
στο του. F1 ένας 

άλλος συγγραφέας μπορεί να κληθεί για την επεξεργασία. 
Μπορεί να ακολουθήσει άλλος συγγραφέας που θα επεξερ- 
γασθεί τους διαλόγους και άλλος..πιλλος.... Τελικά ο παρα
γωγός μπορεί να διαλέξει από μισή ντουζίνα σενάρια που 
βρίσκονται μπροστά του. Οι σεναριογράφοι συχνά δουλεύ
ουν κατά ζεύγη. Στους τίτλους μπορεί να εμφανισθεί κάτι α
νάλογο; σενάριο των Rod. Ν. Reel και Corona Smith, προ
σαρμογή από τους Claude Hopper και David Diudge, 
επεξεργασία διαλόγων από τον Patrick Participle, πρωτότυ
πο σενάριο του Leo De Lyon, βασισμένο στο μυθιστόρημα 
του Leo F. Semicolons.
Αργότερα ο John Huston, στη δεκαετία του '30, ήρθε με ένα 
δυνατό παρελθόν, κάποιες ιστορίες που είχε δημοσιεύσει 
στο περιοδικό "The American Mercury". Δούλεψε στη 
Warner ως σεναριογράφος και είχε ατενές επαφ ές για να του 
δώσει το στούντιο την ευκαιρία να σκηνοθετήσει και αυτή 
ήρθε με το Γ Ε Ρ Α Κ Ι Τ Η Σ  Μ Α Λ ΤΑ Σ (1941) όταν ο Allen 
Rivkin τέλειωσε το σενάριο για αυτή την ταινία. Εν τω μετα
ξύ πολλοί διάσημοι ηθοποιοί επαναστάτησαν ενάντια στο 
σύστημα του Χόλιγουντ. Πολλοί πήραν ένα πιο αποψαστι
κό ρόλο στην επιλογή των σεναρίων, ιμάχνοντας για ρόλους 
που τους "πήγαιναν". Όταν η Katharine Herburn ανακοίνω
σε στον Luis B. Mayer ότι ενδιαφ έρεται για ένα σενάριο των 
Ring Lardner Jr. και Michael Kunin, που έγινε αργότερα ται
νία ως WOMAN OF T H E  Y E A R  ( 1942), οι σεναριογράφοι 
έλαβαν Ι(Κ).0(Χ)δολ. "όταν οι ηθοποιοί άρχισαν να ιμαχνουν 
τα σενάρια, δημιούργησαν την αγορά των σεναριογράφων", 
αναφ έριι ο Allen R ivkin, που είχε γράψει 175 σενάρια μέχρι 
το 1931, "οι σεναριογραφ οι κέρδισαν το παιχνίδι xu i εφ υγαν 
από το στούντιο για να εργαστούν ως ελεύθεροι επαγγ«λμα- 
τίες. Το ρίσκο ήταν μεγάλο, αλλά τελικά νίκησαν. Στο τέλος 
της δεκαετίας του '40, οι σεναριογράφοι κατάφεραν να κερ
δίζουν περισσότερα λεφτά απ' ό,τι ήταν ποτέ δυνατόν".

Η ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΑΑΙΩΝ

Το 1950, με την κατάρρευση του μονοπωλίου των μεγάλων κι- 
νηματογραψων κσι με τον ερχομό της τηλεόρασης, οι σένα-

Η δύναμη είναι όσοι ξερουν 
να κάνουν ταινίες
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Οι ΒΙβιαν Bou και Αν Μέι στην ταινία Η ΛΕΣΧΗ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΤΥΧΗΣ, του Wayne Wang.

ριογράφοι δουλεύουν πλέον με συμβόλαια βασισμένα σ' ένα 
σχέδιο και όχι μόνο με την χρονική απασχόληση. Την δουλειά 
του σεναριογράφου την επηρεάζουν οι ηθοποιοί με ταπερα- 
μέντο, "επιθετικοί" σκηνοθέτες και πολλές φορές ο σκηνοθέ
της "ξαναγράφει το σενάριο με τη γυναίκα του", όπως λέει ο 
Billy Wilder, ένας σεναριογράφος που έγινε σκηνοθέτης. Η 
μαύρη λίστα που απέκλεισε πολλούς σεναριογράφους, ως 
κομμουνιστές, έκανε τα πράγματα χειρότερα για τους σενα
ριογράφους. Τη δεκαετία του '60 πολλοί χρησιμοποιήθηκαν 
ως "βιτρίνα" για να υπάρχει ένα όνομα, έγραφαν σενάρια για 
διάφορα σποτ και χρησιμοποιήθηκαν ψευδώνυμα στους συ
ντελεστές. Ο Dalton Triimbo, ο υψηλότερα αμοιβόμενος σενα
ριογράφος στο Χόλιγουντ όταν μπήκε στη μαύρη λίστα το 
1947 κέρδισε το βραβείο της Ακαδημίας ως "Robert Rich" για 
την καλύτερη πρωτότυπη ιδέα για την ταινία THE BRAVE 
ΟΝΕ. Όταν η ταινία Η ΓΕΦΥΡΑ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΒΑΪ 
(1957) κέρδισε το βραβείο της Ακαδημίας καλύτερου σεναρί
ου από άλλο μέσο, το Οσκαρ πήγε στον Pierre Boulle, τον Γάλ
λο συγγραφέα του μυθιστορήματος (που μιλούσε λίγο Αγγλι
κά), ενώ ήταν γνωστό σε όλους ότι οι Michael Wilson και Carl 
Foreman - και οι δύο στη μαύρη λίστα - είχαν γράψει το σενά
ριο. Η μαύρη λίστα καταργήθηκε απότομα όταν εδραιώθηκε η 
θεωρία του auteur (δημιουργού).
Να υπενθυμίσουμε ότι αυτή η θεωρία θέλει τους σκηνοθέτες 
που παράγουν ένα έργο με προσωπικό στυλ, να λέγονται καλ
λιτέχνες. Πρωτοεμφανίστηκε στη Γαλλία προς τα τέλη της δε
καετίας του '50 από τους σκηνοθέτες του Νέου Κύματος 
(Claude Chambrai, Georges Franju, Jean - Luc Godard, Louis 
Malle, Alain Resnais, Jacque Rivette, Eric Rohmer, Roger 
Vandim, Francois Truffaut) αλλά και ο ελληνοαμερικάνος κρι
τικός κινηματογράφου Andrew Sarris δημοσίευσε σε δύο συ
νέχειες στο περιοδικό "Film Culture", το 1962, ένα δοκίμιο για 
τη θεωρία του auteur, αναφέροντας ως τέτοιους τους Charles 
Chaplin, D.W. Griffith, Howard Hawks και John Ford, και α
γωνίστηκε για την υπεράσπισή τους στις ΗΠ Α.
Την ίδια εποχή, στις Κάννες, το 1964, στο Φεστιβάλ ο Gore 
Vidal αναφέρθηκε στη θεωρία του auteur και μιλώντας αργό
τερα στους φοιτητές του American Film Institute αναφέρθηκε 
ότι έγραψε το σενάριο για την ταινία THE BEST MAN ενώ 
στα γαλλικά ότι η ταινία είναι του Franklin Schaffner, από τον 
οποίο είχε βοηθηθεί για να τη κάνει. Ο σκηνοθέτης και σενα
ριογράφος, Carl Foreman, σ' ένα δοκίμιό του, "Εκμυστηρεύ
σεις ενός αποτυχημένου σεναριογράφου", το 1972, αναφέρει

ότι "ο σεναριογράφος ξέρει ότι δεν υπάρχει τί
ποτε πιο γελοίο παρά ένας σκηνοθέτης χωρίς 
σενάριο που λέγεται δημιουργός, όπαις ο Δον 
Ζουάν χωρίς πέος. Συγχρόνως ο σεναριογρά
φος ξέρει ότι χωρίς τον σκηνοθέτη δεν θα έχει α
κροατήριο και, κατά συνέπεια, δεν θα έχει α
μοιβή".

Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 
ΣΕΝΑΡΙΟΓΡΑΦΟΥ

Σήμερα τα πράγματα έχουν αλλάξει. Αν κά
ποιος γράφει καλά, περιγράφει καλά τους χα
ρακτήρες, προκαλεί με επιτυχία τα συναισθή
ματα που θέλει, έχει το εισητήριο για να 
πραγματοποιήσει το σχέδιό του. Αλλά γιατί ο 
σεναριογράφος από το τελευταίο σκαλί τις ιε
ραρχίας ανέβηκε τόσο υψηλά; Για τρεις λό
γους: Πρώτον, πολλοί από τους νέους ταλα
ντούχους έρχονται από κινηματογραφικές 
σχολές ή έχουν παρακολουθήσει μαθήματα 
που δίνουν μεγάλη σημασία στο σενάριο. Με
ρικά παραδείγματα από τις σχολές UCLA και 
USC είναι οι Georges Lucas, Francis Coppola, 
Paul Schrader, Colin Higgins, Nancy Dowd, 

Gloria Katz, Willard Huhck και David Ward.
Δεύτερον, το κόστος του γυρίσματος μιας ταινίας ανέβηκε υ
περβολικά την τελευταία δεκαετία, κατά συνέπεια δόθηκε 
περισσότερη σημασία στο σενάριο. Ορισμένες B-movies 
στοίχισαν 10 εκατ. δολλάρια και επί πλέον 6 εκατ. για τις 
φωτογραφίες και το μάρκετινγκ. Οι κινηματογραφιστές ξέ
ρουν ότι τα μεγάλα ονόματα και οι μεγάλοι προϋπολογισμοί 
δεν αποδίδουν αναγκαστικά το μεγαλύτερο κέρδος. Την τε
λευταία δεκαετία γυρίστηκαν ταινίες με πρώτη αξιολόγηση 
τα ονόματα των ηθοποιών, παρά το σενάριο, για παράδειγ
μα URBAN COWBOY (John Travolta), BRUBAKER 
(Robert Redford), THE MISSOURI BREAKS (Marlon 
Brando, Jack Nicholson) κ.α. Ο παραγωγός Tony Bill λέει ότι 
"τα καλά σενάρια είναι δύσκολο να τα βρεις και είναι το 
κλειδί για την κάθε ταινία".
Τρίτον, όπως τα στούντιο έχουν χάσει πλέον την λαμπρότη
τά τους, σήμερα συνεργάζονται με γραφεία χρηματοδότησης 
και διανομής και αυτός που αποφασίζει είναι ένας λογιστής 
παρά ένας δημιουργός. Ο συγγραφέας πηγαίνει με μία ιδέα, 
δημιουργεί ένα πρωτότυπο σενάριο και μετά με τον πρά- 
κτορά του βλέπει τον παραγωγό για να συνεργαστεί στην 
ταινία. "Εχουμε σκουπίδια", λέει ο George Lucas στους 
Michael Pye και Lynda Myles συγγραφείς του "The Movie 
Brats", ένα βιβλίο για το πως μια γενιά κινηματογραφιστών 
επέζησε στο Χόλυγουντ. Και εξηγεί: "Υπάρχουν κάποιοι 
που τα καταφέρνουν καλά να μανουβράρουν τα πράγματα. 
Μπορούν να μας ελέγχουν. Αλλά μπορούμε να βρούμε τον 
χρυσό. Αυτός που εξασκεί διοίκηση δεν μπορεί να το κάνει 
αυτό. Τα στούντιο είναι εταιρείες, και όσοι τις διοικούν εί
ναι γραφειοκράτες. Ταξιδεύουν και ψάχνουν όσους γνωρί
ζουν κόσμο. Αλλά η διτναμη είναι με το μέρος μας, με όσους 
ξέρουν πώς να κάνουν ταινίες". ♦

JO H N  B R A D Y
(Για την επιμέλεια: ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΡΑΓΚΟΥΑΗΣ)

Σ Η Μ Ε ΙΩ Σ Η :
Τ ο  απόσπασμα αυτό είνα ι από την εισαγα>γή του β ιβλ ί
ου " Flic C ra ll of the Screenwriter", του John Brady, εκό. 
Touchstone, Νέα Υόρκη , 1982.
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.3 Υπάρχει λίγος ανταγωνισμός

Ο Paul Schrader είναι ο σεναριογράφος, ανάμεσα στις άλλες, των ται
νιών THE YAKUZA, TAXI DRIVER, HARDCORE, AMERICAN 
GIGOLO. Έχει περάσει και στην σκηνοθεσία και ίσως είναι ένας από 
τους λίγους που μπορεί να μιλήσει για το σενάριο και τη σκηνοθεσία, 
τα προβλήματα του ενός στοιχείου με το άλλο, τα όνο στοιχεία που 
καθορίζουν, μαζί με το μοντάζ την επιτυχία μιας ταινίας. Ως επαγ- 
γελματίας σεναριογράφος μπορεί να μιλήσει για τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζει ένας σεναριογράφος με τους άλλους συναδέλφους 
του, την δύσκολη συνεργασία, την διαφορά τον δημιουργικού σενα
ρίου απο την επαναγραφή μιας ιστορίας.

•  Η σκηνοθεσία είναι τόσο δη
μιουργική όσο και η συγγραηιή 
του σεναρίου;
Ο  Ό χι. Η συγγραφή του σεναρί
ου είναι π ιο συναρπαστική επει
δή ο,τιόήποτε είνα ι δυνατό. Ό λα 
φαίνονται όπως ακριβώς θέλεις. 
Ο ι άνθρωποι μπορούν να κά
νουν, να αισθάνονται κα ι να λένε 
ό ,τι θέλεις. Τ α  μόνα όρια είναι τα 
όρια της φαντασίας σου. Όπως 
κα ι για τον σκηνοθέτη, είναι ε
ντελώς πραγματικά κα ι άμεσα. 
Κάθε ιδέα περνά μέσα από μια 
σειρά αφαιρέσειον. Γ ια  μια στιγ
μή μια ιδέα συλλαμβάνεται, κάθε 
βήμα της διαδικασίας της αφαι- 
ρεί κα ι κάτι. Κάποια  στιγμή η 
ταινία  απελευθερώνεται, είναι 
μια κατακρεουργημένη σκιά από 
αυτό που είχες φανταστεί ότι θα 
μπορούσε να ήταν. Η σκηνοθεσία 
είνα ι π ιο συναρπαστική κατά κά
ποιο τρόπο επειδή σε φέρνει πιο 
κοντά στις πραγματικές κατα
στάσεις, εκεί υπάρχοτιν πραγμα
τικο ί ηθοποιοί κα ι πράγματα, 
αλλά είναι λιγότερο συναρπαστι
κή στον δημιουργικό τομέα, ό
πως όταν τυπώνεις πορνογραφι
κό υλικό είναι πιο ερωτικό παρά 
να το βλέπεις επειδή υπάρχει στο 
μυαλό σου. Όταν γράφεις είναι 
όλα στο μυαλό σου.
•  Ενας σεναριογράφος - σκηνο
θέτης, λοιπον, αισθάνεται ότι 
καρατομείς τις δικές του ιδέες;
Ο  Ναι. Μ ιδέα αλλοιώνεται και

διαπραγματεύεσαι με τους πε
ριορισμούς τους. Θ έλεις ο ι χαρα
κτήρες σου να είναι ο ικείο ι, ευαί
σθητοι, ερω τικοί, έξυπνοι κα ι 
αμέσως αρχίζεις να πραγματο
ποιείς όλα αυτά, υπάρχουν οι η
θοποιοί που έχουν άμεση σχέση 
με όλα αυτά. Βάζεις τις προτε- 
ραιότητές σου κα ι αρχίζεις μια 
σειρά από συμβιβασμούς που πε
ριορίζουν σε όλη τη διαδικασία 
μέχρι το μοντάζ όπου προσπα
θείς να διασώσεις αυτά που ε ί
χες, πολλά δεν σου "κολλάνε", το 
φως της ημέρας δεν είναι σωστό, 
η ημέρα κάποιας ηθοποιού δεν ή
ταν καλή, σε κάποιο γύρισμα ή
σουν άρριυστος. Προσπαθείς να 
σιόσεις όσα μπορείς. Τ ο  να είσαι 
σκηνοθέτης, δεν σημαίνι ότι απο- 
χτάς όσα είχες φανταστεί. Σαν 
συγγραφέας έχεις στην κυριολε
ξ ία  την έννοια του όλου, κάτι 
που είναι πολύ δύσκολο να το 
κάνεις σαν σκηνοθέτης, ασχο
λούμενος με τα μικρά κομμάτια , 
κάνοντας πολλές επαναλήψεις.
•  Τι μαθατε για τις πραγματι
κές κατιιστασεις σκηνοθετώντας 
τις πρώτες σας ταινίες;
Ο  Έ μ α θα  να συζώ με τις μεγά
λες μηχανές. Υπήρχαν περίπου 
εκατό άτομα κα ι έξ ι από αυτά ε ί
χαν πρόβλημα με το "εγώ" τους. 
Όταν άρχισα χρησιμοποιούσα 
τις αφηγηματικές μεθόδους, την 
π ιο απλή διαδικασία της κινημα
τογράφησης. Τιάρα προσπαθιά να 
εντάξω την αφήγηση στο στυλ,

να μάθω να σκέπτομαι οπτικά. Η 
π ιο ενδιαφέρουσα περίοδος της 
καριέρας μου ήταν όταν άρχιζα 
να ωριμάζω ως σκηνοθέτης, δεν 
έχω ω ριμάσει ως σεναριογρά
φος. Έγραψ α όλα τα σενάρια το 
1976 κα ι τα σκηνοθέτησα το 
1977, το 1978 κα ι το 1979 κα ι νο- 
μίζιυ ότι αυτές ο ι τρεις ταινίες - 
B L U E  C O L L A R , H A R D C O R E , 
A M E R IC A N  G IG O L O  - δεί
χνουν πεντακάθαρα την πρόοδο, 
την εξέλιξη  του ταλέντου μου ως 
σκηνοθέτη, αλλά όχι ως σεναριο
γράφου. Τ α  σενάριά είναι ουσια
στικά η ίδια συγγραφική αντίλη
ψη, παραγωγή της εικοστής 
δεκαετίας μου, παραμένουν μη 
(άριμα σενάρια. Τιάρα πρέπει να 
βρω πώς θα ωριμάσω ως σενα
ριογράφος όπως ακριβώ ς σαν 
σκηνοθέτης. Επ ίσ ης πρέπει να 
μάθω πόση αφηγηματικότητα μια 
ταινία  χρειάζεται κα ι γιατί το 
κοινό πάει κα ι βλέπει τα ινίες. Τα  
μαθαίνεις αυτά όταν βλέπεις αυ
τά που έχεις κάνει μεταφρασμέ
να ως εμπειρία  του κοινού. Η 
μαθητεία μου ως σεναριογράφου 
μου έδωσε μια μεγάλη ροπή προς 
την αφηγηματικότητα. Χ ρησ ιμο
ποίησα αυτή την αφηγηματικότη
τα για  να φτιάξω  τους χαρακτή
ρες μου. Δεν νομίζω ότι 
χρειάζεται πολύ η αφηγηματικό
τητα. Ε ίν α ι προτιμότερο να μ ι
λάς για  κάποια πράγματα που έ
γιναν, να σκιαγραφείς τους 
χαρακτήρες κα ι μικρές αλήθειες
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παρά η Μεγάλη Αλήθεια.
ΚΑΠΟΙΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ

•  Ποιες είναι οι μικρές αλήθει
ες στο σενάριο;
Ο Να σας δώσω ένα παράδειγμα 
μιας πραγματικής σκηνής. Στην 
ταινία Κ Ρ Α Μ Ε Ρ  ΕΝ Α Ν ΤΙΟ Ν  
Κ Ρ Α Μ Ε Ρ , ξέρετε τη σκηνή όπου 
ο Ντάστιν Χόφ μαν μιλά με το 
παιδί για τα παγωτά; "Θα έχεις 
πραγματικά προβλήματα αν φας 
το παγωτό. Εντά ξει, άνοιξε το 
παγωτό κα ι θα έχεις πραγματικά 
πρόβλημα. Θα βάλεις το κουτάλι 
στο παγωτό κα ι θα έχεις πραγμα
τικά πρόβλημα!". Το  κοινό αγα
πά αυτό γιατί τους είναι γνωστό 
από καταστάσεις που έχουν ζή- 
σει. Τ α  σενάρια, αυτά που έχω 
σκηνοθετήσει, είναι π ιο δογματι
κά, διδακτικά κα ι έξυπνα - το σε
νάριο για έναν νέο του οποίου η 
αποστολή είνα ι η προσέλκυση. 
Κατάλαβα κάποια στιγμή ότι 
πρέπει να βγω έξω κα ι να μάθω 
κάπως για τον κόσμο. Α λλά  είναι 
στα τριάντα σου - θα είμαι 34 σε 
λίγο - κα ι σκέφτεσαι ότι δεν χρει
άζεται να μάθεις πολλά για τον 
κόσμο παρά αυτά που έχεις ήδη 
ακούσει κα ι ότι η αθανασία κα ι η 
πραγματική τέχνη δεν υπάρχουν. 
Πιθανότατα να είναι καλύτερα 
να είσαι ο αληθινός εαυτός σου, 
με τις  αδύναμες πλευρές του, να 
ζεις ελεύθερα, να έχεις μια καλή 
ζωή κα ι να αρνείσαι τα όνειρα 
του εφήβου για  μεγαλόπνοα κα λ
λιτεχνικά σχέδια.
•  Μου αρέσει η πορνεία στο 
γράψιμό σου. Πως ερευνάς για  
την πορνεία, την πορνογραφία  
και όλα αυτά;
Ο Τ α  "καμάκια" είναι περισσό
τερο ή λιγότερο ενδιαφέροντα 
απ' ότι κανείς θα περίμενε. Τ ις

περισσότερες φορές τα "καμά
κια" για να μιλήσουν θα πρέπει 
να πληρωθούν. Κάποιος μπορεί 
να πει κάτι που θέλει επειδή πλη- 
ριόνει κάποιος για να μιλήσει, 
ξέρει ότι αυτός που ακούει δεν 
πρόκειται να το μεταφέρει και 
ότι δεν έχει πρόβλημα. Ε ίν α ι έ
νας πραγματικός προλετάριος 
για θεραπεία. Ε ίν α ι μια ευκαιρία 
να βγει η αλήθεια έξω. Μ ια μέση 
αμερικανίδα δεν θα φανταζόταν 
ότι θα πλήρωνε 50 δολλάρια για 
μια επαφή, αλλά θα πλήρωνε 50 
δολλάρια σε ένα "καμάκι" κα ι με
τά θα είχε 15 λεπτά να κάνει έρω
τα, θα της μίλαγε κα ι θα της εξη
γούσε τα προβλήματά του για 45 
λεπτά. Αυτές είναι πολύ καλές 
στιγμές που μπορείς να τις εκμε
ταλλευτείς δραματικά.
•  Η άλλη πλευρά της ζωής, η 
σκοτεινή νύχτα, φαίνεται να εί
ναι το καλό χαρτί στον κινημα
τογραφικό κόσμο του Paul 
Schrader.
Ο Αισθάνομαι άνετα με αυτόν. 
Γενικά αισθανόμουν πιο άνετα 
σε μπαρ παρά σε εστιατόριο. 
Αλλά αυτό έχει να κάνει με το 
κρύψιμο κα ι την ελευθερία που 
έρχεται από το να είσαι κρυμμέ
νος, από την ανωνυμία.
•  Ο Alex Jacobs παρατήρησε 
στους "New Times" ότι στο απο- 
καλούμενο Νέο Χόλυγουντ "πολ
λοί από τους νέους συγγραφείς 
έρχονται κατ' ευθείαν από το 
Πανεπιστήμιο, δεν έχουν ποτέ 
δουλέψει, κατάγονται από μεσο
αστικές οικογένειες. Έκαναν 
στις σχολές κινηματογράφου αυ
τό που νομίζω ότι είναι η χειρό
τερη δυνατή διαδικασία που πα
ράγει τις ταινίες που βλέπουμε 
στην Αμερική". Αυτό φαίνεται

να ταιριάζει σε συγγαφείς 
όπως και εσύ. Ο Jacobs 
συμπεραίνει ότι οι συγ
γραφείς της δεκαετίας του 
'30 και του '40 είχαν δοκι- 
ματεί σε πολλές άλλες δου
λειές και σε εμπειρίες πριν 
να κάνουν ταινίες" και έ
τσι με αυτές τις εμπειρίες 
"έγιναν μεγάλοι αφηγητές 
και είναι ένα από τα δώρα 
που μας προσφέρουν μαζί 

με τον εαυτό τους". Αισθάνθηκες 
ποτέ ότι άλλαξες μέσα από την 
εργασία σου ή από τις εμπειρίες 
σου;
Ο Γνώριζα τον A lex  Jacobs αρ
κετά καλά. Κ α ι συμφωνώ με αυ
τόν. Το  να πας από την σχολή κ ι
νηματογράφου στις ταινίες είναι 
μια συνέχεια - κάτι χάνεται.
Όταν έλεγα για  την δογματική 
κα ι την διαλεκτική ποιότητα του 
γραψίματός μου, σε αυτό το 
πράγμα αναφερόμουν. Ο  σενα
ριογράφος πρέπει να είναι ένα 
κομμάτι της προφορικής παρά
δοσης, τους καλούς αφηγητές ι
στορίας, κα ι αυτό δεν θα είναι ι
κανοποιητικό σε ό ,τι κάνει. Αυτό 
το θέμα βασανίζει το μυαλό μου. 
Βρίσκω  ότι με το ένα πόδι είμαι 
κοντά στον Damon Runyon κα ι 
με το άλλο κοντά στον διανοού
μενο στυλίστα. Ε ίμ α ι κα ι στις 
δύο πλευρές κα ι δεν γνωρίζω την 
απάντηση για τον εαυτό μου.
•  Ποιά ήταν η ιστορία της ται
νίας ROLLING THUNDER;
Ο Δεν μπορώ να σου πω τι είχα 
στο μυαλό μου, αλλά δεν ήταν 
αυτό που είδες στην ταινία .

ΦΟΒΟΙ - ΑΝΤΙΡΗΣΕΙΣ
•  Τι είχες στο μυαλό σου; Το 
σενάριο συζητήθηκε πολύ.
Ο Είχα  στο μυαλό μου ένα σενά
ριο για έναν άντρα που χτυπήθη
κε στην πρώτη του αποστολή στο 
Βιετνάμ. Γύρισε πίσω ως ήρωας 
κα ι γι' αυτό έγινε φανατικός ρα
τσιστής και το μίσος του για τον 
Βιετγκόνγκ μετατράπηκε σε ρα- 
τισμό για τον Αμερικάνο από το 
Μ εξικό. Η καταγωγή του ήταν 
από το Τέξα ς , στα σύνορα, πήγε 
εκεί κα ι σκότιονε πολλά άτομα με 
διαφορετικό χριόμα δέρματος. 
Κ α ι οι κινηματογραφιστές και ο 
ηθοποιός δεν ήθελαν να παίξουν
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ρακτήρα.
•  Ο William Devane;
O  O Devane. Έκανε τον χαρακτή
ρα πιο κανονικό, δεν απομακρύν
θηκε πολύ από τον ρατσισμό, αλλά 
από την ρατσιστική ταινία. Υπάρ
χει μια διαφορά. Γιατί δεν έδωσαν 
στον Travis Bickle στο T A X I 
D R IV E R  ένα σκύλο. Απομακρύνεις 
την αρρώστια του, φεύγεις από την 
έννοια της ταινίας. Τότε έχεις μια 
άρρωστη ταινία για ένα κανονικό 
πρόσωπο παρά μια άρρωστη ται
νία για ένα άρρωστο πρόσωπο.
•  Θα επιστρέφετε στις ταινίες 
σας ενώ εργάζεστε στην Columbia 
παράγοντας και αναπτύσσοντας 
σενάρια για άλλους συγγραφείς;
Ο Υπάρχει πολύ δουλειά που πρέ
πει να διεκπεραιώσω και θέλουν να 
συνέχισα) να δουλεύαι για αυτούς, 
αλλά είναι πολύ δύσκολο να συγκε
ντρωθώ στην προώθηση των σενα
ρίων μου όταν προωθώ μια ντουζί
να άλλους συγγραφείς. Ε ίναι 
κουραστικό, αλλά εκπαιδεύεσαι 
στο πώς να λειτουργείς ως διοίκη
ση. Τα  άφησα όλα αυτά και στη θέ
ση τους έκανα μια συμφωνία με 
την Paramount.
9  Και τι έγινε με τα σενάρια που 
έμειναν στην Columbia;
Ο Τα μισά από αυτά χάθηκαν, αλ
λά για κανένα δεν υπήρξε εξέλιξη. 
Έ να  από αυτά ο Bo Derek το ήθε
λε, αλλά στην Orion Productions 
δεν πίστευαν ότι θα μπορεί να γίνει 
κάτι. 11 ίστεψαν ότι τα 10 ήταν ά
χρηστα. Μερικές φορές κάνεις λά
θος σκέψεις.
•  Κάποτε γράφατε τέσσερα σενά
ρια την χρονιά. Ό,τι γράφετε σας 
θυμίζει αυτές τις ημέρες;
Ο Σκηνοθέτησα μια ταινία την 
χρονιά από τότε, από το 1976, εν 
τω μεταξύ έγραψα το RAG IN G 
B U LL . Τώρα κάνω έρευνα για να 
γράψω ένα άλλο σενάριο, μια ται
νία που θα αναφέρεται σ' ένα εργα
τικό περιβάλλον, με φόντο το ροκ 
εντ ρολ στο Ανατολικό Οχάιο.
•  Τι είόους εργασίας κάνατε στο 
RAGING BULL;
Ο Καταρχήν ήταν ένα βιβλίο και 
μετά έγινε σενάριο από ένα άλλο 
συγγραφέα, τον Mardik Martin, αλ
λά ο Marlin Scorsese, o De Niro και 
οι United Artists δεν ήθελαν να συ
νεργαστούν με αυτόν. Μου ζήτη

σαν να πάω και να κάνω μια προ
σπάθεια. 11 ήγα το 1978, έψαξα, έ 
κανα συνεντεύξεις μι τα πρόσωπα, 
μελέτησα το υλικό, άρχισα από την 
αρχή και έγραψα ένα άλλο σενάριο. 
Κατόπιν, το έκανα και έφτασα 
στην πρωταρχική κατάσταση.
•  Υπάρχει μια φωτογραφία με 
τον Scorsese και τον I)e Niro στο 
γραφείο σας στο Λος Αντζελες που 
αναφέρει ότι σκέφτεστε θετικά την 
επόμενη συνεργασία για το TAXI 
DRIVER. Είσαστε ευχαριστημέ
νος με τον τρόπο που το σενάριο 
του RAGING BULL δουλεύτηκε 
στην οθόνη;
Ο Λοιπόν, δούλεψα κάτι που ήταν 
ήδη εκεί, αλλά νομίζω ότι πολλά 
από αυτά που έγραψα είναι στην 
ταινία. Το σενάριο του Mardik 
Martin άρχισε ως μια ταινία δρό
μου, ένα είδος Mean Streets, αλλά 
δεν περιείχε πολλά από αυτά τα 
στοιχεία. Αφού ο Marty και ο 
Bobby με επισκεύθηκαν, ήμουν ι 
κανός να δώσω στο σενάριο μια 
δύναμη στον χαρακτήρα του Τζέικ 
και ένα ξεκάθαρο νόημα για το τι 
είναι η ταινία χρησιμοποιώντας 
τον αδελφό του Τζέικ , τον Τζό ι, 
που δεν ήταν πριν στο σενάριο.

ΤΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΙΝΑΙ 
ΤΕΧΝΗ;

•  Ποια ανάγκη σου δημιουργήθη- 
κε για να βάλεις τον Τζόι στο σενά
ριο; Αυτό φαίνεται ότι είναι μια 
σημαντική διαφορά.
Ο Δεν υπήρχε ο Τζόι στο πρώτο 
σενάριο, ούτε στη βιογραφία του 
Τζέικ . Η αποτυχία που σημεκόθηκε 
στην ταινία υπήρχε και στην πραγ
ματική ζωή και επίσης βρήκα ότι 
και οι δύο ήταν καλοί μποξέρ. Ο 
Τζόι είχε ένα διαφορετικό τρόπο 
συμπεριφοράς με τους ανθρώπους, 
ήταν πιο κοινωνικός, με καλύτερη 
εμφάνιση, καλύτερο τρόπο ομι
λίας. Ο Τζέικ δεν μπορούσε. Ο Τζόι 
πήρε τον πρώτο αγώνα και έγινε 
μάνατζερ του αδελφού του. Στο 
μόνο πράγμα που ο Τζέικ  ήταν κα
λός ήταν η τιμωρία για την οποία 
μιλούσε. Αυτό ήταν το σήμα κατα- 
τεθέν του ως μποξέρ. Πίστευα ότι 
συτά ήταν ένα δυνατό εργαλείο για 
να δουλέψει ο σκηνοθέτης, ο ένας 
αδελφός υποστηρίζει τον άλλο, 
προς αυτή την κατεύθυνση επεξερ
γαστήκαμε το σενάριο και έγραψα
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ένα μονοδιάστατο θέμα για την 
ταινία.
Μετά έφυγα, υπήρχε μια μικρή δια 
φορά. Τα  δύο σενάρια «ναοίχθη 
καν από τους De Niro και Scorsese 
και για αυτό όταν βλέπετε το 
RA G IN G  B U L L  παρατηρείτε και 
τα δύο στοιχεία να συνυπάρχουν 
πολύ δυνατά: είναι ένα κοινωνιο
λογικό φιλμ για τη Μικρή Ιταλία, 
την ιταλική γειτονιά, και μια ψυχο
λογική σπουδή για το Jake 
LaMotta. Η ταινία παλινδρομεί α
νάμεσα στα δύο στοιχεία και πέρα 
απ' αυτά. Η ταινία είναι πολύ κα
λή, αλλά αυτά τα στοιχεία θα έπρε
πε να πω γι' αυτήν.
•  Όταν τα σχέδια αλλάζουν, έ
στω προς το χειρότερο, αυτό το μέ
ρος της επιχείρησης σάς αφήνει α
πελπισμένο;
Ο Καθόλου. Ε ίνα ι ενδιαφέρον να 
βλέπεις αυτές τις επιχειρήσεις και 
πώς χρηματοδοτούνται. Εάν ήθελα 
να ήμουν μόνο ένας συγγραφέας, 
θα ήταν πολύ εύκολο. Δεν είμαι 
συγγραφέας. Ε ίμα ι σεναριογρά
φος, του οποίου το μισό είναι κινη
ματογραφιστής. Δεν μπορώ να εί
μαι ένας συγγραφέας επειδή οι 
λέξεις δεν είναι ο κώδικάς μου, οι 
λέξεις, οι φράσεις, το συντακτικό. 
Ο κώδικάς μου είναι πιο επεξεργα
σμένος. Έ χ ε ι να κάνει με τις εικό
νες, το μοντάζ, η κινηματογραφία, 
ο ήχος, η μουσική, η σκηνοθεσία. 
Πρόκειται να βρείτε διαφορετικά 
στοιχεία από αυτά στον συγγρα- 
φέα. Οι λέξεις δεν πηγαίνουν κατ' 
ευθείαν στην οθόνη, είναι ένας συν
δυασμός ταλέντων, εάν πάτε στον 
κινηματογράφο δεν πρέπει να σκέ
φτεστε ως συγγραφέας· Εάν θέλετε 
να κάνετε καλή ζωή, θα πρέπει να 
είστε αυτό το μπασταρδεμένο εί
δος, σεναριογράφος. Αλλά δεν εί
ναι μια τέχνη επειδή το σενάριο δεν 
είναι το προϊόν μιας τέχνης. Ε ίναι 
μια πρόσκληση σε άλλους να συ
νεργαστούν σε μια τέχνη, αλλά από 
μόνη της δεν είναι μια τέχνη.
•  Πετύχατε τον σκοπό σας, να εί
στε περισσότερό από ένας σενα
ριογράφος, ένας συγγραφέας - σε
ναριογράφους.
Ο Δεν ήμουν ποτέ σεναριογράφος 
- συγγραφ έας για πολύ καιρό. 
Πράγματι, ξόδεφκι ένα χρόνο προ
σπαθώντας να χρηματοδοτήσω τον 
εαυτό μου ως σκηνοθέτη στο πρώ
το μου σενάριο το PIPF.RL 1NER,
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Σκηνή από την ταινία Ο ΣΟΛΙΣΤΑΣ, του Σκοτ Χικς.

το οποίο ποτέ δεν έγινε. Από τότε έ
κανα τις τα ιν ίεςΤΗ Ε  Y A K U Z A , 
T A X I D R IV E R  και το D EJA  VU. 
Κατόπιν οι R O LLIN G  TH U N D ER  
όπου προσπάθησα να σκηνοθετήσω 
ξανά. Κατά το χρονικό διάστημα ε
νός χρόνου έγραψα το σενάριο και 
προσπαθούσα να σκηνοθετήσω.
•  Ο δρόμος ήταν άμεσος και σύ
ντομος, έτσι δεν είναι;
Ο  Δεν πέρασα δύσκολες καταστά
σεις. Φοβόμουν ότι θα έχανα την 
ευκαιρία να σκηνοθετήσω το 
R O LLIN G  TH U N D ER . Είχα χάσει 
το Η ARD  C O R E  για λίγο, για ένα 
χρόνο αφού ο Beatty το ανέλαβε. 
Έκανα ένα σενάριο που ήταν αυτό 
που ήθελα να ήταν, το T A X  I 
D R IV E R , είχα σενάρια που δεν έγι
ναν όπως θα ήθελα να γίνουν. Ως 
σκηνοθέτης ξέρω πώς θα συνθέσεις 
μια ταινία. Όλα αυτά που βλέπετε 
είναι πράγματα που δεν μπορούν 
να γίνουν: τις λήψεις ποτ> δεν μπο
ρεί να κάνεις, τα προβλήματα με η
θοποιούς που δεν μπορούν κάποι
ους ρόλους, η αποτυχία 
δημιουργικότητας που εκφράζεται 
κάποιες μέρες. Όλα αυτά πηγαί
νουν στην μουβιόλα να σε βασανί
σουν. Ελπιζα) να κάνω επιτυχία 
γράφοντας ό,τι πιστεύω ότι πρέπει 
να σκηνοθέτησα). Στο B LU E  
C O LLA R  διδάχθηκα την σκηνοθε
σία μιας ταινίας. Τώρα ξέρα) πώς

να σκηνοθετώ μια ταινία. Αλλά το 
B LU E  C O LLA R  είναι πραγματικά 
μια ταινία που έγινε με συνεργασία: 
είχα τα χρήματα, είχα όλους εκεί, 
είχα τους ηθοποιούς, τις σκηνές, τα 
τακτοποιούσα όλα. Αλλά η δουλειά 
μου ως σκηνοθέτης δεν ήταν εξαιρε
τική. Μόνο τακτοποιούσα, έβαζα 
τις σκηνές σε μια ενδιαφέρουσα 
σειρά και ευχόμουν οι ηθοποιίες 
και η ιστορία να λειτουργήσουν 
στον δρόμο της φαντασίας προς ό
φελος του σκηνοθέτη.

ΕΛΛΕΙΨΗ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

•  Έχετε φέρει κάποια στοιχεία 
πρωτότυπα στο σενάριο. Βλέπετε 
τον εαυτό σας σαν ένα μέρος της 
συνέχειας; Υπάρχουν επιρροές 
απ' την λογοτεχνία ή από αλλού; 
Ο  Ο χι, όχι ακριβώς. Εκτός απ' το 
R A G IN G  B U L L , δεν έκανα ένα 
ξαναγράψιμο ή μεταφορά, έτσι 
κάνεις καλά λεφτά. Με κάποιες ε
ξαιρέσεις. Είχα  γράψει όλα τα σε
νάρια που ήταν δύσκολο να γ ί
νουν. επειδή με αυτά τα σενάρια 
τίποτε δεν συμβαίνει με αυτά. 
Μπορείς να γράψεις ένα σενάριο 
για κάποιον που θέλει να το γρά
ψεις για 35.000 δολλάρια για την 
πριότη γραφή ή γράφεις κάτι πρω
τότυπο που θέλεις και καταλήγεις 
να το πουλάς για 30.000 δολ. γιατί

κανείς δεν θέλει να πληρώσει πε
ρισσότερο γι' αυτό ή δεν το που
λάς καθόλου. Πρέπει να μάθεις να 
ζεις με αυτά. Αλλά ακόμη προ
σπαθώ να γράφω τέτοια σενάρια 
και είμαι πολύ ευτυχισμένος γιατί 
συνεχίζω αυτή τη δραστηριότητα. 
Κατάλαβα ότι η αιτία που γράφω 
σενάρια είναι απροσδιόριστη από 
την σεναριακή παράδοση του Χό- 
λιγουντ, την παράδοση των μετα
φορών, του ξαναγραψίματος και 
της υπογραφής. Δεν ξέρω κάποιον 
που δουλεύει με τον τρόπο τον δι
κό μου, εκτός από ένα ή δύο σενά
ρια και μετά παραιτούνται. Αλλά 
η αιτία του να γράφω δοκιμάζεται 
πολύ από το σύστημα και φοβά
μαι ότι θα μπω μέσα στο σύστημα 
και θα χάσω την πρωτοτυπία μου. 
Επειδή δεν είμαι ο κορυφαίος σε
ναριογράφος. Το γράψιμό μου δεν 
είναι πολύ καλύτερο από οποιον- 
δήποτε άλλο. Αν πρέπει να ζήσω 
ως στυλίστας ή επαναγραφέας θα 
είμαι ένας από τους 100 υπαλλή
λους, αλλά (υς άνθρωπος που έχει 
ιδέες, ως δημιουργός πρωτοτυ
πίαν σεναρίων, είμαι σχετικά μο
ναδικός. Υπάρχει πολύ μικρός α
νταγωνισμός. ♦

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Το απόσπααμα αυτό f ¿ναι από την απαγω
γή τοί' βιβλίου The Craft of ihe 
Screenwriter", του John Brady, «Λ. 
Touchstone, Νέα Υόμκη, 1982.
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Κάποιες σκέψεις χωρίς σημασία γύρω 
από τη λέξη "Σεναριογράφος"

I
Η εποχή της τεχνικής γ ια  την τεχνική 
φάνηκε.
Τ έλ ε ια .
Π ρέπ ει να διεκδικήσουμε το κομμάτι 
μας: δεν εκπλήσσουν πλέον κανένα τα 
κινηματογραφ ικά  περάσματα, ο ι π ι
ρουέτες της κάμερας, τα φωτογραφικά 
αραβουργήματα, η ηχητική προοπτική, 
ο ι έξυπνο ι φω τισμοί, τα θαύματα του 
φω τογενικού φω τισμού κα ι άλλα δ ιά 
φορα επινοήματα που είχαν μεγάλη 
γοητεία όταν ο κινηματογράφος ήταν 
ένα μεγάλο μωρό.
Δεν μπορούμε πλέον να αγνοήσουμε 
τον θεατή ούτε να αποπλανήσουμε την 
προσοχή του με κα λλ ιτεχν ικά  πυροτε
χνήματα.
Μ ια  ω ραία γυνα ίκα  που θα γινόταν 
ξα φ νικά  διαφανής κ α ι της οποίας θα 
βλέπαμε ξα φ νικά  τα νεφρά, τον ο ισο
φάγο, το στομάχι, το έντερο δεν θα ήταν 
πλέον μ ια  ω ραία γυνα ίκα , αλλά  ένα α 
πωθητικό α ντικείμενο .
Φ ανταζόμαστε με πολύ δέος ένα γοη
τευτικό πρόσωπο που θα του πούμε: 
Αυτό που μου αρέσει σε εσάς είνα ι η πε- 
ρ ιφ έρειά  σας. Η δ ίκ ιά  σας είνα ι τόσο ω
ραία να την βλέπεις!
Τ ο  ίδ ιο  για  το πεπρω μένο, π ρέπει, χω
ρ ίς α μφ ιβολία .
Γ ια  την τεχνική επ ίσης..:
Χ ω ρ ίς  τεχνική δεν υπάρχει καλή τα ιν ία . 
Α λ λά  υπάρχουν δύο τεχνικές : η καλή 
κ α ι η κακή.
Τ ο  αθέατο κα ι το βέβηλο.
Η τεχνική του Chaplin  - αυτή στην 
Κ Ο ΙΝ Η  ΓΝ Ω Μ Η  κ α ι στο Ο  
Χ Ρ Υ Σ Ο Θ Η Ρ Α Σ  - ε ίνα ι αξιαγάπητη. 
Έ ν α  αριστούργημα εσω τερικής τεχν ι
κής.
Η τεχνική του Gance είνα ι ανυπόφορη.

II.
Ο  θεατής - που δεν πρέπει να τον μπερ
δεύουμε με αυτόν που πληρώ νει, εδώ μ ι
λάμε για  τον ανεκτίμητο κα ι γοητευτικό 
εραστή γ ια  τον οποίο ο κινηματογρά
φος δεν είνα ι ένα καταναλώ σιμο υλικό  
- ο θεατής μεγάλωσε. Σχηματίστηκε. Ξ έ 
ρει το επάγγελμά του επ ίσης. Έ χ ε ι  γ ίνε ι 
κάπο ιος που ε ίνα ι δύσκολο να τον ευ
χαριστήσεις. Ό χ ι επειδή έχασε την αθω

Ο Henri Jeanson, 

ο σεναριογράφος, 

ανάμεσα στα άλ

λα, των HOTEL 

DU NOR και 

PÉPÉLE 

ΜΟΚΟ, δημοσί

ευσε αυτό το κεί

μενο το 1945. Εί

ναι σημαντικό ότι 

ένα από τα κεφα- 

λαιώδη ζητήματα 

του Νέου Κύμα

τος έγινε γνωστό 

δέκα χρόνια πριν 

την πολιτική των 

auteurs (δημιουρ

γών), ο ερχομός 

των σκηνοθετών - 

σεναριογράφων!

ότητα του εφήβου κα ι π ρέπει να βρούμε 
νέους τρόπους γ ια  να τον γοητεύσουμε, 
να τον εκπ λήξουμε, να τον καθηλεύσου- 
με ή να τον σκανδαλίσουμε. Χ θ ες , το θέ
μα υπηρετούσε την σκηνοθεσία , το κάρο 
μπροστά από τα βόδια. Η σκηνοθεσία , 
μετά από μερ ικά  χρόνια  καλπασμού, 
πρέπει να γυρ ίσ ει στη θέση της: να τεθεί 
στην υπηρεσία του γραπτού έργου. 
Χ θ ες , η κάμερα ήταν ένα μυστήριο π α ι
χν ίδ ι που π ιστεύαμε ότι ήταν μ ια  διαβο
λ ική  μηχανή.
Φανέρωσε το μυστικό της.
Σταμάτησε να π α ίζε ι.
Σταμάτησε το looping the lo o p !...
Κ α ι  γι' αυτό λέω ότι η περ ίοδος της τε
χνικής γ ια  την τεχνική τέλειω σε. Ό τ ι η 
στιγμή έφτασε γ ια  να π ει ο δημιουργός 
τον λόγο του.
Να ακουστεί.
Δηλαδή, να α κούσει.

I I I .

"Το  γύρο πλάνο ε ίνα ι η ψυχή του κ ιν η 
ματογράφου", δήλωνε κάποτε ο Μ . J. 
Epste in , κα ι πω ς δεν υπάρχει α ιτ ία  χω 
ρ ίς  αποτέλεσμα , πρόσθεσε με ευχαρί
στηση: "Ο λες ο ι ιστορίες ε ίνα ι βλακώ 
δεις στην οθόνη. Α υτό  ε ίνα ι το 
αξιοθαύμαστο".
Ε ,  λο ιπ όν , παρά αυτό "αυτό ε ίν α ι" , θέ
λουμε, εμ είς , η ψυχή του κ ινηματογρά
φου να ε ίνα ι κά τι άλλο  παρά μ ια  μεγέ
θυνση, θέλουμε ο ι ιστορ ίες που 
δ ιηγούμαστε στην οθόνη να ε ίνα ι γοη
τευτικές , τρομερές, ε ιρω νικές , π νευμα
τώ δεις, θυελλώ δεις , κ υ ν ικ ές , εγκλημα
τ ικές , ελκυ στ ικές , α π ίστευτες, 
εκρηκτικές , α π ελπ ισ μ ένες , δυνατές, 
λ α ϊκ ές , π ο ιη τ ικές , υπ α ρξια κές , α ληθ ι
νές ή ψ εύτ ικες , θερμές ή ψ υχρές, α ντ ι
παθητικές ή γοητευτικές, αποτυχημένες 
ή επ ιτυχημένες, ροζ, μαύρες, χρυσές, 
ουράνια  τόξα ή σοβαρές, π ράσινες ή 
όχ ι, ώ ριμες ή έτο ιμες γ ια  κατανάλω ση, 
π α ρ ιζ ιά ν ικ ες  ή χω ρίς π ατρίδα , τρελές ή 
λο γ ικές , α λλά  δεν θέλουμε πλέον να ε ί
να ι βλακώ δεις. Η  εποχή της βλα κείας ε
π ίσης τέλειω σε...

IV.
Ιδού , ήρθε πλέον η εποχή των σεναριο-
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Επιμέλεια: ΣΙΜΟΣ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ
Η Συγκριτική Φιλμογραφία, μια από τις επιστήμες του μέλλοντος, σύμφωνα με τα αιζενσταινικά αξιώματα, βοηθά στην κατανόηση και στην επαρκέστερη ενέδωαη της εν δυνάμει εθνικής 
κινηματογραφίας ενός χώρου (τόπου), που ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη, όπως δεκάδες κινηματογραφίες, έχει και την ανάγκη παρουσίασής της έστω και σε άτακτα χρονικά διαστήματα. Το 
περιοδικό Όντι-ΚΙΝΗΜΑ ΤΟΓΡΑΦΟΣ' προβάλει αντ' αυτού μια εκτενή λίστα που αριθμεί και ταξινομεί τις όπως και να 'χει κοπιαστικές, πραγματώσεις των εγχώριων παραγωγών, κατέχο
ντας σ τ ις  λογικές του ένα συγκεκριμένο χρονικό τμήμα (ένα χρόνο). 0  αναγνώστης με τη σειρά του ανιχνεύει και ερευνά μια σειρά τίτλων και συντελεστών κάνοντας μια υποκειμενική α
ποτίμηση του που ήμουν και που βρίσκομαι, του τι είδα και τι υποθέτω πω ς θα δω. Μια δουλειά δηλαδή ερασιτέχνη φιλμολόγου που μπορεί και διακρίνει τα μεγέθη, που μπορεί και επεξερ
γάζεται τα μήκη και μπορεί και κρίνει τα σύνολα. Τα σεναριακά ρεζουμέ, μπορεί να μην κρύβουν την παρακινηματογραφική τους εικόνα, α λλά  νομίζω αποδεικνύουν μια θεματική τοποθέτηση 
αρκετά αναγκαία για μια υποτιθέμενη συμπέρασμα τολογία.
Η περιπέτεια αυτής της φιλμικής αριθμητικής λήγει με ένα συμμάζεμα απόψεων που αν ληφθεί υπύψιν από τον ελληνικό κινηματογράφο ίσως τον αναπτύξει ακόμα περισσότερο. Γενικό
τερα, η αύξηση της συμμετοχής των θεατών (γύρω στο 18%) στις αίθουσες όπου προβλήθηκαν ελληνικές ταινίες ενσωματώνει ακόμα ένα θετικό στοιχείο για τη χρονιά αυτή. Ελπίζω, τέ
λος, πως αυτός ο κατάλογος θα συνεχίσει να υφίσταται και θα επιτρέπει να γίνονται οι κατάλληλες ζυμώσεις για να αποφευχθεί με κάθε τρόπο η συνέχεια της φθίνουσας πορείας που δια
κατέχει την κινηματογραφική παιδεία μιας χώρας που τουλάχιστο στη μεγάλη οθόνη αξίζει μια καλύτερη τύχη.

ΤΑΙΝ ΙΕΣ Μ ΕΓΑ ΛΟ Υ ΜΗΚΟΥΣ
0  Α ΔΕΛΦ Ο Σ ΜΟΥ ΚΙ ΕΓΟ
Ο 24χρονος Θανάσης, φοιτητής του Πολυτεχνείου, μετακομίζει στο σπίτι του 45χρονου αδελ
φού του, του Πέτρου μετά το θάνατο του πατέρα του.
Σκηνοθεσία : Αντώνης Κόκκινος
Σενάριο : Αντώνης Κόκκινος - Νίκος Παναγιωτόπουλος
Φωτογραφία: Κωστής Γκίκας
Μουσική: Γιάννης Σπυρόπουλος Μπαχ
Μοντάζ: Ιωάννα Σπηλιοπούλου
Παραγωγή: Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου
Ηθοποιοί: Βαγγέλης Γερμανός, Δημοσθένης Παπαδόπουλος, Πέμη Ζούνη
35 mm, έγχρωμη

Β Α Λ ΚΑ Ν ΙΖ Α ΤΕΡ
Ταινία δρόμου που παρακολουθεί την κωμικοτραγική περιπέτεια του Φώτη και του Σταύρου, δύο 
φίλων και συνεταίρων.
Σκηνοθεσία : Σωτήρης Γκορίτσας 
Σενάριο: Σωτήρης Γ  κορίτσας 
Φωτογραφία: Σταμάτης Γ  ιαννούλης 
Μουσική :Νίκος Πορτοκάλογλου 
Μ οντάζ:Τάκης Κουμουνδούρος 
Ή χο ς : Νίκος Παπαδημητρίου
Παραγωγή: Διονύσης Σαμιώτης - Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου 
35 mm, έγχρωμη, 115 λεπτά

B L A C K  OUT
Ο Χρίστος, πιλότος, χάνεται με το αεροσκάφος του στα νερά του Αιγαίου εξαιτίας ενός Black ουί.
Σκηνοθεσία : Μενέλαος Καραμαγγιόλης
Σενάριο : Μενέλαος Καραμαγγιόλης
Φωτογραφία: Νίκος Σμαραγδής
Μουσική: Νίκος Κηπουργός
Μοντάζ: Τάκης Γ  ιαννόπουλος
Ή χο ς : Θανάσης Αρβανίτης
Παραγωγή: Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου
Ηθοποιοί: Αλκής Κούρκουλος, Μυρτώ Αλικάκη. Χάνα Συγκούλα
35 mm, έγχρωμη, 120 λεπτά

Ο ΕΡΓΈΝ Η Σ
Στη σημερινή Αθήνα, η γυναίκα του 35χρονου θοδωρή Δημητριάδη, εξαφανίζεται. Λίγο καιρό αρ
γότερα ο σύζυγος μαθαίνει ότι η γυναίκα του έχει γ ίνει πόρνη πολυτελείας.
Σκηνοθεοίο: Νίκος Παναγιωτόπουλος 
Σενάριο : Βαγγέλης Ραφτόπουλος 
Φωτογραφία: Γ  ιώργος Φρέντζος 
Μ ουσική: Γ  ιάννης Αγγελάκας. Γ  ιώργος Καρράς 
Μοντάζ: Γιάννης Τοιτσόπουλος 
Παραγωγή: Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου
Ηθοποιοί: Στράτος Τζώρτζογλου. Καριοφυλλιά Καραμπέτη. Ακης Σακελλαρίου 
35 mm, έγχρωμη, 120 λεπτά

ΚΟ ΚΚΙΝ ΟΣ Δ ΡΑ ΚΟ Σ
Η σχέση ενός καλογέρου, μιας καμπαρετζούς, ενός αρχιτέκτονα, ενός ταξιτζή και δύο αδέξιων 
φονιάδων
Σκηνοθεσία : Μανούοος Μανουσάκης 
Σενάριο: Μανουσος Μανουσάκης 
Φωτογραφία: Βαγγέλης Κατριτζιδόκης 
Μ ουσική: Γ  ιώργος Χατζηνάσιος 
Μοντάζ: Νίκος Δάλλας
Παραγωγή: Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου
Ηθοποιοί: Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Βίκυ Κουλιανού. Γ  εράσιμος Σκιαδαρέσης 
35 mm. έγχρωμη, 115 λεπτά

ΜΙΑ ΑΙΩΝΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΙΑ Μ ΕΡΑ
Μια περαιλάνηοη στην Ελλάδα και μαζί ένα ταξίδι μνήμης.
Σκηνοθεσία : Θόδωρος Αγγελόπουλος
Σενάριο: Θόδωρος Αγγελόπουλος
Φωτογραφία: Ανδρεας Σινάνος. Γ  ώ ργος Αρβανίτης
Μ ουσική: Ελένη  Καραίνδρου
Ή χο ς : Νίκος Παπαδημητρίου
Σκηνικά: Γ  ιώργος Ζιάκας
Παραγωγή: θ  Αγγελοπουλος - Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου 
Ηθοποιοί: Μπρουνο Γκαντζ, Ιζαμπέλ Ρενό . Αλαξάνδρα Λαδικού 
35 mm, έγχρωμη, 137 λεπτά

ΠΡΟ ΣΤΑΤΗ Σ Ο ΙΚΟ ΓΕΝ ΕΙΑ Σ
Η ιστορία ενός δημοδιδάσκαλου και ουγγροφεα που αναλαμβάνει την επιμέλεια της αυτοβιο-

Υραφίας της δημοφιλούς τραγουδίστριας Καλυψώ.
Σκηνοθεσία : Νίκος Περάκης
Σενάριο: Νίκος Περάκης
Φωτογραφία: Πλάτωνας Ανδρονίδης
Μουσική: Νίκος Μαμαγκάκης
Μοντάζ: Γιώργος Μαυροψαρίδης
Σκηνικά: Δάφνη Καλογιάννη
Παραγωγή: Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου
Ηθοποιοί: Κατερίνα Γιατζόγλου, Ρ ένος Χαραλαμπίδης, Αλκής Παναγιωτίδης
35 mm, έγχρωμη, 99 λεπτά

Τ Α  ΡΟΔΙΝΑ Α ΚΡΟ ΓΙΑ Λ ΙΑ
Τρεις εκκεντρικοί μοναχικοί άνδρες που διηγούνται τις δικές τους ιδιόρρυθμες και αποτυχημέ
νες ιστορίες αγάπης.
Σκηνοθεσία : Ευθύμης Χατζής
Σενάριο: Ευθύμης Χατζής
Φωτογραφία: Παναγιώτης Κλειδαράς
Μ ουσική: Δημήτρης Κατακουζηνός
Σκηνικά: Νίκος Πολίτης
Παραγωγή: Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου
Ηθοποιοί: Δημήτρης Πουλικάκος, Στέφανος Ιατρίδης, Πέγκυ Τρικαλιώτη
5 mm, έγχρωμη,98 λεπτά

Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟ Υ  Ο Δ ΥΣΣ ΕΑ
Η Αννα, μια νεαρή πιανίστρια, πραγματοποιεί μια έρευνα για το συνθέτη Νίκο Σκαλκώτα.
Σκηνοθεσία : Κωστής Αλεφαντής
Σενάριο: Κωστής Αλεφαντής
Φωτογραφία: Πέτρος Κουμουνδούρος
Μοντάζ: Δημήτρης Τάνγκαλος
Παραγωγή: Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου
Super 16 Blow up σ ε  35 mm. έγχρωμη,62 λεπτά

ΗΠΕΙΡΟ Σ, Α ΡΧΕΓΟ Ν Ο Σ ΕΛ Λ Α Σ
Ενα  οδοιπορικό στο χώρο και το χρόνο με οδηγό τα κείμενα των αρχαίων ελλήνων, λατίνων, βυ
ζαντινών και νεότερων συγγραφέων.
Σκηνοθεσία : Μαρία Χατζημιχάλη - Παπαλιού
Φωτογραφία: Βασίλης Καψούρος
Μ ουσική: Κώστας Ζευγαδέλης
Μοντάζ: Γ  ιάννης Τοιτσόπουλος
Ερευνα: Φάνης Κακριδής
Παραγωγή: Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου
Super 16mm, έγχρωμη, 100 λεπτά, ντοκιμαντέρ

Η ΕΠ ΑΝ ΑΣΤΑΣΗ  ΤΗ Σ ΣΙΩΠΗΣ
Εν α  μακρύ προσωπικό ταξίδι μέσα σ π ς ερήμους όπου γεννήθηκε ο χριστιανικός ασκητισμός.
Σκηνοθεσία : Μυρτώ Παράσχη
Σενάριο: Μυρτώ Παράσχη
Φωτογραφία: Βασίλης Καψούρος
Μουσική: Γ  εράσιμος Πυλαρινός
Μοντάζ:Στάθης Πλώτας
Παραγωγή: Σταμάτης Αθανάσουλας
35 mm, έγχρωμη, 100 λεπτά

ΣΚ Ο ΥΡ ΙΑ ΣΜ ΕΝ ΕΣ ΕΙΚΟ Ν ΕΣ
Ενα ς κάτοικος του σύγχρονου Λαυρίου, ο Νίκος Βουρλάκος. ποιητής, ερασιτέχνης ορυκτολογος 
και παθιασμένος συλλέκτης, αναζητεί σ π ς υπόγειες μεταλλευτικές στοές τα πανέμορφα ορυκτά 
τηςλαυρεω τικήςγης.
Σκηνοθεσία : Γιάννης Κατσάμπουλας 
Σενάριο: Γ  ιάννης Κατοαμπουλας 
Φωτογραφία: Αργύρης θ έο ς  
Μουσική: Τάσος Κατσόρης 
Μοντάζ: Γ  ιάννης Κατσάμπουλας 
Ηχος: Κώστας Χρύοος
Παραγωγή: Παναγιώτης Βαοιλοπουλος - Γ  ιάννης Κατσάμπουλας 
Ηθοποιοί: Νικος Βουρλάκος, Πέτρος Αλατζάς 
35 mm. έγχρωμη, 62 λεπτά

ΣΙΝΑΣΟ Σ, ΤΟΠΟ ΓΡΑΦΙΑ ΤΗ Σ ΜΝΗΜΗΣ
Από την αρχαιότητα ο ελληνικός λαός έζηαε σπς όχθες του Αιγαίου Το 1923. μετά τον ελλη
νοτουρκικό πόλεμο και στο ονομα της ιδέας του έθνους, με τη συναίνεση των Μεγάλων Δυνά
μεων. αποφασιστηκε η πρώτη οργανωμένη μεταξύ δυο κρατών εθνιχή εκκαθάριση του 20ου αι
ώ να Ενάμισι εχστομμυριο Ελλη νες  εγκαταλείπουν την Τουρκία, κάτω από απάνθρωπες 
συνθήκες και τετρακόοεις χιλιάδες Τούρκοι υποχρεώνονται νο φύγουν απ' την Ελλάδα 
Σκηνοθεσία: Τιμών Κουλμάσης. Ηρω Σιοφλιάκη

αντι-ΚΙΝΗΜΑ ΤΟΓΡΑ ΦΟΣ



Σενάριο ΤΙμων Κουλμάσης, Ηρώ Σιαφλιάκη 
Φωτογραφία rjacques Pemarl 
Μοντάζ Aurtque Delennoy 
Ηχοληψία : Anrtrp Síkier ski 
Αφήγηση Ηρώ Σιαψλιόκη
Παραγωγή: ΠερΙπλους Ε Π Ε , Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, lapsus. La Sept ARIa , L 'Ina  
16 mm, έγχρωμη. 62 λεπτό, ντοκιμαντέρ

ΤΟ ΑΘΠΟ ΣΗΜΑ
Μέσο σε μια έρημη πόλη που κόποια σύγχρονη υβρις της έχει στερήσει το νερό ■ οι λιγοστοί ε-
νσπομεΐναντες κάτοικοί της. συνεχίζουν τη ζωή. προσπαθώντας να διαβάσουν τον κόσμο απ' την
αρχή και ν' ανακαλέσουν στη μνήμη τους απόντες, προετοιμάζοντας τους εαυτούς τους για τη
λύτρωση, για τη θυσία, για την αγάπη
Σκηνοθεσία : Νίκος Κορνήλιος
Σενάριο: Νίκος Κορνήλιος
Φωτογραφία: Dominic Colin
Μοντάζ: Δέσποινα Μαρουλόκου
Ηχος: Μαρίνος Αθανασόπουλος
Μουσική: Νίκος Κορνήλιος
Σκηνικά: Ιουλία ΣταυρΙδου
Παραγωγή: Νίκος Κορνήλιος. Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου
Ηθοποιοί: Ιρις Χατζηαντωνίου. Ακύλλας Καραζήσης. Αρτό Απαρτιάν, Τίτος Βανδής
35 mm. ασπρόμαυρο, 90 λεπτό

NO B U D G ET  STO RY
Μια ιστορία αγάπης και όχι μόνο Τα φιλόδοξα όνειρα ενός νέου και άπειρου σκηνοθέτη για να 
φ πόζει την πρώτη του ταινία μεγάλου μήκους, πραγματοπουνται μετά την πρόταση ενός πορ- 
νοπαραγωγού. Του αναθέτει να φτιάξει μια ταινία που το μόνο τολμηρό στοιχείο της να είναι "ένα 
φιλί"...
Σκηνοθεσία : Ρένος Χαραλαμπίδης 
Σενάριο: Ρένος Χαραλαμπίδης 
Φωτογραφία :Δημήτρης Κορδέλας 
Μοντάζ: Ντίνος Βαμβακουσης 
Ηχος: Στέφανος Ευθυμίου 
Σκηνικά: Ανθή Βερύκιου 
Παραγωγός: Νίκος Βεργέτης 
Παραγωγή: SUN LIGH T Α .Ε .Β Ι P E  Κομοτηνής
Ηθοποιοί: Ρένος Χαραλαμπίδης. Γιάννης Μποσταντζόγλου, Δήμητρα Παπαδήμα. Βόνα ΠεφΟνη.
Γ  ιώργος Βωλτζάτης
35 mm, ασπρόμαυρο, 85 λεπτό.

ΑΥΡ ΙΟ  ΟΑ ΞΕΡΟ ΥΜ Ε
Η ασήμαντη ιστορία δύο ηρώων του Ντοστογιέφσκι. στην εποχή του DNA, της μαφίας, του χρη
ματιστηρίου και της λοβοτομής.
Σκηνοθεσία : Ανδρέας Θωμόπουλος 
Σενάριο: Ανδρέας Θωμόπουλος 
Φωτογραφία: Αρης Σταύρου 
Μοντάζ: Μένιος Δίτσας, Ηρώ Βρετζόκη 
Ηχος: Δημήτρης Αθανασόπουλος 
Μουσική: Γιώργος Καλκόνης 
Σκηνικά: Τάσος Ζωγράφος
Παραγωγή: Ανδρέας Θωμόπουλος, Ε Ρ Τ  Α .Ε . , Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου 
Ηθοποιοί: Σταύρος Παρόβας, Tam ila Koulieva - Karantinaki, Αννα Φονσου, Αλμπέρτο Εσκενόζυ, 
θοδωρής Προκοπίου. Μαριόννα Αρβανιτίδου, Εκτωρ Καλούδης 
35 mm, έγχρωμο. 110 λεπτά.

ΕΥ ΓΕ Ν ΙΟ Σ ... ΑΓΝ Ω ΣΤΩΝ  ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟ ΙΧΕΙΩΝ
Ο Ευγένιος είναι ένας συνεσταλμένος υπαλληλάκος που δέχεται αδιαμαρτύρητα την καταπίεση 
του περιγύρου του. Τ ις  νύχτες, όμως, "μετεμψυχώνεται" σε  Χαμφρει Μπόγκαρτ και περιφέρεται 
στα στέκια του αθηναϊκού υποκόσμου όπου θα συναντήσει μια μπαργούμαν, κι ένας μεγάλος έ 
ρωτας θ ανθίσει. Ο Ευγένιος θα πείσει τους αφ ελείς δεσμοφύλακές του πως είναι όντως ένας 
εκτός νόμου Ρομπέν των Πόλεων, "θα καταδεχτεί" να τους στρατολογήσει υπό την αρχηγία του, 
κι ένα τρελό παιχνίδι θ' αρχίσει, ώσπου.
Σκηνοθεσία : Κώστας Ζυρίνης 
Σενάριο: Κώστας Ζυρίνης 
Φωτογραφία: Τάσος Αλεξάκης 
Μοντάζ: Μπάμπης Αλέπης 
Ηχος: Αντώνης Σαμαράς 
Μ ουσική: Γιώργος Ανδρέου 
Σκηνικά: Σπύρος Καραγιάννης
Παραγωγή: Κώστας Ζυρίνης. Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Ε Ρ Τ  A  Ε 
Ηθοποιοί : Αντώνης Αντωνίου, Γιολάντα Μπαλαούρο, Γρηγόρης Κωσταντή Μασαλάς. Μαργαρί
τα Ανθΐδου, Μιχαέλα Αντωνίου, Πέρη Παράβου 
35 nun, έγχρωμο, 100 λεπτά.

ΒΑΣΙΛ ΙΚΗ
Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ είναι μια ερωτική ιστορία με φοντο την ελληνική επαρχία, την εποχή που η μισαλ
λοδοξία και οι άλλες ουνεπειες του εμφυλίου καθόριζαν αποφασιστικά τις ανθρώπινες σχέσεις . 
Είναι ακόμα ένα σχόλιο για τη θέληση του ανθρώπου να ζηοει ελεύθερος, και για το δικαίωμά 
του να ερωτεύεται, να ονειρεύεται και να ελπίζει .
Σκηνοθεσία : Βαγγέλης Σερντάρης
Σενάριο: Βαγγέλης Σερντάρης (βασισμένο στην αληθινη στιορία της Βασιλικής II)
Φωτογραφία: Α γγελος Βισκαδουράκης 
Μοντάζ: Κώστας Ροφτόπουλος 
Ηχος: Vladimir Kolojonov. Georgi Vlodiski 
Μουσική: Γιώργος Τσαγκάρης 
Σκηνικά: Δέσποινα Αθαναοιάδου
Παραγωγή: Βαγγέλης Σερντάρης, Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Παραλαξη ΕΠ Ε , Media 
Studios. Ε Ρ Τ  A Ε
Ηθοποιοί:ΠασχαληςΤσαρουχάς Tam illaKoulieva Karantinaki ΧάρηςΓρηγοροπουλος, Βασίλης 
ΓΙαπανίκας
35 mm, έγχρωμο 135 λεπτό 

ΤΑ  Χ Ρ ΥΣ Α  ΜΗΑΑ ΤΩΝ ΕΣΠ ΕΡ ΙΔ Ω Ν
Μια ζωή, ο Λουκάς ο παλιατζής την κοπάναγε απο την πολυτάραχη οικογένεια του, τις αγιοψω- 
ναρες της πεθεράς του και. κυρίως, τους μπελάδες Ομως, το κλεμμένο χρυοο νόμισμα των 
Εσπερίδων και η αινιγματική Ζένα αναστατώνουν ανεπανόρθωτα τη ζωή του. κι ο Λουκάς βρί
σκεται μπλεγμένος ο ε αναπάντεχες περιπέτειες

Σκηνοθεσία : Σοφία Παπαχρήστου
Σενάριο. Σοφία Παπαχρήστου
Φωτογραφία: Γ  ιάννης Δρακουλαρόκος
Μοντάζ: Γ  ιώργος Τριαντοφύλλου
Ηχος: Αργήρης ΛαζαρΙδης
Μουσική: Μάριος Στρόφαλης
Σκηνικά: Φλώρα Κουτσουμάνη, Σοφία Παπαχρήστου
Κιν. Σχέδια : Ακης Μελάχρης
Παρογωγή: A RT M EDIA, Σοφία Παπαχρήστου. Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου 
Ηθοποιοί: Λάζαρος Ανδρέου. Ζαχαρίας Ρόχας. Αφροδίτη Αλ Σαλέχ . Αννα ΔελαπΟρτα 
35 mm, έγχρωμο, 85 λεπτά

M IRUPAFSHIM
Η εσωτερική πορεία ενός τριαντσπεντάρη μέσα από τη γνωριμία του με τον τρόπο ζωής και τον
πολιπσμά ενός άλλου λαού, καθώς και η ωρίμανσή του μέσο απ' τις συγκρούσεις του μ' αυτόν
Σκηνοθεσία : Γ  ιώργος Κόρρας, Χρήστος Βούπουρας
Σενάριο: Γ  ιώργος Κόρρας, Χρήστος Βούπουρας
Φωτογραφία: Κωστής Γ  κίκας
Μοντάζ: Γ ιώργος Κόρρας. Χρήστος Βούπουρας
Ηχος:ΝτΙνος Κίττου, Νίκος Παπαδημητρίου
Μ ουσική: Σταύρος Ξαρχάκος
Σκηνικά: Νίκος Κασαπάκης
Παραγωγός: Χρήστος Βουπουρας, Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου. Borough Film Ltd 
Television Services J .K .Ltd
Ηθοποιοί: Ακης Σακελλαρίου, Δήμητρα Χατουπη. Muzaler Zilla, Armando Daouti 
35 mm, έγχρωμο. 125 λεπτά.

Π ΕΣ ΠΩΣ Μ' Α ΓΑ Π Α Σ
Η Χαρά ζει απομονωμένη σε  μια επαρχιακή πόλη, βυθισμένη σ ε μια γλυκιά νοσταλγία, μετά τον 
αφνικό θάνατο του άντρα της. Τη ζωή της γεμ ίζει η τρυφερότητα της κόρης της. που αναρωτιέ
ται αν τα λουλούδια μιλάνε μεταξύ τους, και η φιλία με τη Φλώρα, που επιμένει να επιπλέει στον 
αφρό των ημερών. Δ εν  περιμένει τίποτα... δεν ονειρεύεται τίποτα 
Σκηνοθεσία : Κωστούλα Τωμαδάκη
Σενάριο:Αλέξανδρος Κακαβάς. Λένα Μακρή, Κωστούλα Τωμαδάκη
Φωτογραφία: Ηλίας Κωνσταντακόπουλος
Μοντάζ: Τόκης Κουμουνδούρος
Ηχος: Πόνος Παπαδημητρίου
Μ ουσική: Γ  ιώργος Τσαγκάρης
Σκηνικά: Αγνή Ντούτση
Παραγωγός: Κωστούλα Τωμαδάκη, Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Ε Ρ Τ  Α .Ε .
Ηθοποιοί: Γ  ιώτα Φέστα, Δημήτρης Αλέξανδρός, Αναστασία Παρετζόγλου, Ντίνα Μιχαηλίδη, Κώ
στας Μαρκοπουλος, Σωκράτης Αλαφούζος, Κική Μπαλάσκα 
35 mm, έγχρωμο, 85 λεπτά.

Ο ΚΥ Ρ ΙΟ Σ ΜΕ ΤΑ  ΓΚΡ Ι
Ύστερα από 30 χρόνια υπηρεσία στην Εταιρεία Υδάτων. ο κ. Λεωνίδας Χρύσης παίρνει τη σ ύ
νταξή του. Οπως κάθε καλοκαίρι, θα πάει στα Ιαματικά Λουτρά Πλατύστομου μόνος, χωρίς την 
οικογένεια του. Θα συναντήσει και θα ερωτευτεί μια γυναίκα, τη Χριστίνα, που θα τον ερωτευτεί 
κι αυτή. Εν α  βαθύ ένστικτο ζωής τον σπρώχνει σ' ένα πάθος σαν αυτό των νεανικών τους χρό
νων. Ομως η Χριστίνα ζει στην Ελβετία . Πρέπει να φ ύγει. Θα χωρίσουν. Παρά τις τύψεις για την 
οικογένειά του που έχει διαλύσει, τη γυναίκα του, την κόρη του. το γιο του κυρίως, ο Λεωνίδας 
θα πάει να τη βρει στην Ελβετία 
Σκηνοθεσία : Περικλής Χούροογλου
Σενάριο: Περικλής Χουρσογλου (με τη συνεργασία του Δημήτρη Κεχαίδη και του Jan  Fleischer)
Φωτογραφία: Σταμάτης Γ  ιαννουλης
Μοντάζ: Τάκης Γ  ιαννόπουλος
Ηχος: Μαρίνος Αθανασόπουλος
M ouaiKß:N icola Piovani
Σκηνικά: Αναστασία Αρσενη
Παραγωγός: Αναστάσιος Βασιλείου , Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Mythos, FAM A Film 
(Switzerland), Lumiere (Cyprus), Ε Ρ Τ  A .E . , A TTIC A  S .A , LTV
Ηθοποιοί: Γ  ιώργος Μιχαλακόπουλος. Ειρήνη Ιγγλέση, Ράνια Οικονομίδου, Μαρία Κεχαγιόγλου
θ έμης Χειμαράς
35 mm, έγχρωμο. 100 λεπτά.

ΚΑΜ ΙΑ ΣΥΜ Π Α Θ ΕΙΑ  Π Α  ΤΟ  ΔΙΑΒΟ ΛΟ
Μια ακραία εωτική ιστορία στην Αθήνα, αύριο! Εν α ς  ταμίας γνωρίζει τον έρωτα στο πρόσωπό 
μιας νεαρής σερβιτόρας που μόλις αποφυλακίστηκε Οταν τη χάνει, θα ταξιδέψει μέχρι την κό
λαση, για να τη ξαναβρεί. Ρωμαίος και Ιουλιέτα, Ορφέας και Ευρυδίκη, ο έρωτας ως έσχατη αξία 
σ' ένα κοσμο που βυθίζεται στην μετριότητα 
Σκηνοθεσία : Δημήτρης Αθανίτης 
Σενάριο: Δημήτρης Αθανίτης 
Φωτογραφία: Πάνος Θεοφανόπουλος 
Μοντάζ: Στάθης Πλώτας 
Μουσική: Γ  ιώργος Μπιλίκας 
Σκηνικά: Αση Δημητρουλοπουλου
Παραγωγός: Δημητρης Αθανίτης. Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου 
Ηθοποιοί: Κώστας Καζανάς, Λένα Κιτοοπούλου. Γ  ιώργος Κοτανίδης. Πάνος θανασουλης. Γ  ιάν
νης Μποσταντζόγλου, Τάκης Βαμβακιδης 
35 mm, ασπρόμαυρο, 82 λεπτά.

Χ Α Μ ΕΝ ΕΣ Ν ΥΧΤΕΣ
Μετά τον ξαφνικό θανατο του πατέρα της. η Μαρία, μια νεαρή ελληνίδα, επισκέπτεται την α
δελφή της, Ελενα , στο Βερολίνο, πιστεύοντας οτι είναι επιτυχημένη χορεύτρια Οι δυο αδελφ ες 
δεν έχουν συναντηθεί εδω και πολλά χρόνια. Σύντομα η Μαρία ανακαλύπτει το μυστικό της Ε λ ε-  
νας που συνδέεται αμεοα με την απρόσιτη συμπεριφορά της 
Σκηνοθεσία : Αγγελική Αντωνίου 
Σενάριο: Αγγελική Αντωνίου, Κριτών Καλαιτζίδης 
Φωτογραφία: Sebastian Richter, Pío Corradi.
Μοντάζ: Catherine Steghens 
H xoc:Frank Behnke, Νίκος Παπαδημητρίου 
Μ ουσική: Δημήτρης Παποδημητρίου 
Σκηνικά: Gabriele Binder Αναστασία Αροένη
Παραγωγός: Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου. Jost Hering Filmproduktion, ZD F. Filmboard 
Berlin Brandenburg GmbH
HOonoioUasm in Tabatabai Βικη Βολιωτη, Sharon Brauner Frank Stieren Andre Henmcke. 
Andreas Mannkopll Keike Steinweg. Stelan Lohse. Rail Knebel
35 mm, έγχρωμο, 86 λεπτά.

avu-KIISHMA ΊΌΓΡΛ ΦΟΣ



Τ Α ΙΝ ΙΕ Σ  Μ ΙΚ Ρ Ο Υ  Μ Η Κ Ο Υ Σ
Ε Ε Ε Ι ΜΗ Σ Κ Α Λ ΙΖ Ε Ι! ΤΗ ΜΥΤΗ ΣΟ Υ
Το "Να σκαλίζεις τη μύτη σου" μπορεί νο γίνει μια κακή έμμονη συνήθεια... Πόσα προβλήματα 
μπορεί να σου προκαλέσει: Θα την ζεπεράσεις;
Σκηνοθεσία : Πόρης Φραγκούλης
Σενάριο: Πόρης Φραγκούλης. Αναστασία Φρσγκούλη
Φωτογραφία: Πόρης Φραγκούλης
Μοντόζ: Πόρης Φραγκούλης
Η χος: Αναστασία Φρσγκούλη
Παραγωγή: Αναστασία Φρσγκούλη & Σχολή Ηχου & Εικόνας Παπαντωνοπούλου 
Ηθοποιοί: Κ. Πιτσίδης, Ε λ . Μέρμυγκας. Ε  Μέργυγκα, Π. Σπυρίδωνος 
16 mm, έγχρωμο, σπουδαστική, 12 λεπτά.

Ν ΤΕΜ ΕΝ ΤΙΑ
Εν α ς άνθρωπος κοιτάζεται ένα πρωί στον καθρέπτη και βλέπει το πρόσωπό του παραμορφωμέ
νο. Η απόγνωση που περιέρχεται καθώς και η στάση της κοπέλας του και του γιατρού του τον ο
δηγούν στην παραφροσύνη.
Σκηνοθεσία : Χρ. Χατζηαντωνίου
Σενόριο : Χρήστος Χατζηαντωνίου (βασισμένο σ ε  διήγημα ταυ Τσαρλς Μπουκόφσκι)
Φωτογραφία: Θύμιος Μπακαντάκης
Μοντάζ: Λάμπρος Σκάρλας
Ηχος: Νίκος Παπαδημητρίου
Παραγωγή: Χρ. Χατζηαντωνίου
Ηθοποιοί: Μ. Πετρούσης, Θ. Θ εμέλας, 8 . Μελά, Μ. Θεοδωράτος 
Super 16 mm. έγχρωμο, σπουδασπκή, 15 λεπτά.

ΓΚΛ ΙΝ ΓΚ  - ΓΚΛΟ Ν ΓΚ
Έ να  αντικείμενο προκαλεί αναστάτωση στη ζωή μιας κοπέλας.
Σκηνοθεσία : Κωνσταντίνα Συλαΐδη
Σενάριο: Κωνσταντίνα Συλαΐδη
Φωτογραφία: Κωνσταντίνα Συλαΐδη
Μοντάζ: Κωνσταντίνα Συλαΐδη, Γιώργος Χατζηκυριάκος
Ηχος: Αναστασία Φραγκούλη
Παραγωγή: Αργύρης Τσεπελίκας
Ηθοποιοί: Μαρία Καραγιώργου, Βέρα Καραγιώργου
16 mm, έγχρωμα, σπουδαστική, 5 λεπτά 30 δευτερ.

Ε ΙΤ Ε  ΘΑΝ ΑΤΟ Σ Ε ΙΤ Ε  Λ Ε Υ Τ ΕΡ ΙΑ
Στο ιστορικό αυτό ντοκυμανταίρ που έχει σαν οδηγό αποσπάσματα από τα απομνημονεύματα 
του Μακρυγιάννη, γ ίνεται αναφορά σ ε ορισμένα βασικά γεγσνότα που έλαβαν χώρα στην Ελλά 
δα από την Αλωση της Κωνσταντινούπολης το 1453, έως τη δημιουργία του Ελληνικού Κράτους 
το 1830.
Σκηνοθεσία : Δημήτρης Τράγγαλος 
Σενάριο: Δημήτρης Τράγγαλος 
Φωτογραφία: Δημήτρης Τράγγαλος 
Μοντάζ: Δημήτρης Τράγγαλος 
Ηχος: Δημήτρης Τράγγαλος 
Κείμενα-Έρευνα : Σοφία Σφυρόερα 
Αφήγηση: Μάνος Κατράκης, Άννυ Χριστοφιδάκη 
Παραγωγή: Δημήτρης Τράγγαλος 
16 mm, έγχρωμο, ντοκιμαντέρ, 34 λεπτά.

Η ΕΚΔ ΙΚΗ ΣΗ  Τ Ο ΥΣ ΕΛ ΙΛ Ο ΙΝ Τ
Ο Θράσος Βρελλής είναι ένας νέος σκηνοθέτης που γυρίζει την πρώτη του ταινία, τον "Πολίτη 
Κανέλλο". Πρότυπό του είναι ο Orson Welles.
Σκηνοθεσία : ΠαναγιώτηςΦερεντίνος
Σενάριο : Παναγιώτης Φερεντίνος
Φωτογραφία: Σιμός Σαρκετζής, Μ. Πολυζωγόπουλος
Μοντάζ: Λάμπρος Σκάρλας
Ηχος: Νίκος Τριανταφύλλου
Παραγωγή: Παναγιώτης Φερεντίνος
Ηθοποιοί: Χρήστος Χατζηιωόννου. Παν. Τουρτουρόπουλος
16 mm, έγχρωμο, σπουδαστική, 14 λεπτά.

T .V . DREA M S
Ο μικρός Λεωνίδας περιμένει με τη μητέρα του τον πατέρα του, να γυρίσει σπίτι, βλέποντας οτην 
τηλεόραση την ταινία Superman. Επιστρέφοντας, ο πατέρας του, έχει μπλέξει με κάποιους μο- 
τοσυκλετιστές που προσπαθούν να του επιτεθούν. Ο Λεονίδας επηρεασμένος από την ταινία, 
πηδά από το μπαλκόνι για να βοηθήσει τον πατέρα του.
Σκηνοθεσία : Κ Παπαδάπουλος
Σενάριο: Κοσμάς Παναγιωτίδης
Φωτογραφία: Νικόλαος Νταλαρίμπας
Μοντάζ: Σπύρος Ρασιδόκης
Ηχος: Δήμητρα Τσιτούρη
Παραγωγή: Κ  Παπαδάπουλος
Ηθοποιοί: Ευθύμιος Δημητρίου. Λεωνίδας Μανουσάκης
16 mm, έγχρωμο, σπουδαστική, 5 λεπτά 3 δευτερ.

GAM E O V ER
Οταν ο χρόνος τελειώ νει και οι επιλογές είναι περιορισμένες, η εκλογή που θα κάνεις δε φαίνε
ται πάντα η καλύτερη. Ωστόσο αν δεν έχεις  τίποτα να χάσεις και αν οι πιθανότητες είναι μαζί 
σου, ένα απλό παιχνίδι μπορεί να σημαίνει λύτρωση. Ακόμη και αν το τίμημα είναι η ζωή οου. 
Σκηνοθεσία : Μίλτος Πηλαλητός 
Σενάριο: Μίλτος Πηλαλητός 
Φωτογραφία: Θυμιος Μπακαντακης 
Μοντάζ: Μίλτος Πηλαλητός 
Μουσική: Γιώργος Μικρός
Ηχος: Μίλτος Πηλαλητός. Levon Avakian, Θανάσης Νασκάρης 
Παραγωγή:Μίλτος Πηλαλητός
Ηθοποιοί: Σεραφείμ Μανώλης. Χάρης Αργύρης. Μαπνα Σβώλου, Μπάμπης Λουκόπουλος 
16 mm. έγχρωμο, με υπόθεση. 6  λεπτά 45 δευτερ.

ΖΑΧΑ ΡΗ  Γ ΙΑ  ΤΟΝ ΚΑΦΕ
Η Δημητρα σκοτώνει την αδελφή της και τη θάβει σ' ένα χωματόδρομο Η επόμενη μέρα.. 
Σκηνοθεσία : Νεφέλη Πιπίνου 
Σενάριο: Ν εφέλη Πιπίνου 
Φωτογραφία:Γ ιωργος Σβολόπουλος

Μοντάζ: Νεφέλη Πιπίνου 
Ηχος: Δήμητρα Τσιμούρη
Παραγωγή: Ν εφέλη Πιπίνου, Γ  ιώργος Σβολόπουλος, Σχολή Σταυράκου 
Ηθοποιοί: Ελεάνα Αρβανίτη, Μιχάλης Ιατρόπουλος 
16 mm, έγχρωμο, σπουδασπκή, 6 λεπτά

Π ΕΡΣ Ι ΤΕΤΟ ΙΟ  ΚΑ ΙΡΟ
Εν α ς νεαρός μουσικός μένει με το αμάξι του ένα βράδυ σ ε  μια ερημική τοποθεσία Εκεί γνωρί
ζει και ερωτεύεται με πάθος μια κοπέλα Η ιστορία είναι ένα flash - back που ζωνταντεύει, στα 
μάτια του ήρωα το βράδυ των γενεθλίων του, όταν πια κοιτά μόνος του φωτογραφίες 
Σκηνοθεσία : Ελένη  Μαρκογιάννη 
Σενάριο: Αργήρης Μαρκογιάννης, Ελένη  Μαρκογιάννη 
Φωτογραφία: Τάκης Βενετσανάκος 
Μοντάζ: Κώστας Ραυτόπουλος 
Μ ουσική: Φώτης Μητρόπουλος 
Ηχος: Κ . Τριανταφυλλόπουλος 
Παραγωγή: Ελένη  Μαρκογιάννη
Ηθοποιοί: Βασίλης Τσάγκλος, Κορίνα Χρυσαίδου. Νίκος Μποτόπουλος 
35 mm, έγχρωμο, σπουδασπκή, 16 λεπτά

CASTRA TO
Τέσσερις άντρες πάσχουν βλέποντας τις αγαπημένες τους να γίνονται έρμαιο της υπερσεξουα- 
λικότητας του ήρωα, ηθοποιού με τρομερή επιτυχία στο γυναικείο φύλο, που δεν ένοιωσε ποτέ 
το φόβο του ευνουχισμένου. Παίρνουν σκληρή εκδίκηση και καταργούν οριστικά τον ανδρισμό 
του.
Σκηνοθεσία : Στράτος Μπέλλος
Σενάριο: Στράτος Μπέλλος
Φωτογραφία:Βαγγέλης Βλαχάκης
Μοντάζ: Λάμπρος Σκάρλας
Ηχος: Μάριος Πρίντεζης, Γ  ιάννης Χρυσογόνου
Παραγωγή: Στράτος Μπέλλος
Ηθοποιοί: Μάικ Βογιατζής, Γ  ιάννης Γ  αιτανίδης, Σπύρος Ξανθόπουλος, Μιχάλης Μιχαηλίδης 
16 mm, έγχρωμο, σπουδασπκή, 6 λεπτά 5 δευτερ.

ΑΠΟ ΕΝ Α ΚΟΚΚΙΝΟ Α ΕΡΟ ΣΤΑ ΤΟ
Ο κύκλος της αιώνιας φυγής κι επιστροφής σ ε  μια έρημη πλέον παιδικότητα. Οι συνειρμικές ει
κόνες και ο επαναλαμβανόμενος μονόλογος της ηρωίδας, θα σταματήσουν με μια "τελεία", δια
φορετική, νοσταλγική κι ελπιδοφόρα.
Σκηνοθεσία : Νάνα Παπαδάκη 
Σενάριο: Νάνα Παπαδάκη 
Φωτογραφία: Κική Αθανασουρέλια 
Μοντάζ: Νεφέλη Πιπίνου. Δήμητρα Νικητάκη 
Ηχος: Αργήρης Λαζαρίδης 
Παραγωγή: Σχολή Ε . Χατζίκου, Νάνα Παπαδάκη 
Ηθοποιοί: Ναταλία Στυλιανού, Βασίλης Σαμόλης 
16 mm, έγχρωμο, σπουδασπκή, 6 λεπτό

ΟΤΑΝ 0  ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΙΝΗΜ. ΜΗΧΑΝΗ ΣΥΝ Α Ν ΤΗ ΣΕ ΤΟΝ ΣΥ ΓΓ Ρ Α Φ ΕΑ  ΠΟΥ ΔΕΝ  
ΕΓΡ Α Φ Ε ΤΙΠΟΤΑ
Ο άνθρωπος με την κινηματογραφική μηχανή συναντάει το συγγραφέα που δεν έγραφε τίποτα. 
Και οι δύο είναι αλλού. Γίνεται τίποτα;
Σκηνοθεσία : Δημήτρης Κατσαλήρος 
Σενάριο: Δημήτρης Κατσαλήρος 
Φωτογραφία: Δημήτρης Κατσαλήρος 
Ηχος: Γ  ιώργος Σαμαρόπουλος 
Παραγωγή: Τάκης Ζάρρας
Ηθοποιοί: Γ  ιάννης Βανταράκης, Γ  ιώργος Σαμαρόπουλος 
16 mm, έγχρωμο, σπουδασπκή, 4 λεπτά 30 δευτερ.

Σ Χ Ε Σ Ε ΙΣ
Ο Γ  ιώργος είναι ιδιοκτήτης μιας εταιρείας. Εν α  βράδυ φ εύγει από το σπίτι του για να παρευρε- 
θεί στο Συμβούλιο της εταιρείας του...
Σκηνοθεσία : Στέλιος Λασιθιωτάκης 
Σενάριο: Στέλιος Λασιθιωτάκης 
Φωτογραφία: Στέλιος Λασιθιωτάκης 
Μοντάζ: Στέλιος Λασιθιωτάκης 
Μ ουσική: Ξύλινα Σπαθιά 
Ηχος: Δήμητρα Τσιμούρη 
Παραγωγή: Ε . Cool
Ηθοποιοί: Βαγγέλης Κλούφετος, Μέλπω Κωστή. Ιωσήφ Μαρινάκης 
16 mm, έγχρωμο, σπουδασπκή. 8 λεπτά

ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΠΟΤΟ
Ο Γ  ιώργος προσπαθεί να πραγματοποιήσει τις επιθυμίες του με τον πιο εύκολο τρόπο. Ο γέρο 
"μάγος" που προσπαθεί να τον βοηθήσει, έχει κάτι κοινό μαζί του...
Σκηνοθεσία : Μαριάννα Καπετανοπούλου 
Σενάριο: Μ. Καπετανοπούλου 
Φωτογραφία: Γ  ιώργος Κάκκαλης 
Μοντάζ: Παύλος Κνεφ 
Ηχος: Μιχάλης Σαβουιδάκης 
Παραγωγή: Μαρ. Καπετανοπούλου
Ηθοποιοί: Αργύρης θανασούλας. Βασίλης Παπαγεωργίοο, Κλεοπάτρα Σβανα 
16 mm. έγχρωμο, σπουδαστική. 7 λεπτά

ΤΟΣΟ ΟΜΟΡΦΟ ΚΑ Ι ΤΟΣΟ Μ ΕΓΑ Λ ΕΙΩ Δ ΕΣ
Ο ήρωας ονειρεύεται και μέσα σ' ένα εφιάλτη βλέπει ότι η κοπέλα του έχει ερωτική σχέση μ' έ 
ναν άλλον άντρα. Αυτό τον αναστατώνει τρομερά. Στο τέλος τα ξαναβρίσκει με τη φίλη του. Η 
σχέση τους όμως έχει τραυμαπστεί ανεπανόρθωτα 
Σκηνοθεσία : Γιώργος Καραστάθης 
Σενάριο: Γ  ιώργος Καραστάθης 
Φωτογραφία: Νίκος Βουλγαρης 
Μοντάζ: Ιωάννα Σπυροπούλου 
Ηχος: Γ  ιώργος Παπαγεωργίου 
Ηθοποιοί: Α λέξης Μπουρδούμης. Αγγελικά Σπετσέρη 
16 mm. έγχρωμο,σπουδασπκή, 7 λεπτά

« ντί -ΚΙΝΗΜΑ ΤΟΓΡΑ ΦΟΣ



ΜΟΥ ΕΧ Ε Ι ΕΠΑΝΕΙΛΗΜ Μ ΕΝΑ ΙΥ Μ Β Ε Ι
Το φλερτ κοι οι απρόβλεπτες ουνοντήοπς των δυο φίλων παρουσιάζονται σ ε  ελληνική ατμό 
σφαίρα
ΧκηνοβτσΙο: Ιωάννης Κόσσης 
Σενάριο: Κ Μυτάρας, I Κάσσης 
Φωτογραφία Ιωάννης Κάσσης 
Μοντάζ: Κώστας Μυτάρας, Ιωάννης Κάσσης 
Ηχος: Αν Γραγκούλη, Γ  Νομικός, Λαμπαδάκη 
Παραγωγή: Γιώργος Γαλάνης
Ηθοποιοί: Κ Κονδύλης, Γ Μηλουνης, Μ Βοσιλόκη, θρ  Κόοαης. Ιωάννα Ζιΰννη 
16 mm, έγχρωμο, σπουδαστική. 10 λεπτά

Κ Α Φ Ε ! ΚΑ Ι ΣΥΜ ΠΑΘΕΙΑ
Ενα  ζευγάρι παίρνει τον πρωινό του καφέ Ο σύζυγος αγριοκοιτάζει τη ουζυγο η οποία είναι α
τημέλητη και μελαγχολική Αγανακπομένος φ εύγει οπό το σπίτι λέγοντας όπ χωρίζει Εκείνη 
τηλεφωνεί στον εραστή της λέγοντάς του ότι όλα πήγαν καλά Αλλάζει και φεύγει χαμογελα
στή Ο σύζυγος λαβαίνει αργότερα μια καρτ - ποστάλ οπό τη Χαβάη 
Σκηνοθεσία : Νίκος Θωμαδόκης 
Σενάριο: Νίκος Θωμαδόκης 
Φωτογραφία: Μαρία Καρώρη 
Μοντάζ: Νίκος Θωμαδόκης 
Ηχος: Αλέξανδρος θεοχάρης 
Παρογωγή: Σχολή Κινημ/φου Λ. Σταυράκου 
Ηθοποιοί: Νίκος θωμαδάκης. Αντριόνα Μπερουκα. Δημήτρης Σταυρου 
16 mm. έγχρωμο, σπουδαστική

TERM O M ETRO
Στα μάτια του Αναστάση, ενός "loser", η πόλη μοιάζει με θολή εικόνα ενός μηχανισμού, που α
πλώνει τα χέρια στα ράφια των σούπερ - μάρκετ και αχρηστεύει ότι πιάσει. Ο Ανάστασης ύστε
ρα από μια περιπλάνηση μέσα στην πόλη φτάνει στο σκουπιδότοπο. Εναν κόσμο που δεν βλέ
πουμε αλλά υπάρχει.
Σκηνοθεσία : Θεόδωρος Κολέσης 
Σενάριο: Θεόδωρος Καλέσης 
Φωτογραφία: Βασίλης Κεχαγιάς 
Μοντάζ: Γιόννα Σπυροπούλου 
Ηχος: Αν Παπαδόπουλος
Παραγωγή: Θεόδωρος Καλέσης, Σωτήρης Ζήκος, Τζένη Παυλίδου
Ηθοποιοί: Αν. Παπαδόπουλος, Βασίλης Κεχαγιάς, Δημήτρης Πικρός, Χρήστος Ρουμελιώτης,
Λευτέρης Παπαδόπουλος
Super 16 mm, έγχρωμο, σπουδαστική, 19 λεπτά

ΕΝ Α ΚΑ ΛΑ  ΚΡΥΜ ΕΝ Ο  Μ ΥΣΤΙΚΟ
Τις περισσότερες φορές τα μυστικά δεν είναι τόσο καλά κρυμένα. Εν α ς  άνδρας και μια γυναίκα 
ανακαλύπτουν ένα μυστικό...
Σκηνοθεσία : Γ  ιώργος Ανταχώπουλος 
Σενάριο: Ιωάννης Κάσσης. Γ  ιώργος Ανταχώπουλος 
Φωτογραφία: Ιωάννης Κάάσης 
Μοντάζ: Ιωάννης Κάσσης 
Ηχος: Γ  ιώργος Ανταχώπουλος
Παραγωγή: Σχολή Παπαντωνοπούλου & Κατερίνα Μπαραμπούτη 
Ηθοποιοί: Κατερίνα Μπαραμπούτη, Δημήτρης Πολυτής 
16 mm. έγχρωμο, σπουδαστική, 7 λεπτά

0  Α ΥΤΟ ΧΕ ΙΡ Α Σ
Μια ταινία περιέργων συγκυριών όπου τα παντα μπορούν να ανατραπούν...
Σκηνοθεσίο: Γιάννης Γοιτανίδης
Σενάριο: Γιάννης Γαιτανίδης (διασκευή από κόμικ των Trillo και Mandralina)
Φωτογραφία: Π. θεοφανόπουλος 
Μοντάζ: Αγγέλα Δεσποτίδου 
Ηχος: Στέφανος Ευθυμίου 
Παραγωγή: Γ  ιάννης Γ  αιτανίδης
Ηθοποιοί: Α λεξ  Τριανταφυλλίδης, Ορέστης Καμπερίδης, Terry, Σ . Λαμπαδάκη, Λίνα Γιαννοπου-
λου, Γ  ιώργος Αποστόλου
35 mm. έγχρωμο,με υπόθεση, 7 λεπτά

ΤΟ Α ΥΓΟ  ΣΥΜΦΟΡΑ
Παρακολουθούμε κάποιον, που ήθελε να περάσει την Κυριακή οτο αγρόκτημά του. μακριά απο 
την καθημερινή ρουτίνα της πάλης Δυστυχώς, εκείνη τη μέρα δεν μπόρεσε να ηρεμήσει όσο θα' 
θελε.
Σκηνοθεσία : Βασίλειος Δρακούλης 
Σενάριο: Βασίλειος Δρακούλης 
Φωτογραφία: Βασίλειος Δρακούλης 
Μοντάζ: Βασίλειος Δρακούλης 
Μ ουσική: Βασίλειος Δρακούλης 
Ηχος: Βασίλειος Δρακούλης 
Παραγωγή: Β Δρακούλης 
Ηθοποιοί: Β Δρακούλης (σπηκάζ)
16 mm, έγχρωμο, κινούμενο σχέδιο, 2 λεπτά 45 δευτερ

ADIEMUS
Ενα ς παλαιός χάρτης γίνεται αφορμή για μια απρόβλεπτη νυχτερινή περιπέτεια
Σκηνοθεσία : Γ Χατζηκυριάκος
Σενάριο: Γ  Χατζηκυριάκος
Φωτογραφία: Γ . Χατζηκυριάκος
Μοντάζ: Γ . Χατζηκυριάκος
Ηχος: Αναστασία Φρογκούλη
Παραγωγή: Κώστας Κολοτούρος
Ηθοποιοί: Αργυρής Τσεπελίκας, Αγγελική Γαιτάνη
16 mm, έγχρωμο,σπουδαστική, 15 λεπτά 40 δευτερ.

Ο ΗΡΩΑΣ ΤΗ Σ Η Μ ΕΡΑΣ
Ο ηρωας της ταινίας, προσπαθώντας να μιμηθει τα κατορθώματα των αγαπημένων του ηρωων 
των Power R in g ers που βλέπει στην τηλεόραση, γνωρίζει μια δυσάρεστη και καθοριστική ε 
μπειρία
Σκηνοθεσία : Κώστας Χαραλάμπους
Σενάριο: Κώστας Χαραλάμπους (πάνω ο ε  μια ιδέα του Χρήστου Ράλλη)
Φωιογραφία: Πέτρος Κουμουνδούρος 
Μοντάζ: Τάκης Κουμουνδουρος

Μουσική: Στπύρος Παπασταύρου 
Ηχος: Νίκος Γλυκιώτης
Παραγωγή: Ε ΡΤ  Α Ε /Ε Τ 1 (Τμ Παιδ Α Νεανικών Πρσγραμμ )
Ηθοποιοί: Στ Ιατρίδης. Μ Αγγελή . Ανδρ Τουντοπουλου Ν Μαρκάκης Μ Οικονόμου, Αλέκος 
Σταμοτόπουλος
Super 16 mm, έγχρωμο,Τηλ παραγωγή. 16 λεπτά 30 δευτερ 

Δ ΙΑΔ ΡΟ Μ ΕΣ ΣΤΟ ΤΕΤΡΑ ΓΩ Ν Ο
Η σύγκουση ενός ζωγράφου με το έργα του. καθώς βιώνει μια παράξενη διαδρομή μέσο στον κό
σμο που ο Ιδιος δημιούργησε 
Σκηνοθεσία : Εμμ Φρσγκιοδάκη 
Σενάριο: Εμμ. Φρσγκιοδάκη 
Φωτογραφία: Σπ Παπατριανταφύλλου 
Μοντάζ: Ανδρέας Ταρνανάς 
Μ ουσική: Μάκης Φάρος 
Ηχος: Μάκης Φάρος 
Παραγωγή: Αννα Φραγκιαδάκη 
Ηθοποιοί: Δημήτρης Καμπερίδης, Κωνσταντίνα Τακόλου 
35mm, έγχρωμο,με υπόθεση, 12 λεπτά

Η Π ΕΡ ΙΠ ΕΤ Ε ΙΑ  ΕΙΝ ΑΙ 0  ΑΛΛΟ Σ
Με μια κίνηση φιλμικής σιωπής.
Σκηνοθεσία : ΑλέξανδροςΦαοόης
Σενάριο: Αλέξανδρος Φαοόης
Φωτογραφία: Α. Φαοόης
Μοντάζ: Α Φαοόης
Μουσική:Α. Φαοόης
Παραγωγή: Α. Φαοόης
35 mm, έγχρωμο,ντοκιμαντέρ, 5 λεπτά

Ν ΕΚΡΗ  ΖΩΝΗ
Νεκρή Ζώνη: μια πληγή στην καρδιά της Κυπρου και στην καρδιά της Ευρώπης. Σ' ένα σημείο της 
"πράσινης γραμμής", ένας ξαφνικός πυροβολισμός έρχεται μέσα στην ήρεμη νύχτα να δημιουρ
γήσει σύγχυση, πανικό, πόλεμο. Την αυγή οι φαντάροι ανακαλύπτουν στη "Νεκρή Ζώνη" ένα ά
λογο που ε ίχε προκαλέσει την νυχτερινή ανταλλαγή πυρών.
Σκηνοθεσία : Κυριάκος Τοφαρίδης
Σενάριο: Κυριάκος Τοφαρίδης
Φωτογραφία: Emil Triphonov
Μοντάζ: Nina Altaparmakova
Μ ουσική: Ευδοκία Χριστοδούλου - Χατζηχάρου
Ηχος: Ars Digital Studio
Παραγωγή: Κυριάκος Τοφαρίδης
Ηθοποιοί: D. Vladimirov, Y . Yiozov, Μ. Bojilova. J . Ilova
35 mm, έγχρωμο με υπόθεση, 16 λεπτά

ΤΟ Τ ΕΛ ΕΥ Τ Α ΙΟ  ΤΑ Ξ ΙΔ Ι
Η Μάχη 28 ετών, εργασιομανής, ξαφνικά μαθαίνει ότι πάσχει από λευχαιμία. Το  γεγονός αυτό
θα την καταρρακώσει. Παρατά τη δουλειά της κι εξαφανίζεται ενώ όλοι την ψάχνουν Η φίλη της
Αγγελική, αφού μάθει το συμβάν θα της προτείνει ένα ταξίδι. Στο ταξίδι δίνονται οι λύσεις.
Σκηνοθεσία : Κλεοπάτρα Σβανά
Σενάριο: Κλεοπάτρα Σβανά
Φωτογραφία: Γ  ιώργος Κόκκαλης
Μοντάζ: Παύλος Κνέυ
Ηχος: Νίκος Πολλόκης
Παραγωγή:Κλεοπάτρα Σβανα
Ηθοποιοί: Εύη Στοίδου, Μαίρη Παπαδοπούλου
16 mm, έγχρωμο, σπουδαστική, 10 λεπτά

Ε Υ Α
Φιλμική μονογραφία για την ιέρεια των Δελφώ ν Εύα Πάλμερ.
Σκηνοθεσία : Νόρα Σαβουλίδου 
Σενάριο: Νάρα Σαβουλίδου 
Φωτογραφία: Νάρα Σαβουλίδου 
Μοντάζ: Νόρα Σαβουλίδου 
Μουσική: Νορα Σαβουλίδου 
Παραγωγή: Ν. Σαβουλίδου 
16 mm, έγχρωμο,ντοκιμαντέρ, 5 λεπτά

0  Γ Α Β Ρ ΙΛ Ο Σ ΚΑ Ι ΟΙ ΚΑΛΟ Ι ΤΟ Υ  ΦΙΛΟΙ
Μια παρέα φίλων προσπαθεί να βοηθήσει τον φ ίλο τους. Γαβριλο. Ο  Γαβριλος δεν μπορεί να βρει 
"γυναίκα". Ετ σ ι οι φ ίλοι του αποφασίζουν να του βρουν μία μέσω μιας αγγελίας 
Σκηνοθεσία : Π . Πραγιάννης 
Σενάριο: Tronche!
Φωτογραφία: Παντελής Ρουμελιώτης, Αντώνης Βαραμπουτης 
Μοντάζ: Μαρία Νταουνάκη 
Ηχος: Γρ. Καρακατσάνης, Αναστασία Φραγκούλη 
Παραγωγή: Π Πραγιάννης
Ηθοποιοί: Ελενα Καστανά , Ηλιας Στρατακος. Κοσμάς Ζερβόπουλος. Κώστας Κουτσολέλος 
16 mm, έγχρωμο, σπουδαστική, 12 λεπτά 30 δευτερ.

Ε Σ Υ
Μια νέα γυναίκα σε οριακή για τη ζωή της περίοδο, γνωρίζει και σχετίζεται με εναν αρκετα με
γαλύτερο της άντρα Αν και η οχέοη είναι αδιέξοδη, καθώς δεν είναι οε θέση να απεμπλακεί συ
ναισθηματικό π' αυτόν, αφήνει έναν ενσαρκωμένο άγγελο  να επέμβει 
Σκηνοθεσία : Παρασκευή - Αλίκη Πήτερσον 
Σενάριο: Παρ Αλίκη Πήτερσον, Αγγελική Βαλαβανη 
Φωτογραφία: Κώστας Σταμούλης 
Μοντάζ: Αντωνης Τέμπος 
Μ ουσική: Κ Βερονικα Καπερώνη 
Ηχος: Βαο Κυριακοπουλος 
Παραγωγή: Aligátor Films & Μαρία Τραυλού 
Ηθοποιοί: Σ  Πέππας, Αγ Βαλαβανη, Μ Ταμπούκας. Μ. Αμοργιανου 
35 mm, έγχρωμο, σπουδαστική, 35 λεπτά

ΑΝΑΛΩΣΗ Μ ΕΧΡ Ι Τ ΙΣ  12.00
Μια απλή νέα γυναίκα προσπαθεί να πραγματοποιήσει ένα καταναλωτικό όνειρό με τη βοήθεια 
μιας προσφοράς
Σκηνοθεσία : Παπαδατος Γιώργος

αντι-ΚΙΗΗΜΑΊΌ ΓΡΑΦΟΙ



Σενύριο : Παπαδάτος Γ  ιωργος 
Φωτογραφία: Μπακοντάκης Θύμιος 
Μοντάζ: Παπαδάτος Γ  ιώργος 
Μουσική: Χάρης Γρίβας 
Ηχος: Τριαντάφυλλου Νίκος 
Παραγωγή: Παπαδάτος Γ  ιώργος
Ηθοποιοί: Δομνίκη Βασιαγιώργη, Γ  ιάννης Μάνος. Χρήστος Λέκος 
16 mm, έγχρωμο, σπουδαστική. 10 λεπτά

Ο ΕΝ ΤΟ Μ Ο ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ
Ο Παύλος εργάζεται ως φύλακας σ' ένα Βυζανπνά Μουοείο στο χωριό Διμούττος στα βουνά της
Κύπρου. Παράλληλα είναι μονιώδης συλλέκτης εντόμων. Με την απόχη του τριγυρνό τα δάση
και πιάνει έντομα που τα βράδια τα ταξινομεί σε κατηγορίες. Παρ'όλα αυτά, ο Παύλος φοβάται
τις σφήκες, γιατί αυτό τα έντομα ήταν υπεύθυνα για το θάνατο του πατέρα του όταν αυτός ήταν
μικρός, αν και υπήρχαν φήμες πως ε ίχε αυτοκτονήσει για τα μάτια μιας ξένης γυναίκας.
Σκηνοθεσία : Σταύρος Παπαγεωργίου
Σενάριο: Στ . Παπαγεωργίου
Φωτογραφία: Νίκος Αβραμίδης
Μοντάζ: Ηλίας Δημητρίου
Μουσική: Πάμπος Σακκάς
Ηχος: Πανικός Χρυοάνθου
Ποραγωγή: Tetraktys Film Production Ltd
Ηθοποιοί: Αντ. Κότοαρης. Κ . Βήχας, Στ. Φυρογένη, Στ. Καυκαρίδης. Λ . Σορόκου, Σ . Κομώδρομος 
16 mm, έγχρωμο, με υπόθεση. 22 λεπτά

Θ ΕΛΚΤΙΚΟ  ΓΑΛΑΖΙΟ
Μέσα στα πλαίσια μιας ιδιάζουσας τρυφερότητας που βασίζεται στο δίπολο, “πνευματικότητα ■ 
λαγνεία", η Νέλλη. νεαρή ζωγράφος και η Κατερίνα, μαθήτρια Λυκείου, βιώνουν μια σχέση που 
κορυφώνεται για να λυθεί με τρόπο απρόβλεπτο, καθώς απρόβλεπτες είναι και οι παρορμήσεις 
των ανθρώπων που πηγάζουν από το θυμικό τους.
Σκηνοθεσία : Λάμπρος Παγκάκης 
Σενάριο : Λάμπρος Παγκάκης 
Φωτογραφία: Λάκης Κυρλίδης 
Μοντάζ: Στέλιος Νιζήρης 
Ηχος: Βασίλης Βασιλάκης 
Παραγωγή: Λάμπρος Παγκάκης
Ηθοποιοί: Κέλυ  Διαπούλη, Τάνια Μπουσούνη, Μαρία Παγκάκη 
16 mm, έγχρωμο, σπουδαστική, 11 λεπτά

ΜΕ Δ ΕΜ ΕΝ Α  Μ ΑΤΙΑ
Ο Αντρέας και η Βάσω ταξιδεύουν με το τρένο. Ένα  ταξίδι γεμάτο απρόβλεπτα και ανατροπές, 
καθώς οι αμφιβολίες σκιόζουν την αγάπη τους και τους τυφλώνουν. Μια περιπέτεια που μοιάζει 
με το παιγνίδι της "τυφλόμυγας" που παίζουν τα παιδιά... Μόνο που εδώ, έχουν και οι δυο τα μά
τια τους δεμένα
Σκηνοθεσία : Βασίλης Μωυσίδης 
Σενάριο: Βασίλης Μωυσίδης 
Φωτογραφία: Ευγ. Διονυσόπουλος 
Μοντάζ: Ιωάννα Σπηλιοπούλου 
Μουσική: Μάρκος Μωυσίδης 
Ηχος: Νίκος Παπαδημητρίου 
Παραγωγή: Βασίλης Μωυσίδης
Ηθοποιοί: Ειρ. Χαραλαμπίδης, Ιρ ις Χατζηαντωνίου, Λάμπρος Κοτσίρης, Παύλος Ορκόπουλος 
35 mm, έγχρωμο, με υπόθεση, 8 λεπτά

Π 5446
Το  πρωί με πούλησαν, λίγο αργότερα με ξαναπούλησαν, το μεσημέρι με κλέψανε, το απόγευμα 
κάποιος κοιμήθηκε μαζί μου. Και στο τέλος της μέρας με ανέλαβε η Αστυνομία. Υπογραφή ΤΤ  
5446
Σκηνοθεσία : Μαρίνα Μυλωνά 
Σενάριο: Μαρίνα Μυλωνά 
Φωτογραφία: Δημήτρης Κορδέλας 
Μοντάζ: Λάμπρος Σκάρλας 
Μ ουσική: Ομάδα Περιφρούρησης 
Ηχος: Νίκος Τριανταφύλλου 
Παραγωγή: Μαρίνα Μυλωνά
Ηθοποιοί: Μάκης Καβουκλής, Φώτης Πουλίτσας, Νίκος Νταλές, Νίκος Παπαδημητρίου, Γ  ιώργος 
Πιτσάκης
16 mm, έγχρωμο, σπουδαστική, 10 λεπτά

ΠΩΣ Μ ΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜ Ο ΠΟΙΗΣΕΤΕ ΜΙΑ ΒΑ Λ ΙΤΣΑ  ΓΕΜ ΑΤΗ ΛΕΦΤΑ
Εν α ς  νεαρός μεταφραστής βιβλίων Αρλεκιν. από ένα λάθος τηλεφώνημα, μαθαίνει για την ύ
παρξη μιας κρυμμένης βαλίτσας γεμάτης λεφτά. Αποφασίζει να τα πάρει. Αρχίζει να τα ξοδεύει 
αλόγιστα, χωρίς να ξέρει ότι ο  πραγματικός παραλήπτης των χρημάτων είναι στα Ιχνη του. 
Σκηνοθεσία : Φώτης Μπεγκλής 
Σενάριο: Φώτης Μπεγκλής 
Φωτογραφία: Αντώνης Ζκέρης 
Μοντάζ: Φώτης Μπεγκλής 
Παραγωγή: Φώτης Μπεγκλής
Ηθοποιοί: Φώτης Μπεγκλής. Μάκης Αντωνόπουλος, Δ  Παπαδοπούλου 
16 mm, έγχρωμο, σπουδαστική, 16 λεπτά

O V ER K ILL
Εν α ς ληστής που παραλίγο να τα καταφέρει, ένας ληστής που απέτυχε, ένας πολύ περίεργος ά
ντρας, μια άπιστη γυναίκα, δύο όμοιες τσάντες, ένα πτώμα. Μια πόλη από το χάραμα μέχρι τη 
Δύση.
Σκηνοθεσία : Λίνα Μπόκου 
Σενάριο: Λίνα Μπάκου 
Φωτογραφία: Δ . Παπαδόπουλος 
Μοντάζ: Λίνα Μπάκου
Ηχος: Μάριος Πριπέλης. Γ  ιάννης Χρυσογοννου 
Παραγωγή: Λίνα Μπάκου
Ηθοποιοί: Θανάσης Τσιδήμης. Αντωνης Σπίνουλας. Κώστας Πλιάτσικος, Κώστας Παπαδάτος,
Σουλτάνο Κουβρούκη
16 mm, έγχρωμο, σπουδασπκη, 13 λεπτά
ΕΝ Ο ΙΚ ΙΑΖΕΤΑ Ι
Μια τρόφιμός ιδιωτικού θεραπευτηρίου ψυχοπαθών αλλάζει την επιγραφή του ιδρύματος με ένα 
ΕΝ Ο ΙΚΙΑΖΕΤΑ Ι Περαστικοί πελάτες εμφανίζονται και διεκδκουν το διαμέρισμα, ενω η τρόφιμος 
που όλλοξε την ταμπέλα παίρνει λεφτά απο όλους για να τους εξασφαλίζει την ενοκιαση Τότε

αλλάζει το ΕΝ Ο ΙΚΙΑΖΕΤΑ Ι με ΠΩ ΛΕΙΤΑ Ι (ο τίτλος της νέας ταινίας που γυρίζεται τώρα).
Σκηνοθεσία : Σπύρος Μουρελάτος
Σενάριο: Σπ Μουρελάτος
Φωτογραφία: Σπ Παπατριανταφυλλου
Μοντάζ: Θόδωρος Μαραγκός
Ηχος: Αγγελική Μαραγκού
Παραγωγή: Σπύρος Μουρελάτος
Ηθοποιοί: Μενέλαος Ντάφλος. Κατερίνα Λινάρδη. Χριστίνα Κυριάκού, Χρήστος Παπακώστας,
Κωνσταντίνα Τσάκσλου
16 mm, έγχρωμο, με υπόθεση, 15 λεπτά

ΤΟ  ΤΕΛ ΕΥ Τ Α ΙΟ  Τ Ρ Α ΓΟ Υ Δ Ι
Είναι νύχτα και βρέχει. Ο Τόσος, εγκλω βισμένος στη μοναξιά και την προσωπική του αποτυχία, 
θυμάται και σιγομουρμουρίζει μια μελωδία, τη μόνη που τον έκανε να υποψιάζεται πως κάτι άλ
λο υπήρχε πίσω από π ς βαριές ασκήσεις στα μαθήματα μουσικής, που του επιβλήθηκαν όταν ή
ταν παιδί Κι αυτή η μελωδία είναι που επανέρχεται σαν μια μορφή τιμωρίας σήμερα, γιο να του 
θυμίζει τις χαμένες δυνατότητες και τα πρόσωπα που έχουν πλέον φύγει.
Σκηνοθεσία : Νίκος Μητρογιαννάπουλος 
Σενάριο: Ν. Μητρογιαννάπουλος 
Φωτογραφία: Γ  ιώργος Σβολόπουλος 
Μοντάζ: Χρήστος Ματζώνας 
Ηχος: Κατερίνα Αλιπράντη
Παραγωγή: Σχολή Λ . Σταυράκου & Ν. Μητρογιαννάπουλος
Ηθοποιοί: Θανάσης Αρέτας, Λητώ Αρέτα, Χρύσα Κουσελά , Κ . Μητροκώστας. Γ  ιώργος Ροδίτης 
16 mm, έγχρωμο, σπουδαστική, 8 λεπτά 42 δευτερ

ΦΩΤΕΙΝΟ , ΤΕΛ ΙΚ Α , ΚΛΕΙΣΙΜ Ο
Για σένα ;.. Μια αναφορά σ ε λευκό χαρτί κι είναι αρκετό. Περιπλανώμενος ψάχνεις για το τέλος. 
Αποσύρεις τα ίχνη σου. απ' τα πρόσωπα των άλλων, ώσπου τα άρια στενεύουν. Εκείνοι, για άλ
λη μια φορά προσφέρουν πλαστή λύση ίσως, γιατί γνωρίζουν πως "τον έρωτα δεν τον παραγ
γέλνε ι κανείς".
Σκηνοθεσία : Ελένη  Μαντζοπούλου
Σενάριο: Ελένη  Μαντζοπούλου (βασ. στο έργο του Σ . Μπέκετ "Πρώτος Ερωτας")
Φωτογραφία: Θύμιος Μπακαντάκης 
Μοντάζ: Ελένη  Μαντζοπούλου 
Ηχος: Δήμητρα Τοιμούρη 
Παραγωγή: Ελένη  Μαντζοπούλου
Ηθοποιοί: Ιωάννης Καπιώτης, Αρης Κεφάλας, Μπέση Γιαννέλη, Αρτεμις Αλιμπάλη, Σεβ . Ανα
γνοστοπούλου
35 mm, έγχρωμο, σπουδαστική, 16 λεπτά 

ΜΙΑ Μ ΠΑΛΑΝΤΑ
Η ταινία είναι "Μία μπαλάντα" που αφηγείται έμμετρα μία καθημερινή ιστορία: ένας νέος μουσι
κός που δεν έχει ξεκαθαρίσει τη στάση του απέναντι στους άλλους και απέναντι στην τέχνη του. 
Ο Γ  ιάννης θα αρχίσει τη μπαλάντα επιπόλαια και θα την τελειώ σει έχοντας μάθει περισσότερα 
για τον εαυτό του.
Σκηνοθεσία : Χάρις Λεβέντη
Σενάριο: Χάρις Λεβέντη
Φωτογραφία: Ελ ενα  Μαργαριτίδη
Μοντάζ: Τάκης Κουμουνδούρος
Μουσική: Αντώνης Πετράς
Ηχος: Στέφανος Ευθυμίου, Νίκος Μπουγιούκος
Παραγωγή: Χάρις Λεβέντη
Ηθοποιοί: Ορφέας Ζαφειρόπουλος, Αννα Βυθούλκα, Θανάσης Κυριαζής, Σάκης Πανούλης 
Super 16 mm, έγχρωμο, με υπόθεση. 12 λεπτά 21 δευτερ.

Ο ΧΡΟΝΟΣ ΤΟ Υ Φ ΤΕΡΟ Υ
Στο κέντρο της Αθήνας, ένας άστεγος προσπαθεί να πιόοει τον άγγελο , που του δώρισε ένα φτε
ρό.
Σκηνοθεσία : Τάσος Λάγγης
Σενάριο: Τόσος Λάγγης
Φωτογραφία: Τάσος Λάγγης
Μοντάζ: Ηλίας Δημητρίου
Ηχος: Στέφανος Ευθυμίου
Παραγωγή: Τάσος Λάγγης
Ηθοποιοί: Νίκος Ζωιόπουλος
Super 16 mm. έγχρωμο, με υπόθεση. 4 λεπτά 20 δευτ.

ΗΛΙΟΣΠΟΡΟΣ
Εν α ς άνθρωπος της πόλης, ενώ κάθεται σ' ένα καφέ στο κέντρο, τρώει σπόρια παρατηρώντας 
την κίνηση γύρω του Με εικόνες φανταστικές, σχολιάζει αυτά που παρατηρεί. Η μόνη αντίδρα
σή του σ' αυτά είναι το να τρώει σπόρια μαύρα, γνωστό και ως μπατιρόσπορα.
Σκηνοθεσία : Λουκάς Κουχτίν 
Σενάριο: Λουκάς Κουχτίν 
Φωτογραφία: Λουκάς Κουχτίν 
Μοντάζ: Γ  ιάννα Σπυροπούλου 
Παραγωγή: Λουκάς Κουχτίν
Ηθοποιοί: Εντζο  Καρανάσιος. Ελένη  Σδούκου, Αρχοντιά Λιάκου 
16 mm, έγχρωμο, σπουδαστική, 6 λεπτά

Τ Α  Μ ΑΤΟ ΓΥΑΛ ΙΑ
Η ανάγκη να αποκτήσει ενα πιστοποιητικό καλής όρασης, γίνεται αφορμή γ η  το νεαρό Π. Καρα-
τζά για μια απρόβλεπτη περιπλάνηση στον κόσμο του βλέμματος
Σκηνοθεσία : Βασίλης Κοσμόπουλος
Σενάριο: Βασίλης Κοσμόπουλος
Φωτογραφία: Διονύσης Λαμπίρης
Μοντάζ: Βασίλης Κοσμόπουλος. Χαράλαμπος Καϊάφας
Ηχος: Δημήτρης Βαοιλειάδης
Παραγωγή: Βασίλης Κοσμόπουλος
Ηθοποιοί: Πόνος Παπαναγιωτου. Κώστας Βιδαλης. Θεόδωρος Δουρος 
16 mm, έγχρωμο, σπουδαστική, 10 λεπτά

ΤΟ  ΒΑΤΙΚΑΝ Ο Κ Α ΙΓΕΤΑ Ι
Η όψη πόλης και τα καθημερινό συμβάντα σ' ενα ραδιοφωνικό σταθμό, κάτω απ' το φως της εί
δησης ότι το Βατικανό καίγεται 
Σκηνοθεσία : Σωκράτης Κάλλος 
Σενάριο: Σωκράτης Κόλλας 
Φωτογραφία: Ν Παπαστσθόπουλος

αντι-ΚΙΗΗΜΑ ΤΟΓΡΑ ΦΟΣ



Μοντάζ: Λάμπρος Σκάρλας 
Ηχος: Γ  ιώργος Γ  ιοννήκης 
Παραγωγή:Σωκράτης Κόλλας
Ηθοποιοί: ΑντοΛιβέρη. θ  ΜανΙκας Μ Μηλότος, Ελ . Σαμαρτζή, Τ Γιαννούτοος,Σ Κόλλας,Ο ρέ 
στης Κόλχας
16 mm, έγχρωμο, με υπόθεση, 11 λεπτό 30 δευτερ 

ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΖΩΗΣ
Μια γυναίκα μόνη σε μια παραλία, θυμάται ευτυχισμένες στιγμές με το σύντροφό της Εκείνη 
περιμένει παιδί, ενώ ο σύντροφός της έχει φύγει Η επικείμενη γέννηση του παιδιού την τρομά
ζει, όμως είναι αποφασισμένη να δώσει συνέχεια στη ζωή 
Σκηνοθεσία : Μαρίνος ΚαρτΙκκης 
Σενάριο: Μαρίνος ΚαρτΙκκης 
ΦωτογροφΙα: Ευΰγγ Χατζηκυριάκου 
Μοντάζ: Γ  ιαννΰκης Ιωαννίδης 
Μουσική: Νίκος Παποδόπουλος 
Παραγωγή: Μαρίνος ΚαρτΙκκης 
Ηθοποιοί: Στέλλα Φυρογένη, Αχ Γρομματικόπουλος 
16 mm, έγχρωμο, με υπόθεση. 11 λεπτό

ΠΡΩΙΝΗ ΠΤΩΣΗ
Ο 20χρονος ναύτης Παύλος, ζυπνό χαράματα στο παιδικό δωμάτιο μιας αναίσθητης κοπέλας. Οι 
γονείς χτυπούν την πόρτα, ενώ ο Παύλος φορό την ναυτική στολή και πηδά από το μπαλκίνι. Προ
σγειώνεται στο κάτω διαμέρισμα, όπου τον υποδέχεται μια παράξενη γυναίκα. Στο επάνω δια
μέρισμα, η οικογενειακή ισορροπία καταρρέει, και ο Παύλος τρέχει να προλάβει το ναυτικό. 
Σκηνοθεσία : Ντένης Ηλιάδης 
Σενάριο: Ντένης Ηλιάδης 
Φωτογραφία: Χρήστος Βουδούρης 
Μοντάζ: Γ  ιώργος Μόνος 
Ηχος: Νίκος Παπαδημητρίου 
Παραγωγή: Circe's Circus Productions
Ηθοποιοί: Κατερίνα Τσάβαλου, Νίκος Σάμπαλης, Στάθης Λιβαθηνός, Δάφνη Λαμπρογιάννη, Γε- 
ωργία Ανέστη
35 mm, έγχρωμο, με υπόθεση, 10 λεπτό 

ΘΥΜΑ ΤΗ Σ Μ ΟΔΑΣ
Η μόδα και τα πρώτα νεανικό σκιρτήματα, ο τρόπος σκέψης της νεολαίας, η μίμηση ξένων προ
τύπων και η τρέλα της ζωής. Μόρα - Βάσω, δύο φ ίλες στο γυμνάσιο, η Βόσω παρασύρει τη Μό
ρα σε  ένα μοιραίο γι' αυτήν παιχνίδι.
Σκηνοθεσία : Βάσος Διαμαντάπουλος 
Σενάριο: Βικτωρία Βορεάδη 
Φωτογραφία: Φώτης Μητσιόκης 
Μοντάζ: Μπάμπης Αλέπης 
Μουσική: Μπάμπης Αλέπης
Παραγωγή: Ε Ρ Τ  Α Ε / Ε Τ 1  (Τμήμα Παιδ. και Νεανικών Προγραμμάτων)
Ηθοποιοί: Γ  Χρανιώτης, Κ . Τσαρούχη, Β . Διαμαντάπουλος, Χρ. Φίλου και η μικρή Ε λ  Βλάχου 
Super 16 mm, έγχρωμο, τηλ. παραγωγή, 14 λεπτά 30 δευτερ.

ΤΡΥΠ ΙΟ Σ ΚΟΣΜΟΣ
Ολα είναι πιθανό!
Σκηνοθεσία : Α γγελος Φραντζής, Στρατής Βουγιούκας 
Σενάριο: Α γγελος Φραντζής, Στρατής Βουγιούκας 
Φωτογραφία: Α γγελος Φραντζής 
Μοντάζ: Α γγελος Φραντζής. Στρατής Βουγιούκας 
Μουσική: Πέτρος Χρηστίδης 
Ηχος: Πόνος Τζελέκης
Παραγωγή: Α γγελος Φραντζής, Στρατής Βουγιούκας 
Ηθοποιοί: Στρατής Βουγιούκας, Πέτρος Χρηστίδης, Ντέπυ Πάγκα 
16 mm, έγχρωμο, με υπόθεση, 17 λεπτά

ΕΝ Α Σ ΧΡΟΝΟΣ Μ ΕΤΑ
Ενα  χρόνο μετά το χωρισμό τους ο Νίκος γυρνάει αλλαγμένος πλέον πίσω στην Αλίκη για να δώ
σει μια δεύτερη ευκαιρία.
Σκηνοθεσία : Νίκος Αλμετίδης
Σενάριο: Νίκος Αλμετίδης
Μοντάζ: Μόνος Παπαδάκης
Μ ουσική: Νίκος Αλμετίδης
Ηχος: Κώστας Πρικόπουλος
Παραγωγή: Ζώγια και Ιωάννης Γ  ρομματικόπουλος
Ηθοποιοί: Λίνα Πολυζούλη, Ιορδάνης Καλέσης
16 mm, έγχρωμο, σπουδαστική, 17λεπτά

Ν ΕΚΡΙΚΗ  ΣΙΓΗ
Τρεις διαφορετικές ιστορίες σκιαγροφουν ένα τρίπτυχο της σύγχρονης πραγματικότητας με κύ
ριο προβληματισμό τους τις ανθρώπινες σχέσεις . Τα γεγονότα εκτυλίσσονται αδιάφορα, καλυμ
μένα απο μια απέραντη σιωπή Εκεί που ξεπηδά μια πνοή ελπίδας, μεμιάς όλα χάνονται και επι
στρέφουμε στο απόλυτο μηδέν. Η σωτηρία βρίσκεται κοντό, αλλά κανείς δεν επιχειρεί αυτό το 
βήμα Μόνοι, φθειρόμαστε ακουγοντας τους χτυπους μιας ατελείωτης νεκρικής σιγής 
Σκηνοθεσίο: Αλεξάνδρα Ακανθοπουλου 
Σενάριο: Α λεξ  Ακανθοπουλου 
Φωτογραφία: Λουκάς Κουχτίν 
Μοντάζ: Νίκος Βεζυργιάννης 
Ηχος: Γ  ιάννης Χωλίδης 
Παραγωγή: Les Miserables
Ηθοποιοί: Α γγελ  Παπαβασιλειου. Θάνος Νοττας Τζίμης Πρεβέντης, Μιχάλης Πρεβέντης 
16 mm, Α/Μ σηουδαατικη, 9 λεπτά

Α ΡΤΟ Σ ΚΑ Ι ΟΙΝΟΣ
Το γραμμα ενός παιδικού φίλου επαναφέρει σ' ενα νεαρό ζωγράφο μνήμες απο την παιδική ηλι
κία
Σκηνοθεσία : Αγγελής Κώστας 
Σενάριο: Α γγελής Κώστας 
Φωτογραφία: Γ  ιάννης Νετεπένκο 
Μοντάζ: Ανδρέας Ταρνανάς 
Η χος: Πόνος Σιούλας
Παραγωγή: Α γγελής Κώστας, Γ  ιάννης Νετεπένκο, Σχολή Κιν/φου Ε  Χατζίκου
Ηθοποιοί. Μανος Κοζάνης, Σόφια Καραγιαννη, Αποστ Μπαμπάνης, Γιάννης Χριοτουλης, Γιωρ-
γος Κωστόπουλος

16 mm, έγχρωμο, σπουδοστική 18 λεπτά

ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ ΚΑΟΡΕΦΤΗ Σ
Μητέρα και κόρη, ηθοποιοί στην Ιδια παράσταση
Σκηνοθεσία : Φωφώ Τερζίδου
Σενάριο: Φωφώ Τερζίδου
Φωτογραφία :Βιτ Αιμπεργκερ
Μοντάζ: Δάφνη Γέμερσιτς
Ηχος: Λουκάς Μπάρτοαι
Παραγωγή: LEN KA  ROCK
Ηθοποιοί: Εμα  Τσέρνα. Πέτρα ΛουστΙκοβα
16 mm. έγχρωμο, σπουδαστική. 4 λεπτά 50 δευτ

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΧΗ
Μια μέρα από τη ζωή ενός στρατιώτη, πριν παρουσιαστεί στην καινούρια του μονάδο
Σκηνοθεσία : Μαν. Ταξειδιαράκης
Σενάριο: Μαν Ταξειδιαράκης
Φωτογραφία: Βαγγέλης Βλαχάκης
Μοντάζ: Απόοτ. Μπουρούσης
Παραγωγή: Μαν. Ταξειδιαράκης
Ηθοποιοί: Χρόνης Μαλιωτάκης, Μαρία Γουλό
16 mm, έγχρωμο, σπουδαστική, 10 λεπτά

Ο ΔΡΟΜ ΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗ Δ Ο ΞΑ
Ο Αλκής νεαρός ηθοποιός από τους δεκάδες που κυκλοφορούν ονειρεύεται να παίξει Αμλετ Μ ε
τά από αποτυχημένες προσπάθειες για να βρει δουλειά, αλλά και επικοινωνία με τους γύρω του, 
λαμβάνει ένα τηλεγράφημα από το Χόλιγουντ. Βγήκαν όμως αληθινά τα όνειρά του;
Σκηνοθεσία : Κωνσταντίνος Σκαρμούτσος 
Σενάριο: Κωνστ. Σκαρμούτσος 
Φωτογραφία: Γ . Παπανδρικόπουλος, Γ . Μιχελής 
Μοντάζ: Λάμπρος Σκάρλας 
Ηχος: Σταύρος Κτόρης 
Παραγωγή: Κωνστ. Σκαρμούτσος
Ηθοποιοί: Κ . Λεβαντής, Λ . Κοντέλλη, Λ . Χατζόκος, Χρ. Λόγγος, Στ. Κτόρης, Π . Τσιριγώτης 
16 mm, έγχρωμο, σπουδαστική, 9 λεπτά

ΓΡΑΦ ΕΙΟ  ΣΥΜ ΒΟ ΥΛΩ Ν
Μια νύχτα ο Α. παρουσιάζεται στο Τ  ραφείο συμβούλων" του Κ . και του ζητάει μια συμβουλή για 
ένα θάνατο... με δυνατότητα επιλογής. Σαρανταοχτώ ώρες μετά, ο Α. επιστρέφει αποφασισμέ
νος να παίξει μέχρι το τέλος ένα παιχνίδι, που τίμημά του θα είναι ο θάνατος.
Σκηνοθεσία : Αρσένης Πολυμενόπουλος
Σενάριο: Σωτήρης Ζήκος (πάνω σ' ένα διήγημα του Αντώνη Σαμαράκη)
Φωτογραφία: Δημήτρης Σταμπόλης 
Μοντάζ: Χρήστος Νικολέρης 
Μ ουσική: Χάρης Καπετανάκης 
Ηχος: Κώστας Πρικόπουλος 
Παραγωγή:Παράλλαξη 
Ηθοποιοί: Δ . Ναζίρης, Γ . Μόχλας 
16 mm, έγχρωμο, σπουδαστική, 18 λεπτά

Ο ΚΥ Ρ ΙΟ Σ Α Λ ΕΞ
Ο κύριος Α λεξ  ζει μια ήσυχη και ευκατάστατη ζωή, μέχρι που ένα απρόοπτο συμβάν έρχεται να 
ταράξει τα νερά της ευτυχίας του.
Σκηνοθεσία : Ρένα Μιχαηλίδου
Σενάριο: Γρηγόρης Πετρινιώτης
Φωτογραφία: Φίλιππος Κουτσάφτης
Μοντάζ: Σπύρος Ρασιδάκης
Μ ουσική: Νίκος Γκόνος, Κυριάκος Μουστάκας
Ηχος: Κώστας Πουλαντζάς
Παραγωγή: Δαμασκηνή Κουτέλα
Ηθοποιοί: Ντίνος Αυγουστίδης, Αιμίλιος Χειλόκης, Βάνα Πεφόνη 
Super 16 mm, A/M, σπουδαστική, 14 λεπτά

JO IE  DE V IV R E
'Κάιρο μικρέ. .. μαγική πόλη... νωχελικάη, αισθησιακή, η πριγκίπισσα της Αφρικής Ν είλος, ποτα
μόπλοιο, απόγευμα... σούρουπο, οι δυό μας πάνω στο κατάστρωμα, φ οινικιές μας προσπερνάνε, 
γύρω μας φελούκες να κυλάνε αργά., και μ ετά ...'
Σκηνοθεσία : Νίκος Λερός 
Σενάριο: Νίκος Λερός 
Φωτογραφία: Dave Meads 
Μοντάζ: Φίλιππος ΤσΙτος 
Ηχος: Jaquie Bellamy
Παραγωγή: Northern Media School - Νίκος Λερός 
Ηθοποιού Σταύρος Πανούσης. Γ  ιάννης Στυλιγνάκης 
16 mm, χρώμα, σπουδαστική

ΤΟ  ΣΧΕΔ ΙΟ
Εμπνευσμένη από το κείμενο 'Τρ έλα  της Η μέρας' του Μ Blanchot, "Το σχέδ ιο ' είναι μια ιστορία 
περιπλάνησης Μια γυναίκα επισκέπτεται ένα παλαιό κτίριο, της μελλοντική της κατοικία. Η πα
ρουσία της προκαλεί την αφύπνιση του πνεύματος του κτιρίου με το οποίο επικοινωνεί 
Σκηνοθεσία : Κωνσταντία Κονταξή 
Σενάριο: Κωνσταντία Κονταξή 
Φωτογραφία: ΡΙτοαρντ Σέρμαν 
Μοντάζ: Κωνσταντία Κονταξή 
Μουσική: Τζον Ζορν 
Ηχος: ΣΟρον Τέο 
Παραγωγή: Κωνσταντία Κονταξή 
Ηθοποιοί: Αναστασία Κουμίδου, Ατάσοα Μπαμπαοφ 
16 mm, έγχρωμο,σπουδοστική, 8 λεπτά

Α Μ Ο ΙΒΑ ΔΑ  ΕΙΚΟΝΟΜ ΑΧΟΣ
Η ταινία μελετά με υπερβολικούς / μεταφορικούς όρους την ψυχολογία ενΟς απλού οποιουδη-
ποτε (Αμοιβάδα) ο ε σχέση με τους προσωπικούς του δεσμούς (οικογενειακούς, ερωτικούς) Η
προσπάθεια του να ανατρέψει τις ισορροπίες και να πάρει την 'εξο υσ ία · των διαπροσωπικών του
σχέσεω ν στα χέρια του (Εικονομαχία) τον οδηγεί στην αυτοκαταστροφή
Σκηνοθεσία : Ρόμπερτ Καμάσσα
Σενάριο: Ρόμπερτ Καμάσσα
Φωτογραφία: Ρόμπερτ Καμαοαα

avu-KIISHMA ΤΟΓΡΑ ΦΟΣ



Μοντάζ: Ρόμπερτ Καμάοοα 
Παραγωγή: Ρόμπερτ Καμάοοα
Ηθοποιοί: John Trapani. Dawn Evans, Carolina loannou, Patrick Fitzpatrick 
t6  mm, A/M, σπουδαστική, to λεπτά

Π Ρ Ο ΣΕ Χ Ω !
Η ταινία είναι μικρού μήκους, μάνον επειδή διαφημίζει (ως τρέιλερ) ένα μεγάλο κοινωνικό μελό
δραμα. που όμοιο του ελπίζουμε να μην παραγάγει η εγχώρια κινηματογραφία.
Σκηνοθεοία : Βανέσοα Ζουγανέλη 
Σενάριο: Βανέσοα Ζουγανέλη 
Φωτογραφία: Διον. Ευθυμιόπουλος 
Μοντάζ: Γ  ιώργος Μαυροψαρίδης 
Μουαική: Θάνος Ρούφος 
Ηχος: Κ . Βαρυμποπιώτης 
Παραγωγή: S rali Α .Ε .
Ηθοποιοί: Ακης Δεσποτόπουλος. Κ . Μιχαήλ. Χρ. Πέζος. Ν. Μακρυνικόλα, Μπ. Καϊάφας, Δ. Χα
τζής
35 mm, έγχρωμο, σπουδαστική. 5 λεπτά 30 δευτ.

MINNIE TH E M OOCHER, 3.23"
Το  τραγούδι ’ Minnie the Moocher" και η σύντομη συνάντησή του με τρεις από τους ανθρώπους 
που το ακούν.
Σκηνοθεσία : Διονύσης Γαλιατοάτος 
Σενάριο : Διονύσης Γαλιατσάτος 
Φωτογραφία: Θωμάς Μάνδαλος 
Μοντάζ: Νώντας Σαρλής
Ηχος: Γ  ιώργος Σαμαρόπουλος. Γιώργος Μάνδαλος 
Παραγωγή: Διονύσης Γ  αλιατσάτος, Θωμάς Μάνδαλος 
Ηθοποιοί: Σπύρος Κουτσουμπής, Θανάσης Δρακόπουλος, Ευτυχία Καζού 
16 mm. έγχρωμο, σπουδαστική, 8 λεπτά 6 δευτ.

ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΙΣΤΟ ΡΙΑ  Γ ΙΑ  ΤΟ ΓΕΛ ΙΟ
Η Υβόννη είναι μια επαγγελματίας lough-ar. Γεννήθηκε με ένα πολύ δυνατό και μεταδοτικό γ έ 
λιο που όλοι το θυμούνται. Σιγά - σιγά, κάποιοι το εκτίμησαν και έτσι άρχισε να το χρησιμοποιεί 
επαγγελματικά. Θεατρικοί παραγωγοί και κωμικοί, την προσκαλούοαν στις παραστάσεις τους για 
να κάθεται ανάμεσα στο κοινό και να συμπαρασύρει τους υπόλοιπους θεατές σε  δυνατά γέλια. 
Σταδιακά το γέλιος της κέρδισε την εμπιστοσύνη των άλλων και πολλοί επεδίωκαν να τη γνωρί
σουν με την ελπίδα ότι το γέλιο  της θα φωτίσει τη ζωή τους.
Σκηνοθεσία : Ειρήνη Βαχλιώτη
Σενάριο : Ειρήνη Βαχλιώτη
Φωτογραφία: Siun Chong
Μοντάζ: Γ  ιάννης Σακαρίδης
Μ ουσική: D.H. Smith. Γ . Χριστοδούλου
Ηχος: Γ . Σακαρίδης, D.H . Smith
Παραγωγή: Ιρ ις  Φιλμς - Πανεπιστήμιο Westminster
Ηθοποιοί: Alit Kreiz
16 mm, έγχρωμο, σπουδαστική, 12 λεπτά 

V ISA
Σπονδυλωτή ταινία αποτελούμενη από στιγμιότυπα ’ συνεντεύξεων" και ·πρσγματικότητας’  διά
φορων ανθρώπων που έχουν έρθει στην Ελλάδα από τα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη α
ναζητώντας τη δική τους Γη της Επαγγελίας.
Σκηνοθεσία : Σεβαστιάνα Αναγνωστοπούλου 
Σενάριο: Σεβ . Αναγνωστοπούλου 
Φωτογραφία: Παν. Θεοφανόπουλος 
Μοντάζ: Κατερίνα Πατρώνη 
Παρογωγή: Μύθος - Ενέργειες Πολιπσμού
Ηθοποιοί: Θωμάς Καλαούρης. Χρ. Μπουκουβάλας, Andrej Dutina. Zoran Ivkovic. Αλκμήνη Τοιά-
μπ α ,Σ . Αναγνωστοπούλου
Super 16 mm, έγχρωμο, σπουδαστική, 15 λεπτά

ΚΑ Ι Μ ΕΤΑ  ΠΕΡΙΜ ΕΝ Ε Τ ΙΣ  ΕΠ Ο ΧΕΣ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟ ΥΝ
Αυτή η ταινία είναι το ταξίδι αναζήτησης που όλοι κάνουμε κάποια στιγμή στη ζωή μας. Με τη
βοήθεια ενός παλιού ποδηλάτου, μερικών παλιών φωτογραφιών και ενός χάρτη, ακολουθεί τα
χνάρια των προγόνων της. Η ζωή για εκείνην είναι ένας κύκλος, όπως η ρόδα του ποδηλάτου.
Σκηνοθεσία : Γ  ιάννα Αμερικάνου
Σενάριο: Γιόννα Αμερικάνου
Φωτογραφία: Γ  ιάννα Αμερικάνου
Μοντάζ: Γ  ιάννα Αμερικάνου
Μ ουσική: Σταμάτης Σπανουδάκης
Ηχος: Γ  ιάννα Αμερικάνου
Παραγωγή: Γ  ιάννα Αμερικάνου
Ηθοποιοί: Ευγενία Κωνσταντίνου
16 mm. έγχρωμο, σπουδαστική. 8 λεπτά

ΕΝΑΝΤΙΟ ΔΡΟΜΙΑ
Η αντιπαράθεοη δύο χώρων. Ο δρόμος με το σημείο φυγής. Το σπίτι με τη μετωπική προοπτική 
Η συνάντηση δύο διαφορεπκων ανθρώπων. Ο ένας ζει στο σπίτι αρκετά. Ο άλλος ταξιδεύει αρ
κετά. Οι ομοιότητάς τους. Η εναλλαγή.
Σκηνοθεσία : Αγγελάπουλος Φωκίων 
Σενάριο: Φωκίων Αγγελάπουλος 
Φωτογραφία: Κώστας Λαζάνας 
Μοντάζ: Ανδρέας Μαριανάς 
Παραγωγή: Light Film
Ηθοποιοί: Α γγελος Παπαντωνίου. Γιώργος Ραφαηλίδης, Φωκίων Αγγελάπουλος 
16 mm. έγχρωμο, οπουδαστική, 7 λεπτά

ΙΧΝ Ο ΓΡΑ Φ ΙΕΣ Γ ΙΑ  ΕΝ Α ΠΟΡΤΡΑΓΓΟ - Α ΛΕΚΟ Σ ΦΑΣΙΑΝΟΣ
Με τη συνεργασία του Αλέκου Φοσιανου. επιχειρήσαμε μια προσέγγιση για ένα πορτραιτο του
διάσημου ζωγράφου Ο Φασιανός σκιτσαρει και αφηγείται για τη ζωη και την τέχνη
Σκηνοθεσία : Στάθης Πλώτας
Σενάριο: Κίτοα Μπάντζου
Φωτογραφία: Λακης Καλύβας
Μοντάζ: Παντελής Πλώτας
Παραγωγή: Ε Ρ Τ  ΑΕ
16 mm. χρώμα.ντοκυμαντέρ 50 λεπτά

Ο Η ΡΑΚΛΗ Σ, Ο Α ΧΕΛ Ω Ο Σ ΚΑ Ι Η Γ ΙΑ ΓΙΑ  ΜΟΥ

Η Δήμητρα Κουτσιαμπασάκου είναι ογδόντα χρονών και ζει μόνη της στο Αρματωλικό, ένα χω
ριό της Πίνδου. Δίπλα από το σπίτι της κυλάει ο πανάρχαιος ποταμός Αχελώος που χωρίζει το 
Αρματωλικό από το χωριό Μεσοχώρα. Στο σημείο αυτό χτίζεται και το φράγμα του Αχελώου, ένα 
από τα μεγαλύτερο στο είδος του έργα στον κόσμο. Το σπίτι της γιαγιάς βρίσκεται στο κέντρο 
της επικείμενης λίμνης.Τα τρία της εγγόνια επισκεπτόμενα τη γιαγιά γυρίζουν και το εν  λόγω 
ντοκιμαντέρ.
Σκηνοθεσία : Δημήτρης Κουτσιαμπασάκος
Σενάριο: Δημ. Κουτσιαμπασάκος
Φωτογραφία: Κ . Κουτσιαμπασάκος, Παύλος Μαυρικίδης
Μοντάζ: Ελισάβετ Χρονοπούλου
Μ ουσική: Ευάγγελος Φάμπας
Ηχος: Κώστας Πουλαντζάς. Κώστας Χρυσός
Παραγωγή: Δημ. Κουτσιαμπασάκος
Super 16 mm, έγχρωμο, ντοκιμαντέρ, 30 λεπτά

ΣΚ Ο ΥΡ ΙΑ ΣΜ ΕΝ ΕΣ ΕΙΚΟ Ν ΕΣ
Εν α ς κάτοικος του σύγχρονου Λαυρίου, ο Νίκος Βουρλάκος. ποιητής και παθιασμένος σ υλλέ
κτης ορυκτών, αναζητά στις υπόγειες μεταλλευτικές στοές τα πανέμορφα ορυκτά της λαυρεω- 
τικής γης. Εν α ς  νεαρός φοιτητής που δουλεύει στην αποκατάσταση του αρχείου της πρώην Γαλ- 
λικής Εταιρείας, ανακαλύπτει τη νεότερη ιστορία της πόλης. Αυτά τα δύο πρόσωπα εκφράζουν 
το καθένα με το δικό του τρόπο τις δύο όψεις της πόλης, το φως και το σκοτάδι, το μεγαλείο και 
την ανθρώπινη τραγωδία του νεότερου Λαυρίου.
Σκηνοθεσία : Γιάννης Κατσάμπουλας 
Σενάριο: Γιάννης Κατσάμπουλς 
Φωτογραφία: Αργύρης Θεός 
Μοντάζ: Γ  ιάννης Κατσάμπουλας 
Ηχος: Κώστας Χρυσός
Παραγωγή: ΕΤ2  - KINO Α Ε & Γ  ιάννης Κατσάμπουλας 
Super 16 mm, έγχρωμο, ντοκιμαντέρ. 50 λεπτά

ΕΚΔΡΟ Μ Η ΣΤΗ Β ΡΑΥΡΩ Ν Α  
Σκηνοθεσία : Ηλιος Ιωσηφίδης 
Σενάριο: Παυλίνα Παμπούδη 
Φωτογραφία: Λάκης Καλύβας 
Μοντάζ: Πάνος Καλούδας 
Ηχος: Σπύρος Δρόσος
Παραγωγή: Ε Ρ Τ  Α .Ε ./ΕΤ  1 Τμήμα Νεανικών & Παιδ. Προγραμμάτων 
Ηθοποιοί: Φωτεινή Τσακίρη, Αοημ. Γεωργακοπούλου, Βαγ. Γεωργακόπουλος 
Super 16 mm, έγχρωμο, τηλ. παραγωγή, 15 λεπτά

Λ ΙΠ Ο ΤΑΚΤΕΣ
Εν α ς χαιρεπσμός από τη Γερμανία στους φ ίλους μου στην Ελλάδα. Εν α  ποίημα.
Σκηνοθεσία : Γ  ιώργος Φωτόπουλος 
Σενάριο: Γ  ιώργος Φωτόπουλος 
Φωτογραφία: Yuksel Korkut 
Μοντάζ: Γιώργος Φωτόπουλος 
Μουσική: Βασίλης Κόκκας 
Ηχος: Tonstudio Babelsberg 
Παραγωγή: Γ  ιώργος Φωτόπουλος 
Ηθοποιοί: Torsten Israel, Γ  ιώργος Φωτόπουλος 
35mm, έγχρωμο, πειραματική, 3 λεπτά

Η PO ZA... ΚΑΠΩΣ ΕΤΣ Ι
Η Αννα, μια ανύπαντρη μητέρα, γνωρίζει μετά από μια φασαρία με την Αστυνομία, τη Ρόζα, μια 
νεαρή γυναίκα που ανήκει στη λεγάμενη πριθωριακή νεολαία. Η Αννα, λόγω κοινού παρελθό
ντος, προθυμοποιείτο να βρει ένα φίλο της Ρόζας, τον Πετράν. και να τον ειδοποιήσει να κρύψει 
ένα κλεμμένο κομπιούτερ. Ανακαλύπτει όμως ότι η Ρόζα της έλ εγε  ψέματα για τη σχέση της με 
τον Πετράν και επιστρέφει ξανά στη ζωή της, όπως βέβαια και η Ρόζα. Αυτή όμως η γνωριμία, έ 
δωσε και στις δύο την ευκαιρία να μιλήσουν και να σκεφτούν για τη ζωή τους.
Σκηνοθεσία : Σταύρος Στάγκος
Σενάριο: Σταύρος Στάγκος
Φωτογραφία: Γ . Αργυροηλιόπουλος
Μοντάζ: Ιωάννα σπηλιοπούλου
Μουσική: Α λέξης Καλοφωλιάς
Ηχος: Πάνος Παπαδημητρίου
Παραγωγή: Σταύρος Στάγκος & Ε λ λ . Κέντρο Κιν/φου
Ηθοποιοί: Α . Αθανασίου. Α . Μάσχα, Γ . Σκιοδαρέσης, Θ. Σιάρκου
35 mm, έγχρωμο, με υπόθεση, 28 λεπτά

ΧΡΗ ΣΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΤΣΙΟ
Ενας δάσκαλος οδήγησης απαγάγει για λύτρα το σκυλί της νεόπλουτης μαθήτριάς του.
Σκηνοθεσία : Βαγγέλης Σειτανίδης
Σενάριο: Βαγγέλης Σειτανίδης
Φωτογραφία: Κωστής Γ  κίκας
Μοντάζ: Κώστας Ιορδανίδης
Ηχος: Νίκος Παπαδημητρίου
Παραγωγή: Opticon Ε λ λ  Κέντρο Κιν/φου
Ηθοποιοί: Δ . Κοτζιάς, Αλ. Παυλίδου. Γ . Αποστόλου. Γ . Μ ιχελής. Μερενπθ Χέρολντ, Φιλ. Συμμε
τοχή: Αντ. Θεοδωρακοπουλος 
Super 16 mm. έγχρωμο, με υπόθεση, 22 λεπτά

Δ ΕΥ Τ Ε Ρ Ο  ΚΡΑΝΟΣ
Εθνική Διόδια Πελασγιας Μια τυχαία συνάντηση. Μια κοινή διαδρομή πάνω στη μηχανη μέχρι 
τα Κ Τ Ε Λ  της Λάρισας. Είναι ξένοι κι όμως νιώθουν σα να γνωρίζονται απο καιρό. Κι άλα τελειώ
νουν πριν καλα - καλά αρχίσουν 
Σκηνοθεσία : Αθηνά Σακελλαρίου
Σενάριο:Κωοτης Γκιμοσούλης. Αθηνά Σακελλαρίου (βασ πάνω στο ομών διήγ του Κ. Γκιμο- 
σούλη)
Φωτογραφία: Βασίλης Καψούρος
Μοντάζ: Φανή Ζιώζια
Μουσική: Μιχάλης Δέλτα (Slereo Nova)
Ηχος: Πόνος Παπαδημητρίου 
Παραγωγή: Αθηνά Σακελλαρίου, Κωστής Γ  κίκας 
Ηθοποιοί: Μυρτω Αλικακη. Κ Γκομοοουλης, Χρ. Τσαγκος 
35 mm. έγχρωμο, με υπόθεση. 22 λεπτά

35X50 cm
Μια μικρή ιστορία πάνω σε μια κόλλα χαρτί. 35 X  50 cm

αντι-ΚΙΝΗΜΑ ΤΟΓΡΑ ΦΟΣ



Σκηνοθεσία: Ραοιδάκης Σηυρος
Σενάριο: ΔημητρΙου ΗλΙος Σπάρος Ροαιδάκης
Φωτογραφία Νίκος Κονέλλος
Μοντάζ: ΔημητρΙου ΗλΙας
Παραγωγή: Ρασιβόκης Σπάρος
Ηθοποιοί: Γόμο, Ξάστρα, Μολυβιά Μαρκαδόρος
16 mm, χρώμα, κινούμενο σχέδιο, 3 λεπτό 30 δευτερ

ΚΑ Ι ΜΗΝ ΞΕΧΝ Α Σ ΝΑ Χ Ο ΡΕ ΥΕΙΣ
Το πόρπ γενεθλίων της ΚορΙνας γίνετοι αφορμή για μια διαδρομή στις κυριότερες στιγμές της
ζωής της
Σκηνοθεσία : Φωτεινή Παπαδόδημα
Σενάριο: ΚορΙνα Παπαδόδημα. Φωτεινή Παπαδόδημα
Φωτογραφία: Κ Μαραγκουδάκη
Μοντάζ: Ιωάννα Σπηλιοποόλου
Ηχος: ΝτΙνος Κ Ιπου
Παραγωγή: Ροάλα Νικολάου
Ηθοποιοί: Κορίνα Παπαδόδημα Φωτεινή Παπαδόδημα, Φαίδων Αναστασιόδης. Σπάρος Μποκο-
ΑΙνι
35 mm, Α/Μ, με υπόθεση, 18 λεπτά 

ΙΩΑΝΝΑ, Γ  ΑΓΑΠΩ
0  Βαγγέλης δουλεύει τα καλοκαίρια σε  καντίνα. Ο Σταάρος είναι το φιλαράκι του. Η Ιωάννα εί
ναι το κορίτσι του Βαγγέλη Τα τρίο παιδιά θα έρθουν στην Αθήνα "για καλύτερα". Μέχρι που ο 
Βαγγέλης θα γνωρίσει τον Κώστα που θα τον πάρει στη δουλειά του.
Σκηνοθεσία : Παντελής Παγουλάτος 
Σενάριο: Παντελής Παγουλάτος 
Φωτογραφία: Κ Μαραγκουδάκη 
Μοντάζ: Ελισάβετ Χρονοπουλου 
Μουσική: Κωνσταντίνος Βήτα 
Ηχος: Κώστας Πουλαντζάς
Παραγωγή: Ε λ λ  Κέντρο Κιν/γου, ΕΤ 1 , Παντ. Παγουλάτος
Ηθοποιοί: Δημοσθένης Παπαδόπουλος, Βαλ. Χριστοδουλίδου, Παναγιώτης Κορδαλής, Τάκης 
Μόσχος
Super 16 mm. έγχρωμο, με υπόθεση. 55 λεπτά 

ΠΑΝΤΡΟΛΟΓΗΜ Α (Κ Α Ρ Υ Δ Ι Μ Ε ΤΣΟΦΛΙ)
Η Μαρία και ο Δημήτρης ουζούν Τώρα πρέπει ν' αποφασίσουν να κάνουν άλλο ένα βήμα για τη 
σχέση τους Στην επιφάνεια και στο βυθό Ο άνθρωπος όμως δεν είναι καράδι να τον σπάσεις για 
να δεις τι έχει μ έσ α ..
Σκηνοθεσία : Γιώργος Μπακόλας
Σενάριο: Σφετοσλάφ Οφτσάροφ, Γιώργος Μπακόλας
Φωτογραφία: Γ . Αργυροηλιόπουλος
Μοντάζ: Ιωάννα Σπηλιοποάλου
Μ ουσική: Μάριος Στροφολης
Ηχος: ΝτΙνος ΚΙττου
Παραγωγή: Ε λ λ . Κέντρο Κιν/φου
Ηθοποιοί: Αν. Αθονασιόδου. Κ . Καραγιαννη, Γ . Μπακόλας, Αχ. Κυριακίδης, Φ. Μποράκου 
35 mm, έγχρωμο, με υπόθεση, 21 λεπτά

ΚΑ ΙΡΟ Σ ΗΤΑΝ
Χρονικό μιας φιλίας και μιας ταινίας,
Σκηνοθεοία: Κώστας Μαχαίρας 
Σενάριο: Κώστας Μαχαίρας 
Φωτογραφία: Δημ. Μπακάλμποσης 
Μοντάζ: Γιώργος Τριανταφύλλου 
Μ ουσική: Στάμος Σέμσης. Νίκος Λάρας 
Ηχος: Ντίνος Κίττου 
Παραγωγή: Κώστας Μαχαίρας
Ηθοποιοί: Γ  ιώργος Θεοτοκάς, Τάσος Παπαιωάννου, Γ  εράσιμος Σούλης 
35 mm, έγχρωμο, με υπόθεση, 20 λεπτά

ΠΕΙΝΑ
Αθήνα στη Γερμανική Κατοχή. Λογιών πείνες διασταυρώνονται στην προσπάθεια για επιβίωση. 
Σκηνοθεσία : Αντρέας I Μαριανάς
Σενάριο: Α .Ι. Μαριανάς (πάνω στο ομώνυμο αφήγημα του Αριστ Νικολαίδη)
Φωτογραφία: Δημ Κορδελάς 
Μοντάζ: A I. Μαριανάς 
Μ ουσική: Αλέξανδρος Βασιλάτος 
Ηχος: Στέφανος Ευθυμίου 
Παραγωγή: Στρ Κακαδέλης
Ηθοποιοί: Ντάρα Σιμοπούλου, Α.Ι Μαριανάς, Σπάρος Δρόσος 
Super 16 mm. έγχρωμο, με υπόθεση, 15 λεπτά

ΤΙ ΘΑ ΓΙΝ ΕΙΣ ΟΤΑΝ Μ ΕΓΑ Λ Ω Σ ΕΙΣ ;
Η ταινία αναφερεται στην οκνηρία ενός νεαρού που είναι αποτέλεσμα, οχι της αδιαφορίας του, 
αλλά του φοβου μετάβασης απο την εφηβεία στον "κοαμο των μεγάλων" Ε χ ε ι μπει στη ρουτίνα 
της φυγόπονης κι ευχάριστης ζωής και απλώς περιμένει τη στιγμή που θα γίνει οον το μπαμπά
του
Σκηνοθεοίο: Ναταλίο Κωστοπούλου
Σενάριο: ΝαταλΙα Κωστοπουλου
Μοντάζ: Γιώργος Χελιδονίδης
Μ ουσική: Χρήστος Παρμενίδης
Ηχος: Χρήστος Παρμενίδης, Ναταλία Κωστοπούλου
Παραγωγή: Ναταλία Κωστοπούλου
Ηθοποιοί: ΝΔιονύσης Μπάχτσης (Σπικάζ)
35 mm, έγχρωμο, κινούμενο σχέδιο . 6  λεπτά 20 δευτ.

JA Z Z
Το θέμα δεν είναι "να λάβουν τα όνειρα εκδίκηση", αλλα πως θα πάρουμε εμείς εκδίκηση από τα 
όνειρα
Σκηνοθεσία : Αχιλλέας Κυριακίδης 
Σενάριο: Αχιλλέας Κυριακίδης 
Φωτογραφία: Νίκος Σμαραγδής 
Μοντάζ: Γ  ιώργος Τριανταφύλλου 
Μ ουσική: David Lynch 
Ηχος: Πανος Παπαδημητρίου 
Παραγωγή: Foss . ΕΠ Ε

Ηθοποιοί: Δ Βογιατζής. A Αλικάκου. Δημ Σοφιανάπουλος 
35 mm. έγχρωμο, με υπόθεση, 12 λεπτά

ΕΛ ΕΥ Θ ΕΡ Α Σ Β Ο Σ Κ Η Σ
Εν α  ζεστά αυγουστιάτικο βράδυ βρίσκει τον Περικλή, τον ήρωά μας. αποφασισμένο να μείνει μ έ
σα και να δουλέψει Εν α  απρόοπτο τηλεφώνημα θα τον βγάλει από το σπίτι και στην επιστροφή 
θα βρεθεί με μια κότα ελευθέρος βοσκής στα χέρια, και ταυτόχρονα μπλεγμένος σ ε  μιο περιπέ 
ma.
Σκηνοθεσία : Γ  ιάννης Κσρκανέβατος 
Σενάριο: Γ  ιάννης Καρκσνέβατος 
Φωτογραφία: ΑργύρηςΘέος 
Μοντάζ: Αγγέλα Δεσποτίδου 
Μ ουσική: Χρήστος Τζουβελέκος 
Ηχος: Νίκος Παπαδημητρίου 
Παραγωγή: Γ  ιάννης Καρκανέβστος
Ηθοποιοί: Περικλής Λιανός, Β Πεφάνη, Β Κόκκο. A  Καραζήσης, Μ. ΣεβαστΙκογλου 
Super 16 mm. χρώμα, με υπόθεση. <8 λεπτά

TEN D ER
Η Tender αναζητά τρυφερότητα στη διάρκεια μιας νύχτας.
Σκηνοθεσία : Χρήστος Δήμας
Σενάρια: Χρήστος Δήμας
Φωτογραφία: Χρ. Ασημακόπουλος
Μοντάζ: Α λέξης Πέζας
Ηχος: Emmanuele Simon
Παραγωγή: Χρήστος Δήμας · Παπαγεωργίου
Ηθοποιοί: ΒΙκυ
35 mm, έγχρωμο, με υπόθεση. 12 λεπτά 

ΤΟ ΧΑΜ ΟΓΕΛΟ ΤΗ Σ ΑΝΝΑΣ
Λ ένε πως πριν απο το θάνατο, η μνήμη γυρίζει πίσω και φέρνει τις ξεχασμένες εικόνες. Του ή
ταν δύσκολο να δεχτεί πως πεθαίνει, κι άρχισε να τρέχει το χρονο μπροστά 
Σκηνοθεσία : Γουλή Νικολέττα 
Σενάριο: Γουλή Νικολέττα 
Φωτογραφία: Καψούρος Βαοίλης 
Μοντάζ: Πέζας Αλέξης 
Ηχος: Κολιαδήμας Γ  ιώργος 
Σκηνικά: Πατρώνη Κατερίνα 
Κοστούμια: Καραμπάτσου Εύη 
Παραγωγή: Κώστας Λαμπρόπουλος
Ηθοποιοί: Β . Ανδρεαδάκη, X . Γαλάνης. Μ. Γεωργιάδης, Λήδα Πρωτοψάλτη 
35 mm, A/M, με υπόθεση, 20 λεπτά

Η Τ Ε Λ Ε Υ Τ Α ΙΑ  ΣΑ Σ  ΤΑ ΙΝ ΙΑ  ΠΡΙΝ ΤΡΕΛ ΑΘ Ο ΥΜ Ε
Φίλα! ΦίλαΙ Φίλα! Φίλα!!!
Φύλλα! Τη ς  βερυκοκιάς;
Της τρελιάς!
Της  τρελιάς;
Της  τρελιάς!!!
Θα βγάζει και τρελούς καρπούς! θ α  τους τρων οι άνθρωποι και θα τρελαίνονται! Η τελευταία σας 
ταινία πριν τρελαθείτε!
Σκηνοθεσία : Γ  ιάννης Ακονίδης 
Σενάριο: Γ  ιάννης Ακονίδης
Φωτογραφία : Γ  ιάννης Ακονίδης, Γ  ιώργος Χρυσοστομίδης
Μοντάζ: Γ  ιάννης Ακονίδης
Μ ουσική: Ευτ. Πανουσοπούλου
Ηχος: Γ  ιάννης Ακονίδης
Παραγωγή: Γ  ιάννης Ακονίδης
Ηθοποιοί: Γ  ιάννης Ακονίδης. Γ  ιώργος Χρυσοστομίδης, Ευτυχία Πανουσοπούλου. Κατερίνα Πα- 
παστεργίου
35 mm, έγχρωμο, με υπόθεση, 19 λεπτά 20 δευτ.

ΕΡ ΥΠ Ν ΙΕΣ
Ο Γ ιώργος. νεαρός Dj. επιστρέφοντας σπίτι μετά τη δουλειά , φτάνει απο μια σειρά ενδείξεις  στο 
συμπέρασμα ότι η γυναίκα του, Αννα, τον απατό. Καταφεύγει στο φ ίλο του Νίκο, ο οποίος του 
κάνει μαύρο χιούμορ. Γυρίζοντας σπίτι του, πιάνει την Αννα να μιλά στον εραστή της που δεν ε ί
ναι άλλος από το Νίκο και γυρίζει πίσω για να τον σκοτώσει - ακολουθώντας τη συμβουλή του ί
διου του Νίκου. Με τον πυροβολισμό, ο Γ  ιώργος ξυπνά και βλέπουμε ό π  τα παντα ήταν ενα ό
νειρο ενοχής, επειδή στην πραγματικότητα αυτός απατά τη γυναίκα του με την καλύτερη της 
φίλη.
Σκηνοθεσία : Αγγελική Πιττάκη
Σενάριο: Αγγελική Πιττάκη
Φωτογραφία: Σπ. Παπατριανταφύλλου
Μοντάζ: Θόδωρος Μαραγκός
Μ ουοική: Νίκος Πίτογλου
Ηχος: Ευγένιος Τοουρούτας, Αγγελική Μαραγκού
Παραγωγή: Αγγελική Πιττάκη
Ηθοποιοί: Γ  ιάννης Βουλγαράκης, Ελίζα  Μαραγκού. Γ  ιώργος Τσοκάπουλος, Χριστίνα Κυριάκου 
16 mm, έγχρωμο, σπουδαστική. 11 λεπτά

Αν κάποιος σκηνοθέτης ή σκηνοθέτιδα δεν δει την ταινία που έχει 

κάνει σε αυτό τον κατάλογο, τον ή την παρακαλούμε να μας στεί

λει το βιογραφικό, την σύνοψη της ταινίας και τους συντελεστές 

και μια φωτογραφία στο περιοδικό, στη διεύθυνση: Ευδόξου 60 - 

62, 117 43 ΑΘΗΝΑ, υπόψη Φραγκούλη Γιάννη.

αντι-ΚΙΗΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ



γράφω ν...
Τ ο  πρώτο υλ ικό  θα είνα ι γκρίζο ή δεν 
θα υπάρχει.
Ο  σεναριογράφος είνα ι ένα πλάσμα με 
σάρκα κα ι οστά ...
Δεν τον γνω ρίζουμε καθόλου επειδή 
τον έχουμε πάντα από π ίσω , κρατώ
ντας μ ια  απόσταση, όπως τα π α ιδ ιά ... 
Α ρ χ ίζε ι επ ιτέλους να βγα ίνει απ' αυτό 
το κουκούλι που είχε συμπυκνώ σει ό
λους όσους υποστήριζαν ότι τον π ερ ι
κλείο υν ...
Ή δ η  μερ ικά  ονόματα είνα ι δημοσίως 
γνωστά: Jean Aurcnche , N ino Frank , 
P réve rt, Jacques V is i .
Ό λ ο ι κατευθύνονται προς το σημείο ...

V.
- Στην Α μ ερ ική ...
Ν α ι, αλλά  ο γα λλ ικ ός  κινηματογράφος 
είνα ι ακριβώ ς το αντίθετο από τον α
μερ ικάνικο .
Η επ ιτυχία  του κινηματογράφου μας 
γεννήθηκε από την ατομική προσπά
θεια.
Ε ίν α ι η έκφραση κάποιω ν ατόμων ε
λεύθερων κα ι ανεξάρτητω ν.
Ο  γα λλ ικ ός  κινηματογράφος είνα ι πέ
ντε ή έξ ι σκηνοθέτες, πέντε ή έξ ι δημι
ουργοί.
Ε ίν α ι μια  μικρή συντροφιά μ ιας καλής 
ετα ιρ ίας.
Ε ίν α ι κά πο ια  πρόσωπα.
Α ν  τα μαζεύαμε γ ια  δείπνο , το δείπνο 
αυτών των ατόμων δεν θα γέμ ιζε ένα 
μεγάλο μπουφέ.
Θα έκανε ένα πρόχειρο γεύμα σε ένα μ ι
κρό εστιατόριο της Μ π ελβ ίλ ... Ε ίν α ι 
καλό που είνα ι έτσι.
Κ α ι  ο ομιλώ ν γα λλ ικός κινηματογρά
φος ξεκ ίνησε κάπω ς έτσι: δύο τύποι 
που, καπνίζοντας π ίπ α , δουλεύουν σε 
ένα δωμάτιο ξενοδοχείου , με καλή δ ιά
θεση... Achard V é ry  κα ι Christian  Jaque, 
Bost κα ι René C la ir , Aubergé κα ι 
B ecke r, A rnoux κα ι Feyder... Ιδού το α
ληθινό μεγαλείο  τους.

VI.
Ο ι συγγραφείς της γενιάς μας που α 
φιερώ νονται στον κινηματογράφο δεν 
γεννήθηκαν σεναριογράφοι. 
Γεννήθηκαν μυθιστοριογράφοι, δρα
ματουργοί, ποιητές ή δημοσιογράφοι. 
Έ π ρ επ ε να προσαρμοστούν στον κ ινη 
ματογράφο.
Τ ίπ οτε δεν τους είχε προετοιμάσει. 
Έ π ρ επ ε - όπως π ιστοποιούσε κάποιος 
κρ ιτ ικός  - να τα δημιουργήσουν όλα , vu  
τα εφ εύρουν...

Θεού θέλοντος, δεν θα είνα ι το ίδ ιο  α ύ
ριο.
Υπά ρχουν σήμερα νέο ι 16 χρόνων: η η
λ ικ ία  του ομιλούντος.
Ο  κινηματογράφος είνα ι ένα κομμάτι 
της εποχής τους, των συνηθειών τους, 
των απασχολήσεονν τους, θα καταλά
βουν ένα μέρος του κόσμου ή ο κ ινη μ α 
τογράφος δεν θα υπάρχει;
Α υτο ί ο ι νέοι που έκαναν τον 19ο ακό- 
να τους δραματικούς δημιουργούς ή 
τους αξιοπαρατήρητους αφηγητές, θα 
κάνουν αύριο , μην αμφ ιβάλετε, τους 
θαυμάσιους σεναριογράφους.
Θα σκέφτονται τον κινηματογράφο 
χω ρίς προσπάθεια. Θα γράφουν με φυ
σικότητα για  την οθόνη...
Ο ι ιστορίες θα έρχονται στο μυαλό 
τους σε μια  κινηματογραφική μορφή. 
Δεν θα είνα ι υποχρεω μένοι, όπως ε
μείς, να τις μεταφέρουν, να τις  ξα να 
σκέφτονται. Επειδή  θα είνα ι π ραγματι
κά άνθρωποι του κινηματογράφου.
Κ α ι θα γελάνε με τ ις  τα ιν ίες μας, με ε
μάς, φτωχοί γέροντες!

VII.
Ν αι, π ιστεύω  ότι αύριο όλο ι ο ι δημ ι
ουργοί θα είνα ι ο ι ίδ ιο ι σκηνοθέτες. 
Δεν θα υπάρχει πλέον διαμάχη μεταξύ 
συγγραφέα κ α ι σκηνοθέτη. Δ εν θα έ
χουμε ανάγκη κανένα γ ια  να παλαί- 
ψ ουμε...

VIII.
Ή δη αυτή η κίνηση που αναφέρω φ α ί
νεται.
Η μεγάλη επανάσταση των Ηνωμένων 
Εθνώ ν είνα ι ο Orson W elles, ηθοποιός 
- δημιουργός - σκηνοθέτης.
Κ α ι , είτε το θέλουμε ή όχι, η μεγάλη ευ
ρω παϊκή επανάσταση των πέντε τελευ
ταίων χρόνων είνα ι ο Henri - Georges 
C louzot, ο συγγραφέας με την 
C H A V A N G E  - ο σκηνοθέτης του 
C O R B E A U .
Τη ν  ώρα που γράφω αυτές τ ις  γραμμές, 
ο Cocteau, που έχει τον κινηματογρά
φο) μέσα στο α ίμα  του ποιητή, επανέρ
χεται ως σκηνοθέτης.
Κ α ι κάπου, στο Μ ιν τ ί, ο Pagnol, τόσο η 
κάμερα τον α λλά ζει, γυρ ίζει Pagnol. 
Δεν κάνουν παρά να ακολουθήσουν το 
παράδειγμα του M éliés, ο πρώτος από 
τους σεναριογράφους - σκηνοθέτες... 
Κ α ι ο René C la ir ...
Αλήθεια , σας το λέω , η μοίρα του κ ινη 
ματογράφου είνα ι στο βάθος των ταρ- 
τάρων. ♦

H EN R IJEA N SO N

Σημείωση
Το  κείμενο αυτό ε ί
ναι απόσπασμα από 
το βιβλίο "Lim e d’ or 
du cinéma français", 
1945, που επαναδη- 
μοσιεύθηκε στο πε
ριοδικό "P o sitif , No 
393, Νοέμβρης 1992, 
σ.σ. 4δ-47 
Α ΙΙΟ Λ Ο Σ Η :
Γιάννης Φραγκούλης
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. 9 Ό ταν φοβάσαι χο Παρίσι

ένα σενάριο του F ra n co is  Truffaut

αρίσι: 5 χιλιόμετρα, Στο 
τρένο που τον φέρνει για 
πριότη φορά στο Παρίσι, ο 

Ζαν - Κλοντ δεν κρατιέται στη θέση 
του. Από το παράθυρο του κουπέ του 
βλέπει κατά διαστήματα τη μεγάλη 
γκρίζα πόλη, τρομαχτική και φαντα
στική. I Ιρ ιν από οκτώ μήνες, εγκατέ- 
λειψε μια επαρχία του Κέντρου για 
να εγκαταστασθεί στη Βόρεια Γερμα- 
νία, σε μια μονάδα πυροβολικού. Η 
στρατιωτική του θητεία όεν ήταν από 
τις πιο υποδειγματικές. Η καλή του 
όψη και η καλή του θέληση τον έκα
ναν να κερδίσει μια ευνοϊκή τύχη για 
την οποία δεν είχε βρει την διέξοδο 
να επωφεληθεί. Εγκαταλείποντας 
τον στρατώνα, αντέδρασε τονίζο
ντας την άσχημη πλευρά του. Ενώ οι 
σύντροφοί του συνήθιζαν στην στρα
τιωτική ζωή, ο Ζαν - Κλοντ παρέμει- 
νε ο "μελαγχολικός" των πρώτοον η
μερών, ο "δύστροπος πολίτης", ο πιο 
"χαζός και από την φύση", το "κακό
τροπο κεφάλι", το "ανεπιθύμητο 
στοιχείο". Πολύ γρήγορα θεωρήθηκε 
από ορισμένους βλάκας, από άλλους 
ένα "κακό πνεύμα".
Αφού κύλησαν οι πρώτες ημέρες, έ
παιζε ένα ρόλο που πολύ γρήγορα 
του είχαν αναθέσει και έγινε έτσι ο 
κακός στρατιώτης που υποπτεύο
νταν ότι είναι. Αυτούς τους περίφη
μους 18 μήνες, τους πέρασε, ουσια
στικά, στο νοσοκομείο, στη φυλακή, 
σε νόμιμες ή παράνομες άδειες και α
κόμη στο στρατιωτικό άσυλο. Όταν 
έφτασε η στιγμή να μετακινηθεί δεν 
του έδωσαν το πιστοποιητικό της 
"καλής διαγωγής" που θα είχε ως συ
νέπεια να του απαγορευθεί η εργασία 
στο δημόσιο και στις σοβαρές ιδιωτι
κές επιχειρήσεις.
Μην επιθυμώντας να ακολουθήσει 
την ανάξια οδό, οι γονείς του Ζαν - 
Κλοντ τον συμβούλευσαν να πάει να 
βρει την τύχη του στο Παρίσι, τη μό
νη πόλη της Γαλλίας όπου, κατά τη 
γνώμη τους, η απουσία του πιστο
ποιητικού καλής διαγωγής δεν ήταν 
ατιμωτική. Ο κ. Νορμπέρ, "οικονομι
κός παράγοντας" και συνταξιούχος 
από τις αποικίες, θείος του Ζαν - 
Κλοντ, θα φιλοξενούσε τον ανεπιθύ
μητο κάποιο χρονικό διάστημα, μέ
χρι να βρει μια δουλειά. Η πατρική α
πόφαση δεν είχε καθόλου 
δυσαρεστήσει τον Ζαν - Κοντ που 
κάθε προοπτική αλλαγής τον γέμιζε

ευθυμία. Αυτό το I Ιαρίσι, το αμφίβο
λο, το οποίο ονειρευόταν από πάντα 
δεν πήγαινε να το συναντήσει με ά
δεια χέρια. Στην τσέπη του είχε μια 
συστατική επιστολή ενός συντρόφου 
από το στρατό, δημοσιογράφου το
ποθετημένου στο Γραφείο Τύπου του 
στρατού, που του είχε δώσει για μια 
μεγάλη εβδομαδιαία παριζιάνικη ε
φημερίδα. Αυτό, και η φιλοξενία τού 
θείου του, ήταν μια τύχη που δεν έ
χουν όσοι επαρχιώτες πηγαίνουν 
στο Παρίσι. Στον Ανατολικό Σταθ
μό, ο Ζαν - Κλοντ πήδηξε σε ένα τα
ξ ί, η απληστία του να τα δει όλα τον 
έκανε να πετάγεται από το ένα παρά
θυρο στο άλλο, χωρίς να του επιτρέ
ψει να δει, πάντως, πολλά πράγματα. 
Ή ταν, επιτέλους, παριζιάνος, σε ένα 
Παρίσι πυρετώδικο στο βαθμό του 
γελοίου, ένα Παρίσι όπου η ζωή κ ι
νείται με γρήγορους ρυθμούς, τρο
χιές ονείρων διακοπτόμενες από α
τέλειωτες παύσεις στο κόκκινο 
φανάρι, σε ένα Παρίσι εκκωφαντικό, 
σχεδιασμένο από μια θολή τρέλα.
Ο θείος Νορμπέρ έμοιαζε εμφανισια- 
κά και μόνο εμφανισιακά με "καλλι
τέχνη". Μακριά, άσπρα μαλλιά, μπλε 
βλέμμα, σχεδόν διαφανές. Ε ίνα ι χή
ρος με δύο κορίτσια 15 και 17 ετών 
που τρέφονται από μπισκότα βου
τηγμένα στο ουίσκι και την κόκα - κό
λα. Κατοικούν στο Πασί, ένα σκοτει
νό διαμέρισμα, στον τρίτο όροφο, 
απ' όπου είχαν θέα στον Σηκουάνα, 
στον Πύργο του Α ιφελ, και θα ήταν έ
νας παράδεισος εάν το υπαίθριο με
τρά δεν πέρναγε στο ενάμισυ μέτρο 
και δεν σκοτείνιαζε και δεν σε ξεκού- 
φαινε εντελώς.
Ο θείος Νορμπέρ ήταν πολύ ωραίος, 
σχεδόν τόσο ωραίος όσο και ο Ζαν - 
Κλοντ. Ο ι γυναίκες πέρασαν από τη 
ζωή του όπως ένα απόσπασμα που 
παρελαύνει στο μεγάλο δρόμο της 
πόλης όπου υπάρχει φρουρά. Ξεκ ί
νησε από το τίποτε και από αυτές πέ
τυχε στη ζωή του. Στις αποικίες απέ- 
τυχε, σκέφτεται κανείς ότι η γυναίκα 
του πέθανε από την ενοχλητική αδια
φορία του Νορμπέρ. Σήμερα, υπάρ
χουν ακόμη πολλές εθελόντριες. Σε 
ένα κουτί από παπούτσια είχε τοπο
θετήσει όλα τα ανώνυμα γράμματα 
που απευθύνονταν στη γυναίκα του 
από τις παρατημένες ερωμένες.
Ο θείος Νορμπέρ "εξηγεί" το Παρίσι 
στον Ζαν - Κλοντ. Συγκρίνει τη ζωη

Το 1955 o Roberto 
Rosselini εγκαθίστατοι στο 
Παρίσι. Κοντά για όνο χρο
νιά εργάζεται κανονικά στη 
Γαλλία, περνώντας από το 
ένα σχέδιο στο άλλο, χωρίς 
ποτέ να σταθεροποιηθεί σε 
ένα από όλα αυτά, πριν να 
φύγει για την Ινδία, όπον θα 
γύριζε μια ταινία. Από τις 
αρχές τον 1956, ο Francois 
Truffaut, νέος κριτικός 24 
χρονών, γίνεται ο βοηθός 
τον, ο "γραμματέας" τον, ο 
προστατενόμενός τον. Από 
αντή τη σννεργασία, πον 
διήρκεσε περισσότερο από 
ένα χρόνο, δεν ξέρονμε πολ
λά πράγματα, εκτός τον ότι 
ο Truffaut είχε πολλά μά
θει, ότι o R osselini είχε πολ
λά διαβάσει, είχε πολλά διη- 
γηθεί από τη ζωή τον. Ιδού, 
ωστόσο, μια απόδειξη μιας

με το πατινάζ, έναν ανταγωνισμό ό
που η ταχύτητα δεν είναι ποτέ αρκε
τή γιατί πρέπει να αποφύγουμε το 
σπάσιμο του γόνατος και να γνωρί
σουμε τι ο εαυτός μας μπορεί να κά
νει. Ο θείος Νομπέρ μιλά πάντα με 
ρητά και αφορισμούς για τις γυναί
κες: "Εγώ , δεν τρέχω πίσω από κανέ
να, αλλά δεν αφήνω τίποτε να περά
σει". Για  τα χρήματα:"... δεν κάνουν 
την ευτυχία... αυτών που δεν έχουν". 
Για  την τεμπελιά: "Ε  καλά, θα πάω 
να ξαπλώσω γιατί δεν μπορώ να μεί
νω χωρίς να κάνω τίποτα". Ο Ζαν 
Κλοντ μένει έκπληκτος ακούγοντας 
τις ξαδέλφες του να φωνάζουν τον 
πατέρα τους με το μικρό του όνομα. 
Βλέπουν τον Ζαν - Κλοντ με μια κα- 
κιά έκπληξη και σκέφτονται τρόπους 
πολύ εξεζητημένους για να τον ε- 
κτροχιάσουν.
Σε πολύ άσχημη θέση από το παιχνί
δι των ξαδέλφων του, ανακατεμένος 
από το προφορικό μαρτύριο του θει
ου του, ο Ζαν Κλοντ μένει αποσβο
λωμένος και εισπράττει άσχημη την 
συκαρισμενη αντίδραση που ο Θειος 
Νορμπέρ αποδίδει στην επαρχιώτικη 
σοβαρότητα.
Γην επαύριο, ο Ζαν - Κλοντ τείνει με 
αδημονία την συστατική επιστολή
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πτο γραφείο της εφημερίδας. Ί ον 
μπάζουν ατο γραφείο του γραμματέα 
της σύνταξης, ένα λυπητερό άτομο, 
50 χρόνων, που τον ρωτά αρκετά η-
κοινής εργασίας, ένα σενά
ριο πον βρέθηκε στα αρχεία 
των Films du Carosse, υπο
γεγραμμένο από τον 
Francois Truffaut και που 
ο νέος θα έπρεπε να το γυρί
σει "κάτω από τη διεύθυν
ση" του Rossellini. Το συμ
βόλαιο, που φέρνει την 
ημερομηνία 21 Νοεμβρίου 
1956, εξηγεί: ο Truffaut 
γράφει, ο Truffaut σκηνο
θετεί και ο R ossclliniπαίξει 
το ρόλο του παραγωγού, 
παίρνοντας, κατά προσέγγι- 
ση, τη γλώσσα των προστα
τών του Χόλιγουντ: "Σε πε
ρίπτωση μεταξύ μας 
ασυμφωνίας που αφορά το 
μοντάζ της ταινίας, θα μου 
πείτε τις προτάσεις σας και 
θα εκθέσετε τις απόψεις 
σας, δεχόμενος ότι, με το πα
ρόν, θα δεχθείτε την απόφα
ση που θα είναι δίκιά μου.

λίθια πράγματα. Το σκυθρωπό και 
μπλαζέ ύφος του συνομιλητή του πα
γώνει τον Ζαν - Κλοντ που τραυλίζει 
περισσότερο παρά όσο συνήθως. Τ ε
λικά ο γραμματέας της σύνταξης του 
εξήγησε ότι μια μεγάλη εφημερίόα 
λειτουργεί όπως μια μονάδα πυρο
βολικού και ότι πρέπει, κατ’ αρχήν 
να σεβαστεί κανείς την ιεραρχία. Τ ις  
ρουμπρίκες τις έκαναν "με το χέρι", 
αλλά είχαν πάντα ανάγκη από μόνι
μες στήλες και τέτοιοι συντάκτες ή
ταν όλο και πιο πολύ σπάνιοι. Επρό- 
κειτο ο Ζαν -Κλοντ να περνά κάθε 
πρωί από την εφημερίόα να παίρνει 
τις προσκλήσεις που προορίζονταν 
για τους διαπιστευμένους δημοσιο
γράφους, να γυρνά εδώ και εκεί, να 
αναφέρει τα γεγονότα, χαρακτηρι
σμούς, ειδήσεις για παριζιάνικες 
προσωπικότητες. Για  να προσδιορί
σει αυτή την εργασία, ο γραμματέας 
χρησιμοποίησε λέξεις που Βα μπο
ρούσαν να σκιαγραφήσουν ένα λα
γωνικό, σκέφτηκε ο Ζαν - Κλοντ. 
"ΚάΒε σχόλιο δημοσιευμένο Βα σας 
φέρνει 3.000 φράγκα την εβδομάδα". 
Κατόπιν ο γραμματέας της σύνταξης 
παρουσίασε τον Ζαν - Κλοντ σε ένα

νέο άντρα, τον Ρομπέρ, που αοχο- 
λιόταν με το ξαναγράψιμο των ρε
πορτάζ. Αυτή η τεχνική εργασία απο
μόνωσε τον Ρομπέρ από το 
δημοσιογραφικό χώρο και του επέ
τρεπε να ζει άνετα. Για  αυτό δέχτηκε 
στην αρχή τον Ζαν - Κλοντ με κά
ποια απέχθεια, το ειρωνικό χαμόγε
λο εξέφραζε τις αμφιβολίες του για 
το μέλλον του νεοφερμένου στον Τ ύ 
πο.
Μη τολμώντας ακόμα να ομολογήσει 
την απελπισία του, ο Ζαν - Κλοντ ε- 
γκατέλειψε την εφημερίδα με τις τσέ
πες γεμάτες από προσκλήσεις και έ
φυγε για την ανακάλυψη των 
Ηλισίων Πεδίων που τον μάγεψαν 
από την πρώτη στιγμή. Ποτέ δεν είχε 
τη δυνατότητα να θαυμάσει τόσες ω
ραίες γυναίκες σε ένα τετραγωνικό 
χιλιόμετρο. Ανακάλυψε την κομψό
τητα που δεν εμποδίζεται από κά
ποιο άλλοθι ή από κάποια δικαιολο
γία. Ανακάλυψε επίσης τις χάρες της 
ματαιότητας. Έμεινε έκπληκτος που 
δεν είχε σοκαριστεί και έβρισκε δυ
σκολίες να βγάλει από τα μάτια του 
σιλουέτες ντυμένες.
Ο θείος Νορμπέρ βοήθησε τον Ζαν - 
Κλοντ, που επέστρεψε από την πρώ
τη επαφή του, να γράψει το κομμάτι 
του. Μια λέξη που είπε κάποιος ζω
γράφος, ο Νορμπέρ την απέδιδε σε 
κάποιο διάσημο ηθοποιό. Ο Ζαν - 
Κλοντ ντροπαλά παραδέχτηκε ότι 
δεν μπορεί να επιτρέψει μια τέτοια 
κατάχρηση. Ο θείος Νορμπέρ πέθανε 
στα γέλια και εξήγησε κάποια κόλπα 
με τα οποία "ένα κομμάτι μπορεί να 
γίνει η πηγή μιας πολύ άνετης ζωής". 
Ο θείος Νορμπέρ τέλειωνε όλα τα λο- 
γίδριά του με το ηθικό δίδαγμα. Συ- 
μπέρανε: "Για  να ζήσει κανείς τίμια 
σήμερα πρέπει να κερδίζει τόσα και 
τόσα χρήματα...". Ο Ζαν Κλοντ αντέ- 
τεινε ότι δεν καλοέβλεπε την σχέση 
που υπάρχει ανάμεσα στην τίμια ζωή 
και τα λεφτά. Ο θείος κοροΐδεψε την 
"νεανική του ορμή", την αθωότητά 
του, και τρυφερά, του εμπιστεύτηκε 
ότι στη νεότητά του γνώρισε αυτά τα 
πράγματα, αλλά η ωριμότητα και ο 
ορθολογισμός τον οδήγησαν στον 
πιο σωστό δρόμο.
Για  να τελειώσει ο θείος Νορμπέρ α
πέδειξε στον Ζαν - Κλοντ, συγκρίνο- 
ντάς του δύο εφημερίδες, ότι αυτά τα 
κομμάτια είναι τα ίδια από εφημερί
δα σε εφημερίδα και ότι αρκεί να αλ
λάξεις μία ή δύο λέξεις και το όνομα 
του ενδιαφερομένου. Με δυο λόγια έ
τεινε να του καταστρέψει τις δημο
σιογραφικές φαντασιώσεις.

Έ ν α  βράδυ, ο Ζαν - Κλοντ επέστρε
ψε και εξήγησε ότι είχε θυμώσει με 
τον αρχισυντάκτη του και αποφάσι
σε να τα παρατήσει όλα. Ο θείος Νορ
μπέρ, που ήξερε πολύ καλά τον διευ
θυντή της εφημερίδας, πριν από την 
ήττα του πολέμου της Ινδοκίνας, 
πρότεινε να τηλεφωνήσει για να τα
κτοποιήσει την υπόθεση. Ο Ζαν - 
Κλοντ αρνήθηκε, ο θείος θύμωσε, ο 
Ζαν - Κλοντ, αφού είχε ξεχειλίσει το 
ποτήρι από την υποκρισία και τον 
θείο του για πρώτη φορά εξέφρασε 
την αηδία που είχε αφήσει να συσσω- 
ρευθεί στο βάθος της καρδιάς του 
από την ημέρα της άφιξής του, με ένα 
λόγο πολύ βίαιο, συγκεκχυμένο και 
γενικευμένο τον οποίο ο Νορμπέρ 
τον πήρε πολύ άσχημα, ακόμη περισ
σότερο που η σκηνή διεξήχθη μπρο
στά στη μεγάλη κόρη του που, ευτυ
χώς έκπληκτη από το θάρρος του 
ξαδέλφου της, δεν παρέλειψε να του 
απευθύνει κάποια μηνύματα συμπα
ράστασης, διασκεδάζοντας στην αρ
χή, γοητευμένη κατόπιν.
Ο ι πόρτες χτύπησαν και παρά τις δ ι
πλωματικές προσπάθειες της ξαδέλ- 
φης, ο Ζαν - Κλοντ, μη δεχόμενος να 
ζητήσει συγνώμη, βρέθηκε έξω με τη 
βαλίτσα του. Στο δρόμο, φώναξε ένα 
ταξί που τον οδήγησε στη συνοικία 
την πιο απομακρυσμένη από το θείο 
του και βρήκε ένα δωμάτιο σε ένα μέ
τριο ξενοδοχείο πίσω από την πλα
τεία Κλισύ.
Ο Ζαν - Κλοντ ήταν από εδώ και πέ
ρα χωρίς οικονομική βοήθεια. Είχε 
πολλές εβδομάδες να πληρώσει το 
νοίκι του. Έ ν α  πρωί, όπως είχε υπο- 
αχεθεί στο διευθυντή του ξενοδοχεί
ου να τακτοποιήσει το λογαριασμό 
του μέσα στην ημέρα, αυτός του επι- 
σήμανε ότι ήταν η δέκατη υπόσχεση 
αυτού του είδους που έδινε και ότι θα 
κατέληγε στο μέσο του δρόμου μέσα 
στη νύχτα. Ο Ζαν - Κλοντ επέμενε: 
"Ναι, ναι, σήμερα, σας βεβαιώνω". 
Κ α ι ο άλλος: "Ε , λοιπόν, για να ε ί
μαστε σίγουροι θα κρατήσω το κλει
δί σας, θα μου το ζητήσετε γυρνιό- 
ντας".
Ο Ζαν - Κλοντ είχε οργανιόσει τη ζωή 
του έχοντας υπόψη του το ξεγύμνω
μά του: ξυπνούσε κάποια στιγμή το 
απόγευμα, έβγαινε για να αγοράσει 
ένα πακέτο τσιγάρα, μια μεγάλη 
μπουκάλα γάλα και ψωμί. Περνούσε 
για να πάρει ένα βιβλίο από τη δημο
τική βιβλιοθήκη. Επιστρέφοντας π ί
σω, έβαζε το μισό ψωμί σε ένα μπολ, 
μέσα στο γάλα, κρατούσε το ι>πόλοι- 
πο για το βράδυ και ξάπλωνε για να
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διαβάσει καπνίζοντας μέχρι αργά.
I ια αυτό, όταν του πήραν το κλειδί, 
αναγκάστηκε να περπατήσει παρα
πάνω από το κανονικό, κατάλαβε ότι 
δεν τον κρατούσαν πλέον τα πόδια 
του και υπολόγισε ότι είχε να φάει 
κρέας και λαχανικίι πολλές εβδομά
δες. Αρχισε να σκέφτεται τους ζητιά
νους, αφού του φαινόταν ότι σε λίγο 
Οα ήταν ένας από αυτούς. Το βράδυ, 
αφού έφαγε ένα σάντουιτς σε ένα πά
γκο, μπήκε σε ένα καπνοπωλείο για 
να αγοράσει τσιγάρα, τότε κατάλαβε 
ότι δεν είχε αρκετά χρήματα. Σαν έ
νας συνηθισμένος περιπατητής, πήρε 
ένα σοβαρό ύφος για να καπνίσει το 
τσιγάρο του. Λίγο αργότερα, κρύω
νε, αγόρασε ένα εισητήριο του μετρά, 
πήρε μια ξεχασμένη εφημερίδα και έ
κανε πολλές φορές την ίδια διαδρο
μή χρησιμοποιώντας τους σταθμούς 
ανταπόκρισης.
Σε ένα κιόσκι στο μετρό πήρε μια 
τσαλακωμένη εφημερίδα. Είδε ότι 
δύο ή τρία κομμάτια που είχε δώσει 
δημοσιεύτηκαν. Αυτό θα του επέτρε
πε, την αυριανή, να πάρει το αντί
στοιχο ποσό. Στις τρεις η ώρα, το 
πρωί, τον βρίσκουμε έξω. Αφού βοή
θησε στην παράδοση του γάλατος πή
ρε μια μπουκάλα την οποία ήπιε με 
μικρές δόσεις το περιεχόμενο και την 
οποία στη συνέχεια την πέταξε. Η ευ
χαρίστησή του να π ιει αυτό το γάλα, 
ήταν τόσο μεγάλη που ήθελε να α
κούσει το θόρυβο του γυαλιού που έ
σπαγε στην πέτρα. Κατά τις επτά η 
ώρα, το πρωί, βρέθηκε μπροστά στον 
κήπο της Τρινιτέ, σκαρφάλωσε στον 
τοίχο. Στο συντριβάνι πήγε περισσό
τερο για να δροσιστεί παρά για να 
πλυθεί. Μπήκε στην εκκλησία, περισ
σότερο σαν θεατής, στην πρώτη λει
τουργία και ανακατεύτηκε με τους 
πιστούς.
Όταν ήρθε η ώρα που άνοιγαν τα 
γραφεία, κατευθύνθηκε προς την ε
φημερίδα. Μίλησε με τον Ρομπέρ, έκ
πληκτος να τον δει σε αυτή την κατά
σταση. Του "εξομολογήθηκε", 
συμπάθησε ο ένας τον άλλο. Χάρις 
το Ρομπέρ, ο Ζαν - Κ λοντ κατάφερι 
να πάρει δύο η τρεις χιλιάδες φράγκα 
που του αναλογούσαν και έφαγαν 
μαζί. Ο Ρομπέρ του μίλησε για το 
σπίτι του στην εξοχή που είχε κληρο
νομήσει, μια ημέρα θα τα παράταγε 
όλα για να κλειστεί εκεί και να γρά
φει ι να μυθιστόρημα. Ο Ρομπέρ είχε 
πολλούς φίλους που μαζευόντουσαν 
στο σπίτι του για να ακούσουν μου
σική. Χωρίστηκαν, αλληλοϋποσχό- 
μ ινυι οτι δεν θα χαθούν.

Ο Ρομπέρ συγκινηθηκε από την ι ιλί 
κρ ίνιια , την απελπισία του /.αν - 
Κλοντ και η απέχθειά του μεταμορ
φώθηκε σε μια πραγματική φιλία. Ο 
/.αν - Κλοντ δεν έκανε για δημοσιο
γράφος, του άξιζε, λοιπόν, "κάτι κα
λύτερο από αυτό", σκέφτηκε ο Ρο
μπέρ.
Βγαίνοντας από τον κινηματογρά
φο, στο Καρτιέ Αατέν, σε ένα τοίχο, 
μια αφίσα τράβηξε την προσοχή του 
Ζαν - Κλοντ. Ζητούσαν, νέους δυνα
μικούς, τρεις ώρες την ημέρα, με ένα 
σημαντικό μισθό. Πήγε κατ’ ευθείαν 
στην διεύθυνση που έλεγε. Μισή δω
δεκάδα αγόρια και κορίτσια περίμε- 
ναν για να μπουν, όταν ο Ζαν - Κ λο 
ντ έφτασε. Η έδρα των εκδόσεων 
Essor ήταν σε ένα μικρό ισόγειο όπου 
τα παράθυρα έβλεπαν σε μια μικρή 
αυλή. Το αφεντικό ήταν ένας άντρας 
35 χρόνων περίπου, με ορεινό χαρα
κτήρα, φτωχικά ντυμένος, με μια α
πελπιστική γοητεία: ένα γιλέκο έντο
να κόκκινο, ένα παλιό γκρίζο 
κουστούμι, ένα ξεθωριασμένο μπλε 
πανταλόνι. Επρόκειτο να πουλούν 
στο δρόμο ή στα κτίρια ποιητικά 
φυλλάδια εκδιδόμενα για λογαρια
σμό των συγγραφέων, πιθανόν δύ
σκολο να πουληθούν με κάποιον άλ
λο τρόπο. Τους εξήγησαν τους 
κανόνες αυτών των επιδιωκόμενων 
πωλήσεων, τις δυσκολίες και τα κόλ
πο: "Τα αγόρια θα απευθύνονται σε 
μοναχικές γυναίκες που παρκάρουν 
το αυτοκίνητό τους, για παράδειγμα, 
και εσείς τα κορίτσια, θα πλησιάζε- 
ται περισσότερο του μοναχικούς ά
ντρες..." Η συνηθισμένη έκφραση για 
να πλησιάσετε κάποιον είναι: "Κ ύ 
ριε ή κυρία, ελπίζω να μην έχετε προ
καταλήψεις σχετικά με τους φοιτη
τές." Όλα αυτά δεν έλεγαν τίποτε 
στους υποψήφιους, αλλά μη τολμώ
ντας να συζητήσουν και να ενοχλή
σουν τον κύριο έφυγαν καθένας με 
μισή δωδεκάδα φυλλάδια, αφού π ι
στοποιήθηκαν τα στοιχεία της ταυτό
τητάς τους.
Στον Ζαν - Κλοντ "έπεσε" η οδός 
Ματινιόν, η ντροπαλοσύνη του ήταν 
η αιτία που δίσταζε για πολύ μέχρι 
να το ρισκάρει: "Κυρ ία , κυρία θέλετε 
να μου δείξετε την οδό Πόντιέ;". Σε 
λίγο μια χοντρή γυναίκα που τον πα
ρατηρούσε, για κάποιο χρονικό διά
στημα, από το απέναντι πεζοδρόμιο, 
τον πλησίασε και ενδιαφέρθηκε: "Τ ι 
πουλάς νεαρέ μου, ποιήματα; Μου α
ρέσουν τα ποιήματα, η ποίηση και ε
πίσης οι ποιητές. Τραγουδώ και γρά
φω στο καμπαρέ μου "Το παράδοξο",
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όλα τα βράδια, μετά τα μεσάνυχτα. 
Ενθαρρύνοι τους νέους καλλιτέχνες, 
ελάτε λοιπόν να με δείτε εκεί, είναι 
συμπαθητικά". Ί ου αγόρασε, σχεδόν 
βίαια, πολλέι φυλλάδια, και έφυγε 
περπατώντας με χάρη.
Ενθαρρυμένος από αυτή την ανέλπι
στη πύεληση, ο Ζαν - Κλωντ λίγο με 
τά πλησίασε ένα ντροπαλό κορίτσι, 
που είχε μαζί της πιο μεγάλο θάρρος. 
Ελπίζω  ότι δεν θα έχετε προκαταλή
ψεις ενάντια...". Γέλασαν, ανακαλύ
πτοντας ότι κάνουν και οι δύο ττιν ί 
δια δουλειά.
Ή ταν η ώρα για να δειπνήσοι»ν. 
Έφαγαν μαζί και εμπιστεύθηκαν ο έ
νας τον άλλο. Η Λορέτ είναι φοιτή
τρια και από περηφάνεια αφήνει να 
πιστέψουν οι γονείς της, που κατοι
κούν στην επαρχία, ότι παραδίδει ι 
διαίτερα μαθήματα που της αρκούν 
για να ζήσει. Νοίκιασε ένα δωμάτιο 
υπηρέτριας στην πλατεία Ανβέρ και 
οι Βορειο-Αφρικανοί τις προξενούν 
τόσο φόβο που αποφεύγει να βγαίνει 
το βράδυ για να μην είναι υποχρεω
μένη να επιστρέφει από τους έρη
μους δρόμους. Η Λορέτ αναφέρει 
στον Ζαν - Κλωντ την ύπαρξη των 
πανεπιστημιακών εστιατορίων, του 
δίνει ένα εισητήριο για το βράδυ. Ε ί
ναι ένα από αυτά τα εστιατόρια στο 
οποίο αποφασίζουν να δειπνήσοι»ν 
το βράδυ.
Το  βράδυ, μπαίνοντας στο Cité - 
Club, ο Ζαν - Κλοντ έχει την εντύπω
ση ότι μπαίνει σε μια αίθουσα του σ ι
δηροδρομικού σταθμού. 300 η 400 
φοιτητές τρώνε εκεί κάνοντας θόρυ
βο επειδή έχο\*ν ανάγκη να εξωτερι- 
κεύσουν τα αισθήματά τους μετά από 
μια ημέρα διανοητικής εργασίας. 
Όταν ένα αγόρι ή ένα κορίτσι μπαί
νει φορώντας ένα καπέλο, το πλήθος 
δεν χάνει την ευκαιρία και χωρίς κα
νένα ενδοιασμό απελευθερώνεται, 
χτυπά τα πηρούνια στα τραπέζια και 
φωνάζουν: καπέλο! καπέλο!
Ο Ζαν - Κλοντ σαστισμένος, αφήνε
ται να παρασυρθεί από το πλήθος 
και η αριστερή πτέρυγα πεθαίνει στα 
γέλια. Η Λορέτ δεν έχει παρακολου
θήσει τη σκηνή, αφού είχε καθησει σε 
μια μικρή αίθουσα, λιγότερο θορυ
βώδη, όπου ο Ζαν - Κλοντ την βρί
σκει και τον κάνει να πιστέψει ότι έ
χει τελειώσει το φ αί. Περπατούν 
κατόπιν και οι δύο στη λεωφόρο, την 
συνοδεύει σπίτι της.
Από την άφιξή του στο 1 Ιαρ ίσ ι, ο Ζαν 
- Κλοντ πάντα φοβόταν τους ανθρώ
πους. Π ιστεύει, όπως όλος ο κόσμος 
στην επαρχία, ότι τα κορίτσια στο
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Π αρίσι, και ιδίως ο ι φοιτήτριες, ζουν 
μια πιο ελεύθερη ζωή. Πολλές φορές 
θυμάται την συμπεριφορά των δύο 
ξαόελφιόν του και οπωσδήποτε τα 
κοροϊδευτικά γελάκια που απευθύ
νονταν σ' αυτόν. Για αυτό δεν μπορεί 
να αναγνωρίσει τη θηλυκή πλευρά 
της Λορέτ, μια φοιτητριούλα, που 
έρχεται από την επαρχία, που κρατά 
μια αμυντική στάση, λίγο συνεσταλ
μένη, ντροπαλή, ξέροντας καλύτερα 
τι επιθυμεί, τι θέλει να αποφύγει. 
Μπροστά στην πόρτα της Λορέτ, 
παίρνοντας θάρρος από την ευγένεια 
που του συμπεριφέρεται κα ι, ιδίως, 
από την τρυφεράδα της, ο Ζαν Κλο- 
ντ αδέξια, προσπαθεί να εκφρασθεί 
περισσότερο ερωτικά, που δεν πετυ
χαίνει. Απομακρύνεται νευρικά από 
την αγκαλιά του και παίρνοντας μια 
αυτοκυριαρχία, που δεν υποψιάζο
νταν σε αυτή, του εξηγεί με ειλικρί
νεια ποια είναι και ποιες είναι οι αρ
χές της και ότι λυπάται τόσο για την 
συμπεριφορά του Ζαν -Κλοντ που 
τον βρίσκει συγχρόνως έξυπνο και 
ωραίο, κάτι που είναι σπάνιο. 
Ανακαλύπτοντας γρήγορα την σύγ- 
χιση του Ζαν - Κλοντ και συνειδητο
ποιώντας ότι κυριαρχεί προς το πα
ρόν την κατάσταση, η Αορέτ 
ξαναβρίσκει την γλυκύτητά της και 
την ειλικρίνεια της για να εμπιστευ- 
θεί με περισσότερη καθαρότητα. Με 
το ρίσκο, λέει, να την πάρει για "ά
σπρη χήνα", του εξομολογείται ότι 
είναι παρθένα, ότι επιμένει να μείνει 
μέχρι να γνωρίσει ένα αγόρι με το ο
ποίο θα είναι πραγματικά ερωτευμέ
νη, αυτό δεν θα πρέπει να εμποδίζει 
την φιλία, έτσι δεν είναι; Παρασυρ
μένος από την υπερηφάνειά του, ο 
Ζαν - Κλοντ απαντά στην Αορέτ με 
"ναι, να ι", ηθελημένα αφηρημένος 
και αδιάφορος για την Αορέτ. Αυτή 
συμπεραίνει: "Αφού ηθελημένα δεν 
καταλαβαίνεις τίποτε, αντίο!". Ο 
Ζαν Κλοντ, πειραγμένος από την ξε
ρή απομάκρυνση της Λορέτ και θέλο
ντας να εξαλείψει την αφελή έκφρα
ση της ντροπαλότητάς της, της 
απαντά: "Λεν έχω παρά να χειριστώ 
την φιλία σας. Μου φαινόταν ότι α- 
νάμεοά μας υπήρχε θέση για αισθή
ματα πιο ειλικρινή και αφού μου λέ
τε ότι αυτό δεν είναι δυνατό, πιστεύω 
ότι δεν μπορούμε παρά να μείνουμε 
εκεί". Η Αορέτ αντιτείνει μια αντί
δραση όπου συνυπάρχουν εξίσου το 
πείσμα και η λύπη, ο Ζαν - Κλοντ εκ- 
μεταλεύεται για να υπερθεματίσει 
και να διατηρήσει το αβαντάζ και της 
στέλνει, με τη σειρά του, ένα αντίο,

πολύ ξερό.
Περισσότερο για να δοκιμαστεί, πα
ρά από πραγματικό πείσμα, ο Ζαν - 
Κλοντ, το ίδιο βράδυ, πηγαίνει στο 
"Παράδοξο", όπου, μέσα στην κά- 
πνα, στριμώχνονται 100 άτομα εκεί 
όπου 25 θα μπορούσαν μόλις να α- 
ναπνεύαουν. Κάποιοι νέοι διαβά
ζουν τα πρώτα τους ποιήματα, με ένα 
απελπισμένο ύφος. Γυναίκες, με κα
πέλα, που θα μπορούσαν να είναι η 
μητέρα τους, εκστασιάζονται. Μια 
από αυτές, που ο νέγρος οδηγός της, 
ο Γουίλιαμς, περιμένει υπομονετικά 
στο μπαρ, διαβάζει ένα ποίημα του 
Ρτένεπ: "Ο μικρός θόρυβος του βρα
σμένου αυγού στον πάγκο". Η ιδιο- 
κτήτρια του "Παράδοξου", η Μιστι- 
γκρί, δεν άργησε να αναγνωρίσει τον 
Ζαν - Κλοντ, ευχαριστιέται, τον πα
ρουσιάζει σε όλο τον κόσμο ψευδό- 
μενη: "Ιδού ένας νέος ποιητής...", χω
ρίς να γνωρίζει τη σύγχιση που 
δημιουργείται.
Η Μιστιγκρί, που δεν περνάνε τρία 
λεπτά χωρίς να γελάσει, θέλει απα
ραιτήτου να παρουσιάσει τον Ζαν - 
Κ  λοντ σε μια νέα, ξανθή γυναίκα που 
τον βλέπει με ενδιαφέρον, ένα ενδια
φέρον αδιάκριτο, αποφεύγοντας να 
του απευθύνει τον λόγο.
Αυτή και η Μιστιγκρί μιλούν η μια 
στο αυτί της άλλης. Η Μιστιγκρί, λέ
ει, λοιπόν στον Ζαν - Κλοντ: "Η 
Κλοντ θέλει να χορέψει μαζί σας μα 
δεν τολμά να σας το ζητήσει". Ο Ζαν
- Κλοντ παρασέρνει την άγνιοστη 
στην πίστα χορού. Μετά από τρία λε
πτά, ένα ουρλιαχτό στην αίθουσα 
σταματά κάθε κουβέντα, είναι ο Ζαν
- Κλοντ αγανακτισμένος που τρέχει 
προς την έξοδο. Τώρα ξέρει τι είναι 
μιατραβεστί. Η Μιστιγκρί τον εμπο
δίζει να φύγει, του ζητά συγνώμη λέ- 
γοντάς του: "Έκανα λάθος για ε
σάς,.." Η μουσική πάλι σταματά 
γιατί η ποίηση ξανά διεκδικεί τα δι- 
καιώματά της. Τρεις ισπανοί, πιθα
νότατα δημοκράτες πρόσφυγες, επι
χειρούν να απαγγείλουν Λόρκα, 
συνοδευόμενοι από μια κιθάρα. 
Συγχρόνως ο Ζαν - Κλοντ παρατηρεί 
την ομάδα των "νέων ποιητιόν", ένας 
από τους οποίους έχει σπάσει ένα 
ποτήρι, βάζει τα κομμάτια στην τσέ
πη του και πάει να το πετάξει στον 
νεροχύτη. Π Μιστιγκρί ξαναπάει 
προς το Ζαν - Κλοντ, βλέποντάς τον 
ακόμα στενοχωρημένο, ανανεώνει 
τις δικαιολογίες της και τον οδηγεί 
προς το μπαρ, του παρουσιάζει μια 
πολύ ωραίο γυναίκα "ωραία επιδερ
μίδα", χυμώδη και αισθαντική: "Μυ-

ριάμ, η βοηθός μου, Ζαν - Κλοντ, νέ
ος ποιητής". Τους αφήνει μόνους. Ο 
Ζαν - Κλοντ, ενδιαφέρεται με την 
πρώτη για την Μυριάμ, μητρική, συ
γκαταβατική, χαμογελαστή και πλη
θωρική. Του δείχνει εμπιστοσύνη, εν- 
διαφεράμενη για αυτόν και τον κάνει 
να μιλήσει. Μπαίνει εύκολα στο παι
χνίδι της και της εμπιστεύεται ότι δεν 
είναι νέος ποιητής όπως ισχυρίζεται 
η Μιστιγκρί, αλά ότι πουλά μόνο 
φυλλάδια και ότι ψάχνει απελπιστι
κά μια λύση πιο ικανοποιητική. ΓΙοιά 
λύση; ΓΙοιά δουλειά; Ο Ζαν - Κλοντ 
πρέπει να συνηθίσει με την ιδέα ότι 
δεν είναι εντελώς τακτοποιημένος. Η 
Μυριάμ χαμογελά πάντα: "Ξέρω αρ
κετούς ανθρώπους, θα μπορούσα να 
σας εισάγω στον καλλιτεχνικό κό
σμο..."
Τελικά η Μυριάμ πηγαίνει τον Ζαν - 
Κλοντ με το αυτοκίνητο, οδηγεί ευ
χάριστα χωρίς να σταματά να του μ ι
λά. Ναι, συνεργάζεται με την Μιστι- 
γκρί σε αυτή τη νέα δραστηριότητα, 
αλλά την υπόλοιπη μέρα αφιεριόνε- 
ται σε ένα μαγαζί με αντίκες, "άλλω
στε κατοικούμε την ίδια περιοχή". 
Με ένα ουδέτερο ύφος ρωτά τον Ζαν 
- Κλοντ: "πως συναντήσατε την Μι- 
στιγκρί; Τ ι  σας είπε;". Κατόπιν τον 
αφήνει κοντά στο κατάλυμά του, 
προακαλώντας τον να ξαναέρθει στο 
"Παράδοξο". "Εν τω μεταξύ θα μιλή
σω για εσάς σε φίλους" και τον εγκα
ταλείπει μ' ένα υποσχόμενο χαμόγε
λο.
Στη διαδρομή ανάμεσα στο αυτοκί
νητο και το ξενοδοχείο, ο Ζαν - Κ λο 
ντ γίνεται μάρτυρας ενός τρομερού 
επεισοδίου: Έ να  πολύ μικρό κορίτσι 
γυρίζει στο σπίτι του περπατώντας 
γρήγορα, στο πεζοδρόμιο ένας Βο- 
ρειο-αφρικανός τείνει το μπράτσο, 
την εμποδίζει να περάσει, αυτή αντι
στέκεται και αυτός επίσης, τελικά, α
φού είναι θυμωμένη, καταφέρνει να 
περάσει και ο Βορειο-αφρικάνος ευ
χαριστημένος από τον εαυτό του πη
γαίνει για άλλες περιπέτειες, αλλά 
ένα ζευγάρι ηλικιωμένων παρακο
λούθησε τη σκηνή. Ο γέρος άντρας 
κρατά την γυναίκα του από το μπρά
τσο που αυτή εκφράζει με ψηλή φω
νή την αντίρρησή της και αφού ο νε
αρός Αραβας τους προσπερνά, ο 
θυμός της μεγαλώνει, δεν διστάζει να 
του μιλήσει άσχημα, αναμειγνύοντας 
χωρίς να ξεχωρίζει τις πικρές και τις 
ήπιες αλήθειες, λόγια που δεν μπο
ρούν να ειπωθούν: "Ε ίνα ι ντροπή, 
στην ηλικία σας, δεν θα το κάνατε αυ
τό στην χώρα σας, εκεί...". Ο ηλικιω-
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Ο Ζαν - Κλοντ και Λορέτ στο σενάριο τον "Φόβον τον Παρισιού"θα μπορούσε να ήταν τα ξαόέλφια τον Αντονάν και της 
Κολέτ στο σενάριο L ' AMOUR A 20 A WJ.

μένος σύζυγος συγκρατιεται για να 
μην επέμβει και, χωρίς αμφιβολία, έ
χει δίκιο , αφού ο Αραβας εισπράττει 
άσχημα τα λόγια της, αλλά όεν εμπο- 
όίζει τη γυναίκα του να συνεχίσει την 
επίθεσή της, τόσο που ο Αραβας θυ
μώνει και βρίζει την ηλικιωμένη γυ
ναίκα με τον χειρότερο τρόπο: 
"Βρώμα... σιχαμένη...".
Ο θόρυβος αυτών των διαπληκτι- 
σμών μαζεύει πολλούς περαστικούς. 
Η σκηνή τελειώνει με την άιάλυση 
του πλήθους. Δεν μένει παρά η ενό
χληση.
Ο Ζαν - Κλοντ, αναστατιυμένος από 
αυτή τη σκηνή, επιστρέφει πολύ στε
νοχωρημένος και αρχίζει αμέσως να 
γράφει ένα μεγάλο γράμμα στη Λο
ρέτ, όπου πολύ γλυκά ζητά συγνώμη 
για την "γελοία συμπεριφορά" του, ε
κείνο το βράόυ. Για να μπορέσει να 
κοιμηθεί ήσυχα μέσα στη νύχτα πάει 
να ταχυόρομήσει το γράμμα στη Λ ο
ρέτ και επιστρέφει με ελαφριά καρ- 
όιά.
Αφού η Λορέτ απάντησε στον Ζαν - 
Κλοντ,ξαναβρίσκονται. Η αμηχανία 
μεγάλωσε μεταξύ τους, αλλά η Λορέτ 
είναι πάντα συνεσταλμένη, υπερή
φανη, επιόερμική πίσω από τις προ
φυλάξεις της. Περπατιόντας μαζί με 
τον Ζαν - Κλοντ, που την βεβαιώνει 
για τον έρωτά του, εξηγεί ότι όεν βιά
ζεται να παντρευτεί, ούτε να έχει 
παιόιά, να μαγειρεύει, να φτιάχνει 
τις κάλτσες.
Αποφάσισαν και οι δύο να παρατή
σουν την πώληση φυλλαδίων. Για 
κάμποοες εβδομάδες η Λορετ μπόρε
σε να τα καταφέρει με την υποτροφία 
τιυν σπουδών της και από ένα φίλο 
των γονιών της βρίσκει μια δουλειά 
στον Ζαν - Κλοντ, χωρίς να ξέρει για 
τι ακριβώς πρόκειται, απλά, στο 
Ορλύ στην υπηρεσία αποσκευών.

Επρύκειτο στην πραγματικότητα, ό
πως ο Ζαν - Κλοντ πιστοποίησε επί 
τόπου, να βάζει τις βαλίτσες στα κα
ρότσια που τα προωθούσαν στα τρέι- 
λερ. Σε αυτό το υπόγειο δεν υπήρχε 
κανένα παράθυρο, ο αέρας ανανεω
νόταν από αεραγωγούς που, με τη 
βοήθεια της φαντασίας, έμοιαζαν με 
έλικες. Κάθε τρία λεπτά άκουγαν 
από τα μεγάφωνα τις ανακοινώσεις 
των αναχωρήσεων και των αφίξεων, 
τα ονόματα ξακουστών πρωτευου
σών. Αυτή ήταν η εργασία που ο Ζαν 
- Κλοντ έκανε από τα μεσάνυχτα μέτ- 
χι τη μία η ώρα το πρωί.
Πολύ γρήγορα ο Ζαν - Κλοντ μπού
χτισε από την βαρβαρότητα των συ
ναδέλφων του, την ανεπάρκειά τους, 
τις πλάκες τους και το χαμηλό επίπε
δο του χιούμορ τους, "η κόμισα με τα 
15 μπαούλα, την λαχταράς". Δεν ή
ταν παρά αηδίες μεταξύ των υπαλλή- 
λο>ν, ίντριγκες του γραφείου και το 
κυνήγι τιυν πουρμπουάρ. Μετά από 
3 μέρες, και μετά από ένα καυγά με 
τον προϊστάμενο εγκατέλειψε το 
Ορλύ.
Πήγε στο σπίτι της Λορέτ, πολύ α
πελπισμένος με την πρόθεση να τα ε
ξομολογηθεί σε αυτήν και να της ζη
τήσει την συμβουλή της. Όταν 
έφτασε μπροστά στο σπίτι της, την 
είδε μόλις να βγαίνει με ένα αγόρι 
που την κράταγε από το χέρι. Η α
πελπισία έδωσε τη θέση της στην ζή
λια κα ι, τρέμοντας ολόκληρος, ακο
λούθησε και τους δύο μέχρι τον 
σταθμό του Βορρά. Ηκει το αγόρι και 
η Λορέτ χωρίζουν. Το  αγόρι, πολύ ά
νετα, μ' ένα παλτό που έφτανε μέχρι 
τα γόνατα, αγκαλιάζει την Λορέτ στο 
λαιμό, σχεδόν παρά τη θέληση της, 
τον σπρώχνει ευγενικά και φεύγει 
μόνη. Λίγο πιο μακριά ο Ζαν - Κ λ ο 
ντ τρέχει προς αυτή και την συναντά.

Αφού την ρωτά, αυτή του λέει ψέμα
τα, ότι έρχεται από ένα μάθημα και 
δεν αναφέρει καθόλου το αγόρι που 
πριν λίγο συνόδευε. Ο Ζαν - Κλοντ 
θυμώνει, της εξηγεί ότι την είδε και 
της κάνει μια σκηνή. Η Λορέτ αντα
παντά ότι δεν έχει να δώσει λογαρια
σμό σε κανένα, πάντως όχι σε αυτόν 
και δεν κατάλαβε τι υποσχέθηκε σε 
αυτόν. Ο Ζαν - Κλοντ γίνεται υπερ
βολικά ικετευτικός, της εξηγεί ότι ε- 
γκατέλειψε το Ορλύ και ότι λυπάται 
για αυτήν και τον πατέρα της, της ζη
τά συγνώμη ακόμη πιο αδέξια. Αλλά, 
αυτό το αγόρι τι είναι για αυτήν; Τ ί 
ποτε, λέει αυτή - δεν είναι αλήθεια - ε, 
είναι, αν θέλετε, μου αρέσει. Χ ω ρί
ζουν στον δρόμο αμήχανα. Σπρωγμέ
νος από την ανάγκη της εκδίκησης 
και με την ελπίδα ότι η Μυριάμ δεν 
τον είχε ξεχάσει, ο Ζαν - Κλοντ επι
στρέφει στο "Παράδοξο", όπου η Μι- 
στιγκρί τον δέχεται πολύ ψυχρά. 
Εκείνη τη στιγμή - ο Ζαν - Κλοντ δεν 
προσέχει - η Μυριάμ έρχεται να τον 
δει, την βρίσκει το μπαρ, πιο θελκτι
κή και χαμογελαστή πάρει ποτέ. Τον 
ρωτά γιατί δεν ήρθε να την δει πιο 
νωρίς. Απαντά γενικά, μη εστιάζο
ντας στο ότι δεν τον ευχαριστούσε να 
είναι μαζί της.
Ναι, η Μυριάμ μίλησε σε φίλους της 
για αυτόν, ψάχνουν για νεα ταλέντα 
στο τραγούδι. "Πάμε να μιλήσουμε 
για αυτά σε ένα μέρος πιο ήρεμο". 
Οταν βρίσκονται κοντά στην πόρτα, 
η Μ ιστιγκρί απευθύνεται στη Μυ
ριάμ: "Θέλω να σου μιλήσω αμέ
σως". Κ α ι η Μυριάμ στον Ζαν - Κ λο 
ντ: "Περιμένετε' με στο μπαρ, θα 
επανέλθω". Η Μ ιστιγκρί παρασέρνει 
την Μυριάμ στον διάδρομο που οδη
γεί προς το γραφείο. Διάμεσου των 
δύο πορτών που ανοιγοκλείνουν ο 
Ζαν - Κλοντ βλέπει με διακοπές τι γι-
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νεται ανάμεσα στις δύο γυναίκες, μια 
σκηνή πολύ βίαιη που προξενεί λύπη. 
Καταλαβαίνει τον τσακωμό όταν η 
πόρτες ανοίγουν για να μεταφέρουν 
τα γκαρσόνια τις παραγγελίες. Π ιά
νει τις βρισιές και τις απειλές.
Η Μυριάμ έρχεται προς τον Ζαν - 
Κλοντ, αφρίζοντας από θυμό, ακού
ει την τελευταία φράση της Μιστι- 
γκρί που απευθύνεται στη Μυριάμ: 
"Το αποφάσισες καλά; Αν περάσεις 
αυτή την πόρτα, να μην ξαναέρθεις 
πλέον!".
Στο αυτοκίνητο, η Μυριάμ εξυγεί 
"τρώγοντας" τις φράσεις της ότι η 
Μ ιστιγκρί τον ζηλεύει και τον οδηγεί 
στο μαγαζί με τις αντίκες, στο δρόμο 
Ζακόμπ. Θα κοιμηθεί πίσω από το 
μαγαζί αιρού δεν μπορεί να γυρίσει 
στην Μ ιστιγκρί, περιμένοντας να τα 
κανονίσουν οι δικηγόροι. Ο Ζαν - 
Κλοντ συνοδεύει την Μυριάμ στο 
φωτεινό δωμάτιο του μαγαζιού, α
πλώνουν ένα ύφασμα για να απομο
νώσουν το προσωρινό δωμάτιο από 
το υπόλοιπο μέρος. Πίνουν κάτι α- 
κούγοντας μουσική. Η νευρική κρ ί
ση, που για πολύ καιρό ήταν σε λαν- 
θάνουσα κατάσταση, έρχεται και ο 
Ζαν - Κλοντ αναστατώνεται βλέπο
ντας αυτή τη γυναίκα που ξέρει να 
κυριαρχεί στον εαυτό της να κλαίει 
στα μπράτσα του. Φροντίζει να την 
απομακρύνει και ξαφνικά ανταλλά- 
σουν τις ματιές τους, η συγκίνηση αλ
λάζει, ασυναίσθητα και αυθόρμητα 
γίνεται έρωτας.
Όλα αυτά συμβαίνουν, η Μυριάμ και 
η Μ ιστιγκρί είναι τσακωμένες. Ο 
Ζαν - Κλοντ ζει με την Μυριάμ σε αυ
τό το πίσω μέρος του μαγαζιού, η 
Μυριάμ, θετική αλλά και γοητευτική, 
τα κάνει όλα, τα έχει αποφασίσει όλα 
και ο Ζαν - Κλοντ αφήνεται να πα- 
ρασυρΟεί από τα γεγονότα. Εγκατα
λείπει το ξενοδοχείο το οποίο πλη
ρώνει με τα λεφτά που η Μυριάμ του 
δίνει "ως προκαταβολή τ<υν μελλο
ντικών του κερδών". Αυτή βλέπει ότι 
υποφέρει, αποφασίζει να ασχοληθεί 
με το μέλλον του. Ακόμη φοβούμενη 
μην πλήξει ο Ζαν - Κλοντ, του προ
τείνει να προσκαλεί που και που 
τους φίλους του. Έ τσ ι γνώρισε τον 
Ρομπέρ.
Το να ζει με την Μυριάμ, δίνει στον 
Ζαν - Κλοντ περισσότερη σιγουριά. 
Μια μέρα η Μυριάμ τον άφησε ελεύ
θερο το βράδυ. Συνάντησε τη Λορέτ 
στην είσοδο του Cité - Club και την 
πήγε σε ένα πραγματικό εστιατόριο. 
Της εξηγεί ότι εργάζεται σ' ένα μαγα
ζί με αντίκες και όλα πάνε καλά. Οι

σχέσεις τους αλλάζουν αισθητά. Ο 
Ζαν - Κλοντ πολύ πιο κυριαρχημέ
νος στον εαυτό του, φαίνεται στα μά
τια της Λορέτ ότι μεγάλωσε κάμποσο 
χρόνια σε μερικές εβδομάδες. Γίνεται 
πιο προστατευτικός ως προς αυτήν, 
έκπληκτη, συγκαλύπτει την αγανά
κτηση που αισθάνεται. Ε ίνα ι πιο ά
νετος και γίνεται ευχάριστος, όταν 
είναι τρυφερός μαζί της, την αφοπλί
ζει με το χιούμορ του. Καταφέρνει να 
της αφήσει ένα σημάδι που μένει με- 
τέωρο αφού αυτή αρνείται να το ε- 
κλάβει.
Π ρος το παρόν δεν είναι πλέον το μι
κρό αγόρι, αλλά αντίθετα ο μεγάλος 
αδελφός και σε αυτό τα καταφέρνει 
καλύτερα. Αλλες φορές πρότεινε στη 
Λορέτ να βγαίνουν κάθε μέρα, τώρα 
δεν την βλέπει παρά τις σπάνεις στιγ
μές ελευθερίας που τον αφήνει η Μυ
ριάμ, όντας αρκετά πονηρός δίνο
ντας στη Λορέτ την εντύπωση ότι δεν 
την βλέπει παρά όταν θέλει. Ίσως - 
ενώ ανησυχεί κατά βάθος - η Λορέτ 
παίζει το παιχνίδι και την ευχαριστεί 
κάποιες στιγμές αυτό που ειρωνικά 
ονομάζει η "παριζιάνικη εξέλιξή" 
μου.
Μια ημέρα, χάρη στη Μυριάμ που π ι
στεύει ότι η Λορέτ είναι μια φίλη του 
Ρομπέρ, καταφέρνει να της δώσει μια 
δουλειά σε ένα βιβλιοπωλείο της αρι
στερής όχθης. Κατά τη διάρκεια ενός 
μήνα δουλεύει σε αυτό, ετοιμάζοντας 
τις εξετάσεις της.
Ζιγκολό, παρά τη θέλησή του, ο Ζαν 
- Κλοντ δεν συνηθίζει αυτή τη νέα 
του ζωή. Παραπαίοντας ανάμεσα 
στις εκλάμψεις χιούμορ και εκρήξεις 
θυμού, η Μυριάμ παρακολουθεί τις 
γκάφες, τον παρακολουθεί όπως ένα 
κορίτσι και τον ξευτελίζει χωρίς να 
το θέλει. Τον οδηγεί στα μαγαζιά για 
να του αγοράζει ρούχα και τα βρά
δια, που κλείνει το μαγαζί, του επα
ναλαμβάνει τα τραγούδια. Από την 
στρατιωτική του θητεία, ξέρει να 
παίζει κιθάρα και παίζει ακοπανια- 
μέντα, σύμφωνα με την μόδα. Η ιδέα 
να τραγουδήσει δεν τον γοητεύει κα
θόλου, αλλά είναι ευτυχισμένος σκε- 
πτόμενος ότι θα φύγει σε λίγο από 
την οικονομική βοήθεια της Μυριάμ 
και ακόμα θα της τα επιστρέφει. 
Εκμεταλλεύεται αυτό για να πάρει 
περισσότερη ελευθερία. Επαναλαμ
βάνει κάποια τραγούδια μονοχον- 
δρα, γρατζουνωντας την κιθάρα του, 
το πόδι σε μια καρέκλα. Περνάει μια 
ακρόαση σε μια μουσική αίθουσα, 
παρακολουθεί ένα νούμερο παρό
μοιο με το δικό του, ενω βρίσκονται

στο διάδρομο και περιμένει τη σειρά 
του. Αηδιασμένος, σαϊζεται κάνο
ντας τον θυμωμένο στο αυτοκίνητο. 
Η Μυριάμ δεν παίρνει στα σοβαρά 
την συμπεριφορά του.
Σε ένα διάλειμμα ενός θεατρικού έρ
γου, της avant-garde, ο Ζαν - Κλοντ 
συνοδευόμενος από την Μυριάμ συ
ναντά τις δύο ξαδέλφες του περιτρι
γυρισμένες από κάποια αγόρια. Η 
μεγαλύτερη του χαμογελά, έρχεται 
προς αυτόν, τον χαιρετά , όπως και 
την Μυριάμ. Εξηγεί στον Ζαν - Κ λο 
ντ ότι ο καλός θείος του πολλές φο
ρές ανησυχεί για το τι έγινε ο ανη- 
ψιός του, εν συντομία, ο Ζαν - Κοντ 
υπόσχεται ότι θα πάει την επαύριο το 
βράδυ να δειπνήσει.
Την επόμενη μέρα ο Ζαν - Κλοντ πά
ει στον θείο του ο οποίος τον δέχεται 
με μια έκφραση λίγο δημαγωγική: 
"Αντε, μη δικαιολογήστε, ξέρω τι 
συμβαίνει, όλοι περάσαμε από εκεί, 
πρέπει να περάσουμε από την νεότη
τα", και κατόπιν χωρίς διακοπή, 
"φαίνεται ότι αυτό δεν έκανε τόσο 
κακό σε σένα, είσαι μέσα στα έπιπλά 
σου, που λένε".
Ο Ζαν - Κλοντ με όλη τη γεναιοφρο- 
σύνη προσπαθεί να οδηγήσει τον θείο 
του σε ένα πιο οικείο κλίμα, με καλή 
πίστη και ειλικρίνεια εξηγεί στον 
Νορμπέρ πώς έφτασε σε αυτή την κα
τάσταση, του ζητά ακόμη μια εξήγη
ση. Ο Νορμπέρ απελευθερώνεται και 
απαντά με πλάγιο τρόπο σε όλες τις 
ακριβείς ερωτήσεις. Αποθαρρύνο
ντας τον Ζαν - Κλοντ να εγκαταλεί
ψει την Μυριάμ διότι, λέει, δεν υ
πάρχει ανάδειξη καριέρας στο 
Παρίσι που δεν οφείλεται σε γυναί
κα.
Ο Ζαν - Κλοντ σταματά την συζήτη
ση, δεν απαντά σε τίποτε, φέρεται κό
σμια με τον θείο του και τις δύο ξα
δέλφες του και επιστρέφει στην 
Μυριάμ αποφασισμένος να πάρει 
κάποιες πρωτοβουλίες ( ...)
Την επόμενη Κ υριακή ο Ρομπέρ τον 
προσκαλεί στο σπίτι του στην εξοχή, 
κοντά στο Παρίσι, για το Σαββατο
κύριακο. Πρώτη σκηνή ζήλειας της 
Μυριάμ: "γιατί να μην μπορώ να 
πάω μαζί σου;... Καταλαβαίνω καλά 
γιατί, είμαι πολύ γριά προφανώς... 
με μισείς, στοιχηματίζω...". Ο Ζαν - 
Κλοντ κάνει υπομονή και φεύγει ξέ
ροντας ότι μια άλλη σκηνή τον περι
μένει στην επιστροφή.
Πηγαίνει με τη Λορέτ. Αυτό το Σαβ
βατοκύριακο στιμ' Αντβίλ θα πλη
σιάσει οριστικά ο ένας τον άλλο. 
Βρίσκονται εκεί έξι ή επτά, όλοι φί-
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λοι του Ρομπέρ, αγόρια και κορί
τσια, αισθητά της ίδιας γενιάς. Τα 
κορίτσια ασχολούνται με το γεύμα, 
τα αγόρια συζητούν την παγκόσμια 
κατάσταση, τις πολιτικές τους προ
τιμήσεις, οι ιόέες τους είναι ολοκλη
ρωμένες, χωρίς σύννεφα, απόλυτες 
και κατευΟυνόμενες πάντα προς την 
καθαρότητα και την ηθική αγνότητα. 
Τη νύχτα ο Ζαν - Κλοντ και η Λορέτ 
θα κοιμηθούν στο ίόιο κρεβάτι. Το 
πρωινό της Κυριακής, τα ζευγάρια, 
παντρεμένα ή όχι θα απασχοληθούν 
να καθαρίσουν τον κήπο του Ρομπέρ 
που είναι εγκαταλελειμένος. Σχεδιά
ζουν ένα δρόμο ανάμεσα στα πολύ 
ψηλά χόρτα και τα αγκάθια. Ο ι πιο 
νέοι (αυτοί που δεν είναι ζευγάρι) τε
μπελιάζουν και διασκεδάζουν, τρεις 
ή τέσσερις μένουν για να τακτοποιή
σουν τα πιατικά, να τα βάλουν σε μια 
τάξη, οι άλλοι φεύγουν για το χωριό 
για να αγοράσουν τρόφιμα για το 
δείπνο. Το  βράδυ κάνουν τον λογα
ριασμό, θα μοιραστούν τα έξοδα του 
φαγητού και όλος ο κόσμος συμφω
νεί να ζουν έτσι που να ξοδεύουν λ ι
γότερο λεφτά από το Παρίσι, ζώντας 
πιο άνετα και ευχάριστα. Μελαγχο
λική επιστροφή την Κυριακή το βρά
δυ.
Ο Ρομπέρ προτείνει στη Λορέτ και το 
Ζαν - Κλοντ να εγκατασταθούν εκεί 
όταν θέλουν. Το κλειδί θα είναι στη 
διάθεσή τους. Η Λορέτ θα μπορεί 
πιο ήρεμα να ετοιμάσει τις εξετάσεις 
της (μετά τον μήνα της προετοιμα
σίας στη βιβλιοθήκη) και ο Ζαν - 
Κλοντ θα την βοηθά ή θα δουλεύει 
για αυτήν. Η Λορέτ, πολύ ευχαριστη
μένη από αυτή την προσφορά, κοιτά
ζει τον Ζαν - Κλοντ που δεν απαντά, 
απασχολημένος από τη διπλή ζωή 
του, πάντα πολύ μπερδεμένος.
Με την επιστροφή του στην οδό Ζα- 
κόμπ, ο Ζαν - Κλοντ θα πρέπει να υ- 
ποστεί μια νέα σκηνή από τη Μυ- 
ριάμ, αυτή γίνεται λυπημένη, 
χυμώδης. Μετά την αποτυχία του 
Ζαν - Κλοντ στο τραγούδι, η Μυριάμ 
χάρις των σχέσεών της τον εισάγει 
στο χοίρο της διαφήμισης. Γύρισε μια 
σκηνή γελοία σε μια ταινιούλα των 3 
λεπτών που προπαγανδίζει μια μάρ
κα παπουτσιών.
Αυτό το πρωί ο Ζαν - Κλοντ και η 
Μυριάμ φεύγουν για να δουν την κό
πια των διαφημιστικών. Σε μια μικρή 
αίθουσα των Σαμπς - Ελιζέ είναι κά
ποιοι ποιλητις φιλμ που είχαν την ι 
δέα και γύρισαν την ταινία. Το φως 
σβήνει, η προβολή αρχίζει. Ο Ζαν - 
Κλοντ πειραζεται με τη βαρβαρότη

τα αυτών που φίλμαραν, καθαρά α 
πογοητευμένος να δει τρεις συνεχι 
ζόμενες φορές το πρόσαπτα του να 
κάνει την ίδια γκριμάτσα. Γεμάτος 
θυμό και αηδία εγκαταλείπει την α ί
θουσα. Αυτή τον ακολουθεί.
Στη σκάλα, τον φωνάζει, αυτός δεν 
απαντά. Αυτή παίρνει το ασανσέρ, 
φτάνει κάτω πριν από αυτόν. Στο 
δρόμο τού παίρνει το μπράτσο. Απο
μακρύνεται. Μπαίνουν και οι δύο 
στο αυτοκίνητο. Δεν τολμά να του μ ι
λήσει επειδή η έκφραση του Ζαν - 
Κλοντ δείχνει το μεγάλο θυμό του. 
Με μια τρομερή αυτοκυριαρχία ο 
Ζαν - Κλοντ, ήρεμα αλλά με σκληρό 
βλέμμα και το χέρι τεταμένο, λέει 
στην Μυριάμ: "Μυριάμ πρέπει να 
σου πιο κάτι. Όλα τέλειωσαν μεταξύ 
μας. Δεν σε κατήγορο') σε τίποτε, α
κόμα σου ζητάω συγνώμη να σε έχω 
στεναχωρήσει σε τέτοιο βαθμό. Βρί- 
ακο) ότι αγαπώ την Λορέτ εδώ και 
καιρό, ακόμα πριν σε γνωρίσω και 
ότι τιάρα με αγαπά και αυτή. Λοιπόν, 
είναι πολύ απλό, ας φύγουμε σαν κα
λοί φίλοι". Η Μυριάμ από την αρχή 
του διαλόγου είναι τεντωμένη, έχει 
μια παγωμένη έκφραση. Μόνο τα α
πότομα πατήματα του φρένου και η 
αύξηση της ταχύτητας προδίδουν 
την κατάστασή της.
Φτάνουν μπροστά στο μαγαζί. 
Μπαίνουν. Η Μυριάμ στέκεται στη 
μέση του δωματίου, κάθεται, τον κο ι
τά καλά και του λέει: "Προτιμώ να 
δεχτώ ότι δεν είπες τίποτα". Ο Ζαν - 
Κλοντ δεν λέει τίποτε και πάει να συ
ναντήσει την Λορέτ μπροστά στο β ι
βλιοπωλείο.
Η Μυριάμ πετάγεται στο κρεβάτι, ξε- 
σπά σε μια πραγματική κρίση υστε
ρίας, κλαίει γοερά, περπατά στο δω
μάτιο.
Βρίσκουμε τον Ζαν - Κλοντ που μό
λις βοηθά την Λορέτ να ανοίξει το 
μαγαζί. Κατόπιν της εξηγεί ότι εγκα- 
τέλειψε το μέρος όπου ζούσε, ότι 
τσακώθηκε με την "αφεντικίνα" του. 
Προτείνει στη Λορέτ να δεχτούν την 
προσφορά του Ρομπέρ, αφού θα με
τακομίσει σε λίγες ημέρες. Μένοντας 
κάποιες εβδομάδες στην Αντβιλ, θα 
αρχίσουν μια νέα ζωή. Η Λορέτ συμ
φωνεί, τον αγαπά.
Δίνουν ραντεβού, πιο αργά, στου Ρο
μπέρ. Λ ίγο μετέι την αναχώριση του 
Ζαν - Κλοντ φτάνει η Μυριάμ, πα
ρουσιάζεται στη Λορέτ κα ι προσπα
θεί να την πείσει, μη δεχόμενη το χέ
ρι που αυτή της προτείνει: "Ο Ζαν - 
Κλοντ δεν είναι για εσάς. Ε ίνα ι σχε
δόν ένας γιος για εμένα. Αν δεν α-

οχοληθω με αυτόν δεν θα κάνει ποτέ 
τίποτε. Είστε πολύ νέοι, οι ευκαιρίες 
δεν έχουν χαθεί για εσάς. Είστε μόνο 
η ερωμένη του; Ο χ ι: Αν τον αγαπού
σατε, θα δινόσαστε σε αυτόν, δεν ξέ
ρετε να αγαπάτε γιατί είστε ένα μ ι
κρό ηλίθιο κοριτσάκι, μια κλέφτρα". 
Εν όλίγοις, όταν η Μυριάμ φεύγει με 
το αυτοκίνητο, αφήνει μια Λορέτ, 
κουρέλι. Σε άσχημη κατάσταση, η 
Λορέτ τρέχει στου Ρομπέρ. Αυτός 
την δέχεται, την εμποδίζει να δει τον 
Ζαν - Κλοντ. Έ ξ ω  από την πόρτα η 
Μυριάμ ουρλιάζει στον Ζαν - Κλοντ, 
ότι πρέπει να έρθει μαζί της, ότι μ ί
λησε με την Λορέτ και ότι αυτή κατά
λαβε πολύ καλά την κατάσταση που 
της ανέφερε. Υπήρχε αυτό το βράδυ 
μια συνάντηση στο σπίτι του Ρομπέρ. 
Όλα τα κορίτσια είχαν μια αποτυχη
μένη αυτοκτονία στη ζωή τους να 
διηγηθούν. Μ ια από αυτές ήλθε ανα
στατωμένη και όταν αυτή ήταν στην 
κουζίνα, ο Ρομπέρ εξήγησε στους φ ί
λους του ότι ήταν έγκυος με ένα απο 
τα αγόρια της παρέας, το πιο φαντα
στικό, την αντίδραση του οποίου ή
ταν αδύνατον να προβλέψεις. ΓΙερί- 
μενε. Έφτασε, ο Ρομπέρ τον πήρε 
κατά μέρος, του εξήγησε την κατά
σταση, επανήλθαν και το αγόρι πλη
σίασε την κοπέλα, την αγκάλιασε 
θερμά και πολύ αφελώς άκουσε την 
κοιλιά  της κοπέλας.
Μετά την επίσκεψη της Μυριάμ, ο 
Ζαν - Κλοντ τηλεφώνησε στο βιβλιο
πωλείο, όπου δεν απάντησε κανείς. 
Βγήκε για να πάει στο σπίτι της Λο
ρέτ. Στον δρόμο, ενώ έτρεχε, η Μυ
ριάμ τον ακολουθούσε με το αυτοκί
νητο, προσκαλώντας τον να ανέβει 
σε αυτό. Αρνείται. Αυτή επιμένει. 
Ασυναίσθητα η Μυριάμ με το αυτο
κίνητο γίνεται εγκληματίας. Ορμά 
στον Ζαν - Κλοντ που μόλις της ξε
φεύγει και το αυτοκίητο πεφτει σε 
ένα τοίχο. Η Μυριάμ βγαίνει σε έξα- 
λη κατάσταση φωνάζοντας. Ο Ζαν - 
Κλοντ φτάνει στο σπίτι της Λορέτ, 
χτυπά, δεν απαντά κανείς. Μένει έκ
πληκτος βλέποντας κομμάτια χαρτι
ού στην πόρτα. Παραβιάζει την πόρ
τα για να βρει την Λορέτ αναίσθητη, 
αλλά ζωντανή, παρα το ανοιχτό γκά
ζι και την μπουκάλα του βουτανίου 
να σφυρίζει.
Μετά μερικές μέρες ο Ρομπέρ συνο
δεύει τον Ζαν - Κλοντ κα ι την Λορέτ 
στον σταθμό, τους δίνει τα κλειδιά 
του σπιτιού.
Για  κάποιο χρονικό διάστημε μένουν 
εκεί πριν έρθουν στο Παρίσι για να 
μάθουν εκεί να ζουν. ♦
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To Forum Cartoon στη Σύρο
α δέκατα γενέθλιά  τον γιόρτασε 
στη Σύρο  το C a rto o n  F o ru m , ένας 
θεσμός που συσπειρώ νει 400 π ερ ί

που ευρω παϊκές ετα ιρ είες  κινουμένων 
σχεδίων κ α ι τ ις  ενισχύει στα πλα ίσια  
του προγράμματος M E D IA .
Η φετινή επιτυχημένη - όπως ομολόγη
σαν όλο ι - διοργάνωση πραγματοποιή
θηκε στη Σύρο  μεταξύ 24 - 26 Σεπτεμβρί
ου κα ι υποστηρίχΟηκε από τα υπουργεία 
Π ολιτ ισμού , Α ιγα ίο υ , Τύπου κα ι 
Μ .Μ .Ε ., το ινστιτούτο οπτικοακοαστι
κών Μέσων (ΙΟ Μ ), το Ελληνικό  Κέντρο 
Κ ιν/φ ου, την Ε Ρ Τ  κα ι το Δήμο Ερμούπο- 
λης.
T o  Forum cartoon - όπως τονίστηκε από 
τους οργανίστες - είνα ι μια επαγγελματι
κή διοργάνωση με συνεργασία τοπικών, 
εθνικιόν κα ι ευρω παϊκώ ν οργανισμών 
κα ι αποτελεί μοναδική ευκα ιρ ία  για 500 
ευρωπαίους παραγωγούς κινούμενω ν 
σχεδίων να παρουσιάσουν προτάσεις 
παραγωγής στους υπεύθυνους τηλεοπτι
κών σταθμών.
Ό σον αφορά τα οικονομικά  της διοργά
νωσης, ο συνολικός προϋπολογισμός α
νέρχεται σε 1.050.000 E C U , εκ των οποί
ων 430.000 από την Ε .Ε .  κα ι 470 από 
συμμετοχές ευρωπαίων παραγωγών κα ι 
τα υπόλοιπα από ενισχύσεις των ελλαδι- 
κών φορέων.
Στη φετινή διοργάνωση συμμετείχαν 500 
περίπου Ευρωπαίοι επαγγελματίες που 
σχετίζονται με την κιν/κή κα ι τηλεοπτική 
παραγωγή κινουμένω ν σχεδίων, ο ι οποί
ο ι συναντήθηκαν με 170 επενδυτές από 
το χώρο της διανομής, της τηλεόρασης 
κα ι του βίντεο. Στη Σύρο προβλήθηκαν 
77 επιλεγμένες τα ιν ίες , εκ των οποίων 6 
διαγιονίστηκαν για το βραβείο "Cartoon 
d' o r", το οποίο συνοδεύτηκε από χρημα
τικό έπαθλο 35.(ΧΧ) E C U  κα ι απονεμήθη- 
κε την τελευταία μέρα του FO RU M  
(26/9) στο χιόρο της πλατείας Μ ιαούλη 
στην Ερμούπολη με φόντο το υπέροχο 
δημαρχείο (έργο Ε . Τσ ίλλερ ).
Κατά τη δ ιάρκεια του Forum δόθηκαν 
αρκετές συνεντεύξεις τύπου, ο ι οποίες 
φ ιλοξενούνταν σε στρατιωτικά αντίσκη
να εκστρατίας ( ! ) , κατά τη διάρκεια των 
οποίων γινόταν λόγος για τις προοπτι
κές ανάπτυξης της ευρω παϊκής βιομηχα
νίας κινουμένω ν σχεδίων. Ό σον αφορά 
τις ελληνικές παραγωγές, τονίστηκε από 
την κ. Ό λγα Κλεια μάκη  ( ΙΌ .Μ .)  ότι 
"στην Ελλάδα χάρη κα ι στην υπο στήρι
ξη του C A R T O O N , τη δραστηριοποίηση

του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΗ

της C A R T O O N  H E L L A S , η δημιουργι
κότητα διέπεται πλέον από επιχειρημα
τική κινητικότητα". Από τις 15 ελληνικές 
εταιρείες παραγωγής κινουμένω ν σχε
δίων έφΟασαν με ελπίδες χρηματοδότη
σης στο Forum της Σύρου 5 προτάσεις. 
Επ ίσης όπως τόνισε ο κ. Μ αρκ Βαντεβέ-

γιερ (εκπρόσωπος C A R T O O N  FO R U M ) 
οι ελληνικές εταιρείες παρά τα προβλή
ματα χρηματοδότησης κα ι σεναρίου που 
τις ταλανίζοί'ν , έχουν δυνατότητες πε
ραιτέρω ανάπτυξης σε ευρωπαϊκό πλέον 
επίπεδο.
Α ξ ίζ ε ι τέλος να σημειώσουμε ότι κατά τη 
διάρκεια του Forum το ΙΟ Μ  διοργάνωσε 
σεμινάριο για τους νέους παραγωγούς 
carlonn, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση 
στους τρόπους αναζήτησης χρηματοδό
τησης των νέων projects.
Τ έλος συζητήθηκε σοβαρά το ενδεχόμενο 
μόνιμης διοργάνωσης διαγωνισμού φε
στιβάλ Cartoon, στη Σύρο, χωρίς ωστόσο 
να έχει υπάρξει ακόμα επίσημη υποστή
ριξη κα ι αποδοχή της πρότασης, που υ
ποστηρίχΟηκε από ελληνικούς φορείς. 
Μ έχρι να υπάρξουν νέα δεδομένα όσον 
αφορά την παραπάνω πρόταση, τόσο οι 
οργανωτές, όσο κα ι οι συμμετέχοντες α
ποχαιρέτισαν τη φιλόξενη Σύρο κα ι ανα
νέωσαν το ραντεβού τους για την 11 η 
διοργάνωση του Forum Cartoon, που On 
πραγματοποιηθεί στην Κόρντομπα της 
Ισπανίας

Cartoon
μια  ευρωπαϊκή πολιτική για  

την βιομηχανία του 
κινούμενου σχεδίου

Η C A R T O O N  αντιπροσωπεύει τον το
μέα του κινουμένου σχεδίου στο M E D IA  
P R O G R A M M E  της ευρω παϊκής κο ινό
τητας. Ιδρύθηκε το 1988 κα ι από τότε α
ναπτύσσει την δράση της σε συνεργασία 
με όλους τους Ευρω παίους επαγγελμα
τίες του τομέα με στόχο την παραγωγή 
κα ι πρωόθηση του ευρω παϊκού κινουμέ- 
νου σχεδίου στην παγκόσμια αγορά.
Η C A R T O O N  έχει ήδη οργανώσει με επ ι
τυχία 8 εκδηλιόσεις του C A R T O O N  
FO R U M  που έχουν συγκεντρώσει 3.500 
επαγγελματίες. Έ χ ε ι  επιχορηγήσει 26 εκ
παιδευτικά σεμινάρια που έχουν αυγκε- 
ντρώσει συνολικά 1.700 Ευρω παίους ε- 
π αγγελμα τίες .Έχει επιχορηγήσει 256 
καινούργια σχέδια παραγωγής κινουμέ- 
νιυν σχεδίων συνολικού κόστους 
2.000.000 δρχ. Έ χ ε ι  επιχορηγήσει την δη
μιουργία 12 ομάδων ευρω παϊκώ ν στού
ντιο κινουμένω ν σχεδάον.Δημιούργησε 
μια τράπεζα δεδομένων ειδ ικά για το κ ι
νούμενο σχέδιο κα ι μοναδική στην Ε υ 
ρώπη κα ι στον κόσμο κα ι μιά τραπεζα 
θέσεων εργασίας για  τους ευρωπαίους ε
παγγελματίες του χώρου. Η C A R T O O N  
έχει εκδόσει 30 ενημερωτικά φύλλα, πολ
λά τεχνικά εγχειρίδια  κα ι 5 καταλόγους 
των 500 σελίδω ν που περιέχουν το σύνο
λο των ευρωπαϊκών παραγωγών με 
tirage 10.000 αντίτυπα.
Τ ο  FO R U M  C A R T O O N  παίζει ένα σημα
ντικό κα ι καθοριστικό ρόλο σε αυτήν την 
οικονομική ανάπτυξη του ευρωπαϊκού 
κινουμένου σχεδίου. Συγκεντρώνοντας 
για  4 ημέρες όλου τους οικονομικούς 
φορείς του χώρου, το C A R T O O N  
FO R U M  αναπτύσσει μια πραγματική δυ
ναμική που επιτρέπει στην Ευρώπη να 
παίζει έναν σημαντικό ρόλο στην διεθνή 
αγορά κερδίζοντας έτσι την οικονομική 
καθυστέρηση που είχε σε σχέση με τις 
Ηνωμένες Π ολιτείες κα ι την Ιαπωνία.
Σε σχέση με την διανομή στα ευρω παϊκά 
τηλεοπτικά κανάλια , ο ι ευρω παϊκές σ ει
ρές κινουμένω ν σχεδίων έχουν αναπτύ
ξε ι μια πρόοδο της τάξης του 50% σε 
τρία χρόνια : από 30% το 1991 πέρασαν 
στο 45%  το 1994 κα ι ξεπερνάνε πια το 
50% του ποσοστού της διεθνούς αγοράς 
στην Ευρώπη. ♦
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Το ίο Φεστιβάλ Μεσογει
ακού Ντοκιμαντέρ στΐ| 
Σάμο ήταν μια απόπειρα 

ανίχνευσης της μνήμης αυτού 
τον απέραντου or χιίιρο και 
χρόνο πεδίου, στοχασμού πάνω 
στους παλιούς μύθους.
Πάνω απ' όλα όμως ήταν η ανα
ζήτηση του καθημερινού αν
θρώπου, του βίου της αγωνίας 
του, του πολιτισμού του.
Οι εργασίες του Φεστιβάλ άρχι
σαν στις 24 Αυγούστου και ορ
γανώθηκε από το Σωματείο 
Ελλήνων Σκηνοθετών - Παρα
γωγών Κινηματογράφου και το 
Πνευματικό Ίδρυμα "Νικόλαος 
Δημητρίου" με την υποστήριξη 
της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκη
σης της Σάμου και τη χορηγία 
των Υπουργείων Αιγαίου και 
Πολιτισμού, στο ξενοδοχείο 
Doryssa Bay του Πυθαγορείου. 
Τα ντοκιμαντέρ που προβλήθη
καν ήταν τα εξής“
- Αθήνα, του Θόδωρου Αγγελό- 
πουλου - Γλέντι γενεθλίων του 
Φώτου Λαμπρινού - Μεσόγειος 
- Καθρέφτης του κόσμου του 
Jean Denis Bonan - Θηραϊκός 
Ορθρος των Κώστα Σφήκα και 
Σταύρου Τορνέ - Φούρνοι της 
Αλίντας Δημητρίου 
AENIGMA EST του Δημητρη 
Μαυρίκιου - Κοσμικό Ανατο
μείο του Βασίλη Βαφέα - Από 
το μοναδικό στο πολλαπλό της 
Στέλλας Θεοδωράκη - Μεγάλος 
Ερωτικός του Παντελή Βούλ
γαρη - Αποσπάσματα της 
Αντουανέττας Αγγελίδη - Εν 
Μυτιλήνη του Μάνου Ευστρα- 
τιάδη - Ελαίας Αίγλη του Μενέ
λαου Καραμαγγίωλη - Ελαιό
λαδο, λίγο νερό, μια 
ξεφλουδισμένη ντομάτα... του 
Αγγέλου Αμπάτζογλυυ 
ΔΟΚΟΣ το αρχαιότερο ναυά
γιο στον κόσμο των Νίκου Βερ- 
γίτση και Στρατού Στασινού - 
ΛΥΚΙΑ της Μαρίας Παπαλιού 
- ΣΙΝΑΣΟΣ τωνΤίμωνα Κουλ- 
μάση και Ηρώς Σιαφλιάκη - 
ΜΙΛΤΟΣΣΑΧΤΟΥΡΗΣ ποιος 
είναι ο τρελός λαγός του Λευτέ- 
ρη Ξανθόπουλου -Ε.Χ. 
ΓΟΝ AT ΑΣ της Εύας Στεφάνή - 
Το στρώμα της καταστροφής 
του Κώστα Βρεττάκου - Ο 
Ηρακλής, ο Αχελώος και η για
γιά μου του Δημήτρη Κυυτοια- 
μπαοάκου - Αλίκη Βυυγιου- 
κλάκη του Λάκη Παπαστάθη - 
Στα ίχνη των αργοναυτών της 
Αουκίας Ρικάκη - Τα τραγού
δια της φωτιάς του Νίκου 
Κυύνδουρυυ.
Για το Ιο Φεστιβάλ Μεσογεια
κού Ντοκιμαντέρ μίλησαν στο 
περιοδικό μας οι σκηνοθέτες

που συμμετείχαν στο Φεστιβάλ 
Κώστας Βρεττάκος, ειδικός 
σύμβουλος του "Ελληνικού Κέ
ντρου Κινηματογράφου" και 
εκπρόσωπος της Ελλάδας στο 
Eurimage, Βασίλης Βαφέας, 
πρόεδρος του Σωματείου 
Ελλήνων Σκηνοθετών - Παρα
γωγών. Στέλλα Θεοδωράκη, 
Λάκης Παπαστάθης, Λουκία 
Ρικάκη αλλά και ο πρόεδρος 
του Πνευματικού Ιδρύματος 
"Νικόλαος Δημητρίου" κ. Τη- 
λαύγης Δημητρίου.
Κώστας Βρεττάκος: Είναι πο-

των
ΓΙΩΤΑΣ ΨΙΟΡΕΝΤΙΝΟΥ 

ΙΙΛΝΟΥ ΛΪΒΛΛΙΙ

λύ σημαντικό να δημιουργού- 
νται φεστιβάλ ντοκιμαντέρ. 
Αυτό είναι το πρώτο Φεστιβάλ 
Ντοκιμαντέρ το οποίο δημι- 
ουργείται έχοντας ως επίκε
ντρο τη Σάμο και το ίδρυμα 
"Δημητρίου" με τη συνεργασία 
του Σωματείου Παραγωγών 
Σκηνοθετών και με ενίσχυση 
από διάφορους κρατικούς φο
ρείς.
Το Ελληνικό ντοκιμαντέρ έχει 
μια παράδοση, η οποία δεν έχει 
αναδειχθεί όσο χρειάζεται και 
εκείνο το οποίο νομίζω ότι 
μπορούμε να επιδιώξουμε μέσα 
από τα φεστιβάλ, είναι η διάδο
ση του Ντοκιμαντέρ. Δηλαδή η 
γνωριμία του ελληνικού ντοκι
μαντέρ, με τον κόσμο που το α
γνοεί.
Είναι ένα πολύ σημαντικό εί
δος, το οποίο τα τελευταία χρό
νια βρίσκεται σε μια υποχώρη
ση, διότι η τηλεόραση που 
παλιότερα αποτελούσε τροφο
δύτη του ντοκιμαντέρ, σήμερα 
δεν κάνει πια αρκετά ντοκιμα
ντέρ. Έτσι ο μόνος παραγωγός 
ντοκιμαντέρ είναι το Ελληνικό 
Κέντρο Κινηματογράφου που 
προσπαθεί κάθε χρόνο να ενι- 
σχύσει μια σειρά από αξιόλογα 
ντοκιμαντέρ.
Μέχρι τώρα συναντούσαμε 
ντοκιμαντέρ στα Φεστιβάλ της 
Δράμας και δεν είχαμε ποτέ την 
ευκαιρία να δούμε συγκεντρω
μένη τη δουλειά πολλών αν
θρώπων. Η πρώτη χρονιά εδώ 
είναι μια επίδειξη ντοκυμαντέρ 
από διάφορες εποχές και από 
διάφορους δημιουργούς. 
Ελπίζω ότι την επόμενη χρονιά 
θα παρουσιαστούν σύγχρονα 
ντοκιμαντέρ, της τελευταίας 
τριετίας, με αποτέλεσμα να α
ποκτήσει και ενσ ιδιαίτερο εν
διαφέρον.
Πιστεύω ότι έχει έρθει η στιγμή

που αυτές οι προσπάθειες μπορούν να στηριχθούν όχι μόνο από 
οργανισμούς και ιδρύματα αλλά κυρίως από το ίδιο το κοινό το 
οποίο και εδώ στη Σάμο έδειξε - παρόλο που ήταν μια περιορι
σμένη εκδήλωση - να ενδιαφέρεται για να παρακολουθήσει δείγ
ματα αυτού του κινηματογραφικού είδους".
Βασίλης Βαφέας: Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι πάλι στη 
Σάμο και που μας δόθηκε η δυνατότητα να δείξουμε τις δουλειές 
ουσιαστικά τεσσάρων - πέντε γενναιών κινηματογραφιστών στο 
Ιο Φεστιβάλ Μεσογειακού ντοκυμαντέρ.
Είμαι διπλά χαρούμενος γιατί ανάμεσα σ' αυτές τις ταινίες είναι 
και μια δίκιά μου που γύρισα το '93 εδώ στη Σάμο, στο Καρλό- 
βασι. II ταινία αυτή, το "Κοσμικό ανατομείο", γυρίστηκε με τη 
βοήθεια και τη συνεργασία του Γρηγύρη Σεμιτέκολο, αλλά και με 
τη συνεργασία των ανθρώπων του λιμανιού του Καρλοβάσου, ό
που έκαναν το έργο μας και δικό τους έργο.
Τους αφορούσε, συμμετείχαν και αυτή η διαδικασία έχει κατα
γραφεί στην ταινία μου.
Στέλλα θεοδωράκη: Αυτό το Φεστιβάλ ήταν ένα είδος πιλότου. 
Υπήρχε η επιλογή αυτό τον πρώτο χρόνο να μην είναι διαγωνι- 
στικό το φεστιβάλ, αλλά να βρεθούν διάφορες ταινίες οι οποίες 
είχαν γίνει τα τελευταία 30 περίπου χρόνια και να γίνει μια αν
θολογία αυτών των ταινιών.
Από αυτή την άποψη είχε πολύ ενδιαφέρον, δηλαδή το ότι μπο
ρούσε κανείς να δει μέσα σε μια εβδομάδα πάρα πολλές ταινίες 
ντοκιμαντέρ που δύσκολα τις βλέπουμε πια.
Η τηλεόραση δεν παίζει πια ντοκιμαντέρ όπως παλαιότερα, επο
μένως μπορέσαμε να δούμε πάρα πολλές ταινίες μέσα από το 
πρόγραμμα τού φεστιβάλ.
Λάκης Παπαστάθης: Η ιδέα ξεκίνησε πριν από έξι μήνες περίπου, 
σε μια συζήτηση που είχα με τον υπεύθυνο του ιδρύματος "Νικό
λαος Δημητρίου" κ. Τηλαύγη Δημητρίου και αποφασίσαμε να 
στήσουμε από φέτος το Ιο Φεστιβάλ Μεσογειακού Ντοκιμαντέρ. 
Είκοσι τρία χρόνια κάνω ντοκιμαντέρ στην ελληνική τηλεόραση, 
την εκπομπή "το παρασκήνιο" και πιστεύω στο ελληνικό ντοκι
μαντέρ.
Πιστεύω ότι υπάρχει ένας αριθμός ταλαντούχων ελλήνων σκη
νοθετών και επειδή είναι παραμελημένο αυτό το είδος και έχει με
τατραπεί σε τηλεοπτικό ρεπορτάζ, έπρεπε να το στηρίξουμε με 
ένα φεστιβάλ υψηλού κύρους, που θα στέγαζε τις δημιουργίες 
των σκηνοθετών ντοκιμαντέρ από τη Μεσόγειο.
Λουκία Ρικάκη: Ήταν μια θετική εμπειρία για όλους εμάς που εί
χαμε την ευκαιρία να πάρουμε μέρος, για τους εξής λόγους: Κα- 
ταρχήν ήταν πολύ σημαντικό το ότι μπορέσαμε να δούμε ίσως και 
να ξαναδούμε μερικές από τις ταινίες σημαντικών ελλήνων δη
μιουργών ντοκιμαντέρ, που κατά κάποιο τρόπο χαρτογραφεί ι
στορικά τις τελευταίες τουλάχιστον δύο δεκαετίες των ντοκιμα
ντέρ στην Ελλάδα.
Δηλαδή περνάνε διαφορετικά στυλ, διαφορετικές θεματολογίες, 
και διαφορετικές καλλιτεχνικές σφραγίδες, γιατί βέβαια μιλάμε 
για φεστιβάλ δημιουργικού ντοκυμαντέρ όπου τα περισσότερα έ
χουν την επιδίωξη να έχουν την προσωπική σφραγίδα των δημι
ουργών τους.
Να μην είναι δηλαδή απλά ντοκυμαντέρ Ακαδημαϊκού τ όπου που 
θα μπορούσαν να ενταχθούν σε κάτι εκπαιδευτικό, βιομηχανικό 
κλπ.
Ηταν πολύ σημαντικό για όλους εμάς να ξαναδούμε αυτές τις 
ταινίες κσι πιστεύω και για το κοινό που υπήρξε εκεί και παρα
κολούθησε τις προβολές.
Τηλαυγής Δημητρίου: Το Φεστιβάλ κινηματογράφου είναι κάτι 
που από καιρό σχεδιάζονταν, όταν ήρθα σε επαφή με το Σωμα
τείο ελλήνων σκηνοθετών κυι παραγωγών κινηματογράφου. Εί
χαν επισκεφτεί τη Σάμο στελέχη τους, και είδαν ότι ήταν ο ιδανι
κός τύπος που διαθέτει ύ,τι χρειάζεται για να οργανωθεί ενα 
τέτοιο φεστιβάλ.
Ετσι αυτό είχε ως συνέπεια να πραγματοποιηθεί φέτος το Ιο Φε
στιβάλ, που η πρώτη αυτή χρονιά ήταν διερευνητική, με σκοπό 
και προοπτική να γίνει πολύ καλύτερο.
Και από ό,τι άκουσα από τον κόσμο που το παρακολούθησε πή
γε πολύ καλά. ♦

uvn-KIISHMA TOI Ρ \  ΦΟΣ
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να Για 4η συνεχή χρονιά διοργανώνονται στην Αθή

να οι "Νύχτες Πρεμιέρας". Φέτος σε τρεις κι
νηματογράφους, στο "Αττικόν", "Απόλλων" 

και "Δαναός" οι θεατές είχαν την ευκαιρία να παρα
κολουθήσουν καλές ταινίες, για όλα τα γούστα, που 
άγγιξαν την καρδιά του νεανικού κοινού. Στα τρία 
χρόνια διοργάνωσης τού φεστιβάλ έχουν προβληθεί 
300 ταινίες και τις έχουν παρακολουθήσει 30.000 θε
ατές.
Το  φεστιβάλ, στην 4η διοργάνωσή του, άρχισε με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο. Μ ια νότα αισιοδοξίας, Η 
Ζ Ω Η  Ε ΙΝ Α Ι Ω Ρ Α ΙΑ  (L A  V IT A  Ε  B E L L A ) ,  η βραβευ
μένη ταινία  του Ρομπέρτο Μ πενίνι ήταν αυτή με την 
οποία έγινε η επίσημη έναρξη του Φεστιβάλ. Η ζωή ε ί
να ι ωραία, όταν βλέπεις τέτοιες ταινίες που υπηρε
τούν την κινηματογραφική τέχνη με μυαλό κα ι ψυχή. 
Ο Μ πενίν ι, ηθοποιός κα ι σκηνοθέτης, κάνει μια κω
μωδία έχοντας σαν φόντο το μαύρο περιβάλλον της 
φασιστικής Ιταλίας κα ι αργότερα, το στρατόπεδο συ
γκέντρωσης στη Γερμανία. Ξεκινώντας από ένα σφο
δρό έρωτα, ο σκηνοθέτης περιγράφει την ευτυχισμένη 
ζωή του ζευγαριού κα ι του παιδιού τους, στην Ιταλία. 
Με ένα πικρόχολο, καυστικό χιούμορ σατυρίζει τη 
βία κα ι τον ολοκληρωτισμό στη Γερμανία του Χ ίτλερ . 
Ο  Μ πενίνι σκαρφίζεται χίλιους δύο τρόπους για να α
ποπροσανατολίσει το παιδί του για να μην καταλάβει 
ότι βρίσκεται σε στρατόπεδο συγκέντρωσης και ότι 
κινδυνεύει η ζωή του. Μ παίνει μέσα στο παιχνίδι 
("στρατόπεδο συγκέντριυσης") για να αλλάξει τους 
κανόνες κα ι να το κάνει ένα ευχάριστο παιχνίδ ι στα 
μάτια του μικρού παιδιού του. Αποδομεί την αφήγη
ση: φασιστική Ιταλία - ρατσιστές - στρατόπεδο συγκέ
ντρωσης, για να την κάνει με άλλους κανόνες του παι
χνιδιού μια κωμωδία. Ο  Μ πενίνι ακολουθεί 
εξωαφηγηματικούς, ενδοαφηγηματικούς αφηγητές, 
μέχρι το τέλος, δίνοντας έτσι την έννοια του παρελ
θόντος κα ι του παρόντος, χωρίς να χρησιμοποιήσει ι 
διαίτερες κινηματογραφικές περιόδους.
Μ ια ακόμη ευχάριστη έκπληξη ήταν η ταινία της Νά- 
ντιας Τασοπούλου (N antiaTas), Ε ΪΜ Ι (Α Μ Υ ) . Η Τα- 
σοπούλου διαπραγματεύεται ένα πολύ ευαίσθητο θέ
μα. Ο  πατέρας ενός μικρού κοριτσιού, της Έ ιμ ι ,  είναι 
τραγουδιστής κα ι σκοτώνεται κατά τη διάρκεια μιας 
συναυλίας από ηλεκτροπληξία, μπροστά στα μάτια 
της κόρης του. Αυτή π ιστεύει ότι είναι υπεύθυνη για 
το θάνατο του πατέρα της. Αρνείται να μιλήσει κα ι ε- 
πικοινιονεί μόνο με το τραγούδι. Η μητέρα της έχει 
προβλήματα με την κοινωνική πρόνοια, που θέλει να 
πάρει το παιδί της. Α λλάζει τόπο διαμονής, αλλά τα 
προβλήματα συνεχίζονται. Φαίνεται ότι η Τασοπού
λου έχει γνώσεις ψυχολογίας, οδηγεί την ηρωίδα της 
κα ι τα άλλα πρόσωπα σε ψυχολογικές κορυφώσεις, 
δίνοντας άλλη τροπή στην αφήγησή της. Η σκηνοθέτι- 
δα παρεμβάλλει αποσπάσματα από τη συναυλία, φτά
νοντας στην ψυχολογική κορύφωση της ηρωίόας όταν 
παρακολουθεί μια συναυλία, όπου ακούγεται το τρα
γούδι του πατέρα της κα ι τότε μπορεί να ξεπεράσει το 
σοκ κα ι vu μιλήσει. Η Τασοπούλου διάλεξε αυτό το 
χάπι εντ προσπαθοϊντας να δώσει μια νότα ελπίδας. 
Η ταινία  της ήταν αισθητικά και αφηγηματικά πολύ

καλή κσ ι ικανοποίησε 
τους θεατές.
Από την Αυστραλία (ό-

των
ΓΙΑΝΝΗΦΡΑΓΚΟΥΑΗ 

ΚΩΣΤΑ ΜΠΑΑΘΡΑ

πιυς κα ι η Τασοπούλου) 
έρχεται κα ι η Κόκκινου , η 
οποία με την ταινία 
Κ Α Τ Α  Μ Ε Τ Ω Π Ο  (H E A D  
Ο Ν), βλέπει διεισδυτικά 
την κο m o v ía  των Ε λ λή 
νων στην Αυστραλία. Μ ια 
κοινω νία παρακμής που 
απαρτίζεται από ανθρώ- 
πους που "τα έχουν χά
σει", δεν ξέρουν ποιο είναι 
το μέλλον τους: να εντα
χθούν στην αυστραλέζικη 
κοινωνία ή να κλειστούν 
στο γκέτο της ελληνικής 
παροικίας; Ο  ήρωας χάνει 
την προσωπικότητά του έ
τσι, πέφτει στο αδιέξοδο 
των ναρκωτικών κα ι της 
ομοφυλοφιλίας. Δεν είναι 
αυτή η συνολική εικόνα 
της ελληνικής παροικίας, 
αλλά υπάρχει κα ι αυτή η 
πλευρά, όπως η Αννα 
Κόκκινου υποστηρίζει. Η 
αφήγησή της χαρακτηρίζε
ται από μια γραμμικότη- 
τα, αλλά κα ι από ένα καλό 
παίξιμο των ηθοποιών, ε
ρασιτεχνών ή επαγγελμα- 
τιών.
Με τις γυναίκες τα έχει 
"βάλει" πάλι ο Σταύρος 
Τσιώ λης με την ταινία του 
Α Σ  Π Ε Ρ ΙΜ Ε Ν Ο Υ Ν  ΟΙ 
Γ Υ Ν Α ΙΚ Ε Σ . Ο  Τσιώ λης 
κάνει ταινίες για τις παρέ
ες και όχι ταινίες μιας πα
ρέας, μ ιλάει για τις  παρέ
ες, μ ιλάει στις καρδιές 
μας.
Στο φεστιβάλ υπήρχαν

ταινίες του ανεξάρτητου 
αμερικάνικου κινηματο
γράφου, όπως κα ι υπερ- 
παραγωγές του αμερικά
νικου κα ι ευρωπαϊκού 
κινηματογράφου. Θα ση- 
μειώσουμε την ταινία 
Κ Υ Ρ ΙΑ Κ Η , του Jonathan 
Nossiter, τον
Χ Ο Α Υ Γ Ο ΪΟ Υ Δ Α ΪΣ Μ Ο , 
του Simcha Jacobovici, ο 
οποίος μας δείχνει ότι ο 
κινηματογράφος είναι ένα 
μέσο να ταξιδεύεις κα ι γι' 
αυτό τον λόγο τον αγάπη
σαν ο ι Εβραίοι. Η ταινία 
B E A U T O P IA , της
Katharina Otto, ασχολεί- 
ται με τον κόσμο της μό
δας, βάζοντάς μας στο πα
ρασκήνιο μιας ολόκληρης 
βιομηχανίας. Ο
Κ Λ Ε Φ Τ Η Σ , του Pavel 
Chukhrai, αναφέρεται 
στον παιδικό κόσμο ενός 
παιδιού που ζει σε μια όυ- 
σλειτουργική οικογένεια, 
σε μια χώρα που αποσυ
ντίθεται, που προσπαθεί 
να μαζέτρει τα σκόρπια 
κομμάτια της. Ακόμη η 
Barbara Kopple, με την 
ταινία  W IL D  M AN 
B IK E S ,  αναφέρεται στην 
δεύτερη (κα ι παράλληλη ι
διότητα του ΓούντιΑ λλεν , 
αυτή του μουσικού. Η 
μπάντα του κάνει περιο
δεία, ο Α λλεν εκδηλώνει 
το μεγάλο πάθος του για 
τη μουσική, κάθε βράδυ 
στο κλαμπ. Μ ια ταινία για 
τον Γούντι Α λλεν , που 
μοιάζει με ταινίες δικές 
του.
Το  φεστιβάλ έγινε τεσσά- 
ρ(υν χρόνων, αλλά έχει 
κερδίσει την ωριμότητά 
του. Τα ιν ίες  καλές, που 
διασκέδασαν κα ι προβλη
μάτισαν το κοινό, ταινίες 
που βλέπουμε κα ι στο λε
γόμενο εμπορικό κύκλω 
μα, αλλά κα ι σε φεστιβάλ 
μόνο. Ελπίζουμε του χρό
νου να δοθούν κα ι βρα
βεία , να αποκτήσει μια πιο 
επίσημη όψη που τού ά ξι
ζε. ♦

αντί-ΚΙΝΗΜΑ ΤΟΓΡΑ ΦΟΣ



"Το σινεμά τρώει τα ίδια του τα παιδιά"
Ο  Μπέατ Πρέσερ και ο Ντέιβιντ Κνάουοτ συζητούν με τον Βέρνερ Χέρτζογκ

Αν δεν έκανε κινηματογράφο, θα έκανε πεζοπορία, θα γινόταν 

μάγειρας, συγγραφέας... Ο Βέρνερ Χέρτζογκ δεν ενδιαφέρεται 

οι ταινίες του να έχουν ως αποδέκτη το πλατύ κοινό, αλλά να 

κάνουν, έστω και ένα θεατή να μην αισθάνεται μόνος...

Ντ. Κ .: Είναι ασυνήθι- 
στο για σας ν' ασχολεί
στε με την όπερα.
Β.Χ.: Πράγματι, όταν 
μου ζητήθηκε να'ρθω 
στη Μπαλώνια για να 
σκηνοθετήσω τον Λρα.
Φάουστ τους είπα ότι 
είμαι εντελώς άσχετος. Δεν έχω μελετήσει 
ποτέ μουσική ούτε έχω δει όπερα στη ζωή 
μου κ ι έτσι σκέφτηκαν ότι θα προσέγγιζα 
το αντικείμενο με ένα νέο τρόπο.
Ν τ.Κ.: Πόσο διαφορετική είναι η σκηνο
θεσία μιας όπερας από τη σκηνοθεσία 
μιας ταινίας;
Β.Χ.: Προσπάθησα να ξεχάσω τελείως ότι 
είμαι κινηματογραφιστής. Με την κάμερα 
έχεις μόνο μια οπτική γωνία ενιό στην ό
περα οι θεατές έχουν πολλές.
Ντ. Κ .: Θεωρείτεπλεόνηκτημα το γεγονός 
ότι δεν ξέρετε πολλά πράγματα για την ό
περα;
Β.Χ.: Ναι, έτσι νομίζω . Δεν την προσεγγί
ζω θεωρητικά. Θα σας πω κάτι. Μ ια μέρα 
πριν ξεκινήσουμε μια συνεργάτιόα μου έ
φερε έναν κατάλογο με τα έργα του Μπου- 
ζόνι κ ι ένα βιβλίο για  τη θεωρία της όπε
ρας. Της είπα: "Δεν έχω διαβάσει ποτέ κάτι 
σχετικό κα ι ούτε πρόκειται να όιαβάσυ) έ
στω κα ι μια αράδα απ' όσα μου φέρατε. 
Π είτε τους να ξεκινήσουν έτσι εν ψυχρά) 
να τραγουδούν. Μετά από 40 δευτερόλε
πτα πείτε τους ότι θέλω να περιεργαστά) 
το χάος." Αρεσε στους ερμηνευτές που ή
μουν ειλικρινής απέναντι τους κ ι έτσι την 
επόμενη φορά βάλαμε τάξη σ' αυτό το χά
ος, δάισαμε μια μορφή, κάναμε κάποιες 
παρατηρήσεις. Ετσ ι προχωρήσαμε πολύ 
γρήγορα.

ΚΑΠΟΙΑ ΣΧΕΑΙΑ 
Ντ.Κ.: Δουλεύοντας την όπερα ανακαλύ
ψατε κάτι που θα μπορούσατε να το χρη
σιμοποιήσετε και σε μια επόμενη ταινία 
σας;
Β.Χ.: Ο χι. Μ ’ αρέσει να κάνω πράγματα 
που δεν έχω ξανακάνει. Ισως τιάρα παίξω 
τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταινία ε
νός συνεργάτη μου.
Μ π.Π.: Τι είδους ταινία θα θέλατε να κά
νετε;
Β.Χ.: Ε  ¡ναι λίγο μπερδεμένα τα σχέδιά μου 
αυτήν τη στιγμή. Ακύρωσα ήδη μια ταινία 
που σκόπευα να κάνω. Μ ια γερμανική ται
νία σε βαυσρέζικη διάλεκτο.

Ντ.Κ.: Εχετε αρκετές προτάσεις για ται
νίες ή υλοποιείτε αποκλειστικά δικές σας 
ιδέες;
Β.Χ.: Ναι. Υπάρχουν πολλές προτάσεις 
κα ι σενάρια, αλλά τα περισσότερα είναι 
από γελοία έως πολύ κακά. Ε ίνα ι όλα στι- 
βαγμένα στο γραφείο μου.
Ντ.Κ.: Αμερικάνικος ή ευρωπαϊκός κινη
ματογράφος;
Β.Χ.: Ολα τα είδη, με μια βασική προϋπό
θεση. Π ,χ. η ταινία του Ντίνο ντε Λαουρέ- 
ντις για  τους Αζτέκους. Το  πρόβλημα μ1 
αυτό το εγχείρημα ήταν ότι δεν υπήρχε δυ
νατό σενάριο. Κ ι  από τη στιγμή που δεν έ
χεις δυνατό σενάριο δεν κάνεις ταινία. 
Π .χ. το Dune έχει ελλιπές σενάριο. Ο  Ντί
νο έκανε μια ακριβή παραγωγή, αλλά το 
όλο πράγμα δεν πέτυχε. Ετσ ι από τη στιγ
μή που δεν είχα ένα καλό σενάριο για  τους 
Αζτέκους θεώρησα ότι το αποτέλεσμα θα 
ήταν αποτυχία.
Ντ.Κ.: Θα θέλατε να είστε ανεξάρτητος; 
Β.Χ.: Γυρίζοντας μια ταινία ξεχνώ την α
νεξαρτησία. Παρεμβαίνουν πολλοί παρά
γοντες. Ακόμα κα ι στην ανεξαρτησία υ
πάρχουν όρια, αλλά ως παραγωγός θα 
έλεγα πως είμαι ανεξάρτητος, ίσως περισ
σότερο από το 80% ή 90% των κινηματο
γραφιστών στον κόσμο. Σκηνοθετώντας ό
περα εδώ στην Μ πολόνια έχασα ένα 
μεγάλο μέρος της ανεξαρτησίας μου, γιατί 
ακόμα κ ι αν ονειρευόμουνα να κάνω κά
ποια πράγματα στη σκηνή, με περιόριζε 
πάντα είτε ο προϋπολογισμός είτε η λ ε ι
τουργία της Δυρικής Σκηνής.

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΚΟΥΑΤΟΥΡΑ
Μ π.Π.: Σκεφθήκατε ποτέ να εργαστείτε 
στο Χόλυγουντ;
Β.Χ.: Το  Ψ ΙΤ Ζ Κ Α Ρ Α Δ Ν ΊΌ  απασχόλησε 
πολύ καιρό το Χόλυγουντ. Με το Χ ό λυ 
γουντ δεν θα είχε γ ίνει ποτέ. Κατά το στά
διο της προετοιμασίας προέκυψαν προ
βλήματα, τουλάχιστον 15 φορές. 
Οποιαδήποτε μεγάλη εταιρεία θα μπορού
σε να είχε ματαιώσει όλη την παραγωγή. 
Θα μπορούσαν vu μου πουν ότι έχουν ήδη 
ξοδευτεί 2.500.000 εκ. μόνο για την προε

τοιμασία κα ι σταμα
τάμε εδώ.
Μπ. Π .: Οι ταινίες 
που κάνετε, συγκρι- 
νόμενες μ ' εκεί νες το υ 
Χόλυγουντ είναι χα
μηλού προϋπολογι
σμού....

Β.Χ.: Ναι, αλλά το Χόλυγουντ δεν θα μπο
ρούσε να κάνει ένα φ ιλμ σαν το Φ Γ Γ Ζ Κ  Α- 
Ρ Α Δ Ν Τ Ο . Τ ο  πρόβλημα ήταν τα χρήματα. 
Τ α  μετρητά όμως δεν λύνουν όλα τα προ
βλήματα. Εάν γίνονταν τα γυρίσματα σε 
στούντιο η ταινία θα ήταν άψυχη, Εχουν 
γ ίνει ενδιαφέρουσες ταινίες στο Χόλυγου
ντ, αλλά είναι τελείως διαφορετικής κουλ
τούρας. Ο  αμερικάνικος κινηματογράφος 
αποτελεί κλειστό σύστημα κα ι ως τέτοιο 
πρέπει να οριστεί, δεν μπορείς να τον προ
σεγγίσεις κατά το ήμισυ. Δεν είνα ι της δ ι
κής μου κουλτούρας, σ' αυτό που εγιά κάνω 
βάζω τα δικά μου όρια. Δεν μπορώ να κά
νω διαφορετικά. Ο ι άνθρωποι του Χ ό λ υ 
γουντ ξοδεύουν τόσο πολύ χρόνο κα ι ενέρ
γεια μέχρι να στηθεί μια παραγωγή. Ε ίνα ι 
τόσο μεγάλη σπατάλη ζωής, χρόνου κα ι ε
νέργειας που τελικά δεν αξο ιποιείτα ι όσο 
θα έπρεπε. Εγώ είμα ι π ιο  γρήγορος κα ι πιο 
ευέλικτος.
Ν τ.Κ.: Εχετε ουσιαστικές επαφές με το 
Χόλυγουντ ή την Αμερική γενικά;
Β .Χ . : Οντως έχω κάποιες, αλλά όχι του ε ί
δους που θα απαιτούνταν για  μια ταινία. 
Δεν έχω δουλέψει με αμερικάνικες εταιρίες 
εκτός από μια φορά, στο "Νοσφεράτου", ό
που εγγυήθηκηε η 20th Century Fox κ ι όλα 
πήγαν καλά.
Ν τ.Κ.: Αν κάποιος σας έδινε μερικά εκα
τομμύρια δολάρια και σας έλεγε "κάντε 
μια ταινία", τι είδους ταινία θα κάνατε; 
Β.Χ.: Θέλω να κάνω μια ταινία  επιστημο
νικής φαντασίας. Ο χι κάτι σαν τον "Π όλε
μο των Αστρω ν", αλλά μια ταινία  με δια
φορετικές προοπτικές ως προς το μέλλον, 
όπως εγώ βλέπω το μέλλον. Θα ήθελα να 
γυρίσω μια ταινία  στην Αφ ρική, τοποθε- 
τώντας την 25 χρόνια από τώρα: Αγγόλα 
2010.
Ντ. Κ .: Τι θα κανατε αν δεν κάνατε σινεμα; 
Β.Χ.: ΙΙεζοπορ ία  θα ήταν ότι έπρεπε. 
Υπάρχουν πολλές εναλλακτικές λύσεις: 
Να γίνω μάγειρας, συγγραφέας...
Ν τ.Κ.: Να εγκιιταλειψετε το σινεμα;
Β.Χ.: Αυτό το σκέπτομαι αρκετά συχνά. 
Θα μπορούσα να δουλέψω ως συγγραφέας. 
Θεωρώ πως είνα ι σωστό που κάποιες στιγ-
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μές αμφιβάλλω για το επέγγελμά μου, που αναρω
τιέμαι γι' αυτό που κάνω, για το οινεμά.

Η ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΔΕΝ ΧΑΝΕΤΑΙ 
Ντ.Κ.; Ισως επειδή οι ταινίες σας δεν έχουν μεγάλη 
απήχηση στο ευρύτερο κοινό;
Β.Χ.: Ο χι δεν είναι γ ι’ αυτό. Αν έχω αγγίξει έστω και 
έναν θεατή οτην αίθουσα και τον έχω κάνει να μην α ι
σθάνεται πια μόνος, εμένα αυτό μου φτάνει. Δεν θέ
λω να γίνω κλόουν. Οποιοσδήποτε μένει στο σινεμά 
για πολύ καιρό γίνεται κλόουν. Η ιστορία του σινεμά 
το αποδεικνύει. Ο ι κινηματογραφιστές δεν έχουν κα
λό τέλος. Με κάποιο τρόπο το σινεμά τρώει τα ίδια 
του τα παιδιά. Δεν συμβαίνει το ίδιο με τη μουσική. 
Μπορείς να παραμείνεις καταξιωμένος τσελίστας α
κόμα και στα 90 σου. Ο ι κινηματογραφιστές δεν έ
χουν καλό τέλος και το βλέπω γύρω μου. Γίνονται μ ί
ζεροι, αλκοολικοί και δύστροποι. Υπάρχουν βέβαια 
κάποιες εξαιρέσεις. Ε ίδα  τον Τσάπλιν στο Φεστιβάλ 
των Καννών - ήταν ογδόντα και κάτι - έδινε μια γιορ
τή για το έργο της ζωής του. Ηταν στο έσχατο όριο της 
ανθρώπινης ύπαρξης, ήταν τόσο γελοίο, ακόμα αι
σθάνομαι άσχημα όταν το σκέπτομαι.
Ντ.Κ.: Νομίζετε ότι είναι καλύτερο να κάνει κανείς 
μερικά καλά φιλμ και μετά ν' αποχωρεί;
Β.Χ.: Ο χι, όχι μ’ αυτόν τον τρόπο. Εχω ένα ιερό κα
θήκον και δεν μπορώ να το αρνηθώ, αλλά μπορεί ν' α- 
νακαλύψω τώρα ή αργότερα ότι αυτό το καθήκον δεν 
υφίσταται πλέον για μένα, ότι δεν χρειάζομαι πια και 
ότι με το να συνέχιζα) ενοχλώ.
Ντ.Κ.: Δηλαδή σ' αυτό το σημείο θα τα παρατούσα
τε;
Β.Χ.: Ετσι νομίζω. Εχω πάρει πάρα πολλά από τις 
ταινίες μου, μου έδωσαν τα πάντα στη ζα)ή μου και 
ταυτόχρονα την κατέστρεψαν.
Ντ.Κ.: Νομίζετε ότι άξιζε τον κόπο;
Β.Χ.: Δεν είμαι απ' αυτούς που πιστεύουν στημ ευτυ
χία. Δεν είναι αυτός ο σκοπός της ζωής μου, γενικά 
δεν βάζω στόχους. Σήμερα το πρυ)ί ο γέρο κηπουρός 
έφερε ένα μπουκάλι κρασί. Το  είχε φτιάξει μόνος του, 
με τα χέρια του, με τα πόδια του, το είχε φτιάξει με 
το μεσαιιονικύ τρόπο. Ο άντρας αυτός είναι 85 χρό- 
νωνΔεν συστήθηκε με τ' όνομά του. Απλώς είπε "εί
μαι ένας γέρος άνθρωπος". Εχει αξιοπρέπεια ο κη
πουρός, ο αμπελουργός, ο γεωργός, κ ι αυτή η 
αξιοπρέπεια δεν χάνεται ποτέ.
Ντ.Κ.: Παρόλα αυτά δεν θεωρείτε ότι θα ήταν μεγα
λύτερη πρόκληση να γυρίσει κανείς μια ταινία από 
το να φτιάξει ένα μπουκάλι κρασί;
Β.Χ.: Δεν μπορούμε να μιλάμε για πρόκληση, μπο
ρούμε να μιλάμε για τρόπο ζιυής, για το πως χρησι
μοποιούμε αυτό που έχουμε μέσα μας, αυτό το μικρό 
θείο δώρο. Ζούμε με ψευδαισθήσεις και παραμύθια.

♦

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Ο Ντέφιντ Κνάουοτ (εκδότης τότι τον New York/Berlin - 
Transatlantic Arts Magazine που Ci t th\ x i οτο Λυ; A vT çrk iç  <ιις οι - 
ναΙ>ιοΥ0άφος) κ«ι ο <(<ι)ΐογοάφος Μ.τάιτ ΙΙψοι\> ουνυμίληοαν με 
τον Bfyvfü Χέυτζογχ στις 25 Μομτίου Ι<)85,κοντά στη Μπωλυνκι, 
όπου ο Βίμνεμ Χι οτζογκ οκηνοΗπυύοε την ύπεμα τον Μπουζόνι 
Λμ. Φάουστ γιο το Ηωτμο Communale.
Η ιστορία της δημιουργικής συνάντησης και συνερ-

Η δημιουργική συνάντηση 
Χέρτξογκ - Κίνσκι

Μικρή αναφορά στο ειδικό αφιέρωμα του ινστιτούτου Γκέτε
γασίας του γερμανού 
σκηνοθέτη Βέρνερ 
Χέρτζογκ κα ι του ηθο
ποιού Κλάους Κ ίνσ κ ι 
αποτέλεσαν το αντι
κείμενο ειδικού αφιε
ρώματος του γερμανι
κού Ινστιτούτου Γκέτε 
στην Αθήνα (18 Μαρ
τίου - 9 Απριλίου). Το  
αφιέρωμα περιελάμ- 
βανε την προβολή στην 
κατάμεστη αίθουσα 
του Γκέτε) τεσσάρων 
ταινκόν του Χέρτζογκ 
(Α Γ Κ ΙΡ Ε  Η
Μ Α Σ Τ ΙΓ Α  Τ Ο Υ  
Θ Ε Ο Υ  (1972),
Β Ο Υ Τ Σ Ε Κ  (1978-9),
Φ ΙΤ Ζ Κ  Α Ρ Α Α Ν Τ Ο  (1982) και 
Κ Ο Μ Π Ρ Α  Β Ε Ρ Ν Ί Έ  (1987), καθιυς 
κα ι έκθεση 
μ α υ ρ ό α - 
σπρης φωτο
γ ρ ά φ ι σ η ς 
του ελβετού φωτογράφου, καμεραμάν 
κα ι αρθρογράφου Μπέατ Πρέσερ.
Η ζωή και η δράση του Κλάους Κ ίνσ κ ι 
ήταν - από τη σκοπιά τουλάχιστον 
τυ>ν άλλων - μια μοναδική υπερβολή 
χωρίς όρια. Το  ίδιο θα μπορούσε να 
λεχθεί και για τις διάφορες αναφορές 
στο άτομό του στα μέσα μαζικής ενη
μέρωσης.
Έ ν α ς  άνθρωπος που τον γνώριζε κα
λά και δεν εντυπιυσιαζόταν από τη δη
μόσια εικόνα του Κ ίνσ κ ι είναι ο Μπέ
ατ Πρέσερ. Ο σεβασμός του για ό,τι 
είναι διαφορετικό, η ευαισθησία του 
κα ι το χάρισμά του να κατανοεί ξέ
νους κόσμους οδήγησαν τον Μπέατ 
Πρέσερ στη δημιουργία πορτραίτων 
του ηθοποιού, που χαρακτηρίζονται 
από μοναδική αυθεντικότητα.
Ο  Μπέατ Πρέσερ γνώρισε τον Κ ίνσ κ ι 
στο Παρίσι, στα γυρίσματα της ται
νίας "Madame Claude", όπου και δη- 
μιουργήθηκε η πρώτη σειρά πορτραί
των του Κ ίνοκι που δημοσιεύθηκε στο 
περιοδικό του Πρέσερ "The Village 
C ry" . Αυτή ήταν η αρχή μιας μεγάλης 
(μέχρι το θάνατο του ηθοποιού) και 
από την οποία προέκυψε ένα ογκώδες, 
μοναδικού ενδιαφέροντος αρχείο με

φωτογραφίες του θρυλικού ηθοποιού. 
Σ τ ις  δημιουργικότερες και συγκλονι
στικότερες στιγμές αυτής της σχέσης 

συγκαταλέγονται 
τα γυρίσματα των 
ταινιών ΦΙ- 

Τ Ζ Κ  Α Ρ Α Α Ν Τ Ο  κα ι Κ Ο Μ Π Ρ Α  Β ΕΡ- 
Ν Τ Ε  του Βέρνεζ Χέτζογκ.
Ο Μπ. Πρέσερ θυμάται: "Ηταν στιγ
μές φοβερής, δημιουργικής έντασης - 
ταυτόχρονα όμως κα ι μεγάλης αρμο
νίας. Ο  Κλάους Κ ίν σ κ ι με την ευαι
σθησία του κα ι τη δύναμή του, αλλά 
και με το ένστικτο της επικίνδυνης κ ι 
αδάμαστης αγριόγατας, ήταν κάτι σαν 
στοιχείο της φύσης. Παράλληλα όμως 
ήταν κ ι ένας αξιαγάπητος, καλλιεργη
μένος κ ι ευαίσθητος άνθρωπος με έ- 
νονα ανεπτυγμένη την αίσθηση του χ ι
ούμορ - ένας μεγάλος επαγγελματίας 
και τελειομανής ηθοποιός που δεν α
νεχόταν σκηνοθέτικές οδηγίες και δεν 
τις χρειαζόταν άλλωστε. Ε ίχε μια α
λάνθαστη αίσθηση για την επίδραση 
του φωτός και του φακού.”
Αυτές τις γεμάτες ένταση και δημι
ουργία στιγμές, την ιστορία της συνά
ντησης δυο καλλιτεχνών του κινημα
τογράφου αφηγήθηκε χωρίς λόγια, 
αλλά με την πανίσχυρη γλώσσα των 
φωτογραφιών, η έκθεση του Μπέατ 
Πρέσερ που παρουσιάστηκε για πρώ
τη φορά και στην Ελλάδα. ♦

του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΗ

« ντι-ΚΙΝΗΜΑ TOI ΤΑ ΦΟΣ 37



όλβιος ό σ η ς  π /ç ιστορίας ι οχι μάΟηοιν
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ

Η ταινία Σ ΙΩ Π Η Λ Ε Σ  Μ Η Χ Α Ν Ε Σ , αποτελεί αφ' ενός, μιιχ 
σημαντική δουλειά συνόψισης των π ιο πρόσφατων ανα
ζητήσεων της βιομηχανικής αρχαιολογίας ( I ) κα ι αφ' ετέ

ρου ένα συναρπαστικό εικαστικά κα ι άψογο κινηματογραφικά 
έργο.
Ο  θεατής καλείται να παρακολουθήσει τη όιάλυση του μύθου της 
Ελλάδος, ως αμιγούς αγροτοκτηνοτροφίκής χοίρος με αξιόλογη 
ναυτιλία κα ι κάποιες αιχμές βιομηχανικών κα ι τραπεζικά™ δρα- 
στηριοτήτων στη όιασπορά, καθάις ξετυλίγεται το όραμα της ελ
ληνικής βιομηχανικής περιπέτειας από την Ερμούπολη κα ι το 
Λαύριο έως τα μεγάλα βιομηχανικά κέντρα της Θεσσαλονίκης κα ι 
του Πειραιά.
Η μοίρα όμως της παραόοσιακής βιομηχανίας στις χώρες της η
μιπεριφέρειας του καπιταλισμού ήταν ο μαρασμός κα ι η εγκατά-

ζε ι συχνά στοιχεία του βιομηχανικού τοπίου σε αυνόυασμό με α- 
ντιοπτικοκεντρικές προσεγγίσεις όπως γίνετα ι ιδιαίτερα αισθη
τό στον Ντε Κ ίρ ικ ο , στους φουτουριστές αλλά κα ι στα άλλα νεω- 
τερικά κινήματα, όπως στον εξπρεσιονισμό κα ι στον 
υπερρεαλισμό. Αυτές ο ι τεχνοτροπίες επηρεάζουν κα ι την ίδια 
την κινηματογραφική αφήγηση που αρχίζει να ενσωματοτνει τις 
νέες πειραματικές μεθόδους, καθώς από καινοτομία κα ι τεχνική 
γίνεται Τέχνη (3).
Η μοντέρνα τέχνη, σ' ολόκληρο το φάσμα της, ήδη απ' τις  απαρ
χές της (τέλος του 19ου αιώνα κα ι μετά την έλευση του κινηματο
γράφου) λειτουργεί, θάλεγε κανείς , κατ' ανάλογο προς τη βιομη
χανία τρόπο, μεταχειριζόμενη την πραγματικότητα (το ευρύτερο 
φυσικό κα ι τεχνητό περιβάλλον) περίπου σαν πρώτη ύλη, με την 
οποία συχνά βρίσκεται σε αντιδ ικία . Ο ι μορφές κα ι τα πρότυπα

σκέψεις και συνειρμοί για τις 
Σ ΙΩ Π Η Λ Ε Σ  Μ Η Χ Α Ν Ε Σ

λειψή καθώς καινούργιες βιομηχανικές δραστη
ριότητες αναδύονταν στις χώρες του της ΜΑΡΙΑΣ 
βιομηχανικού κέντρου. Αυτός ο ανταγωνισμός ε ί
χε σαν συνέπεια, ο ι βιομηχανικές δραστηριότητες των εξαρτημέ
νων χωρών να υποχωρούν, να εγκαταλείπονται οι τρόποι παρα
γωγής, να αλλάζουν οι συνθήκες της ζωής, αλλά κα ι ολόκληρες 
συνοικίες, πόλεις κα ι περιοχές να παρακμάζουν.
Ο ι αλλαγές αυτές άφησαν πίσω τους, ως μνημεία, τα εγκαταλε- 
λειμένα εργοστάσια κα ι τον εξοπλισμό που, είτε εκποιείτα ι, είτε 
παραμένει ως σκελετός με τα κολλημένα γρανάζια κα ι τις σιωπη
λές μηχανές.
Η διαδικασία της καταγραφής κα ι της ιστορικής τεκμηρίωσης 
των βιομηχανικά™ μνημείων ενεργοποιεί την "κατασκευαστική 
της μνήμης". Η ιστορία πέρα από την ανίχνευση το>ν χρονικά™ το
μών προχωρά στη διερεύνηση των νοοτροπιών κα ι το™ κο ινω νι
κών πρακτικά™, συγκεντρώνει τις αφηγήσεις των υποκειμένων, 
κα ι τελικώς συγκροτείται κ ι αυτή ως Αφήγηση. Η κινηματογρα
φική θιοριά λειτουργεί παράλληλα με την επιστημονική τεκμη- 
ράυση καθιύς κα ι ο ι δυο μετασχηματίζουν τη μνήμη σε αφήγηση, 
κάθε μια με τους δικούς της κανόνες. Ο αρχιτέκτονας / ερευνητής 
συναντά τον κινηματογραφιστή / αφηγητή στο σημείο που οι βε
βαιότητες του παρελθόντος διαγράφουν το περίγραμμα της νέας 
εποχής, της εποχής της διακύβευαης.
Η βιομηχανική εποχή αποτέλεσε την εποχή των μεγάλων αφηγή
σεων της προόδου κα ι συγχρονίας βίιοσε τη φρενίτιδα του ορατού 
σαν συνέπεια του κοινω νικού πολλαπλασιασμού των εικόνων 
που ευνόησε την ανάπτυξη εκείνων τ(υν προϋποθέσεων για να έρ
θει τ) γενικευμένη αμφισβήτηση του κυρίαρχου οπτικού συστήμα
τος της σύγχρονης εποχής, δηλαδή, του καρτεσιανού προοπτικού 
συστήματος (2). Η έλευση τυ>ν νέταν τεχνολογιών κα ι η συγκρότη
ση του βιομηχανικού τοπίου οδήγησε στην αναθεώρηση τ<αν πα
ραδοσιακά™ (προβιομηχανικά™) πρακτικιόν κα ι στην επικράτηση 
της νεωτερικότητας στην τέχνη. Αυτό το εγχείρημα μεταοχηματί-

δ ιαλύονται κα ι ανασυντίθενται, κάτ<α από οπτι- 
ΚΟΜΝΗΝΟΥ κές αναδιαμορφώσεις (κυβισμός), ονειρ ικές προ

βολές (σουρεαλισμός), ή έντονα συναισθηματικές
εμμονές (εξπρεσιονισμός). Ε ίν α ι κάτι σαν καλλιτεχνική μεταποί
ηση, μια έντεχνη παραποίηση τ<αν προϋφισταμένων μορφά™ σε 
συχνάκις αγνώριστα αναμορφώματα. Εν ίοτε δε αγγίζονται τα ό
ρια της βεβήλιυσης, καθιός εκδηλώνεται μια ά-λογη κ ι (οστόσο α
πόλυτα εσκεμμένη επιθετικότητα, συχνά με πολύ βία ιο  τρόπο, 
προς κάθε μορφή που ενέχει στοιχεία κανονικότητας κα ι μέτρου. 
Τ α  τοπία μοιάζουν σαν βομβαρδισμένα από τα π ινέλλα  κα ι τα νύ
χια το™ καλλιτεχνά™. Ωστόσο το σάηια της τα ινίας του Ρεντζή ε ί
να ι από μόνο του βομβαρδισμένο (ή σαν) κα ι δεν επιδέχεται εκ νέ
ου βιαιοπραγίες, ούτε κα ι παραμορφωτικά ή αναμορφωτικά 
τεχνάσματα (trucks), αυτό που αποζητά κα ι προκαλεί είνα ι φρο
ντίδα κα ι προστασία για να περισωθεί ως σώμα μνήμης και μαρ
τυρία ιστορίας.
Στην περίπτωση της ταινίας Σ ΙΩ Π Η Λ Ε Σ  Μ Η Χ Α Ν Ε Σ , ο δημι
ουργός της ευνόησε, ή κ ι επινόησε, μια ιδιότυπη στάση απέναντι 
στο θέμα του, μια στάση όπου μεταχειρίζεται ένα κατ' εξοχήν μο
ντέρνο υλικό , με μια μετα-μοντέρνα ματιά κα ι υπερμοντέρνα α ι
σθητική. Τ ο  αντικείμενο εστίασης (ο ι ερειπιώ νες της βιομηχα
νίας) Ku i η επ’ αυτού συνείδηση (του ερευνητή), αναδεικνυυνται 
μέσα από μια συγκροτημένη όιαλλεκτική που οδηγείται βαθμη- 
δωτά από την κα ίρ ια  ανάπτυξη των ρυθμών της αφήγησης, συν
θέτοντας έτσι μία ακαδημαϊκής σύλληψης μυθο-εικασματο-πλα- 
σία που αναδεικνύει με τον καλύτερο κα ι διαυγέστερο τρόπο την 
αυστηρώς επιστημονική (disciplim a) προσέγγιση ως acta (ή data) 
est tabula. Ο  σεβασμός αντικρύαματος του αντικειμένου (του θέ
ματος) καθώς κα ι το απέριττο της μορφής που διατρέχει κάθε 
φωτόγραμμα της τα ινίας, κάνουν τη μύηση του θεατή ν' αρτιώνε
ται αβίαστα μέσα από μια καινοφανή εμπειρ ία  συναισθηματικής 
κα ι ψυχοπνευματικής σύντηξης. Ο ι γω νίες λήψης, τα σημεία ορά- 
σεως, ενέχουν κάτι το προνομιακό, καθώς το βλέμμα δ ιασχίζει, ε-
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λεύθερο απ' τη γήινη βαρύτητα, αλλά πειθαρχημένο, το χώρο κα ι 
το χρόνο, ως ροή (iluxus) ανάκτησης του απωλεσμένου.
Η ανεπαισθήτως αιωρούμενη camera, γειώνεται κ ι απογειώνεται κά
θε τόσο, υφαίνοντας ένα αλλυσωτό αρμολόι με διαρκή μετατόπιση 
του κέντρου βάρους από το αντικείμενο στο υποκείμενο, μια διαρκή 
αλληλουχία (contexctus), από το εργοστάσιο στο εννοιοστάσιο, από 
το φαινόμενο στο πρόσωπο και τανάπαλιν. Η πραγμάτευση του νεό
τευκτου θέματος (recens (actus positum) διέπεται από μια ολιστική α
ντίληψη του βλέμματος (aspectus) που διαρθρώνει συνεκδοχικά μια 
πρωτογενή ανασκόπηση / προσκόπηση (retrospect!va/prospectiva). 
Ε ίνα ι η Σ ΙΩ Π Η Λ Ε Σ  Μ Η Χ Α Ν Ε Σ  μία ταινία τεκμηρίωσης; ή μυθο
πλασίας; Documentaire; Fiction; ή μήπως Docu-Fiction; Οπωσδήποτε 
δεν πρόκειται για ταινία μιας και μοναδικής θέασης, απαιτεί περισ
σότερες από μια αναγνώσεις και περισσότερες από μια διαγνώσεις. 
Μπορεί να εκληφθεί ως ντοκυμανταίρ, στην περίπτωση που ο ρόλος 
του αρχιτέκτονα - εξερευνητή (και αφηγητή) διαλαμβάνεται ως επι
κουρικός κ ι απλώς βοηθητικός στην ανέλιξη περιήγησης των μνημεί
ων. Ως μυθοπλασία μπορεί να εκληφθεί στην περίπτωση που η προ
σοχή επικεντρωθεί στη συνείδηση του αρχιτέκτονα κι ερμηνευθεί ως 
απείκασμα της δραστηριότητός του. Μπορεί επίσης να εκληφθεί και 
ως τεκμηριωμένη μυθοπλασία, ή μυθογραφικά ανασυνθεμένο ντοκυ
μανταίρ (Docu-Fiction). Η τελευταία εκδοχή μοιάζει να προσεγγίζει 
περισσότερο την περίπτωσή μας αν και οι συντρέχοντες όροι που ά
γουν σε τέτοιες μορφοποιήσεις, η έλλειψη τεκμηρίων που οδηγεί συ
χνά στην αναπαραστατική διέξοδο με τη συνέργεια της μυθοπλασίας, 
δεν υφίστανται εν προκειμένω, καθώς εδώ τα τεκμήρια περισσεύουν 
και πουθενά δεν υπήρξε η παραμικρή αναγκαιότητα για αναπαρά
σταση κάποιου ελλείποντος κρίκου. Η οντολογικώς μυθοπλαστική 
προσέγγιση προέρχεται καθαρά από πρωτογενή βούληση του δημι
ουργού ως προς τη δόμηση και νοηματοδότηση του θέματος που μορ- 
φολογικά αρθρώνεται ως αφήγηση ενδελεχούς επιστημονικής τεκμη
ρίωσης. Συνεπώς έχουμε να κάνουμε με μια ιστορημένη αφήγηση, ή 
και ωδή, που πρωτευόντως εδράζεται στην διαπιστωτική - κι όχι στην 
υποθετική, ή επιθυμητή αλήθεια.
Ολες οι ανωτέρω αναγνώσεις είναι δυνατές, ωστόσο δεν έχουμε να 
κάνουμε μ' ένα αμάλγαμα ειδολογικών διασταυρώσεων προς επίτευ- 
ξ ιν του θαυμαστού, αλλά μάλλον μ' ένα συμπαγές και διαυγές ιστο- 
ρηματικό έργο - κείμενο (opus-texlus), ένα κατ' εξοχήν αφήγημα, όπου 
το φαινόμενο και ο παρατηρητής συμπορεύονται στη διατομή του πα
ρελθόντος και του μέλλοντος, στο μεταίχμιο του συνεχούς παρόντος.

Ο ερείπιος κόσμος (ordo ruinosus) της βιομηχανίας, αντανακλάται 
στην ευαισθητοποιημένη συνείδηση του αρχιτέκτονα κι αυτή με τη 
σειρά της αυτοαντανακλάται στην καταφάνεια του ευμνημόνευτου 
λόγου της. Η επανανοηματοδότηση των πραγμάτων δεν προκύπτει 
παθητικά και συνεκδοχικά αλλά συγκριτικά μέσα από την επενέργεια 
της αντιεντροπικής στάσης και της βιωματικής ερμηνείας. Οι αξίες 
δεν προκύπτουν, δημιουργούνται και καθιερώνονται μέσα από πνευ
ματικές διεργασίες και κοινωνικές ταξινομίες. Η ταινία Σ ΙΩ Π  Η Λ Ε Σ  
Μ Η Χ Α Ν Ε Σ , ως μνημειογραφία και μνημειολογία της βιομηχανίας, 
ενέχει κι αυτή μέγα μερίδιο της μνημειακής τεχνοποιΐας κι η ατραπός 
του εσωτερικού μονολόγου που εξωτερικεύεται λυρικά πασχίζοντας 
να υπερβεί την έρπουσα ελεγεία, απολήγει σ' ένα ευσύνοπτο σύμπαν 
κατοικούμενο από θαμπά ερείπια και ευκρινείς συνειρμούς που συ
ντελούν στην ανακατασκευή της μνήμης καθώς και του κόσμου της 
προέλευσής της.
Βρισκόμαστε στους αντίποδες των κραυγαλέων φουτουριστικών ε
ξαγγελιών, το μέλλον είναι πια παρελθόν, η δύναμη της μηχανής εξα
ντλήθηκε από την ίδια της τη δράση και τώρα κείτεται μεσ' τη φθορά. 
Ό ,τι στις αρχές του 20ου αιώνα ήταν υπόσχεση, τώρα, στο τέλος του, 
είναι απολογισμός, ή ένας αναλογισμός (recogito). Ένας απολογι
σμός που νοιάζεται για το μέλλον του παρελθόντος κι ευαισθητοποι
εί τη στοχαστική μας διάθεση, ως πράξη του αναοράν, καθοϊς οι υ- 
περδιπλώσεις κι αναδιπλώσεις της νεωτερικότητας εγκυμονούν μιαν 
άλλη σύζευξη παρελθόντος και μέλλοντος. Ο επανανθρωπισμός προ
κύπτει αναπάντεχα κ ι αναβλύζει εκεί που κανείς δεν το περιμένει, απ' 
τη μούχλα και τη σκουριά, απ' τους χώρους του εξαχνωμένου ιδρώτα 
των εργατών και της αναλωμένης μυϊκής δύναμης στο βωμό της βιο
μηχανικής παραγωγής, ως μετουσίας σπονδή, αγγίζοντας πτυχές α- 
ξεδίπλωτες και πληγές ανεπούλωτες, καθώς η μεγάλη νύχτα των προ
λεταρίων δεν τέλειωσε ακόμα, αλλά ούτε και το τέλος της ιστορίας 
επήλθε. Το τέλος του βιομηχανικού κύκλου δεν είναι βέβαια το προϊ
όν. αλλά η μήτρα του, το εργοστάσιο (fabrica). Εκεί βρισκόμαστε, π ί
σω από την Warhol-ιανή προφάνεια (του αυτονόητου) στην καρδιά 
του βιομηχανικού συστήματος, στο βασίλειο της ανάγκης, εκεί όπου 
η επινοητικότητα και η μαστοριά, με μόχθο αμέτρητο και πειθαρχία 
περισσή, μετέρχονται κάθε τέχνης κι επιστήμης γέννημα και μετα
μορφώνουν τα πιο κοινά ή σπάνια υλικά σε χρήσιμα προϊόντα για την 
ικανοποίηση κάποιων εγγενών, ή κι επίκτητων αναγκών. Μια άλλη 
μαγεία αναδύεται, όχι αυτή του σαγηνευτικού προϊόντος και της 
σκευής του, που επιδεικνύεται στις προθήκες των καταστημάτων, αλ-
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λά της όντως μαγικής διεργασίας της δημιουργίας και παρασκευής 
τοτ’. Réalité Nouvelle. Kealiie Induslrielle.
Homo I·aber καταλειπόμινα rv  αποσυνθέσει κ ι rv αναμονή ανα
γνωρίσιμος και καΟιερωσιως (η βιομηχανία δεν είναι αειφόρος φύ
ση, αλλά σύσταση και. κατάσταση ανοργάνου ύλης). Αν για τη φύση, 
η αποσύνθεση είναι η σήψη, για τη βιομηχανία είναι η οξύδωση (η 
σκουριά). Ωστόσο η φύση οξυγονώνεται απ' τον αέναο μηχανισμό 
ανκύκλησης, ενώ το βιομηχανικό σύμπαν είναι εξαρτημένο απ’ το 
δημιουργό του, τον άνθρωπο. H πορευση από την απ-αξίωση σττιν 
επανα-αξίωση, διέρχεται μέσα από μείζονες συνειδησιακές ανακα
τατάξεις, όπου η συναισθηματική νοημοσύνη περιστατεί και πρω
τοστατεί. Η εξερεύνηση του αρχιτέκτονα και η περιπλάνηση της κ ι
νηματογραφικής μηχανής, συντονίζουν το βλέμμα μας, το βλέμμα 
του θεατή και το εστιάζουν στο παντέρημο σώμα της βιομηχανίας. 
Μ ια εποπτική (και συν-οπτική) μύηση, μια διακριτικά τελετουργι
κή εισαγωγή, σ' έναν χώρο άδυτο για την καθόλου κοινωνική εμπει
ρία, σ’ ένα χώρο άγνωστο και κατά κανόνα απροσπέλαστο (εις τους 
μή έχοντας εργασίαν), καθ' όσον το εργοστάσιο δεν είναι ανοιχτό 
κατάστημα προσέλκυσης πελατών, αλλά "μυστικός" χοίρος παρα
σκευής προϊόντων, κάτι σαν τ' απρόσιτα κ ι απάτητα δάση, που α- 
πέβησαν ωραία, αφ' ότου εμείς απέβημεν ρομαντικοί, ως έλεγεν ο 
Schopenhauer.
Όμως τ' απρόσιτα εργοστάσια δεν απέβησαν ωραία αφ' ότου εμείς 
απέβημεν (εκ νέου) ρομαντικοί (ή κάτι παρεμφερές), αλλ' αφ' ότου 
κατανοήσαμε (ως μετα-ρομαντικοί πλέον), ότι οι μαρτυρίες τιυν χοί
ρων εργασίας είναι πρωταρχικής σημασίας για την κατανόηση του 
κόσμου που ζήσαμε και ζούμε ακόμα, στις μητροπόλεις και της πα
ρυφές τους, βιώνοντας τη σαρωτική μετάλλαξη της βιομηχανικής υ
ποδομής και των εργασιακών σχέσεων. Όλ' αυτά μας αναστατώ- 
νουν όλο και περισσότερο, κάνοντάς μας να νοιώθουμε πως 
διακυβεύεται ολόκληρο το συμβιωτικό μας σύστημα και καθώς δια
πιστώνουμε την αδυναμία μας να το εξισορροπήσουμε με τρόπο κα
θολικά αποδεκτό, ανατρέχουμε σ' απάτητες ατραπούς αναζητώντας 
κάποιο άλλο κλειδ ί, κάποιο άλλο ήθος προσέγγισης και διαμόρφω
σης του επιθυμητού αύριο, δια μέσου της εκτίμησης του πρόσφατου 
κ ι ωστόσο άγνωστου παρελθόντος. Ο εικοστός αιώνας, όπως λέει κι 
ο Regis Debray, άρχισε αριστερά και (αντίθετα απ' ό,τι από πολλούς 
προβλεπόταν) τελειώνει δεξιά ... καθιός ο νεωτερισμός απλώνει το 
χέρι στον αρχαϊσμό.
Το δρασκέλισμα του 2000, που απ' αρχής της ταινίας τίθεται ως ό
ριο και όραμα απαλλαγής απ' τον ανθρώπινο μόχθο, μας βρίσκει α
μήχανους και σκεπτικούς. Με το Fin de Siede, κλείνει και μια επο
χή μιας ορισμένης σχέσης του ανθρώπου με τη μηχανή, ένας μεγάλος 
βιομηχανικός ενιαυτός. Όσοι πατούν ήδη στο κατώφλι του 21 ου α ι
ώνα, στοιβάζουν προσεκτικά στις αποσκευές τους, μνήμες, αρχεία 
και τεκμήρια, που επιμελώς επέλεξαν να διασώσουν προκειμένου ν' 
ανασυγκροτήσουν το επέκεινα, ως σήμερον, ως αύριον και ως χθες, 
- ως προσωρινά εφήμερον και παντοτινά ενήμερον.
Η επανιεράρχηση των αξιών προτάσσει τα μνημεία του εργασιακού 
παρελθιέντος (του παρόντος και του μέλλοντος) και τα περιβάλλει 
μι σεβασμό και απόλυτο συμμερισμό, όπως κ ι ο αρχιτέκτων το α
ποπειράται με περισσή συναίσθηση, ως μυούμενος - μύστης και 
προπαντός διανοητης και ίοτωρ. II αρχαιολογία της γνώσης ανα- 
συστήνεται μέσα από τα συντρίμια και τα ερείπια του βιομηχανικού 
πολιτισμού κσι του βιομηχανικού ειδώλου. Το  ανθρωπολογικό πρί
σμα τοποθετείται σ' ένα άλλο βάθρο καθώς δεν ψάχνει πλέον για 
"άλλους κ ι άγνωστους" πολιτισμούς αλλα σκύβει πάνω στο καθ' υ
μάς οικοδόμημα περνώντας έτσι από την επισκόπηση στην ενδο
σκόπηση κι απ' την εποπτι ία στην αυτοσυνειδησία. Η εκπνοή της ε
πωδής στην ταινία συντελεί σι μια αποκάλυψη καθώς εντεχνως 
συμπίπτει μι την παρουσία των ανθρωπίνων λείψανων (των υπο
δημάτων των εργατών) που ξέμεινι tv στο βιομηχανικέ) νεκροταφείο, 
υποδηλώνοντας το μέγεθος του πόνου και του μόχθου πουδαπανή-

Οηκαν για συγνωστές ανάγκες και φωτίζοντας έτσι απροσδόκητα 
και τη σιωπή των "έιλλων μηχανών" των καμωμένων όχι από μπρού 
ντζο, σίδερο και ατσάλι, αλλέί από σάρκα, αίμα και αισθήματα.
Η Vita A ltiva  επαναπροσεγγίζει σταθερά κ ι ευδιάκριτα τη Vita 
Contemplativa και χάρις στη βαθύτατα ενατενιστική προσέγγιση 
του Ρεντζή βρισκόμαστε μπρος σ' ένα νέο πλαίσιο θεώρησης της υ- 
περ-μοντέρνας προβολής, ως συνείδησης του μέλλοντος μέσα στο 
παρόν, όπως αντίστοιχα η μεταμοντέρνα σκέψη, μας εισάγι ι στο πα
ρόν, τη συνείδηση του παρελθόντος. Το  μέλλον έχει πλέον παρελθόν 
ιστορικά τεκμηριωμένο ως μια διαδοχή δοξασιών ή κα ι ουτοπιών 
με αναστάσιμο και υποσχετικό χαρακτήρα. Πρόκειται για μια συ- 
γκερασμένη μεταστροφή της συνείδησης, όπου το παρελθόν ως βίω
μα προβάλλεται στο μέλλον, ενιί> η προοπτική του μέλλοντος μπο
ρεί να εκληφθεί ως αβίωτο παρελθόν κ ι απραγματοποίητο μέλλον. 
Όμως τι είναι το απραγματοποίητο μέλλον; αν όχι μια ανικανοποί
ητη ατομική και συλλογική επιθυμία, μια αναστολή. Ωστόσο το μέλ
λον δεν καταστέλλεται, δεν εξουδετερώνεται, αναβάλλεται μόνον. 
Μ ια νέα ηθική συνείδηση εγείρεται κ ι εγκαθίσταται στο επίκεντρο 
των φιλοσοφικιόν στοχασμών μας, καθιός και των συναισθηματι
κών επιλογών μας.
Η αισθητική δεν μπορεί πλέον να θεωρείται η ηθική του μέλλοντος, 
αλλ' αντίθετα είναι η καθόλου συναισθηματική και διανοητική νοη
μοσύνη που προσδιορίζει το πρωταρχικό ηθικό στίγμα, ως θεμέλιο 
κ ι όριο της αισθητικής λειτουργίας.
Ο ι εμπευσμένες όμως επιλογές έχουν ένα ακόμη αίσιο επιτέλεσμα 
ως προς την επικοινωνιακή λειτουργία της ταινίας. Η ανάδειξη του, 
επιστημονικής τάξης (και φαντασίας), υλικού εμψυχώνεται και με- 
ταπλάθεται απ' την τελειότητα της κινηματογραφικής τεχνικής σε υ
ψηλής καλλιτεχνικής τάξης έργο, ώστε η απήχησή του να εκτείνεται 
πέρα απ’ το περιορισμένο κοινό των "ήδη μεμυημένων και ειδικών" 
και ν' αγκαλιάζει απρόσκοπτα το ευρύτερο κοινό των φίλων της μο
ναδικής τέχνης που γεννήθηκε κ ι αναπτύχθηκε κατά τη βιομηχανι
κή εποχή, της τέχνης που είναι ταυτόχρονα θυγατέρα της μηχανής 
και των ανθρώπινων ιδεωδών, - σύμφωνα με τη ρήση του Louis 
Delluc - της κινηματογραφικής, ή 7ης τέχνης. ♦

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1. Η ταινία εκκινά κατ' αρχήν από την καταγραφή και αποτίμηση του 
βιομηχανικού εξοπλισμού σε επτά πόλεις που πραγματοποιήθηκε απ' 
το Εθνικό Μετσύβιο Πολυτεχνείο και το Κέντρο Νεοελληνικών Ερευ
νών, του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών με υπεύθυνους της έρευνας τον 
καθηγητή Γιάννη Πολύζο και τον διευθυντή του Κ .Ν .Ε . Βασίλη Πα- 
ναγιωτύπουλο, αλλά εκτείνεται και διατρέχει σχεδόν ολόκληρο τον 
ελλαδικύ χώρο ανιχνεύοντας τα σημαντικότερα κι αντιπροσωπευτι- 
κότερα υπολείμματα της παραδοσιακής βιομηχανίας. Μέσα απ' αυτή 
τη διερεύνηση ξετυλίχθηκε η πορεία της ελληνικής βιομηχανίας που 
ξάφνιασε με το εύρος των δραστηριοτήτων της, - από ναυπηγεία έως 
υδροηλεκτρικά έργα και από κεραμουργεία έως χρωματουργεία, κα
θιός επίσης και τη διααπορά της ανά την επικράτεια.
Αυτό είναι το αποτέλεσμα του ανανεωμένου ενδιαφέροντος για την 
οικονομική και κοινωνική ιστορία που οδήγησε στην άνθηση νέων 
κλάδων της ιστορίας, όπως των επιχειρήσεων και της βιομηχανικής 
αρχαιολογίας. Τα θεμέλια αυτής της πορείας έχουν τεθεί από τις πρω
τοποριακές εργασίες του Νίκου Σβορώνου, του Σπύρου Ασδραχά και 
του Γεώργιου Αερτιλή.
2. Μ. Jay, Downcast Eyes:
The denigration ot Vision in Twentieth Century French Thougt, 
Berkeley and L . A . Callitom ia, University ot Callilorn ia Press, 1993, a. 
149- 150.
3. Για τις νεωτερικές τεχνικές στον Κινηματογράφο του Μεσοπολέ
μου, βλέπε J. Dudley Andrew, The M ajor Film Theories, Oxford 
University Press, 1976.
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Σιωπηλών μηχανών ενατένιση

Από την ταινία ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ τον Θανάση Ρι ντζή

Μούχλα , σκόνη, υγρασία , σκου
ριά κα ι νοσταλγία . Ε ίν α ι σω
ροί από παλιοσ ίδερα  που πρέ

π ει να οδεύσουν προς την υψ ικάμινο  ή 
μνημεία  ιστορικής κα ι α ισθητικής α
ξ ία ς ;

του ΜΙΧΑΛΗ ΘΕΟΑΩΡΑΚΑΚΟΥ

Τ ο  παροπλισμένο καράβι που περ ιέχει 
τέχνη κα ι ιστορία , πρέπει να διατηρη
θεί ή το τελευτα ίο  τα ξίδ ι της ζανής του 
θα τ' οδηγήσει στο δ ιαλυτήριο ;
Ο ι κατασκευές, ποτισμένες με ιδρώτα, 
α ίμα  κ α ι δάκρυα γενεώ ν εργαζομένω ν, 
ανάμεσά τους κ α ι μικρά π α ιδ ιά , που 
δούλευαν 12 κ α ι 15 ώ ρες την ημέρα 7 
μέρες την εβδομάδα, τοποθετημένες σε κτ ίρ ια  υψηλής α ι
σθητικής α ξ ία ς , κατά κανόνα πέτρ ινα , τεχνουργημένα 
από δεξιοτέχνες μαστόρους, καθίστανται αντικείμενα  
ενδελεχούς μελέτης από επιστήμονες πολλώ ν ειδ ικοτή
των.
Τ α  εργατικά ατυχήματα στα π αλιά  βιομηχανοστάσια με 
τα υποτυπώδη ή ανύπαρκτα μέτρα ασφαλείας έφθαναν σ' 
αριθμούς απίστευτα υψηλούς γ ια  τα σημερινά δεδομένα. 
Τ α  κομμένα δάκτυλα , το κομμένα χέρ ια , τα στραπατσα- 
ρ ισμένα κο ρμ ιά , ήταν φαινόμενο πολύ συχνό. Ο ι ιμάντες 
μεταφοράς κ ινήσεω ς, που ξεκ ινούσαν από την οροφή, 
δεν επέτρεπαν στους εργαζόμενους ούτε δευτερόλεπτο α
φαίρεσης ή δ ιαλόγου με τον εαυτό τους. Ο ι συνέπειες ή
ταν μο ιρα ίες .
Α κόμα  κα ι με την εισαγωγή του αυτοματισμού, τα προ
βλήματα του οποίου σατίρ ισε τόσο εύστοχα ο Τσά ρλυ  
Τ σ ά π λ ιν  στους "Μ οντέρνους Κ α ιρ ο ύ ς" , ο ι ιδ ια ίτερα 
σκληρές συνθήκες εργασίας ταλάνιζαν βασανισμένους 
εργάτες στις φ άμπρικες. Π όσα δράματα θα είχαν ν' αφη
γηθούν αν μ ιλούσαν ο ι π αλιές  μηχανές, που έμειναν σ ιω 
πηλές, άλλες γ ια  20 κα ι πλέον α ιώ νες, άλλες για  2(Χ) ή έ
στω 20 χρόνια ;
Ο λ' αυτά έχουν χαθεί αμετάκλητα σ' ω κεανούς λησμοσύ
νης. Κ α ι  το μόνο που απομένει ε ίνα ι τα μέταλλα που μας 
ζητούν να τα περισώ σουμε από νοσταλγία , για  χάρη της 
ιστορίας ή γ ια  χάρη της τέχνης.
Ο ι μηχανές εκτός από κατορθώματα της ανθρώπινης ε
πινοητικότητας στην υπηρεσία της παραγωγής κα ι της 
χρηστικότητας έχουν αποτυπωμένη κα ι την αισθητική 
τού κατασκευαστή τους σε εποχές που το βιομηχανικό

design ήταν παντελώ ς άγνωστο. Π ράγματι, παρατηρώ
ντας κανείς πολλές β ιομηχανικές κατασκευές δ ιακρ ίνει 
σ ’ αυτές κ α ι στο ιχεία  (βάσεις κα ι π λα ίσ ια  μηχανημάτων 
κυρ ίω ς), που δεν εξυπηρετούν άμεσα τη λειτουργικότητα 
της μηχανής, αλλά  είνα ι προβολή της α ισθητικής του κα
τασκευαστή. Σ ε  πολλές κατασκευές βλέπουμε έναν ιδα
νικό  συνδυασμό χρηστικότητας κα ι α ισθητικής, σε βαθμό 
που μια  μηχανή να είνα ι αυτούσιο έργο τέχνης.
Α λλά  γ ια τί να μας εκπλήσει αυτό; Μ ήπως το ίδ ιο  δεν 
συμβα ίνει με τα κο ινής χρήσεως α ντικείμενα , που φέρ
νουν στο φως οι ανασκαφές αρχαίω ν τάφων; Τ ο  ίδ ιο  δεν 
συμβαίνει όταν περ ισυλλέγουμε ταπεινά  καθημερινά α
ντικείμενα  που συχνά φέρουν τη σφραγίδα του ανεπανά
ληπτου γούστου κάπο ιου ανώ νυμου τεχνίτη κα ι τα εκθέ
τουμε ευλαβικά  στα λαογραφικά μας μουσεία ;
Τ ι  θ' απογίνουν λο ιπόν τα υπέροχα αυτά κτίσματα , τα 
παλιά  μας πέτρινα εργοστάσια - όσα έχουν περισω θεί μέ
χρ ι σήμερα; Κ α ι  ο ι μηχανές; Θα περάσουν στην α ιω νιό
τητα σαν μουσειακό είδος ή θα πάνε στην υψ ικάμινο ;
Τ α  ερωτήματα αυτά είνα ι που γέννησαν τη Β ιομηχανική  
Α ρχα ιολογία , μ ια  νέα επιστήμη που ανιχνεύει στη σκου
ριά το γνω στικό της σώμα.
Ό μω ς, ο Θανάσης Ρεντζής με την ποιητική του προσέγγι
ση εισάγει το όλο θέμα ιχνηλατώ ντας κ ι άλλες χορδές, 
π ιο  κούφ ιες κα ι π ιο  ενδόμυχες, που αγγίζουν την ψυχή, 
καθώς μνήμη, λήθη κα ι φαντασία αναμοχλεύονται με 
τρόπο εύτακτο μεν, αλλά  κα ι όλω ς απροσδόκητο. Ο ι 
"Σ ιω πηλές Μ ηχανές" για  πρώτη φορά μ ιλά νε, μεσ' απ' τη 
βουβή τους παρουσία, την τόσο συγκλονιστική . ♦
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Προβολές μεγάλης σημασίας στη

- r Γ π ιτ ν χ ία  ΛίΓξή- 

jgHI f f ·  ^ ^ 1  Xfl,1« a v  και JKfSSL I T l n t  ε ρ γ α σ ίε ς  το υ  
2 1 ο υ  Φ ε σ τ ιβ ά λ  Τ α ιν ιώ ν  

Μ ικ ρ ο ύ  Μ ή κ ο υ ς  κ α ι τ ο  4ο  Α ε ιθ ν έ ς  Φ ε σ τ ι 
βά λ . Α π ό  2 0  - 2 6  Σ ε π τ ε μ β ρ ίο υ , σ τ η  Α ρ ά μ α  
η κ α ρ δ ιά  το υ  ελ λ η ν ικ ο ύ  κ ιν η μ α τ ο γ ρ ά φ ο υ  
κ τυ π ά  δ υ ν α τ ά . Ο ι " μ ικ ρ ο μ υ κ ά δ ες"  έ χ ο υ ν  
τη ν  ε υ κ α ιρ ία  ν α  έ ρ θ ο υ ν  σ ε  ε π α φ ή  με τ ο υ ς  
ξ έ ν ο υ ς  σ υ ν α δ έ λ φ ο υ ς  τ ο υ ς , ν α  γ ν ω ρ ίσ ο υ ν  
ά λ λ ες  εθ ν ικ έ ς  κ ιν η μ α τ ο γ ρ α φ ίε ς , ν α  δ ο υ ν  
π ω ς  δ ο υ λ ε ύ ο υ ν  ο ι  κ ιν η μ α τ ο γ ρ α φ ισ τ έ ς  σ ε  
ά λ λ ες  χ ώ ρ ε ς , ν α  ε π η ρ ε α σ τ ο ύ ν  α π ό  α υ τ έ ς  
τ ις  δ ο υ λ ε ιέ ς . Τ ο  " εθ νικ ό"  μ έ ρ ο ς  τ ο υ  Φ ε 
σ τ ιβ ά λ  χ ω ρ ίζ ε τ α ι  σ τ η ν  Α ν ο ικ τ ή  Ο θ ό νη , 
σ τ ο  Π λ η ρ ο φ ο ρ ια κ ό  Τ μ ή μ α , σ τ ο  Α ια γ ω ν ι-  
σ τ ικ ό  Τ μ ή μ α  Σ π ο υ δ α σ τ ικ ώ ν  τ α ιν ιώ ν  κ α ι  
σ τ ο  Α ια γ ω ν ισ τ ικ ό  Τ μ ή μ α  τ α ιν ιώ ν  π ο υ  δ εν  
ε ίν α ι  σ π ο υ δ α σ τ ικ έ ς .
Σε γενικές γραμμές η ποιότητα των ται- 
νιών ήταν καλή, ανεβασμένη περισσότερο 
στις μη σπουδαστικές τα ινίες παρά στις 
σ π ο υ δ α σ τ ι
κές. Το  χά
σμα μεταξύ 
σ π ο υ δ α σ τ ι
κών κα ι μη 
σ π ο υ δ α σ τ ι
κών έχει μ ικρύνει, σχετικά με άλλες χρο
νιές, αλλά σε γενικές γραμμές η ποιότητα 
των σπουδαστικών ταινιώ ν είνα ι ακόμη 
πολύ χαμηλή. Ο υσιαστικά οι σπουδαστι
κές ταινίες είνα ι ο καθρέπτης της κινημα
τογραφικής εκπαίδευσης της χώρας μας. 
Το  τι παράγουν ο ι κινηματογραφικές σχο
λές έχει να κάνει κα ι με την ποιότητα των 
διδασκόντων κα ι των εκπαιδευτικών προ
γραμμάτων. Η ανάγκη της ίδρυσης μιας 
Ακαδημίας Κινηματογράφου είνα ι πλέον 
επιταχτική, αφού τα Πανεπιστημιακά 
Τμήματα δεν αρκούν, ασχολούνται περισ
σότερο με τη θεωρία παρά με την πραχτι- 
κή.

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Αίσθηση έκαναν ο ι δύο παράλληλες εκδη
λώ σεις, ο ι προβολές των Νορβηγικών τα ι
νιών μικρού μήκους, τόσο σε αυτές της δε
καετίας του '60 στις οποίες ήταν έκδηλος ο 
χαρακτήρας ενός κινηματογράφου πρω
τολείου, αλλά κα ι κάποιες πειραματικές 
τάσεις που τότε άρχισαν να πρωτοεμφανί- 
ζονται στο νορβηγικό κινηματογράφο. Η 
νορβηγική τα ινία , όπως σημειώνεται κα ι 
στο πρόγραμμα, είνα ι μια σύνθετη, πολύ
πλευρη μορφή καλλιτεχνικής έκφρασης, 
καλύπτει τα ινίες διάρκειας από ένα λεπτό 
έως μία ώρα κα ι το καλλιτεχνικό τους πε
ριεχόμενο επεκτείνεται από ταινίες 
animation έως τα ινίες με υπόθεση κα ι ντο

κιμαντέρ. Μεγαλύτερη αίσθηση έκαναν οι 
νορβηγικές ταινίες που απευθύνονταν σε 
παιδιά από 5 - 1 3  ετών που χαρακτηρίζο
νται από την τρυφεράδα, την καλή χρησι
μοποίηση του μύθου κα ι τις εκπαιδευτικές 
δυνατότητές του.
Μεγάλης σπουδαιότητας ήταν ο ι προβο
λές της Εθνικής Σχολής Κινηματογράφου

του ΓΙΑΝΝΗ ΦΡΑΓΚΟΥΑΗ

Τηλεόρασης κα ι Θεάτρου, του Αοτζ, από 
την οποία βγήκαν οι σκηνοθέτες Andrezej 
M unk, Andrzei Wajda, Janusg 
Morgenstern, ο ι οποίοι στη δεκαετία του 
'50 έγιναν γνωστοί σαν ιδρυτές της πολω
νικής σχολής του κινηματογράφου. Να α
ναφέρουμε κάποιες τα ινίες, ενδεικτικά, 
που προβλήθηκαν, Τ Ο  Γ Ρ Α Φ Ε ΙΟ  (1966), 
του K rzysto f K ieslow ski, μια σάτιρα για  τη 
γραφειοκρατία, γυρισμένη με κρυμμένη

κάμερα στο Γραφείο Κο ινω νικής Α σφ άλι
σης, Η Α Α Μ Π Α  (1952), του Roman 
Polanski, ένας άνδρας διορθώνει χαλασμέ
νες κούκλες με το φως μιας λάμπας πετρε
λαίου, Τ Ο  Κ Α Κ Ο  Π Α ΙΔ Ι  (1951), του 
Andrzei Wajda, όπου ένα νεαρό παιδί 
παίρνει από πίσω ένα ερωτευμένο ζευγά
ρι, βασισμένη σε μια ιστορία του Τσέχωφ, 
H O L D E N  (1961), του K rzysto f Zanussi, o 
ήρωας μ ιλάει με μεγαλύτερους φ ίλους 
του, βασισμένη στο μυθιστόρημα του Σά- 
λιτζερ "Φύλακες στη σίκαλη", αλλά κα ι νε
ότερες, 1-1 (1986), της Natalia Ko ryncka , 
ένα νεαρό ζευγάρι εργατών δουλεύουν σε 
διαφορετικές βάρδιες κα ι δεν μπορούν να 
συναντιώνται, Κ Α Ν Ε ΙΣ  (1996), του Rafal 
Paradowski, ένας άντρας με τα οράματά 
του, η κατ' όνομα πραγματικότητα, η μο
ναξιά  ανάμεσα στο πλήθος έχει κάτι το α ι
σιόδοξο. Η δύναμη της έκφρασης, τα εύ
στοχα σχόλια είνα ι ένα πολύ καλό 
παράδειγμα για τους έλληνες σκηνοθέτες.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ 

ΤΜΗΜΑ
Δυστυχώς οι σπουδαστικές ταινίες ήταν 
μέτριες, κάτι που είναι αποτέλεσμα, όπως 
προαναφέρθηκε, της προχειρότητας του 
σχεδιασμού της κινηματογραφικής εκπαί
δευσης, στη χώρα μας. Τ ο  γεγονός ότι ήταν 
καλύτερες από περασμένες χρονιές έχει να 
κάνει με τις  (ηρωικές) προσπάθειες των 
σπουδαστών vu  ξεφύγουν από αυτή τη μι-

ζέρια. Να αναφέρουμε την ταινία 
Θ Α Υ Μ Α Τ Α  Σ Τ Η  Λ Ε Ω Φ Ο Ρ Ο  
Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Α Σ , του Στέργιου Νιζήρη, 
που είχε καλό σενάριο κ α ι καλή σκηνοθε
σία , αλλά δεν είχε ρυθμό στην κινηματο
γραφική αφήγηση του. Ο  Χρυσόστομος 
Κρ ικέλλη ς, με την ταινία  Γ Ε Ρ Μ Α Ν ΙΑ , πε
ριγράφει την ιστορία του εννιάχρονου 
Οδυσσέα που φεύγει από την Ελλάδα για 
την Γερμανία , χάνοντας έτσι την πατρίδα 
του, μια παραγωγή της Σχολής Κινηματο
γράφου της Β ιέννης. Η Π Ε ΙΝ Α , του 
Αντρέα Μ αριαννού, κα ι π ιο  ειδ ικά το βρα
βείο που πήρε πέρυσι στο Φεστιβάλ της 
Δράμας, χρηματοδότησε τη νέα του ταινία  
Κ Ι  ΑΝ  Ε ΙΝ Α Ι Α Λ Η Θ Ε ΙΑ ; που έδωσε μια 
άλλη αίσθηση του χιούμορ με το γενικό α
κραίο κα ι παράλογο ( ;)  τρόπο του. Ο  Δη- 
μήτρης Κουτσιαμπασάκος επανήλθε φέ
τος με την ταινία  Υ Ψ Ω Μ Α  33, μια ιστορία 
με φαντάρους, όπου το χιούμορ με τ ις  τρα
γικές σκηνές συνυπάρχει γ ια  να φανεί από 

το μοντάζ το παράλογο 
κα ι ο ι απάνθρωπες συμπε-

Λ λ  ή  η  ΰ ιφορές μέσα σε ένα στρα'
Ζ Α ^ ( λ [11ΛΛ τιω τικό απόσπασμα.

Χ ιο ύμο ρ  είχε κα ι η τα ινία  
του Η λία  Δημητρίου 

Τ Ρ ΙΚ Ο Λ Ο Ρ Ε , με την πολύ καλή ερμηνεία 
του Νίκου Ζω ιόπουλου, ο σπιρτόζικος 
τρόπος σκηνοθεσίας του Η λ ία , το καλό 
μοντάζ (άλλωστε κα ι ο ίδ ιος είνα ι ένας εν 
εξελ ίξε ι καλός μοντέρ), η σουρεαλιστική 
αφήγηση (επηρεασμένη από ξένες τα ινίες, 
D E C A D E N C E  κ λπ .) έδωσαν ένα καλό α
ποτέλεσμα. Χ Τ Ε Σ  Τ Ο  Α Π Ο Γ Ε Υ Μ Α , η 
τα ινία  της Ελισσάβετ Χρονοπούλου, περ ι
γράφει την ιστορία της μάνας κα ι της κό
ρης, όπου η απουσία του πατέρα σημαδεύ
ει τη συμπεριφορά της δεύτερης, με καλή 
κινηματογραφική αφήγηση κάνει μ ια  καλή 
ταινία  μυθοπλασίας, με πολύ καλές ερμη
νείες των ηθοποιών.
Στην τα ινία  Η Λ ΙΟ Β Α Σ ΙΛ Ε Μ Α  Σ Τ Η  
Β Ε Ν Ε Τ ΙΑ  του Σπύρου Ταραβήρα, βλέ
πουμε την περιπέτεια ενός ζευγαριού στην 
Βενετία . Παρακολουθούμε την ιστορία 
της οποίας η διήγηση είνα ι λίγο αποστα- 
σιοποιημένη, σπονδυλωτή, δύο ιστορίες 
που φαινομενικά δεν έχουν τίποτε κοινό 
μεταξύ τους, στο τέλος δένουν για  να γ ί
νουν μ ια , Ν Α  Μ Ε  Π Ρ Ο Σ Ε Χ Ε ΙΣ ,  φαίνεται 
να εκλιπαρεί ο ήρωας στην ταινία  του 
Δεύτερη Χα ρ ίτου , σε μια τα ινία  όπου πε- 
ριγράφονται τα προβλήματα σε δύο ο ικο
γένειες, στις οπ οίες ,, ελλείφιει επικοινω 
νίας, η κατάσταση φτάνει σε ένα αδιέξοδο 
αφού η ίδια κατάσταση ανακυκλώ νεται. 
Από την Κύπρο δύο σκηνοθέτες ο ι Αδω νις 
Φλωρίδης κα ι Θόδωρος Ν ικολαΐδης με
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την ταινία E S P R ES S O , αναφέρονται στην ε
ρωτική ιστορία δύο νέων, ενός ελληνοκύ
πριου και μιας κοπέλας από την τούρκικη 
μειονότητα που επικοινωνούν μέσω του 
Internet, για να συναντηθούν στο τέλος για 
να πιουν ένα καφέ στο ελληνικό κομμάτι 
της Κύπρου. Ο ι σκηνοθέτες χτυπούν τις ε
θνικιστικές αντιλήψεις, αλλά, δυστυχώς, η 
σκηνοθεσία δεν δείχνει, το τμυχολογικό α
διέξοδο στους δύο ήρωες με αποτέλεσμα η 
ταινία να χάνει σε δυναμικότητα.

Με την ταινία Α Ν Α Σ Α , του Χρήστου Δήμα, 
έχουμε ένα ποιητικό σχόλιο για τη ζωή, τον 
έρωτα, όπου μια αλληλουχία εικόνων μας 
ταξιδεύει στην ποιητική πλευρά της ζωής 
και του θανάτου, ο σκηνοθέτης χρησιμοποι
εί την ποιητική δομή για να κάνει ένα πιο 
δυνατό σχόλιο για την πραγματικότητα, α
φού ο μύθος - από αρχαιοτάτων χρόνων - 
λειτουργούσε για να περιγράφει την πραγ
ματικότητα, αλλά και για να καθαρίσει την 
ψυχή του θεατή. Η Α Ν Α Σ Α  πετυχαίνει αυτό

το στόχο. Στην ταινία κινουμένων σχεδίων 
Γ Ε Ν Ν Ε Σ ΙΣ , ο Ζάχος Σαμολαδάς κινηματο- 
γραφεί τα κεφάλαια της "Γέννεσις", από την 
βίβλο, ένα δύσκολο εγχείρημα που το μο
ντάζ καλείται να βγάλει το "φίδι από την 
τρύπα", να κάνει την αφήγηση της Βίβλου 
κινηματογραφική και που το πετυχαίνει μέ
χρι ενός βαθμού.
Στο γνωστό του στυλ ο Αχιλλέας Κυριακί- 
δης, με τον Κ Α Φ Ε , κινηματογραφεί κάτι 
που δεν μπόρεσε να ολοκληρωθεί, τη συμ
βίωση ενός άντρα με μια γυναίκα. Η δικαι
ολογία της αποτυχίας ήταν το ότι δεν μπο
ρούσε ο άντρας (Ειρηναίος Χαραλαμπίδης) 
να φτιάξει, αλλά ίσως να μην ήταν αυτός, ό
πως στο τέλος υπονοείται. Τέλος η μαύρη 
κωμωδία, του Ηλία Φραγκάκη, με την ται
νία H O T L IN E , σχολιάζει με πικρό χιούμορ 
τη ζωή των Αθηναίων σε μια πόλη που τους 
καταστρέφει, τους αλλοτριώνει και τους ε
ξοντώνει. Όμως τέτοιες ταινίες (όπως και 
αυτή του Μαριανού) και τα κινούμενα σχέ
δια δεν μπορούν να σταθούν δίπλα στις ται
νίες μυθοπλασίας, διότι είναι ένα εντελώς 
διαφορετικό είδος, που δεν μπορούν να 
μπουν σε μια λογική σύγκρισης, με αποτέ
λεσμα να χάνονται κα ι να μην μπορούν να 
πάρουν ποτέ ένα βραβείο. ♦

4ο Διεθνές Φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους Δράμας

Συζητώντας με κάποιο φ ίλο στη διάρ
κεια  του φεστιβάλ μου είπε ότι αυτό 
που του άρεσε στο Διεθνές τμήμα εί

ναι πως βλέπει κανείς πώς αντιμετωπί
ζουν τα κοινά προβλήματα που υπάρχουν 
σε όλες σχεδόν τις χώρες της γης. Πράγμα
τι, παραφράζοντας την γνωστή φράση, θα 
λέγαμε ότι ο κινηματογράφος είναι ένα α
νοιχτό παράθυρο στην πραγματικότητα, 
ένα ανοιχτό παράθυρο επικοινω νίας. Πα
νανθρώπινα θέματα όπως η μητρότητα, ο 
έρωτας, η μοναξιά , το αδιαπραγμάτευτο 
της ζωής, ο θάνατος ή κσ ι παγκόσμια προ
βλήματα όπως ο πόλεμος, ο ρατσισμός, η 
φτώχεια, η θέση της γυναίκας, η τρίτη ηλι
κία ακόμα κα ι η παραθρησκεία είναι αντι- 
στοίχως θέματα ταινιώ ν, εδώ ταινιώ ν μ ι
κρού μήκους. Αν μάλιστα σκεφτούμε ότι η 
μικρού μήκους ταινία  υπηρετείται κυρίως 
από νέους ανθρώπους τότε σ' ένα Διεθνές 
Φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους, όπως 
της Δράμας, βλέπουμε πως τοποθετούνται 
οι νέοι όλου του κόσμου απέναντι σε όλα 
αυτά κα ι προπαντός πως τοποθετούνται 
απέναντι στον κινηματογράφο που καλού
νται να υπηρετήσουν.
Στην Δράμα, όταν λέμε ταινίες απ' όλον 
τον κόσμο κυριολεκτούμε.

Περίπου 8 0 ταινίες διαλεγμένες από 37 χώ
ρες μας έδωσαν ένα πραγματικό πανόραμα 
του νέου κινηματογράφου σε όλον τον κό
σμο, ντοκυμανταίρ, κωμωδίες, δράματα, 
πειραματικές ταινίες κα ι κινούμενα σχέ
δια.

του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΠΛΑΘΡΑ

Α ς αρχίσουμε απ' τις ταινίες κινουμένου 
σχεδίου, ή καλλίτερα εμψύχωσης 
(anim ation), κατηγορία στην οποία φέτος 
δόθηκε κα ι ειδικό βραβείο. 14 ταινίες από 
12 χώρες, η Αλβανία κα ι η Σουηδία είχαν 
από 2 συμμετοχές, ταινίες οι περισσότερες 
εμψύχωσης με κούκλες από πλαστελίνη. 
Ξεχωρίσαμε το Κ Α Μ Μ ΙΑ  Σ Τ Η Ρ ΙΞ Η  (Sin 
Sosten) των Ρενέ Καστίγιο  κα ι Αντόνιο 
Ουρούτια από το Μ εξικό , η ιστορία ενός 
δυστυχισμένου κα ι μόνου σε μια γιγαντού- 
πολη που βρίσκει τον παράδεισο στις υπο
σχέσεις των διαφημίσεων. Ξεχωριστά κα ι 
το Γ ΙΑ  Μ ΙΑ  Π ΕΝ Ν Α  (Z a  Grosz) της Ανιέ- 
σκα Βόζνικα από την Πολωνία, μια φαου- 
στική ιστορία ενός φτωχού που πουλά το 
πρόσωπό του για μία πέννα καθιός και το 
Α Ο Ρ Α Τ Α  Η Σ Χ Ε Δ Ο Ν  Α Ο Ρ Α Τ Α  Π Δ Α -

Σ Μ Α Τ Α  (Nenidljive i scabo n id ljive zivo jn) 
του Ράτσκο Κ ίρ ικ  από την Γιουγκοσλαβία 
που πήρε κα ι το βραβείο. Ενδιαφέρουσες 
ήταν κα ι οι τα ινίες Π Ρ Ω Τ Ο Χ Ρ Ο Ν ΙΑ  του 
Ερλ ιγκ  Μπούντε από την Δανία , Ο Λ Ε Σ  Ε 
Γ Κ Υ Μ Ο Ν Ο Υ Ν  της Ντέμπρα Σολομόν 
από τις Η Π Α , Κ Α Π Ο ΙΟ Σ  Α Γ Ο Ρ Α Σ Ε  ΕΝ Α  
Σ Π ΙΤ Ι  του Π ιότρ Σαπεγκιν από την Νορ
βηγία, O TO  των Στιγκ  Μπέργκβιστ και 
Γιόνας Οντελ από την Σουηδία κα ι Η Ν Υ - 
Χ Τ Α  του Γκεόργκι Γκεόργκιεφ, εμπνευ
σμένη από την ποίηση της Αννα ντε Νοαι- 
γέ, ταινία από την Βουλγαρία. 
Προβλήθηκαν επίσης το Α ΙΩ Ν ΙΟ  Π Α Ι
Χ Ν ΙΔ Ι κα ι Τ Ο  Κ Ε Φ Α Λ Ι  Σ Υ Μ Φ Ω Ν Α  Μ Ε  
Τ Ο  Κ Α Π Ε Λ Ο  από την Αλβανία , Α Π Ο Κ Α - 
ΛΥΜ ΝΕΙΣ Γ ΙΑ  Τ Η Ν  Σ Κ Η Ν Ο Θ Ε Σ ΙΑ  από 
το Ιράν, Φ ΙΔ Α Κ ΙΑ  Κ Α Ι  Β Α Τ Ρ Α Χ Α Κ ΙΑ  
από την Ιταλία , Ν Ο Κ Τ Ο Υ Ρ Ν Ε  από την 
Σουηδία κα ι Γ ΙΑ  Π A N T A  από την Τσεχία . 
Μόνο έξ ι ήταν τα ντοκυμανταίρ που δια
γωνίστηκαν με ξεχωριστό το Η Ρ Ε Σ ΙΦ Ε  
Μ Ε Σ Α  Κ Ι  Ε Ξ Ω  της Κά τια  Μέσελ από την 
Βραζιλία  που βραβεύτηκε. Μας άρεσε επ ί
σης κα ι το Τ Ι  Ω Ρ Α  Τ Η Ν  Ν Υ Χ Τ Α  Ε ΙΝ Α Ι 
Τ Ω Ρ Α  (K o je  li je ovo doba nocí) του Ντρό
γκαν Ελκ ιτς  από την Βοσνία Ερζεγοβίνη.
11 ροβλήθηκαν επίσης Ο  Θ Α Ν Α Τ Ο Σ  ΕΝ Ο Σ
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Σ ΙΔ Η Ρ Ο Δ Ρ Ο Μ Ο Υ  από την Γιου
γκοσλαβία, Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Τ ΙΚ Η  Ε 
Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η  από τις Η Π Α , 
Κ Ρ Α Υ Γ Η , με την ενδιαφέρουσα κ ι
νηματογράφηση της γέννησης ενός 
παιδιού, από την Ουκρανία και το 
Ε ΓΩ  Κ Α Ι Ο Γ Υ ΙΟ Σ  Μ Ο Υ  από την 
Φιλανδία.
Δύσκολο είναι να ξεχωρίσει κανείς 
ανάμεσα στις 63 ταινίες με υπόθεση 
που προβλήθηκαν, ταινίες ούτως ή 
άλλως διαλεγμένες ανάμεσα στις 
καλλίτερες της παγκόσμιας παρα
γωγής. Υποχρεωνόμαστε με συντο
μία στον σύντομο χώρο που διαθέ
τουμε να επισημάνουμε την ταινία 
από το Μ εξικό ΣΤΟ Ν  Κ Α Θ Ρ Ε Φ Τ Η  
Τ ' Ο Υ Ρ Α Ν Ο Υ  (En  el Espejo del 
cielo) του Κάρλος Σάλσες, μια έξο
χη ποιητική ματιά πάνα) στην παιδι
κή ηλικία με τον μικρό πρωταγωνι
στή να προσπαθεί να πιάσει ένα 
αεροπλάνο που καθρεφτίζεται σε 
μια γούρνα γεμάτο νερό. 11 ολύ καλή 
ως προς την αφήγηση και την ατμό
σφαιρα η από την Ρωσία Φ Α Ο ΓΕ Ρ Η  
Α ΙΈ Α Α Δ ΙΤ Σ Α  (Toskujushaja telka) 
του Αλεξάντερ Γκορσιάνωφ. Πρό
κειται για διασκευή ενός διηγήμα
τος του Ισαάκ Μπάσεβιτς Σ ίνκερ  
που ανσδεικνύει τον Γκορσλάνωφ 
ως μάστορα της "πραγματικότητας" 
της ρώσικης επαρχίας. Ο Μ ΙΚ Ρ Ο Σ  
Α Δ ΕΡ Φ Ο Σ  Τ Η Σ  Ο Υ Γ Κ Ε Τ  (Le  petit 
(rere d' Huguette), ταινία από την 
Γαλλία  του Ζακ Μ ιτς μας μεταφέρει 
αντίστοιχα στην γαλική επαρχία, με 
δεξιοτεχνικό τρόπο. Από την Δανία 
μια επίσης αξιοσημείωτη ταινία του 
ΤζάνικΤζόνανσεν Ε Ν Α Σ  Η Σ Υ Χ Ο Σ  
Θ Α Ν Α ΤΟ Σ (En  stille dod), ένας συ
νηθισμένος άνθρωπος που μπλέκει 
σε μια ασυνήθιστη ιστορία. Η παιδ ι
κότητα της τρίτης ηλικίας περιγρά- 
φεται από την Ινες ντε Μεντέιρος 
στο Ο  Κ Υ Ρ ΙΟ Σ  ΖΕΡΟ Ν 1Μ Ο  από 
την Πορτογαλία. Δυο ενδιαφέρου
σες ταινίες για το μείξον πρόβλημα

του ρατσισμού μία από την Ισπανία, 
Ο Λ Ο Υ Σ  Σ Α Σ  Δ Ε Ν Ε  M O X A M EN T  
του Μαξ Λεμκε και μία από την Γαλ- 
λία . Ο Λ Ο Ι Α Π Ο Β ΙΒ Α Ζ Ο Ν Τ Α Ι του 
Αοράν Μπασέ κατάφεραν να μας 
συγκινήσουν. Ακόμα να σημειώσου
με δύο περιπέτειες που το κοινό πα
ρακολούθησε με, στην κυριολεξία , 
κομμένη την ανάσα. Το  θρίλερ του 
Σ ίμον Χάντερ από την Βρετανία 
W IR E D  που εκμεταλεύεται σενα- 
ριακά όλους τους κώδικες του ε ί
δους καθώς και το κοινωνικό μελό
δραμα Γ ΙΑ  Φ Α Ν Τ Α Σ Ο Υ  του 
Τζορντί Ρεντιού από την Ισπανία. 
Π ολύ καλή δουλειά στο σενάριο έχει 
γίνει στην ταινία V O X  PO P Y  L I  του 
Μαρτσέλο Λαφίτ από την Βραζιλία , 
ενο') ενδιαφέρουσα ως προς τον πει
ραματισμό της ήταν η ταινία Μ ΙΑ  
Φ Ω Ν Η , Ο Α Γ Α Π Η Μ Ε Ν Ο Σ  Μ Ο Υ  
του Γκιανλούκα Σοντάρο από την 
Ιταλία. Από ελλήνικής πλευράς 
συμμετείχαν στο διεθνές το Η Λ ΙΟ 
Β Α Σ ΙΛ Ε Μ Α  Σ Τ Η  Β Ε Ν Ε Τ ΙΑ  του 
Σπύρου Ταραβήρα και το 
ES P R ES S O  των Αδυ>νι Φλωρίδη και 
Θόδίυρου Νικολαϊδη με άνισους ό
ρους αφού είχαν να συναγωνιστούν 
τους καλλίτερους, όπως ήδη γράψα
με.
Οταν έχεις δει κοντά 100 ταινίες σε 
πέντε μέρες είναι οπωσδήποτε δύ
σκολο να γράψεις δίκαια για όλες, 
πόσο μάλλον που ο χρόνος που με
σολάβησε ανάμεσα στο Φεστιβάλ 
και στην υποχρεωτική παράδοση 
του κειμένου αυτού ήταν μηδενικός, 
αλλά και που η έκτασή του δεν χωρά 
ούτε καν τους τίτλους των ταινιών. 
Ας είναι. Δώσαμε έτσι μιαν εικόνα, 
χωρίς την πολυτέλεια της διάρκειας 
του χρόνου. Αυτό σημαίνει πως 
πρόκειται μόνο για την πρώτη έντο
νη εντύπωση από έναν κατακλυσμό 
ταινιών. Κ α ι του χρόνου. ♦

ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ
1. Ελληνικό Αιαγωνιστικό Τμήμα

Λ ' Βραβείο ταινίας μυθοπλασίας: ΥΨΩΜΑ 33. του Λημήτρη 
Κουτσιαμπασάκου
H' Βραβείο ταινίας μυθοπλασίας: ΜΙΚΡΑ ΠΡΕΔΟΥΛΙΛ, 
του Βαγγέλη Καλαμπάκα
Βραβείο ντοκιμαντέρ: ΣΚΛΗΡΗ MOZA, της Μαρίας Δεω- 
νίαδα
Η' Βραβείο σπουδαπτικής ταινίας:TIMELESS, της Χριστί
νας Χατζηχαραλάμπυυς
Διάκριση Σεναρίου: Ελισπάβετ Χρονοπούλου για την ταινία 
ΧΤΕΣ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ
Διάκριση μουσικής: Βαγγέλης Φάμπας, για την ταινία 
ΥΨΩΜΑ 33
Διάκριση φωτογραφίας: Κατερίνα Μαραγκουδάκη. για τις 
ταινίες ΜΙΚΡΑ ΠΡΕΔΟΥΔΙΑ και YOU ARE WELCOME 
Βραβείο γυναικείου ρόλου: Αγγελική Βρόντου, για την ται
νία ΧΤΕΣ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ
Βραβείο ανδρικού ρόλου: Νίκος Ζωιόπουλος, για την ταινία 
ΤΡΙΚΟΛΟΡΕ
Μνεία ερμηνείας: Μαρία Χριστοφυλακίδου, για την ταινία 
ΧΤΕΣ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ
Ειδικό βραβείο καλύτερης γυναικείας σκηνοθεσίας: Φωτεινή 
Παπαδόδημα, για την ταινία YOU ARE WELCOME 
Βραβεία Ε .Ε .Σ . : ΝΑ ΜΕ ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ, του Δεύτερη Χαρι- 
του, ΜΙΚΡΑ ΠΡΕΛΟΥΔΙΑ, του Βαγγέλη Καλαμπάκα, 100 
ΧΡΟΝΙΑ ΜΙΑΣ ΖΩΗΣ, του Θανάση Τσαουσόπουλου 
Βραβεία Ε Τ Ε Κ Τ : 100 ΧΡΟΝΙΑ ΜΙΑΣ ΖΩΗΣ, του Θανάση 
Τσαουσόπουλου (σπουδαπτική), ΣΚΛΗΡΗ ΠΟΖΑ, της Μα
ρία Λεωνίδα (ντοκιμαντέρ) και ΜΚΡΑ ΠΡΕΛΟΥΔΙΑ, του 
Βαγγέλη Καλαμπάκα (μυθοπλασίας)
Βραβείο Σελήνη Φιλμς - αντι-ΚΙΝΗΜ ΑΤΟΓΡΔΦΟΣ  
ΘΑΥΜΑΤΑ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ, του Στέργι- 
ου Νζήρη και μνεία στις ταινίες: 100 ΧΡΟΝΙΑ ΜΙΑΣ ΖΩΗΣ, 
του Θανάση Τσαουσόπουλου, ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΟ 
ΜΠΑΚΑΑΙΚΟ, του Γιάννη Μοπτατζύγλου, Η ΚΥΡΙΑ 
ΙΟΥΛΙΑ, της Βασιλικής Κάππα, ΤΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΒΛΕΜΜΑ 
ΤΟΥ ΔΑΡΡΥ ΚΙΝΓΚ, του Γιάννη Σκοπετσά και ΧΩΡΙΣ 
ΣΥΝΟΡΑ, της Χρύσας Ψωμαδέλλη.

2. Αιεθνές διαγωνιστικό τμήμα
Α ' Βραβείο: Μ Y COUNTRY, του Milos Radovic, Γιουγκο
σλαβία
Β Βραβείο: HUGUETTE'S LITTLE BROTHER, TOUJacques 
Mitch, Γαλλία
Καλύτερη βαλκανική ταινία: MY COUNTRY, του Milos 
Radovic, Γιουγκοσλαβία
Καλύτερη ταινία κινουμένωνσχεδίων: A MAN BOUGHT A 
HOUSE, του Pjotr Sapegin, Νορβηγία 
Τιμητική Διάκριση κινούμενου σχεδίου: EVERYBODY'S 
PREGNANT, της Debra Solomon, ΗΠΑ και THE NEW 
YEAR CELEBRATION, του Erling Buddes Dani 
Καλύτερο ντοκιμαντέρ: RECIFE IN AND OUT, της Katia 
Mesel, Βραζιλία
Βαλκανική ταινία: INVISIBLE AND POORLY VISIBLE 
ANIMAL SPECIES, του Rastco Ciric, Γιουγκοσλαβία και 
WHAT TIME OF THE NIGHT IS IT NOW?, του Dragon 
Eleic, Γιουγκοσλαβία
Καλύτερη Φωτογραφία: POSSUM, του Brad Me Gann, Νέα 
Ζηλανδία
Καλύτερη παιδική ταινία: IN THE MIRROR OF THE SKY, 
του Carlos Salces, Μεξικό
Καλύτερης προσαρμογής. THE YEARNING FIEIFER, του 
Alexander Gorshunov, Ρωσία
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: LAST STOP, του Laurent 
Buchet, Γαλλία.
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S E C R E T  G A R D E N S
Μια συζήτηση του Σίμυυ Ιωσιφίδη με τον Λεωνίδα Κακάρογλου

Π ίσω από την εκδήλωση "πόλη και 
κινηματογράφος", που διεξάχθηκε 
οτο δημοτικό κινηματογράφ ο " Κή
πος" οτα Χανιά, βρίσκεται ο Λεω
νίδας Κακάρογλου. Ανεξάρτητα 
της δεδομένης επιτυχίας αυτού του 
ανθρώπου, που οτην ουσία μετείχε 
με ένα άλλο "μάτι" και η συμβολή 
του μόνο ανάξια σχολιασμού δε 
μπορεί να χαρακτηριοθεί. Ο Λεω
νίδας Κακάρογλου εδώ και χρόνια 
"υπηρέτης" του κινηματογράφου 
ως Τέχνη, μάζεψε ένα ποικίλο χα
ρακτήρα αυνομηλιτών, ενημέρωσε 
με συνεντεύξεις τύπου τον ντόπιο 
κι όχι μόνο τύπο, συνεργάστηκε με 
το Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσο
γείου που εξειδικευόταν στο ζήτη
μα, και πρόβαλλε κόπιες αρίστης 
κατάστασης που χάρη στις ειδικές 
ιδιαιτερότητές τους συμμάζεψαν 
το θέμα με έναν πρωτοφανή τρόπο. 
Εγώ, εντυπωσιασμένος από την 
οργανωτική επάρκεια αυτού του 
ανθρώπου, προχώρησα σε ένα μι
κρό ερωτηματολόγιο εκμεταλλευ
όμενος και τη θέση του σαν επιμε- 
λητή/υπεύθυνο ταινιών στον 
κινηματογράφο του Δήμου.
Σ.Ι. Κύριε Κακάρογλου, είστε αρ
κετά χρόνια υπεύθυνος τον κινη
ματογράφου του Λήμου εδώ στα 
Χανιά. Απ' ό,τι ενημερώθηκα από 
το πενταήμερο "πόλη και κινημα
τογράφος", που το έζησα χι από χι- 
ντά, έχετε διοργανώσει κι άλλα 
πολύ σημαντικά αφιερώματα. Μι
λήστε μου λίγο γι'αυτά.
Λ.Κ. Ο δημοτικός κινηματογρά
φος "κήπος" είναι ο πρώτος δημο
τικός κινηματογράφος στην ελλά- 
δα. Δημιουργήθηκε το Μάιο του 
1980 και φέτος συμπληρώνει δέκα 
- εννιά χρόνια συνεχούς λειτουρ
γίας. Τα χρόνια 1980 -1982 ήμουν 
υπεύθυνος του κινηματογράφου, 
όπως και τα χρόνια 1990 -1998. Τα 
τρία πρώτα χρόνια είχαν γίνει πά
ρα - πολλές εκδηλώσεις με σκηνο
θέτες, κριτικούς κινηματογράφου, 
και μια αξέχαστη στην κυριολεξία 
βραδιά με τον Μάνο Χατζιδάκη.Το 
κλίμα της εποχής επέτρεπε αυτού 
του είδους τις εκδηλώσεις. Τα τε
λευταία χρόνια δεν υπήρξαν σημα
ντικές εκδηλώσεις λόγω έλλειψης 
ουσιαστικού ενδιαφέροντος του 
κοινού. Ξαναρχίσαμε πέριου με 
δύο εκδηλώσεις: "η διανομή κινη
ματογραφικών ταινιών στην 
Ελλάδα", με ομιλητές το Ζήνο Πσ- 
ναγιωτίδη και το Γιώργο Τζιωτζιο

και "ελληνικός κινηματογράφος" 
με ταινίες πρόσφατης παραγωγής 
με την παρουσία των δημιουργών 
τους. Πιστεύουμε πως το κοινό σι
γά - σιγά αρχίζει και ευαισθητοπο- 
είται και ίσως προκόψουν σημα
ντικά πράγματα. Εξάλλου μη 
ξεχνάς πως τα Χανιά το καλοκαί
ρι δεν είναι ο κατάλληλος τόπος 
για εκδηλώσεις κινηματογραφικής 
προσέγγισης αφού η ανέμελη του
ριστική ψυχαγωγία υπερτερεί.
Σ.Ι. Πιστεύεις ότι με αυτού του εί
δους την ενασχόληση (υπεύθυνος 
προγράμματος/χαλλιτεχνικός επι
μελητής) έχεις αποκτήσει εμπει
ρία και σα θεατής; Αλλιώς τώρα 
κρίνεις ένα φιλμ;
Λ.Κ. Οπωσδήποτε ναι. Ύστερα 
από είκοσι - πέντε χρόνια ενασχό
λησης με την διοργάνωση προβο
λών η άποηιή μου για τις ταινίες εί
ναι τελείως υποκειμενική και θα 
μπορούσα να πω αυστηρή και πολ
λές φορές αντίθετη με τις ταινίες 
του προβάλλω... Ένας κινηματο
γράφος έχει κατά τεκμήριο μεγα
λύτερο κοινό από μια κινηματο
γραφική λέσχη και εχει να 
αντιπαλέψει την κριτική τόσο της 
Δημοτικής συμπολίτευσης όσο και 
της αντιπολίτευσης. Για να ξανα- 
γυρίσω στην ερώτησή σου όμως, η 
άποψή μου για τις ταινίες είναι ά
ποψη ενός "μετέωρου" θεατή που 
ξαφνικά είδε τον κόσμο να αλλάζει 
και από την αγνή κινηματογραφο- 
φιλία της περασμένης δεκαετίας 
πέρασε σε αυτή της ανήσυχης δεκα
ετίας μας που ψάχνει και ψάχνεται 
στα πρόσκαιρα φιλμς πυροτεχνή
ματα.
Σ.Ι. II επιλογή των ταινιών στον 
"Κήπο" επεριέχει ένα ευρύ φάσμα 
ταινιών, κυρίως της τρέχουσας πα
ραγωγής. ΙΙοιά ¡1 ανταπόκριση τού 
κοινού, πόσο δηλαδή προσιτός στα 
Χανιά είναι ο Αντεμίρ Κένοβιτς 
του τέλειου κύκλου και κατά πόσο 
ο Σαν Πίλσμπουρι του "FREE  
W II.LY 3" στέλνει θεατές στην αί
θουσα;
Λ.Κ. II απάντηση στην ερώτησή 
σου ίσιος να εμπεριέρχεται στην 
προηγούμενη απάντησή μου. Το 
ευρύ φάσμα των ταινιών του προ
γράμματος το επιβάλλουν οι υπάρ- 
χουοες συνθήκες. Πρέπει να υπάρ
χουν παιδικές ταινίες και αφού τα 
προηγούμενα χρόνια είχαμε εξα
ντλήσει ένα στοκ πάνω από πενή
ντα παιδικές ταινίες (πρόσφατης ή

προηγούμενης παραγωγής) το 
"FREE WILLY 3" συμπληρώνει 
τον παιδικό κύκλο χωρίς απαραί
τητα να καλύπτει τα έξοδά του. 
Όσο του αν είναι προσιτός ο Κέ- 
νοβιτς στα Χανιά, θα σου απα
ντούσα πως στην πόλη υπάρχει ένα 
κοινό που θα μπορούσε να δει όχι 
μόνο το "Ο τέλειος κύκλος" που εί
ναι μια "απλή ταινία" αλλά την ο
ποιαδήποτε "δύσκολη ταινία".
Σ.Ι. ΙΙοιοί είναι οι θεατές που πα
ρακολουθούν τον Άμπας Κιαρο- 
σταμι στον "Κήπο". Οι ίδιοι που 
βλέπουν τον 'Τιτανικό" ή χωρίζε
ται το σώμα των θεατών εμπορι
κού σινεμά από αυτό του περισσό
τερο δημιουργικού;
Λ.Κ. Νομίζω πως ένα ελάχιστο 
τμήμα θεατών του "Τιτανικού" 
βλέπει Κιαροοτάμι. Το αντίθετο 
νομίζω πως δε συμβαίνει. Δηλαδή, 
όπως σου ξαναείπα, υπάρχει ένα 
αχάριστο κοινό που παρακολουθεί 
αμιγώς φιλμς καλλιτεχνικών προ
θέσεων κι ελάχιστα εμπορικά.
Σ.Ι. Ποια είναι τα μελλιηπικά σχέ
δια του Αημοτικού κινηματογρά
φου; Θα συνεχιστούν οι βραδιές α
φιερωμάτων με προσκλήσεις 
ατόμων του τρέχοντος κινηματο- 
φικού στερεώματος;
Λ.Κ. Παρά τις δυσκολίες θα προ
σπαθήσω να συνεχιστούν. Έτσι 
προγραμματίζεται αφιέρωμα στον 
νέο γαλλικό κινηματογράφο σε συ
νεργασία με την γαλλική πρεσβεία, 
ενώ αργότερα ετοιμάζω ένα αφιέ
ρωμα στον νέο ελληνικό κινηματο- 
γράφο με προσκεκλημένους κριτι
κούς κινηματογράφοι',
θεωριτικούς και σκηνοθέτες. Βα
θύτερος στόχος είναι η δημιουργία 
ενός μικρού φεστιβάλ με εντελιός 
νέες ταινίες, όχι τόσο στην παρα
γωγή, όσο στη γραγή και στην αι
σθητική. Βέ|3αια αυτό το σκέφτο
μαι μόνο σαν όνειρο. II 
πραγματικότητα είναι τελείως α
ντίθετη. Ελπίζω όμως. Και προ
σπαθώ.
Σ.Ι. II προσπάθεια έχω την εντύ
πωση πως είναι η ισχυρότερη δύ
ναμη, ακόμα πιο ισχυρή κι από ένα 
φεστιβάλ. Μάλλον κάποτε θα τα 
καταφέρεις. Αρκεί η προσπάθεια 
να μη μείνει μίση και τα άτομα 
που είναι πάνω απο εσένα να μη 
μείνουν μετέωρα.
Λ.Κ. Για να δούμε... ♦

Κέντρο Ελληνικού 
Ντοκιμαντέρ

Δημιουργήθηκε στην Ελλάδα το Κέντρο Ελληνικού 
Ντοκιμαντέρ. Στα πλαίσια της λειτουργίας του είναι: 
II ετήσια διοργάνωση και διεξαγωγή στην Ελλάδα 
"Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ" καθώς και τη συμ
μετοχή του με έργα Ελλήνων δημιουργών σε διεθνή 
φεστιβάλ. Η προώθηση ντοκιμαντέρ Ελλήνων δημι
ουργών στην ελληνική και τις ξένες αγορές, ανάλογα 
με το είδος και τον προορισμό τους. 11 αξιοποίηση 
των δυνατοτήτων που παρέχονται από ελληνικούς ή 
κοινοτικούς, δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς ή και 
φορείς τρίτων χωρών που αναφέρονται στην παρα
γωγή και προώθηση του ελληνικού ντοκιμαντέρ. I I 
δημιουργία "τράπεζας" οπτικοακουστικού υλικού. Η 
συνεργασία με τηλεοπτικούς σταθμούς του εσωτερι
κού και εξωτερικού για την προβολή των ελληνικών 
ντοκιμαντέρ. II διοργάνωση εκδηλώσεων ιστορίας 
και πολιτισμού, σεμιναρίων, ημερίδων, επιμορφωτι
κών συζητήσεων και εν γένει πολιτιστικών εκδηλώ
σεων με επίκεντρο το ντοκιμαντέρ. Η υποβολή προς 
τους αρμόδιους φορείς προτάσεων που αποσκοπούν 
στη θεσμοθέτηση κανόνων για την αναβάθμιση του 
ελληνικού ντοκιμαντέρ και τη διεύρυνση του χρόνου 
προβολής του από την ελληνική τηλεόραση.
Διεθνές φεστιβάλ ντοκιμαντέρ 
Αρχή των διεθνών πρωτοβουλιών1 του Κ.Ε.Ν. αποτε
λεί η διοργάνωση ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ 
ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ. ΤοΔιεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ 
θα γίνεται κάθε Ανοιξη στην Καλαμάτα, μια πόλη 
που συγκεντρώνει όλες τις προϋποθέσεις για επιτυ
χία και εδραίωση του θεσμού. Το πλαίσιο προγράμ
ματος τουΔ.Φ.Ν.Κ. περιλαμβάνει:
Κεντρικές εκδηλώσεις 
Διεθνές διαγωνιοτικό 
Ελληνικό διαγωνιοτικό 
Ειδικά προγράμματα προβολών:
- Ταινίες εκτός συναγωνισμού
- Αφιερώματα
- Προβολές για το κοινό 
Ημερίδες
Εκθέσεις
ΙΙαράλληλες εκδηλιόοεις 
Διεθνής αγορά - DOCMARKET 
Εκθεσιακά περίπτερα 
Πολιτιστικές εκδηλώσεις
Το Κ.Ε.Ν. πριν περάσει στο κατιόψλι του διαγωνι- 
στικού χαρακτήρα του Διεθνούς Φεστιβάλ, αποφάσι
σε για φέτος ένα ειδικό πρόγραμμα προβολών ντοκι
μαντέρ, μη όιαγωνιστικού χαρακτήρα και σειρά 
πολιτιστικών εκδηλώσεων. Ενα φθινοπωρινό τε
τραήμερο στην πανέμορφη Καλαμάτα:
- Θα επιτρέψει σε όλους μας να γνωριστούμε καλύτε
ρα, ν' ανταλλάξουμε προβληματισμούς και ν' ακού
σουμε απόψεις, ενόψει μάλιστα του Ιου Διεθνούς φε
στιβάλ ντοκιμαντέρ της Ανοιξης του '99.
- Θα μυς επιτρέψει να γνωρίσουμε από κοντά την 
προσωπικότητα ενός κορυφαίου ευρωπαιου ντυκι- 
μαντερίατα, να θαυμάσουμε τα υπέροχα έργα του και 
να τον τιμήσουμε για την προσφορά του στο χώρο 
του ντοκιμαντέρ.
- Θα μας ταξιδέψει σε μια από τις πιο σημαντικές δε
καετίες του αιώνα που φεύγει, για την οποία θα συ
ζητήσουν διακεκριμένες προσωπικότητες και θα τη 
ζήσουμε μέσα από τα πιο αντιπροσωπεπικά ντοκι
μαντέρ. αναδεικνύοντας ταυτόχρονα την ιιξια και τη 
χρησιμότητα αυτού του κινημοτογραφ ικού είδους.
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Κοινοπραξία δημοτικών κινηματογράφων
Την άνοιξη που μας πέρασε συστάθηκε και στην Ελλάδα Κοινοπραξία η οποία θα λει
τουργεί σύμφωνα με τα πρότυπα της Ομοσπονδίας που υπάρχει στην Ευρώπη, η ο 
ποία αποτελείται από αντίστοιχες ενώσεις δήμων με κινηματογραφική δραστηριότη
τα. Η Κοινοπραξία αυτή έρχεται να εκπληρώσει την ανάγκη συμμετοχής και 
εκπροσώπησης των δήμων και κοινοτήτων της Ελλάδας που ασκούν κινηματογραφι
κή δραστηριότητα σύμφωνα με τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας.

Ο τίτλος του νέου φορέα θα είνα ι 
"Ένω ση Δημοτικών Κ ινημα το
γράφων Ελλάδας" ( Ε .Δ .Κ .Ε .)  που 

θα κα λείτα ι γ ια  λόγους συντομίας, "Ενω 
ση". Τα  κεντρικά γραφεία της Ένω σης θα 
στεγάζονται στο "S tu d io  - Παράλληλο 
Κύκλω μα", Κλεισόβης 12, στην Αθήνα, 
αλλά μπορούν να υπάρχουν παραρτήματα 
στο δήμο ή τις κοινότητες της Ελλάδας ή 
του εξωτερικού.

ΣΚΟΠΟΙ
Ο σκοπός της ίδρυσης της Ένω σης είναι η 
εξασφάλιση της συνεργασίας κα ι προώθη
σης κοινών στόχων κα ι προγραμμάτων 
σχετικά με τον κινηματογράφο. Γ ια  την ε
πίτευξη του σκοπού αυτού η Ένω ση μπο
ρεί να προβαίνει σε συνεργασία με την Π ο
λιτεία  κα ι την από κοινού δράση, για την 
επίτευξη του παραπάνω στόχου. Σ ε  συνερ
γασία με αντίστοιχους ευριυπαϊκούς φο
ρείς και συμμετοχή σε ευρωπαϊκές οργα
νώσεις με κοινούς στόχους. Στην 
αξιοποίηση των ευρωπαϊκιάν προγραμμά
των που αφορούν το αντικείμενο της Έ ν ω 
σης. Σ ε  παρέμβαση στα γραφεία διανομής 
για ελαχιστοποίηση του κόστους ενοικία- 
σης των ταινιών. Στη διερεύνηση δυνατο
τήτων δημιουργίας γραφείων διανομής 
από την ίδια την Ένω ση. Στην προώθηση 
της Ευρω παϊκής κα ι Ελληνικής παραγω
γής, στην ενίσχυση των Κινηματογραφι
κά^ Λεσχών.
Ακόμη στην ανάπτυξη της κάθε πόλης και 
της ευρύτερης περιοχής της στον τομέα του 
κινηματογράφου. Στη βελτίωση του επιπέ
δου της κινηματογραφικής παιδείας. Στην 
ενεργοποίηση κα ι τη συμμετοχή τού αν- 
θρώπινου δυναμικού της πόλης κα ι της πε
ριοχής στις διαδικασίες της κινηματογρα
φικής κα ι πολιτιστικής ανάπτυξης. Στη 
συστηματοποίηση της συνεργασίας των 
τοπικιάν π ο λ ιτ ισ τ ικ ο ί φορέων με επίκε
ντρο τον κινηματογράφο κα ι στην ανταλ
λαγή εμπειριών κα ι τεχνογνιυσίας μεταξύ 
τοιν μελιυν καθώς κα ι εκπόνηση μελετών, 
διαχείριση προγραμμάτων, εκτέλεση εργα
σιών που θα ανατίθενται από τα μέλη στην

Ένω ση με σκοπό την επίτευξη των πιο πά
νω στόχων.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Ανάμεσα στα δικαιώματα και τις υποχρεώ
σεις τιυν συμμετεχόντων μελών είναι η ά-

του ΒΑΣΙΛΗ ΦΟΥΡΤΟΥΝΗ

μέση και συνεχής συνεργασία μεταξύ όλων 
τιυν συμμετεχόντων μελών για την επίτευ
ξη τοιν σκοπών. Διατηρείται η αυτονομία 
του κάθε συμβαλλόμενου φορέα ως προς 
την υλοποίηση τυχόν προγραμμάτων του 
που υποβλήθηκαν με βάση τις επιμέρους α
νάγκες και τα χαρακτηριστικά της περιο
χής του. Τα  συμβαλλόμενα μέρη είναι αλ
ληλέγγυα έναντι κάθε τρίτου. Για  να 
εκπληρωθούν οι σκοποί της Ένω σης τα 
συμμετέχοντα μέλη συμβάλουν το καθένα 
στο αρχικό κεφάλαιο της Ένω σης με το πο
σό των 100.000 δρχ. Συμφωνούν ότι τα τυ
χόν κέρδη δεν θα διανέμονται στα μέλη, αλ
λά θα χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς 
της Ένω σης.
Τα  ιδρυτικά μέλη της κοινοπραξίας είναι οι 
Δήμος Α ίγ ιου , Αλεξανδρούπολης, Α γρ ίν ι
ου, Αγίου Νικολάου Κρήτης, Αγίου Ιωάννη 
Ρέτνη, Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης, Γρε- 
βενών, Διδυμοτείχου, Δραπετσώνας, 
Έδεσσας, Ζακύνθου, Θήβας, Καρπενησί- 
ου, Κόνιτσας, Νέας Μάκρης Αττικής, Πρέ
βεζας, Περιστεριού, Σητείας, Σπερχειάδας, 
Φιλιατρών, Χ ίο υ , Χανίω ν κα ι Νεάπολης 
Θεσσαλονίκης. Συνεχώς, όμως, καινούργι
οι δήμοι προστίθενται στον κατάλογο της 
Ένω σης Δημοτικών Κινηματογράφων 
Ελλάδας. Το  Δ .Σ . της Ένω σης αποτελείται 
από τους: Λιοσάτο Δημήτρη, Δήμος Γρεβε- 
νυ>ν - Κιυυρουπάκη Στρατή, Δήμος Αγ. Ν ι
κολάου - Γιαννόπουλο Βαγγέλη, Λήμος 
Αμπελοκήπων, Γαλανόπουλο Γιώργο, Δή
μος Αγρίνιου, ΓΙασχαλίδου Ζωή, Λήμος Δ ι
δυμοτείχου, Κουτρούμπα Γιώργο, Δήμος 
ΙΙρεβέζης και Αντωναρόπουλο Νίκο, Λή
μος Φιλιατρών.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ 
Ο κάθε συμβαλλόμενος φορέας θα ορίζει έ

ναν εκπρόσωπό του, καλλιτεχνικό διευθυ
ντή, καθώς κα ι τον αναπληρωτή του στην 
Ένω ση. Ο εκπρόσωπος αυτός μπορεί να α- 
ντικατασταθεί κατόπιν γνωστοποίησης της 
σχετικής απόφασης του φορέα στο Δ .Σ . Ο ι 
συμβαλλόμενοι φορείς, δια των εκπροσιά- 
πων τους, αποτελούν την Γενική Συνέλευ
ση της Ένω σης, η οποία συνέρχεται τακτι
κά κάθε έτος και έκτακτα όταν το κρίνει 
αναγκαίο το Δ .Σ . με απόφασή του ή το ζη
τήσει το 1/3 των μελά)ν. Απαρτία θεωρείται 
όταν παρευρίσκονται το 1/2 των εκπροσώ
πων.
Η Γ .Σ . των εκπροσώπων των μελών της 
Ένω σης ασκεί την συνολική εποπτεία και 
τον έλεγχο της Ένω σης για την εκπλήρωση 
των σκοπιάν της, αποφασίζει για ενδεχόμε
νες αλλαγές στις προγραμματικές κατευ
θύνσεις του έργου της, αποφασίζει για τυ
χόν τροποποιήσεις του κατασταστικού, 
επ ιλύει κάθε διαφορά που προκύπτει μετα
ξύ  των μελιάν της από το καταστατικό αυ
τό, αποφασίζει κάθε αναγκαία δραστηριό- 
τητά της στα πλαίσια  των σκοπών και των 
στόχων της. Τη  διαχείριση την αναλαμβά
νουν το Δ ιαχειριστικό Συμβούλιο που συ
νεργάζεται μ' ένα εκπρόσιυπο του Υ Π . Π Ο. 
κα ι του "Studio - Παράλληλο Κύκλω μα".
Η Ένω ση έρχεται να καλύψει μια επιτακτι
κή ανάγκη στο χώρο του ελληνικού κινημα
τογράφου, τη συνεργασία της Τοπ ικής Αυ
τοδιοίκησης κα ι των πολιτιστικών 
φορέων. Πολλές φωνές που δεν μπορούν 
vu  ακουστούν μέσα από το ήδη ύπαρχον 
κύκλωμα διακίνησης ταινιών, τώρα θα 
βρουν μια διέξοδο για να βρουν το κοινό 
τους. Ο  ευρωπαϊκός κινηματογράφος πλέ
ον, δεν θα περιορίζεται σε ορισμένους κ ι
νηματογράφους, αλλά θα προωθείται ικα
νοποιητικά έτσι ώστε το κοινό να τον 
γνωρίσει και να εξοικειω θεί με αυτόν. Ως 
συνέχεια του Δ ικτύου Δημοτικών Κ ινημα 
τογράφων του Υ Ι1 . Π Ο ., η Ε .Δ .Κ .Ε .  θα ε
νώσει όλες τις δημοτικές φωνές κάνοντας 
πιο δυνατή την παρουσία της στον ελληνι
κό κινηματογραφικό χώρο. Το  μέλλον θσ 
δείξει αν αυτό το τόλμημα θα πετύχε ι ♦
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Ο κινηματογράφος δημιουργήθηκε 
από την ένωση του φωτός και της 
τεχνολογίας. Πιο σωστά, έτσι γεν

νήθηκε η φωτογραφία που σαν φυσική συ
νέπεια είχε την εφεύρεση του κινηματο
γράφου. Ό λα αυτά είναι γνωστά και 
ξεκάθαρα. Το νεφέλωμα όημιουργείται ό 
ταν προσπαθούμε να προσδιορίσουμε την 
κινηματογραφική τέχνη. Είναι άραγε το ά
κρο άωτο του θεάτρου ή είναι το φως; II κι
νηματογραφική ταινία είναι και τα δύο 
μαζί (η κινούμενη εικόνα γενικότερα, όχι). 
Το  θέατρο είναι τέχνη του λόγου μα δεν γεν
νήθηκε από τους συγγραφείς. Δεν ήταν το ε
πακόλουθο των λογοτεχνικών τους αναζη
τήσεων. Γεννήθηκε από τις θρησκευτικές 
τελετές. Ε ίν α ι μίμηση πράξεων, προέρχεται

πως αποτυπώθηκε από τη μηχανή λήψης 
πάνω στην ταινία και τώρα με μια λάμπα 
πίσω από αυτή την ταινία που τρέχει, προ
βάλλεται στην οθόνη. Ε ίνα ι η σκιά ενός θε
άτρου σκιών. Ε ίνα ι ροή φωτεινών διακυ
μάνσεων σε σκοτεινό χώρο.
Τα  βιβλία λένε πως η μακρινή αρχή του κ ι
νηματογράφου είναι το ανεστραμμένο εί
δωλο του έξω κόσμου που είδε ένας αρχαί
ος θεατής μέσα από τη χαραμάδα του 
παντζουριού του να προβάλλεται στο τα
βάνι του. Έ τ σ ι είναι. Ο κινηματογράφος εί
ναι η τέχνη του φωτός, η έκσταση και η συ
ναισθηματική ανταπόκριση του ανθρώπου 
στους παλμούς του φωτός. Συμπληρώθηκε 
από την επιθυμία να ειπωθούν ιστορίες και 
έγινε δράση. Παραμένει κίνηση και φως.

Από την ένωση του φωτός
και της τεχνολογίας

από αναπαραστατικές πράξεις κα ι κινή
σεις. Σαν αποτέλεσμα όμως έχει τη δημι
ουργία εξαιρετικού λόγου. Το  θέατρο είναι 
λέξεις (ειπωμένες) και οι δημιουργοί των 
θεατρικών έργων είναι συγγραφείς. Να που 
το γενεσιουργό αίτιο και το αποτέλεσμα 
κάνει να διαφέρουν.
Ο ι κινηματογραφικές ταινίες είναι το άκρο 
άωτο του θεάτρου ακριβώς επειδή τη δρά
ση που πριν περιοριζόταν σε ένα στατικό 
σκηνικό και ξετυλιγόταν με τα λόγια, την α
ποδεσμεύουν χωρικά και την ταξιδεύουν. 
Η φυσική παρουσία των ηθοποιών καταρ- 
γείται κα ι ο θεατής δεν κοιτάζει πια με τα 
μάτια του αλλά εκτοξεύεται μέσα στη δρά
ση με το μάτι της κάμερας. Ο  κόσμος όλος 
μετά τον κινηματογράφο απόκτησε μια υ
περάνθρωπη οπτική. Ο ι ικανότητες της κά
μερας είναι τόσες που η εικόνα έχει γίνει τε
ρατώδης, όπως καθετί το ακραίο. Ο ι 
άνθρωποι τα τοπία κα ι τα πράγματα μεγεν- 
θύνονται ή μικραίνουν κατά βούληση και οι 
εικόνες εναλλάσονται ακολουθώντας τους 
ρυθμούς κα ι τη ροή ενός νέου οπτικού κό
σμου που μπαινοβγαίνει στον κόσμο μας. 
Στο άκρο του το θέατρο δεν είναι λόγος. Ο ι 
διάλογοι εδα') είναι βοηθητικό και όχι κυ
ρίαρχο στοιχείο. Ο ι ιστορίες δεν είναι για 
να λέγονται αλλά για να δείχνονται και με 
αυτό τον τρόπο ξαναγυρίζουμε στο αναπα
ραστατικό μέρος αποθεώνοντάς το. Έ τσ ι 
μιλάμε για το φως. Γ ια  την κίνηση του φω
τός που γίνεται τέχνη. Ο ι ηθοποιοί, τα το
πία, τα σκηνικά δεν είναι μπροστά μας. Σε 
μας εμφανίζεται η ανταύγειά τους έτσι ό

Υπάρχει όμως μια σύγχιση. Ονομάζουμε 
τον κινηματογράφο σύγχρονη λογοτεχνία ή 
μια τέχνη που περιέχει όλες τις άλλες. Α υ
τό μας μπερδεύει και μας στενοχωρεί. Ας 
δούμε λοιπόν τι συμβαίνει. Ο κινηματο
γράφος είναι μια πρόσφατη εφεύρεση. Δεν 
έχει βάθος χρόνου και ακόμα μορφοποιεί- 
αι τεχνικά. Ζούμε την εντυπωσιακή εποχή 
της γέννησης μιας τέχνης και την αναγκαία 
σύγχιση που προκαλεί. Μπερδεύουμε την 
καλλιτεχνική κινούμενη εικόνα με τις όποι
ες πρακτικές εφαρμογές της κινούμενης ει
κόνας. Ο ,τ ι είναι τεχνικά κινούμενη εικόνα 
δεν είναι και τέχνη. Όπως κάθε γραπτό κε ί
μενο δεν είναι και λογοτεχνία. Η τηλεόρα
ση κυρίως αλλά και ο χρόνος που περνάει 
και μας εξοικειώνει όλο και περισσότερο 
με τη νέα εφεύρεση, αποδεσμεύουν όλο και 
πιο πολύ την έμπνευση από τις μηχανικές ι
κανότητες του κινηματογράφου.
Έ ν α  άλλο ερώτημα που χρειάζεται αποσα
φήνιση είναι αν ο κινηματογράφος λέει ι
στορίες και τίποτα άλλο. Είπαμε πως είναι 
μια νέα τέχνη. Ο κόσμος όμως είναι αρκετά 
έμπειρος στον πολιτισμό. Έφ τιάξε από νω
ρίς κάποια δεδομένα που παγιώθηκαν. 
Βοήθησε σε αυτό και η βιαστική μετατροπή 
της ταινίας σε εμπορικό προϊόν. Ο ι κάμε
ρες, τα φιλμ, το πλάτος της οθόνης αλλά 
και ο ήχος, το χρώμα, τα ειδικά εφέ ακόμα 
και η διάρκεια μιας ταινίας κινούνται σε 
καθορισμένα όρια. Ως και η κινηματογρα
φική αίθουσα έτεινε στην ταύτιση της έβδο
μης τέχνης με μη καλλιτεχνικά χαρακτηρι
στικά. Κ α ι την ταύτισε αποκλειστικά με τις

ταινίες. Ο κινηματογράφος όμως δεν λέει 
αποκλειστικά ιστορίες. Ο ι ιστορίες είναι 
μία μορφή του. Ο κινηματογράφος είναι η 
συναισθηματική ανταπόκριση του ανθρώ
που στο φως. Δεν έχει συγκεκριμένο πλά
τος και διάρκεια. Οταν ενιόνεται με το σε
νάριο, τότε μόνο έχουμε μια ταινία. Ο ι 
ταινίες είναι κινηματογραφικό είδος, δεν 
είναι ο κινηματογράφος ολόκληρος. Έ ν α  
σύγχρovo παράδειγμα - το βίντεο κλιπ  - μας 
δείχνει πώς αλλιώς μπορούμε να εκφρα
στούμε με αυτή την τέχνη. Κ α ι όπως τα τρα
γούδια ή η ύπέρα είναι μουσικά είδη και δεν 
τα συγχέουμε με την μουσική, ή όπως δεν 
ταυτίζουμε το Δόγο αποκλειστικά με τα 
ποιήματα ή με τα μυθιστορήματα, έτσι θα 
πρέπει να καταλάβουμε πως οι ταινίες εί
ναι κινηματογραφικό είδος και όχι ο κινη
ματογράφος. Γι' αυτό και όταν αγνοούμε 
κάποιο από τα δεδομένα της ταινίας (συνή
θως το σενάριο), το αποτέλεσμα είναι ά
κομψο και βαρετό γιατί δεν είναι τίποτα. 
Ο ι ταινίες λοιπόν αποτελούν μια εντυπω
σιακή και πολύ εκφραστική μορφή της έ
βδομης τέχνης που δεν εξαντλείται στο συ
ναίσθημα αλλά μπορεί να δημιουργήσει ένα 
κόσμο ιδεών.
Μ ιλάει για τη ζωή, συνδυάζει την εικόνα με 
τον ήχο. Δημιουργεί ένα σύμπαν με τις δι
κές του διαστάσεις και προσθέτει στον κό
σμο μας ιδεατούς κόσμους, απεικονίσεις 
πιθανών κόσμων που ρέουν όμορφα ανα
δομώντας το χώρο και το χρόνο και μετα- 
τρέποντας τις μορφές της ύλης σε ένα κό
σμο φωτεινών σκιών φαντασματικό όπως 
στα όνειρα του ύπνου. Ο κινηματογράφος 
μας προϊδεάζει για ένα μέλλον ενέργειας 
και ακτινοβολίας.
Η τέχνη του δεν περιορίζεται στις δυνατό
τητες που έχει η μηχανή λήψης τοποθετημέ
νη απέναντι στη φύση και τους ανθρώπους. 
Κινηματογράφος είναι επίσης τα κινούμε
να σχέδια καθώς και οι εικόνες οι κατα
σκευασμένες από τους ηλεκτρονικούς υπο
λογιστές. (Ίσιος το μέλλον αυτής της τέχνης 
και η αποδέσμευσή της από τους πάρα πολ
λούς συντελεστές της).
Τελειώνοντας θα προσθέσω μια σύντομη 
σκέψη για την κατασκευή των ταινιών. Ως 
κατασκευές τους λείπει η παρτιτούρα. Θυ
μίζουν τις πλαστικές τέχνες που το έργο εί
ναι το αντικείμενο, ενώ διαφαίνεται μια 
δυνατότητα που έχουν για κωδικοποίηση. 
Το  ντεκουπάζ είναι η αρχή μα είναι ακόμα 
νιορίς. Οπως έγραψα και πριν, ίσως όλα να 
αλλάξουν όταν ένας άνθρωπος μπροστά 
στον υπολογιστή θα φτιάχνει μόνος του την 
ταινία. Ή  πιο απλά, όταν ο δημιουργός θα 
μπορέσει μόνος του να κωδικοποιήσει ορι
στικά την εικόνα. Γ ι αυτά όμως θα δούμε 
στο μέλλον. ♦

ΠΕΡΣΑ ΑΦΕΝΤΑΚΙΙ
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"ΙΙώς γράιρΓτιιι το σενάριο", Θανάσης Σκρουμπέλος, "Εισαγωγή οτη θεωρία του μοντάζ - 
ντεκοτιπάζ", Μάριος Ρετσίλας, εκδ. Έλλην, ο.ο. 205, Αθήνα 1996.
Ο (-)ανάπης Σκρουμπέλος είναι, σεναριογράφος (Κ Α Λ Η  ί ΙΑ Τ Ρ ΙΛ Α  Σ Υ Ν Τ Ρ Ο Φ Ε  Η 
ΑΙΜ ΑΑΝΙΙ ΜΕΝΗ1 Σ Τ  II ΛΗΡΟ. ΗΠ Ο ΧΗ ΙΏΝ ΔΟΛΟΦΟΝΩΝ) και σκηνοθέτης (Ν ΕΟ Σ 
Π ΑΡΘ ΕΝ Ώ Ν ΑΣ, 1976, Ο ΊΖ Ω Ν Υ Σ  ΚΗΝ Κ Υ Ρ ΙΑ  Μ Ο Υ , 1989, II A Y A H  ΜΙ ΙΑ  
Σ Κ Ο Υ Ι Ι ΙΑ ΙΑ , 1993, ΧΑΜ ΑΜ , 1995). Ηχτι γράψει αρκετέ; σειρές για την τηλεόραση (κρα 
τικήκαι ιδιωτική), ήπιος "Ανατολικός Ανεμος, "Τοπική Ref ημερίδα", "Κοινωνία Ηλλάς" και 
έχει εκδόσει τα βιβλία. "Επ ί Κολωνυ»" και "Τα φίδια. Το  Λείπνο στον Κολωνό". Λιαπραγ 
ματεύεται το επίκαιρο θέμα του σεναρίου που χρόνια τιάρα, είναι το σημαντικότερο προ 
βλήμα για τον ελληνικό κινηματογράφο. Ο Μάριος Ρετσίλας είναι παραγωγός κινήματα 
γραψικιόν ταινιιόν, έχει σκηνοθετήσει 19 ταινίες μεγάλου μήκους, 6 μικρού μήκους, 75 
ντοκιμαντέρ και 15 τηλεοπτικές σειρές. Σε αυτό το βιβλίο διαπραγματεύεται το μοντάζ και 
το ντεκουπάζ, δύο σημαντικούς τομείς του φιλμικού έργου. Χω ρίς σενάριο δεν γίνεται ται
νία, χωρίς μοντάζ ο κινηματογραφικός λόγος δεν διαφέρει καθόλου από τον γραπτό, δεν εί
ναι κινηματογραφικός, χωρίς ντεκουπάζ η κινηματογραφική αφήγηση είναι φλύαρη, κου
ραστική. Κ α ι τα τρία, λοιπόν, θέματα είναι ουσιαστικά για την καλή δομή του 
κινηματογραφικού λόγου, για να μπορεί μια ταινία να παρουσιαστεί με αξιώσεις στο κινη
ματογραφόφιλο κοινό.

"Ρίβερ Φοίνιξ", παρουσιάζει ο Χρήστος Γιωτόπουλος, εκδ. Σιγαρέτα, σ. 75, Αθήνα 1996.
Ο Ρίβερ Φ οίνιξ (R iver Phoenix), ηθοποιός του αμερικάνικου κινηματογράφου, πεθαίνει πο
λύ νωρίς από ναρκωτικά. Αλλοτριωμένος μέσα στο χολιγουντιανό σύστημα, θα επαναστα
τήσει στις αξίες που του παρουσιάζονται και που είναι υποχρεωμένος, ως ηθοποιός, να τις 
υπηρετήσει. "Η ουσία στο σινεμά είναι ότι κάτι συμβαίνει στο πρόσωπο του ηθοποιού. Κα ι 
με τους καλούς ηθοποιούς, αυτός είναι ΠΟ ΝΟ Σ. Δεν το ερμηνεύεις, έτσι, αλλά όταν το κο ι
τάξεις κατάφατσα είναι ΠΟ ΝΟ Σ, Gus Van Sant, σκηνοθέτης του Τ Ο  Δ ΙΚ Ο  Μ Ο Υ 
Α ΪΝ Τ Α Χ Ο . Ο πόνος ήταν ζωγραφισμένος περισσότερο μέσα στην ψυχή του Φ οίνιξ, παρά 
στο πρόσωπό του. Το καταφύγιο στα ναρκωτικά τού φάνταξε ως λύτρωση μέσα στην απελ
πισία και τα αδιέξοδα της αμερικάνικης κοινωνίας και του χολιγουντιανού σταρ σύστεμ. 
Γύρισε 22 ταινίες, με πρώτη τη S E V EN  B R ID E S  FOR S E V E N  P R O T H E R S  (1982 - 83) και 
τελευταία το D A R K  B LO O D  (1993). Συνεργάστηκε με σκηνοθέτες όπως οι Joe Dante, Peter 
Weir, Steven Spielberg, Gus Van Sant, Peter Bogdanovieh και Sam Shepard.

"Κουβεντιάζοντας με τον Πιέρ Πάολο Παζολίνι", Γιώργος Σ. Μάρκου, εκδ. Αίολος, σ.σ. 71, 
Αθήνα 1996.
Ακόμη ένα βιβλίο του Γιώργου Μάρκου από τις εκδόσεις Α ίολος, όπου μέσα από συνε
ντεύξεις σκιαγραφεί γνωστούς σκηνοθέτες (Φ ελίνι, Π αζολίνι), ιερά τέρατα του παγκόσμι
ου κινηματογράφου. Μέσα από αυτές τις συνεντεύξεις μπορεί κανείς να διακρίνει τον ε
σωτερικό και κρυφό κόσμο των σκηνοθετών. Το  υλικό για τη συγγραφή αυτού του βιβλίου 
είναι από συνεντεύξεις που έγιναν σε μια εικοσαετία (1970 -1990) και που έχουν μεταδοθεί 
από R A I 2, R A I3 , από το ραδιόφωνο της Υ Ε Ν Ε Δ , την ΕΡΤ2  και την Ε Ρ Α  5, από τα ραδιό
φωνα του Βατικανού και του Μόντε Κάρλο, καθώς και σε εφημερίδες και περιοδικά της 
Ελλάδας, της Ιταλίας και των ΗΠ Α. Εό(ί) γίνεται προσπάθεια να αποδοθεί το ποιητικό, συγ
γραφικό, δημοσιογραφικό και κινηματογραφικό έργο του Παζολίνι που οι σύγχρονοι ιτα- 
λοί διανοούμενοι τον ονόμασαν "μέγα" και τον τοποθέτησαν στην δεκάδα των μεγάλων ι- 
ταλών διανοούμενων μαζί με τους Μπενεντέτο Κρότσε, Κουασιμόδο, Δουίτζι Πιραντέλλο, 
Ουνγκαρέττι, Τζιόρτζιο Κ ίρ ικο , Αλμπέρτο Μοράβια, Ιταλό Καλβίνο, Φεντερίκο Φελίνι και 
Ρενάτο Γκοτούζο.

"II περιπέτεια της αφήγησης", ΑημήτρηςΤσατσούλης, εκδ. Ελληνικά Γραμματα, σ.σ. 486, 
Αθήνα 1997.
Περιπέτεια της αφήγησης είναι και ο κινηματογράφος. Περιπέτεια μιας γλώσσας που ενώ
νει τον γραπτό, προφορικό λόγο, την μουσική, την εικαστική δημιουργία, την παρέμβαση 
στο χώρο. Το βιβλίο του Τσατσούλη ασχολείται με την πεζογραφία, αλλά οι αφηγηματικές 
δομές που αναλύει έχουν να κάνουν και με τις κινηματογραφικές. Έ τ σ ι κι αλλιώς το κινη
ματογραφικό έργο ξεκινά από ένα γραπτό κείμενο, το σενάριο, το οποίο, πιθανόν, να έχει 
σαν αφετηρία του ένα μυθιστόρημα ή μια νουβέλα. Ο Δημήτρης Τσατσούλης σημειολόγος 
και κοινωνιολόγος, κρίνει πεζογραφήματα (ως σημειολόγος) με ένα ύφος ελαφρύ και πε
ριεκτικό, αναλύει τις αφηγηματικές δομές φωτίζοντας τα μέρη όπου το σκοτάδι κυριαρχεί. 
Το  βιβλίο αυτό θα δείξει μια άλλη πλευρά της αφήγησης: τους νόμους και τους κανόνες που 
την διέπουν. Ο θεατής και κινηματογραφιστής έχουν να ωφεληθούν. Ο πρώτος γιατί θα δει 
τις ταινίες με άλλο μάτι, με την ματιά του ενημερωμένου για τις αφηγηματικές δομές και ο 
δεύτερος επειδή θα μπορεί να οργανώσει καλύτερα την αφήγησή του για να καταλήξει σε μια 
οπτική (κινηματογραφική) αφήγηση που να ακολουθεί τους ιαχύοντες κανόντες η να τους 
αμφισβητεί.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ
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ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΗ Η 
ΕΚΔΟΣΗ

Τα Δρομολόγια 
προσφέρουν σε 
ανθρώπους που 
έχουν άμεσο 
β ι ο π ο ρ ι σ τ ι κ ό  
πρόβλημα, σε ά
στεγους ή άνερ
γους την ευκαι
ρία να αποκτήσουν 
ένα μικρό εισό
δημα. Προβάλ
λουν κοινωνικά 
θέματα και απο
τελούν βήμα έκ
φρασης για ό
σους δεν έχουν 
άλλο μέσο επι
κοινωνίας

ΠΟΥ 0Α ΒΡΕΙΤΕ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
Ενδεικτικά αναφέρουμε μερικά κεντρικά σημεία ό
που βρίσκονται οι πωλητές του περιοδικού: 
Σύνταγμα (πεζόδρομος Ερμού) - Θησείο - Μονα
στηράκι - Κολωνάκι (πλατεία, πεζόδρομοι) - Εξάρ- 
χεια - Πολυτεχνείο - Κυψέλη (Φωκίωνος Νέγρη) - 
Πειραιάς (σταθμός ηλεκτρικού) - Υπαίθριες εκδη
λώσεις.
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6  Πειναλέων

μανρομιχάλη 152 «θήνα τηλ. 6440945



Το πρώτο 6ήμα για ένα ντοκυμανταίρ 

Λ Ε Ξ ΙΚ Ο  Ε Θ ΙΜ Ω Ν  Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ

Δεν πωλείται στα Βιβλιοπωλεία.

Για τις παραγγελίες σας 
επικοινωνήστε στο τηλ. 094 612.292 

(αποστέλλεται ταχυδρομικά).

Τιμή μόλις 3.000 δρχ.
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