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AJ-D900W 
2/3" M-FIT-3CCD 
Camera /Recorder 
16:9/4:3

Επιλέξτε την ελευθερία, το χαμηλό κόστος χρήσης,
Γην ευελ ιξία , την υψηλή ποιότητα εικόνας.

Επιλέξτε το DVCPRO 50 και ανοίξτε τους ορίζοντές σας.

Το νέο camcorder AJ-D900W σας προσφέρει τις ευκολίες που 
απαιτούν οι υψηλού επιπέδου παραγωγές σας, όπως:

•16:9/4:3 επιλεγόμενη λειτουργία 
•Ρύθμιση Flesh Detail 
•Dark detail enhancement 
•Chroma detail enhancement 
•Auto knee
•16 bit Digital Processing 
•Ευαισθησία F9 & 2000 Lux 
•Digital Component, 4:2:2, 50Mbps εγγραφή

AJ-D950
625/525 switchable 
STUDIO VTR

■.¿h h  '-M E M

r

rf INTERTECH SA.
TERTECH S.A. Α λ ίμ ο υ  4 6 ,  1 7 4 5 5  Α λ ίμ ο ς ,  Τ.Θ. 7 7 3 6 4  Π. Φ ά λ η ρ ο ,  Τηλ .:  9 8 9 9 .3 0 0 ,  9 8 9 9 3 8 0 .  Fax: 9 8 5 1 2 2 2

The 4:2:2,50 Mbps, 16:9, D igital Solution

Panasonic
...και όλα αυτά από τον κατασκευαστή με τα περισσότερα βραβεία ΕΜΜΥ για την ενσωμάτωση ψηφιακής τεχνολογίας 
οτα προϊόντα Broadcast.



ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ '98
Ο Κινηματογραφιστής 0α αναλά,βε ι την 
παραγωγή τ ·υ  καλύτερου σεναρίου που 

0α υποβληθεί, στο διαγωνισμέ 
σεναρίου '99

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ι.Τ· σενάριο να είναι γραμμένα στην ελληνική γλώσσα και να αφορά ταινία με υπθθεση μεγάλου μήκους.

Διάρκειας ΘΟ έως 120 λεπτά.
¿.Υποβολή μέχρι 31-12-98 σε πέντε Δακτυλογραφημένα αντίτυπα, γραμμένα σε τυπική μορφή σεναρίου.
3.0 ΔιαγωνιζΟμενος πρέπει να είναι συνΔρομητής του Κινηματογραφιστή και να υποβάλει ένα μάνο 

σενάριο το οποίο να μην έχει υποβληθεί η ΔημοσιευθεΙ πουθενά αλλού στο παρελθάν.
4.Η επιτροπή πον θα κρίνει τα σενάρια θα είναι πενταμελής και θα αποτελεΐται απΟ: I εκπρόσωπο του 

περιοΔικού, I σεναριογράφο, I παραγωγθ, I σκηνοθέτη και I εκπρόσωπό χορηγού. Η απάφασή της θα 
ανακοινωθεί στο τεύχος ΜαρτΙου-ΑπριλΙου 1999·

Ή  Διεύθυνση του περιοδικού διατηρεί το δικαίωμα της αλλαγής των όρων του διαγωνισμού και, εάν κάτι τέτοιο συμβεί, θα το ανακοινώσει σε προσεχές τεύχος.



ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΓΧΩΡΙΑ ΚΑ ΔΙΕΘΝΗ

«ΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ φιλοδοξεί 
πάντα να κινηθεί στην αντίληψη αναζήτη
σης του άλλου κινηματογράφου, να δια
μορφώσει συνθήκες δυναμικής και ενεργη
τικής επικοινωνίας ανάμεσα στο έργο και 
στους θεατές, να προβάλει την παραγωγή 
από χώρες που δεν έχουν πρόσβαση στην 
παγκόσμια διανομή», έγραφε στον κατά
λογο του 38ου Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης ο 
καλλιτεχνικός του διευθυντής, Μισέλ Δη- 
μόπουλος, κατατάσσοντας παράλληλα το 
Φεστιβάλ που διευθύνει στην κατηγορία των 
«εναλλακτικών»- ένα εναλλακτικό κύκλω
μα στην εμπορική διανομή.

Φέτος, το ίδιο Φεστιβάλ, με νέο νομικό 
πρόσωπο (αλλά με τον ίδιο διευθυντή) και 
αποκλειστικά «διεθνές», μοιάζει εγκλω 
βισμένο από μόνο του στην αναζήτηση νέ
ων ταλέντω ν -  τα οποία, ακόμα κι αν δικαί
ως βραβευθούν, δεν έχουν τρόπο να εξαρ
γυρώσουν όχι στην παγκόσμια αλλά ούτε 
στην ελληνική διανομή το  βραβείο τους. 
Από την άλλη, αποποιείται την ίδια την πα
ράδοση που το επέβαλε και το συντήρησε, 
ακόμα και τις πιο δύσκολες εποχές: τον ελ 
ληνικό κινηματογράφο, ο οποίος φ ιλο ξε 
νείται σε ένα υποβαθμισμένο Πανόραμα (με 
πολλές από τις ταινίες που θα προβληθούν 
να έχουν κλείσει ήδη τις δοσοληψίες τους 
με την αίθουσα).

Βεβαίως, πρόκειται για ιδιότυπο Πανό
ραμα, αφού η συμμετοχή των ταινιών σ' αυ
τό  τους δίνει τη δυνατότητα να διεκδική- 
σουν τα αρκετά υψηλά ποσά των, πρώτη 
χρονιά θεσπιζόμενων, Κρατικών Βραβείων. 
Για τη ν  απονομή τω ν Βραβείων αυτώ ν, 
έχουν υιοθετηθεί πρότυπα και εφαρμόζο
νται μηχανιστικά πρακτικές που προέρχο
νται από τον mainstream χολλυγουντιανό 
κινηματογράφο. Τα Κρατικά Βραβεία απο
νέμει 50μελής επιτροπή, κατά το πρότυπο 
της αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογρά
φου. Τα Όσκαρ, ωστόσο, είναι αποτέλεσμα 
ψ ηφοφορίας τω ν περίπου 4.500 από τα
5.000 μέλη-ειδικούς της Ακαδημίας Κινη
ματογραφικών Τεχνών και Επιστημών. Η 
διαδικασία που ακολουθείται από φέτος στη 
χώρα μας, αποτέλεσμα μιας ολότελα άστο
χης νομικής ρύθμισης, φαντάζει σαν καρι
κατούρα του τρόπου απονομής των Όσκαρ. 
Κι η εμβαλωματική λύση της τελευ τα ία ς 
στιγμής, να ανακοινωθούν και να δοθούν 
τα Κρατικά Βραβεία μια μέρα μετά την τε-

λετή  λήξης του Φεστιβάλ, είναι παρηγοριά 
στον άρρωστο -  άλλωστε μοναδικό στόχο 
έχει να εξευμενίσει όσους Θεσσαλονικείς 
έχουν αρχίσει να φοβούνται ότι σύντομα οι 
ελληνικές ταινίες θα βρουν αλλού φ ιλόξε
νο χώρο υποδοχής για να διαγωνισθούν. 
Διότι, επί της ουσίας, οι εξελ ίξε ις  δείχνουν 
μόνο ένα πράγμα: στην Ελλάδα καταφέρα
με, έπειτα από 38 χρόνια, να μην υπάρχει 
εθνικό φεστιβάλ, ένας θεσμός παρουσία
σης και διαγωνισμού των δικών μας ταινιών 
που, με κύρος, θα τις βοηθά να εξασφαλί
ζουν το πραγματικά εναλλακτικό κύκλωμα 
προβολής που χρειάζονται.

Ο εξοστρακισμός της  εγχώ ριας κινη
ματογραφίας, η κατάργηση του ελληνικού 
διαγωνιστικού τμήματος - τ ο  οποίο επί 38 
χρόνια αποτέλεσε τον καθρέφτη και τη μο
ναδική ίσως ευκαιρία προβολής και αξιολό
γησης του συνόλου της εγχώριας παραγω
γής, καθώς και τη βάση για την εξέλ ιξη  του 
σημερινού θεσμού- και η συρρίκνωσή του 
στο Πανόραμα, αποδυναμώνει άνευ όρων 
το ελληνικό σινεμά, αφού δεν λαμβάνει υπό
ψη του τις  ιδ ια ιτερότητες των συνθηκών 
της εγχώριας παραγωγής και, ως εκ τού 
του, δεν θέτει αντίστοιχης ιδιαιτερότητας 
παραμέτρους. Παράλληλα, το  Φεστιβάλ 
Θεσσαλονίκης διευρύνεται σε όλη τη διάρ
κεια του χρόνου, αφού αποκτά και επιμορ
φωτικό χαρακτήρα, διεκδικεί ρόλο διανο
μέα και προετοιμάζει θυγατρικό φεστιβάλ 
ντοκυμανταίρ, την άνοιξη.

Ένα ακόμα σύμπτωμα μιας κινηματο
γραφικής πραγματικότητας στην οποία το 
μόνο που φαίνεται να ευημερεί είναι οι αριθ
μοί. Τα κινηματογραφικά φεστιβάλ στην 
Ελλάδα είναι πολλά και γίνοντα ι όλο και 
περισσότερα, καθώς σχεδόν κάθε μήνα, τον 
τελ ευ τα ίο  χρόνο, ανακοινώ νετα ι η λ ε ι
τουργία και ενός καινούργιου. Και φτάνου
με στο οξύμωρο, μια εξαιρετικά μικρή αγο
ρά, που αδυνατεί να βρει πόρους για να επι
χορηγήσει τη φτωχή ετήσια παραγωγή, να 
τείνει να φ ιλοξενεί περισσότερα φεστιβάλ 
από τις ταινίες που μπορεί να παραγάγει! 
Α ξίζει άραγε τον κόπο να στελεχώνονται 
φεστιβάλ με ευρωπαϊκούς και -κυρίω ς- κρα
τικούς πόρους την ίδια στιγμή που η κρίση 
της παραγωγής προβληματίζει έντονα τις 
παραγωγικές και τις δημιουργικές δυνάμεις 
του κινηματογράφου μας;
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Σελ. 20
• Η ασταθής ισορροπία των γονδολιέρηδων

Το τ ι και το  πώς του  Φ εσ τιβάλ τη ς  Β εν ετ ία ς  -  και η κρίση του  
Σελ. 22
• Ο πόλεμος των σαλτιμπάγκων

« Δ εν  μαλώ νω  π οτέ μ ε  τη  φ α ντα σ ία  μου, ε κ ε ίν η  ε ίν α ι που 
α π ο φ α σ ίζε ι» . Ο  Ινγκ μ α ρ  Μ π έρ γκ μ α ν  έ γ ιν ε  80  χρονώ  

Σελ. 26
• Ρεαλισμός και στράτευση

Ο ιδ ιότυ π ος κ ιν η μ α το γ ρ ά φ ο ς το υ  ιδ εο λ ό γ ο υ  Β ρ ετα νο ύ  
Κ εν Λ ό ο υ τς  

Σελ. 30
• Ποικιλομορφία και ευρηματικότητα

Σ υ ν έ ν τ ε υ ξ η  μ ε  το ν  δ ιε υ θ υ ν τή  φ ω το γ ρ α φ ία ς  σ την  τα ιν ία  του  
Μ εν έλ α ο υ  Κ α ρ α μ α γγ ιώ λη  B la c k  O ut, Η λία  Κ ω νσ ταντα κόπ ου λο  

Σελ. 38
• Διάλογος για τον Αγγελόπουλο

Η β ρ α β ευ μ ένη  μ ε  το ν  Χ ρυσ ό Φ ο ίν ικα  τω ν Κ αννώ ν τα ιν ία  του  
Θ. Α γγ ελό π ο υ λ ο υ , Μ ια  α ιω ν ιό τη τα  κ α ι μ ια  μ έρ α , έ γ ιν ε  δ εκ τή  
με δ ιχ α σ μ ένη  τη ν  κρ ιτ ικ ή . Δ ιά λ ο γ ο ς , λο ιπ όν...

Σελ. 42
• «Λίγες νότες...»

Η Ε λένη  Κ αρα ίνδρου  μιλά  για  το ν  τρόπο με το ν  οποίο σ υ νθ έτε ι 
κ ινημ ατογρ α φ ική  μουσ ική και γ ια  τη  σ υνερ γα σ ία  τ η ς  με  
τον  Α γγελό π ουλο  

Σελ. 46
• Ο τελευτα ίος επικός

Ο Α κίρ α  Κουροσάβα δ εν  μένε ι πια εδώ  
Σελ. 50
• Για ποιούς παραγωγούς μιλάμε;

Ο π ρόεδρος τη ς  Ε ΤΕ Κ Τ, Τά σ ος Α λ ε ξά κ η ς , σε  μια σ υ ν έν τευ ξη  
για  όλα τα  α νο ιχτά  ζη τή μ α τα  του  ελλη ν ικ ο ύ  κ ινημ ατογρ ά φ ου  

Σελ. 56
• Kundun. Μ ια πιο ήπια ταινία του Σκορσέζε  

Σ υ ν έ ν τ ε υ ξ η  μ ε  το ν  α μ ερ ικ α ν ό  δ η μ ιο υ ρ γό  γ ια  τη ν , ο λό τελα  
δ ια φ ο ρ ετ ικ ο ύ  ύ φ ο υ ς , τ ε λ ε υ τ α ία  τα ιν ία  το υ . Κι ένα  άρθρ ο  για  
τη  μουσ ική  το υ  Φ ίλιπ  Γκλας , με τη ν  οποία η τα ιν ία  επ εν δ ύ θη κ ε

Σελ. 64
• Super 16, το μεγάλο μικρό

Η ενδ ιά μ εσ η  λύσ η γ ια  τ ις  α ν ε ξ ά ρ τ η τ ε ς  π αρ α γω γές  
Σελ. 68
• Surround

Το  η χ η τικό  σ ύσ τη μα  που β ά ζε ι το ν  θ εα τή  σ το  κέντρ ο  
τω ν κ ινη μ α το γρ α φ ικ ώ ν  δ ρ ω μένω ν  

Σελ. 72
• Συστήματα Στήρ ιξης φω τιστικώ ν σωμάτων 

Τα  «τρ ιπ όδ ια» τ η ς  α γο ρ ά ς  -  κα ι όχι μόνο

Μ ό ν ι μ ε ς  Σ τ ή λ ε ς
Σελ. 6 ΕΛΤΑ
Σελ. 7 Πλάνα
Σελ. 18 Συμβαίνουν
Σελ. 78 Νέα προϊόντα
Σελ. 82 Κλασικά
Σελ. 86 Αναδρομές
Σελ. 89 Βιβλία
Σελ. 90 Σινε-βίντεο
Σελ. 92 Ανατροπές
Σελ. 95 Κινηματογραφικός οδηγός

α̂ινηματογραφιστής
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« Τ Ω Ρ Α  Τ Ο  Π Η Ρ Α  
Χ Α Μ Π Α Ρ Ι»
•» Γ ε ιά  σας παιδιά,

Πολύ καλό το περιοδικό! Τώρα στο 
5ο τεύχος το πήρα χαμπάρι. Θα ήθελα 
να δω και τα προηγούμενα τεύχη. Πείτε 
μου σας παρακαλώ πού μπορώ να τα βρω 
(βιβλιοπωλεία κ.λπ.) ή αν στείλω λεφτά 
και μου τα στέλνετε.

Συγχαρητήρια 
Σωτήρης Γκορίτσας

Σκηνοθέτης
Απάντηση: Ευχαριστούμε. Σ ' τα στείλα
με ήδη. Χρωστάς συνδρομή -  ή κέρασμα.

Θ Ε Λ Ε Ι  Θ Ε Ω Ρ Ι Α
■»Αγαπητοί φίλοι,

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον διαβάζω το 
περιοδικό σας, αν και οφείλω να ομο
λογήσω ότι το παρακολουθώ μόλις από το 
3ο του τεύχος. Πράγματι, ο Κινηματογρα
φ ιστής  είναι ένα εξειδ ικευμένο  κινη
ματογραφικό περιοδικό που έλειπε από το 
χώρο, αφού τα τελευταία χρόνια είχαμε 
συνηθίσει σε έντυπα για το σινεμό με... 
light περιεχόμενο.

Ωστόσο, θα ήθελα να κάνω μια παρα
τήρηση: νομίζω πως απουσιάζουν κείμενα 
που να αφορούν τη θεωρία του κινη
ματογράφου, στο πρότυπο -α ς  πούμε- 
κόποιων άρθρων που δημοσιεύονταν στα 
παλαιότερα κινηματογραφικά περιοδικά 
Φιλμ και Σύγχρονος Κινηματογράφος. 
Νομίζω ότι αυτό που έχουμε πραγματική 
ανάγκη, όσοι αγαπάμε τον κινηματογράφο, 
δεν είναι μόνο η πληροφόρηση για τις 
τρέχουσες κινηματογραφικές εξελ ίξεις  
(νέες παραγωγές, νέες τεχνολογίες κ.λπ.), 
αλλά κυρίως η θεωρητική προσέγγιση στην 
7η τέχνη, κάτι που πιστεύω πως λείπει σή
μερα στη χώρα μας.

Φιλικά 
Μυρτώ Αλαμανή

Θεσσαλονίκη

Θ Ε Λ Ε Ι  Κ Ρ Ι Τ Ι Κ Η
«»Αγαπητό περιοδικό,

Παρακολουθώ την πορεία σου από το 
πρώτο κιόλας τεύχος και οφείλω  να 
ομολογήσω πως ο Κινηματογραφιστής έρ
χεται να καλύψει ένα κενό στο χώρο των 
κινηματογραφικών έντυπων. Με φρέσκες

ιδέες, σοβαρές προσεγγίσεις και με χει
ρισμό των θεμάτων που αρμόζει σε εξει- 
δικευμένο έντυπο, σίγουρα ξεχωρίζει από 
τα υπόλοιπα περιοδικά.

Ομως, αυτά τα πλεονεκτήματα δεν με 
εμποδίζουν να σταθώ κριτικά απέναντι στο 
10Οσέλιδο περίπου έντυπο που δεν παρα
λείπω να αγοράζω κάθε δίμηνο.

Και για να γίνω πιο σαφής, κατά την 
άποψή μου, οι αδυναμίες του περιοδικού 
αφορούν κυρίως την επιλογή των θεμάτων 
και όχι το ύφος των άρθρων. Συγκεκριμένα, 
όπως είναι εύκολο να διαπιστώσει κανείς, 
το περιοδικό έχει δύο πρόσωπα, ένα θεω
ρητικό και ένα τεχνικό, όπου το ένα εμποδί
ζει το άλλο ν’ αναπνεύσει και να καταλά
βει το χώρο που θα έπρεπε δικαιωματικά 
να του ανήκει για να θεωρείται καλά ενη
μερωμένο και μέσα στα πράγματα.

Αυτό που θέλω να πω είναι πως το πε
ριοδικό πρέπει επιτέλους να αποφασίσει 
τι θέλει να είναι, θεωρητικό ή τεχνικό; Για- 
τί με την παρούσα μορφή το ένα γίνεται 
εις βάρος του άλλου. (Να διευκρινίσω πρώ
τα κάτι: ανήκω σ’ εκείνους που τους αρέ
σει να βλέπουν ταινίες και, όρα, μιλάω από 
αυτή την οπτική γωνία).

Έπειτα, απουσιάζει η κριτική των 
ταινιών του μήνα. Καταλαβαίνω πως το πε
ριοδικό είναι διμηνιαίο και πως η επικαι- 
ρότητα τρέχει με πολύ γρήγορους ρυθ
μούς με αποτέλεσμα κάτι που σήμερα 
φαίνεται ενδιαφέρον αύριο να έχει ξεχα- 
στεί. Όμως, τα σοβαρά έντυπα γ ι’ αυτό 
υπάρχουν: για να μη μας αφήνουν να 
προσπεράσουμε ταινίες που θα άξιζαν την 
προσοχή μας, έστω και αν η κριτική έπεται 
του γεγονότος.

Με εκτίμηση 
Δήμητρα Μαντουθάλου
φοιτήτρια Φιλοσοφικής 

Καλλιθέα

Η Γ Λ Ω Σ Σ Α
Τ Ο Υ  Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Ο Υ
«»Κύριοι,

Παρακολουθώντας το περιοδικό σας 
διαπιστώνω ότι σας διακρίνει μια παράξε
νη εμμονή με τη χρήση της γλώσσας. Δεν 
μπορώ να πω ότι έχετε τυπογραφικά λά
θη, μάλιστα διαπιστώνω ότι έχετε  πολύ 
ελάχιστες αβλεψίες τέτοιου είδους -  κά

τι που μου κάνει θετική εντύπωση για ένα 
περιοδικό που, απ' όσο αντιλαμβάνομαι, 
εκδίδεται σε σχεδόν βιοτεχνική βάση και 
απευθύνεται κυρίως σε τεχνικούς, σε αν
θρώπους δηλαδή που δεν έχουν ιδιαίτε
ρες απαιτήσεις από τη γλώσσα.

Ωστόσο, μου κάνει εντύπωση το ότι η 
γλώσσα που χρησιμοποιείτε δεν είναι η 
τρέχουσα γλώσσα της εκπαίδευσης και 
της (δημοσιογραφικής τουλάχιστον) πρα
κτικής, δεν στηρίζεται στην αναθεωρημέ
νη γραμματική του Τριανταφυλλίδη από 
το ΚΕΜΕ, αλλά μια παλιότερη δημοτική, 
που επιμένει να κρατά την ετυμολογική 
ρίζα των ξένων λέξεων. Επιπλέον, μου κά
νει εντύπωση (όχι ευχάριστη, ομολογώ) 
ότι προσπαθείτε να αποδώσετε στα ελ 
ληνικά όλα τα ονόματα των ξένων κινη
ματογραφιστών στους οποίους αναφέρε
στε. Δεν φοβάστε μήπως έτσι κάνετε λά
θη στην απόδοση των ονομάτων; Και για
τί αποφεύγετε τα λατινικά στοιχεία; Δό
ξα τω Θεώ, όλοι οι αναγνώστες ενός ει
δικού εντύπου μπορούν να συλλαβίσουν 
ένα με λατινικά γραμμένο όνομα -  έτσι, 
και πιο κοντά στη σωστή γραφή του ονό
ματος θα είστε και δεν θα διακινδυνεύετε 
να αποδώσετε λάθος κάποια από τα ονό
ματα, των περισσότερο αγνώστων στο με
γάλο κοινό προσώπων στα οποία αναφέ
ρεστε.

Αλήθεια, γιατί αυτή η εμμονή στα ελ
ληνικά, όταν μάλιστα μεταφ ράζετε το  
American Cinematographer;

Με εκτίμηση 
Φώτης Παπούλιας,

φιλόλογος
Αθήνα

Απάντηση: Αγαπητέ φίλε, επιτρέψτε μας 
να δίνουμε βαρύτητα στη γλώσσα που 
χρησιμοποιούμε -  και να θεωρούμε τη σω
στή χρήση της μια (συμβολική, έστω) αντί
σταση στην προχειρότητα η οποία έχει ει
σβάλει στην τυπογραφία. Οσο για τα ξέ
να ονόματα, πιστεύουμε ότι αφού μπο
ρούν να αποδοθούν άριστα στα ελληνικά, 
η λατινική γραφή τους περισσεύει. Οταν 
μιλάμε, δεν σκεφτόμαστε στα λατινικά. Κι 
αν κάνουμε και κανένα λάθος, θα το διορ
θώσει ο χρόνος (στις περιπτώσεις που τα 
άσημα καταρχας πρόσωπα καθιερωθούν). 
Αλλιώς, ο χρόνος θα το καταπιεί.
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ΜΕ ΤΗΝ «εισήγηση για τη γενική πολιτική 
του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου» 
που πρωτοπαρουσιάστηκε από τον νέο πρό
εδρό του, κ. Μόνο Ευστρατιάδη, στην έκτα
κτη γενική συνέλευση που συγκλήθηκε στις 
15 του περασμένου Οκτωβρίου, η νέα διοί
κηση του ΕΚΚ επιχειρεί να εξειδικεύσει τις 
προθέσεις της για οριακές αλλαγές στον 
τρόπο αντιμετώπισης της κινηματογραφι
κής παραγωγής αλλά και να «τεστάρει» την 
υποδοχή των προτόσεών της από τους εκ
προσώπους του κινηματογραφικού κόσμου.

Η εισήγηση πολιτικής αναφέρει ότι το 
νέο θεσμικό πλαίσιο για τον κινηματογράφο 
επιτρέπει στο ΕΚΚ να ξαναβρεί «το ρόλο 
αναπτυξιακού φορέα, για τον οποίο είχε αρ
χικά σχεδιαστεί». Προς αυτή την κατεύ
θυνση θέτει τους βασικούς στόχους για τα 
επόμενα τέσσερα χρόνια που θα διαρκέσει 
η θητεία της παρούσας διοίκησης. Στους 
στόχους αυτούς συγκαταλέγονται η ανα
συγκρότηση της υποδομής της ελληνικής 
κινηματογραφίας, η προσέλκυση περισσό
τερων θεατών στις αίθουσες, η ουσιαστική 
εμπορική προώθηση και διανομή της ελ 
ληνικής ταινίας, η ανασυγκρότηση των υπη
ρεσιών του ΕΚΚ αλλά και -πιο μακροπρό
θεσμα- η δημιουργία εθνικού κινηματογρα
φικού αρχείου. Για όλα αυτά τα, ούτως ή 
άλλως γενικευτικά, χαρακτηριστικά μιας 
πολιτικής που αναζητείται ήταν φυσικό να 
μην ακουστούν σοβαρές αντιρρήσεις.

Η συζήτηση και οι αντιρρήσεις ήταν 
αναμενόμενο να προκληθούν από τη στιγ
μή που η πρόταση πολιτικής θα εξειδικευ
όταν στα χρηματοδοτικά προγράμματα. 
Αλλωστε, πάντα, πίσω από τις συζητήσεις 
για αισθητικές αναζητήσεις, καλλιτεχνικά 
οράματα, δημιουργικές προτάσεις, κρύ
βονται πάντα οι στόχοι των κινηματογρα
φιστών για την όσο πιο ενεργή παρουσία 
τους στην κινηματογραφική παραγωγή -  
στόχοι κατ’ εξοχήν θεμιτοί και κατανοή- 
σιμοι. Τα τρ ία  βασικά χρηματοδοτικά  
προγράμματα που συγκέντρωσαν και το 
μεγαλύτερο μέρος των αντιρρήσεων ήταν 
οι «Ορίζοντες 2», το «Κίνητρο 2» και η 
«Νέα Ματιά 2» (που τη λογική της δεν θα 
αγγίξουμε σ’ αυτό το σημείωμα αφού και 
στο ΕΚΚ παραδέχονται ότι πρόκειται για 
πρόταση υπό διαμόρφωση), μ ετε ξέλ ιξη  
των ομώνυμων προγραμμάτων τη ς  
προηγούμενης διοικητικής περιόδου του 
ΕΚΚ.

Οι «Ορίζοντες 2» είναι το βασικό χρη
ματοδοτικό πρόγραμμα οι ταινίες του οποίου 
λέγεται με σαφήνεια ότι έχουν καλλιτεχνικό

Εκσυχρονισμός
του Ηλία Κανέλλη

στόχο, «υψηλό επίπεδο παραγωγής» και 
«αποβλέπουν στις διεθνείς διακρίσεις και 
την προσέλκυση του κοινού». Το ΕΚΚ συμ
μετέχει με 100 εκατ. δρχ. και η τελική κρί
ση των φακέλων παραγωγής γίνεται από 
το Συμβούλιο Κρίσεων. Για να λέμε τα πράγ
ματα με το όνομά τους, οι περισσότεροι 
κινηματογραφιστές εκτιμούν ότι στο πρό
γραμμα αυτό δεν μένει παρά ελάχιστος 
χώρος για τις νεότερες δυνάμεις -  αφού η 
μερίδα του λέοντος ανήκει στους ήδη κα
θιερωμένους στον κινηματογραφικό χώρο. 
Επαφίενται λοιπόν στα υπόλοιπα προγράμ
ματα. Το «Κίνητρο 2», όμως, που σκοπό έχει 
«την ενίσχυση τη ς  α ν εξά ρ τη τη ς  κινη
ματογραφικής παραγωγής και τη δημιουρ
γία υποδομής της ελληνικής κινηματογρα
φίας», δεν στηρίζετα ι στο ήδη γνωστό 
μοντέλο κινηματογραφικής παραγωγής της 
χώρας μας, αλλά (προσπαθώντας να 
προσαρμοσθεί στις ν έες  συνθήκες των 
κανόνων της αγοράς) επιχειρεί να μετακυ- 
λήσει την ευθύνη για το τελικό αποτέλε
σμα (αισθητικό και εμπορικό) στους παρα
γωγούς. Με δεδομένο ότι επαγγελματίες 
επενδυτές-παραγωγοί έχουν πάψει να υφί- 
στανται από την εποχή της κατάρρευσης 
του εμπορικού κινηματογράφου αλλά και 
με επίσης δεδομένες τις κριτικές που έχουν 
ακουσθεί, ότι πολλοί από όσους εμ 
φανίζονται σήμερα ως παραγωγοί απλώς 
διαχειρίζονται (με σχετικά αποτελέσματα) 
χρηματοδοτήσεις και χορηγίες, ο ελληνι
κός κινηματογραφικός κόσμος είναι εξα ι
ρετικά  επ ιφ υλακτικός. Το πρόγραμμα 
προβλέπει ότι την ευθύνη για τις παραγώ- 
μενες ταινίες την έχουν ε ξ  ολοκλήρου οι 
παραγωγοί, μοναδική υποχρέωση των 
οποίων είναι η εξασφάλιση ενός αρχικού 
κεφαλαίου 30 εκατ. δρχ. προκειμένου να 
εξασφαλίσουν, a priori, περίπου 40 εκατ. 
δρχ. ακόμα από το ΕΚΚ. Οι επιφυλάξεις 
που έχουν εκφρασθεί εστιάζονται στο ότι 
δεν υπάρχει επί της ουσίας τρόπος να ελεγ
χθεί ότι οι επίδοξοι παραγωγοί θα επεν
δύσουν πραγματικά κεφάλαια, ότι η ανα
ζήτηση της εμπορικότητας από μέρους τους 
θα βαρύνει αρνητικά στο αισθητικό αποτέ
λεσμα της ταινίας κι ότι υποβαθμίζεται ο 
(κυρίαρχος, ώς σήμερα) ρόλος του παρα-

με Ρίσκο
Μ ε αφορμή το σχέδιο της  

νέας γενικής πολιτικής του  
Ελληνικού Κέντρου  

Κινηματογράφου.

γωγού-σκηνοθέτη. Η διοίκηση του ΕΚΚ, 
αντίθετα, προσβλέπει ιδιαίτερα σ’ αυτό το 
πρόγραμμα, εκτιμώντας ότι αν κατορθωθεί 
να παραχθούν κάποιες εμπορικές επιτυχίες 
θα αρθεί η δεδομένη επιφυλακτικότητα του 
κοινού απέναντι στην ελληνική ταινία.

Η αλήθεια είναι ότι, με αυτό το πρό
γραμμα, η διοίκηση αναλαμβάνει ένα με
γάλο ρίσκο: το ρίσκο της απόλυτης αποτυ
χίας. Στις σύγχρονες συνθήκες, είναι εξαι
ρετικά δύσκολο να ανευρεθούν τα οραμα- 
τικά εκείνα  πρόσωπα που θα αντιμετω 
πίσουν την ταινία ως καλλιτεχνικό προϊόν, 
που θα ρισκάρουν να επενδύσουν χρήμα
τα και, κυρίως, καλλιτεχνικό όραμα στον 
κινηματογράφο (σε συνθήκες όπου το δι- 
ευρυμένο οπτικοακουστικό σύμπαν παρέ
χει δυνατότητες αποκόμισης κέρδους από 
άλλες, πιο ανώδυνες δραστηριότητες-π.χ., 
διαφήμιση, τηλεόραση, επ ιμορφω τικά 
ντοκυμανταίρ κ.λπ.). Προσωπικά, θα έβλε
πα πιο ρεαλιστική την πρόσληψη με σύμ
βαση έργου από το ΕΚΚ εκτελεστώ ν πα
ραγωγής, οι οποίοι θα είχαν μοναδική αρ
μοδιότητα τη διεκπεραίωση των υπό πα
ραγωγή ταινιών -  και οι οποίοι θα μπορού
σαν να κρίνονται από τη διοίκηση. Όπως 
και να ’χει, ωστόσο, ο κύβος ερρίφθη. Η νέα 
διοίκηση του ΕΚΚ φαίνεται αποφασισμένη 
να εξασφαλίσει την όσο το δυνατόν πιο 
πλατιά συναίνεση από τον κινηματογραφι
κό χώρο (δύσκολο στοίχημα) και, με όσο 
το δυνατόν πιο λίγες αλλαγές, να προχω
ρήσει στη διαγεγραμμένη πορεία της.

Την πορεία αυτή, με κριτικό πνεύμα, θα 
παρακολουθήσει το περιοδικό μας συστη
ματικά. Εξυπακούεται ότι η συζήτηση μόλις 
αρχίζει. Οι ε ξε λ ίξε ις  θα κρίνουν και τις  
επιλογές της διοίκησης του ΕΚΚ αλλά και 
όσους τις κρίνουν. Ο Κινηματογραφιστής 
θα προσπαθήσει, με νηφαλιότητα, να συμ- 
βάλει σε έναν όσο το δυνατόν πιο εποι
κοδομητικό διάλογο. Το σίγουρο είναι ότι 
θα επανέλθουμε. Κ
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39Ρ Φεστιβάλ
Θεσσαλονίκης

Το 39° Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης σηκώνει την αυλαία του στις 13 Νοεμβρίου, με ανανεωμένο πρό
σωπο -  και με τον ελληνικό κινηματογράφο περίπου αποσυνάγωγο. Μέσα σε 10 ημέρες φιλο
δοξεί να παρουσιάσει τις βασικότερες τάσεις του σύγχρονου παγκόσμιου κινηματογράφου. Η 
ελληνική παραγωγή φιλοξενείται «γενναιόδωρα» σε ένα Πανόραμα -  με άλλοθι την απονομή 
σ’ αυτή των ιδιαίτερα αμφισβητημένων για την αποτελεσματικότητά τους Κρατικών Βραβείων.

ΤΟ ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΟ ραντεβού των εγχώ 
ριων κινηματογραφόφιλων αλλά και των 
ανθρώπων που εργάζονται και δημουργούν 
στο χώρο του κινηματογράφου δίνεται κά
θε χρόνο στη Θεσσαλονίκη. Φέτος, στον 39° 
χρόνο της ζωής του, το Φεστιβάλ παρου

σιάζεται διαφορετικό όσον αφορά το ελ 
ληνικό του πρόσωπο.Το ελληνικό διαγωνι- 
στικό τμήμα, πόλος έλξης αλλά και συχνά 
σημείο τριβής και αντιπαραθέσεων, από αυ
τή τη χρονιά μετατρέπεται σε Πανόραμα 
Ελληνικού Κινηματογράφου -  η συμμετο
χή μάλιστα των ελληνικών ταινιών στο Πα
νόραμα είναι αναγκαία προϋπόθεση αν οι 
παραγωγοί και οι σκηνοθέτες τους επιθυ
μούν να διεκδικήσουν κάποιο από τα Κρα
τικά Βραβεία. Τα Κρατικά Βραβεία, για τα 
οποία θα αποφασίσει 50μελής κριτική επι
τροπή, θα απονεμηθουν στο τέλος του Φε
στιβάλ. Στη διάρκεια του φετινού Πανορά

ματος θα προβληθούν 20 ταινίες, αρκετές 
από αυτές μάλιστα έχουν ήδη δοκιμάσει την 
τύχη τους στις αίθουσες: Μια αιωνιότητα 
και μια μέρα του Θ. Αγγελόπουλου (εκτός 
των άλλων, και πρόεδρος του οργανισμού 
του Φεστιβάλ), Μοναξιά μου, όλα του Δη- 

μήτρη Παναγιωτάτου, Οιαρι- 
θμημένοι του Τάσου Ψαρ- 

ρά,Όλα είναι δρόμος του 
Παντελή Βούλγαρη, 6 με 

έξ ι του  Γιάννη 
Πετρόπουλου 
κ.ά.

Η παλιά 
γενιά του ελλη

νικού κινηματο
γράφου θα εκπρο

σωπηθεί από τον Νίκο 
Κούνδουρο (Οι Φωτο

γράφοι) και τον Σταύρο Τσιώλη 
(Ας περιμένουν οι γυναίκες), ενώ 
νέοι κινηματογραφιστές όπως ο 

Ευθύμης Χατζής (Ρόδινα  
ακρογιάλια) και ο Κωνστα

ντίνος Γιάνναρης (Από την 
άκρη της πόλης) θα δώσουν 

τα διαπιστευτήριά τους στη Θεσ
σαλονίκη και θα διεκδικήσουν κάποια από 
τα 24 Κρατικά Βραβεία.

Ο μεγαλύτερος όγκος, όμως, των ται
νιών που πρόκειται να προβληθούν πιέζεται 
ασφυκτικά στο διεθνές τμήμα του φεστι
βάλ, το οποίο θα ξεκινήσει την Παρασκευή, 
13 Νοεμβρίου, με την Πυριτιδαποθήκη των 
Βαλκανίων του Γκόραν Πασκάλιεβιτς, που 
πολλοί εξεθείασαν στο τελευταίο Φεστιβάλ 
Βενετίας. Το Διεθνές Διαγωνιστικό Τμήμα 
αποτελείται από πρώτες ή δεύτερες ταινίες 
νέων κινηματογραφιστών απ' όλο τον κό
σμο (την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραμ
μές δεν είχε ανακοινωθεί ποιες ελληνικές 
ταινίες θα διαγωνισθούν). Οι ταινίες που

έχουν επιλεγεί θα διεκδικήσουν τον Χρυσό 
και τον Αργυρό Αλέξανδρο (12,5 και 7,5 
εκατ. αντιστοίχως).

Με ενδιαφέρον αναμένονται και οι φ ε
τινοί Νέοι Ορίζοντες, ένα πρόγραμμα που 
επιχειρεί να καλύψει τον χώρο του ανε
ξάρτητου κινηματογράφου, που δεν δια- 
κινείται από τα παραδοσιακά εμπορικά γρα
φεία εισαγωγής ταινιών, αναζητώντας νέα 
ταλέντα που ξεχωρίζουν για τη ματιά των 
δημιουργών τους στον σημερινό κόσμο. 
Φέτος, θα προβληθούν 36 ταινίες που κα- 
τανέμονται σε τρία παράλληλα τμήματα: 
Ανεξάρτητος αμερικανικός κινηματογράφος, 
Πτυχές του νέου γαλλικού κινηματογράφου 
και 3X3 (τρίπτυχο αφιέρωμα στους Βε- 
ντούρα Πονς, Άμος Κόλλεκ, Φρανσουά 
Οζον). Το τιμώμενο πρόσωπο της φετινής 
διοργάνωσης, ο Κεν Λόουτς, θα επισκεφθεί 
τη Θεσσαλονίκη για να παραβρεθεί στην 
πρεμιέρα της ταινίας του Το Ονομα μου είναι 
Τζο, ενώ θα προβληθεί το σύνολο του έρ
γου του (και οι τηλεοπτικές παραγωγές του 
για το ΒΒΘ).

Εξάλλου, σε συνεργασία με το Φεστι
βάλ του Τορίνο, τιμάται ο γάλλος σκηνοθέ
της Ζαν-Ντανιέλ Πολέ. Θα τιμηθεί για την 
προσφορά του ο παλαίμαχος ηθοποιός Ντί- 
νος Ηλιόπουλος ενώ τα  αφιερώματα θα 
ολοκληρωθούν με ρετροσπεκτίβα στο έρ
γο του Νίκου Κούνδουρου.

Το φετινό Φεστιβάλ θα διαθέτει και το 
«έθνικ» στοιχείο του. Θα υπάρχει ειδική 
ενότητα  προβολών με τίτλο  «Παράθυρο 
στην Ασία» -  με τα ιν ίες  από την  Σ ι
γκαπούρη, Ταυλάνδη, Ιαπωνία, Ινδία, Σρι 
Λάνκα, Φιλιππίνες και Ταϊβάν. Μήπως όμως 
ο εξω τισμός δεν φ τάνει για να καλύψει 
ένα διαμφισβητούμενο κύρος -  όταν μά
λιστα το  κόστος του θεσμού υπολείπεται 
σε μερικές εκατοντάδες εκατομμύρια της 
Μόστρας; Κ
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Πάρχε το ReelTime και σταρατείστε να ουρλιάζετε 
F  PINACLE

S Y S T E M S

Εάν π εριμένετε μια αιωνιότητα για να εμφανιστούν τα video effects σας κι αυτό σας κάνει να θέλετε να ουρλιάξετε, μην 
τρελαίνεστε, πάρτε το ReelTime. Η επαστατική νέα κάρτα ReelTime είναι εδώ. Τώρα μπορείτε να συγκεντρω θείτε στην 

δημιουργικότητά σας αντί στον υπολογιστή σας. To ReelTime είναι βασισμένο σε Windows NT, dual-stream  (διπλής ροής), 
ψηφιακή κάρτα video, που σας δίνει τη δυνατότητα για πάνω από 130 wipes και dissolves 

σε πραγματικό χρόνο, με χρήση του Adobe Premiere. Δ ιαθέτει:
•Διπλής ροής (dual-stream ), ψηφιακό video σε πραγματικό χρόνο για Windows NT.

•130 τρόπους μετάβασης σε πραγματικό χρόνο στο Adobe Premiere.
•Συμπίεση χωρίς απώλειες.

•Μ ε στάνταρ εισόδους εξόδους component,
S-video και composite video.

•Προαιρετικά δ ιαθέσιμες είσοδοι-έξοδοι DV/Firewire και Serial digital.
•Είσοδοι-έξοδοι ήχου σε balanced XLR και unbalanced.

•Chroma, luminance και linear keyers σε πραγματικό χρόνο.
•Προαιρετικά Genie 3D DVE για κίνηση σε τρισδιάστατο χώρο, γύρισμα σελίδας, κυματισμός, σφαίρα, κ.λπ. 

•Προαιρετικά DEKO RT για πρόσθετη επαγγελματική γεννήτρια χαρακτήρων με: Rolls, Crawls, Edge, Shadow, κ.λπ.

Ετσι, σταματείστε να 
περιμένετε και καλέστε την  

ΚΕΜ ELECTRONICS  
σήμερα!

e le c tro n ic s

Κατεχάκη 32, 11525 Αθήνα  
Τιμ . 67.48.514-5 
Fax: 67.46.384 
Service: 67.45.659

PRO SOUND & VISION SYSTEMS



Το ευρωπαϊκό 
πρόγραμμα MEDIA  

αξιολογεί το δεύτερο  
σκέλος του με στόχο το 
σχεδιασμό ενός τρίτου.

[V ό ι ι  του MEDIA 111
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDIA της Ευρωπαϊκής 
Ενωσης περιλαμβάνει μέτρα για τη στή
ριξη της ανταγωνιστικότητας της οπτικο- 
ακουστικής βιομηχανίας. Η γαλλική ετα ι
ρεία ΒΙΡΕ έχει ξεκινήσει τη διαδικασία 
αξιολόγησης του προγράμματος εν όψει 
των συζητήσεων για τη διαμόρφωση του 
διαδόχου MEDIA III. Στο πλαίσιο της αξιο
λόγησης, εκπρόσωποι της εταιρείας συ
ναντήθηκαν με τους συντονιστές του προ
γράμματος MEDIA της Ευρωπαϊκής Ένω
σης, κατό τη  διάρκεια της  εκδήλωσης 
MIPCOM 1998. Την Ελλόδα εκπροσώπη
σε η δ ιευθύντρ ια  του  MEDIA DESK 
HELLAS του υπουργείου Τύπου, κ. Ιωάν
να Χαριτάτου.

Απάτη 
έναρξή του 

μέχρι σήμερα, 
το πρόγραμμα 

MEDIA έχει 
στόχο να συ- 
μπληρώσει 
με μέτρα την 

εθνική πολιτι
κή στην οπτικο- 

ακουστική βιομηχανία, αλ
λά σε καμία περίπτωση να την αντικατα
στήσει. Η επιδοματική ενίσχυση που προβλέ
πει το πρόγραμμα για την ανάπτυξη της 
οπτικοακουστικής βιομηχανίας προϋποθέτει 
και συνδυάζεται πάντα με εθνικά μέτρα στή
ριξης της οπτικοακουστικής βιομηχανίας, 
στη βάση της αρχής της επικουρικότητας. 
Μαλιστα, στη βιομηχανία αυτή περιλαμ
βάνονται σήμερα, εκ τό ς  από τον κινη
ματογράφο και την τηλεόραση, και τα πολυ
μέσα με υπόθεση (fiction).

Η λογική ίω ν ποσοστώσεων και των 
επιδοτήσεων δεν εξυπηρετεί μια δυναμική 
ευρωπαϊκή πολιτική που θα ανταποκριθεί 
αποτελεσματικά στην αμερικανική πρόκλη
ση και θα περιορίσει την κυριαρχία της στο

χώρο. Εφόσον το τελικό στάδιο του προ
γράμματος είναι η διανομή, τότε θα πρέπει 
να υιοθετηθεί μια στρατηγική παραγωγής 
σαφώς προσανατολισμένη προς αυτή την 
κατεύθυνση.

To MEDIA I κρίθηκε αναποτελεσματικό 
λόγω του επιδοματικού του χαρακτήρα. Συ
γκεκριμένα, κατακερματίστηκε σε μικρά 
προγράμματα πελατειακού τύπου, τα οποία 
εξυπηρετούσαν πολύπλοκα συστήματα 
ποσοστώσεων, χωρίς να υπάρχει μια ενιαία 
γραμμή πλεύσης. Στη συνέχεια, το MEDIA 
II στράφηκε σε μια πολιτική ενίσχυσης με τη 
μορφή δανειοδότησης και έδωσε έμφαση 
στον τομέα της εκπαίδευσης. To MEDIA III, 
που έρχεται να ενισχύσει τον τομέα της πα
ραγωγής, προβλέπεται να είναι ακόμα αυ
στηρότερο από το προηγούμενο πρόγραμ
μα, όσον αφορά τους όρους συμμετοχής 
στη στήριξη. Όπως έδειξε και η Διάσκεψη 
του Μπέρμιγχαμ, η οπτικοακουστική πολι
τική της ΕΕ υιοθετεί όλο και περισσότερο 
σ τρα τηγ ικές  σ τήρ ιξης για κοινοτικά 
προγράμματα και απομακρύνεται από τη 
λογική των ποσοστώσεων.

Οσον αφορά τις λεγάμενες μικρές και 
μεγάλες χώρες, το πρόγραμμα προβλέπει 
ορισμένες θετικές διακρίσεις, που όμως 
δεν απορρέουν από το μέγεθος της  χώ
ρας. Έχουν κυρίως να κάνουν με τα αντα

γωνιστικά μειονεκτήματα των αγορών με 
περιορισμένη γεωγραφική ή γλωσσική εμ
βέλεια. Στόχος του είναι οι μικρές χώρες 
να αναπτύξουν επιχειρήσεις στον οπτικο- 
ακουστικό χώρο ικανές να ανταποκριθούν 
στον αυξανόμενο ανταγωνισμό και όχι να 
τις προστατέψει από τη μάχη αυτή που θα 
αναδείξει τις δυνάμεις τους. Αλλωστε, η 
διαπίστωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν 
ότι αυτή ακριβώς η πολιτική προστατευτι
σμού που διαμορφώθηκε εν μέρει από το 
MEDIA I διεύρυνε, αντί να μειώσει, το πολι
τιστικό έλλειμμα  της Ευρώπης ως προς 
την Αμερική. Και επιπλέον, οι θέσεις ερ 
γασίας μειώθηκαν σε τομείς που ακριβώς 
υστερούσαν σε δυναμικό.

Η εφαρμογή του συστήματος θετικών 
διακρίσεων κρίνεται αποτελεσματική, αφού 
και οι ίδιοι οι επαγγελματίες συμφωνουν 
ότι οι διακρίσεις αυτές εφαρμόζονται αυ
τόματα και όχι κατόπιν επιλογής από το 
πρόγραμμα MEDIA. Δεν έχει νόημα το αί
τημα αυτό να προβάλλεται ως μια γενική 
επίκληση στο μέγεθος της χωράς.

Εξάλλου, «εθνικά» κριτήρια αξιολό 
γησης ή επιλογής δίνουν έναυσμα σε δια
κρίσεις που θα ωφελούσαν «μεγάλες» χώ
ρες, οι οποίες μάλιστα ασκούν και μια μ ε
γαλύτερη επιρροή στη διαμόρφωση του 
προγράμματος MEDIA. Η
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Ελιές και... Ταινίες
του Νίκου Πανουτσόπουλου

Από τις  28 έως και τις  31 Οκτωβρίου δ ιεξήχθη το Δ ιεθνές  Φεστιβάλ Ντοκυμανταίρ της  
Καλαμάτας. Πρόκειται για την πρόβα τζενερά λε του πρώτου «κανονικού» φεστιβάλ που 

θα δ ιεξα χθεί τον προσεχή Μάιο. Η Καλαμάτα, εκτός από καλό λάδι, θέλει να ξέρει και για
καλές τα ιν ίες. Θα τα καταφέρει;

ΣΤΗΝ ΠΡΟΒΑ ΤΖΕΝΕΡΑΛΕ της Καλαμά
τας προβλήθηκαν ταινίες της σύγχρονης 
ελληνικής παραγωγής, μερικά κλασικά ξ έ 
να ντοκυμανταίρ όπως η Γη χωρίς ψωμί του 
Λουίς Μπουνιουέλ και Η ώρα των Υψικα- 
μίνωντου Φερνάντο Σολάνας, ταινίες που 
έχουν πρόσφατα βραβευτεί με το βραβείο 
Τζων Γκρίερσον και δύο ταινίες του Βασί
λη Μόρου, Η τραγωδία του Αιγαίου και Ελ
λάς χωρίς κολώνες, στον οποίο απονεμή- 
θηκε το  ειδικό τιμητικό βραβείο του φεστι
βάλ για την πολύχρονη προσφορά του στο 
ελληνικό ντοκυμανταίρ.

Η μοναδική ταινία που προβλήθηκε για 
πρώτη φορά σε αίθουσα ήταν Το τέλος της 
αιωνιότητας του Αλέξανδρου Λαμπρίδη, 
μια ενδιαφέρουσα προσέγγιση του τρόπου 
με τον οποίο εργάζεται στο γύρισμα ο Θό
δωρος Αγγελόπουλος.

Η ημερίδα με θέμα «Το ντοκυμανταίρ 
ως μέσο διαμόρφωσης ιδεών» που διορ- 
γανώθηκε με πάνελ ομιλητών -ο ι παλαί
μαχοι Ροβήρος Μανθούλης και Πόνος Γλυ- 
κοφρύδης, ο γάλλος θεωρητικός Μαρσέλ 
Μαρτέν και οι κριτικοί Πήτερ Κάργκιν και 
Μπόζινταρ Ζέζεβιτς— περιορίστηκε σε επα- 
ναδιατυπώσεις γνωστών διαπιστώσεων. 
Αντίθετα, η προβολή των ταινιών, Το σύ
στημα: Η φύση του τέρατος του Πήτερ Νταί- 
ηλ, Περπατώντας με τον Ζιρινόφσκι του 
Πωλ Πολικόφσκιν και Η φλόγα που τρεμο
σβήνει του Κεν Λόουτς, κίνησε το ενδια
φέρον για το σύγχρονο πολιτικό ντοκυμα
νταίρ και δημιούργησε προβληματισμό για 
την έλλειψη του είδους στη χώρα μας.

Το συνέδριο του Βαλκανικού Επιμε
λητηρίου Κινηματογράφου, που ακολού
θησε, κατέγραψε την κατάσταση που επι
κρατεί στην κινηματογραφική παραγωγή 
και διανομή της κάθε χώρας, χωρίς να γ ί
νουν συγκεκριμένες προτάσεις για συ
νεργασίες ή συμπαραγωγές.

Τα ερωτηματικά που έμειναν ως προς

τους λόγους διοργάνωσης αυτής της προ- 
φεστιβαλικής φιέστας υπάρχει η προσ
δοκία να απαντηθούν από το Φεστιβάλ 
του Μαίου. Οι πόροι του Κέντρου Ελλη
νικού Ντοκυμανταίρ από το υπουργείο 
Ανάπτυξης και τον EOT παρέχουν τη δυ
νατότητα  για μια διοργάνωση με σημα
ντική προσφορά.

Η Καλαμάτα είναι μια πόλη δεκτική σε 
πολιτιστικούς θεσμούς και έχει υποδομή 
κατάλληλη για να στηρίξει ένα κινηματο
γραφικό φεστιβάλ. Οι χώροι του Πνευμα
τικού Κέντρου και του ΔΗΠΕΘΕ πρόκειται 
(όπως μας διαβεβαίωσαν) να συμπληρω
θούν, για τις ανάγκες του φεστιβάλ, με μια 
ανακαινισμένη κινηματογραφική αίθουσα. 
Η πρόταση για διαχωρισμό του Διαγωνι- 
στικού Προγράμματος σε Δημιουργικό, 
Σπουδαστικό και Τουριστικό τμήμα είναι 
απολύτως αδόκιμη, αλλά οι επιλογές των 
ταινιών που θα προβάλλονται είναι τελικά 
αυτές που θα προσδώσουν στο φεστιβάλ 
τον χαρακτήρα του. Η επιτυχία του θεσμού 
προϋποθέτει μεγαλύτερη συμμετοχή του 
τοπικού στοιχείου. Απαιτείται μεγαλύτερη 
προσπάθεια να ενταχθεί το νεογέννητο φε
στιβάλ στη ζωή της πόλης και να αγκαλια

στεί από το φιλότεχνο κοινό της.
Η βασική ανάγκη που πρέπει να καλυ

φθεί από ένα Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκυμα
νταίρ στην Ελλάδα είναι η προώθηση της 
ελληνικής παραγωγής, η ενημέρωση για 
τα σύγχρονα ρεύματα και τη δουλειά γνω
στών και νέων κινηματογραφιστών, καθώς 
και η παροχή δυνατότητας επαφών μετα

ξύ συντελεστών παραγωγής και διανομής. 
Εάν το φεστιβάλ γίνει μια πολυήμερη εορ
ταστική τελετή  χωρίς ουσιαστική προσφο
ρά, τό τε ακυρώνεται και κάθε καλή πρόθε
ση για το θεσμό.

Το σχέδιο του ΚΕΝ για τη διοργάνω
ση αγοράς ντοκυμανταίρ (Doc-market) είναι 
φιλόδοξο και χρήσιμο για το ελληνικό ντο
κυμανταίρ. Παράλληλα, με ένα διαγωνι- 
στικό πρόγραμμα υψηλής ποιότητας, μπο
ρεί να αποτελέσει ένα ολοκληρωμένο Φό
ρουμ που θα ανταποκρίνεται στις απαιτή
σεις του κινηματογραφικού και τηλεοπτι
κού ντοκυμανταίρ.

Η θεσμοθέτηση του Φεστιβάλ Ντοκυ
μανταίρ Καλαμάτας μπορεί να κριθεί όταν 
θα έχει δώσει αρκετά δείγματα γραφής και 
οι επ ιλογές θα δικαιωθούν ή όχι από τα 
αποτελέσματα. Κ
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Η διάσωση του στρατιώ τη Ράιαν  μπορεί να αποτυπώνει με ωμό ρεαλισμό τη φρίκη του 
πολέμου αλλά δεν είναι μια αντιπολεμική ταινία. Κάθε άλλο...

ΤΟ CENTURY CITY είναι μια περιοχή του 
Λος Αντζελες που σφύζει από οικονομική 
δραστηριότητα, γεμάτη με μοντέρνα κτίρια 
εταιρειών και ένα τεράστιο mall, το εντυ
πωσιακό εμπορικό κέντρο που λέγεται ότι 
ανήκει στον Στήβεν Σπήλμπεργκ.Το 
multiplex της AMC με τις 14 αίθουσες, που 
βρίσκεται μέσα στο συγκρότημα αυτό, δεν 
παίζει ποτέ μη χολλυγουντιανές ταινίες. 
Οσο για ξενόγλωσσες, ούτε κουβέντα να

γίνεται. Το περασμένο καλοκαίρι, ουρές νε
αρών όλων των κοινωνικών στρωμάτων -η  
σύνθεση του κοινού ήταν πιό «αντρική» από 
εκείνη του Τιτανικού- στοιβάζονταν στα 
γκισέ των εισιτηρίων για να δουν τον Στρα
τιώτη Ράιαν να σώζεται στο τελευταίο έρ
γο του Στήβεν Σπήλμπεργκ. Η ταινία πλα- 
σαρίστηκε στις ΗΠΑ ως η τελευταία μεγά
λη ταινία για τον τελευταίο μεγάλο πόλεμο.

Το εφιαλτικό πρώτο 20λεπτο του φιλμ 
αίρει κάθε αμφιβολία του θεατή ότι αυτό 
που βλέπει είναι η πραγματικότητα. Σκηνές 
πολεμικής βίας από την αμερικανική από
βαση στη Νορμανδία, πιο άγριες από κάθε 
άλλη αναπαρασταση, γυρισμένες με τρόπο 
ώστε να δείχνουν σαν αυθεντικά επίκαιρα. 
Οι νεαροί Αμερικανοί μέσα στην αίθουσα

είναι καθηλωμένοι από την αγριότητα της 
μάχης. Αλλιώς τα ξέρανε από το ΟΝΝ.

Η ταινία αποκτά χαρακτηριστικά ντοκυ- 
μανταίρ. Υποτίθεται ότι καταγράφει την 
πραγματικότητα. Είναι η ιλουζιόν της αλή
θειας. Τώρα, ο σκηνοθέτης μπορεί να εκ 
μεταλλευτεί τη συγκινησιακή λειτουργία 
της ιστορίας του όσο θέλει. Ο,τι πει αυτός 
είναι η αληθινή ιστορία.

Ως εσωτερική σύγκρουση των χαρα

κτήρων της ταινίας χρησιμοποιείται σενα- 
ριακά το ερώ τημα, εάν α ξίζε ι να ριψο
κινδυνεύσουν οι πολλοί για τη σωτηρία του 
ενός. Μπορεί να είναι το αντίθετο από το 
ερώτημα εάν μπορεί να θυσιαστεί ο ένας 
«Τζων Γουαίην» χαρακτήρας για να σωθεί 
ο κόσμος, κλισσέ στο αμερικανικό σινεμά, 
αλλά δεν είναι καινούργιο. Το έχουν απα
ντήσει όλες οι υπηρεσίες διάσωσης και όλοι 
οι στρατοί και τα σώματα ασφαλείας στον 
κόσμο. Οι κάθε είδους σωματοφύλακες ηγε
τών, πολεμάρχων και επιχειρηματιών, το 
ίδιο δεν κάνουν; Εδώ, όμως, ο διασωθείς 
Ράιαν είνα ι ο μέσος Α μερ ικανός που, 
ακολουθούμενος από την ευγνωμονούσα 
ο ικογένεια , αποτίει φόρο τιμ ή ς  στους 
ανθρώπους που θυσιάστηκαν γ ι’ αυτόν.

Λ ειτουργεί ως ο εκπρόσωπος όλων. Το 
πλάνο της αμερικανικής σημαίας ανοίγει 
και κλείνει την  ταινία, εξηγώ ντα ς γ ιατί 
έγιναν όλες  οι θυσίες. Το ερώ τημα των 
στρατιωτών δεν είναι βέβαια το θέμα που 
πραγματεύεται η ταινία. Το ερώτημα του 
Σπήλμπεργκ είναι εάν η Νέα Τάξη Πραγ
μάτων δικαίωσε τη σφαγή. Ο σκηνοθέτης 
που κατάφερε να κάνει ταινία με happy end 
για το Ολοκαύτωμα (!), τώρα μας δείχνει 
μια Ευρώπη μόνο ως κόλαση πολέμου και 
τωρινό νεκροταφείο, σαν ένα Τζουράσικ 
Παρκ γεμάτο δεινοσαύρους, στο οποίο δεν 
πρέπει να υπολογίζει κανείς. Οι στρατιώ
τες  του είναι όπως οι πιστολέρο στα γουέ- 
στερν ορισμένων προκατόχων του. Εκείνοι 
κατέκτησαν τη Δύση. Οι ήρωες του Σπήλ- 
μπεργκ όλα τα υπόλοιπα. Στην αίθουσα του 
Century City, οι θεατές γύρω μου φωνάζουν 
όταν βλέπουν Γερμανούς στην οθόνη: «Kill 
the fucking bastards' σκοτώ στε τους» . 
Χειροκροτούν όταν οι Αμερικανοί εκτελουν 
αιχμαλώτους, εξοργίζονται όταν ο «δειλός» 
στρατιώτης δεν πατά τη σκανδάλη πρώτος. 
Στον αχό της μάχης, οι ήρωες είναι σκληροί.

«Ήμουν καλός άνθρωπος;», ρωτά ο 
Ράιαν τη γυναίκα του. «Είσαι», απαντά ο 
Στήβεν Σπήλμπεργκ καδράροντας τη ση
μαία του να κρύβει τον ήλιο.

Η ταινία του συγκεντρώνει τα καλύτε
ρα και χ ε ιρ ό τερ α  σ το ιχεία  τη ς  κ ινη 
ματογραφικής του γραφής. Η εντυπωσιακή 
χρήση της κάμερας και του ρυθμικού μοντάζ 
που σε συνεπαίρνει αλλά και οι φθηνοί 
μελοδραματισμοί, οι σεναριακές αδυναμίες 
με τις ιδεολογικές φορτίσεις και ο ηθικοπλα
στικός διδακτισμός.

Ο στρατιώτης Ράιαν είναι -ευ τυ χ ώ ς - 
μια ταινία που δεν μπορεί να κρύψει τις 
προθέσεις της. Γοητευμένος από τον πό
λεμο που αναπαριστά με δ εξιο τεχν ία , ο 
σκηνοθέτης καπηλεύεται τις θυσίες των θυ
μάτων για να τον μυθοποιήσει αποτελεσμα
τικά -  καταλήγοντας να τον εξυμνεί. Κ

Ο Τομ Χ α ν κ ς  κα ι οι υπ όλοιποι α μ ερ ικ α ν ο ί κ α τα δ ρ ο μ ε ίς  α κο ύ ν  τ ο ... λ ο χ α γ ό  το υ ς .
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Τι είναι το πρόγραμμα MEDIA II

To MEDIA II είναι πρόγραμμα δράσης 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενίσχυση 
και την ενθάρρυνση της ανάπτυξης της οπτι- 
κοακουστικής βιομηχανίας στην Ευρώπη. Ο 
στόχος του προγράμματος που άρχισε τον Ια
νουάριο 1996, είναι να βοηθήσει έως τον Δε
κέμβριο 2000, τον κινηματογράφο, την τηλε
όραση και τ ις  βιομηχανίες πολυμέσων 
(multimedia) στην Ευρώπη, να γίνουν περισ
σότερο ανταγωνιστικές και να δημιουργηθεί 
ένα ευνοϊκό επιχειρησιακό κλίμα για τις ευ
ρωπαϊκές εταιρίες.

MEDIA II - Επαγγελματική 
Κατάρτιση

Το μέρος αυτού του προγράμματος 
MEDIA έχει στόχο με διάφορες παροχές να 
ενισχύσει τη συνεργασία και την ανταλλαγή 
τεχνογνωσίας μεταξύ εταίρων που εμπλέκο
νται στην επαγγελματική κατάρτιση στην Ευ
ρώπη. Αυτή η ενίσχυση απευθύνεται σε ορ
γανισμούς, φορείς και εταιρίες που δραστη
ριοποιούνται στην οπτικοακουστική επαγ
γελματική κατάρτιση -όπως σχολές κινημα
τογράφου και τηλεόρασης, πανεπιστήμια, 
εξειδικευμένα κέντρα επαγγελματικής κα
τάρτισης, εταιρίες παραγωγής και διανομής, 
εκδοτικούς οίκους κ.λπ.- που θέλουν να ορ
γανώσουν επαγγελματική κατάρτιση σε αρ
χικό και μεταπτυχιακό στάδιο για αποφοί
τους και επαγγελματίες που ήδη εργάζονται 
στη βιομηχανία. Τα θέματα της κατάρτισης 
θα πρέπει να αφορούν:

1. Το οικονομικό και εμπορικό 
μάνατζμεντ (management)

2. Νέες τεχνολογίες
3. Τεχνικές Γραφής Σεναρίων.

MEDIA II - Ανάπτυξη
Το πρόγραμμα MEDIA II για την ανά

πτυξη απευθύνεται σε ανεξάρτητες εταιρίες 
παραγωγής που έχουν ανάλογο κύκλο εργα
σιών. Παρέχει δυνατότητες για να υποστηρι- 
χθούν ψυχαγωγικές ταινίες, τηλεοπτικά προ
γράμματα , δημιουργικά ντοκυμανταίρ, πα
ραγωγές που κάνουν χρήση νέων τεχνολογιών 
και παραγωγές που προάγουν την Ευρωπαϊκή 
οπτικοακουστική κληρονομιά χρησιμοποιώ
ντας υλικό αρχείου.

MEDIA II - διανομή
Έχει στόχο να βελτιώσει τη διεθνική δια

νομή των ευρωπαϊκών ταινιών (για κινημα
τογράφο ή β ίντεο), των τηλεοπτικών προ
γραμμάτων και την προώθηση οπτικοακου- 
στικών εργασιών στις αγορές και τα φεστιβάλ. 
Το μέρος αυτό του MEDIA απευθύνεται σε πα
ραγωγούς και ανεξάρτητες εταιρίες διανομής 
ταινιών στην Ευρώπη. Παρέχονται κίνητρα 
για την ανάπτυξη της διανομής και του προ
γραμματισμού των ευρωπαϊκών ταινιών στον 
κινηματογράφο για να ενισχυθούν οι δυνατό
τητες ευρύτερης διεθνικής κυκλοφορίας των 
ταινιών που πολύ συχνά περιορίζονται στις 
εθνικές τους αγορές.

MEDIA II - ΠΡΟΒΟΑΗ
Ανεξάρτητων παραγωγών, διανομέων και 

τηλεοπτικών σταθμών που θέλουν να λάβουν 
μέρος σε φεστιβάλ ή σε εξειδικευμένες αγορές 
(π.χ. κινούμενων σχεδίων ή φεστιβάλ ντοκυ
μανταίρ) ή και σε διοργανώσεις εκτός Ευρώ
πης με σκοπό να βελτιωθούν οι εξαγωγές των 
ευρωπαϊκών ταινιών.

Τι είδους υποστήριξη μπορώ να 
περιμένω από το πρόγραμμα 

MEDIA II;
Το πρόγραμμα MEDIA προσφέρει δάνεια 

ή επιχορηγήσεις που δεν εξοφλούνται και κα
λύπτουν το 50% (κατά το μέγιστο) της υπό 
εξέταση πρότασης, συμπεριλαμβανομένων χο- 
ρηγκόν έως 50% για την εφαρμογή προγραμ
μάτων διείσδυσης στην αγορά. Για την επαγ
γελματική κατάρτιση οι επιχορηγήσεις της 
Επιτροπής είναι δυνατόν να καλύψουν έως 
και το 75% της υπό εξέταση πρότασης.
Το πρόγραμμα MEDIA αφορά όλους τους Ευ
ρωπαίους επαγγελματίες και εταιρίες της 
οπτικοακουστικής βιομηχανίας των 15 χωρών 
της Ε.Ε., όπως και τους παραγωγούς στην 
Ισλανδία, στη Νορβηγία και στο Λιχτενστάιν. 
Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται σε χώρες με χα
μηλή δυνατότητα παραγωγής ή περιορισμένης 
γεωγραφικής και γλωσσικής εμβέλειας. 
Επίσης, το πρόγραμμα διατίθεται και σε χώ
ρες που δεν είναι μέλη της Ε.Ε. και οι οποίες 
έχουν ή πρόκειται να αποκτήσουν συμφωνίες 
συνεργασίας με Ε.Ε., όπως οι χώρες της κε
ντρικής και ανατολικής Ευρώπης, η Κύπρος 
και η Μάλτα.

Πώς είναι δυνατόν να έχω 
πρόσβαση στο πρόγραμμα 

MEDIA II ;
Προσκλήσεις ενδιαφέροντος για την υπο

βολή προτάσεων που αφορούν στην Επαγ
γελματική Κατάρτιση, στην Ανάπτυξη και στη 
Διανομή και την Προώθηση δημοσιεύονται τα
κτικά στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Κ. Επί
σης, διατίθενται από τα γραφεία MEDIA σε 
όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μα
ζί με οδηγίες για το πώς πρέπει να υποβλη
θούν οι προτάσεις.

MEDIA DESK HELLAS 
ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 44, 116.35 ΑΘΗΝΑ 
Τηλ.: (01) 72 54 056-7, FAX: (01) 72 54 058
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ΟΑΜΒΚΙΟΟΕ 1993 '***"**’
Ενα συνέδριο για τον ελληνικό κινηματογράφο, με τη συμμετοχή ελλήνων αλλά και ξένω ν πα
νεπιστημιακών σε συντηρητικό πανεπιστήμιο της Αγγλίας, δ ιεξάγεται σίγουρα σε χαμηλούς τό
νους. Αλλωστε, από την ίδια του τη λειτουργία, κάθε συνέδριο μας καλεί, πέρα από αντιπαλό
τητες, να ανακαλύψουμε έναν άλλο τρόπο θεώρησης των πραγμάτων.

Ο ΑΡΧΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ του συνεδρίου, το οποίο 
έλαβε χωρά στις 17 και 18 Σεπτεμβρίου 1998 
στο Καίμπριτζ, προσδιόριζε μια ειδικότερη 
θεματική που συσχέτιζε πόλεμο και ελληνι
κό κινηματογράφο: Theatres of War: Fifty 
Years of Greek Cinema /  Θέατρα Πολέμου: 
Πενήντα χρόνια ελληνικού κινηματογράφου. 
Ωστόσο, οι προτάσεις για τις εισηγήσεις δι
εύρυναν πολύ τη θεματική που διαμορφώ
θηκε, έτσι ώστε να περιλαμβάνει θέματα κά
θε είδους σε σχέση με την κινηματογραφι
κή δημιουργία, την υποδοχή των ταινιών και 
την κινηματογραφική εκπαίδευση στην Ελλά
δα.

Το ερώτημα, που όπως είναι φυσικό προ
κύπτει, συνίσταται στο εξής: Τι δουλειά έχει 
ο ελληνικός κινηματογράφος σε ένα πανε
πιστήμιο του εξωτερικού; Μπορούν ξένοι να 
μιλήσουν για κάτι δικό μας;

Μια πρώτη απάντηση μπορεί να δοθεί

αν κανείς κοιτάξει την ανθρωπογεωγραφία 
του συνεδρίου, το οποίο περιέλαβε 24 ει
σηγήσεις και 2 προβολές ελληνικών ταινιών 
σε διάστημα 2 μόλις ημερών. Εκεί, λοιπόν, 
ήταν παρόντες 17 ελληνικής και 1 κυπρια
κής καταγωγής εισηγητές -  οι οποίοι εργά
ζονται στην Ελλάδα αλλά και εκτός αυτής, 
ενώ η εισαγωγική ομιλία έγινε από την εκ
πρόσωπο του ελληνικού κράτους. Τις από
ψεις τους διατύπωσαν ακόμη Αμερικανοί, 
Αγγλοι και μία Βουλγάρα -  οι οποίοι διδά
σκουν ή/και διεξάγουν έρευνα σε πανεπι
στημιακά ιδρύματα. Ήταν ιδιαιτέρως ευχά
ριστο ότι στο ακροατήριο βρίσκονταν όχι μό
νο πανεπιστημιακοί από την Ελλάδα και τη 
Βρετανία, αλλά και -έστω  λίγοι- δημιουρ
γοί του κινηματογράφου ή άνθρωποι της τη
λεόρασης, καθώς και αρκετοί έλληνες φοι
τητές πανεπιστημίων από διαφορετικές σχο
λές.

Αν δεχτούμε ότι ο κινηματογράφος μπο
ρεί να αποτελέσει -κα ι πράγματι αποτελεί 
σε πολλές περιπτώσεις- αντικείμενο κριτικής 
και θεωρητικής σκέψης και αναστοχασμού, 
καθώς και νομιμοποιημένο χώρο επιστημο
νικής και ακαδημαϊκής έρευνας*, ας δούμε τι 
φανέρωσε σε σχέση με τη μελέτη του ελ 
ληνικού κινηματογράφου το συνέδριο στο 
Καίμπριτζ. Η πανεπιστημιακή καταγωγή των 
συνέδρων παρείχε το υλικό για μια πρώτη 
χαρτογράφηση του χώρου της θεωρητικής 
ενασχόλησης με τον ελληνικό κινηματο
γράφο. Υπήρχαν μελετητές που προέρχο
νταν από αμιγώς κινηματογραφικά τμήματα 
πανεπιστημίων της αλλοδαπής και οι οποίοι 
είχαν ενδιαφέρον για τον ελληνικό κινημα
τογράφο κυρίως λόγω της ελληνικής κατα
γωγής τους και -σ ε  κάποιες περιπτώσεις- 
εκτός των άμεσων ερευνητικών τους αντι
κειμένων. Αλλοι πάλι, ανεξαρτήτως κατα
γωγής, στελεχώνουν τα τμήματα νεοελλη
νικών σπουδών τόσο στην Ευρώπη όσο και 
στις άλλες ηπείρους. Η γνωριμία με τον κι
νηματογράφο αποτελεί ένα μέρος της επα
φής με την ελληνική κουλτούρα και τον ελ
ληνικό πολιτισμό και, έτσι, νομιμοποιείται να 
εντάσσεται στα προγράμματα σπουδών των 
τμημάτων αυτών, πλάι στη μελέτη της ελ 
ληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, τους κατ' 
εξοχήν μέχρι πρότινος τομείς δραστηριο- 
ποίησης τω ν τμημάτω ν αυτών. Τα ξεν ό 
γλωσσα τμήματα υπήρξαν ανέκαθεν -γ ια  
τον αγγλοσαξωνικό τουλάχιστον χώρο- ο 
δούρειος ίππος για την εισαγωγή καινών δαι
μόνιων στους παραδοσιακούς και, αρκετά 
συχνά, συντηρητικούς χώρους τού πανεπι
στημίου.

* Η θέση αυτή δεν είναι πιθανώς καθόλου 
αυτονόητη, ειδικά στο πλαίσιο του 
ελληνικού πανεπιστημίου, αλλά και της 
ελληνικής κινηματογραφίας.
Ωστόσο, δεν είναι ο κατάλληλος χώρος 
και χρόνος εδώ για την 
ανάπτυξη επιχειρηματολογίας.

Ο  Α ντο νυ  Κ ουίν  με το ν  Γ ιώ ργο Φ ούντα  σ τη ν  κλ α σ ικ ή  π λέο ν  τα ιν ία  το υ
Μ ιχ ά λ η  Κ α κ ο γ ιά ν νη , Ζορ μπ άς.
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Με βάση αυτά τα δεδομένα, η συνάντη
ση στο Καίμπριτζ πήρε πανηγυρικό χαρα
κτήρα, υπό την έννοια ότι συγκέντρωσε επι
στήμονες που δεν είχαν ώς εκείνη τη στιγ
μή τη δυνατότητα να βρεθούν με συναδέλ
φους σε έναν χωρόχρονο αποκλειστικά 
αφιερωμένο στον ελληνικό κινηματογράφο. 
Εδώ ο κινηματογράφος δεν ήταν το μέσο 
για τις νεοελληνικές σπουδές, ούτε ήταν 
υποταγμένος στα MME ή στο θέατρο. Είχε 
τον δικό του χώρο ανάπτυξης, όπου δεν χρει
αζόταν να δικαιολογηθεί το ενδιαφέρον γι’ 
αυτόν, αλλά ακριβώς αυτό το ενδιαφέρον 
λειτουργούσε ως εφαλτήριο για κάθε ανά
λυση και συζήτηση.

Επιπλέον, η πραγματοποίηση του συνε
δρίου στο εξωτερικό ήταν φορέας διπλών 
σημασιών. Αφενός έδινε την ευκαιρία να 
αναπτυχθούν τα κλασικά και χιλιοειπωμένα 
για τη θεσμική κατάσταση στην Ελλάδα και 
την αδυναμία άρθρωσης αυτόνομου λόγου 
εντός των συνόρων, όπου για άλλη μία φο
ρά το «ουδείς προφήτης στον τόπο του» θα 
μπορούσε να αποτελέσει το σταθερό μότο. 
Ωστόσο, αυτή η οπτική νομίζω ότι δεν επι
κρότησε' αντίθετα, η θετική στάση τού «από 
έξω βλέπεις καλύτερα» έδωσε κίνητρο για 
περαιτέρω συζητήσεις. Το Καίμπριτζ, από 
την άλλη, παρείχε έναν χώρο ιδιαίτερου συμ
βολισμού. Όταν ένα από τα παλαιότερα και 
εγκυρότερα πανεπιστήμια στον κόσμο, που 
δύσκολα αποδέχεται αλλαγές και ακραίους 
νεωτερισμούς, φιλοξενεί ένα τέτοιο συνέ
δριο, τότε γίνεται ένα είδος συμβολικής βά- 
πτισης του αντικειμένου στα ύδατα των θε
σμών. Όσοι παραβρέθηκαν εκεί, ήταν πα- 
ρόντες σε μία τομή στη μελέτη του αντικει
μένου, ήταν παρόντες στη δημιουργία ενός 
νέου επιστημονικού πεδίου, στον βαθμό που 
αυτό διαμορφώνεται από τη διασταύρωση 
πάνω στον επιστημονικό χάρτη των δια
δρομών που οδηγούν από τον έναν μεμο
νωμένο ερευνητή στον άλλον.

Ερχόμενοι, τώρα, στις εισηγήσεις που 
έγιναν στο πλαίσιο του συνεδρίου αυτές θα 
μπορούσαν να καταταχθούν πολύ γενικά σε 
έξι κατηγορίες:
—Εμπορικός και νέος ελληνικός κινηματο
γράφος
—Ξεριζωμός και πέρασμα των συνόρων 
—Φαντασιώνοντας το έθνος 
—Συνέχειες και ασυνέχειες: φαντασιώνο
ντας το παρελθόν 
—Σύγκρουση και Αντίσταση 
—Λογοτεχνία και κινηματογράφος

Είναι σαφές ότι πολύ περισσότερες πτυ
χές από αυτές που φανερώνουν οι θεματικές

αυτές κατηγορίες καλύφθηκαν, καθώς μά
λιστα χρησιμοποιήθηκαν πολλές και διαφο
ρετικές επιστημολογικές προσεγγίσεις: από 
τον παραδοσιακό μαρξισμό στις πολιτισμι
κές σπουδές, από την αυτόνομη κειμενική 
μελέτη στην κοινωνιολογική προσέγγιση και 
στον συσχετισμό ιστορίας και κινηματογρα
φίας, από την αναζήτηση των πραγματικών 
συνθηκών μέσα στις οποίες το ελληνικό κοι
νό υποδεχόταν τις ταινίες στον συσχετισμό 
κινηματογράφου και λογοτεχνίας, καθώς και 
στη μελέτη του θεσμικού πλαισίου. Το δείγ
μα ταινιών που χρησιμοποιήθηκαν κάλυπτε 
ένα ευρύτατο φάσμα της ελληνικής κινημα
τογραφίας, από το Μια Ιταλίδα από την Κυ
ψέλη μέχρι τους Κυνηγούς, από το Τι έκανες 
στον πόλεμο, Θανάση-, μέχρι το Βλέμμα του 
Οδυσσέα και το Όλα είναι δρόμος, από τους 
Γενναίους τού Βορρά μέχρι το Βαλκανιζα- 
τέτ, από τις Θαλασσιές Χάντρες μέχρι τον 
Θίασο, από τον Ζορμπά μέχρι την Ιφιγένεια 
εν Αυλίδι, από το Ρεπό μέχρι το Δύο Ήλιοι 
στον Ουρανό και το Δοξόμπους, από το Μι- 
ρουπάφσιμ ώς το No budget story.

Υπήρξε σαφές τελικό συμπέρασμα και 
θεωρητική συνισταμένη; Όχι βέβαια, καθώς 
σε καμία περίπτωση αυτό δεν ήταν το ζη
τούμενο. Αυτό που ενδιέφερε από την αρ
χή ήταν η διαφορά, η ανταλλαγή απόψεων, 
η μετακύληση της γνώμης, η παρουσίαση 
και η αποκάλυψη μιας άλλης οπτικής γωνίας. 
Η αίσθηση ήταν ότι, τελικά, όλα αναμείχθη- 
καν μεταξύ τους. Δεν υπήρξαν παράλληλοι 
κόσμοι, άλλος αυτός του εμπορικού, άλλος 
αυτός του λεγάμενου νέου ελληνικού κινη
ματογράφου, άλλος της μίας θεωρητικής 
σχολής, άλλος της άλλης. Όλα διασταυρώ
νονταν μέσα στο κοινό πλαίσιο αναφοράς, με 
αποκορύφωση εισηγήσεις που έφερναν πλάι 
πλάι αντιπαρατιθέμενες πλευρές, πραγμα
τώνοντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο 
αυτό που το συνέδριο μας είχε καλέσει στην 
ουσία να κάνουμε: να δούμε πέρα από τα 
θέατρα πολέμου και πέρα από αντιπαλότη
τες  και να βρεθούμε στο μεταίχμιο, στο ση
μείο διάβασης των συνόρων, κάθε είδους 
συνόρων, και ανάλογα με το βήμα μας -μ ε 
τέωρο ή σταθερό- να διασχίσουμε το όριο, 
να επανέλθουμε στα πάτρια ή να εγκατα
σταθούμε εκεί.

Αν υπήρξε κάποιο συμπέρασμα, αυτό 
ήταν μεταθεωρητικό. Όλοι συμφώνησαν 
ότι έπρεπε σύντομα να ξαναβρεθούν -  ίσως 
και για να αποκτηθεί η οικειότητα που είναι 
αναγκαία για τη διατύπωση διαφωνίας και 
την παραπέρα εξέλιξη  του θεωρητικού πα
ραδείγματος. Αυτός που βγήκε σίγουρα

Π άνω : Σ κη νή  από το  Μ ιρ ο υ π ά φ σ ιμ  
τω ν Γ. Κ όρρα κα ι X . Β ούπ ουρα, που θ ίγ ε ι  
το  π ρόβλημα  τω ν α λβ α νώ ν μ ετα να σ τώ ν  
κα ι τ η ς  α δ υ ν α μ ία ς  ενσ ω μά τω σ ής το υ ς  
σ την  ελ λ η ν ικ ή  κο ινω νία .
Κ άτω : Ο Ρ έν ο ς  Χ α ρ α λα μ π ίδ η ς στη  
χα μ η λο ύ  π ροϋπ ολογισ μού τα ιν ία  του  
N o  b u d g e t story .

κερδισμένος ήταν ο ελληνικός κινηματο
γράφος, του οποίου τα δημιουργήματα γί
νονται ξανά αντικείμενο συζήτησης, που 
σχεδόν σίγουρα δεν θα χαρακτηρίζεται ού
τε  από παρελθοντολαγνία και νοσταλγία 
για χαμένα μεγαλεία και νύχτες με αγιό
κλημα, ούτε θα μεμψιμοιρεί συνεχώς για 
την κακή του τύχη. Κ
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τ ΠΠΑΠΑ

ωτογρσορος πάνω απ Ο λ α
του Σταύρου ΚαπλανΙδη

Η Αννα Βιχ, που εργάστηκε στον κινηματογράφο ως φωτογράφος πλατώ, μοντέζ αρνητικού 
και δασκάλα σε κινηματογραφική σχολή, δεν είναι πια ανάμεσά μας. Το κείμενο που 
ακολουθεί, επιχειρεί να φωτίσει την άγνωστη πλευρά της: της ανήσυχης καλλιτέχνιδος  
φωτογράφου και της γυναίκας που έβλεπε την τέχνη της σαν απλή, καθημερινή δοσοληψία 
με την καθημερινή, την πραγματική ζωή.
ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ του 1973 βρέθηκα στη
Φρανκφούρτη. Εκεί γνώρισα την Άννα. Ένα 
κορίτσι ιδιαίτερα όμορφο, με ισχυρή προ
σωπικότητα και χαρακτήρα. Ήταν 23 χρό
νων. Γυρίσαμε μαζί στο Παρίσι, όπου ζούσα. 
Από τότε ίσαμε σήμερα, η ζωή μας δεν ήταν 
παρά μια συνεχής γλυκιά, αλλά και οδυνηρή 
πολλές φορές, προσπάθεια η σχέση μας να 
μην είναι δέσμια του δεσμού μας. Χτίσαμε, 
ιιε πνειιιιατικό κόπο, υιπ ανάπη και υια αιι-

Α ννα  Β ιχ (1 992 )

ντροφικότητα, που 25 ολόκληρα χρόνια δεν 
μας εγκατέλειψε ποτέ.

Μετά την πτώση της χούντας, το 1975, 
ήρθαμε στη μεταπολιτευτική Ελλάδα με το 
σακίδιο του Μάη του '68 στην πλάτη, ακομ
μάτιστοι, ανήσυχοι κι ανυπόμονοι, για να 
συμμετέχουμε στη δημιουργία ενός κό
σμου που θα είχε βάση του, ευχόμασταν, 
όλα αυτά που τό τε  ήλπιζε κι ονειρευόταν 
η γενιά μας.

Ομως, η συνέχεια μας επιβεβαίωσε ότι 
η ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας, από το 
1821 και μετά, συνοψίζεται κυρίως μέσα από 
«χαμένες ευκαιρίες» (όπως και ο ελληνικός 
κινηματογράφος, άλλωστε). Με μερικές εξαι
ρέσεις -  φυσικά. Ολους αυτούς που τις εκ
μεταλλεύτηκαν. Τελικά, η Ελλάδα δεν τρώ
ει τα παιδιά της -  μάλλον το αντίθετο συμ

βαίνει. Τρώει όμως σίγουρα εκείνα που την 
αγαπούν κι η Αννα ήταν ένα απ’ αυτά.

Οι νεωτεριστικές φωτογραφικές τάσεις 
που κυριαρχούσαν τότε, και που ήδη γνώρι
ζε από πρώτο χέρι, δεν την αφορούσαν. Αυ
τό που την ενδιέφερε ήταν τα «απλά πράγ
ματα» και η πραγματική τους διάσταση -  
«αυτή η αίσθηση ζωής», όπως έλεγε. Αντι- 
στάθηκε με «γαϊδουρινή επιμονή» στα φω
τογραφικά πρότυπα για αισθητική κατανά
λωση, με άλλοθι την καλλιτεχνική φωτο
γραφία, που παρουσίαζαν τα ιλουστρατιόν 
έντυπα, μέχρι το τέλος.

Γνώρισε όλη την  τό τε  φωτογραφική 
«πιάτσα». Πρόσωπα και πράγματα. Συνερ
γάστηκε με το περιοδικό Ενα αλλά γρήγο
ρα είδε «το κακό με δρασκελιές να πλησιά
ζει» -  κι έφυγε. Δούλεψε στη φωτογραφία 
μόδας. Όμως, οι φρέσκες και δημιουργικές 
ιδέες της την έφεραν σε ρήξη με τον φω
τογραφικό κυνισμό που κυριαρχεί στο είδος.

Διορατική και πάντα ακριβής στη σκέψη 
και τις εκφράσεις της, παραδεχόταν από τό 
τε: «Μπορούμε μόνο να προσπαθήσουμε». Η 
Αννα, που είχε κάτι από τη στόφα του Ντασ- 
σέν, ευγενική, χαμηλότονη, χωρίς περιττούς 
φιλελληνισμούς, επιδίωκε να είναι ισότιμη 
στον υιοθετημένο τόπο και είχε μια βαθιά 
αγάπη για τους ανθρώπους. Το προσπάθη
σε με όλες της τις δυνάμεις. Έμαθε γρήγο
ρα τα ελληνικά και κατάφερε να κατακτήσει 
ένα πλούσιο και αξιόλογο λεξιλόγιο, τέτοιο 
που να της επιτρέπει να πραγματεύεται σε 
συζητήσεις θέματα ανάλογα με τα φιλοσο
φικά κείμενα και τους συγγραφείς που διά
βαζε: Σόνταγκ, Μπένγιαμιν, Λάιμπνιτζ, Πα- 
παδιαμάντης, Πλάτων, Αριστοτέλης... Ηξε
ρε να συζητά -  διέθετε σαρκαστικό χιού
μορ και έθετε συνεχώς ερωτηματικά.

Η στάση ζωής της και η γνώση της φω
τογραφίας, της όξυναν το  αισθητήριο όσο 
παρατηρούσε τον κόσμο -  το χώρο της κα
θημερινότητας, όπου και τα πιο μικρά πράγ
ματα αποκτούν αξία. «Τα πολλά μικρά πράγ
ματα κάνουν τα μεγάλα», έλεγε. Εύρισκε 
ένα θέμα και δούλευε χρόνια πάνω σ’ αυτό. 
Εμβάθυνε αναλύοντάς το, στη αρχή θεω
ρητικά και στη συνέχεια φωτογραφικά -  με-

τατρέποντας την εικόνα σε φωτο-γραφία. 
Σε Γραφή.

Οι φωτογραφικές της αναζητήσεις πη
γάζουν, κυρίως, μέσα από την παράδοση 
των μεγάλων κλασικών φωτογράφων. Για 
την πρώτη της έκθεση στην Ελλάδα, το 1984, 
είχε επίμονα ασχοληθεί ώσπου να κατακτή
σει την τεχνική του «τονισμού», παρουσιά
ζοντας τοπία με τρόπο που να αποκαλύ
πτονται: ούτε με την τρέχουσα τουριστική 
οπτική ούτε με αισθητικούς ακκισμούς. Απο- 
φεύγοντας τη φωτογραφική «εκκεντρικό- 
τητα» και τον εύκολο εντυπωσιασμό, το 
βλέμμα της, βαθιά πνευματικό, περιπλανιό
ταν στην απλή καθημερινότητα, ως πηγή της 
καλλιτεχνικής στάσης απέναντι στη ζωή. Αυ
τό υποδηλωνόταν με σαφήνεια και στην έκ
θεση του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου 
Αθηναίων το 1992, με τις φωτογραφίες των 
δένδρων του Ελαιώνα της Αθήνας -  τα δέ
ντρα, «αυτά τα ζωντανά μνημεία», έλεγε.

Με αφορμή την έκδοση του βιβλίου της 
Εν Αθήναις... 1977, το Μάιο του 1992, έδω
σε μια συνέντευξη στην Ελευθεροτυπία, στον 
δημοσιογράφο Β. Καλαμαρά: «Μ’αρέσει πο
λύ ο φακός νορμάλ, γνωρίζοντας βέβαια, ότι 
σήμερα θεωρείται ο ευρυγώνιος ο φακός της 
εποχής μας. Θέλω να έχω άμεση επαφή με 
το θέμα μου. Η φόρμα και το καδράρισμα μ' 
ένδιαφέρουν μόνο σε σχέση με το περιεχό
μενο -  και όχι αυτά καθεαυτά. Η φωτογρα
φία πρέπει να απελευθερώνει την πραγμα
τικότητα και τους ανθρώπους».

Η Αννα δεν έκανε φολκλορίστικες ή σα
γηνευτικές φωτογραφίες που κολακεύουν 
το θέμα και εγκλωβίζουν τον θεατή. Γι’ αυ
τό άλλωστε μια σύμβουλος των εκδόσεων 
Καστανιώτη είχε αντιταχθεί στην έκδοση 
ενός βιβλίου της με θέμα τις γάτες στους 
δρόμους της πόλης. Τις έβρισκε θλιβερές!

Στην ταινία του Σταύρου Τορνέ Ενας 
ερωδιός για την Γερμανια, όπου υποδύεται 
μια γερμανίδα ορνιθολόγο, λέει:

«Α! Ώστε έτσι! Η ποίηση ζει από τα βαλ
σαμωμένα και τα βαλσαμωμένα ζουν από 
την ποίηση! Είναι μια άλλη αντίληψη για τη 
ζωή». Ο Σταύρος Τσιώλης, εκδότης βιβλίων 
ποίησης σε οικονομικό αδιέξοδο, της απα-
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ντά: «Ναι. Έτσι το έχουμε εδώ. Δύο δουλει
ές... η μία στηρίζει την άλλη».

Η Άννα εργάστηκε περιστασιακά και ως 
φωτογράφος πλατώ στον κινηματογράφο, 
όμως οι βιοποριστικές ανάγκες την υποχρέ
ωσαν να αναζητήσει κάτι πιο σταθερό. Έτσι, 
στράφηκε στην κοπή αρνητικού. Έψαξε στην 
αγορά του εξωτερικού, και έφερε πρώτη 
στην Ελλάδα μια εξαιρετική κολλέζα.

Με την ευαισθησία που είχε ως φωτο
γράφος για το ίδιο το υλικό του φιλμ, και τη 
μεθοδικότητά της, ανέπτυξε έναν ιδιαίτερα 
δικό της τρόπο κοπής αρνητικού που γρή
γορα την έκανε ένα από τα πρώτα ονόματα 
σ’ αυτή την «υποτιμημένη» -όπως έλ εγ ε -  
ειδικότητα. Ωστόσο, υπέστη την οικονομική 
ανέχεια, τις προσωπικές προσβολές, την 
ψευτομαγκιά και πολλά άλλα.

Αναγκάστηκε να βρεί κι άλλη δουλειά. 
Δίδαξε στατική φωτογραφία στη σχολή κι
νηματογράφου της Ευγ. Χατζίκου. Για να 
ανταποκριθεί, υπεύθυνη και συνεπής όπως 
πάντα, «έφτιαξε» ένα υποδειγματικό χειρό
γραφο βιβλίο μαθημάτων φωτογραφίας, προ
σαρμοσμένο στις ανάγκες της σχολής, κα
θώς και τρία ντοσιέ με πολύτιμες φωτογρα
φικές ασκήσεις, καταστάλαγμα έρευνας στα 
χημικά και δουλειάς ετών.

Παρ’ όλα αυτά, δεν εγκατέλειψε ποτέ 
τις δικές της φωτογραφικές περιπλανήσεις. 
Φωτογράφιζε επίμονα ώς το τέλος. Πορεύ
τηκε δύσκολα κι έφυγε πρόωρα, χωρίς να 
προλάβει να δείξει, να κοινωνήσει ευρύτε
ρα, τις σκέψεις της μέσα από την τέχνη της.

Η Άννα έχει πολλές ολοκληρωμένες 
φωτογραφικές δουλειές στο συρτάρι, που

Δ ύ ο  από τ ις  ε κ α το ν τά δ ες  φ ω το γρ α φ ίες  
τη ς  Ά νν α ς Β ιχ με θέμ α  τ ις  α λα ν ιά ρ ες  
γ ά τε ς  τη ς  Α θ ή να ς . Π ριν απ’ όλα  
φ ω τογρ ά φ ος, η Ά ννα  ερ γ ά σ τη κε  σ τον  
κινη μ α το γρ ά φ ο  επ ειδή  «η μία δ ου λειά  
σ τη ρ ίζε ι τη ν  ά λλη » .

η δική της καθημερινότητα, σκληρή και βαλ
σαμωμένη, δεν της επέτρεψε να δημοσιο
ποιήσει. Μακάρι αυτά τα φωτογραφικά της 
πονήματα, να εκτεθούν ή να εκδοθούν σύ
ντομα.

Πολίτης του κόσμου, αριστοκρατική, 
αξιοπρεπής, έμεινε πιστή μέχρι το τέλος σ’ 
αυτό που ονόμαζε, «η όρθια στάση του αν
θρώπου». «Την κάνω νωρίς», μου είπε με 
παράπονο. ίΚ

Άννα, σ' αγαπώ.

Δ α  σ κ ά . λ  α
Αρχές Οκτώβρη 1992, ξεκινήσαμε τις σπουδές μας στην κινη
ματογραφική σχολή της Χατζίκου, διατακτικά στην αρχή, με φό
βους αλλά και με πολλά όνειρα μαζί.
Την ίδια χρονιά ξεκινούσε και η Αννα Βιχ να διδάσκει στη σχο
λή. Ημασταν δηλαδή το  πρώτο τμήμα που αναλάμβανε η Αννα 
να διδάξει φωτογραφία κι αυτό, το  λιγότερο που θα μπορούσε 
να πει κανείς, ήταν τύχη βουνό.
Η Άννα δεν ήταν απλώς δασκάλα που γέμιζε μια ώρα μάθημα 
με κάποιες πληροφορίες για τη φωτογραφία- ήταν ένας άνθρω
πος που μετέδιδε το  πάθος και την αγάπη που η ίδια είχε για την 
τέχνη της φωτογραφίας -  κι αυτό με μεθοδικότητά.
Με τον πιο απλό κι άμεσο τρόπο αλλά και με μεγάλη ευαισθη
σία μας παρουσίασε τα φωτογραφικά θέματα και μας συνέ- 
στησε την προσοχή για τις αλλαγές που μπορεί να επέλθουν 
με τον χρόνο.
Η Αννα έβλεπε τον απέναντι, ήξερε με τι είχε να κάνει- έτσι και 
στη σχολή ήξερε ότι απευθυνόταν περισσότερο σε μαθητές της

κινούμενης εικόνας, γι' αυτό κι η γνώση που προσέφερε δεν πε
ριοριζόταν στη στατική φωτογραφία αλλά, ξεκινώντας από εκεί 
και περνώντας από κοινά σημεία, κατέληγε στην κινούμενη ει
κόνα. Βαθαίνοντας μάλιστα τη σχέση μ’ αυτή. Παράδειγμα, η πε
τυχημένη συσχέτιση της κίνησης στη φωτογραφία με το σλόου 
μόσιον στο σινεμά. «Στη φωτογραφία φωτογραφίζουμε τη στιγ
μή· στο σινεμά μπορούμε να διαλέξουμε τη στιγμή που θέλου
με να αναδείξουμε με το σλόου μόσιον».
Η Αννα δεν είναι πια εδώ κι αυτό σχεδόν αλλάζει τη ζωή μας. Χά
σαμε μια μεγάλη δασκάλα και μια αξέχαστη φίλη. Παρατηρητής 
της ζωής και λάτρης, χειριστής του φωτός, έχουμε πειστεί ότι, 
εκεί που βρίσκεται, πλημμυρισμένη από φως, θα 'ναι και θα ’χει 
αρκετό ακόμα για να παίξει μαζί του...
Καλό ταξίδι Αννα. Σ' ευχαριστούμε για ό,τι μας έδωσες.

Κώστας Λαζανάς, Δημήτρης Μπηλιώνης
μαθητές και φίλοι της Άννας
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01 ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ TOY MEDIA II
•■Προχωρούν οι δ ια δ ικα σ ίες για την 
αξιολόγηση του Προγράμματος MEDIA II 
(1996-2000), που σκοπό έχει την ενίσχυ
ση της  ευρωπαϊκής οπτικοακουστικής 
βιομηχανίας. Η αξιολόγηση είχε προβλε- 
φθεί από τη θεσμοθέτηση του προγράμ
ματος, πραγματοποιείται από ανεξάρτη
τη εταιρεία εμπειρογνωμόνων (ΒΙΡΕ) και 
περιλαμβάνει μια μελέτη για την επιρροή 
του π ρογράμματος στην ευρωπαϊκή 
οπτικοακουστική αγορά. Τα αποτελέσμα- 
τά  της  θα χρησ ιμεύσουν στον προσα
νατολισμό για ένα πρόγραμμα MEDIA III. 
Με κύριο θέμα την ε ξέλ ιξη  της αξιολό
γησης συνήλθε πρόσφατα στις Β ρυξέλ
λες η Διαχειριστική Συμβουλευτική Επι
τροπή του Προγράμματος MEDIA II. Η ελ 
ληνική αντιπροσωπεία, η κ. Όλγα Δ. Κλει- 
αμάκη, πρόεδρος-διευθύντρια του Ινστι
τούτου Οπτικοακουστικών Μέσων και ο 
κ. Γιάννης Μπακογιαννόπουλος, πρόε
δρο του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Κινη
ματογραφίας, έθ εσ ε καίρια ζη τήμα τα  
όπως:

•Την ανάγκη συνολικής αύξησης του  
προϋπολογισμού εν όψει του προγράμ
ματος MEDIA III.
•Στον τομέα της κατάρτισης, την ύπαρ
ξη υποτροφιών για τους επαγγελματιες  
των λεγάμενων «μικρών χωρών» και τη 
διεξαγω γή περισσότερων σεμιναρίων 
με αντικείμενο το επιχειρησιακό σχέδιο 
(business plan).
•Στον τομέα της ανάπτυξης, την εντονό
τερη υποστήριξη του ντοκυμανταίρ. 
•Τέλος, στη διανομή, στο πλαίσιο του  
γνωστού ως «αυτόματο σύστημα υπο
στήριξης», την  ενίσχυση της  επανε- 
πένδυσης σε ταινίες που προέρχονται 
από τις λεγάμ ενες «μικρές χώρες».

Οι υπεύθυνοι του Π ρογράμματος 
MEDIA ενημέρωσαν τα μέλη της Διαχει
ρισ τικής Επιτροπής για συγκεκρ ιμένα  
αποτελέσματα. Για τη χώρα μας, σημει
ώνεται η υποστήριξη στο προπαραγωγικό 
στάδιο με χρηματοδότηση 131 εκατ. ECU 
και στη διανομή με 393.357 ECU. Στην 
προώθηση, μέσω της εκδήλωσης Cartoon 
Forum Syros, η ενίσχυση από το MEDIA 
II ήταν 430.000 ECU.

ΝΕΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΕΣΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 
ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
•■Το 1ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογρά
φου και Νέων Μέσων Πάνω στην Τέχνη

θα πραγματοποιηθεί από τις 2 ώς τις  6 
Δεκεμβρίου στο κτίριο της Σχολής Καλών 
Τεχνών και στο Πολιτιστικό Κέντρο του 
Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού, στην 
οδό Πειραιώς.

Το φ εσ τιβάλ αυτό  επ ικεντρώ νετα ι 
στην παρουσίαση δημιουργικών ντοκυ
μανταίρ και m ultim edia ελλη ν ική ς  και 
διεθνούς επιλογής, αναδρομικά αφιερώ
ματα, computer generated art, docudramas 
και essay films πάνω σε διάφορους τομείς 
της τέχνης, καθώς και στη φιλοξενία δια
λ έ ξ ε ω ν  για την  τέχ ν η  του κ ινη μ α το 
γράφου και το σχεδιασμό multimedia εκ 
δόσεων με αντικείμενο την τέχνη.

Τα CD-ROM θα παρουσιαστούν σε ει
δικά σχεδιασμένη έκθεση-εγκατάσταση 
στο κτίριο της σχολής Καλών Τεχνών. Τα 
CD-ROM αλληλεπ ίδρασ ης με θέμα τη 
μουσική και το  χορό θα παρουσιαστούν 
με τη συμμετοχή του κοινού.

Για περισσότερες πληροφορίες και 
συμμετοχές:
•Τηλ: 01-7520065, φαξ: 01-9242407. e- 
mail:ermis72@ath. forthnet.gr

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
• Ό  Δήμος Κορυδαλλού και η Κινηματο
γραφική του Λέσχη, σε συνεργασία με 
τον τομέα Επικοινωνίας και MME του Πα
νεπιστημίου Αθηνών, διοργανώνουν από 
τις 25 Νοεμβρίου και κάθε Τετάρτη προ
βολές εστιασμένες στον Θόδωρο Αγγε- 
λόπουλο. Θα προβληθεί το  σύνολο του 
έργου του -  από την Εκπομπή ώς τη βρα
βευμένη Μια αιωνιότητα και μια μέρα.

Επίσης, από την Τρίτη 24 Νοεμβρίου 
και κάθε Τρίτη ώς το  τέλ ο ς  Φεβρουάρι
ου, διοργανώνεται στην αίθουσα Πλειά
δες  του Πνευματικού Κέντρου του  Δή
μου Αθηναίων σεμινάριο με θέμα το  έρ 
γο του Αγγελόπουλου. Την επιστημονι
κή ευθύνη του σεμιναρίου έχε ι η διδά- 
κτωρ Ιστορίας και Αισθητικής Κινηματο
γράφου κ. Ειρήνη Στάθη, ενώ θα διδά
ξουν ακόμη η καθηγήτρια του πανεπι
στημίου Αθηνών, κ. Μαρία Κομνηνού, και 
άλλες προσωπικότητες του χώρου.
•Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Κώ
σ τα ς  Γασ π α ρ ινά τος , τηλ . 4970475, 
4963914.

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΚΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
•■«Προβολές ραδιοκινηματογραφικές» 
είναι ο γενικός τίτλος  του δίμηνου προ
γράμματος (Νοέμβριος-Δεκέμβριος ’98)

που συνδιοργανώ νει η Λ έσ χη  Κ ινη 
ματογράφου του Ε ργατουπ αλληλικού 
Κέντρου Θεσσαλονίκης με το Ραδιοφω
νικό Σταθμό Μακεδονίας 102ΡΜ της ΕΡΤ- 
3, σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο 
Κ ινηματογράφ ου και την Ομοσπονδία 
Κινηματογραφικών Λεσχών Ελλάδας. Το 
δίμηνο πρόγραμμα περ ιλαμβάνει τρία 
αφιερώματα με τίτλους:

•Το σινεμά του Θόδωρου Αγγελόπουλου 
-  η μοναχική συλλογικότητα ενός λαού. 
•Από τη χαμένη αθωότητα του '60 στις  
οθόνες του ΙηΙβτηβί -  η νεολαία ακόμα 
αναπνέει.
•Ένα χρωματιστό χαμόγελο κόντρα στο 
γκρίζο.

ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑ ΤΡΑ
•■Η Κινηματογραφική Λέσχη Πάτρας ξ ε 
κινά τις προβολές της στο χώρο του κι
νηματογράφ ου Πάνθεον για τη σαιζόν 
1998-1999. Από 1-10-98 ώς 17-12-98 πρό
κειται να προβληθούν τα ινίες που καλύ
π τουν ευ ρ ύ τα το  γ εω γρ α φ ικό  φάσμα, 
όπως Η γεύση του κερασιού  του Α. Κια- 
ροστάμι, Καλω σήρθατε στο  Σαράγιεβο  
του  Μ. Γουίντερμποτομ, Βαθύ κόκκινο  
του Α. Ριπστάιν.

Φέτος, με την ευκαιρία της συμπλή
ρωσης 20 ετώ ν από την ίδρυση της  Λέ- 
σχης, έχουν προγραμματιστεί και αρκε
τές  παράλληλες εκδηλώσεις, όπως η πρε
μ ιέρα  τη ς  ν έα ς  π αράστασης Τ ρ έλες  
Γυναικών που περιλαμβάνει προβολή της 
ομώνυμης βωβής ταινίας του Έριχ Φον 
Στροχάιμ και ζωντανή μουσική από τους 
Σάκη Παπαδημητρίου (πιάνο) και Γεωρ
γία Συλλαίου (φωνή). Επίσης, με συνδιορ- 
γανωτή το Μορφωτικό Κέντρο της Εθνι
κής Τράπεζας θα πραγματοποιηθεί έκθε
ση κινηματογραφ ικής αφίσας με τ ίτλο  
«Αφίσες του Ελληνικού Κινηματογράφου» 
στο Πολιτιστικό Κέντρο της Εθνικής Τρά
πεζας. Το υλικό προέρχεται από την Ται
νιοθήκη της Ελλάδος.

Η ΕΡΤ ΔΕΝ ΞΕΧΝΑ ΤΟ ΝΤΟΚΥΜΑΝΤΑΙΡ
••Η  ξεχωριστή ποιότητα που διακρίνει το 
ντοκυμανταίρ ως τηλεοπτικό είδος, προ- 
έτρεψ ε την ΕΡΤ να το συμπεριλάβει στο 
νέο  της πρόγραμμα, προσφέροντας μια 
δ ιαφορετική ψυχαγωγία που αφορά τα 
κοινωνικά, πολιτιστικά, θεατρικά και εκ 
παιδευτικά θέματα. Κατά τη διάρκεια του 
φ ετινού  χειμώ να θα προβληθούν οκτώ  
ντοκυμανταίρ που σκοπό έχουν να στη
ρίξουν την ελληνική παραγωγή και νέους
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δημιουργούς που ασχολούνται μ' αυτό το 
είδος.

Αναλυτικά, οι τη λεθ εα τές  θα έχουν 
την  ευκαιρία να παρακολουθήσουν τις  
εξής  θεματικές ενότητες:

•Επταήμερο: σειρά ντοκυμανταίρ που 
αφορά μια κοινότητα εφήβων με νοητι- 
κή καθυστέρηση.
•Εξ Ομονοίας .σειρά 13 ντοκυμανταίρ για 
το χώρο της πλατείας Ομονοίας, εκε ί 
ακριβώς που η ιστορία διασταυρώνεται 
με τα σύγχρονα προβλήματα.
•Αθήνα, χειροποίητη πόλη: από το ομώ
νυμο βιβλίο του Β. Καραποστόλη, που 
καταγράφει τη ζωή στη Βαρβάκειο Αγο
ρά.
•Ρυθμοί και Δρόμοι: βίντεο από διάφο
ρες πόλεις της Ελλάδας -  μια μοντέρ
να ματιά στους ρυθμούς της σύγχρονης 
χώρας.
•Με φλόγα: σπονδυλωτά ντοκυμανταίρ 
με αφορμή έναν πίνακα ζωγραφικής, μια 
φωτογραφία, ένα  αντικείμενο.
•Θράκη, χθες-σήμερα-αύριο: οδοιπορι
κό στη Θράκη.
•Κλειστοί χώροι: ιδρύματα, φυλακές, ορ
φανοτροφεία, αλλά και ομάδες ανθρώ
πων που βρίσκονται σε κοινωνικό απο
κλεισμό.
•Σαν παραμύθι: ζουμ στους τελευταίους  
τεχνίτες της πληροφορικής παράδοσης.

TO MEDIA II ΔΙΝΕΙ ΩΘΗΣΗ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΟΠΤΙΚΟ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
••Η  ενίσχυση της ελληνικής οπτικοακου- 
στικής βιομηχανίας ήταν το  αντικείμενο 
συνάντησης που πραγματοποιήθηκε το 
Σεπτέμβριο μεταξύ του Δ.Σ. του Συνδέ
σμου Ελλήνω ν Παραγωγών Κ ινηματο
γράφου, Τηλεόρασης και Βίντεο και της 
προέδρου του Ινστιτούτου Οπτικοακου- 
στικών Μέσων, κ. Ολγας Κλειαμάκη. Από 
τη συνάντηση προέκυψε η ανάγκη συ
ντονισμού του ΙΟΜ με όλους τους εμπλε
κόμενους στο αντικείμενο  φορείς -  το 
Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Κ ινηματογρα
φίας, το Media Desk Hellas, τον Οργανι
σμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας και το Ελλη
νικό Κέντρο Κινηματογράφου.

Σημαντική, επίσης, θεωρήθηκε και από 
τις δύο πλευρές η χρηματοδότηση των 
ελλήνων παραγωγών από το  πρόγραμμα 
MEDIA II, με έμφαση στην ενίσχυση των 
μικρομεσαίων εταιρειών, οι περισσότερες 
από τις οποίες αντιμετωπίζουν σοβαρά 
προβλήματα. Επιπλέον, συζητήθηκαν η

νομική και δικαστική προστασία των δι
καιωμάτων των ελλήνων παραγωγών από 
την τηλεοπτική πειρατεία και τα ενδεχό
μενα μέτρα που μπορούν να ληφθούν για 
την προστασία τους.

ΣΥΜΜΑΧΙΑ EPT-ARTE
«Ή  ΕΡΤ βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις 
με το γαλλογερμανικό κανάλι Arte, επι
διώκοντας τη μετάδοση προγραμμάτων 
υψηλής ποιότητας. Η NET πρόκειται να 
εισάγει μια σταθερή ζώνη ARTE μέσα στο 
καινούργιο χειμερινό πρόγραμμα, η οποία 
θα προβάλλεται μία ή περισσότερες φ ο
ρές την εβδομάδα, με τη μετάδοση του 
σήματος του  ARTE. Α ντα λλα γές  προ
γραμμάτων, αγορές μουσικών εκπομπών, 
ντοκυμανταίρ ποικίλης ύλης, πορτραίτα 
καλλιτεχνών αλλά και συμπαραγωγές εί
ναι τα τηλεοπτικά είδη που επιδιώκει η 
ΕΡΤ να εξασφαλίσει μέσω αυτής της συ
νεργασίας. Στο πλαίσιό της, η ΕΡΤ έχει 
ήδη αρχίσει να προβάλει σειρά μουσικών 
ντοκυμανταίρ Music Planet, που αναφέ- 
ρονται σε πορτραίτα καλλιτεχνώ ν έθνικ 
μουσικής.

«ΕΦΥΓΕ» Ο ΑΝΔΡΕ ΑΣ ΖΗΣΙΜΑΤΟΣ
«■'Ενας από του παλιότερους ηθοποιούς 
του ελληνικού κινηματογράφου (και του 
θεάτρου), ο Ανδρέας Ζησιμάτος, «έφυ
γε» στις 26 Οκτωβρίου. Ο Ανδρέας Ζησι
μάτος είχε φοιτήσει στη Δραματική Σχο
λή του Εθνικού Θεάτρου, όπου έκανε την 
πρώτη του θεατρική εμφάνιση στο πλευ
ρό του Δ. Ροντήρη και, για τριάντα χρό
νια, ήταν ένας από τους βασικούς πρω
ταγω νιστές του Κρατικού Θεάτρου Βο
ρείου Ελλάδος, ενώ παράλληλα έπαιζε 
στο σινεμά. Η τελευτα ία  του εμφάνιση 
ήταν στην παράσταση Βολπόνε του Εθνι
κού Θεάτρου, κατά την περίοδο 1996-97.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΓΙΑ ΤΑ 
ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΟΛΥΜΕΣΑ 
•Τ ια  δεύτερη συνεχή χρονιά διεξάγετα ι 
φέτος στη χώρα μας το Ευρωπαϊκό Master 
με θέμα τη Διοίκηση Επιχειρήσεων Οπτι- 
κοακουστικών και Πολυμέσων. Το πρό
γραμμα στηρίζεται στη συνεργασία πολ
λών εκπαιδευτικών και ερευνητικών κ έ
ντρων της Ευρώπης, όπως το  Π ολυτε
χνείο του Κέμι Τόρνιο στη Φινλανδίας, το 
Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών του τμή
ματος Επικοινωνίας και MME του Πανε
πιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το  
Κ έντρο Βιομηχανικού Σχεδιασμού, το

ΖΥΛΜΒΟΤΠ

ανώτερο Ινστιτούτο Εμπορίου Σαιντ Λού- 
ις των Βρυξελλών, η πολυτεχνική σχολή 
Νόβα της Λισσαβώνας και τα Πανεπιστή
μια Μ ετζ και Paris VIII της Γαλλίας, ενώ 
υποστηρίζεται από το  ευρωπαϊκό πρό
γραμμα MEDIA II.

Οι σ υμμετέχ ο ντες  παρακολουθούν 
τουλάχιστον επτά ενό τη τες  μαθημάτων, 
μία από τις οποίες («Οι νομικές πλευρές 
της  ευρωπαϊκής οπτικοακουστικής βιο
μηχανίας») διδάσκεται μόνο στις Βρυ
ξέλλες , στο Κέμι Τόρνιο και στο Μετζ. Τα 
μαθήματα διαρκούν εννέα  μήνες, ακο
λουθεί τρίμηνη -έω ς  εξά μηνη- επαγγελ
ματική εξάσκηση και το  τελευταίο στάδιο 
για την απόκτηση του master είναι η δι
πλωματική εργασία. Στην Αθήνα, τα  μα
θήματα άρχισαν στις 5 Οκτωβρίου, ενώ 
στη Θεσσαλονίκη πρόκειται να αρχίσουν 
τον Ιανουάριο του 1999.
•Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδια
φ ερ ό μ ενο ι μπορούν να απευθύνονται 
στον κ. Μιχάλη Μειμάρη (Πανεπιστήμιο 
Αθηνών, τηλ. 3226691) ή στην κ. Φωτει
νή Λεανδρή (ΚΕΒΙΣ, τηλ. 7251893).

Ο Θόδω ρος Α γγελόπ ουλος και 
η Α ιω νιό τητα ... έχου ν  την  

τ ιμ η τική  το υ ς  σε μια σ ειρά  από 
κ ινηματογραφ ικά  σεμινάρια  

και π ροβολές.
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ΦΕΣΤΙΒΑΛ 
ΒΕΝΕΤΙΑΣ 1998

Το πρόσφατο Φεστιβάλ 
της Βενετίας τελικά δεν 
οπέφυγε την εσωτερική 

tou κρίση -  που οδήγησε 
οτην παραίτηση του 

Βιευθυντή του. Ωστόσο, η 
Μόστρα συνεχίζει να 
Φιλοξενεί ανήσυχες 

ταινίες -  έστω κι αν για 
να τις στηρίξει πρέπει να 

χρησιμοποιήσει τη 
βιτρίνα της 

σπιλμπεργκιανής 
«εποποιίας»...

του Βασίλη Κεχαγιά

äfr

ΤΗΝ ΩΡΑ που οι Κάννες, αγκυροβολημέ
νες από καιρό στο λιμάνι της κοσμικότη- 
τας, απολαμβάνουν τη σχετική ασφάλεια 
του, η Βενετία και το Φεστιβάλ της κλυ
δωνίζονται στ’ ανοιχτά των επιλογών τους, 
κάπου ανάμεσα στο γκλάμουρ και στην 
υψηλή ποιότητα. Κι ενώ οι Κάννες, ακόμα 
και στις χειρότερες στιγμές τους, χαίρουν 
της ασυλίας της διεθνούς κινηματογραφι
κής κοινότητας, η Βενετία δέχεται τα πυ
ρά της αμφισβήτησης, ακόμη και όταν επι
χειρ εί να προωθήσει τ ις  πιο α ξιό λο γες  
εναλλακτικές προτάσεις του παγκόσμιου 
κινηματογράφου.

Για παράδειγμα, όλοι απέδωσαν τη φ ε
τινή βράβευση του Τζιάννι Αμέλιο, με το  
Ετσι γελούσαμε, σε σκοπιμότητες, προ
σπάθεια ανάδειξης του ιταλικού σινεμά και 
άλλα παρόμοια, ενώ πρόκειται για ένα φιλμ 
που άνετα θα προέβλεπε κάποιος την επι
κράτησή του, αφού ανταποκρίνεται στα 
κριτήρια ενός ανάλογου θεσμού. Ένα φρέ

σκο φιλμ της μεταπολεμικής Ιστορίας της 
Ιταλίας, ώς το  1970, καλογυρισμένο, με 
στιβαρούς πρώτους ρόλους, εκπληκτική 
φωτογραφία και σκηνοθετική άποψη. Μπο
ρεί προς το  τέλ ο ς  το  έργο να χάνει την 
πυξίδα του και να πλέει στα τυφλά, με τ ί
ποτα, όμως δεν θα παραγνωρίζαμε τη  ση
μαντική αξία του, τη δραματουργική δό
μηση των χαρακτήρων, την επιτυχημένη 
παράλληλη ανάπτυξη τω ν προσωπικών 
ιστοριών και της Ιστορίας.

Σίγουρα, λοιπόν, δεν ήταν σκάνδαλο ο 
περιορισμός του Κουστουρίτσα, με το  Μαύ
ρος γάτος, άσπρη γάτα, στο Αργυρό Λιο
ντάρι, αφού ο Βαλκάνιος κάνει μια «τρελή» 
ταινία. Έξω από τις  γνωστές νόρμες, αυ
τοσχεδιάζει πάνω στις γνώριμες νότες της 
τσιγγάνικης μουσικής, μαζεύοντας μια ομά
δα αθιγγάνων στις όχθες του Δούναβη και 
αποδεικνύοντας το ασυμμάζευτο ταλέντο 
του. Ένα έργο χωρίς άξονα, με μόνο μέλη- 
μα το  ξεδίπλωμα των σκηνοθετικών αρε-

83 χρόνων, ο Ερικ Ρομερ 
οννεχιζει να θλεπει με φρέσκια 
ΙΜτηα τον κοσμο. Στο Φεστιβάλ 

Βενετίας συμμετείχε με τη 
Φθινοπωρινή ιστορία -  που 

αποδεικνυει την αλήθεια του 
ισχυρισμού μας.



τών του Κουστουρίτσα, που αποπειράται 
να εξευτελίσ ει το χολλυγουντιανό μεγα
θήριο, με την κάμερα-σφεντόνα, αφού κα
τασκευάζει μια παρωδία αμερικανικής ται
νίας με ελάχιστα χρήματα αλλά περίσσια 
ιδεών και κινηματογραφικής λατρείας.

Πίσω από τη βιτρίνα των πρώτων βρα
βείων, που συμπλήρωνε η πανευρωπαϊκή 
πρώτη προβολής της σπιλμπεργκιάδας που 
φέρει τον τίτλο Η διάσωση του στρατιώτη 
Ράιαν, υπήρξαν κάποιες σημαντικές στιγ
μές, που οι προβολές τις αγνόησαν. Το σκα
πτικό μηχάνημα, όμως, της αβόλευτης κι- 
νηματογραφοφιλίας όφειλε να τις εξορύ- 
ξει. Όπως το σκληρό μέταλλο του Ερίκ Ρο- 
μέρ, που αντέχει στα 83 χρόνια του και λά
μπει μέσα στο σελλυλόιντ. Η Φθινοπωρινή 
ιστορία, συνέχεια των γνωστών εποχιακών 
ιστοριών του Ρομέρ, φρεσκότατη, διαπνε- 
όμενη από τα καφεκίτρινα χρώματα του φθι
νοπώρου και το πρώτο δροσερό αεράκι που 
αναστατώνει τις καρδιές των πρωταγωνι
στών, συνδυάζει μια κοινότοπη ιστορία με 
την πυκνότητα του δεύτερου επιπέδου ανά
γνωσής της, που την αναδιατάσσει, την ει
ρωνεύεται, την υπονομεύει. Ή, πάλι, ο γνώ
ριμός μας από το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης 
Μοχσέν Μακμαλμπάφ, με τη Σιωπήτου, γε
μίζει με τους ήχους της Πέμπτης Συμφω
νίας του Μπετόβεν την οθόνη και διαποι- 
μαίνει τη φύση, με ταγό ένα τυφλό αγορά- 
κι που έχει το χάρισμα της διορατικότητας. 
Αυτός ο πιτσιρικάς Τειρεσίας μαζεύει και 
ήχους, υπενθυμίζοντας την ουσιαστική γεύ
ση της ζωής και την απαξία που οφείλουμε 
στο θάνατο, υψώνοντας το ανάστημα της 
τέχνης εμπρός του. Ακόμη και οι αδελφοί 
Ταθιάνι, με συμπτώματα σήψης τελευταία, 
φαίνεται να ξαναζωντανεύουν, παίρνοντας 
οξυγόνο από το Γελάς, μια ωραία ταινία, 
πικρή ελεγεία  για όλα τα «απωλεσθέντα 
αντικείμενα» αυτού του βίου. Ταλέντα που 
ναυάγησαν πριν ανοιχτούν στον ωκεανό 
της τέχνης, όνειρα που χάθηκαν αύτανδρα 
στο πέλαγος της ματαιότητας. Οι βαλκάνι- 
οι γείτονές τους δείχνουν να αποτελούν 
μια ισχυρή δύναμη του σύγχρονου σινεμά, 
καθώς επ' ονόματι Λούτσιαν Πιντιλίε (Τε
λευταία στάση παράδεισος) και Γκόραν Πα- 
σκάλιεβιτς (Πυριτιδαποθήκη) αποδεικνύουν 
ότι τα δάκρυα της πίκρας από τα πρόσφα
τα παθήματα της περιοχής καθιστούν ιδιαί
τερα εύφορο το κινηματογραφικό έδαφος 
στο οποίο πέφτουν. Ο πρώτος με την ιστο
ρία μιας πόρνης κι ενός στρατιώτη, που προ
σπαθούν, όμοια αγρίμια, να ξεσκίσουν τις 
σάρκες του περίγυρού τους με τα δόντια

!Κ -< ...—

του έρωτα για να πέσουν από τους πυρο
βολισμούς της εξουσίας (δεν θυμίζει, αλή
θεια, Ευδοκία·,). Ο δεύτερος απέσπασε πε
ντάλεπτο χειροκρότημα, συνδέοντας με το 
φιτίλι της έβδομης τέχνης, το αιμάσσον πε
δίο της Βοσνίας με το φαινομενικά ήσυχο 
αστικό τοπίο της περιοχής. Οι αλυσιδωτές 
εκρήξεις του τέλους κινδυνεύουν να εξα
πλωθούν σε όλη την έκταση της Βαλκανι

κής, ο πόλεμος γέννησε μια σειρά από αι
μοσταγή τέρατα, που κυκλοφορούν ελεύ
θερα στη ζούγκλα της. Ευτυχώς, η τέχνη 
βρήκε μια μαγική έκταση εικόνων για να τα 
περιθάλψει! ¡Η

Πάνω : Ά σπ ρος γάτος, μαύρη γάτα , του  
Εμίρ Κ ουσ τουρίτσ α (Α ργυρό Λ ιοντάρ ι).

Δ εξ ιά : Η ώρα τη ς  απονομής για  
τον Τ ζιάνν ι Α μέλ ιο , γ ια  την  τα ιν ία  
Ε τσ ι γελούσαμε. Το φ ετινό  Χρυσό  

Λ ιοντάρ ι -  που δ εν  είνα ι βέβαιο  ότι 
αμφ ισ βητή θηκε σωστά.



ΙΝΓΚΜΑΡ ΜΠΕΡΓΚΜΑΝ

Σ Ο πόλεμος των
αλτιμπάγκων

της Σοφίας Γεωργιάδου

«Δεν μαλώνω ποτέ με τη φαντασία μου, εκείνη είναι που 
αποφασίζει», έλεγε ο Μπέργκμαν. Ο κινηματογράφος του  
σουηδού δημιουργού δεσπόζει στις οθόνες μέχρι σήμερα, 

που η φήμη του συντηρείται από τα αναδρομικά  
αφιερώματα στο έργο του. Η σκηνοθετική αυστηρότητα  

εκπορεύεται από τα δαιμόνια του, ενώ τα πρόσωπα 
των ηθοποιών προδίδουν τα πάθη τους.

Ο ΙΝΓΚΜΑΡ ΜΠΕΡΓΚΜΑΝ δεν έχει τίποτα 
να κρύψει. Συμφωνεί ότι πάσχει από ανεπι
τήδευτο ναρκισσισμό. Ότι παλιμπαιδίζει. Οτι 
έχει κλειστοφοβία. Ότι είναι αθεράπευτα 
πολυγαμικός. Και κυκλοθυμικός. Δεν θέλει 
να πεθόνει. Απορεί που ζει. Απορεί για το 
θεό. Βασανίζεται από υπαρξιακά άγχη και 
τρέμει τους ανελκυστήρες. Ο κ. Μπέργκμαν 
συμφωνεί σε όλα. Απλώς, δεν παραδέχεται

Ο Μ π έρ γκμαν  δ ιευ θ ύ ν ε ι κάποιο  
γύρ ισ μα. Η φ ω τογρ α φ ία  είνα ι 

τρ α βηγμένη  το  Φ εβρουάριο 1998, από 
τον φ ω τογρ ά φ ο  Μ π ενγκσ τ  

Β α ν ζέλ ιο υ ς , ένα ν  από το υ ς  λ ίγο υ ς  
φ ω τογρ ά φ ους που του  δ ό θη κ ε  το  

δικα ίω μα  να α π ο θα να τίσ ει τον  
δ ημιουργό  τη ν  ωρα τη ς  δ ο υ λε ιά ς  του.

τίποτα. Σε μια περιβόητη τηλεοπ τική  
συνέντευξη, ο παρουσιαστής Ντικ Κόβετ ρώ
τησε τον Μπέργκμαν αν θα έκανε ποτέ ψυ
χανάλυση. Ο Μπέργκμαν απάντησε ότι εί
χε επισκεφθεί κάποιον ψυχαναλυτή το 1986 
αλλά, έπειτα από τρεις συναντήσεις, κηρύ
χθηκε παντελώς υγιής. Λίγο αργότερα, η 
ερωτική σύντροφος του Μπέργκμαν, Μπί- 
μπι Άντερσον, υπενθύμισε στον σουηδό δη

μιουργό ότι στην πραγματικότητα ο ψυ
χαναλυτής είχε απλώς δηλώσει: «Πάσχεις 
από τόσες πολλές νευρώσεις, που δεν σε 
θεραπεύω από φόβο μήπως σταματήσεις να 
κάνεις ταινίες».

Το 1982, ο Μπέργκμαν ανακοινώνει την 
απόσυρσή του από το κινηματογραφικό προ

σκήνιο. Το Φάννυ και Αλέξανδρος θα είναι η 
τελευταία του ταινία. Το 1983 γυρίζει τη μι 
κρου μήκους Το πρόσωπο της Καρίν (αφιε
ρωμένη στην μνήμη της μητέρας του) και το 
1984 το Μετά την Πρόβα (γυρισμένο για την 
τηλεόραση). Δεν τίθεται θέμα απορίας για 
έναν κινηματογραφιστή που αυτοαναιρείται 
Όπως άλλωστε είχε πει και ο Γουώλτ Γουί- 
τμαν: «Φυσικά και αντιφάσκω. Είμαι τερά 
στιος και χωράω τα πάντα».

Το παιδί της Κυριακής
Μπεργκμανικό γνωμικό: «Το να κάνεις 

ταινίες προαπαιτεί το κουράγιο να βουτήξεις 
στα έσχατα βάθη της παιδικής ηλικίας». Ο κ. 
Ερνστ Ινγκμαρ Μπέργκμαν γεννιέται στις 14 
Ιουλίου 1918. ημέρα Κυριακή. Για τον σπου
δαίο δραματουργό Στρίντμπεργκ. τα Παιδιά 
της Κυριακής είναι κληρονόμοι της μεταφυ
σικής προίκας. Χαρισματικό ώς προς την κα
τανόηση της θεϊκής αλήθειας, προικίζονται 
με ενορατική ματιά και ανεπτυγμένη διαί
σθηση. Τα παιδιά της Κυριακής ξεσκεπά
ζουν σιωπηλά τα προσωπεία.

Ο μικρός Ινγκμαρ επινοεί πολύ σύντομα 
μια λίστα συμπεριφορών. Ανταγωνιστικός 
στον μεγα λύτερο  α δελφ ό  του Νταγκ. 
Ησυχος απέναντι στον πατέρα του Ερικ. 
Απαιτητικά τρυφερός στη μητέρα του Κα
ρίν. Απόμακρος και επιθετικός στη μικρότε
ρη αδελφή Μαργαρίτα. Διαβολικά πολυμή
χανος, αποφεύγει να πάει σχολείο μέχρι τα 
7 του χρόνια. Προφασίζεται αδιαθεσία, 
στομαχόπονο και κλειστοφοβία. Οταν τον 
αναγκάζουν να πάει, εξοργίζεται σε βαθμό 
λιποθυμίας. Η μητέρα του συμβουλεύεται 
φημισμένο παιδίατρο που συστήνει αυστη
ρότητα. Ως επακόλουθο, η Καρίν απορρίπτει 
τη λατρεία του γιου της εξασκώντας συμ
βολικό απογαλακτισμό. Από δω και στο εξής, 
αρχίζουν οι ταπεινωτικές τιμωρίες: εθιμοτυ
πικό χτύπημα με βέργα, εξαναγκασμός να 
περπατήσει στο δρόμο φορώντας το κόκκινο 
φουστάνι τη ς  α δελφ ής του, σιωπή που 
κρατούσε για μέρες (σκηνές γονικής τιμω
ρίας εμφανίζονται αργότερα στην Ώρα του 
λύκου, στο Πρόσωπο με πρόσωπο και στο 
Φαννυ και Αλέξανδρος).

Η ιδιαιτερότητα του οικογενειακού αυτου 
φάσματος θα είναι πάντα παρούσα στη φιλ- 
μογραφία του Μπέργκμαν. Ως συνέπεια, η 
γνώση βιογραφικου υλικου γίνεται απαραί
τητο κριτήριο για την εγκυροτητα των εκά- 
στοτε κινηματογραφικών αναλύσεων. Αλλω
στε, ο ίδιος ο Μπέργκμαν θεωρεί το σινεμό 
«το βωμό όπου εξα σ κείς  την τέχνη  της 
εξομολόγησης» και τους γονείς «ασφυκτικές
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εμπνεύσεις». Οι μηεργκμανικές μούσες είναι 
βασανισμένες και ενοχοποιημένες. Μα πάνω 
απ' όλα είναι παιδιά' Παιδιά της Κυριακής.

Από τη Μανία, 1944, 
στο Καλοκαίρι με την Μάνικα, 1952

Ο μαθητευόμενος Μπέργκμαν οραματί
ζεται τους πρώτους κινηματογραφικούς ήρω- 
ες  με «κουκλοθεατρικές» συνισταμένες. 
Είναι το εκκολαπτόμενο σινεμά του Μπέρ
γκμαν και χωρίζεται σε 2 βασικές υποδιαι
ρέσεις. Αυτοί που κινούν τα νήματα της μα- 
ριονέτας και οι μαριονέτες. Στην Κρίση 
(1946), ο άνεργος ηθοποιός Τζακ προσπα
θεί να αποπλανήσει τη 1 δχρονη Νέλλυ κα
τά τη διάρκεια του ετήσιου χορού μιας μι
κρής κωμόπολης. Παρασύροντας το πλήθος 
σε μια χαοτική φασαρία, θα πει στη μεθυ
σμένη Νέλλυ: «Έχεις δει ποτέ σου τόσο πα
λαβές μαριονέτες; Και ξέρεις ποιος τις κούρ
δισε; Εγώ».

Οι θεολογικές αγωνίες του Μπέργκμαν 
αυτή τη περίοδο εστιάζονται επίσης σε κου- 
κλοθεατρική βάση. Ο θεός σχεδιάζει και πα
ρεμβαίνει όπου αυτός κρίνει απαραίτητο. 
Στην Μανία (1944, το  σενάριο γράφει ο 
Ίνγκμαρ Μπέργκμαν και τη σκηνοθεσία υπο
γράφει ο Αλφ Σιόμπεργκ), ο νεαρός Γιαν- 
Ερικ επαναστατεί στη γονική και σχολική 
εξουσία και συνάπτει σχέσεις με την Μπέρ
τα, γυναίκα ελευθερίων ηθών. Οταν όμως ο 
σαδιστής καθηγητής λατινικών, Καλιγούλα 
(ο οποίος διατηρεί έναν καταπιεστικό δεσμό 
με την ίδια γυναίκα), αποκαλύπτει το μυστι
κό του Γιαν-Ερικ στον λυκειάρχη, ο νεαρός 
αποβάλλεται από το σπίτι του. Εδώ θα πα- 
ρέμβει και το θεϊκό σχέδιο διάσωσης: η 
Μπέρτα τελικά πεθαίνει από αλκοολισμό και 
ο λυκειάρχης επιστρέφει για να πείσει τ ε 
λικά τον Γιαν-Έρικ να επανενταχθεί στην 
κοινωνία. Αυτή την περίοδο, ο θεός υπάρχει 
-  αλλά μηχανορραφεί.

Από τη Νύχτα των Σαλτιμπάγκων, 
1953 μέχρι τα Χαμόγελα  

καλοκαιρινής νύχτας, 1955
Το 1952, ο Μπέργκμαν εξομολογείται 

στη γυναίκα του, Γ καν Γ κρουτ, τον ερωτικό 
δεσμό που διατηρούσε με τη Χάρριετ Αντερ- 
σον. Χωρίζουν το 1953 αλλά παραμένουν 
φίλοι. Πάνω στην Γ κρουτ, ο Μπέργκμαν δη
μιουργεί την ώριμη πλέον γυναίκα. Ο χαρα
κτήρας Γ κρουτ θα είναι παρών στις ταινίες 
αυτής της περιόδου.

Ο σουηδός δημιουργός ξεκινά την εξά
σκησή του στη «γαμήλια κωμωδία», ε 
ρευνώντας τις ιδιαιτερότητες του γάμου (πε

ριλαμβάνοντας την απιστία και την ασυμβα- 
τότητα). Οι πρωταγωνιστές αυτής της πε
ριόδου είναι ο μεσήλικος άνδρας, ο οποίος 
σχετίζεται με νεαρές κοπέλες και είναι συνή
θως ανυπόφορος νάρκισσος. Η νέα γυναίκα 
σκιαγραφείται από ματαιόδοξη ώς εγω 
κεντρική. Ο χαραισήρας του μεσήλικου ήρωα 
(είναι γνωστός ως Μπγιόνστραντ) καταλή
γει χωρίς ταίρι. Στην καλύτερη περίπτωση, 
συνειδητοποιούν ότι αγαπούν τη συνομίλη-

κη που στο παρελθόν είχαν αγνοήσει, προδώ- 
σει ή εγκαταλείψει. Η μεσήλικη γυναίκα είναι 
αυτή που τελικά επικρατεί διότι, σε αντίθε
ση με τη  νεαρή αντίπαλό της, δ ιαθέτει 
υπομονή, κατανόηση και μητρική υποστήρι
ξη. Αυτή η γυναίκα-Γκρουτ δεν τρέφει ψευ
δαισθήσεις και δεν έχει καμία αμφιβολία για 
το ποιον αξίζει να αγαπήσει. Ο γάμος και η 
οικογένεια αποτελούν γι’ αυτή τέτοια ύψι- 
στη ολοκλήρωση, που παραχωρεί το δικαί
ωμα ευκαιριακών συζυγικών παραστρατη
μάτων, το δικαίωμα στην απιστία.

Ο Μπέργκμαν αυτή την περίοδο ασχολεί- 
ται επίσης μ’ αυτό που αποκαλεί «θεραπεία 
του ναρκισσισμού». «Αυτή τη φορά, η διά
σωση του νάρκισσου επιτυγχάνεται μέσα 
από διαδικασίες δημόσιας ταπείνωσης ή 
γελοιοποίησης». Ο κλόουν Αλμπέρτι θα 
γελοιοποιηθεί στη Νύχτα των Σαλτιμπάγκων 
από μια παρέα στρατιωτικών, που πληρώνουν 
τη γυναίκα του ώστε να κολυμπήσει μαζί 
τους γυμνή. Προσπαθώντας να τη βγάλει 
από το νερό και καταντώντας περίγελος, ο 
Αλμπέρτι διαπράττει την πρώτη πραγματι
κή θυσία γι’ αυτή. Παρόμοια παραδείγματα 
βρίσκονται στο γνωστότερο έργο αυτής της 
περιόδου, το Χαμόγελα καλοκαιρινής νύ

χτας. Ο περήφανος Φρέντρικ θα διωχτεί από 
το διαμέρισμα της ερωμένης του φορώντας 
μόνο μια ρόμπα. Όταν στη συνέχεια προσπα
θεί ν’ αυτοκτονήσει παίζοντας ρωσική ρου
λέτα, διαπιστώνει ότι έπαιζε με άσφαιρο βλή
μα.

Το 1955, ο δεύτερος γύρος έχει ολοκλη
ρωθεί. Ο Μπέργκμαν έχει ήδη γνωρίσει τη 
19χρονη ηθοποιό Μπίμπι Αντερσον και συ- 
ζεί μαζί της.

Ο Ιππότης και ο Θ άνατος σ την Έβδομη  
σφ ραγίδα  του  Μ π έργκμαν. Ο σ κηνοθέτης  
α ντλ εί από τ ις  π αιδ ικές του  μνήμες  
για να κάνει μια α λληγορική  τα ιν ία .

Από την Έβδομη σφραγίδα
μέχρι το Χειμωνιάτικο φως

Η περίοδος αυτή θεωρείται από μια με
ρίδα κριτικών το απαύγασμα των θεολογι- 
κών αναζητήσεων του Μπέργκμαν. Για 
κάποιους άλλους, η Εβδομη σφραγίδα ση
ματοδοτεί τη γέννηση του αυθεντικού Μπέρ
γκμαν. Μια άλλη θεωρία λέει ότι αυτή είναι 
η τελευτα ία  περίοδος που ο Μπέργκμαν 
προσφεύγει σε μιμητισμούς ικανούς να του 
εξασφαλίσουν αποδοχή και αναγνώριση.

Οι γνώμες διίστανται. Αυτό στο οποίο 
όλοι συμφωνούν είναι ότι η Εβδομη σφρα
γίδα παρουσίασε τον πρώτο αποκαλυπτικό 
κινηματογραφικό εφιάλτη. Η Σουηδία του 
13ου αιώνα μαστίζεται από πανούκλα, τη 
στιγμή που ολοκληρώνει τον εκχριστιανισμό 
της. Η ταινία εμπνέει τη συσχέτιση της 
πανούκλας με το φόβο ενός ατομικού 
ολοκαυτώματος. Η καινούργια μπεργκμανι- 
κή αλληγορία κατοχυρώνει τον Σουηδό στα 
μάτια πιστών και απίστων.
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Επιθυμώντας να ξορκίσει τη δική του 
'•παθολογία», ο Μπέργκμαν, σαν άλλος 
σταυροφόρος, ανακηρύσσει την παρακμή 
της άρχουσας τάξης. Αυτή την περίοδο, το 
Παιδί της Κυριακής θα αρχίσει επιτέλους το 
ξεσκέπασμα των προσωπείων. Οι σεβάσμιοι 
και ευυπόληπτοι θα γίνουν μάρτυρες της με
τωπικής σύγκρουσης του Μπέργκμαν με την 
διαλεχτή κόστα τους. Το θέμα της ημέρας 
είναι η κραυγαλέα αντίθεση μεταξύ της δη
μόσιας εικόνας και της ιδιωτικής πτώχευ
σης. Κατηγορούνται: ο σταυροφόρος Αντό- 
νιος Μπλοκ (Η έβδομη σφραγίδα), ο βρα-

βευμένος καθηγητής δρ. Ισαάκ Μπόργκ 
(Άγριες φράουλες), ο πλούσιος κτηματίας 
Τόρε (Η πηγή των παρθένω\ή, ο επίσκοπος 
Τόμας Ερικσον (Χειμωνιάτικο φως).

Η περίοδος αυτή κλείνει με έναν συμ
φιλιωμένο Μπέργκμαν. Ο σουηδός δημι
ουργός έχει πλέον αποδεχθεί την Σιωπή του 
Θεού. Οπλισμένος με μια νέα αυτοπεποί
θηση, ο Μπέργκμαν ξεκινά μια νέα σταυρο
φορία και: «Αυτή τη φορά δεν θα κάνω ερω
τήσεις τύπου γιατί Θεέ;».

Ευτυχείς πτώσεις
Το Μάτι του Διαβόλου (1960) θα σημά- 

νει τη νέα έρευνα του Μπέργκμαν. Αυτή τη 
φορά θα εστιάσει στην κατάκτηση της γνώ
σης μέσω μιας τραυματικής εμπειρίας. Οι 
πρωταγωνιστές του είναι γυναίκες (λει
τουργούν σαν το alter-ego του δημιουργού) 
που υποπίπτουν στην αμαρτία της αθωότη
τας. Στη λίστα του Μπέργκμαν, αυτό είναι 
ένα θανάσιμο αμάρτημα που διδάχτηκε από

τον πρώτο πατέρα Θεό: «Αξιζε η γεύση του 
απαγορευμένου καρπού, την εξορία από τον 
παράδεισο; Οπωσδήποτε», συλλογίστηκε ο 
Μπέργκμαν. Και το ονόμασε «η ευτυχής 
πτώση».

Οι πτώσεις μπορούν να είναι ένα ψέμα 
ή ένα φιλί στην, κατά τ ’ άλλα άμεμπτη, ζωή 
μιας κοπέλας (Το μάτι του Διαβόλου), η ταύ
τιση μιας ηθοποιού με τους ρόλους που παί
ζει και η επακόλουθη ψυχολογική της κα
τάρρευση (Περσόνα), ο θάνατος ενός αθώ
ου που είναι απαραίτητος για τη συμφιλίω
ση των αλλοτριωμένων οικογενειακών με
λών (Κραυγές και ψίθυροι), η εγκατάλειψη 
μιας ετοιμοθάνατης αδελφής που θα απε
λευθερώσει από τον βαμπιρικό κλοιό της (Η 
σιωπή). Αυτή η περίοδος χαρακτηρίζεται από 
την επιμονή του Μπέργκαμν να ορίσει τη δι
κή του σκηνοθετική και θεματική γραφίδα. Η 
κριτικός Π ω λίν  Κ α έλ  θα μιλήσει για ταινίες 
ανατομίας, «όπου τα πάντα εκτίθενται: καρ
κινογόνοι ιστοί, νευρικές απολήξεις, κυττα- 
ροφάγοι ιοί».

Για μια τέχνη βαμπίρ
Ακολουθούν, Η Ώρα του Λύκου, Ντρο

πή και Το πάθος της Αννας. Σ’ αυτή την κα
τηγορία εντάσσονται και Το αυγό του φιδι
ού όπως και το Από τη ζωή των μαριονεττών 
/Μαριονέττες (τα οποία γυρίστηκαν αρκετά 
χρόνια αργότερα). Ο Μπέργκμαν ξεκινά δια
δικασία βαθύτερης ενδοσκόπησης και δι
είσδυσης στα ποικίλα alter-ego του. Οι πρω
ταγωνιστές του είναι συνήθως καλλιτέχνες 
-  μια «φυλή» που η κοινωνία τείνει να ωραι
οποιεί και να χειρίζεται με επιείκεια.

Στις ταινίες αυτής της περιόδου, ο πρω
ταγωνιστής πάσχει από ευθυνοφοβία. Κα
ταφεύγει σε αυτοεξορία (συνήθως, κάποιο 
μικρό νησί ή απομονώνεται στη φαντασία 
του) ή αφήνεται έρμαιο στην τρέλα. Ανα
μειγνύεται με ανθρώπους ή καταστάσεις 
που του επιτρέπουν να εκφράσει λανθά- 
νουσες σεξουαλικές διαστροφές και βίαια 
πάθη. Δολοφονεί ή προκαλεί ένα θάνατο. 
Το τέλος είναι σχεδόν πάντα ανοιχτό και 
η μοίρα του  πρωταγω νιστή παραμένει 
άγνωστη.

Αυτή την εποχή, ο Μπέργκμαν ανοίγει 
το κινηματογραφικό του τηλεσκόπιο και συ
μπεριλαμβάνει πολιτικές και κοινωνικές πτυ
χές που επηρεάζουν τους χαρακτήρες. Στην 
Ώρα του λύκου, η κοινωνία συμβολίζεται 
στο πρόσωπο μιας παρακμασμένης αριστο
κρατικής οικογένειας. Στην Ντροπή, οι χα
ρακτήρες δρουν σε μια Σουηδία που αργο
πεθαίνει σε έναν φανταστικό εμφύλιο πό

λεμο. Στο Πάθος της Αννας, ο πόλεμος του 
Βιετνάμ καδράρει την πλοκή. Το αυγό του φι
διού διαδραματίζεται a t  μια αποσυντιθέμε
νη Γερμανία του μεσοπολέμου (Πρώτος Πα
γκόσμιος) και οι πρωταγωνιστές εμπλέκο
νται σε πολιτικά παιχνίδια. Στο Από τη ζωή 
των μαριονετών συναντάμε πρόσωπα της 
κυβέρνησης, του επιχειρηματικού κόσμου 
και του υπόκοσμου. Η τέχνη είναι δίκοπο μα
χαίρι. Οι προσωπικές ανησυχίες του Μπέρ
γκμαν εκδηλώνονται με τη σκιαγράφηση 
μιας τέχνης-βαμπίρ που είναι τον περισσό
τερο χρόνο ανενεργή -  αλλά, όταν ξυπνά, 
κατασπαράσσει.

Η τελική άφεση
Η τελευταία περίοδος του Μπέργκμαν 

(κατά γενική αποδοχή από το 1973 μέχρι 
το 1993) χαρακτηρίζεται από μια έμμεση 
συμφιλίωση με τα φαντάσματα του παρελ
θόντος. Ο Μπέργκμαν θα συγχωρήσει τη 
μητέρα του μέσα από τις περισσότερες ται
νίες αυτής της περιόδου. Πρωταγωνίστρια 
θα είναι η συνειδητοποιημένη γυναίκα, αυ
τή που αντιλαμβάνεται ότι η ψυχολογική 
της ασφυξία και συναισθηματική παράλυ
ση είναι αποτέλεσμα των οικογενειακών 
και συζυγικών της σχέσεων.

Ταινίες-κλειδιά: Σκηνές από ένα γάμο, 
Η μαγική φλογέρα, Πρόσωπο με πρόσωπο, 
Φθινοπωρινή σονάτα, Φάννυ και Α λέξαν
δρος.

Σε διάρκεια 40 χρόνων συστηματικής 
δημιουργίας, οι ταινίες του Μπέργκμαν συν
θέτουν μια αξιοπρεπή ποικιλία: οι τοπο
γραφίες ελίσσονται από μια πρόσφατα εκ
χριστιανισμένη Σουηδία του 13ου αιώνα μέ
χρι το μεταπολεμικό τοπίο ενός κοντινού 
μέλλοντος. Οι πρωταγωνιστές ξεκινούν από 
την πρώτη μετεφηβική ηλικία που αγωνί
ζονται για μια θέση στο λαβυρινθικό ενήλι
κο κόσμο και φτάνουν στον μεσήλικο κα
θηγητή που ξαναζεί ονειρικά τη νεότητά  
του. Το είδος τους θα καλύψει κωμωδία μέ
χρι μοντερνοποιημένο θρησκευτικό δράμα. 
Στην προσπάθειά τους να κατοχυρώσουν 
τον Μπέργκμαν ως δημιουργό, οι κριτικοί 
έχουν καταγράψει αντιθετικούς θεματικούς 
άξονες: έχουν γράψει για το  ψάξιμο του 
θεού ή τη φυγή από το θεό. Για την ικεσία 
του αλλοτριωμένου καλλιτέχνη ή την ενο
χοποίηση μιας τέχνης υπονομεύτριας. Γ ια 
τον τρόμο που προκαλεί η επικείμενη κοι
νωνική αποσάθρωση ή τον μακάβριο ε ν 
θουσιασμό που εμπνέει η παρακμή. Για τον 
εξαγνισμό της Γυναίκας ή τον απροκάλυ
πτο μισογυνισμό. Για την απόρριψη των
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αστικών αξιών ή τη νοσταλγία για την ανενεργή πλέον τάξη.
Οι ετυμολογικοί εξαγνιστές θα καταδιώκουν τον Μπέργκμαν 

παντοτινά. Καθώς οι κριτικοί θα ξεχωρίζουν σε ενότητες το έρ
γο του, οι δικαστές της ετυμολογίας εκδικάζουν την υπόθεση 
Μπέργκμαν. Η ετυμηγορία που δέχτηκε κατά καιρούς ο Μπέρ
γκμαν τον υποβίβαζε σε λογοτεχνικό κλέφτη που ασχημονεί στα 
έργα του Στρίντμπεργκ, του Καμύ, του Κίρκεργκαρντ. Αντιγρά
φει τον Μαρσέλ Καρνέ και εκτονώ νει τα φροϋδικά του συ
μπλέγματα. Η ταυτότητα του Μπέργκμαν έχει πλαστογραφηθεί 
εις βάρος των αυθεντικών καλλιτεχνών. «Ο Σουηδός απλά ανα
παράγει». Τον έχουν αποκαλέσει «απλοϊκό», «κακόγουστα βα
ρύγδουπο».

Από την άλλη, θα υπάρχει πάντα ο Μπέργκμαν του μαγικού 
φανού και των σαλτιμπάγκων. Ο ψεύτης Μπέργκμαν που θέλει 
να τραβήξει την προσοχή. Ο Σουηδός που φοβάται να τα ξιδέ
ψει, ο οποίος πάντα κλείνει 2 δωμάτια σε κάθε ξενοδοχείο που 
επισκέπτεται, φοβούμενος μια επικείμενη κλειστοφοβική κρί
ση. Και φυσικά, ο Μπέργκμαν που ονειρεύεται. Ο αγαπημένος 
του Στρίνμπεργκ άλλωστε είχε πει: «Ευλογημένος αυτός που 
ονειρεύεται. Γ ϊ αυτόν δεν υπάρχουν ούτε μυστικά ούτε εμπό
δια ούτε νόμοι». ¡Η

Φ Ι Λ  Μ Ο Γ Ρ Α  Φ Ι Α

1945 KRIS
1946 DET REGNAR PA VAR KARLEK
1947 SKEPP TILL INDIA LAND Τ Ο  Λ ΙΜ Α Ν Ι  Τ Ω Ν  Χ Α Μ Ε Ν Ω Ν  Ψ Υ Χ Ω Ν

1948 MUSIK 1 MOKER
1948 HAMNSTAD
1949 F ANGELSE
1949 THIRST Π Α Θ Ο Σ  Κ Α Ι Η Δ Ο Ν Η

1949 TILLGLADJE
1950 SANT HANDER INTE HAR
1951 FRANSKILD
1951 SOMMARLEK Ε Ρ Ω Τ Ε Σ  Ε Φ Η Β Ω Ν

1952 KVINNORS VANTAN Π Ω Σ  Α Π Α Τ Η Σ Α Μ Ε  Τ Ο Υ Σ  Α Ν Δ Ρ Ε Σ  Μ Α Σ

1952 SOMMAREN MED MONIKA Κ Α Λ Ο Κ Α ΙΡ Ι Μ Ε  Τ Η  M O N IK A

1953 GYCKLARNAS AFTON Η  Ν Υ Χ Τ Α  Τ Ω Ν  Σ Α Λ Τ ΙΜ Π Α Γ Κ Ω Ν

1954 EN LEKTION 1 KARLEK
1955 KVINNODRUM
1955 SOMMARNATTENS LEENDE Χ Α Μ Ο Γ Ε Λ Α  Κ Α Λ Ο Κ Α ΙΡ ΙΝ Η Σ  Ν Υ Χ Τ Α Σ

1957 DET SJUNDE INSEGLET Η  Ε Β Δ Ο Μ Η  Σ Φ Ρ Α Γ ΙΔ Α

1957 SMULTRONSTALLET Α Γ Ρ ΙΕ Σ  Φ Ρ Α Ο Υ Λ Ε Σ

1958 NARA LIVET Σ Τ Ο  Κ Α  Τ Ω Φ Λ Ι Τ Η Σ  Ζ Ω Η Σ

1958 ANSIKTET 0  Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Σ  Μ Ε  Τ Α  Δ  Υ Ο  Π Ρ Ο Σ Ω Π Α

1959 JUNGFRUK ALLAN Η  Π Η Γ Η  Τ Ω Ν  Π Α Ρ Θ Ε Ν Ω Ν

1960 DJAVULENS OGA Τ Ο  Μ Α Τ Ι  Τ Ο Υ  Δ ΙΑ Β Ο Λ Ο Υ

1961 LUSTGARDEN
1962 SASOM 1 EN SPEGEL Μ Ε Σ Α  Α Π Ο  Τ Ο  Σ Π Α Σ Μ Ε Ν Ο  Κ Α Θ Ρ Ε Π Τ Η

1962 NATTVARDS GASTERNA
1963 TYSTNADEN Η  Σ ΙΩ Π Η

1964 FOR ATT INTE TALA OM
ALLA DESSA KVINNOR Ο Λ Ε Σ  Α Υ Τ Ε Σ  Ο Ι  Γ Υ Ν Α ΙΚ Ε Σ

1966 PERSONA Π Ε Ρ Σ Ο Ν Α

1967 STIMULANTIA
1968 VARGTIMMEN Η  Ω Ρ Α  Τ Ο Υ  Λ Υ Κ Ο Υ

1968 SKAMMEN Η  Ν Τ Ρ Ο Π Η

1969 EN PASSION Τ Ο  Π Α Θ Ο Σ

1969 RITEN Ο Ι Τ ΙΠ Ο Τ Ε Ν ΙΟ Ι

1970 FARODOKUMENT Ο Ι Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Ι Τ Ο Υ  Φ Α Ρ Ο

1971 BERORINGEN Η  Ε Π Α Φ Η

1972 VISKNINGAR OCH ROP Κ Ρ Α Υ Γ Ε Σ  Κ Α Ι Ψ ΙΘ Υ Ρ Ο Ι

1973 SCENER UR ETT AKTENSKAP Σ Κ Η Ν Ε Σ  Α Π Ο  Ε Ν Α  Γ Α Μ Ο

1974 TROLLFLUJTEN 0  Μ Α Γ Ε Μ Ε Ν Ο Σ  Α Υ Λ Ο Σ

1976 ANSIKTE MOT ANSIKTE Π Ρ Ο Σ Ω Π Ο  Μ Ε  Π Ρ Ο Σ Ω Π Ο

1978 HUSTSONATEN Φ Θ ΙΝ Ο Π Ω Ρ ΙΝ Η  Σ Ο Ν Α Τ Α

1978 DAS SCHLANGENEI Τ Ο  Α Υ Γ Ο  Τ Ο Υ  Φ ΙΔ ΙΟ Υ

1980 AUS DEM LEBEN
DER MARIONETTEN Μ Α Ρ ΙΟ Ν Ε Τ Τ Ε Σ

1983 FANNY OCH ALEXANDER Φ Α Ν Ν Υ  Κ Α Ι Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Σ

1983 KARINS ANSIKTE
1984 AFTER THE REHEARSAL Μ Ε Τ Α  Τ Η Ν  Π Ρ Ο Β Α

1 9 9 β LARMAR OCH GOR SIG TILL Τ Ο  Π Ρ Ο Σ Ω Π Ο  Τ Ο Υ  Κ Λ Ο Ο Υ Ν

κ ........

ΦΑΝΤΑΣΙΑ ΟΠΤΙΚΟ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ
ΤΟΥΣ ΣΚΗΝΟΘΕΤΕΣ ΚΑΙ Π  ΑΡΑΠΙΚΟΥΣ 

ΠΟΥΜΑΣ ΕΜΙΙΙΣΤΕΥΘΗΚΑΝ 

ΤΙΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΤΟΥΣ

«ΑΝΕΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ» Πέτρος ΣΕΒΑΣΤΙΚΟΓΑΟΥ 

-ΟΤΑΝ Ο ΣΑΓΚΑΛ ΚΟΣΤΙΖΕ ΛΙΓΟΤΕΡΟ Γιώργος ΖΕΡΒΑΣ

ΑΠΟ ΕΝΑ ΚΙΛΟ ΠΑΤΑΤΕΣ» Γιώργος ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

«RANE» Srdan DRAGOJEVIC 

«ΚΑΜΙΑ ΣΥΜΠΑΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΒΟΛΟ» Αψψρης ΑΘΑΝΙΤΗΣ 

«ΑΥΡΙΟ ΘΑ ΞΕΡΟΥΜΕ» Αντρέας ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ 

«ΑΘΩΟΣ» Κώστας ΝΑΤΣΗΣ 

«AFTER THE END OF THE WORLD» hanNICHEV 

«ΑΥΡΙΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ

MIA ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΜΕΡΑ» Άγγελος ΑΜΠΑΖΟΓΛΟΥ 

«ΝΥΧΤΟΛΟΥΛΟΥΔΑ» Νίκος ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ 

«ΠΡΩΙΝΗ ΠΤΗΣΗ» Ντένης ΗΛΙΑΚΗΣ 

«TENDER» Χρηστός ΑΗΜΑΣ 

«ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΔΗΣΣΟ» Στέλλα ΘΕΟΑΩΡΑΚΗ 

«ΑΝΑΣΑ» Χρηστός ΑΗΜΑΣ 

«ΠΩΣ ΣΕ ΛΕΝΕ;» Σ τέλλα  ΘΕΟΑΩΡΑΚΗ

θάνος ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΑΟΣ 

«ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΜΙΑΣ ΑΙΩΝΙΟΤΗΤΑΣ» Αλέγρος ΑΑΜΠΡΙΑΗΣ

Φ ιλμ ή Β ί ν τ ε ο  
Φ ι ξ ι ο ν  ή Ν τ ο κ ιμ α ν τ έ ρ  

Μ ικ ρο ύ  ή Μ εγά λ ου  Μ ή κ ο υ ς

Φ α ν τ α σ ί α  Ο π τ ι κ ό  ακ ο υ σ τ ι κ ή
Post Production Studio

ΚΑΛΑΙΣΠΕΡΗ 24, 117 42 ΑΘΗΝΑ  
THA./FAX: +30-1-9226.840
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ΚΕΝ
ΛΟΟΥΤΣ

Ο Κεν Λόουτς ξεκίνησε 
δουλεύοντας για την 
τηλεόραση, περίοδος 
που άφησε τα χνάρια 

της και στον 
κινηματογράφο του, 

ο οποίος παρατηρεί με 
εξαιρετική ακρίβεια τους 

χαρακτήρες και το 
περιβάλλον μέσα στο 

οποίο κινούνται.

ΣΤΡΑΤΕΥΣΗ
της Χριστίνας Μ ούργκα

ΗΤΑΝ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ της δεκαετίας του ’80, όταν ταινίες όπως το  Ωραίο μου 
πλυντήριο (Στήβεν Φρήαρς), Μ εγάλες ελπίδες (Μάικ Λη), Θα 'θελα να 'σουν 
εδώ (Νταίηβιντ Λίλαντ), Φιλιά από το Λίβερπουλ (Κρίστιαν Μπέρναρντ), 
σηματοδότησαν τη στροφή του βρετανικού κινηματογράφου στη ρεαλιστι
κή φλέβα των διδαγμάτων του free cinema, η οποία παραμένει ανεξάντλη
τη μέχρι σήμερα, όπως αποδεικνύουν το  Εικοσιτέσσερα Επτά του Σέην Μέ- 
ντοουζ και το Nil by mouth του Γκάρρυ Ολντμαν.

Ο Κεν Λόουτς αποτελεί τον συνεπέστερο ίσως εκπρόσωπο αυτής της 
τάσης που εκδηλώθηκε στο πλαίσιο του βρετανικού κινηματογράφου αφού, 
από τα πρώτα του κιόλας βήματα, η θεματολογία των ταινιών του εγγρά- 
φεται στο χώρο των λαϊκών στρωμάτων της αγγλικής κοινωνίας.

Προερχόμενος από το  χώρο του θεάτρου, θητεύει στην τηλεόραση γυ
ρίζοντας ντοκυμανταίρ χαμηλού προϋπολογισμού, τα οποία εντυπωσιάζουν 
με το  ρεαλισμό και την αμεσότητα τους. Ανάμεσα στις τηλεοπ τικές δου
λειές του ξεχωρίζει το Cathy Come Home (1966), το  οποίο εστιάζει στην πε
ρίπτωση ενός ζευγαριού που χάνει το  σπίτι του, ενώ η κοινωνική πρόνοια 
το απομακρύνει από το παιδί του. Οι συγγένειες με το  Ladybird, Ladybird ε ί
ναι προφανείς. Ο Λόουτς θα πει για την ταινία: «Δεν υπήρχε καμιά πολιτι
κή γραμμή στην Κάθυ, και η διαμαρτυρία της περιορίζεται σ' αυτό. Προ
σπάθησε να ωθήσει τους ανθρώπους να ενδιαφερθούν για ένα πρόβλημα, 
αλλά δεν τους έδινε καμιά ένδειξη  για το  πώς μπορούν να κάνουν κάτι γ ι’ 
αυτό. Στην καλύτερη περίπτωση, θα ήθελα η Κάθυ να οδηγήσει στην εθνι
κοποίηση των οικοδομικών επιχειρήσεων και στην ιδιωτικοποίηση της κα
τοικίας. Μόνο η πολιτική δράση μπορεί τελ ικά  να κάνει κάτι». Φαίνεται 
όμως, όπως και η τέχνη  μερικές φορές, μπορεί να έχει το ίδιο αποτέλεσμα, 
αφού η συγκεκριμένη ταινία οδήγησε στην δημιουργία του Charity Shelter.

To 1967 σκηνοθετεί το  Όχι δάκρυα για την Τζόυ (Poor Cow), χρησιμο
ποιώντας την τεχνική του σινεμά ντιρέκτ και του τηλεοπτικού ρεπορτάζ, 
ενώ, με τη βοήθεια του παραγωγού Τόννυ Γκάρνετ, θα γνωρίσει διεθνή επι
τυχία με το  Κες  (1969) και την Οικογενειακή ζωή (Family life, 1971), στην 
οποία καταγγέλλει την οικογενειακή καταπίεση. To Looks and Smiles, που 
ακολουθεί ύστερα από το Black Jack (1979), αποτελεί ένα θλιβερό σχόλιο 
πάνω στην ανεργία των νέων και το  Hidden Agenda (1990) καταπιάνεται 
με μια άλλη σταθερά του βρετανικού κινηματογράφου, το  ιρλανδικό τραύ
μα. Το 1991 εκπλήσσει με το Riff-Raff, στο οποίο περιγράφει τη ζωή μιας ομά
δας πλανόδιων εργατών σ' ένα εργοτάξιο  του Λονδίνου. Η ταινία γυρίστη
κε σε αληθινούς χώρους με ανθρώπους που γνώριζαν την αργκό και τον 
τρόπο ζωής των ηρώων της ιστορίας.

Στο ίδιο μοτίβο, ο Λ όουτς σκηνοθετεί το  Βροχή από π έτρες (Raining 
Stones, 1993) και, ένα χρόνο αργότερα, κλείνει την τριλογία της θατσερι- 
κής Αγγλίας με το  Ladybird, Ladybird. Η ταινία αφηγείτα ι την αληθινή ιστο
ρία μιας γυναίκας που χάνει τα παιδιά της όταν η κοινωνική πρόνοια απο
φασίζει να τα δώσει για υιοθεσία.

* 5



To Riff-Raff και το Raining Stones περιγράφουν την καθη
μερινή ζωή των ανέργων και των εργατών που έχουν ως μο
ναδικό καταφ ύγιο  τη ν  α λλη λ εγ γύ η  και το  χ ιούμορ. Με το  
Ladybird, Ladybird, όμως, το πεδίο στενεύει. Η κοινότητα πε
ριορίζεται πλέον σε δύο μόνο άτομα Ακολουθούν δύο στρα- 
τευμένες ταινίες, το Land and Freedom (Γη και Ελευθερία, 1995) 
και το Τραγούδι της Κάρλα (Carla's Song, 1996), που δυστυχώς 
δεν κατορθώνουν να ξεφ ύγουν από την παγίδα της δημαγω
γίας και του διδακτισμού.

Η τεχ ν ικ ή
Συχνά επικαλούμαστε τον  ρεαλισμό όταν μιλάμε για τον 

Κεν Λόουτς. Δεν θα αμφισβητήσουμε εδώ την προσήλωσή του 
στην πραγματικότητα, την οποία επιχειρεί κάθε φορά να περι
γράφει, αλλά θα εντοπίσουμε τα στοιχεία που χρησιμοποιεί 
στην προσπόθειά του να μην προδώσει την αλήθεια. Γιατί πά
νω απ’ όλα ο Λόουτς είναι ένας σκηνοθέτης ακριβής και απο
τελεσματικός, ο οποίος προβαίνει σε διαπιστώσεις -  και η βα
σική απαίτηση από τον λόγο του είναι να είναι σαφής και κα
τανοητός.

Η αξία του κινηματογράφου του Λόουτς συνίσταται στην 
ικανότητα που έχει να αναμειγνύει τη μυθοπλασία με την πραγ
ματικότητα. χωρίς να ξεχνά ούτε λεπτό ότι μπροστά του έχει ένα 
κοινό που παρακολουθεί την ταινία του και οφείλει να κρατήσει 
αμείωτη την προσοχή του.

Η πρώτη σεκάνς του Ladybird, Ladybird προσφέρει ένα απο
καλυπτικό παράδειγμα ως προς αυτή την κατεύθυνση. Τα πρώ
τα πλάνα ανιχνεύουν τους πελάτες ενός μπαρ: μερικοί συζη
τούν ενώ άλλοι παρακολουθούν εκείνους που τραγουδούν. Τα 
πάντα εδώ μας οδηγούν να πιστέψουμε ότι έχουμε να κάνου
με με σινεμά ντιρ έκτ (σύγχρονος ήχος, φυσικός φωτισμός), 
όμως ο τρόπος που εισάγει ο σκηνοθέτης την Μάγκυ (επιλέγει 
να τραγουδήσει ένα ερωτικό τραγούδι, κοιτάζει προς το  μέρος 
του Χόρχε και εκείνος προς το δικό της, η συζήτηση που ακο
λουθεί ανάμεσά τους διακόπτεται από πλάνα πότε του κοινού 
και πότε των τραγουδιστών...) ακολουθεί τις συμβάσεις των ται
νιών μυθοπλασίας. Ένα άλλο επιχείρημα στο οποίο μπορεί να 
στηριχθεί αυτή η άποψη είναι ότι ο Λόουτς αποφεύγει τα μο
νοπλάνα και, πάντα, κάνει εσωτερικό μοντάζ, ενώ από τις πρώ
τες  κιόλας ταινίες του (Οικογενειακή ζωή) καταφεύγει στο φλας 
μπακ. Δεν προσποιείται, δηλαδή, ότι αιχμαλωτίζει την πραγμα
τικότητα, αυτή καθ' εαυτήν, αλλά κάνει πιο ευανάγνωστη μια 
πραγματικότητα την οποία έχει ήδη σχηματίσει κομμάτι κομ
μάτι με την έρευνα και έχει ανασυστήσει με το  σενάριο -  τα 
σενάρια γράφονται πάντα από πρόσωπα που έχουν ζήσει από 
πολύ κοντά τα γεγονότα  που περιγράφουν, όπως για παρά
δειγμα στο Τραγούδι της Κάρλα, που το σενάριο έγραψε ο Πωλ 
Λέιβερτυ.

Μια τέτοια περιγραφή ωστόσο μπορεί να κάνει κάποιους να 
πιστέψουν ότι πρόκειται για μια ανούσια τηλεταινία. Ο Λόουτς, 
όμως, ξεφ εύγει απ' αυτή την παγίδα χάρη στο ιδιαίτερο ύφος 
του: η κάμερα ακολουθεί από πολύ κοντά τους ήρωες σε μ ε
σαίο συνήθως πλάνο, και τους εγκαταλείπει μόνο στο τέλος 
του πλάνου.

Σ τρ α τευ μ έν ο ς  κ ινη μ α το γρ ά φ ο ς
Οι ήρωες του Λόουτς είναι θύματα ενός κοινωνικού ντε-

« Δ εν  υπήρχε καμιά  
πολιτική γραμμή σ την  

Κάθυ, και η διαμαρτυρία  
της περιορίζετα ι σ ’ αυτό. 
Προσπάθησε να ωθήσει 

τους ανθρώπους να 
ενδ ιαφ ερθούν για ένα  

πρόβλημα, α λλά  δ εν  τους  
έδ ινε  καμιά έν δ ε ιξη  για το  

πώς μπορούν να κάνουν  
κάτι γ ι' αυτό».



Σ κη νή  από το  L ad yb ird , L ad yb ird , όπου η Κ ρ ίσ υ Ρ ο κ  υ π ο δ ύ ετα ι μια  μ η τέρ α  που 
π ροσ π αθεί να κρ α τή σ ε ι κ ο ντά  τ η ς  τα  π αιδ ιά  τ η ς , ό τα ν  η κο ινω ν ικ ή  π ρόνοια  τη ν  κρ ίνε ι 

α κ α τά λ λ η λ η  ω ς μ η τέρ α  λόγω  το υ  ν ευ ρ ικ ο ύ  χα ρ α κ τή ρ α  τη ς .

1967

(PIA M O T P A  <t> 1A

POOR COW ΟΧΙ Δ Α Κ Ρ Υ Α  Γ ΙΑ  ΤΗ Ν  ΤΖΟ Υ
1969 KES ΚΕΣ
1971 FAMILY LIFE Ο ΙΚ Ο ΓΕ Ν Ε ΙΑ Κ Η  ΖΩΗ
1979 BLACK JAC K
1980 TH E G A M E K E E P E R
1981 LOOKS AN D SM ILES
19 8 ι A  Q UESTIO N OF LE A D E R S H IP
1986 FA THE RLA ND
1990 HIDD EN A G E N D A
1991 R IFF-R A FF

1993 RAIN IN G  STONES ΒΡΟ ΧΗ ΑΠ Ο  ΠΕ ΤΡΕ Σ
1994 LA D Y B IR D , LA D Y B IR D
1995 LA ND A N D  FR EED O M ΓΗ ΚΑΙ Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ ΙΑ
1996 C A R LA 'S  SONG ΤΟ  ΤΡ Α ΓΟ Υ Δ Ι ΤΗΣ Κ Α Ρ Λ Α
1997 MY NA M E IS JOE ΤΟ Ο Ν Ο Μ Α Μ ΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΖΟ

τερμινισμού και το  σενάριο δεν κάνει τ ί
ποτα άλλο  παρά να π εριγράφει και να 
αποκαλύπτει τους μηχανισμούς που τους 
συντρίβουν. Γ ι’ αυτό, άλλω στε, μερικά 
από τα  πρόσωπα που εμφανίζοντα ι δεν 
έχουν ειδικό βάρος, υπόσταση, αλλά απο
τελούν αφορμές για να πει ο σκηνοθέτης 
εκείνο  που θέλει. Για παράδειγμα, στο 
Βροχή από πέτρες, ο Τάνσεύ (Τζόναθαν 
Τζαίημς), ένα είδος ενεχυροδανειστή και 
τοπικού γκάνγκστερ, εκπροσωπεί την εκ
μετάλλευση και τον κυνισμό. Ο θάνατός 
του μας αφήνει αδιάφορους, αφού στην 
ταινία δεν αποτελεί αυτόνομο χαρακτή
ρα αλλά ένα σύμβολο, μια φιγούρα χω
ρίς περίγραμμα. Το σενάριο για τον  Λό- 
ουτς είναι πάντα πιο δυνατό, πιο σημα
ντικό από τον  χαρακτήρα που επιχειρεί 
να περιγράφει.

Οι τα ινίες του Λόουτς, ιδιαίτερα της 
τελ ευ τα ία ς  περιόδου του, θα έμπαιναν 
άνετα  κάτω από την ετικέτα  του «στρα- 
τευμένου  κινηματογράφου» μαζί με τις 
ταινίες που ο Γαθράς γύρισε στη Χιλή και 
την Αργεντινή ή με το Beyond ragoon του 
Τζων Μπούρμαν.

Στο Γη και Ελευθερία  περιγράφει την 
ιστορία ενός νεαρού Αγγλου που συνδέε
ται με τους Ισπανούς οι οποίοι πολέμησαν 
ενάντια στο φασισμό το  1937, ενώ το  Τρα
γούδι της Κάρλα αναφέρεται στο πρόσφατο 
παρελθόν, στη Νικαράγουα του 1987, την 
εποχή που οι Κόντρας, με την υποστήριξη 
της Ουάσινγκτον, έσπερναν τον τρόμο στις 
περιοχές που συνόρευαν με την Ονδούρα.

Ομως οι πρωταγωνιστές, τόσο της μιας 
όσο και της άλλης ταινίας, δεν συμμετέ
χουν ποτέ πραγματικά στη δράση. Στο Τρα
γούδι της Κάρλα, για παράδειγμα, μόλις η 
περιπέτεια τελειώνει, ο Τζωρτζ επιστρέφει 
απογοητευμένος πίσω στη Σκοτία -  η λή
ξη της περιπέτειας σημαίνει και το  τέλος 
της διαδρομής του. Η συνάντηση ανάμεσα 
στην ουτοπία και την πραγματικότητα, ανά
μεσα στη θεωρία και την πράξη, δεν μπο
ρεί παρά να καταλήξει στην παραίτηση, μοι
άζει να λέει ο Λόουτς. Οι ήρωές του απέ
ναντι στην πολιτική, απέναντι στα έργα, 
δεν έχουν να προτάξουν τίποτα άλλο εκτός 
από την ευαισθησία, το συναίσθημα, γι’ αυ
τό και δεν καταφέρνουν να γίνουν πειστι
κοί. Μόνο στις περιπτώσεις που κατορθώ
νουν να αποκρυσταλλώσουν σε έργα τις 
πεποιθήσ εις το υ , όπως στο Ladybird, 
Ladybird, στο Riff-Raff και το Raining Stones, 
αποκτούν τις διαστάσεις ενός πραγματι
κού ήρωα. ϋ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΙ; - ΛΕΚΕΜΒΡΙΟΕ ’98
Κ



0RRIFLEX 535

I. Κ Α Λ Α Β Ι Τ Η Σ  & ΣΙ  A O . E . .  Α Ν Τ Η Ν Ο Ρ Ο Σ  11,  T . K .  1 1 6 3 4  Α Θ Η Ν Α .  Τ η λ . :  7 2 4 8 1 4 4 ,  7 2 2 6 4 6 0 ,  F A X :  7 2 9 1 6 1 3



Π ο ι κ ι λ ο μ ο ρ φ ί αc και
β^υρηματικότητα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ME TON 
ΗΛΙΑ ΚΠΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟ

Η φωτογραφία της ταινίας  
Black out του Μ ενέλαου  

Καραμαγγιώλη 
χαρακτηρίζεται από 

εντυπωσιακή ποικιλομορφία  
υλικών και τεχνικής και, 

σίγουρα, ο δ ιευθυντής  
φω τογραφίας Ηλίας 

Κωνσταντακόπουλος 
κέρδισε το στοίχημα της  

οπτικοποίησής της. 
Μ ένει να δούμε αν η ταινία  

κερδίζει το δικό της  
στοίχημα, ενοποιώντας αυτή  

την ποικιλομορφία σε έναν 
ενιαίο θεματικό άξονα.

της Ελένης Ράμμου

ΣΥΝΑΝΤΗΣΑΜΕ τον διευθυντή φωτογρα
φίας Ηλία Κωνσταντακόπουλο και μαζί του 
είχαμε τη συζήτηση που ακολουθεί.

•Ποιοι ήταν οι βασικοί σας συνεργάτες; 
— Βοηθοί μου ήταν ο Ηλίας Αδάμης και ο 
Γιώργος Μιχελής, η προσφορά των οποίων 
ήταν πολύτιμη, όχι μόνο σε επίπεδο τεχνικής 
κάλυψης αλλά και σε επίπεδο φωτογραφι
κής προσέγγισης, με τις παρατηρήσεις και 
τις συμβουλές τους. Η προστασία του βοη
θού είναι καθοριστική στη διάρκεια των γυ
ρισμάτων, γιατί η πίεση είναι τρομερή, με 
αποτέλεσμα να γίνονται απλοί κότατα λάθη. 
•Πού έγιναν τα γυρίσματα της ταινίας;

Ελευσίνας, στη Σχολή Καλών Τεχνών και σε 
μπαρ, ντίσκο κ.λπ.

Υλικά και πειραματισμός
•Ποια κάμερα χρησιμοποιήσατε και τι ε ί
δους φιλμ;
—Στα περισσότερα γυρίσματα χρησιμοποι
ήσαμε την ARRIFLEX BL-3 με φακούς της 
σειράς ZEISS high-speed 1.3. Χρησιμοποιή
θηκε και η ARRI-3 με high-speed unit για πολ
λά καρρέ. Επιπλέον, δουλέψαμε με τους φα
κούς ARRI M A C R 0100 επειδή υπήρχαν αρ
κετά κοντινά πλάνα και CANON 150-600.

Ο Μ εν έλ α ο ς  Κ α ρ α μαγγ ιώ λης  
κα ι ο Η λ ία ς  Κ ω νσ ταντα κόπ ουλος  

σ υ νερ γά σ τη κ α ν  επίπονα γ ια  το  
B lack  out, μ ια  τα ιν ία  με  

σ υμπ υκνω μένα  δ ια φ ο ρ ετικά  σ τυ λ  -  
άρα, με δ ια φ ο ρ ετ ικ ο ύ ς  μ ε τα ξύ  το υ ς  

φ ω τισ τικο ύ ς  τρόπ ους.

—Ένα μεγάλο μέρος τους έγινε στην Ελευ
σίνα, στην Ελαιουργική. Πρόκειται για ένα 
παλιό εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο, που 
διαμορφώθηκε κατάλληλα για να χρησιμεύ
σει ως στούντιο στον Σταύρο. Γυρίσματα έγι
ναν ακόμα σε διάφορα αεροδρόμια (Τανά
γρα, Αγχίαλος), στη βάση ελικοπτέρων της

Όσον αφορά τα  φιλμ, για το  ασπρόμαυρο 
μέρος της ταινίας χρησιμοποιήθηκε PLUS- 
X και DOUBLE-X της KODAK και για το έγ
χρωμο FUJI 125 και 500. Βέβαια, τα υλικά 
είναι πολύ περισσότερα' χρησιμοποιήθηκε 
Video-8, High-8, Mini Digital, Beta Digital, Beta 
αναλογικό. Επιπλέον, εκτός από τα βασικά 
φιλμ 35mm, δουλέψαμε με 16mm και με Su
per 16mm, το οποίο έγινε blow-up σε 35mm.

Εν ολίγοις, εκτός από Super-8, έχουν 
χρησιμοποιηθεί όλα τα είδη φιλμ και βίντεο, 
τα οποία τελικά μετατράπηκαν στα δύο βα
σικά φιλμ: το  Super-16 με blow-up και τα 
απλά 16mm σε 35mm με προβολή -  πολ
λές φορές και με το πλαίσιο της οθόνης μέ
σα στο κάδρο.
•Πειραματιστήκατε με σκοπό να εφαρμόσε
τε κάποιες ιδιαίτερες τεχνικές σε σχέση με 
υλικά ή μηχανήματα;
— Καταρχάς, υπάρχουν στην ταινία back
ground projections, για τα οποία χρησιμο
ποιήσαμε βιντεοπροβολέα BARCO 2000 κα
θώς και ιδιαίτερες προβολές βίντεο, όπως 
όταν η πρωταγωνίστρια τραγουδάει σε ένα 
σώου που διαδραματίζεται σε κάποιο νυ
χτερινό κέντρο και βλέπουμε πάνω στο γυ
μνό της σώμα, σε προβολή βίντεο, τις κινή
σεις που έκανε λίγο πριν. Επίσης, εκτός από 
τα κλασικά κινηματογραφικά φώτα, χρησι
μοποιήθηκαν και φώτα θεάτρου, τα  οποία



έχουν κάποια προτερήματα που δεν συνα
ντάς στα κινηματογραφικά. Για παράδειγ
μα, το PAR 64 δημιουργεί έναν πολύ ιδιό
μορφο σποτ φωτισμό και τα SB δημιουρ
γούν μια πολύ λεπτή έντονη φωτιστική δέ
σμη (sealed beam).

Γ ια τις φωτιστικές ανάγκες των γυρι
σμάτων στο στούντιο του φωτογράφου χρη
σιμοποιήθηκαν λάμπες φθορίου. Ο συγκε
κριμένος τύπος είναι στα 4000 Κέλβιν, πράγ
μα που σου επιτρέπει, με κάποια ζελατίνα, να 
το μετατρέψεις είτε σε 3200Κ είτε σε 5500Κ 
-  ανάλογα με τις ανάγκες σου. Το ζητούμε
νο στις συγκεκριμένες σκηνές ήταν ένας διά
χυτος μαλακός φωτισμός από μια μεγάλη 
φωτιστική πηγή που να αγκαλιάζει γλυκά τα 
πρόσωπα των ηθοποιών, χωρίς όμως να 
απλώνεται παντού -  κάτι που ελέγχεται με 
ογκώδη υλικά (αμερικάνες, μεγάλα χαρτό
νια, φελιζόλ). Οι λάμπες φθορίου είναι πολύ 
χρήσιμα φώτα γιατί μπορούν να τοποθετη
θούν όρθια, στο πάτωμα, στον τοίχο, αυξο- 
μειώνεται η φωτιστική τους ισχύ με την αυ
ξομείωση του αριθμού τους και, γενικά, 
έχουν μεγάλη ευελιξία.
•Χρησιμοποιήσατε σ ' αυτή την ταινία μακι- 
νιστικά συστήματα; Και με ποιον τρόπο; 
— Χρησιμοποιήσαμε κυρίως τράβελινγκ με

Πάνω : Ο Κίμων 
Γρηγοριάδης με τη  
Μ υρτώ  Α λικά κη  σε 
σκηνή του  B lack  out. 
Α ρισ τερά:
Ο σ κηνοθέτης  
κα θο δηγεί τον  μικρό  
ηθοποιό του.
Κάτω : Η Χάνα  
Σ υγκούλα  σε σκηνή  
τη ς  τα ιν ία ς , με φ όντο  
το  Ηρώ δειο.

πάνθηρα. Γ ια τις ανάγκες κάποιων σκηνών 
δουλέψαμε με steadicam το οποίο χειρίστη
κε ο Τίμος Κορονετόπουλος. Υπάρχουν και 
ντοκυμανταιρίστικα πλάνα στην ταινία, που 
γυρίστηκαν με την κάμερα στο χέρι, όπως η 
στρατιωτική παρέλαση στο κέντρο της Αθή
νας. Με μηχανή στο χέρι γυρίστηκαν επίσης 
και τα 16mm φιλμ -  που έπρεπε να μοιάζουν 
με ερασιτεχνικό Super 8. Επομένως, αντί

θετα από τη συνήθη πρακτική, έπρεπε νε 
προσέξω ώστε να έχω κακή κίνηση της κά
μερας, άσχημο καδράρισμα, απότομα ζουμ 
κ.λπ. Τα πλάνα αυτά είναι γυρισμένα στα 18 
καρρέ και, κάποιες φορές, στη διάρκεια της 
λήψης, μειώνοντας απότομα τα καρρέ ή αλ
λάζοντας βιαστικά το διάφραγμα, έχουμε 
μια εικόνα «καμένη».
• Είναι γνωστό ότι τα γυρίσματα κράτησαν

πολύ καιρό. Πότε ακριβώς ξεκίνησαν;
—Η ταινία άρχισε να γυρίζεται το καλοκαί
ρι του 1995 με άλλον οπερατέρ, με άλλον 
πρωταγωνιστή, με άλλον διευθυντή παρα
γωγής και με σχεδόν άλλο συνεργείο. Πρω
ταγωνιστής ήταν ο Μάριος Φραγκούλης και 
διευθυντής φωτογραφίας ο Νίκος Σμαρα- 
γδής. Απ ’ αυτά τα γυρίσματα, που κράτησαν 
περίπου τρεις εβδομάδες, έχουν χρησιμο
ποιηθεί τρεις σκηνές τελικά στην ταινία: η 
κηδεία στην αρχή, η Χάνα Συγκούλα στο 
Ηρώδειο και η σκηνή στον Βοϊδομάτη. Τα 
βασικά γυρίσματα της ταινίας με πρωταγω
νιστή τον Αλκή Κούρκουλο, νέο συνεργείο 
και διευθυντή φωτογραφίας εμένα, έγιναν 
το 1996 και κράτησαν περισσότερο από 20 
εβδομάδες. Λίγα ακόμα γυρίσματα έγιναν 
το 1997 και μερικά ακόμα το 1998.
•Για ποιο λόγο κράτησαν τόσο πολύ τα γυ
ρίσματα της ταινίας;
—Το σενάριο, με τη μορφή που είχε, χρο
νομετρήθηκε και υπολογίστηκε ότι βγαίνει 
4 ώρες και 40 λεπτά. Εκ των υστέρων, αφού 
αφαιρέθηκαν κάποιες σκηνές και έγινε πιο 
σφιχτό, το πρώτο cut βγήκε περίπου 4 ώρες 
και 10 λεπτά. Υπάρχουν συνολικά 6 ώρες 
υλικό, από το οποίο η ταινία θα μονταριστεί 
και για την τηλεόραση. Πάντως, τελικά, η κι-
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τζάμι κάτω από το  νερό στην πισίνα των 
εγκαταστάσεων του ολυμπιακού κολυμβη
τηρίου, στην Καλογρέζα.
•Με ποιο τρόπο «ενοποιήθηκαν» τα διαφο
ρετικά φορμά που χρησιμοποιήθηκαν; 
—Κάποιο από το  βίντεο υλικό μεταγράφτη
κε κατευθείαν από μόνιτορ, κάποιο άλλο έχει 
περάσει από τη διαδικασία του Domino. Υπάρ
χει και κινηματογραφημένο υλικό με ψηφιακή 
επεξεργασία, το οποίο έγινε εν μέρει στην 
Αγγλία και εν μέρει στην Ελλάδα' πρόκειται 
για τα ασπρόμαυρα πλάνα που έχουν ένα μι
κρό κομμάτι χρώμα. Τα παιδικά φλας μπακ 
είναι επεξεργασμένα στο χέρι -  γρατσου- 
νιές στο φιλμ, χημικά, καψίματα, κ.λπ.

Ποικιλομορφία και ευρηματικότητα
•Όλες αυτές οι τεχνικές δεν δημιούργησαν 
προβλήματα στο εταλονάζ;
—Τεράστια προβλήματα. Αλλά είμαστε ευ

Πάνω : Ο σ κη ν ο θέτη ς  του  B lack  out, 
Μ εν έλ α ο ς  Κ αραμαγγιώ λης, 

κα θο δη γώ ντα ς το υ ς  ηθοπ ο ιούς του. 
Δ εξ ιά : Β ιντεοπ ρ οβολείς, καπνοί και 
π ροσηλω μένοι θ εα τέ ς . Μ ια  από τ ις  
εντυ π ω σ ιακές σ κη ν ές τη ς  τα ιν ία ς .

νηματογραφική της εκδοχή διαρκεί 2:30 ώρες 
και αποτελείται από 2.000 πλάνα. Για να γυ
ριστεί, καταναλώθηκαν γύρω στα 62 χιλιό
μετρα φιλμ 35mm.

Άξονες και υποάξονες
•Η ταινία φωτογραφικά αποτελείται από ένα 
πλήθος τεχνικών, φορμά, χρωμάτων. Για 
έναν διευθυντή φωτογραφίας αυτό είναι με
γάλη πρόκληση. Ομως, τελικά, ποιος είναι 
ο κεντρικός άξονας, ο συνδετικός κρίκος των 
διαφορετικών αυτών στοιχείων;
—Η ταινία κινείται σε διάφορους άξονες -  κύ
ριους και δευτερεύοντες. Υπάρχει μια ποι
κιλία υλικών και καταστάσεων, υπάρχουν ει
κόνες όπου ταυτόχρονα βλέπεις πραγματι
κή δράση, δράση μέσα από μόνιτορ, μαγνη
τοσκοπημένη δράση και κάποια προβολή. Το 
κατά πόσον όλα αυτά μπορούν να αποτελό
σουν ένα σύνολο είναι τελικά και το «στοί
χημα» της ταινίας. Η πολυπλοκότητα των 
σκηνών καθώς και τα διαφορετικά υλικά εί
ναι σαφώς προκλητικά για τον φωτογράφο' 
δοκιμάστηκα σε πάρα πολλά πράγματα που 
δεν τα ήξερα κιόλας -  όπως στις λήψεις αε
ροπλάνων. Συγκεκριμένα, γι’ αυτά τα πλάνα 
δεν υπήρχε άδεια να πετάξω και να κάνω ο 
ίδιος την κινηματογράφηση' οπότε χρησι

μοποιήσαμε έναν πιλότο οπερατέρ που τρά
βηξε σε Super 16, τους κανονικούς πιλότους 
τους οποίους εφοδιάσαμε με μικρές DV κά
μερες και τραβάγανε στις προγραματισμέ- 
νες πτήσεις τους, και, επιπλέον, προσάρμο
σα επάνω σε κάποια αεροπλάνα μία κάμερα 
«στυλό» η οποία κατέγραφε όλη τη διαδρο
μή. Βέβαια, έγιναν και πάρα πολλές λήψεις 
από το έδαφος. Επιπλέον, η ταινία περι
λαμβάνει και υποβρύχια κινηματογράφηση. 
Γ ια πρώτη φορά, χρειάστηκε να τοποθετή
σω ένα φως (ΗΜΙ 1200 Sinepar με ειδικό 
housing) μέσα στο νερό. Πάντως, δεν βρα
χήκαμε, καθώς στεκόμαστε πίσω από ένα

τυχείς, γιατί έχουμε πετύχει μια πολύ καλή 
κόπια ζερό από τον βετεράνο εταλονέρ, κ. 
Νίκο Κορώνη. Εμεινα έκπληκτος με το απο
τέλεσμα, δεν το  περίμενα με τέτοιο φωτο
γραφικά ετερογενές υλικό που υπήρχε.
•Τι σηματοδοτούν θεματολογικά τα διαφο
ρετικά υλικά;
— Ξεχω ρίζουν δύο βασικοί ά ξο ν ες  -  το  
ασπρόμαυρο και το  έγχρωμο. Στο ασπρό
μαυρο, το ζητούμενο ήταν το πολύ υψηλό 
κοντράστ που επιτεύχθηκε κυρίως φωτιστι
κά, αλλά και με έλεγχο της εμφάνισης του 
αρνητικού. Το έγχρωμο κινείται γενικά σε 
δύο χρωματικές ενότητες -  μία θερμή και
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μία ψυχρή. Η κυριαρχία των θερμών χρω
μάτων εμφανίζεται όταν το ζευγάρι των «κα
λών» πρωταγωνιστών βρίσκεται μαζί, κυ
ρίως στα φλας μπακ. Στο παρόν κυριαρχεί 
το ψυχρό χρώμα γιατί τα προβλήματα είναι 
πιο έντονα, τα συναισθήματα ακραία, με
σολαβεί ένας θάνατος και, γενικά, όλα κα- 
τευθύνονται προς μια δραματική κορύφω
ση. Βασικά, η ταινία χρωματικά ακολουθεί 
την ψυχολογική κατάσταση των ηρώων: θερ
μά χρώματα όταν υπάρχουν σκηνές ερωτι
κές, γλυκά συναισθήματα κ.λπ., και ψυχρά 
όταν συμβαίνουν ακραία γεγονότα και ίντρι
γκες. Συνολικά, η ταινία χαρακτηρίζεται από 
μια ποικιλομορφία, τόσο στη φωτογραφία 
όσο και στο σενάριο.
•Σε κάποιες σκηνές της ταινίας υπάρχει με
γάλος αριθμός από καθρέφτες -  που μάλι
στα σπάνε. Πόσο δύσκολη ήταν η κινημα
τογράφηση αυτών των πλάνων;

— Ηταν μεγάλη σπαζοκεφαλιά αλλά, ταυ
τόχρονα, και μεγάλη πρόκληση. Ουσιαστικά, 
είναι θέμα γεωμετρίας, μπορείς να βρεις τη 
λύση, αρκεί να έχεις την άνεση και το χρό
νο. Επειδή όμως, στο γύρισμα, αυτό συνή
θως είναι πολυτέλεια, η προετοιμασία είναι 
απαραίτητη. Υπάρχει μια ενότητα με φω
τιές, με πυροβολισμούς και σπέσιαλ εφφέ. 
Πυροβολισμοί που σπάνε καθρέφτες και, 
ενώ ξεκινάει η εικόνα με 8 είδωλα, σπάζο
ντας ο καθρέφτης βγαίνουν από πίσω άλλα
5 .0  πολλαπλασιασμός των ειδώλων γίνεται 
φωτογραφικά. Ολα αυτά γίνονται στη λή

ψη. Πολλοί καθρέφτες έχουν μπει σε τ έ 
τοια διάταξη ώστε, σπάζοντας κάποιον, βλέ
πεις από πίσω άλλους δύο κ.λπ. Και βέβαια, 
χρειάστηκε ειδική μελέτη για να βρεθεί η 
κατάλληλη θέση που έπρεπε να σταθεί ο 
ηθοποιός. Ο ηθοποιός που κρατάει ένα πι
στόλι -από το οποίο φαίνεται η φλόγα που 
βγάζει και ο κάλυκας που πετιέται- πρέπει 
να συγχρονίζεται με τον Μιχάλη Σαμιώτη 
(ειδικά εφφέ στην ταινία), που πυροβολεί 
και σπάει τον καθρέφτη.
•Αυτό γίνεται σε κανονικό χρόνο ή σε slow 
motion;
— Είναι τραβηγμένο με πολλά καρρέ, συ
γκεκριμένα με 100 και με 130. Κι αυτό γίνε
ται για να προλάβει ο θεατής να δει και το 
σπάσιμο των τζαμιών, και τον κάλυκα που 
φεύγει, και όλα τα υπόλοιπα.
•Ποια ήταν  η πιο δύσκολη σκηνή φ ω το
γραφικά;

—Οι πιο δύσκολες σκηνές ήταν μέσα στο 
λεγόμενο μυστικό γραφείο του Σταύρου. 
Ήταν ένας πολύ μικρός χώρος, με πλάτος 
περίπου δύο μέτρα, στον οποίο υπάρχουν 
τέσσερα μόνιτορ. Τα τέσσερα μόνιτορ αντι
στοιχούν σε τέσσερις κάμερες, οι οποίες 
βρίσκονται εκτός του χώρου. Μέσα σ' αυτό 
το μυστικό γραφείο υπάρχουν επίσης τρία 
παράθυρα τα οποία υποτίθεται ότι έχουν ένα 
τζάμι. Καταρχάς, ονομάζεται μυστικό επει
δή το τζάμι είναι διαφανές με τέτοιο τρόπο 
ώστε εμείς βλέπουμε έξω ενώ οι έξω το βλέ
πουν σαν καθρέφτη. Στην πραγματικότητα,

είναι ένα απλό τζάμι με κάποια ζελατίνα. Η 
δυσκολία εκεί ήταν ότι υπήρχαν πλάνα που 
ξεκινούσαν από ένα μόνιτορ όπου χώραγε το 
travelling και έπρεπε να δεις άλλα τέσσερα 
μόνιτορ με μια δράση που διαδραματίζεται 
έξω από το τζάμι. Ταυτόχρονα, έβλεπες και 
την ίδια τη δράση ή κάποιο κομμάτι της, οπό
τε  έπρεπε να συντονίσεις τις εικόνες σε τέσ
σερα ή πέντε μόνιτορ. Μερικές φορές, ήταν 
τα τέσσερα μόνιτορ και η μηχανή προβολής 
που δούλευε παράλληλα μαζί με τις εικόνες 
που έπαιρνες μέσα στο γραφείο, αλλά και 
μέσα απ’ το τζάμι έξω απ’ το γραφείο. Εβλε
πες, δηλαδή, όλο το  στούντιο. Υπήρχε πλέ
ον το πρόβλημα της φωτιστικής ισορροπίας 
των πραγμάτων.
•Πώς αντιμετωπίσατε το πρόβλημα του συγ
χρονισμού μεταξύ της ταχύτητας των μόνι
τορ και της κινηματογράφησής τους, ώστε να 
μη φαίνεται η μπάρα;
— Κινηματογράφησα σε 25 καρρέ, για να 
μπορέσει να συγχρονιστεί και να μη φαίνε
ται η μπάρα. Ταυτόχρονα, επειδή ήταν πολ
λά μόνιτορ με πολλές πηγές, υπήρχε και το 
λεγόμενο TBC (Time Base Corrector), ένα 
μηχάνημα που οδηγούσε τα πάντα ώστε να 
έχουν ταυτόχρονη συχνότητα' δηλαδή μπο
ρείς να παίρνεις δύο μόνιτορ διαφορετικά 
και στο ένα να έχεις βγάλει τη μπάρα ενώ 
στο δεύτερο να φαίνεται. To TBC «σκλαβώ
νει» τα υπόλοιπα μηχανήματα ώστε να δου
λέψουν με τον παλμό που τους δίνει αυτό -  
και έτσι μπορείς να έχεις πολλές διαφορε
τικές πηγές.
•Πόσο συνετέλεσε η δυσκολία της φωτο
γραφίας στη μεγάλη διάρκεια των γυρι
σμάτων;
—Οι απαιτήσεις του σεναρίου, οι πολλές και 
διαφορετικές σκηνές, καθώς και οι ιδιαιτε
ρότητες που παρουσιάζει η ταινία είναι βα
σικά οι λόγοι που επιμήκυναν το χρόνο πα
ραγωγής της. Υπήρξαν ελάχιστες «εύκολες» 
σκηνές, είτε σε επίπεδο φωτισμού είτε σε 
επίπεδο ηθοποιών. Πάντα υπήρχε ένα κομ
μάτι της παραγωγής που παρουσίαζε μια ιδι
αίτερη δυσκολία.

Η συνεργασία με τον σκηνοθέτη
•Πώς ήταν η συνεργασία με τον Μενέλαο 
Καραμαγγιώλη; Ηταν οργανωμένη παρα
γωγή, δουλέψατε βάσει πλάνου;
— Η συνεργασία κρίνεται εκ του αποτελέ
σματος. Ημασταν πολύ καλά οργανωμένοι. 
Η καλή φωτογραφία δεν μπορεί να γίνει ερή
μην του σκηνοθέτη. Εχει τέτοια δικαιώματα 
επέμβασης που, αν δεν σου το  επιτρέψει, 
δεν κάνεις καλή φωτογραφία.
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•Με ποιον τρόπο συνεργάζεστε, γενικότε
ρα, με τον σκηνοθέτη μιας ταινίας;
— Αυτό εξαρτάται άμεσα από τον ίδιο τον 
σκηνοθέτη. Υπάρχουν σκηνοθέτες που εν- 
διαφέρονται κυρίως για το εικαστικό μέρος 
της ταινίας και άλλοι κυρίως για το υποκρι
τικό μέρος, τους ηθοποιούς. Ένας καλός φω
τογράφος οφείλει να μπορεί να αντεπεξέλ- 
θει και στις δύο περιπτώσεις. Βεβαίως, ένας 
σκηνοθέτης που ενδιαφέρεται περισσότερο 
για το εικαστικό μέρος, σου δίνει τη δυνα
τότητα να κάνεις καλύτερη φωτογραφία. 
•Ποια άποψη, κατά τη γνώμη σας, υπηρετεί 
καλύτερα μια ταινία;
— Η φωτογραφία είναι βασικό κομμάτι μιας 
κινηματογραφικής ταινίας -  δεν είμαι υπέρ 
της άποψης που υποστηρίζει το σινεμά των 
ηθοποιών. Η απλή καταγραφή των διαλό
γων δεν με ενδιαφέρει. Πρόκειται μάλλον 
για κινηματογραφημένο θέατρο, δεν πρό
κειται για σινεμά. Για μένα λοιπόν είναι πιο 
ενδιαφέρουσα μια συνεργασία με κάποιον 
σκηνοθέτη που ενδιαφέρεται για την εικα
στική πλευρά του έργου. Αυτό βεβαίως ση
μαίνει ότι η συνεργασία είναι και πιο επί
πονη, καθώς τα αισθητικά κριτήρια είναι 
πολλές φορές διαφορετικά. Εξάλλου, ο δι
ευθυντής φωτογραφίας, λόγω της τεχνο 
λογικής εξέλ ιξης (video-assist), είναι πλέ
ον άμεσα ελεγχόμενος από τον σκηνοθέ
τη. Ο ρόλος έχει χάσει την παλιά του αί
γλη· κάποτε ήταν ο «μάγος» του συνερ
γείου, ο μόνος που ήξερε τι εικόνα τελικά 
θα αποτυπωθεί στο φιλμ.
•Ο οπερατέρ, ως συντελεστής, επιλέγεται. 
Ο ίδιος επιλέγει ταινίες και, αν ναι, γιατί;
— Πρέπει να επιλέγει. Δεν είναι όλα τα σε
νάρια καλά ή μπορεί και να μην ταιριάζουν με 
το ύφος και τη φιλοσοφία του συγκεκριμέ
νου οπερατέρ. Αν και καλό είναι, ως επαγ- 
γελματίας, να μπορεί κανείς να συνεργαστεί 
με σκηνοθέτες που γνωρίζει ότι υπηρετούν 
διαφορετικά είδη. Δεν σημαίνει όμως ότι εί
ναι εφικτή η συνεργασία με οποιονδήποτε. 
Καλό είναι να προσέχεις και να επιλέγεις 
τους συνεργάτες σου.

Ο φωτογράφος του μέλλοντος
•Πώς νομίζετε ότι διαμορφώνεται ο ρόλος 
του διευθυντή φωτογραφίας με την εξέλιξη 
της τεχνολογίας;
— Παραδοσιακά, η δημιουργική εργασία 
για την κατασκευή των κινούμενων εικό
νων γινόταν στο γύρισμα και ολοκληρω
νόταν με το εταλονάζ και την τελική εκτύ
πωση στο εργαστήριο- διαδικασίες, δη
λαδή, άμεσα ελεγχόμενες από τον διευ

Πάνω : Η σω στή π ροετοιμασία, η επ ιμονή, η σ υνεργασία  του με τον  σ κηνοθέτη  και η
ευ ρ η μ α τικό τη τα  του οπ ερατέρ  έδω σαν λύση στα π ροβλήματα τη ς  σ κηνής με τους  
κα θρ έφ τες . Κάτω : Ο Η λίας Κ ω νσ ταντακόπ ουλος με το υ ς  σ υ νερ γά τες  του  
κινημ ατογρ α φ ούν μια ακόμα δύσκολη σκηνή του B lack  out.

θυντή φωτογραφίας. Τώρα, με τις δυνα
τό τη τες  που δίνει η ψηφιακή επεξεργα
σία, το τοπίο αλλάζει και το δημιουργικό 
της εικόνας περνάει στο post production. 
Ο ρόλος του κινηματογραφ ιστή -έ τσ ι 
όπως τον ξέρ α μ ε- μάλλον καταργείται ή 
αλλάζει πολύ σημαντικά. Παλιότερα, ήταν 
ο μάγος που τα ήξερε όλα (και μόνο αυ
τός)' μετά, βγήκε το βίντεο και ξέρουμε 
όλοι τι γίνεται· και τώρα, με την ψηφιακή 
επεξεργασία, του παίρνουν και το  δημι
ουργικό μέρος. Δηλαδή, όταν ο άλλος 
μπορεί να πάρει μια εικόνα, να προσθέ

σει σκιά, γυαλάδα, να εξαφανίσει κάτι που 
δεν του αρέσει, να αλλάξει χρώμα ή φω
τισμό, αυτό σημαίνει ότι φ εύγει πλέον 
από τα χέρια του διευθυντή φωτογραφίας 
η όλη διαδικασία και ο έλεγχος που είχε 
ώς σήμερα -  έστω καθοδηγούμενος από 
τον σκηνοθέτη. Αλλάζει ο ρόλος του δι
ευθυντή φωτογραφίας: δηλαδή, κάποιοι 
θα γίνουν κάμεραμαν και οι υπόλοιποι θα 
πρέπει να γίνουν designers -  σχεδιαστές 
φωτισμού. Θα σχεδιάζουν ένα φωτισμό 
πάνω στον οποίο θα δουλεύει ο κάθε σκη
νοθέτης κατά βούλησιν. Κ
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Τα πάντα
γύρω από το Φως



ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΙΩΝΙΟΤΗΤΑ...»/!

Πόσο Κοατάει το Αύριο;
®  *  δρος Ιστορίας και Α ισθητικής του κινηματογράφου ®

Η βραβευμένη με τον 
Χρυσό Φοίνικα των 
Καννών ταινία του 

Θόδωρου Αγγελόπουλου 
Μ ια αιωνιότητα και μια  

μέρα  προκάλεσε 
διαφωνίες, πολύ 

περισσότερες απ’ όσες 
αναμενόταν. Η ταινία, 

αλλά και το φαινόμενο 
Αγγελόπουλος, δεν 

μπορούσε να μην 
απασχολήσει και τον 

Κινηματογραφιστή. 
Ευνοώντας το διάλογο, 

αποφασίσαμε να 
δημοσιεύσουμε δύο 

ολότελα διαφορετικές  
προσεγγίσεις. Τις 

θέτουμε στην κρίση των 
αναγνωστών, με την 

ελπίδα ότι ο διάλογος 
θα συνεχιστεί.

ΜΙΑ ΤΑΙΝΙΑ που αναζητεί τα όρια μεταξύ ζω
ής και θανάτου. Μια ταινία στοχασμός πά
νω στο χρόνο που περνά, στο χρόνο που ο 
καλλιτέχνης παρατηρεί από την αντίπερα 
όχθη της χρονικότητας και στην ίδια με την 
κατάλυσή της. Μια ταινία για το πριν τού με
τά και το μετά τού τώρα. Μια ταινία που ξ ε 
τυλίγεται μπροστά μας και, όσο περισσότε
ρο την ακολουθούμε, τόσο περισσότερο μας 
αρπάζει και δεν μας αφήνει ούτε με το τέλος 
της. Μια ταινία που μας επισημαίνει τη μια 
και μόνη της αλήθεια, που συμβαίνει να εί
ναι και για μας η μία και μόνη μας αλήθεια: 
μέσα από το στίχο του Τσέλαν, «όλα είναι 
αληθινά και μια αναμονή τ ’αληθινού», τη μό
νη μέρα που θα διανύσουμε όλη τη ζωή στο 
απόλυτο παρόν, στο εδώ και τώρα της ασή
μαντης και τετριμμένης καθημερινότητας, 
που δεν μπορούμε να παρατηρήσουμε κα
μία άλλη μέρα.

Μνήμη, ποίηση, περιπλάνηση 
Ο Αγγελόπουλος έκτισε μια μοναδική 

ταινία, με έναν νέο, πιο απλό, πιο συγκινη
τικό και τρυφερό τρόπο από αυτόν που μας
είχε συνηθίσει στο παρελθόν. Με νέο τρόπο
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σφραγίδα, ένωσε τρία στοιχεία: τη μνήμη, 
την ποίηση, την περιπλάνηση. Τα ενοποίησε
σε έναν χρόνο και έναν χώρο και συνέθεσε
μια συμφωνία αποχαιρετισμού για τα πράγ
ματα που χάθηκαν, γι’ αυτά που δεν ήρθαν 
και αυτά που προσπέρασαν. Με γνώριμες

τεχνικές για τους μυημένους, με τα γνωστά 
πλάνα σεκάνς, με τις υποβλητικές πανορα
μικές λήψεις. Παρ’ όλα αυτά, πιο κοντά στην 
ανθρώπινη αγωνία, χωρίς αποστασιοποίη
ση, σκύβει πάνω στον άνθρωπο και όχι στο 
περίγραμμά του. Οι σχέσεις των ηρώων εί
ναι σχέσεις ανθρώπων που πονούν, όχι συμ
βόλων που σηματοδοτούν σχέσεις. Η αγω
νία των ανθρώπων οφείλεται στο ότι συνει
δητοποιούν όλα όσα άφησαν πίσω τους και 
δεν γίνεται να αγνοήσουν. Αυτό που κου
βαλούν είναι αυτό που μπορούν να ζήσουν 
σε χρόνο παρόντα -  και όχι αυτό που απλώς 
τους κάνει να νοσταλγούν.

Αυτή η αίσθηση φτάνει και στον θεατή, 
ο οποίος αναγνωρίζει κάτι που δεν είναι δι
κό του, δεν μοιάζει με τη ζωή του, αλλά έχει 
αντιστοιχία με τη ζωή του και τον τρόπο που 
κουβαλάει αυτούσιες αληθινές ή υποθετικές 
εμπειρίες.

Η Αιωνιότητα... είναι μια ταινία κατάθε
ση κοινών ανησυχιών και γενναία παραδοχή 
της αναγνώρισης όλων όσα απωλέσαμε στο 
όνομα μιας εμμονής. Της ίδιας ίσως εμμο
νής που μας σπρώχνει να ανασύρουμε στη 
μνήμη και να ξαναζήσουμε πράγματα.

Ταξίδι και εξορία
Υπάρχει μια έντονη σχέση της ταινίας 

αυτής με το  Ταξίδι στα Κύθηρα. Δύο ήρωες 
εξόριστοι. Ο ένας που επιστρέφει απ’ την 
εξορία του και ξαναβρίσκεται εξόριστος, ο 
άλλος εξόριστος στην ίδια του την πόλη, 
εξόριστος από τη γλώσσα του, ξεν ίτης σε 
έναν κόσμο που προσπαθεί να αποκρύψει 
την κενότητα των ιδεών και των ιδεολογιών. 
Ο ήρωας της Αιωνιότητας... δεν αναπολεί, 
δεν θρηνεί και δεν επικαλείται το χαμένο πα
ρελθόν, τον χαμένο έρωτα, την απώλεια των 
συναισθημάτων -  όλα αυτά τα ζει και τα αι
σθάνεται ως κατασταλαγμένο βίωμα σε μια 
μοναδική στιγμή ολικής ανάκτησής τους, στο 
γύρο μιας μέρας, της τελευταίας μέρας της 
ζωής και της πρώτης της αιωνιότητάς του. 
Τη στιγμή της μεγάλης αναμέτρησης με λό
για και λέξεις  χαμένες, με εικόνες του κό
σμου του ξεθωριασμένες και θαμπές στην 
ομίχλη του χρόνου και της μοναξιάς. Οπλι
σμένος με τρεις λέξεις ανοίγει το τελευταίο 
μονοπάτι της ζωής που αντισ τέκετα ι στο 
άνοιγμα των δρόμων, στο ξεπέρασμα των



ορίων. Μ’ αυτές τις τρεις λέξεις ανοίγει τε 
λικά το μοναδικό μονοπάτι της κοινωνίας: 
τη γλώσσα με την ευρεία έννοια του όρου.

Στο σημερινό παραγλωσσικό συνονθύ
λευμα, στο σημερινό πολύχρωμο αλλά και 
εφήμερο τίποτα, η ταινία είναι ένας στοχα
σμός ή αφορμή για στοχασμό πάνω στη φευ
γαλέα στιγμή -  τη φευγαλέα στιγμή που μό
νο ένας πραγματικός καλλιτέχνης ή ένας 
ποιητής μπορεί να φυλακίσει στη μοναχικό
τητα της δικής του ψυχής, στη μοναχική στιγ
μή όπου το γαλάζιο φως της σκληρής νύ
χτας έχει τη δύναμη να μετατρέψει τη σχέ
ση μας με τον κόσμο σε ένα ταξίδι διαλε
κτικής με τη ζωή.

Το ταξίδι υπήρξε για τις προηγούμενες 
ταινίες του Αγγελόπουλου βασικό στοιχείο 
της αφηγηματικής δομής. Και εδώ αυτό, 
όπως και η εξορία, γίνεται μια υπόθεση εσω
τερική, με εμφανή τα σημάδια του φαντα- 
σιακού. Δεν έχουμε κυριολεξία του ταξιδι
ού, δεν έχουμε μετακίνηση. Το λεωφορείο, 
τα σύνορα, το νησί του ποιητή, είναι τόποι 
που αναδύονται με την ενεργοποίηση των 
εύθραστων μηχανισμών της συγκινησιακής 
φόρτισης του ήρωα στη σχέση του με τον 
μικρό συνταξιδιώτη του. Το ταξίδι του μικρού 
παιδιού είναι κι αυτό ένας υπαινιγμός. Το κα
ράβι που θα τον πάρει μακριά το βλέπουμε 
να σαλπάρει αργά μέσα στη νύχτα, αλλά μας 
απομένει μόνο η αίσθηση του αδύνατου του 
ταξιδιού, αφού αποτελεί μόνο μια εσωτερι
κή διαδικασία -  και αυτό ο Αγγελόπουλος 
το καταλαβαίνει πολύ καλά, αφού το έκανε 
εμφανές με το  κυκλικό ταξίδι του λεωφο
ρείου που αναχωρεί και καταλήγει στο ίδιο 
σημείο.

Πραγματεία για τον έρωτα
Αυτή η ταινία, όμως, είναι και μια πραγ

ματεία πάνω στον χαμένο έρωτα. Η ερωτι
κή ιστορία που στέκεται στη βάση της ται
νίας αφηγείται με μια γλώσσα απλή αλλά 
ωστόσο δυνατή. Ιδιαίτερα σήμερα, που ο 
αμερικανικός κινηματογράφος μας πλημ
μυρίζει με μια επιθετική ερωτική γλώσσα, 
με γρήγορο ρυθμό και με απίστευτο αριθμό 
εικόνων, η Αιωνιότητα... έρχεται με τις σιω
πές, τις απουσίες και τις αμηχανίες του ερω
τικού λόγου να δημιουργήσει έναν έρωτα 
ποιητικό. Ο Αγγελόπουλος πάντα έλεγε 
ιστορίες για τους ανθρώπους και, είτε ήταν 
ιστορίες πολιτικές είτε προσωπικές, πάντα 
και πάνω απ' όλα ήταν ιστορίες στο μέγε
θος των ανθρώπων. Δεν ψάχνει την αντι
κειμενικότητα του κόσμου αλλά χρησιμο
ποιεί την αντικειμενική μηχανή που ακο

λουθεί τη δική του οπτική για τον κόσμο, 
έναν κόσμο σε πολιτιστική παρακμή, αλλά με 
δυνατότητα να στοχάζεται, πράγμα που μπο
ρεί να επιτρέψει την ανάπτυξη διαλεκτικής 
σχέσης μαζί του.

Αν δεν αναπτύξουμε με τη σειρά μας 
αυτή τη διαλεκτική με την ταινία, τό τε θα 
μας φανεί βαρετή. Η έλλειψη της διαλεκτι
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κής με τη ζωή καθιστά και τη ζωή και τον κι
νηματογράφο βαρετά. Αν υπάρχει κάτι που 
μας ενοχλεί στην Αιωνιότητα είναι ότι μας 
υπενθυμίζει πως ίσως κάποτε αρνηθήκαμε τη 
διαλεκτική με τη ζωή. Ότι σ’ αυτό το απει
ροελάχιστο διάστημα, όπου ο χρόνος προ
σλαμβάνει απέραντες διαστάσεις σε μια αέ
ναη και απροσδιόριστη ροή, έρχεται κάτι και 
μας καταλαμβάνει σαν βασανιστικό και κα
θαρτικό ταυτόχρονα, και αυτή είναι η αι
σιόδοξη πλευρά της ταινίας. Μια αισιοδο
ξία κρυμμένη πίσω από την οπτική που εγκα- 
θιστά τον άνθρωπο στην καρδιά της σημε
ρινής πραγματικότητάς μας με τρόπο απο
καλυπτικό και εφιαλτικό. Το φανταστικό και 
ο συμβολισμός που θα μπορούσε να πει κα
νείς ότι δεν μπορούν να αποτελέσουν ση
μείο αναφοράς στην πραγματικότητα του 
σήμερα έρχονται ως ποιητικό αίτιο, ως στοι

χείο που προβάλλεται πάνω στην ανθρώπι
νη ύπαρξη με τον σύγχρονο ψυχισμό. Οι 
επιλογές αυτές φαίνεται να ανασύρονται 
από ένα σύνολο ψυχώσεων που κάθε καλ
λιτέχνης κουβαλάει. ΓV αυτό και δεν μπορεί 
να τις αγνοήσει, να τις αποφύγει -  αντίθε
τα οφείλει να τις δέχεται και να τις μελετά. 
Η ταινία αυτή, όπως και όλες οι προηγού
μενες, δεν αναζήτησε απαντήσεις στα ερω
τήματα που έθεσε -  και έθεσε ερωτήματα 
βαθιά και δυσεξήγητα. Ο Αγγελόπουλος 
αφήνει τον θεατή να απαντήσει -  και ο κα
θένας μπορεί να το κάνει με τον δικό του 
τρόπο. Δεν προσπάθησε ούτε να εντυπω
σιάσει ούτε να ευχαριστήσει απλώς το κοι
νό σε βάρος της δικής του ευχαρίστησης 
και του δικού του οράματος, γιατί καταθέτει 
την ψυχή και το στοχασμό του, όπως οφεί
λει να πράττει κάθε καλλιτέχνης. Κ
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Μια Αιωνιότητα 
κι ούτε μια 

Στιγμή
του Ηλία Κανέλλη

ΓΙΑ ΤΗ ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΗ με τον Χρυσό Φοίνι
κα των «αννών Μια αιωνιότητα και μια μέ
ρα έχουν γραφεί ήδη πάρα πολλά. Οι συνή
θεις δημοσιογραφικές κοινοτοπίες (με τη μα
γική λέξη «αισθητική» να κυριαρχεί) και αρ
κετές κριτικές. Οι υπερθετικές απ’ αυτές επα
ναλαμβάνουν διάφορα τετριμμένα για το 
χρόνο, τον ιστορικό χρόνο, τη συμπύκνωση 
του ιστορικού χρόνου σε μια στιγμή στο πλαί
σιο της αφήγησης κ.λπ. Οσες αντιμετωπί
ζουν με επιφυλάξεις ή αρνητικά την ταινία, 
από την άλλη, συνήθως στέκονται γενναιό
δωρα σε επιμέρους αρετές: φροντισμένα αι
σθητικά πλάνα, αργός τελετουργικός ρυθ
μός, ποίηση... Ο υπογράφων, διακινδυνεύο
ντας να κατηγορηθεί για προκατάληψη, είναι 
υποχρεωμένος να καταθέσει την άποψή του 
που, στην προκειμένη περίπτωση, μπορεί να 
συνοψισθεί σε μια μόνο φράση: «Μια αιω
νιότητα κι ούτε μια στιγμή». Θα εξηγηθώ...

Η καθαριότητα είναι μισή αρχοντιά...
Κλείνοντας μια πρώτη προσέγγιση για 

την ταινία, στην εφημερίδα Εξουσία (24.10), 
έγραφα: «...Οι ταινίες του Αγγελόπουλου 
μου θυμίζουν την περίφημη ιστορία που αφη- 
γείται ο Κοόντερα στην  Αβάσταχτη ελα 
φρότητα του είναι, με τον γιο του Στάλιν και 
τα σκατά. Ο γιος του Στάλιν σε στρατόπεδο 
συγκέντρωσης αρνείται να καθαρίσει την 
τουαλέτα, δεν θέλει να έχει καμία σχέση με 
τα σκατά. Κι όταν τον ζορίζουν, προτιμά να 
αποδράσει και να πεθάνει πάνω στα ηλε
κτροφόρα σύρματα. Ενας ταπεινωτικός θά
νατος για ένα τόσο ποταπό ζήτημα, τα σκα
τά. Πού να χωρέσει ένα τόσο ποταπό ζήτη
μα (τα σκατά) στο «καθαρό» αισθητικό σό
μπαν της Αιωνιότητας...; Κι όμως, υποτίθεται 
ότι είναι μια ταινία που μιλάει για τα σκατά 
που όλοι αισθανόμαστε ότι μας πνίγουν».

Από εκεί ξεκινά το πρόβλημα με όλες 
τις ταινίες του Αγγελόπουλου (από την Ανα
παράσταση ακόμα). Υποτίθεται ότι ο σκηνο
θέτης κάθε φορά επιλέγει ένα θέμα που ξ ε 
φεύγει από την «πεπατημένη» της αφήγη
σης ενός στόρυ που να αφορά πρόσωπα. Τα 
πρόσωπα που διαλέγει είναι ιδεότυποι, συ
γκεντρώνουν πάνω τους τα χαρακτηριστικά

ομάδων προσώπων κι όχι τη χαρακτηρολο
γία ενός μοναδιαίου ατόμου. Αυτή η μέθο
δος υποτίθεται ότι «απογειώνει» τις ταινίες 
από τη, σε πρώτο επίπεδο, αφήγηση μιας 
εύληπτης ιστορίας με κανονικούς ανθρώ
πους, επιτρέπει στον σκηνοθέτη να μιλήσει 
για σύνολα. Τον πρώτο καιρό, όταν ο Αγγε- 
λόπουλος «κατακτούσε» την ελληνική αγο
ρά, τα θέματά του άπτονταν της πρόσφατης 
ελληνικής πολιτικής Ιστορίας. Αργότερα, 
διεθνής πια (από τον Μ εγαλέξανδρο  και 
εντεύθεν), τα σχόλιά του (πάντα υποτίθεται) 
στόχευαν την Ιστορία της ανθρωπότητας 
(και τις ιδέες με τις οποίες προσεγγίζονταν 
η Ιστορία). Από την ελληνική εθνική συμφι
λίωση στο Ταξίδι στα Κύθηρα μέχρι την ανά
δυση του νέου εθνικισμού στο Μετέωρο βή
μα του πελαργού και την κρίση στη Βαλκα-

Ό π οιος επ ικ α λ ε ίτα ι 
σ υ ν έχ ε ια  τη ν  ποίηση, το  
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νική στο Βλέμμα του Οδυσσέα, ο Αγγελό- 
πουλος επέλεγε το θέμα που απασχολούσε 
τον Τύπο αλλά και τους αναλυτές σε πα
νευρωπαϊκό (τουλάχιστον) επίπεδο.

Τα προβλήματα της πολιτικής, ειδικά (φυ
σικά), συνήθως προσεγγίζονται από τους ει
δικούς με αναφορά στα συγκεκριμένα δε
δομένα και πάντα ιδωμένα από τη σκοπιά 
της ιδεολογίας. Ο Αγγελόπουλος επέλεγε 
από μια σειρά ιδεολογικά χαρακτηριστικά 
πάντα δυο πρόσημα: αριστερός και διανο
ούμενος. Τι μπορούν να σημαίνουν αυτές οι 
λέξεις  χωρίς τα ιδεολογικά τους συμφρα- 
ζόμενα; Ένας ευαίσθητος στα κοινωνικά μη
νύματα; Ένας προνομιακός συνομιλητής με 
την Ιστορία; Η δρώσα συνείδηση του μέσου 
πολίτη;

Ό,τι και να σημαίνει, πρόκειται για τ ε 
ράστια γενίκευση. Τα πράγματα έχουν τις 
δικές τους λέξεις για να ειπωθούν. Κι οι ανα
παραστάσεις ζητούν τις αναγνωρίσιμες ει
κόνες τους. Στην ιστορία του μοντερνισμού, 
η αισθητική ουδέποτε έκρυψε τις πραγματι
κές εμπνεύσεις της. Ο Αγγελόπουλος, αντί
θετα, αντιμετωπίζει την πραγματικότητα γε- 
νικευτικά -  και προσφέρει τη γενικευτική του 
στάση απέναντι της στον θεατή ως αισθητι
κό αμπαλάζ. Οι μυρωδιές της ζωής αρωμα
τίζονται, η βία χορογραφείται, τα σώματα 
αποσπώνται από το υλικό τους βάρος για να

λειτουργήσουν ως σύμβολα' κι οι ιδέες των 
οποίων υποτίθεται τα σώματα είναι φορείς, 
είναι εξαιρετικά γενικευτικές, ανοιχτές στις 
ερμηνείες από όσο το δυνατόν περισσότε
ρους ανθρώπους. Οι ταινίες του Αγγελό- 
πουλου, αισθητική απόπειρα καταγραφής και 
σχολιασμού της βρωμιάς της Ιστορίας, είναι 
τελικά καθαρές, απαστράπτουσες αισθητι
κές ασκήσεις. Τις συνοδεύουν προσεγμένες 
εικόνες, τσιτάτα, παραπομπές από περιοχές 
της τέχνης που ήδη έχει καταταγεί στο χώ
ρο του «υψηλού» (από την αρχαία τραγω
δία μέχρι τον Σεφέρη). Ολα καθαρά. Διότι, 
στο βάθος, ο Αγγελόπουλος θυμάται από τα 
χρόνια που ήταν στο κατηχητικό (βλ. και Χρ.
Γιανναρά, Καταφύγιο ιδεών, Δόμος, Αθήνα 
1987) ότι «η καθαριότητα είναι μισή αρχο
ντιά»... Η άλλη μισή;

Η άλλη μισή στην ασάφεια βρίσκεται
Τι κάνει λοιπόν ο Αγγελόπουλος; Πο

μπώδη συμβολικά δράματα, γεμάτα -πάντα 
υποτίθεται-παραπομπές, διηθισμένες στην 
προσωπική του προσέγγιση των προβλημά
των του κόσμου. Τα προβλήματα, βεβαίως, εί
ναι πραγματικά. Είναι πραγματικός, π.χ., ο 
εμφύλιος στη Γιουγκοσλαβία. Η προσέγγι
ση των πραγματικών προβλημάτων, ωστό
σο, γίνεται με τη μεγαλύτερη δυνατή ασά
φεια. Τα προβλήματα στις ταινίες του Αγγε- 
λόπουλου υπάρχουν σαν σλόγκαν. Στην Αιω
νιότητα..., οι αναφορές στην κρίση του πο
λιτικού οράματος, στον αρνητικό απολογι
σμό της ζωής ενός συγγραφέα, στον ρα
τσισμό και στην εκμετάλλευση των ξένων 
είναι απολύτως ρητορικά. Και συμπυκνώνο
νται σε ένα σλόγκαν που έχει χιλιοακουσθεί 
από τα χείλη πολιτικών και αρθρογράφων, 
αλλά πάλι ως σλόγκαν. «Ο άνθρωπος στο 
τέλος του αιώνα». Τι θα πει ένα τέτοιο... ρη
τό; Και τι νοιάζει τον καλλιτέχνη αν ο αιώνας 
τελειώνει, αρχίζει ή είναι στη μέση του; Οι 
χρονικές συμπτώσεις ενδεχομένως αφορούν 
τους αναλυτές ή τους ιστορικούς (ο Ερικ Χό- 
μπσπομ, π.χ., ταξινομεί τα ιστορικά γεγονό
τα του αιώνα στο βιβλίο του για τον 20ό αι
ώνα και τιτλοφορεί το βιβλίο του Η εποχή 
των άκρων, αλλά εκεί υπάρχει πάντα το πρό
βλημα της μεθόδου). Δεν αφορούν, δεν μπο
ρούν να αφορούν τους καλλιτέχνες οι οποί
οι υποτίθεται ότι δεν ταξινομούν αλλά είναι 
ανοιχτοί στα ερεθίσματα που δέχονται από 
την πραγματικότητα. Αλίμονο, η πραγματι
κότητα είναι πάντα η μεγάλη δεξαμενή της 
καλλιτεχνικής έμπνευσης. Κι η πραγματικό
τητα δεν ταξινομείται στα δημοσιογραφικά 
σλόγκαν ή στις διακηρύξεις του γενικευτι-

4 0  ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ V*



κού πολιτικού λόγου. Το «τέλος του αιώνα» 
είναι όρος χωρίς πραγματικό νόημα στη ζω
ντανή πραγματικότητα. Η ανθρωπότητα συ
νεχίζει να ζει ερήμην οποιουδήποτε νοητού 
ορίου, με υλικά, πολιτικά και πνευματικά προ
βλήματα που τα προσδιορίζουν πραγματικές 
συνθήκες και πραγματικές ανάγκες.

Πραγματικές συνθήκες και πραγματικές 
ανάγκες, συνεπώς, δεν υπάρχουν στο σό
μπαν του Αγγελόπουλου. Αρα, δεν υπάρ
χουν και πραγματικές εικόνες. Αλλά, θα μπο
ρούσε να αντείπει ο καθένας, ο κινηματο
γράφος είναι μια τέχνη που αντλεί τις εικό
νες του από την πραγματικότητα. Πώς μπο
ρείς να αποκλείσεις την πραγματικότητα από 
μια ταινία -  τους δρόμους, τα αυτοκίνητα, 
τους διαβάτες, τα βαπόρια, τα αερόπλανα; 
Μήπως οι εικόνες του Αγγελόπουλου είναι 
ανοιχτές σε μια πραγματικότητα που απο
καλύπτεται βαθμιαία, μήπως είναι η πραγ
ματικότητα που αποκαλύπτει η διεισδυτική 
ματιά του δημιουργού, εκείνου που βλέπει 
τα πράγματα σε βάθος;

Κατηγορηματικά όχι. Δάνεια της πραγ
ματικότητας οπωσδήποτε και υπάρχουν (πιο 
πραγματικός ηθοποιός από τον μικρό Αχιλ- 
λέα Σκέβη δεν θα μπορούσε αίφνης να πα
ρουσιαστεί σε ένα πεποιημένο αισθητικό σύ-

μπαν όπως αυτό της Αιωνιότητας... -  το ίδιο 
άλλωστε δεν είχε συμβεί με τον πραγματι- 
κότατο Διονύση Παπαγιαννόττουλο του Τα
ξιδιού στα Κύθηρα). Όμως η πραγματικότη
τα του αγγελοπουλικού σύμπαντος είναι 
στρεβλή και, τελικά, κάλπικη. Βαρύγδουπες 
εικόνες που νοηματοδοτούνται κατόπιν εορ
τής από τις δημόσιες δηλώσεις του σκηνο
θέτη και τις ερμηνείες των κριτικών του εί
ναι το συστατικό των ταινιών του Αγγελό- 
πουλου. Αισθητικά σύμπαντα, χώροι και χρό
νοι «ποιητική αδεία» (αλλά από πότε η ποί
ηση είναι μακριά από τη ζωή;), ένα σόμπαν 
που ασφυκτιά να ξεφύγει από την τελειο
θηρία του δημιουργού του είναι αυτές οι ται
νίες. Ένα σύμπαν ακαθόριστο, θολό, χωρίς 
άξονες και χωρίς σταθερές. Ο θεατής είναι 
υποταγμένος στην ωραιότητά του, στα σκού
ρα και τα γκρίζα της ατμόσφαιρας, στην τε 
λετουργία των συμβολικών σκηνών, στη γε- 
νικευτική επικαιρικότητα την οποία επικα
λείται -  αλλά απουσιάζει η ωμότητα των 
πραγμάτων. Βρίσκεται καλά κρυμμένη στην 
ασάφεια. Στην ασάφεια που κρύβει η αισθη
τική -  ένα καλογυαλισμένο προπέτασμα.

Η Αιωνιότητα..., λοιπόν, δεν είναι ούτε 
μια ταινία «για τα όρια ζωής και θανάτου» 
ούτε ταινία για την ποίηση ούτε για την αι

ωνιότητα ούτε καν για μια στιγμή. Είναι μια 
αποσπασματική κατασκευή για την οποία ερ
γάζονται μια σειρά σημαντικοί συντελεστές 
του κινηματογράφου, οι οποίοι με την αρ
τιότητα της δουλειάς τους καλούνται να κα- 
λύψουν έναν αυθαίρετο φιλμικό κόσμο. Δεν 
είναι υποχρεωτικό, φυσικά, κάθε ταινία να 
ρίχνει άγκυρα στο ρεαλισμό. Είναι υποχρε
ωτικό, όμως, ο φιλμικός κόσμος να θεμε
λιώνεται και να δικαιολογείται, να είναι ανα
γνωρίσιμος και, κυρίως, να είναι ακριβείς οι 
αναφορές του σε στοιχεία της πραγματικό
τητας. Η πραγματικότητα ενώνει κάθε καλ
λιτεχνική πρόταση, οπουδήποτε κι αν κατα
τάσσεται, με τους ανθρώπους που την πα
ρακολουθούν. Η «ποιητική αδεία» γενίκευση 
είναι σόφισμα. Ιδίως όταν χρησιμοποιείται 
επιλεκτικά. Γιατί, π.χ., ποιητική αδεία, όταν 
σε κάποιο φλας μπακ στο οποίο μαθαίνουμε 
πως είναι η εποχή λίγο πριν τη δικτατορία, οι 
πινακίδες των αυτοκινήτων είναι οι εξαφήφιοι 
με αριθμούς (και όχι, ας πούμε, πινακίδες με 
γράμματα) - αλλά όταν μιλάμε για τον Σο
λωμό, και μάλιστα το έτος Σολωμού, έχου
με το δικαίωμα να χρησιμοποιούμε πλήθος 
ανακρίβειες; Και όποιος επικαλείται συνε
χώς την ποίηση, το πρώτο που θα έπρεπε να 
φοβάται δεν είναι η παρα-ποίηση; Κ

του Δημήτρη Χαντζόπουλου

Η ΙΑ  AISIÍIOTHTA 
Ιί.ΑΤΓΗΛΟήόϋΛΘ... BTHP6 Alto ΠΑρΑϋΑτίδ... 

ΚΑ Τ'Α<ρΉί2·ν ..
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ΕΛΕΝΗ
ΚΑΡΑΙΝΔΡΟΥ

Η μόνιμη συνεργάτις του  
Θ. Αγγελόπουλου από το  
Ταξίδι στα  Κύθηρα  δομεί 

τις  συνθέσεις της σύμφω
να με τον δοκιμασμένο  
τρόπο της συμφω νικής  

μουσικής «θέμα και 
παραλλαγή». Π ιστεύει ότι 

η μουσική δεν πρέπει να 
λειτουργεί σαν δεκανίκι 

μιας τα ιν ίας αλλά  
να συλλαμβάνει

την πνοή της.

Η Ε λένη  Κ α ρ α ίν δ ρ ο υ . Ξ εκ ίν η σ ε  
να σ υ ν ε ρ γ ά ζετα ι με το ν  Θ. 

Α γγ ελο π ο υ λ ο  π ριν από 15 χρ ό ν ια . 
Ο σ κ η ν ο θ έ τη ς  ε ίχ ε  α κο ύ σ ε ι σ το  

Φ εσ τιβ ά λ  Θ εσ σ α λ ο ν ίκ η ς  τη  
μουσ ική  τ η ς  γ ια  τη  Ρ ό ζα  το υ  

Χ ρ ισ το φ η  -  και τη ν  π ρ ο σ έγγ ισ ε.

Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ του Θόδωρου Αγγελόπουλου με την Ελένη Καραίνδρου
πραγματοποιήθηκε πριν από περίπου δεκαπέντε χρόνια. Ως τότε, ο σκηνο
θέτης είχε συνεργαστεί για τη μουσική επένδυση των ταινιών του με τον 
Λουκιανό Κηλαηδόνη και τον Χριστόδουλο Χάλαρη. Σύμφωνα με όσα υπο
στηρίζει η Καραίνδρου, που από το Ταξίδι στα Κύθηρα μέχρι την Αιωνιότη
τα... γράφει πάντα τη μουσική στις ταινίες του σκηνοθέτη, η συνάντησή της 
με τον Αγγελοπουλο ήταν μια συνάντηση πνευματική. «Ταξιδεύω μαζί του. 
Αποδέχομαι την πρόκληση για το ταξίδι αυτό. Ένα ταξίδι αυτογνωσίας και 
λύτρωσης. Σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής είμαι εκεί με πολλούς τρό
πους. Ψυχικά, πνευματικά και πρακτικά», λέει η συνθέτις.

Από το  Ταξίδι στα Κύθηρα το 1984 στο Μια αιωνιότητα και μια μέρα το 
1998. Ενδιάμεσοι σταθμοί, Ο μελισσοκόμος το 1986, Τοπίο στην ομίχλη το 
1988, Το μετέωρο βήμα του πελαργού το 1991 και Το βλέμμα του Οδυσσέα 
το 1995. Κάθε ταινία, μια περιπέτεια, μια πρόσκληση για ταξίδια σε ακουστικά 
τοπία με ομίχλη και χιόνι.

Η Ελένη Καραίνδρου γράφει μουσική στον κινηματογράφο με τη διαί
σθησή της, χωρίς κανόνες και «συνταγές». Ως σήμερα έχει συνθέσει μου
σικές σε 18 ταινίες, 35 θεατρικές παραστάσεις και 10 τηλεοπτικές σειρές. 
«Η διαίσθησή μου με βοηθάει να γράψω σωστή μουσική. Δεν υπάρχει “συ
νταγή". Αυτό που φτιάχνει η εικόνα μαζί με την μουσική είναι ένα τρίτο πράγ
μα, μια χημεία, και για να πετύχει και να δώσει την κεντρική ιδέα του σκη
νοθέτη είναι πάρα πολύ δύσκολο», επισημαίνει η ίδια. Το μεγάλο κεφάλαιο 
της ζωής της εκτιμά ότι είναι η ποίηση. Υποστηρίζει ότι ντύνει τις εικόνες 
με ατμόσφαιρες, θροίσματα και ψιθύρους και δηλώνει τελειομανής. Δου
λεύει ασταμάτητα. Όταν ήταν έξι ετών μετακόμισε με τους γονείς της σ’ 
ένα σπίτι με θέα τη μεγάλη οθόνη ενός θερινού σινεμά. Αυτό πιστεύει ότι 
είναι η αιτία για την εξοικείωσή της με τη μουσική στον κινηματογράφο.

Συναντήσαμε την Ελένη Καραίνδρου λίγες μέρες πριν από την έξοδο 
της βραβευμένης ταινίας με τον Χρυσό Φοίνικα των Καννών Μια αιωνιότη
τα και μια μέρα στις ελληνικές αίθουσες. Μαζί της μιλήσαμε για τη μακρο
χρόνια σχέση της με τον Θόδωρο Αγγελοπουλο και για τους τρόπους της 
δουλειάς της, ιδιαίτερα όταν γράφει μουσική για τον κινηματογράφο.

Η πρώτη της «επαφή» με το σινεμά έγινε το 1979, όταν συνέθεσε την 
πρώτη της μουσική για την ταινία Περιπλάνηση του Χριστόφορου Χριστο- 
φή. Ακολούθησε η Ρόζα, του ίδιου σκηνοθέτη, το 1982. Τότε μπήκε στη ζωή 
της ο Θόδωρος Αγγελόπουλος. «Το 1982, ο Χριστοφής μού ζήτησε να γρά
ψω μια συμφωνική μουσική για τη Ρόζα», λ έει η Καραίνδρου. Αυτή η ταινία 
πήγε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης και η μουσική μου βραβεύτηκε. Πρόε
δρος της Κριτικής Επιτροπής ήταν ο Αγγελόπουλος. Ακούσε την μουσική 
μου και μου ζήτησε να γράψω τα θέματα για το Ταξίδι στα Κύθηρα. Ετσι ξ ε 
κίνησε η πρώτη μας συνεργασία, η οποία κράτησε 15 χρόνια. Ηταν πολύ ση
μαντική εμπειρία για μένα. Δεν μπορείς να πεις ότι δεν ήταν οριακή. Θα πω 
ψέματα. Υπήρξε εξαρχής μια αισθητική και όλα αυτά αποκαλύφθηκαν μετά

Κ



την πρώτη μας συνεργασία».
Ο Θόδωρος Α γγελόπ ουλος έχε ι 

έναν εντελώς προσωπικό τρόπο για να 
«βλέπει» τη μουσική στις ταινίες του. 
«Δεν είναι ο ορθόδοξος τρόπος που 
έχουμε συνηθίσει. Με τον Αγγελόπουλο 
τα πράγματα είναι αλλιώτικα. Είναι πιο 
ελεύθερα και πιο δημιουργικά. Αντιλαμ
βάνεται ορισμένα πράγματα σε σχέση 
με τη μουσική. Τα δουλεύει στο μυαλό 
του πετυχαίνοντας να εντάξει και ολό
κληρα συμφωνικά θέματα. Πάντα του 
έχω τρομερή εμπιστοσύνη. Υπολογίζει 
τη μουσική και της δίνει ξεχωριστό ρό
λο στις ταινίες του. Αν κάποιο κομμάτι 
του αρέσει πολύ και τον εμπνέει, μπο
ρεί να το χορογραφήσει έτσι ώστε να 
χωρέσει ολόκληρο».

Η μουσική της Καραίνδρου στις ται
νίες του ακολουθεί την εξέλιξη  του σε
ναρίου. Η πρώτη αφορμή, συχνά, είναι 
μια «ζωντανή πηγή». Έτσι, οι κινηματο
γραφικές εικόνες μαζί με τη μουσική δί
νουν μια βαθύτερη σημασία που δύσκο
λα εκφράζεται με λέξεις. «Αυτό που ψά
χνω πάντα είναι ο εσωτερικός ρυθμός. 
Ο κόκκος και η φωτεινότητα της εικό
νας μού δίνουν ό,τι χρειάζομαι για το 
τελικό χρώμα ενορχήστρωσης -  όταν η 
μουσική δεν έχει ολοκληρωθεί πριν τα 
γυρίσματα. Ο Αγγελόπουλος είναι ένας 
“δύσκολος” σκηνοθέτης».

Πώς είναι στις συνεργασίες του; 
«Από τον Θόδωρο εκμεταλλεύομαι την 
πολύ ωραία εποχή, πριν τα γυρίσματα. 
Είναι ένας άνθρωπος πολύ χαλαρός, δια
θέσιμος και παραμυθάς. Οταν αρχίσουν 
τα γυρίσματα διακατέχεται από τρομα
χτικό άγχος και καλό είναι να μην του 
δίνεις να ακούει θέματα γιατί δεν του 
αρέσει τίποτα. Ούτε αυτά που κάνει αυ
τός ούτε αυτά που κάνουμε εμείς. Είναι 
σκληρός και απαιτητικός με τον εαυτό 
του. Θέτει σε αμφισβήτηση συνεχώς τα 
πάντα. Φυσικά, υπάρχουν εντάσεις και 
συγκρούσεις -  αλλά τις θεωρώ πολύ δη
μιουργικές».

Σε κάθε ταινία, για να πετύχουν το 
σωστό αποτέλεσμα συζητάνε μαζί από 
τη στιγμή που ακόμη γράφεται το σε
νάριο για να μπουν στο κλίμα. Μιλάνε 
με ήχους, καταθέτει η συνθέτις. Επικοι
νωνούν με τις ιδέες τους και σκέφτο
νται για το πώς πρέπει να είναι η μου
σική. Η σχέση τους βασίζεται στη βα
θύτερη επικοινωνία -  και όχι μόνο στην 
τεχνική. «Επικοινωνώ με τις ιδέες του,

την ποίησή του και το  όραμά του. Σε 
όλες τις συζητήσεις μας, πριν ακόμη δια
μορφωθεί το σενάριο, συλλαμβάνω την 
κεντρική ιδέα και την εσωτερική του 
αγωνία». Αλλωστε, η δουλειά ενός συν
θέτη είναι να βρίσκει τη συνισταμένη 
που αγκαλιάζει την κεντρική ιδέα, το 
όραμα, την ποίηση, τον ψυχισμό και, 
συγχρόνως, την εποχή. «Αν τύχει και 
χρειαστεί κάποιες μουσικές για τα γυ
ρίσματα πρέπει να έχω πιάσει τον τόνο. 
Να έχω συλλάβει ακριβώς τι θέλει να 
πει. Βρίσκω το θέμα μου. Καμιά φορά θα 
χρειαστεί να το παίξω στο πιάνο, να το 
ενορχηστρώσω για να το χρησιμοποιή
σει ως play-back».

Αυτό δεν είναι δύσκολη δουλειά για 
έναν συνθέτη; «Είναι πολύ δύσκολο. 
Αλλά με γοητεύει». Ενα μουσικό θέμα 
πάντως δεν είναι εύκολη υπόθεση για 
οποιονδήποτε συνθέτη. Πολλές φορές 
δεν το βρίσκει αμέσως. «Αλλες φορές 
το βρίσκεις πριν από τα γυρίσματα της 
ταινίας κι άλλες στη διάρκεια των γυρι
σμάτων. Για παράδειγμα, τη δεκαεπτά- 
λεπτη σουίτα στο Βλέμμα tou Οδυσσέα 
την έπαιξα στο συνθεσάιζερ. Το ίδιο έγι
νε και στο Μετέωρο βήμα του πελαρ
γού». Στην Αιωνιότητα..., η Ελένη Κα
ραίνδρου δεν βρήκε τα βασικό θέμα αμέ
σως αλλά στη διάρκεια των γυρισμάτων. 
«Ήταν το  πιο λεπτό και πιο δύσκολο 
πράγμα που έχω κάνει ποτέ σε ταινία 
του Θόδωρου Αγγελόπουλου. Μας απα
σχόλησε πάρα πολύ, γιατί το θέμα της 
ταινίας ήταν ήδη συγκινητικό και δεν 
έπρεπε να γράψω κάτι μελό. Αυτό που 
προέκυψε τελικά είναι ό,τι πιο αισιόδο
ξο έχω γράψει ποτέ. Είναι ένα θέμα που 
ταξιδεύει και χορεύει...».

«Πρόκειται για μια πολύ δυνατή, συ
γκινητική, φιλοσοφική και βαθιά ανθρώ
πινη ταινία», λέει η Ελένη Καραίνδρου 
απαντώντας στην ερώτηση τι σήμαινε 
για την ίδια η Αιωνιότητα... Και συνεχί
ζει. «Ήταν δύσκολη στην πραγματοποί
ησή της και βασάνισε τον σκηνοθέτη της, 
επειδή ο τρόπος με τον οποίο άγγιζε τα 
όρια μεταξύ ζωής και θανάτου απαιτού
σε τρομακτική ισορροπία». Πάντως, η 
βράβευση της ταινίας δεν την ξάφνιασε 
καθόλου -  ίσα ίσα. «Το περίμενα και πί
στευα από την αρχή ότι θα βραβευόταν 
με τον Χρυσό Φοίνικα. Ο Αγγελόπουλος 
τον άξιζε και για αυτή την ταινία του, αλ
λά και για τις προηγούμενες. Είναι μια 
δικαίωση του έργου του».

'  Α π ό το  Τ α ξ ίδ ι σ τα  Κ ύ θηρα  ώ ς 
τ η ν  Α ιω ν ιό τη τα ...,  η Ε λένη  
Κ α ρ α ίν δ ρ ο υ  ε ίν α ι η 
α π ο κ λε ισ τ ικ ή  σ υ ν θ έτ ις  τη ς  
μ ο υ σ ική ς  σ τ ις  τ α ιν ίε ς  του  
Θ όδω ρου Α γγελό π ο υ λο υ .

« Λ ίγ ες  νότες. Δ ε ν  έχει 
σημασία πόσες θα β ά λεις  
κάθε φορά. Σημασία έχει 

πού θα μπει ο σω στός  
τόνος. Να α ντη χ ε ί μέσ α  
σ τα  αυτιά  σου και σ την  

ψυχή σου σε όλη τη  
διάρκεια τη ς ταινίας».

ι



ει η ίδια. «Όλα αυτά είναι προκατασκευ- 
ασμένα και ανατρέπονται». Γράφει πολ
λή μουσική, ασταμάτητα. Δεν την αφορά 
αν χωρέσουν όλα στην ταινία. «Δεν είναι 
νό τες  τα πράγματα. Είναι μια πνοή. Μια 
στιγμή. Πρέπει να έχεις  το  χρόνο να ψά
χνεις όλα τα πράγματα και, τη στιγμή που 
παίρνουν τη πνοή τους, να τη  συλλάβεις' 
τό τ ε  μπορείς να δουλεύεις . Κολυμπάω 
μέσα σε κάτι και έχω τον χρόνο να μπο
ρέσω να βρω τη στιγμή του. Γι’ αυτό το  
λόγο έχω κάνει μόνο δεκαοχτώ ταινίες». 
Το στούντιο είναι το  σπίτι της. Η οικογέ- 
νειά της. Εκεί γίνονται μαγικά πράγματα. 
«Είναι η αφετηρία», όπως λέει η ίδια, «για 
ένα τεράστιο ταξίδι που οδηγεί τους μου
σικούς σε χώρες ανεξερεύνητες του ασυ
νείδητου».

«Θα λ έγα τε  ποτέ όχι σε μια μ ελ λο 
ντική συνεργασία με τον Αγγελόπουλο;», 
είναι η τελευταία μας ερώτηση. «Δεν μπο
ρώ να προδικάσω τίποτα. Σε όλη μου τη 
ζωή διεκδικούσα το  δικαίωμα να νιώθω 
ελεύθερη την κάθε στιγμή της. Και το  κέρ
δισα. Δεν μ’ αρέσει να προκαθορίζω ούτε 
πλάνα ούτε σχέδια... Μπορεί και να μην 
ξαναγράψω  π οτέ μουσική. Αύριο να μ ’ 
αρέσει να κάνω κάτι άλλο. Ο,τι κάνω, το 
κάνω από έρωτα. Πώς μπορώ να σου προ
εξοφλήσω ότι θα έχω αυτή την ερωτική 
διάθεση για όλη μου τη ζωή;». Κ

χή σου σε όλη τη διάρκεια της ταινίας». 
Πολλοί σκηνοθέτες όμως παραγεμίζουν 
τις τα ινίες τους με μουσική και τραγού
δια. «Αυτό σημαίνει αδυναμία στην τα ι
νία», υποστηρίζει η Ελένη Καραίνδρου. 
«Ποτέ στην ζωή μου δεν χρειάστηκε να 
βάλω τη μουσική μου σαν δεκανίκι. Δεν 
θα τιμούσε ούτε τον εαυτό μου ούτε τον 
συνεργάτη μου. Πιστεύω ότι ο Αντονιό- 
νι, που έχει τις πιο σιωπηλές ταινίες, έχει 
μια από τις  καλύτερες μουσικές στο σι- 
νεμά»!

Αφοσιώ νεται κυριολεκτικά  σε αυτό 
που κάνει. Μια ταινία της δίνει αφορμή 
να αφήσει τη φαντασία της ελεύθερη και 
να δημιουργήσει. «Κάτω οι κανόνες», λ έ 

«Η Α ιω ν ιό τη τα ...  
ή τα ν  δ ύ σ κο λη  σ την  

π ραγματοπ οίησ ή  
τη ς  κα ι βασ άνισ ε  

το ν  σ κ η ν ο θέτη  τη ς , 
επ ειδ ή  ο τρό π ος με  
το ν  οποίο ά γ γ ιζ ε  τα  

όρια  μ ε τα ξύ  ζω ή ς  
κα ι θ α νά το υ  

α π α ιτούσ ε  
τρ ο μ α κ τικ ή  

ισ ορροπ ία», λ έ ε ι  
σ ήμερ α  η Ε λένη  

Κ α ρ α ίν δ ρ ο υ .

Η μουσική της  Ε λένης Καραίνδρου 
δομείται με έναν δοκιμασμένο τρόπο που 
χρησιμοποιείται και στη συμφωνική μου
σική: «θέμα και παραλλαγή». Δουλεύει 
με πολλές μικρές παραλλαγές του βασι
κού θέματος, το  οποίο της επιτρέπει να 
αναπτύσει την κεντρική μελωδία σιγά σι
γά, χωρίς να εστιάζει σε συγκεκριμένα 
σημεία-κλειδιά της ταινίας. Η συνθέτις πι
σ τεύει ό τι η μουσική είναι απαραίτητη 
στον κινηματογράφο, δεν την απασχολεί 
ωστόσο η «ποσότητα» της μουσικής σε 
μια ταινία. «Λίγες νότες. Δεν έχει σημα
σία πόσες θα βάλεις κάθε φορά. Σημασία 
έχ ε ι πού θα μπει ο σωστός τόνος . Να 
αντηχεί μέσα στα αυτιά σου και στην ψυ-
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ΓΡΑΦΟΥ



Ο Τελευταίος r

Α Κ Ι Ρ Α  Κ Ο Υ Ρ Ο  Σ Α Β Α
του Νίκου Καλτσά

Το Ρασομόν  και το Χρυσό Λ ιοντάρ ι, που απέσπασε ο Κου- 
ροσάβα στο Φεστιβάλ της Β ενετία ς  το 1951, άνο ιξαν τ ις  πύ
λες  της Δ ύσης στην ιαπωνική κ ινημ ατογρα φ ία . 48 χρόνια  
αργότερα, ο παγκόσμιος κινηματογράφ ος μο ιάζει πιο φ τω 
χός χω ρίς την παρουσία του σ κηνοθέτη  που έθεσ ε  στο επ ί
κεντρο της θεμ α το λο γία ς  του τον ουμανισμό.
Ο ΑΚΙΡΑ ΚΟΥΡΟΣΑΒΑ γεννήθηκε το 1910 
στο Τόκυο. Μέσα σε μια οικογένεια όπου 
κυριαρχούσαν η αυστηρότητα και η προσή
λωση στη θρησκεία και την ιαπωνική πα
ράδοση, ο πατέρας του, απόγονος γενιάς 
σαμουράι και γνώ στης τη ς  τέχ νη ς  του 
Μπουσίντο, συχνά συνόδευε τα παιδιά του 
στον κινηματογράφο. Εκεί, ο Κουροσάβα 
πρωτοβλέπει στη μεγάλη οθόνη αμερ ι
κανικά σήριαλ και γουέστερν με τον Γουί- 
λιαμ Σ. Χαρτ. Εκείνη την εποχή, δύο είναι 
οι άνθρωποι που τον επηρεάζουν περισ
σότερο ' ο δάσκαλος του, Τατσικάβα, ο 
οποίος θα ενθαρρύνει την αγάπη του για το 
σχέδιο, και ο -κα τά  τέσσερα χρόνια μ ε
γαλύτερος- αδελφός του, Χέιγκο. Από τον 
Χέιγκο θα μάθει τον Ντοστογιέφσκι, που 
τόσο θα τον γοητεύσει ενώ, αμέσως μετά 
τους σεισμούς του 1923, 
ο Χέιγκο τον αναγκά

ζει να επισκεφθεί τις κατεστραμμένες πε
ριοχές της πόλης του Τόκυο. «Αν αντιμε
τωπίσεις κατά πρόσωπο το φόβο, τίποτα 
πια δεν μπορεί να σε φοβίσει», του λέει.

Μέσω του αδελφού του, ο οποίος ερ
γαζόταν ως αφηγητής σε βωβές ταινίες, 
γνωρίζει έργα του Γκρίφφιθ, του Τσάπλιν, 
του Κητον, του Ρενουάρ, του Λανγκ, του 
Αϊζενστάιν και του αγαπημένου του Τζων 
Φόρντ. Στα 18 αφήνει τους γονείς του για 
να ζήσει με τον Χέιγκο σε μια συνοικία 
καλλιτεχνών. Γράφεται σε σχολή καλών 
τεχνών και σκέφτεται ν’ ασχοληθεί με τη 
ζωγραφική. Το 1933 φτάνουν στην Ιαπωνία 
οι πρώτες ομιλούσες ταινίες. Οι αφηγη
τές, με επικεφαλής τον Χέιγκο, απεργούν. 
28 χρόνων, ο Χέιγκο αυτοκτονεί.

Τα πρώτα βήματα
Δύο χρόνια  α ρ γό τερα , 

από μια αγγελία στην οποία 
α να ζη τούντα ν  βοηθοί 
σ κη νο θ έτες , ο Κουρο
σάβα, με μοναδική εμπει

ρία τις ταινίες που είχε 
δει ώς τό τε , βρίσκε
τα ι στα σ τούντιο  
της  ετα ιρείας Φω- 

τοχημικό Εργαστήριο. 
Υστερα από κάποιες ε ξ ε 

τάσεις, σύντομα άρχι
σε να εργάζεται με 
τον σκηνοθέτη Κα-

τζίρο Γιαμαμότο. Στην ομάδα του Γιαμα- 
μότο κυριαρχούσε πνεύμα ελευθερίας, κά
θε συμβουλή του ήταν για τον Κουροσά
βα πολύτιμη, αν και ο ίδιος ο Γιαμαμότο, 
διακρίνοντας το μεγάλο ταλέντο τού τό τε  
βοηθού του, συνήθιζε να λέει πως «το μόνο 
που έμαθα στον Κουροσάβα ήταν να πίνει 
-  τίποτ' άλλο».

Το 1941, ο Κουροσάβα θα προσπαθή
σει να σκηνοθετήσει την πρώτη ταινία του. 
Όμως, τα σενάρια που γράφει τα απορρί
πτει η λογοκρισία των στρατιωτικών της 
Ιαπωνίας. Ύστερα από δύο χρόνια, μια πρό
τασή του για τη βιογραφία του Σουγκάτα 
Σονσίρο, πρωταθλητή του τζούντο, αρχι
κά δεν θα συναντήσει τις αντιρρήσεις των 
λογοκριτών, αλλά -κ α ι π ά λ ι- το τελ ικό  
αποτέλεσμα δεν θα τους ικανοποιήσει. 
Προτιμούσαν την ταινία με περισσότερες 
μονομαχίες, πιο «ψυχαγωγική», και η επι
τροπή τους προσπάθησε να θέσει εμπό
δια στον Κουροσάβα, όμως η παρέμβαση 
του Γιασουχίρο Όζου και τα συγχαρητή
ριά του στον νέο σκηνοθέτη, άνοιξε στον 
Θρύλο του τζούντο το δρόμο για τις αίθου
σες, όπου γνώρισε μεγάλη επιτυχία. Η 
εταιρεία Τόχο έσπευσε να του ζητήσει μια 
συνέχεια. Το Θρύλος του τζούντο II θα κα- 
τηγορηθεί για αντιαμερ ικανική προπα
γάνδα (1946, στην ηττημένη Ιαπωνία βρί
σκονται οι Αμερικανοί) και θα αποσυρθεί 
από τη διανομή. Ανάμεσα στις δύο ταινίες, 
ο Κουροσάβα σκηνοθετεί το Η πιο ωραία 
και αργότερα το Αυτοί που πάτησαν την 
ουρά της τίγρης, την πρώτη ταινία του με 
σαμουράι. Ο ήρω ας με τον  αυσ τηρό 
προσωπικό κώ δικα τ ιμ ή ς , από το υ ς  7 
σαμουράι ώς τον Σανζούρο, θα επανέλθει 
συχνά στο έργο του. Μετά το Όχι τύψεις  
για τα  νιάτα μας, μια ταινία που αντικατό
πτριζε τις απεργιακές κινητοποιήσεις στα 
στούντιο της Τόχο και το Μια υπέροχη Κυ
ριακή, το 1948 σκηνοθετεί τον Μεθυσμένο 
άγγελο.

Η γνωριμία με τον Τοσίρο Μ ιφ ουνε
Με τον παλιό συμμαθητή του, Κε- 

ϊνοσούκε Ουεκουσα, ο Κουροσάβα γράφει 
ένα σενάριο για τη φιλία ενός γιατρού κι 
ενός πληγωμένου κακοποιού, μια παράδοξη 

σχέση «δασκάλου»-«μαθητή». Στους 
ηθοποιούς, ο Τακασι Σιμού- 

ρα και ο πρωτοεμ-



φανιζόμενος Τοσίρο Μιφούνε, έκτο τε  ο 
πλέον αγαπημένος σ υνεργάτης του 
σκηνοθέτη. Σιμούρα και Μιφούνε βρίσκονται 
μαζί και στην επόμενη ταινία του Κουροσά- 
βα, στον Λυσσασμένο σκύλο, ταινία με επιρ
ροές και απόηχους από το  αμερικανικό 
νουάρ. Το 1951 αποφασίζει να μεταφέρει 
στην οθόνη δύο νουβέλες του Ριονοσούκε 
Ακουταγκάβα, μια αλληγορία για την 
υποκειμενικότητα της μαρτυρίας, για τα 
πολλά πρόσωπα της αλήθειας, το Ρασομόν. 
Ο διευθυντής του στούντιο Νταέι δεν ήταν 
σύμφωνος με το σχέδιο, οι παραγωγοί πί
στευαν πως η ταινία θα αποτύχει.

Κι όμως, το Ρασομόν βραβεύεται με 
τον Χρυσό Λέοντα στο Φεστιβάλ της Βενε
τία ς . Ό ταν πια β ρ α βεύετα ι και με το 
Όσκαρ καλύτερης ξένης ταινίας, καθυ
στερημένα, κάποιοι συμπατριώτες τού 
Κουροσάβα αναγνωρίζουν την αξία του.

Ενώ στον Μεθυσμένο άγγελο  και τον 
Λυσσασμένο σκύλο υπήρχαν μόνο μικρά 
«αποσπάσματα» και αναφορές στον Ντο- 
στογιέφσκι, μετά το Ρασομόν θα ασχολη
θεί με την κινηματογραφική διασκευή συ
γκεκριμένου έργου του ρώσου συγγρα
φέα. Έτσι, το 1951 προβάλλεται ο Ηλίθιος 
με τον Τοσίρο Μιφούνε, ενώ και ο κεντρι
κός χαρακτήρας της επόμενης ταινίας του, 
Ο καταδικασμένος, 1952, μοιάζει κι αυτός 
να έχει βγει από το σύμπαν του Ντοστο- 
γιέφσκι.

Το 1954 σκηνοθετεί τους 7 σαμουράι. 
Ο μύθος, διάσημος -  χωρικοί που ανα
γκάζονται να ζητήσουν τη βοήθεια κάποιων 
σαμουράι για να αντιμετωπίσουν τις επι
θέσεις ληστών. Αυτό που είδαν τό τε  ευ- 
ρωπαίοι και αμερικανοί θεατές ήταν μια 
συντομευμένη εκδοχή των 120 λεπτών, 
μιας ταινίας συνολικής διάρκειας 200 λ ε 
πτών. Η προβολή ολόκληρου του έργου, 
στις αρχές της δεκαετίας του '80, προσέ
θεσε επική διάσταση σε μια αναμφισβή
τητα σπουδαία ταινία. Μια διασκευή του 
Μάκβεθ του Σαίξπηρ (Ο Θρόνος του α ί
ματος) κι ενός έργου του Γκόρκι (Ο βυ
θός), το 1957, αποτελούν υποδειγματικές 
κινηματογραφικές αποδόσεις θεατρικού 
και λογοτεχνικού κειμένου.

Αν οι 7 σαμουράι γνώρισαν την αμε
ρικανική εκδοχή τους στο γουέστερν του 
Τζων Στάρτζες Και οι 7 ήταν υπέροχοι 
(1960), το Κρυμμένο φρούριο (1958), μια 
περιπέτεια με

Πάνω: Σκηνή από την ταινία 
Οι 7  σαμουράι (1954), η οποία ενέπνευσε 
τον Τζων Στάρτζες στο κλασικό 
Και οι επτά ήσαν υπέροχοι.
Στη μέση: Σκηνή από την ταινία 
Ο δολοφόνος του Τόκυο (1963).

την ειρωνική ματιά του Κουροσάβα, 20 
χρόνια μετά, θα αποτελέσει πηγή έμπνευ
σης για τον Τζωρτζ Λούκας στον Πόλεμο 
των Άστρων, ενώ το Γιοζίμπο (1961), βα
σισμένο στον Κόκκινο θερισμό του Ντάσ- 
σιελ Χάμμετ αλλά και στον



Υπηρέτη δύο αφεντάδων του Γκολντόνι, 
θα επηρεάσει τον Σέρτζιο Λεόνε στο Για 
μια χούφτα δολάρια (1964).

Υστερα από μια ακόμη ταινία -σ υνέ
χεια των περιπλανήσεων του Γιοζίμπο, του 
σαμουράι δίχως αφέντη, το Σανζούρ-, ο 
Κουροσάβα στον Δολοφόνο του Τόκυο 
(1963) δεν διστάζει, μετά τον Χάμμετ, να 
διασκευάσει το King's Ransom, έργο ενός 
άλλου σημαντικού συγγραφέα του αμερι
κανικού «μαύρου» μυθιστορήματος, τον 
Εντ Μακ Μπήην, κάνοντας ένα εξαιρετικό 
φιλμ νουάρ. Το 1965 επιστρέφει στο θέμα 
τη ς  σχέσης δασκάλου-μαθητή στον 
Κοκκινογένη και, από το 1966 ώς το 1969, 
γράφει τρία σενάρια για το Χόλλυγουντ, 
ένα για τον Κάστερ, Το τραίνο της μεγά
λης φυγής - το  οποίο θα σκηνοθετηθεί το 
1985 από τον Αντρέι Κοντσαλόφσκι- και 
το Τάρα, τάρα, τάρα. Η σχέση του 
Κουροσάβα με το Χόλλυγουντ εκείνης της 
εποχής θα περιοριστεί σ' αυτά τα σενάρια, 
καθώς ποτέ δεν μπόρεσε να συνεννοηθεί 
με τον Ντάρυλ Ζανούκ, ο οποίος τον θε

ωρούσε τρελό. Ο Κουροσάβα μένει στην 
Ιαπωνία, ιδρύει τη δική του εταιρεία πα
ραγωγής και σκηνοθετεί τη Γειτονιά των 
καταφρονεμένων, μια ταινία για τη ζωή 
στο περιθώριο του ιαπωνικού οικονομικού 
θαύματος, στις παραγκουπόλεις, βασι
σμένη στο έργο του Σουγκόρο Γιαμαμότο. 
Η ταινία ήταν μια εμπορική αποτυχία. Μια 
δύσκολη περίοδος αρχίζει για τον σκηνοθέ
τη. Ο Κουροσάβα αρρωσταίνει. Το 1971 
κάνει απόπειρα αυτοκτονίας.

Το μοτίθο του δασκάλου-μαθητή
Ύστερα από τέσσερα χρόνια σιωπή, το 

εξαιρετικό Ντερσού Ουζάλα έρχεται από 
τη Σοβιετική Ένωση. Η νέα παραλλαγή του 
αγαπημένου του θέματος, της σχέσης δα
σκάλου-μαθητή (ένας γέρος κυνηγός κι ένας 
νεαρός ρώσος ε ξερ ευ ν η τή ς ) πραγ
ματοποιήθηκε στη Ρωσία, όπου βρέθηκε 
ύστερα από πρόσκληση του Σεργκέι Γκε- 
ρασίμωφ. Η ταινία κερδίζει το μεγαλύτερο 
βραβείο του Φεστιβάλ της Μόσχας αλλά, 
παρά την παγκόσμια επ ιτυχία  της , ο

Κουροσάβα θα χρειαστεί πέντε χρόνια και 
τη βοήθεια του Φράνσις Κόππολα και του 
Τζωρτζ Λούκας για να μπορέσει να κάνει 
την επόμενη ταινία του. Το Καγκεμουσα, ο 
ίσκιος του πολεμιστή, μια ακόμη ιστορία του 
Κουροσάβα τοποθετημένη στα χρόνια των 
εμφυλίων πολέμων της Ιαπωνίας· ο κλέφτης, 
του οποίου η ομοιότητα με τον νεκρό φεου
δάρχη, τον οδηγητή στον θρόνο, μια πα
ραβολή για την εξουσία, εξίσου σημαντική 
με εκείνη που ακολούθησε πέντε χρόνια αρ
γότερα, η προσωπική ανάγνωση του Βασι
λιά Ληρ του Σαίξπηρ, στο Ραν-Χάος.

Το 1990, ο Στήβεν Σπήλμπεργκ και ο 
Τζωρτζ Λούκας αναλαμβάνουν την παρα
γωγή στα Ονειρα, οκτώ όνειρα του σκηνοθέ
τη, από τις μνήμες της παιδικής ηλικίας ώς 
τον εφιάλτη της Χιροσίμα.

Και μετά την 30ή ταινία του, τη Ραψω
δία τον Αύγουστο, η τελευταία, το Μαντα- 
ντάγισ η ιστορία του ηλικιωμένου δασκάλου 
που, όταν οι μαθητές του τον ρωτούν αν 
είναι έτοιμος ν ’ αφήσει τη ζωή, επίμονα 
απαντάει: «Όχι ακόμα»... Κ

Πέντε χρόνια μετά το Καγκεμούσα, ο Κουροσάβα σκηνοθετεί το 
Ραν, μια παραβολή για την εξουσία, εμπνευσμένη από τον 

Βασιλιά Ληρ του Σαίξπηρ.

Φ Ι Λ  Μ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α

1943 SANSHIRO SUGATA
1944 THE MOST BEAUTIFUL
1945 THE MEN WHO TREAD ON THE TIGER'S TAIL
1946 NO REGRETS FOR OUR YOUTH
1948 DRUNKEN ANGEL
1949 THE QUIET DUEL
1949 STRAY DOG
1950 RASHOMON ΡΑΣΟΜΟΝ
1951 THE IDIOT Ο ΗΛΙΘΙΟΣ
1952 DOOMED LIVING Ο ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΜΕΝΟΣ
1954 THE SEVEN SAMURAI ΟΙ ΕΠΤΑ ΣΑΜΟΥΡΑΙ
1955 RECORD OF A LIVING BEING
1957 THE LOWER DEPTHS
1957 THRONE OF BLOOD Ο ΘΡΟΝΟΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ
1958 THE HIDDEN FORTRESS
1960 THE BAD SLEEP WELL
1961 YOJIMBO ΓΙΟΖΙΜΠΟ
1962 HIGH AND LOW Ο ΔΟΛΟΦΟΝΟΣ ΤΟΥ ΤΟΚΥΟ
1962 SANJURO
1965 RED BEARD Ο ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΝΗΣ
1970 DODESKA-DEN Η ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΦΡΟΝΕΜΕΝΩΝ
1975 DERSU UZALA ΝΤΕΡΣΟΥ ΟΥΖΑΛΑ
1980 KAGEMUSHA ΚΑΓΚΕΜΟΥΣΑ Ο ΙΣΚΙΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΣΤΗ
1985 RAN PAN
1990 DREAMS ΟΝΕΙΡΑ
1991 RHAPSODY IN AUGUST ΡΑΨΩΔΙΑ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ
1993 MADADAYO Ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ
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(Τβνδρομητές της HeLlas or L ire  στην Ελλάδα, όπως:

•Πρόσβαση στον Παγκόσμιο Ιστό (World Wide Web) ·  Προσωπική ηλεκτρονική διεύθυνση (e-m ail) ·  Μεταφορά αρχείων (FTP) ·  21.000 ομάδες πληροφόρησης (Newsgroups) 
για καθημερινή ενημέρωση σε θέματα του ενδιαφέροντος σας ·  Δωρεάν δημοσίευση προσωπικών σελίδων 1 MB ·  24ωρη τεχνική υποστήριξη συνδρομητών;

Το HOL Dial είναι το πακέτο σύνδεσης στο Internet της Hellas On Line, για 3μηνη, θμηνη ή ετήσια συνδρομή, με απεριόριστη 
πρόσβαση στο Παγκόσμιο Διαδίκτυο και περιέχει τον f\/iîcr0ô0f t  Jflterfiet ΕλρίΟΓΘΓ, εγχειρίδιο 

οδηγιών εγκατάστασης & χρήσης, καθώς και Î5 0 MB προγραμμάτων χρήσης γιοτο  internet.

Η HELLAS ON LINE ε ί ν α ι  το I n t e r n e t  στην Ελλάδα
Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Web

Ηλεκτρονικό Εμπόριο 
(Business to Consumer & Business to Business)

Ασφαλεία Δικτύων

Εταιρικό in tran e ts/ extranets

Υπηρεσίες εξειδικευμενου περιεχομένου

In ternet Service Provider

Hel l as  On Line

Σύνδεση στο Internet συνολικής 
χωρητικότητας 8 Mbps

Πανελλαδικό δίκτυο 20 σημείων

800 τηλεφωνικές γραμμές

24ωρο Help-Desk

Υπηρεσίες διασύνδεσης Dial-Up.
Μισθωμένων Ευθειών, ISON, VPN (VirtMl Private Netwerl), 
Frame Relay διασύνδεση με το εξωτερικό

To Internet στα ελληνικά
HELLAS ON UNE-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε.

Χαριλάου Τρικούππ 151, Νέα Κηφισιά, τηλ.: 62 9 6 3 0 0 , fax: 62 9 6 1 6 6 , data: 62 5 0 3 4 0 , e-mail: info@ hol.gr, http://www.hol.gr

Εταιρεία του Ομίλου Quest
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 
NIE ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ

ΤΗΣ ΕΤΕΚΤ 
ΤΑΣΟ ΑΑΕΞΑΚΗ

50 χρόνια λειτουργεί η 
Ένωση Τεχνικών 

Ελληνικού 
Κινηματογράφου- 

Τηλεόρασης, η ΕΤΕΚΤ. 
Πανίσχυρο σωματείο στον 

κινηματογραφικό χώρο, 
καλύπτει τα συμφέροντα 

των τεχνικών -  η 
διοίκησή του όμως δεν 

υποτιμά ούτε τον 
πολιτιστικό ρόλο που του 
αρμόζει. Η επέτειος ήταν 

η αφορμή για τη 
συζήτηση με τον πρόεδρο 
της «συντεχνίας» -όπως 

συχνά αποκαλούν την 
ΕΤΕΚΤ- Τάσο Αλεξάκη. 
Είναι μια συζήτηση «εφ’ 

όλης της ύλης».

του Ηλία Κανέλλη 
και της Ελένης Ράμμου

Ο Τάσος Αλεξάκης, π ρ όεδ ρ ος το υ  
λιοικητικού συμβουλίου τ η ς  Ε νω σ η ς  

Τεχνικών Ε λ λ η ν ικ ο ύ  
Κινηματογράφου-Τ η λεο ρ α σ η ς .

«η « Για ποιους
1 Ιαραγωγούς μιλάμε;»

ΣΥΝΑΝΤΗΣΑΜΕ τον  Τάσο Α λεξάκη  στα 
γραφεία της Ένωσης Τεχνικών Ελληνικού 
Κινηματογράφου-Τηλεόρασης (Βαλτετσί
ου 25). Βρεθήκαμε σε ένα τριώροφο κτίριο 
που ανακαινίζεται εκ βάθρων. Στόχος: να 
δημιουργηθεί μια κινηματογραφική βιβλιο
θήκη και ταινιοθήκη, αλλά και ένας χώρος 
συνάντησης των ανθρώπων του κινηματο
γράφου. Η ξενάγηση κράτησε λίγο -  επει
δή η συζήτηση έμελλε να κρατήσει πολύ. 
Σας μεταφέρουμε τα πιο ενδιαφέροντα απο- 
σπάσματά της.
• Κύριε Αλεξάκη, η ΕΤΕΚΤ φέτος έκλεισε 50 
χρόνια από την ίδρυσή της. Γιορτάζετε την 
επέτειο αυτή και, παράλληλα, αναμορφώ
νετε τα γραφεία σας προκειμένου να τα χρη
σιμοποιήσετε για πολιτιστική χρήση -  βι
βλιοθήκη και ταινιοθήκη αλλά και ως χώρο 
συγκέντρωσης των μελών σας και ανθρώ
πων από τον ευρύτερο χώρο του κινηματο
γράφου. Τι σημαίνει 50 χρόνια ΕΤΕΚΤ;
— Η Ένωση πρωτοίδρύθηκε το  1948, φα
ντάζομαι κάτω από μια αναγκαιότητα της 
εποχής εκείνης, για να μπορέσει να λύσει 
συγκεκριμένα εργασιακά προβλήματα των 
τό τε  εργαζομένων στον κινηματογράφο. 
Βεβαίως, μόλις το  1982 η πολιτεία μάς ανα
γνώρισε ως επαγγελματίες κινηματογρα
φιστές -  ώς τό τε  μας θεωρούσε «ανειδί
κευτους εργάτες». Για παράδειγμα, όταν 
εγώ μπήκα στον κινηματογράφο και πήγα 
να κάνω δήλωση στην εφορία, ο εφοριακός 
μου είπε: «Κύριε Αλεξάκη, δεν έχουμε αυ
τή την κατηγορία της ειδικότητάς σας, αλ
λά μπορούμε να σας γράψουμε στους τρα
γουδιστές». Του απάντησα χαριτολογώντας 
ότι εγώ είμαι φάλτσος και δεν θα μπορού
σα ποτέ -έσ τω  και στα χαρτιά- να αποκτή
σω τέτοια ειδικότητα... Με αγώνες, από το 
'48 ώς και σήμερα, πιστεύω ότι η Ένωση 
έχει κατακτήσει πλέον ένα ισχυρότατο νο
μικό και θεσμικό πλαίσιο που καθορίζει τις 
εργασιακές σχέσεις -  από συλλογικές συμ

βάσεις μέχρι τη συμμετοχή της στα κέντρα 
λήψης αποφάσεων: στο Ελληνικό Κέντρο 
Κινηματογράφου, στο Γνωμοδοτικό Συμ
βούλιο του ΥΠ.ΠΟ, στη Γενική Συνέλευση 
του ΕΚΚ, στη Γενική Συνέλευση του Φεστι
βάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, στο 
Δ.Σ. του Φεστιβάλ Δράμας κ.ά. Βεβαίως, τα 
περισσότερα προβλήματα έχουν λυθεί σε 
επίπεδο κατάκτησης, όμως δημιουργούνται 
καινούργια, διότι οι παραγωγοί/εργοδότες 
δεν εννοούν να εφαρμόσουν το νομικό και 
θεσμικό πλαίσιο.
•Σ’ αυτό το θέμα θα ήταν καλό να επανέλ
θουμε αργότερα. Για την ώρα, θέλετε να μας 
μ ιλήσετε για τις εργασ ίες στο κτίριο της  
Ενωσής σας;
— Εκτίμησή μου είναι ότι τα  πρωτοβάθμια 
συνδικαλιστικά σωματεία σήμερα δεν μπο
ρούν να έχουν μέλλον αν δεν αναπτύξουν 
και άλλες δραστηριότητες -  γι' αυτό άλλω
στε περνάμε και την κρίση. Το είχαμε διαπι
στώσει από το  1982, όταν αγοράσαμε αυτό 
το  κτίριο. Αντιμετωπίσαμε τεράσ τιες δυ
σκολίες. Πέρασαν 15 χρόνια για να μπορέ
σουμε να το φέρουμε στην κατάσταση που 
το βλέπετε -  έτοιμο να λειτουργήσει ως Πο
λιτιστικό Κέντρο. Προετοιμαζόμαστε, λοι
πόν, γι’ αυτό. Οργανώνουμε μια βιβλιοθήκη, 
στην αρχή με βιβλία που έχουν θέμα τον κι
νηματογράφο ενώ συνεργαζόμαστε με βι- 
βλιοθηκονόμους σε ό,τι αφορά την ελληνι
κή βιβλιογραφία από το  '50 και μετά, για να 
καλύψουμε όσο το δυνατόν πιο ευρύ φά
σμα. Επίσης, θα υπάρχει πλούσια ξένη  βι
βλιογραφία που, μετα ξύ  άλλων, θα περι
λαμβάνει βιβλία ιστορίας κινηματογράφου, 
ιστορίας τέχνης, ζωγραφικής, τηλεόρασης, 
και βιβλία που αφορούν το θέατρο, τη λο
γοτεχνία, την ποίηση κ.λπ. Η βιβλιοθήκη μας 
μπορεί να φιλοξενήσει τουλάχιστον 50.000 
τόμους. Επίσης, σκοπεύουμε να γίνουμε συν
δρομητές σε συγκεκριμένα εξειδικευμένα 
ξένα περιοδικά. Η τεχνολογία προχωρεί με



μεγάλα άλματα και οι τεχνικοί είμαστε υπο
χρεωμένοι να την παρακολουθούμε. Πα
ράλληλα, θα δημιουργήσουμε και ταινιο
θήκη στην οποία φιλοδοξούμε να συμπερι- 
λάβουμε όλες τις τα ινίες για τις οποίες 
έχουν βραβευτεί έλληνες  τεχνικοί στην 
Ελλάδα και το εξωτερικό, από το 1960 που 
έγινε η πρώτη Εβδομάδα Ελληνικού Κινη
ματογράφου έως σήμερα. Όταν φτάσουν 
σ' ένα επίπεδο ικανοποιητικό βιβλιοθήκη και 
ταινιοθήκη, που θα εμπλουτίζονται συνε
χώς, θα προσπαθήσουμε να οργανώσουμε 
επιμορφωτικά σεμινάρια κατά κλάδους, με 
ολιγομελείς ομάδες. Τα σεμινάρια θα είναι 
ανοικτά και, εκτός από τα μέλη μας, θα μπο
ρούν να τα παρακολουθούν όσοι ενδιαφέ- 
ρονται -  σπουδαστές σχολών, φοιτητές πα
νεπιστημίου, μέλη κινηματογραφικών λ ε 
σχών κ.λπ.
•Ας πάμε λιγάκι πίσω, στο '48. Ποιοι ήταν 
οι πρωτεργάτες της ίδρυσης της Ενωσης 
Τεχνικών Κινηματογράφου, με ποιες προ
διαγραφές στήθηκε, τι ανέφερε το πρώτο 
Καταστατικό της, ποια πρόσωπα πρωτο
στάτησαν και ποια ήταν τα πρόσωπα του 
πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου της; 
— Στο πρώτο Καταστατικό υπογράφουν 
πρόεδρος ο Νίκος Κοκκόλης και γενικός 
γραμματέας ο Ιάσων Νόβακ. Το διάστημα 
ώς την περίοδο της δικτατορίας υπήρχε πά
ρα πολύ υλικό, επί δικτατορίας όμως κατα
σχέθηκε όλο και δεν μας επεστράφη απο
λύτως τίποτα. Το καθεστώς της δικτατο
ρίας διέλυσε το σωματείο που υφίστατο και 
στη θέση του συνέστησε ένα σωματείο- 
σφραγίδα, το λεγόμενο Εθνικό Σωματείο 
Κινηματογράφου και Τηλεόρασης -  όλα 
«εθνικά» ήταν τότε. Εμείς αρνηθήκαμε επί
μονα να συμμετάσχουμε σε οποιαδήποτε 
συνδικαλιστική διαδικασία -  και, βεβαίως, 
πολλά μέλη της Ένωσης εξορίστηκαν ή έφυ
γαν από την Ελλάδα. Σε ό,τι αφορά τα πρό
σωπα, αυτά που μπορώ να ξέρω, γιατί εγώ 
ανήκω στην επόμενη γενιά, ήταν ο Γρηγο- 
ρίου, ο Νιαγάσας, ο Σταυράκος, οι Αφοί 
Γιαννικαμπάνη, ο Τατασόπουλος κ.ά. Βλέ
πετε, τό τε  ήμαστε μαζί με τους σκηνοθέ
τες. Μετά τη δικτατορία, οι σκηνοθέτες θέ
λησαν να δημιουργήσουν τον δικό τους χώ
ρο. Εμείς τότε δεν συμφωνούσαμε μ’ αυτή 
την κίνηση, τη θεωρούσαμε διάσπαση, για
τί εκτιμούσαμε ότι τα προβλήματα ήταν κοι
νά. Μακάρι να μην το έχουν μετανιώσει.

«Σ υντεχν ία» ;
• Από το 74 και μετά, η ΕΤΕΚΤ κατηγορή- 
θηκε κα τ' επανάληψιν για συμπεριφορές

που στο όνομα των κεκτημένων δικαιωμά
των στρέφονταν κατά της παραγωγής. Κα- 
τηγορηθήκατε, π.χ., ότι χάρη και στη συν
δικαλιστική σας ισχύ, σε κάποιες περιπτώ
σεις, επιχειρήσατε να διακόψετε γυρίσμα
τα τα οποία γνωρίζατε ότι γίνονταν με πο
λύ δύσκολες συνθήκες και με ελάχιστα χρή
ματα. Υπήρξαν πράγματι, έστω, υπερβολές; 
Κι αν δεν υπήρξαν, γιατί σας κατηγόρησαν; 
— Χαίρομαι που μου κάνετε αυτή την ερώ
τηση, για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. 
Δεν υπάρχει παράδειγμα που η ΕΤΕΚΤ να 
έκανε παρέμβαση και να σταμάτησε συ
νεργείο το οποίο δούλευε για μια ταινία, 
όταν επρόκειτο για προσωπική παραγωγή. 
Ποτέ! Τουλάχιστον, δεν γνωρίζω κάτι τ έ 
τοιο από τότε που είμαι ενεργό μέλος της 
Ένωσης. Υπήρχαν περιπτώσεις στις οποί
ες όντως έγιναν παρεμβάσεις, αλλά τα χρή
ματα προέρχονταν από κρατικούς φορείς. 
Θα αναφέρω ένα παράδειγμα: όταν ένας 
πολύ γνωστός σκηνοθέτης έκανε μια σει
ρά για την κρατική τηλεόραση πήρε κάποι
ους συναδέλφους και δεν ξέρω για ποιο 
λόγο δεν πήγε καλά η συνεργασία, τους 
έδιωξε (φωτογράφο, σκηνογράφο) και κρά
τησε τους δεύτερους, τους βοηθούς τους. 
Εμείς δεν θα κάναμε καμία παρέμβαση αν 
τα χρήματα τα έβαζε ο ίδιος ο σκηνοθέτης, 
όπως δεν έχουμε κάνει σε καμία από τις 
ταινίες του. Όταν όμως τα χρήματα προ
έρχονται από την κρατική τηλεόραση και 
ένα μέρος του κονδυλίου αυτού δίνεται για 
να διατεθεί στους έλληνες εργαζόμενους 
τεχνικούς, αυτό εμείς διεκδικήσαμε να το 
πάρουν. Μόνο όταν υπήρχε χρηματοδότη
ση από κρατικούς φορείς κάναμε τις πα
ρεμβάσεις. Ποτέ δεν υπήρξε άλλη παρέμ
βαση. Βεβαίως, κάναμε δυναμικές παρεμ
βάσεις όταν έρχονταν ξένες ταινίες και διεκ- 
δικούσαμε απασχόληση ποσοστιαίας ανα
λογίας. Βεβαίως, ουδέποτε διεκδικήσαμε 
πρώτες ειδικότητες -όπως είναι ο Διευθυ
ντής Φωτογραφίας- αλλά βοηθητικές ειδι
κότητες. Οι έλληνες τεχνικοί προσφέρουν 
ισάξιο αποτέλεσμα δουλειάς, αλλά και φθη
νότερο. Ανειδίκευτοι εργάτες ήμαστε τό 
τε, καταξιωθήκαμε μέσα από τη συμμετο
χή μας στην παραγωγική διαδικασία. Αν 
προσμετρήσουμε τα χρέη που οφείλονται 
από το «χώρο» στους έλληνες τεχνικούς, 
φτάνουν σ’ ένα αστρονομικό νούμερο. Την 
τελευταία δεκαετία μόνο, οι οφειλές των 
παραγωγών ελληνικών ταινιών προς τους 
έλληνες τεχνικούς ξεπερνούν τα 300 εκατ. 
δρχ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όχι μόνο 
δεν έχουμε εμποδίσει την παραγωγή ελ 

ληνικών ταινιών, αλλά, αντίθετα, τη βοη
θήσαμε και τη βοηθάμε, ακόμα και με ση
μαντικό οικονομικό κόστος.
•Δηλαδή, μια μεγάλη εταιρεία παραγωγής... 
— Ακριβώς. Οι τεχνικοί λοιπόν που δου
λεύουν σε μια ταινία πρέπει να είναι νόμι
μοι επαγγελματίες -  νομιμότητα που τους

Κ λιμ α κο σ τά σ ιο  σ την οδό Β α λ τετσ ίο υ  25. 
Κ ιν η μ α το γ ρ α φ ικ ές  α φ ίσ ες  π ρ ο ϊδ εά ζο υ ν  
για  τα  εν δ ό τερ α .

την εκχωρεί η ίδια η πολιτεία. Δεν επιλέ
γουμε ποιους ούτε έχουμε την απαίτηση 
να είναι μέλη της ΕΤΕΚΤ' εξάλλου, δεν εί
ναι όλοι οι τεχνικοί μέλη μας, και ο συνδι
καλισμός -βάσει του συντάγματος- δεν εί
ναι υποχρεωτικός. Βεβαίως, κάποια στιγμή 
κατηγορηθήκαμε για αδράνεια. Υπήρξε απ’ 
τη μεριά της ΕΤΕΚΤ και εσωστρέφεια και 
έλλειψη ενημέρωσης, οφείλω όμως να πω 
ότι δεν είχαμε και την καλύτερη αποδοχή 
από τον Τύπο και τους εκπροσώπους του 
-  πιστεύω ότι οι εκπρόσωποι του Τύπου δεν 
επεδίωκαν την ενημέρωση και από τις δύο 
πλευρές...

Η οπτικοακουστική έκρηξη
•Με την έλευση των ιδιωτικών τηλεοπτικών 
καναλιών και την οπτικοακουστική έκρηξη, 
έχει δημιουργηθεί μια καινούργια συνθηκη: 
τα κανάλια συνήθως στελεχώνονται από 
πρόσωπα ανειδίκευτα που, στην ουσία, υπο
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καθιστούν τη δουλειά ενός επαγγελματία 
τεχνικού, όχι μόνο στα ρεπορταζιακά κομ
μάτια του προγραμματός τους αλλά και στα 
φιξιόν (σήριαλ κ.λπ.). Πως αντιμετωπίζει η 
ΕΤΕΚΤ αυτή την κατάσταση;
—Το πρόβλημα είναι τεράστιο και πολύ
πλευρο. Η ιδιωτική τηλεόραση μπήκε στην 
ελληνική κοινωνία και στο χώρο των εργα
ζομένων εντελώς άναρχα -  η πολιτεία δεν 
προνόησε να καθορίσει τους κανόνες του 
παιχνιδιού. Αντί να δημιουργήσει ένα νομι
κό καθεστώς έτσι ώστε να ενταχθεί η ιδιω
τική τηλεόραση και να λειτουργήσει κάτω 
από συγκεκριμένους κανόνες, έγινε ακρι
βώς το αντίθετο: λειτούργησαν τα κανάλια, 
παγώθηκε ένα καθεστώς και, εκ των υστέ
ρων, προσπαθεί η πολιτεία να επιβάλει κα
νόνες και ρυθμίσεις -  κάτι πολύ δύσκολο 
φυσικά. Όταν λοιπόν η πολιτεία είναι ανί
σχυρη να επιβάλει κανόνες και νόμους σ' 
ένα χώρο με τρομακτική δύναμη, σωματεία 
συνδικαλιστικά -σαν το δικό μας- είναι αδύ
νατον να αντιδράσουν. Η ευθύνη της πολι
τείας είναι τεράστια σ’ αυτό το θέμα.
•Αντίστοιχα προβλήματα αντιμετωπίζουν 
και στην Αμερική, που τα κινηματογραφικά 
σωματεία υποτίθεται ότι είναι πολύ οργα
νωμένα, με ουσιαστικές παρεμβάσεις στο 
θέμα της ανάπτυξης του κινηματογραφικού 
και οπτικοακουστικού χώρου. Ο θεωρητι
κός Ιγνάσιο Ραμονέ εντοπίζει το πρόβλη

μα σε παγκόσμιο επίπεδο. Εσείς, που εντο
πίζετε τα προβλήματα σε σχέση με την τη
λεόραση και τι σκοπούς έχετε;
—Με την έκρηξη της ιδιωτικής τηλεόρασης 
εισχώρησαν άνθρωποι στο χώρο που δεν 
ήταν επαγγελματίες. Απ’ την άλλη πλευρά 
όμως δεν μπορούσαμε να αντιδράσουμε, 
γιατί δεν υπήρχαν αρκετοί τεχνικοί να κα- 
λύψουν τις ανάγκες των καναλιών. Ο χώρος 
ήταν πολύ μικρός και ανέτοιμος να δεχθεί 
αυτή την έκρηξη. Έπειτα από 8 χρόνια, το 
τηλεοπτικό τοπίο έχει αρχίσει να ξεκαθα
ρίζει και πιστεύουμε ότι η πολιτεία πρέπει 
να αναλάβει τις ευθυνες της, να οροθετή
σει το πλαίσιο της λειτουργίας των ιδιωτι
κών καναλιών και να επιβάλει τη νομιμότη
τα. Εμείς διεκδικούμε τη νομιμότητα των 
εργαζομένων, ανεξάρτητα από το αν είναι 
μέλη μας ή όχι. Επιπλέον, πιστεύω ότι η πο
λιτεία έχει την τεράστια ευθύνη να ενερ
γοποιήσει το νόμο για το 1,5%. Εάν η πο
λιτεία μάς ζητήσει οποιαδήποτε συμπαρά
σταση στην επίλυση προβλημάτων, εμείς 
είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε.
• Θ έλετε να μιλήσουμε για την καλλιτεχνι
κή προσφορά του σωματείου σας στον ελ 
ληνικό κινηματογράφο -  για το ρόλο του 
τεχνικού στο συνεργείο;
— Πιστεύω ότι ο έλληνας τεχνικός  προ
σπαθεί για το καλύτερο δυνατό αποτέλε
σμα -  όσο οι συνθήκες το επιτρέπουν. Οταν

οι τεχνικοί αντιμετωπίζονται με σοβαρότη
τα και παροτρύνονται καταλλήλως απ' την 
πλευρά της παραγωγής, δεν αρνούνται πο
τέ  να προσφέρουν τις γνώσεις και τις ικα- 
νότητές του. Η γνώση, βεβαίως, είναι τ ε 
ράστιο θέμα -  εξαρτάται από την παιδεία 
ή, καλύτερα, από την έλλειψή της. Παρ' όλα 
αυτά, και με την άνοδο του επιπέδου λόγω 
της εκπαίδευσης πολλών συναδέλφων στο 
εξωτερικό, οι έλληνες τεχνικοί αποδίδουν 
τα μέγιστα. Έχουμε πια μια μείξη της νέας 
γενιάς με τους παλιότερους και το αποτέ
λεσμα καθρεφτίζεται στην ποιότητα και την 
τεχνική αρτιότητα των νέων ταινιών, που 
έγινε ιδιαίτερα αισθητή την τελευταία δε
καετία.
•Ολοι επισημαίνουν ότι είναι ορατή η έ λ 
λειψη μιας εθνικής σχολής κινηματογρα
φίας ενώ υποτίθεται ότι υπάρχει δέσμευ
ση για τη δημιουργία της ήδη από το '81, 
επί υπουργίας της Μ ελίνας Μερκούρη. 
Σήμερα, κατά  τη γνώμη σας, χρειάζετα ι 
μια τέτο ια  σχολή; Και νομίζετε ότι μπορεί 
να γίνει;
— Καταρχάς, δεν πρέπει να μπούμε στη λο
γική εάν μπορεί ή δεν μπορεί. Πρέπει! Η 
ΕΤΕΚΤ διεκδικούσε ήδη πριν από τη δι
κτατορία μια σοβαρή σχολή, την αναβάθ
μιση της κινηματογραφικής εκπαίδευσης 
στην Ελλάδα. Η εγκληματική αμέλεια του 
κράτους, που δεν καταλαβαίνει ότι δεν μπο-
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ρεί να έχει καλύτερο κινηματογράφο αν 
δεν βγάλει επιστήμονες κινηματογρα
φιστές, είναι αδιανόητη. Εάν, σήμερα, 
που ο πρωθυπουργός και ο υπουργός 
Πολιτισμού είναι πανεπιστημιακοί δά
σκαλοι δεν δρομολογηθεί λύση αυτού 
του προβλήματος, μέσω της διαδικασίας 
που προβλέπεται έτσι κι αλλιώς από τον 
νέο νόμο -η  σχετική παράγραφος προ
στέθηκε χάρη και στην πίεση που άσκη
σε όχι μόνο η ΕΤΕΚΤ αλλά ολόκληρος ο 
κινηματογραφικός κόσμος-, πότε θα δη- 
μιουργηθεί η Ακαδημία Κινηματογράφου; 
Βεβαίως, στο ΥΠΠΟ είχε συγκροτηθεί 
μια ομάδα εργασίας για να εισηγηθεί επί 
του θέματος, θεωρούμε όμως ότι είναι 
αδιανόητο να αφήνουν εκτός της σχε
τικής συζήτησης τις θέσεις των πλέον 
αρμόδιων φορέων του χώρου. Το ελάχι
στο που πρέπει να κάνει το υπουργείο 
είναι να λάβει υπόψη του την άποψη και 
αυτών των φορέων. Η ΕΤΕΚΤ έχει ήδη 
έτοιμες προτάσεις σχετικές με την Ακα
δημία. Θα μπορούσε να δημιουργηθεί 
μια σχολή βαλκανική ή μεσογειακή, που 
να μην αφορά μόνο την Ελλάδα. Τα οφέ
λη από μια τέτοια σχολή θα είναι κυρίως 
πολιτιστικά και λιγότερο οικονομικά, σε 
μια δύσκολη περίοδο για τα Βαλκάνια και 
τη Μεσόγειο γενικότερα -  ο κινηματογρά
φος θα μπορούσε να λειτουργήσει ως συν
δετικός κρίκος. Βεβαίως, δεν προτείνουμε 
τη δημιουργία ενός τεράστιου συγκροτή
ματος γιατί αυτό θα δημιουργούσε γρα
φειοκρατικό μηχανισμό που αναπόφευκτα 
θα λειτουργούσε σε βάρος της ποιότητας 
της εκπαίδευσης. Τα θεωρητικά μαθήματα 
θα μπορούσαν να διδάσκονται σε άλλα 
πανεπιστήμια' αλλά για τα τεχνικά μαθή
ματα επιβάλλεται η δημιουργία μιας τ έ 
τοιας σχολής.

Δ εν χαρίζουμε συναίνεση
•Τι θέση έχει η ΕΤΕΚΤ για την επιχειρού- 
μενη αναδιάρθρωση του Ελληνικού Κ έ
ντρου Κινηματογράφου και τους στόχους 
που θέτει ο νέος πρόεδρός του -  κυρίως, 
κίνητρα για τη δημιουργία παραγωγών και 
την υποστήριξή τους μέσα απ' τους μηχα
νισμούς του ΕΚΚ.
— Ακούσαμε προσεκτικά την εισήγηση του 
προέδρου στην έκτακτη Γενική Συνέλευ
ση του ΕΚΚ. Επεξεργαζόμαστε την πρό
ταση που θα καταθέσουμε γραπτώς, με 
την ελπίδα ότι ώς το τέλος του χρόνου θα 
έχουμε καταλήξει σε μια λύση αποδεκτή 
από όλους τους φορείς του χώρου. Ειδι

κότερα τώρα, όσον αφορά την περιβόητη 
ιστορία δημιουργίας παραγωγών, αυτά για 
μένα είναι προφάσεις εν αμαρτίαις. Δεν 
πιστεύω ότι μπορεί να βρεθεί έλληνας πα
ραγωγός μέσα σε υγιές πλαίσιο αν δεν 
του δοθούν ουσιαστικά κίνητρα. Για ποι
ους παραγωγούς μιλάμε; Τους ίδιους που 
στο διάστημα των τελευτα ίω ν 15 ετώ ν 
«φτιάχτηκαν», έγιναν παραγωγοί και δη
μιούργησαν ένα σοβαρότατο πρόβλημα 
μέσα στο χώρο με την ανακολουθία τους; 
Είναι οι ίδιοι άνθρωποι που ζητάνε την επι
χορήγηση από το κράτος επειδή ισχυρί
ζονται ότι «μπήκαν μέσα», αλλά με ποια 
κοστολόγια; Παραδόθηκε στο ΕΚΚ κο
στολόγιο ύψους 142 εκατομμυρίων και ο 
ίδιος ο σκηνοθέτης της ταινίας με δύο επι
στολές προς το  ΕΚΚ διαμαρτυρήθηκε ότι 
η ταινία δεν ξεπέρασε τα 65 εκατομμύρια. 
Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, εμείς δεν 
πρόκειται να συμφωνήσουμε με ένα τ έ 
τοιο μοντέλο παραγωγού.
• Το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης λειτούργη
σε επί 38 χρόνια με κύριο κορμό τον ελ 
ληνικό κινηματογράφο. Τώρα, αποκτά αμι- 
γώς διεθνή χαρακτήρα και, πλέον, θα έρ
χονται οι ελληνικές ταινίες για να διαγω
νιστούν για τα Κρατικά Βραβεία, τα περί
φημα Ελληνικά Οσκαρ. Τι έχετε  να παρα

τηρήσετε πάνω σ' αυτό το κομμάτι της και
νούργιας ελληνικής νομοθεσίας; 
—Έχουμε συγκεκριμένες θέσεις τις οποί
ες καταθέσαμε στο υπουργείο όταν συζη
τιόταν το πολυνομοσχέδιο. Αυτό που το 
νίσαμε είναι ότι δεν θα έπρεπε το Διεθνές 
να λειτουργεί σε βάρος του Ελληνικού Φε
στιβάλ. Δυστυχώς, υπάρχουν άνθρωποι 
που έχουν σοβαρές ευθύνες σε ό,τι αφο
ρά την αποδυνάμωση του ελληνικού φ ε
στιβάλ -  και κάποια στιγμή, θα κριθούν. Ο 
τρόπος απονομής γίνεται αλά -Όσκαρ χά- 
ριν εντυπωσιασμού. Η ουσία, όμως, είναι 
ότι σήμερα δεν υπάρχουν ασφαλιστικές 
δικλείδες, ώστε να εξασφαλίζεται η ίδια 
αντιμετώπιση ελληνικού και διεθνούς τμή
ματος. Επίσης, το φεστιβάλ θα έπρεπε να 
εξελιχθεί σε μία γιορτή των ελλήνων κι
νηματογραφιστών, γιατί αυτούς αφορά. 
Αυτοί πρέπει να το παρακολουθούν επει
δή αυτοί το  «στήνουν» με τη συμμετοχή 
τους στην παραγωγική διαδικασία -  και σ’ 
αυτούς καταρχήν απευθύνεται. Ειδικότερα, 
θεωρούμε απαράδεκτο να μην είναι προ
σκεκλημένοι όλοι οι έλληνες τεχνικοί οι 
οποίοι συμμετέχουν και διαγωνίζονται. Γ ια 
να ξεκαθαρίσουμε το θέμα αυτό, τονίζου
με ότι δεν πρόκειται να δεχθούμε το ρό
λο του κομπάρσου, που μας επιφύλαξε η
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διοίκηση του Φεστιβάλ, καλωντας μας την 
τελευταία μέρα, επιδιώκοντας να γεμίσει 
την αίθουσα του Θεάτρου Μακεδονικών 
Σπουδών για να πραγματοποιήσει τη φ ιέ
στα της απονομής. Ελπίζω και εύχομαι τ έ 
τοιου είδους ηθελημένες η αθέλητες πα
ραλήψεις να διορθωθούν, διαφορετικά εί
μαστε υποχρεωμένοι να αντιδράσουμε με 
δυναμικούς τρόπους που εμείς γνωρίζου
με. Η διοίκηση του Φεστιβάλ είναι υπο
χρεωμένη να λάβει και να υλοποιήσει όλες 
εκείνες τις αποφάσεις ούτως ώστε το ελ 
ληνικό φεστιβάλ να βρεθεί στην ίδια του
λάχιστον θέση με το διεθνές.
• Κύριε Αλεξάκη, μήπως όλα αυτά τα λ έτε  
επειδή πιθανόν αισθάνεστε μια πικρία επει
δή η ΕΤΕΚΤ είναι κάπου «έξω» απ' αυτή 
την ιστορία;
— Προσωπικά, πιστεύω ότι είμαστε πολύ 
«μέσα» -  ο μοναδικός φορέας που σ τέλ 
νει 8 άτομα στην 50μελή επιτροπή για τα 
Κρατικά Βραβεία είμαστε εμείς. Διεκδι- 
κήσαμε την εκπροσώπησή μας, και μάλι
στα η προσφορά για τον αριθμό των ατό
μων ήταν ακόμη μεγαλύτερη. Δεν αισθα
νόμαστε καθόλου περιθώριο, ίσα ίσα διεκ- 
δικώντας τις  συμμετοχικές διαδικασίες 
εξασφαλίζουμε -τολμώ  να διατυπώσω τη 
λ έ ξ η -  ποιότητα: δεν μπαίνουμε δηλαδή 
στη λογική διεκδίκησης θέσεων και αξιω
μάτων χρησιμοποιώντας το σωματείο μας. 
Η ΕΤΕΚΤ δεν ενδιαφέρεται για πρόσωπα 
και κομματικές τοποθετήσεις, η ΕΤΕΚΤ 
ενδιαφέρεται και συζητεί με τους αρμό
διους φορείς μόνο για πολιτική. Αρχή του 
σωματείου μας είναι ότι δεν χρεώ νετα ι 
πρόσωπα γιατί, αλλιώς, μ ’ αυτόν τον τρό
πο, έρχεται ο φορέας της εξουσίας να σε 
καταστήσει συμμέτοχο στην απόφαση και 
συνένοχο στην αποτυχία. Οχι ότι φοβό
μαστε να στηρίξουμε πρόσωπα αλλά, με 
αυτό τον τρόπο, όποτε βολεύει την εξου 
σία σε χρησ ιμοποιεί και όπ οτε όχι σε 
αγνοεί.
• Η πολιτική των παραγόντων που καθορί
ζουν τα του ελληνικού κινηματογράφου 
ζητεί συναίνεση απά όλους τους κινημα
τογραφικούς χώρους. Απ' την πλευρά σας, 
με τις εξελίξεις  που βλέπ ετε να διαγρά
φονται, νομίζετε ότι θα την έχει;
— Τη συναίνεση θα την έχουν εκεί που 
εμείς συμφωνούμε' εκεί που δεν συμφω
νούμε, δεν θα συναινέσουμε. Πάντως, θα 
συνεχίσουμε να διεκδικούμε από την πο
λιτεία οικονομική ενίσχυση για να προχω
ρήσουμε το έργο που έχουμε οραματιστεί 
και να θέσουμε τις σταθερές βάσεις πάνω

στις οποίες θα στηριχθεί το σωματείο και 
στις επόμενες γενιές. Θα ήθελα να προ
σθέσω παρενθετικά ότι το Νοέμβριο, που 
έχουμε εκλογές, το  νέο διοικητικό συμ
βούλιο της ΕΤΕΚΤ θα απαρτίζεται κατά 
80% από συναδέλφους με πανεπιστημια
κή μόρφωση, οι οποίοι πάντως δεν σπού
δασαν στην Ελλάδα -  δυστυχώς.

«Είμαστε
ένα πανίσχυρο σωματείο»

• Π ολλές φ ορές και με πάρα πολλές α 
φορμές, η ΕΤΕΚΤ αποκαλείται συντεχνία. 
Α έγετα ι λοιπόν ότι, ως συντεχνία, σ τρέ
φετα ι εναντίον του γενικότερου συμφέ
ροντος του κινηματογράφου, προασπίζο
ντας τα πολύ μικρότερα συμφέροντα των 
επαγγελματιών που καλύπτει ως συνδι
καλιστικός φορέας. Εσείς, προφανώς, δεν  
συμφωνείτε με τον  προσδιορισμό «συ
ντεχνία». Τι θα απαντούσατε; Τι είναι τ ε 
λικά η ΕΤΕΚΤ;
— Εξαρτάται τι εννοούν. Εάν εννοούν την 
αστική δικτατορία που γεννήθηκε μετά τον 
Α' παγκόσμιο πόλεμο, σε συνθήκες της γε
νικής κρίσης του καπιταλισμού, εμείς αυ
τόν τον χαρακτηρισμό τον επιστρέφουμε 
ως απαράδεκτο και μάλλον χαρακτηρίζει 
εκείνους που χρησιμοποιούν τον όρο. Αν 
όμως εννοούν συντεχνία  αυτό που πα
ρουσιάζει η ΕΤΕΚΤ ως πρόσωπο σήμερα, 
καθώς και τη δραστηριότητά της, εμείς δεν 
θα τον αρνηθούμε. Μακάρι όλες οι συντε
χνίες να είχαν αυτή τη δραστηριότητα και 
αυτή την προσφορά στο χώρο τους. Το πρό
βλημα των ελλήνων τεχνικών είναι σε ορι
σμένες περιπτώσεις τραγικό. Υπάρχουν συ
νάδελφοι που δεν προλαβαίνουν να πά
ρουν σύνταξη. Με απόφαση του Διοικητι
κού Συμβουλίου, έπειτα από δική μου ε ι
σήγηση, δόθηκε στο ΙΚΑ κατάλογος με 150 
ετα ιρείες  παραγωγής για να ελεγχθούν 
έπειτα από καταγγελίες μελών μας. Είχαν 
συμπληρώσει οι άνθρωποι 5.500 ένσημα, 
κίνησαν τη διαδικασία συνταξιοδότησης 
και διαπίστωσαν ότι τους είχαν κολλήσει 
και ένσημα-«μαιμού». Άνθρωποι 65 χρό
νων, που είναι πια αναγκασμένοι να δου
λέψουν ακόμα 10 χρόνια για να βγουν στη 
σύνταξη -  να πάρουν δηλαδή 100.000 δρχ. 
Διαβεβαιώ λοιπόν τους φορείς εκείνους 
της εργοδοσίας που σκέφτονται ή ενερ 
γούν ακόμα παράνομα, ότι δεν θα μπορέ
σουν να το κάνουν την επόμενη διετία. Εί
μαστε ένα πανίσχυρο σωματείο μέσα στο 
χώρο, αλλά δεν θα διεκδικήσουμε με τις 
κλασικές μεθόδους που χρησιμοποιούνταν

στο παρελθόν -  απεργιακές κινητοποιή
σεις κ.λπ. Τα δύο τελευτα ία  χρόνια του 
λάχιστον, ζητάμε από τα εντεταλμένα όρ
γανα της πολιτείας να ελέγξουν την εφαρ
μογή των νόμων: δηλαδή, τι γίνεται με την 
Αδεια Ασκησης Επαγγέλματος και τι γ ίνε
ται με το  ΙΚΑ. Το τοπίο των εργασιακών 
σχέσεων θα ξεκαθαρίσει μια για πάντα, κά
νοντας όποιες θυσίες χρειαστούν σε ατο
μικό και συλλογικό επίπεδο.
• Είστε «μάστορες», φροντίζετε να παρα
κολουθείτε την εξέλιξη  των πραγμάτων, 
είστε οι στενοί συνεργάτες των σκηνοθε
τών -  ακόμα και των πιο απαιτητικών. Είναι 
πολλοί οι σκηνοθέτες που αναφέρονται με 
πραγματική εκτίμηση στην προσφορά σας; 
Τι π ιστεύετε εσείς οι τεχνικοί για τη δου
λειά σας; Θεωρείτε εαυτούς καλλιτέχνες; 
Και, τέλος, τι θα έχει να θυμάται ο κινημα
τογράφος στο μέλλον από την προσφορά 
της ΕΤΕΚΤ;
— Είτε το αναγνωρίζουν είτε όχι, η ΕΤΕΚΤ 
έχει ήδη καταξιωθεί στη συνείδηση όλου 
του κινηματογραφικού χώρου ως σωματείο 
που έχει προσφέρει τα μέγιστα στην ε ξ έ 
λιξη του ελληνικού κινηματογράφου. Η πο
ρεία του είναι υπεράνω προσώπων -  χω
ρίς βέβαια να παραγνωρίζουμε τον καθο
ριστικό τους ρόλο. Αλλωστε, δεν μπορώ 
να μην αναφέρω ότι επί ημερών μου αγο
ράστηκε το κτίριο που στεγάζεται η ΕΤΕΚΤ, 
καθώς και ότι κατόπιν πρωτοβουλίας μου 
δημιουργήθηκε ο εισπρακτικός φορέας 
πνευματικών δικαιωμάτων. Οι κλάδοι των 
τεχνικών που τώρα πια και επίσημα θεω
ρούνται συνδημιουργοί του καλλιτεχνικού 
έργου είναι η διεύθυνση φωτογραφίας, η 
ενδυματολογία, η σκηνογραφία, η ηχολη
ψία και το μοντάζ.
•Θ έλετε να αναφέρετε κάτι που πιστεύετε 
ότι δεν το θίξαμε;
— Θα ήταν σημαντική παράλειψη αν δεν 
αναφερόμουν στην ουσιαστική ηθική και 
υλική βοήθεια που μας παρέχουν ο υπουρ
γός Πολιτισμού Ευ. Βενιζέλος και ο γενι
κός γραμματέας του ίδιου υπουργείου Ευγ. 
Γιαννακόπουλος -  βοήθεια που ελπίζω ότι 
θα τη συνεχίσουν. Χωρίς τη συμβολή τους, 
το  όραμα της δημιουργίας του Πολιτιστι
κού Κέντρου της ΕΤΕΚΤ δεν θα μπορούσε 
να έχει γίνει πραγματικότητα. Τέλος, ευ 
χαριστώ και σας, γιατί μου δώσατε την ευ
καιρία να αναπτύξω τις θέσεις της Ενωσής 
μας σχετικά με τα προβλήματα που απα
σχολούν το χώρο μας σήμερα.
•Κι εμείς σας ευχαριστούμε για το χρόνο 
που μας διαθέσατε. Κ
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Ο σκηνοθέτης 
Μάρτιν Σκορσέζε 

αφουγκράζεται τον 
θιβετιανό λαό σε μια 

λυρική ταινία, που 
εξυμνεί τη διαρκή 

αφοσίωση του Δαλάι 
Λάμα στον αγώνα 

για την ειρήνη.

Α ναδημοσ ίευσ η από το  
Am erican Cinem atographer

Συνέντευξη στον Stephen Pizzelo 
Φωτ.: Mario Tursi

K
Μια πιο ήπια

ταινία του

Ο Μ ά ρ τ ιν  Σ κ ο ρ σ έζε  κα ι ο μ ικρ ό ς  ηθοπ ο ιός το υ  Τ ο ύ λ κ ο υ  Τ ζά μ ιγ ια ν γ κ  
Κ ο υ νζα , ενώ  π ερ ιερ γ ά ζο ν τα ι τη  μ α κ έτα  το υ  β α σ ιλ ε ίο υ  το υ  Δ α λά ι Λ ά μ α .

0  ΜΑΡΤΙΝ ΣΚΟΡΣΕΖΕ είναι γνωστός για την εξερεύνηση 
της κινηματογραφικής βίας και των συνεπειών της. Πολ
λές από τις γνωστότερες ταινίες του -Κακόφημοι δρόμοι, 
Ταξιτζής, Οργισμένο είδωλο, Τα καλά παιδιά, Ακρωτήρι 
του φόβου- έχουν πρωταγωνιστές άτομα των οποίων οι 
αντιδράσεις εκπορεύονται από τα πιο πρωτόγονα ανθρώ
πινα ένστικτα. Στο Kundun, όμως, ο Σκορσέζε εξερευνά 
τη ζωή του 14χρονου Δαλάι Λάμα, ο οποίος σταθερά προ
τάσσει τον αγώνα για την ειρήνη απέναντι στη κινεζική 
επιθετικότητα.

Μετά τη στρατιωτική κατάληψη του Θιβέτ από την Κί
να και την εξορία του, το 1959, ο Δαλάι Λάμα ταξίδεψε σ’ 
ολόκληρο τον κόσμο ελπίζοντας να κερδίσει την παγκόσμια 
υποστήριξη για το σκοπό του: την αποκατάσταση της ανε
ξαρτησίας της πατρίδας του. Συνεργάστηκε στενά με τους 
ανθρώπους που δούλεψαν για την ολοκλήρωση της ται
νίας δίνοντας στο εγχείρημα μια εκπληκτική αίσθηση αυ
θεντικότητας. Ο Σκορσέζε πήρε τη γενναία απόφαση να 
χρησιμοποιήσει ερασιτέχνες θιβετιανούς ηθοποιούς στους 
περισσότερους από τους ρόλους-κλειδιά της ιστορίας.

Ο Μάρτιν Σκορσέζε μίλησε στο American Cinema
tographer για τους λόγους που τον έκαναν να γυρίσει το 
Kundun και για τις τεχνικές που χρησιμοποίησε για να 
πραγματοποιήσει την ταινία.

•Τι ήταν εκείνο που κέντρισε το ενδιαφέρον σας για να 
μεταφέρετε στην οθόνη την ιστορία του Δαλάι Λάμα; 
—Πάντα με ενδιέφερε η θρησκεία, αλλά περισσότερο κι απ' 
αυτό οι άνθρωποι που ζουν με θρησκευτική αφοσίωση. 
Αναφέρομαι σ’ εκείνους που πραγματικά παίρνουν στα σο
βαρά τις θρησκευτικές δοξασίες και υπακούουν σ’ αυτές 
στην καθημερινή τους ζωή. Πάντα με εντυπώσιαζαν οι ται
νίες με θέμα τους βίους των αγίων, χριστιανών και καθο
λικών, ταινίες όπως το Ναζαρέν του Λουίς Μπουνιουέλ ή 
το Δεν σε είχα απατήσει του Ροσελλίνι.

Συχνά αναρωτιέμαι πώς μπορεί να υπάρχουν άνθρω
ποι οι οποίοι ζουν μια ζωή απόλυτης θρησκευτικής αφο
σίωσης, τόσο δυνατής που να υπαγορεύει τις πράξεις τους. 
Στην περίπτωση του Δαλάι Λάμα, αυτή η αφοσίωση είναι 
ο αγώνας για την ειρήνη και τη μη-βία, η οποία ενσαρκώ
νεται στη πιο δραματική σύγκρουση που μπορεί να υπάρ-
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ξει: ένας άλλος στρατός και μια άλλη θρη
σκεία έρχονται στη χώρα του, παίρνουν τον 
έλεγχο και απειλούν να εξαλείψουν τον θι- 
βετιανό τρόπο ζωής. Με ποιον τρόπο μπο
ρεί να αντιμετωπίσει κάτι τέτοιο ένας άν
θρωπος, ο οποίος διακηρύσσει τη συμπό- 
νοια, την ανοχή, την καλοσύνη και τον αγώ
να για την ειρήνη;

Με εντυπώσιασε κυρίως η ιδέα του Δα- 
λάι Λάμα ως μια θνητή αυθεντία που ζει ανά- 
μεσά μας και δίνει το καλό παράδειγμα στον 
κόσμο. Είναι κάποιος που είχε το κουράγιο 
να υιοθετήσει το δόγμα της μη-βίας και θέ
λησα να εξερευνήσω αυτό το θέμα κάνο
ντας μια ταινία γι' αυτόν.

Ψυχή εναντίον σώματος
•Τι είδους εικόνες είχατε στο μυαλό σας 
όταν αρχίσατε να σκέφτεστε το Θιβέτ; 
—Όταν ήμουν γύρω στα 10-11, είδα μια ται
νία που λεγόταν A Storm Over Tibet. Επρό- 
κειτο για ένα B-movie σκηνοθετημένο από 
τον Αντριου Μόρτον, έναν σπουδαίο second- 
unit σκηνοθέτη και, στην πραγματικότητα, 
ήταν ένα είδος compilation. Στη δεκαετία του 
'30 είχε γυρίσει μερικά βωβά και ασπρόμαυ
ρα ντοκουμέντα τα οποία κατέγραφαν τις ιε
ροτελεστίες θιβετιανών μοναχών. Ο Άντρι- 
ου Μόρτον ενσωμάτωσε στο Storm Over 
Tibet αυτό το υλικό, σε μια πλοκή η οποία 
ήταν ένα είδος παραβολής πάνω στον ψυ

χρό πόλεμο και συνδύασε τα ντοκουμέντα με 
υλικό που τραβήχτηκε στο στούντιο της 
Columbia.

Αυτές οι εικόνες χαράχτηκαν στο μυα
λό μου: το τελετουργικό, η συμπεριφορά και 
η αυθεντικότητα του θιβετιανού λαού. Δεν εί
χα δει ποτέ κάτι παρόμοιο. Αργότερα, είδα 
ταινίες όπως το Lost Horizon και το  The 
Razor's Edge, που αφορούν και οι δυο τη 
θρησκευτική αναζήτηση. Με τον καιρό όρ-

Πάνω: Θιβετιανοί πιστοί προσέρχονται 
στο Δωμάτιο του Θρόνου, στο παλάτι της 

Ποτάλα, για να παρακολουθήσουν τη 
στέψη του νέου Δαλάι Λάμα. 

Κάτω: Πλήθος από Θιθετιανούς 
περιβάλλει τον Δαλάι Λάμα σε μια από 

τις περιοδείες του.



Δεξιά: Ο χειριστής του 
βΙββόίοΒίπ, Πήτερ 

Καβατσιούτι, στην 
προετοιμασία μιας σκηνής 

κατά την οποία ο μικρός 
πρωταγωνιστής 

αποδεικνύει ότι αποτελεί 
τη μετενσάρκωση 

του Βούδα.
Κάτω: Ο Δαλάι Λάμα 

προσεύχεται μπροστά από 
χρυσό ομοίωμα του Βούδα.

χισα να ενδιαφέρομαι για ανθρώπους για 
τους οποίους η ψυχή και το πνεύμα μετρούν 
περισσότερο από το σώμα. Ενδιαφέρομαι 
περισσότερο για τις δυνατότητες που έχου
με ως ανθρώπινα όντα, στο μέτρο που μπο
ρούμε να αναπτυχθούμε και να καταστούμε 
πνευματικά όντα -  παρά για τον εκφυλισμό 
μας σε ζώα που πράττουν βίαιες πράξεις.

Η μη βία
•Σας τρόμαξε ποτέ η λεπτή και πολύπλοκη 
πολιτική κατάσταση;
—Δεν είμαι τόσο εύπιστος ώστε να θεωρώ 
το Θιβέτ ένα είδος ουτοπίας ή Σανγκρι-λα. 
Υπήρχαν πολλά προβλήματα. Κατά κάποιον 
τρόπο, τα πολιτικά και κοινωνικά συστήματα 
ήταν ακόμα μεσαιωνικά. Το Θιβέτ σίγουρα 
θα συγκρουόταν με τον 20ό αιώνα και αυτή 
η σύγκρουση φυσικά θα προκαλούσε κατα
στροφή. Ομως, το μέγεθος της καταστρο
φής που συντελέστηκε ήταν αποτρόπαιο. Τα 
τελευταία 40 χρόνια σκοτώθηκαν 1,6 εκατ. 
άνθρωποι. Γιατί; Είναι τρελό.

Λόγω της κατάστασης αυτής, φυσικά, 
με τράβηξε ο Δαλάι Λάμα και το μήνυμά του. 
Οταν πήρε το Νόμπελ Ειρήνης, στα τέλη του 
1980, ο υπόλοιπος κόσμος άρχισε τότε να

συνειδητοποιεί ότι οι Θιβετιανοί είχαν επι- 
λέξει τη μη-βία. Βασικά, αντιμετωπίζει το ζή
τημα ταξιδεύοντας στον κόσμο και γνωστο
ποιώντας τον σκοπό στον οποίο είναι αφο- 
σιωμένος. Ήταν πράγματι εντυπωσιακό. Πε
ρίπου τό τε  είδα στην τηλεόραση ένα ντο- 
κυμανταίρ, το The Last Tibet, που με έκανε 
να συνειδητοποιήσω πόσο εγκληματική ήταν 
αυτή η κατάσταση.

Το 1992, ο ατζέντης μου μού τηλεφώ
νησε και με ρώτησε αν ενδιαφέρομαι να γυ
ρίσω ταινία για τον Δαλάι Λάμα. Δέχτηκα, 
και η σεναριογράφος Μέλισσα Μάθισον μου 
έστειλε το σενάριό της.
•Αφού διαβάσατε το σενάριο, κάνατε σχέ
δια ή storyboard;
—Τα σχέδια που έκανα ήταν κυρίως σημει
ώσεις και μικρές ζωγραφιές, αλλά χρειά
στηκε να κάνω εκτενέστερα σχέδια για τις 
πρώτες σεκάνς με το δίχρονο αγόρι (Τενζίν 
Γιέσι Πάιτσανγκ) που υποδύεται τον νεαρό 
Δαλάι Λάμα, γιατί έπρεπε να χρησιμοποιή
σουμε πολλούς ντουμπλέρ για εκείνο: έναν 
για τα χέρια του, έναν για τα μάτια του, έναν 
για το πίσω μέρος του κεφαλιού του.

Φ ω τογραφία και νατουραλισ μός
•Η ερμηνεία που αποσπάσατε από το αγο- 
ράκι είναι πράγματι εξαιρετική.
— Οχι χάρη σε μένα αλλά χάρη στον Ρότζερ, 
τον πρώτο βοηθό σκηνοθέτη Σκοτ Χάρρις 
και το συνεργείο. Είχαν κρεμάσει μικρά αε
ροπλάνα και μπαλόνια από την κάμερα για να 
τα κοιτάζει το παιδί, καθώς και παιχνίδια για 
να κρατούν την προσοχή του. Και οι υπό
λοιποι Θιβετιανοί βοήθησαν πολύ. Ανέλαβαν 
να τον διασκεδάζουν, παρόλο που ήταν δύ
σκολο -  γιατί τα γυρίσματα αυτών των σκη
νών κράτησαν περίπου 11 ημέρες.
•Τι σας ώθησε να προσλάβετε τον Ρότζερ 
Ντήκίνς; Παρακολουθήσατε την καριέρα του; 
Υπάρχουν συγκεκριμένες πτυχές της προη

γούμενης δουλειάς του που θαυμάζετε: 
—Μου άρεσε ιδιαίτερα ο φωτισμός σε αρ
κετές ταινίες του Ρότζερ. Η δουλειά του μου 
θύμιζε τον τρόπο με τον οποίο ένας ζωγρά
φος χειρίζεται το φως ή τον τρόπο με τον 
οποίο ο Τζακ Κάρντιφ (BSC) ή ο Φρέντι 
Φράνσις (BSC) κινηματογραφούσαν στις δε
καετίες του '40 και του '50, χρησιμοποιώντας 
το χρώμα με συγκεκριμένο τρόπο -  κυρίως 
ο Κάρντιφ. Είχα δει αρκετές ταινίες του Ρό
τζερ, όπως το Νησί του Πασχάλη και τα Βου
νά του φεγγαριού. Πραγματικά, μου άρεσε 
ο τρόπος που το χρώμα υπήρχε σ’ αυτές τις 
ταινίες, σχεδόν σαν μπογιά. Μου θυμίζουν το 
παλιό technicolor που μου άρεσε πολύ.

Επίσης, με ενθουσιάζουν οι ταινίες Κι

νέζων δημιουργών όπως του Ζαν Γιμού (Σή
κωσε τα κόκκινα φανάρια), του Τσεν Καίγκέ 
(Αντίο παλλακίδα μου), του Τιάν Ζουάνγκ 
Ζουάνγκ (Ο γαλάζιος χαρταετός). Ο φωτι
σμός είναι νατουραλιστικός και ο Ρότζερ κά
νει κάτι παρόμοιο στις ταινίες του.
•Σας αρνήθηκαν να γυρίσετε την ταινία στις 
Ινδίες. Ηταν κυρίως πολιτική η απόφαση; 
— Ετσι νομίζω. Ήταν πολύ καλοί μαζί μας 
αλλά, όπως μας εξήγησε ένας υπουργός, 
προστατεύουν τον Δαλάι Λάμα και όλους 
τους θιβετιανούς πρόσφυγες από το 1959. Η 
Κίνα είναι ακριβώς στα σύνορα με την Ινδία 
και είναι μια μεγάλη χώρα σε κίνηση. Οι Ινδοί 
δεν αρνήθηκαν άμεσα αλλά μας είπαν: «Δεν 
μπορούμε να σας απαντήσουμε αυτή τη στιγ
μή». Όλοι καταλάβαμε τι σήμαινε αυτό -  και 
έτσι πήγαμε στο Μαρόκο.
•Η απόφασή σας να κάνετε γυρίσματα στο 
Μαρόκο βασίστηκε εν  μέρει στην εμπειρία 
που είχατε από τα γυρίσματα του Τελευταί
ου Πειρασμού;
— Ναι. Η executive producer, Λόουρα Φατ- 
τόρι, είχε κάνει αρκετές δουλειές στο Μα
ρόκο και εγώ, μαζί με την παραγωγό Μπάρ- 
μπαρα ντε Φίνα, είχαμε κάνει τον Τελευ
ταίο Πειρασμό εκεί. Ο Ντάντε Φερρέττι, ο 
σκηνογράφος και εν δ υ μα το λό γο ς  του 
Kundun είχε ξαναδουλέψει στο Μαρόκο. 
Οταν ναυάγησε το σχέδιο της Ινδίας, ο Ντά
ντε και η Λάουρα πήραν αμέσως το αερο
πλάνο και πήγαν στο Κουαρζαζάντε για να 
ρίξουν μια ματιά.

Κατά κάποιον τρόπο, αυτή η αναποδιά 
μάς βγήκε σε καλό, γιατί μπορεί να μας ήταν 
πιο δύσκολο να λειτουργήσουμε με τον ιν
δικό τρόπο εργασίας, δηλαδή για μικρές πε
ριόδους και σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. 
Χρειάζεται χρόνος για να γνωρίσεις τους 
ανθρώπους μιας χώρας και να καταλάβεις 

. πώς εργάζονται.
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Ο Σκορσέζε χρησιμοποίησε μη 
επαγγελματίες θιβετιανούς ηθοποιούς. Στη 

φωτογραφία, η μητέρα του Δαλάι Λάμα 
καθησυχάζει τον πεντάχρονο γιο της.

•Ο Ρότζερ είπε ότι, αρχικά, είχατε σκεφτεί να 
χρησιμοποιήσετε εντυπωσιακές συνθέσεις, 
αλλά τελικά προτιμήσατε πιο συμμετρικό κα- 
δράρισμα. Αντιληψθήκατε μήπως ότι οι συμ
μετρικές συνθέσεις αντανακλούν καλύτερα 
την αυστηρότητα της θιβετιανής κοινωνίας; 
—Ναι. Είναι μια καλή παρατήρηση. Όταν εί
δα τους Θιβετιανούς μέσα στο κάδρο, αντι- 
λήφθηκα ότι η γλώσσα του σώματός τους 
μου υπαγόρευσε κάποιες συνθέσεις. Αρχι
σα να κατανοώ τη φιλοσοφία τους, την πνευ
ματικότητα τους. Όλα τα κάδρα έμοιαζαν να 
συγκλίνουν στην παρουσία αυτών των Θι- 
βετιανών, από τους οποίους κανένας δεν 
ήταν επαγγελματίας.
•Δ ιαλέξατε να χρησιμοποιήσετε μη-επαγ-

γελματίες στους ρόλους-κλειδιά της ταινίας. 
Πώς επηρέασε αυτό τη δουλειά σας ως σκη
νοθέτη; Αναγκαστήκατε να κάνετε αλλαγές 
στα σχέδιά σας:
—Πάντα κάποια από τα πράγματα που έχεις 
σχεδιάσει δεν πραγματοποιούνται όταν φτά
νεις στο γύρισμα. Δεν έχω δει το γραφείο 
συνεδριάσεων του Δαλάι Λάμα και ούτε πρό
κειται να το δω. ΓΓ αυτό έπρεπε να πορευτώ 
με την αντίληψη που είχα σχηματίσει ήδη 
και να προσπαθήσω να δημιουργήσω ορι
σμένα φιλοσοφικά σημεία στον σχεδίασμά 
των πλάνων.

Πέρα από αυτό, η παρουσία των Θιβε- 
τιανών -ο  τρόπος που συμπεριφέρονταν και 
η γλώσσα του σώματος- σαφώς άλλαξαν 
πολλά από τα σχέδιά μου. Τελικά, ένα με
γάλο μέρος της δουλειάς έγινε κατά τη διάρ
κεια των γυρισμάτων. Αν και είχα σχεδιάσει 
κάθε πλάνο της ταινίας, τροποποίησα πολ
λά από αυτά για να ταιριάξουν με το πνεύ
μα της ταινίας.
•Ο Ρότζερ μου είπε ότι χρησιμοποιήσατε δύο 
κάμερες όταν κινηματογραφήσατε τις σκη
νές με το μικρό αγόρι. Χρησιμοποιήσατε και 
αλλού πολλές κάμερες;
—Όχι, γενικά δεν μου αρέσει να χρησιμο
ποιώ πολλές κάμερες. Είναι ο κατάλληλος 
τρόπος όταν κάνεις μια σκηνή μάχης ή κα
ταστρέφεις ένα κτίριο, αλλά σίγουρα δεν θα 
το έκανα σε μια ταινία σαν κι αυτή. Επίσης, 
επηρεάζεται ο φωτισμός -  και γι’ αυτό δεν 
μ’ αρέσουν τέτοιου είδους συμβιβασμοί. Το 
σκέφτηκα πάντως να χρησιμοποιήσω πολ
λές κάμερες σε κάποιες άλλες σκηνές, αλ
λά αμέσως αντιλήφθηκα ότι δεν ήταν σω
στό να γίνει κάτι τέτοιο σ' αυτή την ταινία -  
και έτσι προχωρήσαμε, πλάνο πλάνο.

Από τα Καλά παιδιά  στο Κυηάυπ
•Δ ίχνετε μια προτίμηση σ την  κινηματο
γράφηση τελετουργιώ ν. Στα  Χρόνια της 
αθωότητας ξαναζωντανέψατε την κοινω
νία των δείπνων. Στα  Καλά Παιδιά και στο 
Καζίνο, τον κόσμο των γκάνγκστερς. Στο  
Κυηάυπ εξερευνήσατε διάφορες θιβετια- 
νές πρακτικές και ιεροτελεστίες.
— Ναι. Αυτά τα πράγματα προσδιορίζουν 
το  χαρακτήρα των ανθρώπων και αποκα
λύπτουν την προσωπικότητά τους. Από τη 
στιγμή που ταυτιζόμαστε με ένα χαρακτή
ρα και αρχίζουμε να αισθανόμαστε άνετα 
μαζί του, αρχίζει να μας φαίνεται λιγότερο 
παράξενος και διαφορετικός από εμάς.

Όταν έκανα ταινίες με θέμα τους γκάν- 
γκστερ, για παράδειγμα, ήθελα το κοινό να 
αρχίσει να ταυτίζεται μαζί τους. Η συμπε

ριφορά τους παρεκκλίνει, αλλά αποτελεί 
μια πλευρά της ανθρώπινης ύπαρξης. Τι ε ί
ναι στην πραγματικότητα το ανθρώπινο ον; 
Αν εμείς είμαστε ικανοί για κάτι, αυτοί οι 
τύποι για τι πράγμα είναι ικανοί; Εσύ και 
εγώ είμαστε ικανοί για τέτοια συμπεριφο
ρά; Μπορεί ναι, μπορεί και όχι -  αλλά αρ
κετοί άνθρωποι είναι.

Η μεγάλη πρόκληση ήταν να κάνουμε 
το κοινό να ταυτιστεί με τους Θιβετιανούς, 
γιατί δεν υπάρχουν Δυτικοί στην ταινία. 
•Προσαρμόσατε συνειδητά τις κινήσεις της 
μηχανής και κάνατε τις επιλογές σας για 
το μοντάζ σύμφωνα με τους αργούς ρυθ
μούς της θιβετιανής ζωής; Παρατήρησα ότι 
προτιμήσατε το dissolve από το cut στο με
γαλύτερο μέρος της ταινίας.
—Έπαιξα με τα dissolve, όπως είχα κάνει 
και στα Χρόνια της αθωότητας, όπου είχα 
dissolve στη μέση ή στο τέλος του πλάνου. 
Στο Kundun ήθελα αργό μοντάζ και ένα 
ονειρικό αποτέλεσμα.

Στα Καλά Παιδιά, αντίθετα, δεν ταίριαζε 
το dissolve, γιατί ήθελα ένα γρήγορο και 
κοφτό μοντάζ- γ ι’ αυτό έκανα cut.

Μερικοί νομίζουν πως αυτός είναι ο κα
λύτερος τρόπος για να διηγηθείς μια ιστο
ρία. Ο Ό ττο Πρέμινγκερ, για παράδειγμα, 
απεχθανόταν το dissolve.

Μου αρέσει πολύ το dissolve, αλλά πρέ
πει να είναι πολύ προσεκτικός κανείς όταν 
το χρησιμοποιεί, γιατί υποτίθεται πως κά
νει πιο αργή την ταινία. Στο Kundun ήθελα 
ο ρυθμός να ταιριάζει με την πνευματική 
ζωή του Θιβέτ. Ελπίζω οι θεατές να το κα
ταλάβουν πριν πάνε στο σινεμά, γιατί αυ
τή η ταινία έχει διαφορετικό ρυθμό από αυ
τόν που συνηθίζεται στον αμερικανικό κι
νηματογράφο.
•Χρησιμοποιήσατε περισσότερο το stea- 
dicam απ' ό,τι συνήθως. Στο παρελθόν, μου 
είχατε πει ότι καταφ εύγετε στο steadicam 
για πολύ συγκεκριμένους λόγους, όπως 
στα  Καλά παιδιά για παράδειγμα, όπου το 
χρησιμοποιήσατε στην κινηματογράφηση 
των σκηνών που γυρίστηκαν μέσα στο Κο- 
πακαμπάνα.
— Χρησιμοποίησα πολύ το steadicam σ’ αυ
τή την ταινία επειδή είχαμε έναν πολύ κα
λό χειριστή, τον Πήτερ Καθατσιούτι. Ενας 
άλλος λόγος είναι ότι κερδίσαμε χρόνο, 
γιατί διαφορετικά θα έπρεπε να τοποθετή
σουμε ράγες στην έρημο, γεγονός το οποίο 
θα μας καθυστερούσε αρκετά. Ο Πήτερ εί
ναι τόσο καλός, ώστε πειστήκαμε να στη
ριχτούμε σ’ αυτόν... Κ
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Μοντάροντας για^τονmmΑναδημοσίευση από το 
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Συνέντευξη στη Sallie Seltzer 
Φωτ.: Mario Tursi

πο που είχατε ακολουθήσει στον  Τελευ
ταίο Πειρασμό;
— Χρησιμοποιήσαμε μερικούς από τους 
χώρους που είχαμε αξιοποιήσει και στον 
Τελευταίο Πειρασμό. Στενοχωρήθηκα που 
δεν πήγα και εγώ στο Μαρόκο, όμως ο

ντάζ, γ ι’ αυτό και το μοντάζ διαρκεί συ
νήθως πολύ. Στη περίπτωση όμως του 
Κσπάση ξεπεράσαμε κάθε προηγούμενο, 
γιατί η μουσική διαρκούσε 90 λεπτά -  την 
έγραψε ο Φίλιπ Γκλας και χρειάστηκε πο
λύ χρόνο στο μιξάζ.

Η μοντέζ του  
Μάρτιν Σκορσέζε, 

Θέλμα Σκουνμέικερ, μιλά για 
τη συνεργασία της με τον 

αμερικανό σκηνοθέτη και τις  
δυσκολίες που αντιμετώπισε 

εξα ιτ ία ς  της επεξεργασίας  
που απαίτησε η 90 λεπτών 

μουσική επένδυση 
του Φίλιπ Γκλας.

Η ΕΜΠΕΙΡΗ μοντέζ Θέλμα Σκουνμέικερ
έχει συνεργαστεί με τον Μάρτιν Σκορσέζε 
σε περίπου 12 ταινίες, αποσπώντας ένα 
Όσκαρ για τη δουλειά της στο Οργισμένο 
Είδωλο και μια υποψηφιότητα για τα Καλά 
Παιδιά. Η πιο πρόσφατη προσπάθεια του 
Σκορσέζε, το  Kundun, σήμανε ένα νέο ξ ε 
κίνημα για το  ζευγάρι με τη μακροχρόνια 
αυτή συνεργασία.

Η Σκουνμέικερ μίλησε στο American 
Cinematographer σχετικά με τη δουλειά 
της στη ταινία.
•Σε τι διέφερε αυτή η ταινία από τις προη
γούμενες;
—To Kundun είναι ένα είδος οπτικού ποι
ήματος. Είναι πολύ διαφορετικό σε σύ
γκριση με τις άλλες ταινίες του Μάρτιν, 
που είναι ταινίες διαλόγων και χαρακτή
ρων. Αυτή η ταινία είναι φτιαγμένη από 
ποιητικές στιγμές, οι οποίες έπρεπε να 
δημιουργηθούν με συνδυασμό όμορφων 
εικόνων. Μεγάλα τμήματα της ταινίας λει
τουργούν σ’ αυτό το  επίπεδο από μόνα 
τους, χωρίς την παρουσία των διαλόγων 
-  και αυτό ήταν κάτι που κάναμε για πρώ
τη φορά.
•Είχατε περίπλοκο τεχνικό εξοπλισμό ή 
μήπως η χρήση μη επαγγελματιών ηθο
ποιών οδήγησε σε ένα ντοκυμανταιρίστι- 
κο ύφος;
— Ο δίχρονος Δαλάι Λάμα έπρεπε ανα
γκαστικά να κινηματογραφηθεί με ντοκυ- 
μανταιρίστικο τρόπο. Δεν είχε συνηθίσει 
να βρίσκεται μπροστά από την κινηματο
γραφική μηχανή για μεγάλο χρονικό διά
στημα' έβγαινε ξαφνικά από το κάδρο και 
μετά επέστρεφε κλαίγοντας. Δουλειά μου 
ήταν να πάρω αυτό το  υλικό και να το κά
νω να λειτουργήσει μέσα στη σκηνή. Εί
χαμε ένα  αγοράκι που ήτα ν  λ ίγο  μ ε 
γαλύτερο στην ηλικία, αλλά είχε το ίδιο 
ύψος και ντουμπλάριζε τον Τενζίν Γιέσι 
Πάισανγκ.
•Εσείς μείνατε στη Νέα Υόρκη, ενώ τα γυ
ρίσματα έλαβαν χώρα στο Μαρόκο. Πώς 
τα βγάλατε πέρα; Δουλέψ ατε με τον τρό-

Μάρτιν και τα υπόλοιπα μέλη του συνερ
γείου τρομοκρατούνται όταν ξέρουν ότι 
πρέπει να περιμένουν 8 μέρες για να δουν 
το  υλικό που τράβηξαν. Έπρεπε να βρί
σκομαι εδώ για να ελέγχω την εμφάνιση 
του αρνητικού. Μου έστελναν υλικό κάθε 
4 μέρες και χρειάζονταν 8 μέρες συνολι
κά ώσπου να φτάσει το  φιλμ εδώ, να εμ
φανιστεί, να τυπωθεί και να σταλεί πίσω. 
Σε περίπτωση τεχνικού προβλήματος έ 
πρεπε να τους ειδοποιήσω αμέσως.
•Πού έγινε το μοντάζ της ταινίας; 
—Έγινε σε ΙίςΜννοΓΐ«, όμως κάναμε προ
βολές και σε φιλμ. Πρέπει να κρατάς στη 
μνήμη σου τις εικόνες όπως προβάλλο
νται στην οθόνη, γιατί από τη στιγμή που 
συμπιέζονται στο ψηφιακό μοντάζ χάνουν 
την ομορφιά τους. Πάντα προσπαθώ να 
κρατώ στη μνήμη μου την εικόνα του υλι
κού όπως προβλήθηκε στην οθόνη.
•Ποιο ήταν το πρόγραμμα που ακολουθή
σατε στην ταινία;
—Ο Μάρτιν συμμετέχει ενεργά στο μο

0  Σκορσέζε κατέφυγε συχνά στη χρήση 
του dissolve για να δώσει έναν πιο αργό 

ρυθμό στο Kundun. Σύμφωνα με τον 
σκηνοθέτη, ο ρυθμός αυτός αποδίδει τον 
μυστικισμό της ανατολικής φιλοσοφίας.

•Η ιδέα να αποτελεί η ταινία ένα  οπτικό 
ποιήμα είχε αποφασιστεί πριν από το γύ
ρισμα;
— Ναι, πολύ πριν από το γύρισμα. Ο Μάρ- 
τιν έχει πάντα μια σφαιρική άποψη πριν 
αρχίσουν τα γυρίσματα, διαφορετικά δεν 
ξεκινά καθόλου το γύρισμα. Αυτός είναι 
μάλιστα και ένας από τους λόγους που εί
ναι τόσο καλός σκηνοθέτης: υπολογίζει 
πολύ προσεκτικά τα πάντα πριν ξεκινήσει 
κάτι. Σχηματίζει πάντα μια βασική ιδέα, 
όχι τόσο για τη δομή της ταινίας αλλά κυ
ρίως για το ύφος της -  τη φωτογραφία και 
το μοντάζ. Είναι μεγάλο πλεονέκτημα για 
έναν μοντέρ να συνεργάζεται με σκηνο
θέτες όπως ο Σκορσέζε. Κ
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Η α να κ ά λ υ ψ η  και 
α ναγνώ ρ ισ η  το υ  Δ α λά ι 
Λάμα σ υ ν ο δ εύ ετα ι, για  

πρώτη φ ορ ά  σ την  ώ ς τώ ρα  
μουσική π αραγω γή του  

Φίλιπ Γ κλα ς , από 
π αρ α δοσ ιακά  θ ιβ ε τ ια ν ά  

όρ γα να  κα ι φ ω ν ές  
θ ιβ ετ ια ν ώ ν  μοναχώ ν.

ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ 
ΤΟΥ ΦΙΛΙΠ ΓΚΛΑΣ 

I I7OKUNDUN

Για τον συνθέτη  
Φίλιπ Γκλας, 

η συνεργασία  
του με τον  

Μάρτιν Σκορσέζε, 
στο Κυηάυη, ήταν 
κάτι «για το οποίο 

περίμενε καιρό», 
όπως δηλώνει σε 

συνεντεύξεις του.

του Κώστα Στρατουδάκη

Μ ινιμαλισμός
στα Ιμαλάια

ατή. Ο Γκλας ανέπτυξε από νωρίς ένα προσωπικό 
στυλ ενορχήστρωσης, τόσο στυλιζαρισμένο, ώστε 
μπορεί να το ξεχωρίσει εύκολα και κάποιος ακρο
ατής χωρίς να είναι ειδήμων σε θέματα μουσικής.

Όσοι έχουν δει την ταινία του Γκόντφρεϋ Ρέ- 
τζιο Koyiamscaatsi θα θυμούνται τη μουσική του Φί
λιπ Γ κλας που από πολλούς θεωρείται η καλύτερη 
δουλειά του συνθέτη. Τα αρπέζ στα φλάουτα, τα 
ακόρντα στα πνευστά, οι επαναλαμβανόμενες αρ
μονίες στις φωνές και οι απλές ανακυκλούμενες 
μελω δίες είναι παρούσες σε κάθε δουλειά  του 
Γ κλας, δημιουργώντας αυτό που πολλοί μουσικοί 
ονομάζουν «στυλ Γκλας».

Οι δημιουργοί
Ο Γ κλας έχει μεγάλη θητεία στη μουσική για 

κινηματογράφο. Εχοντας από τα πρώτα χρόνια της 
καριέρας του την εμπειρία μιας όπερας (Einstein on 
the beach) προχώρησε στο Akhaton και στις μου
σικές για τις ταινίες του Ρέτζιο, Koqiaaniskatsi και 
Poyakatsi, στα μέσα της δεκαετίας του ’80 -  δύο 
ιδιόμορφα φιλμ που θα μπορούσαν να οριστούν ως 
οικολογικά ντοκυμανταίρ χωρίς λόγια. Εκεί, οι ιδιό
μορφες τεχνικές μοντάζ και η δημιουργική χρήση 
του αξελερέ (για πρώτη φορά σε αυτές τις ταινίες 
θαυμάσαμε τα  γρήγορα κινούμενα σύννεφα πάνω 
από πλάνα της  πόλης), που έδιναν ένα μινιμαλι- 
στικό χαρακτήρα στην εικόνα, «έδεσαν» με τα επα
ναλαμβανόμενα μουσικά μοτίβα του Γ κλας.

Ο Μάρτιν Σκορσέζε επιλέγει το  δρόμο μιας κλα
σικής περιγραφής των κυριότερων στιγμών της ζω
ής του Δαλάι Λάμα -  από την ανακάλυψη και ανα
γνώρισή του ως ενσάρκωση του 13ου Δαλάι Λάμα 
ώς την αυτοεξορία του στην Ινδία μετά την κινεζι
κή εισβολή στο Θιβέτ. Με ελάχιστες εξάρσεις (όπως 
η σκηνή της αυτοσυνειδητοποίησης του νεαρού μο
ναχού ως Δαλάι Λάμα ή αυτή του θανάτου του πα
τέρα του), αφήνει τους θιβετιανούς ερασιτέχνες 
ηθοποιούς να αναπαραστήσουν τα γεγονότα που 
ξέρουν καλά.

Το σάουντρακ
Ο Γ κλας μας έδωσε στο σάουντρακ της ταινίας 

18 tracks, κάτι μάλλον καινούργιο γι' αυτόν τον συν
θέτη, που μας έχει συνηθίσει σε μεγάλης διάρκει
ας κομμάτια. Εδώ, αντίθετα, εμφανίζονται τρ ίλ ε
πτα και τετράλεπτα tracks.

Για πρώτη φορά, στη μουσική του Kundun, ο 
Γ κλας χρησιμοποιεί μαζί με την ορχήστρα παρα
δοσιακά θιβετιανά όργανα και τις φωνές θιβετια- 
νών μοναχών. Κατά τα άλλα, λίγα έχουν αλλάξει 
στον τρόπο γραφής του. Μερικοί υποστηρίζουν ότι

Ο ΦΙΛΙΠ ΓΚΛΑΣ και ο Μάρτιν Σκορσέζε ενώνουν 
τις δυνάμεις τους στο Κυηάυη, μια ταινία με θέμα 
τη ζωή του 13°“ Δαλάι Λάμα, σημερινού πνευμα
τικού ηγέτη του Θιβέτ. Η μουσική επένδυση της 
ταινίας αποτέλεσε πρόκληση για τον μινιμαλιστή 
συνθέτη, που έχει ασπασθεί τον βουδισμό εδώ και 
καιρό.

Μινιμαλισμός
Ο Φίλιπ Γ κλας θεωρείται ένας από τους κυριό- 

τερους εκπροσώπους της «μινιμαλιστικής μουσι
κής» μαζί με τον Στηβ Ράιχ, τον Τέρρυ Ρίλλυ και 
τον Λα Μόντε Γιανγκ. Το είδος αυτό γεννήθηκε 
στην Αμερική (κυρίως στη Νέα Υόρκη) στα μέσα της 
δεκαετίας του ’60. Στηριγμένος σε ιδέες που υπάρ
χουν στην ανατολική φιλοσοφία, ο «μινιμαλισμός» 
ξεκίνησε ως κίνημα από το  χώρο των εικαστικών 
τεχνών. Αναζητώντας το «απειροελάχιστο» (μίνι- 
μαλ), με κεντρική πεποίθηση ότι όλα τα υλικά όπως 
και οι μορφές ενέργειας τείνουν προς ένα υλικό- 
ενέργεια, οι πρώτοι μινιμαλιστές (Γιόζεφ Μπόυς, 
Καρλ Αντρέ, Σολ Λιούιτ κ.ά.) εκφράζονταν χρησι
μοποιώντας καθημερινά υλικά για να κατασκευά

σουν απλές φόρμες που επαναλαμβάνονταν στο 
χώρο. Στη μουσική, ο μινιμαλισμός εκφράστηκε από 
έργα φοβερής απλότητας αλλά συγχρόνως και πρω
τοτυπίας, όπως το Clapping Music του Στήβεν Ράιχ 
-  ένα έργο γραμμένο για παλαμάκια! Στη συνέχεια, 
η απλότητα αυτή έδωσε τη θέση της σε πιο σύν
θετα έργα για μουσικά σύνολα ή ορχήστρα, διατη
ρώντας όμως το στοιχείο της ομοιομορφίας και της 
επανάληψης που λειτουργεί υπνωτικά στον άκρο-
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τα περισσότερα κομμάτια του Γκλας είναι 
εκνευριστικά όμοια, κάτι που ισχύει λιγό
τερο στη μουσική του Kundun από ό,τι στις 
παλιότερες δουλειές του. Η γνώριμη τ ε 
χνική του Γ κλας να ανακατεύει ήχους από 
συνθεσάιζερ με ήχους κλασικών οργάνων 
εμπλουτίζεται εδώ από τα παραδοσιακά θι- 
βετιανά όργανα (Thibetan horn και Thibetan 
cymbal). Ας μην ξεχνάμε ότι ο Γ κλας -όπως 
και οι περισσότεροι μινιμαλιστές- είχαν με
λετήσει και επηρεαστεί πολύ από μουσι
κές σαν αυτή του Θιβέτ, του Μπαλί και της 
Αφρικής, που ενσωματώνουν ούτως ή άλ
λως μινιμαλιστικά στοιχεία στη φόρμα τους. 
Ο Γ κλας, μάλιστα, έχει ζήσει για κάποιο 
διάστημα στο Μπαλί και στο Θιβέτ, μελε
τώντας τη μουσική τους.

Χρήση της μουσικής στην ταινία
Η φύση της μουσικής του Γ κλας είναι 

επαναληπτική· αυτό καθόρισε και τον τρό
πο χρήσης της στην ταινία. Τις περισσότε
ρες φορές δημιουργεί μια μουσική βάση 
πάνω στην οποία «κεντιέται» η ιστορία που 
εξελίσσεται με κλασικό γραμμικό τρόπο. 
Το κατάλληλο μουσικό θέμα επιλέγεται για 
την εκκίνηση των περισσότερων νέων ενο
τήτων και, στη συνέχεια, η μουσική απο- 
σύρεται στο ηχητικό μπακγκράουντ για να 
δώσει την θέση της στους διαλόγους και 
τους ήχους. Σε ορισμένα σημεία της ται
νίας γίνεται μείξη δύο διαφορετικών μου
σικών. Οι ήχοι και τα τραγούδια των μονα
χών συνυπάρχουν ταυτόχρονα με τη μου
σική της ορχήστρας του Φίλιπ Γ κλας.

Η γοητευτική μινιμαλιστική μουσική του 
Γ κλας, μην έχοντας απότομες αυξομοιώ- 
σεις της έντασης και απότομες ρυθμικές 
μεταλλαγές, δεν καθοδηγεί το μοντάζ και, 
στο μεγαλύτερο μέρος της ταινίας, αφή
νει τις εικόνες να ξετυλιχτούν με τον δικό 
τους ρυθμό και να μας διηγηθούν το δρα
ματικότερο μέρος της ζωής του πνευματι
κού ηγέτη του Θιβέτ.

Σε τέσσερα σημεία της  ταινίας πα
ρεμβάλλονται σεκάνς χωρίς λόγια που, 
σε συνδυασμό με τη μουσική του Γ κλας, 
δεν μπορούσαν να μην μας φέρουν στο 
μυαλό το Koqiaaniskatsr. η οπτικοποιημέ- 
νη αυτοσυνειδητοποίηση του Δαλάι Λά- 
μα, η σκηνή της επικήδειας τελ ετή ς  του 
πατέρα του, η σκηνή με την εισβολή των 
Κινέζων και τον Δαλάι Λάμα να στέκεται 
στο κέντρο ενός σωρού από σφαγμένους 
μοναχούς και η σκηνή με τα σχέδια από 
άμμο που συνοδεύει την άφιξή του στην 
Ινδία. Εκεί, η μουσική του Γ κλας μονοπω

λεί την ηχητική μπάντα δημιουργώντας, 
μαζί με τις εικόνες αυτές που είναι κάτι 
σαν επανερχόμενο λάιτ μοτίβ σε όλα σχε
δόν τα φιλμ του Σκορσέζε, τις πιο δυνα
τές  στιγμές της ταινίας.

Η χρήση των ηχοχρωμάτων (δηλαδή 
των διάφορων ήχων που παράγονται από 
τα όργανα της ορχήστρας) και η ενορχή
στρωση γίνονται με τον πιο κλασικό τρό

από τα χαμηλότερα μέλη της ομάδας των 
πνευστών (τρομπόνια και τούμπες) που δί
νουν βαρύτητα και δραματικότητα στη σκη
νή. Η είσοδος στο ναό συνοδεύεται από 
θιβετιανά όργανα που παραπέμπουν στον 
ήχο του άίρβπάοο.

Τοπικές μουσικές ακούγονται στην αυ
λή του ναού της Ποτάλα όπου εγκαθίστα
ται ο μικρός Λάμα, ψαλμοί δηλαδή των μο

Σ ε  α ν τ ίθ εσ η  με  
τ ις  π ρ ο η γο ύ μ ενες  
δ ο υ λ ε ιέ ς  το υ , 
όπου κυ ρ ια ρ χ ο ύ ν  
οι μ εγ ά λ η ς  
δ ιά ρ κ ε ια ς  
σ υ ν θ έσ ε ις , ο 
Φ ίλιπ  Γ κλας στο  
Κ υ ηά υ η  σ υ ν θ έτε ι 
τρ ίλεπ τα  και 
τετρ ά λ επ τα  
κο μ μ ά τια .

πο, φιλτραρισμένο πάντα από το  προσω
πικό στυλ και την αντίληψη για την αρμο
νία του Φίλιπ Γ κλας. Όσοι διάβασαν το άρ
θρο στο τχ. 3 του Κινηματογραφιστή για 
τη χρήση των μουσικών οργάνων στη μου
σική μιας ταινίας, θα βρούν στο Κυπόυπ 
μια κλασική περίπτωση για να αναλύσουν 
τη σχέση οργάνων και ψυχολογικών κα
ταστάσεων.

Η σιωπή που συνοδεύει τα πρώτα πλά
να της ταινίας συσσωρεύει μια ένταση που 
λύνεται απότομα από τους ήχους των θι- 
βετιανών κρουστών και ενός τελετουργι
κού θέματος στα συνθεσάιζερ, βάζοντάς 
μας άμεσα στον ηχητικό κόσμο της Ασίας. 
Το πρωινό ξύπνημα του μικρού Λάμα, δύο 
λεπτά αργότερα, αποδίδεται από αρπέζ 
στα φλάουτα που δημιουργούν μια ανά
λαφρη ατμόσφαιρα η οποία συνοδεύει το 
ευρηματικό πλανάρισμα (υποκειμενικά πλά
να ενός παιδιού) του Σκορσέζε. Ο ερχο
μός των μοναχών που θα τον ανακαλύ- 
ψουν συνοδεύεται από τους ήχους του 
γκονγκ και επαναλαμβανόμενα μοτίβα στα 
πνευστά, μουσική που συνοδεύει και την 
επιστροφή τους στη Λάσα (πρωτεύουσα 
του Θιβέτ) μαζί με τον μικρό Δαλάι Λάμα. 
Η διαδικασία αναγνώρισης συνοδεύεται

ναχών. Οι λαϊκοί χοροί του Θιβέτ που πα
ρουσιάζονται στον έφηβο Δαλάι Λάμα λί
γο πριν από την είδηση της εισβολής και 
τα τραγουδάκια εποχής που ακούγονται 
κατά την επίσκεψή του στην Κίνα είναι δύο 
ακόμα στιγμές της ταινίας που η μουσική 
ξεφ εύγει από τη συνθετική τεχνοτροπία 
του Γ κλας.

Η ταινία έχει χαρακτηριστεί από ορι
σμένους κριτικούς «βαρετή». Πιστεύω, 
όμως, πως εκείνοι που ασχολούνται με 
την ανατολική φιλοσοφία θα συμφωνή
σουν ότι η αφήγηση, η οποία θυμίζει τις 
mandalas με χρωματιστή άμμο των Θιβε- 
τιανών, αλλά και η υπνωτική μουσική, συ
ντονίζονται και αποπνέουν κάτι από τη θι- 
βετιανή φιλοσοφία.

«Η σιωπή είναι μουσική», είχε πει ο 
Τζων Καίητζ. Ας προσεχτεί λοιπόν κάτι 
που δεν μπορεί εκ των πραγμάτων να κα
ταγράφει στο CD με την πρωτότυπη μου
σική που βγήκε από την NoneSuch records. 
Η χρήση της απόλυτης σιωπής στην αρχή 
και το  τέλος της ταινίας είναι ένας θαυ
μάσιος τρόπος για να μεταδοθεί η πίστη 
των φιλοσόφων της Ανατολής, ότι «όλα 
προέρχονται από τη σιωπή και σβήνουν 
στη σιωπή». Κ
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Το μεγάλο 
μικρό

του Νίκου Πανουτσόπουλου

Μ ε περισσότερη εικόνα από το φορμά των 16 
χιλιοστών αλλά χωρίς να προσφέρει την 

ποιότητα των 35 χιλιοστών, το 8ιιρΘΓ-16 είναι η 
ενδιάμεση λύση. Στις δύσκολες συνθήκες της  

ελληνικής κινηματογραφίας, οι νέοι κυρίως 
κινηματογραφιστές αυτό τουλάχιστον το 

γνωρίζουν πολύ καλά. Ποιες είναι, όμως, οι 
προοπτικές του μεγάλου μικρού φορμά των 

κινηματογραφικών γυρισμάτων;

ντέλλα της Arri (SR3) και της Aaton (XTR) έχουν τη δυνατότητα της 
εύκολης μετατροπής, ακόμη και από τον ίδιο το χρήστη. Σε παλαι- 
ότερες μηχανές είναι αναγκαία η μετακίνηση του οπτικού άξονα, 
ώστε το γεωμετρικό κέντρο της εικόνας να συμπίπτει με αυτό του 
ιρακού στο ζουμ, η μετατροπή της πόρτας και του βιζέρ και, σε ορι
σμένες περιπτώσεις, και του σασί. Στην Ελλάδα υπάρχει ακόμη 
πρόβλημα με τη διαθεσιμότητα φακών, ειδικά ευρυγώνιων, όπως 
επισημαίνει ο διευθυντής φωτογραφίας Σταμάτης Γιαννούλης. που 
έχει ιδιαίτερα μεγάλη εμπειρία στο φορμά Super-16. Υπάρχουν φα
κοί primes της Zeiss ή άλλων εταιρειών που δουλεύουν και σε S-16 
που εδώ είναι δυσεύρετοι. Συχνά, η χρήση φακών για 35 χιλιοστά 
λύνει το πρόβλημα, αλλά όχι με τον καλύτερο τρόπο.

Η χρήση του Super-16 έχει αυξηθεί κατακόρυφα τα τελευταία 
χρόνια, και στην Ευρώπη αλλά και στις ΗΠΑ. Εκτός από τις κινη
ματογραφικές παραγωγές χαμηλού προϋπολογισμού, που απο
βλέπουν σε μικρή διανομή ή σε φεστιβαλικές προβολές με blow
up, το «φαρδύ» δεκαεξάρι χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο 
σε τηλεοπτικές παραγωγές. Ο λόγος είναι η επικείμενη διάδοση 
της τηλεόρασης υψηλής ευκρίνειας (HDTV), που θα έχει αναλογία 
εικόνας 16:9, δηλαδή 1,78:1. Αυτή η αναλογία είναι πολύ κοντά στο 
1,66:1 του Super-16, πού έχει και την απαιτούμενη ποιότητα, αφού 
είναι δεδομένο ότι ακόμη και το High Definition βίντεο δεν θα προ
σεγγίζει την εικόνα του φιλμ. Οι παραγωγοί λοιπόν ετοιμάζονται 
από τώρα για μια αγορά που θα διψά για έτοιμα προϊόντα.

Η ΑΝΑΓΚΗ να συνδυαστεί το χαμηλό κόστος κινηματογράφησης 
σε αρνητικό φιλμ 16 χιλιοστών με τη δυνατότητα προβολής στις αί
θουσες σε φιλμ 35 χιλιοστών οδήγησε σε μια έξυπνη εφεύρεση. Το 
Super-16 είναι η χρήση μεγαλύτερου χώρου από το αρνητικό των 16 
χιλιοστών με μονή διάτρηση (perforation), ώστε να έχουμε μικρότε
ρη απώλεια εικόνας με το blow-up, δηλαδή τη μεγέθυνση σε φιλμ 35 
χιλιοστών. Η εικόνα καταλαμβάνει και την περιοχή όπου στο κανο
νικό φιλμ 16 χιλιοστών εγγράφεται ο ήχος. Έτσι, το εμβαδόν του κά
θε καρρέ στο αρχικό υλικό, το νεγκατίφ, είναι μεγαλύτερο, με απο
τέλεσμα να έχουμε περίπου 47% περισσότερη εικόνα στην αναλο
γία 1,66:1. Προβολή σε S-16 γίνεται μόνο με interlock του μαγνητι- 
κού ήχου -  και συνεπώς σπανίζει.

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Η ιδέα του Super-16, που άρχισε να εφαρμόζεται στη Σουηδία 

πριν από τριάντα χρόνια, βασίστηκε στη δυνατότητα του blow-up, 
και έλυσε το πρόβλημα της διαφοράς στις αναλογίες του κανονι
κού 16 από το 35 χιλιοστά της κινηματογραφικής διανομής. Ο λό
γος του πλάτους προς το ύψος της εικόνας στο φιλμ προβολής 35 
χιλιοστών είναι 1,66:1 στην Ευρώπη και 1,85:1 στις ΗΠΑ. Το φιλμ 
16 χιλιοστών έχει αναλογία 1,33:1 και όταν «κόβεται» στην αναλο
γία 1,66:1, κατά τη διαδικασία του blow-up, χάνει το 18% της εικό
νας. To Super-16 -που είναι ε ξ  αρχής μεγαλύτερο καρρέ- έχει ανα
λογία πολύ κοντά στο 1,66:1, με συνέπεια να μην αχρηστεύεται μέ
ρος της εικόνας. Συνολικά, η αύξηση κατά 47% του μεγέθους του 
αρνητικού που πηγαίνει για blow-up επιτρέπει να γίνει μεγέθυνση 
κατά δυόμισι περίπου φορές, αντί τεσσάρων του απλού 16. Αυτό, 
βέβαια, σημαίνει λιγότερο κόκκο, διατήρηση των αναλογιών του αρ
χικού καδραρισματος και καλύτερη ποιότητα πληροφορίας στην τε 
λική εικόνα.

Οι κάμερες που χρησιμοποιούνται για το γύρισμα σε Super-16 
χρειάζονται ορισμένες μετατροπές από το απλό 16. Τα σύγχρονα μο-

Τα υπέρ και τα κατά
Τα πλεονεκτήματα του Super-16 ως προς το κόστος παραγω

γής είναι μεγάλα, αλλά όχι απόλυτα. Ο κ. Βασίλης Κουγιουμτζό- 
γλου της Kodak θεωρεί ότι για πολλές ελληνικές παραγωγές η χρή
ση του S-16 είναι μονόδρομος. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όμως, το 
τελικό κόστος φιλμ και εργαστηρίων με S-16 χιλιοστά μπορεί να 
αποβεί μεγαλύτερο από την χρήση αρνητικού 35 χιλιοστών. «Ο γε
νικός κανόνας», υποστηρίζει ο κ. Κουγιουμτζόγλου, «είναι ότι εάν

Super 16mm 
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πρόκειται να παραχθούν πέντε ή έξι κόπιες 
προβολής το πολύ, συμφέρει το S-16, χω
ρίς βέβαια να συγκρίνεται η ποιότητά του με 
αυτή του 35 χιλιοστών. Έπειτα από αυτό τον 
αριθμό αναπαραγωγών με απευθείας blow
up από το αρχικό αρνητικό, απαιτείται η πα
ραγωγή ενδιάμεσων φιλμ, που έχουν πολύ 
μεγάλο κόστος. Όταν η παραγωγή αποβλέ
πει κυρίως στα φεστιβάλ ή στην τηλεοπτική 
αγορά και ο προϋπολογισμός είναι μικρός, 
όπως στις ταινίες της Νέας Ματιάς, η λύση 
του S-16 ενδείκνυται».

Στην άποψη αυτή συνηγορεί και ο Στα- 
μάτης Γιαννούλης που υπενθυμίζει την πε
ρίπτωση της ταινίας Απ' το Χιόνι του Σωτή
ρη Γκορίτσα, όπου ξοδεύτηκαν περίπου 15 
εκατομμύρια δρχ. για την παραγωγή του 
internegative, ώστε η ταινία να βγει στις αί
θουσες μετά τη συμφωνία διανομής. Αυτά 
τα χρήματα θα μπορούσαν να επιτρέψουν 
την κινηματογράφηση σε 35 χιλιοστά, αλλά 
ποιος έχει δεδομένη την επιτυχία; «Πάντως, 
σήμερα έχουμε μεγαλύτερη εμπειρία», υπο
στηρίζει ο Στ. Γιαννούλης, «και εμείς και τα 
εργαστήρια. Το πρόβλημα της έλλειψης στά- 
νταρ για το φιλμ και τα χημικά αντιμετωπί
ζεται με την πείρα από γυρίσματα και επε
ξεργασία S-16».

Το κύριο πλεονέκτημα στη χρήση του S- 
16 είναι το φθηνό κόστος αγοράς του αρ
νητικού. Κοστίζει, σύμφωνα με τις πληρο
φορίες της Kodak, περίπου το ένα τέταρτο 
από το αρνητικό 35 χιλιοστών. Κατά τον κ. 
Κουγιουμτζόγλου, πολλοί κινηματογραφι
στές παρασύρονται σε πολλές λήψεις και 
ανατρέπουν τη λογική της εξοικονόμησης 
κόστους από το φιλμ, ενώ θα ήταν πιο «σφι
χτοί» στα 35 χιλιοστά. Οι παράγοντες που 
πρέπει να ληφθούν υπόψη για την επιλογή 
μεταξύ S-16 ή 35 χιλιοστών είναι πολλοί: η 
σχέση των λήψεων ανά πλάνο, το κόστος 
ενοικιάσεως του εξοπλισμού, η ανάγκη χρή
σης steadicam και η ευκινησία της κάμερας, 
ο αριθμός των μηχανών λήψης σε συγκε
κριμένες σκηνές, ακόμη και η πιθανότητα 
συνδυασμού διαφορετικών υλικών.

Η επ ιλογή του φορμά
Υπάρχουν ταινίες όπου η φωτογραφι

κή ατμόσφαιρα που επιθυμεί ο κινηματο
γραφιστής εξυπηρετείται από τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά που παρουσιάζει το φιλμ 
Super 16 χιλιοστών, όταν μεγεθύνεται σε 
35 χιλιοστά. Στο πρόσφατο Τίποτα απ' το 
στόμα (Nil by mouth), σκηνοθετικό ντε- 
μπούτο του Γκάρρυ Ολντμαν, αλλά και στο 
πιο παλιό Αφήνοντας το Λας Βέγκας, του

Μάικ Φίγκις, η «σκληρή» εικόνα ταιριάζει 
στο ύφος της ταινίας. Στις περιπτώσεις αυ
τές, η επιλογή του φορμά Super 16 χιλιο
στών δεν υπαγορεύτηκε από οικονομικούς 
όρους αλλά από φωτογραφικές προτιμή
σεις. Η αισθητική του ντοκυμανταίρ που 
πραγματοποιείται με την κάμερα στο χέρι, 
ή αυτή του βιντεοκλίπ, ακόμη κι όταν εφαρ
μόζεται σε ταινίες μυθοπλασίας, συχνά επι
τυγχάνεται καλύτερα με blow-up από φιλμ 
Super 16 χιλ.

Στην Ελλάδα, όπου η οικονομική στε
νότητα μιας μικρής αγοράς είναι δεδομένη, 
η συχνή χρήση του Super-16 είναι απόλυτα 
δικαιολογημένη. Στις ταινίες μικρού μήκους 
και στα ντοκυμανταίρ που αποβλέπουν στη 
φεστιβαλική και τηλεοπτική προβολή, η επι
λογή του «μικρού» φιλμ επιτρέπει την πραγ
ματοποίηση παραγωγών που θα ήταν αδύ

Πάνω : Σ τη ν  τα ιν ία  του Σω τήρη Γκορίτσα  
Α π ’ το  χ ιό ν ι ξο δ εύ τη κα ν  15 εκα τ. δρχ. για  

να γ ίνει blow -up . Μ ε  τα  ίδια χρήματα  θα  
μπορούσε η τα ιν ία  να κ ινημ ατογρ α φ ηθεί 

σε 35 χ ιλιοσ τά . Κάτω : Ρ όδ ινα  ακρογιάλια  
του  Ε υθύμη Χ α τζή . Ά λλη  μια νέα  τα ιν ία  

γυρ ισ μένη  σε S-16.

νατες διαφορετικά. Στο φεστιβάλ της Δρά
μας είδαμε αρκετές επιτυχημένες δουλειές 
γυρισμένες σε S-16.

Μένει να δούμε εάν και στις φετινές 
ταινίες μεγάλου μήκους, που θα δούμε στις 
αίθουσες μετά από blow-up, όπως το 6 με 
έξι του Γιάννη Πετρόπουλου, Τα ρόδινα 
ακρογιάλια του Ευθύμη Χατζή ή το Από 
την άκρη της πόλης του Κωνσταντίνου Γιάν- 
ναρη, θα έχουμε ακόμη καλύτερα οπτικά 
αποτελέσματα. Κ
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Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΣΤΗΣ 
ΣΤΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ 

ΣΤΟΥΝΤΙΟ

Στην Υπηρεσία του
Ντοκυμανταίρ

BLUE+LINEAR STUDIO

Τα κινηματογραφικά  
στούντιο, ο 

μηχανολογικός τους  
εξοπλισμός αλλά και 

οι άνθρωποι 
που κάνουν τις  

«ψυχρές» μηχανές  
δημιουργικά  

εργαλεία αρχίζουν  
να απασχολούν 
από σήμερα τον 

Κινηματο γραφιστή, 
σε μια σειρά άρθρων- 

παρουσιάσεων που 
θα ακολουθήσουν. 

Αρχή στο ανά 
χείρας τεύχος με το 

Blue Studio και το  
Linear Studio.

ΤΑ ΠΡΩΤΑ γενέθλια του «Μπλε» στούντιο, που 
ίδρυσαν ο Γιώργος Νικολαίδης και ο Δημήτρης 
Καλοστύπης, συνέπεσαν με την έναρξη συνερ
γασίας με το στούντιο Linear του Κωστή Μητσο- 
τάκη. Η νέα προσπάθεια των «ενωμένων» στούντιο 
αποκτά ιδιαίτερη σημασία, αφού προσανατολίζε
ται στην παραγωγή ντοκυμανταίρ και φέρνει στον 
χώρο αυτό όχι μόνο σύγχρονο εξοπλισμό αλλά 
και τις πλούσιες τεχνικές γνώσεις των τριών βα
σικών συνεργατών. Πολύ σπάνια, άνθρωποι της 
διαφήμισης και της απογευματινής ζώνης της τη 
λεόρασης αφήνουν αυτές τις προσοδοφόρες ενα
σχολήσεις για να αφιερωθούν στο ντοκυμανταίρ. 
Συνήθως, η πορεία είναι αντίστροφη.

Οι υπηρεσίες που προσφέρονται από το  Blue 
+ Linear δεν περιορίζονται στο μοντάζ εικόνας και 
ήχου, τις εκφωνήσεις των κειμένων και τα οπτικά 
και ηχητικά εφ φ έ, αλλά επεκτείνοντα ι και στην 
προεργασία ή και στην εκτέλεση παραγωγής. Η 
φιλοδοξία των συνεταίρων των στούντιο είναι να 
προσελκύσουν παραγω γές ντοκυμαντα ίρ  που 
έχουν χαμηλούς προϋπολογισμούς, προσφέρο- 
ντας τη συμβολή τους σε τεχνικό αλλά και σε συμ
βουλευτικό και οργανωτικό επίπεδο. Η επιλογή 
αυτή έχει να κάνει με το μεράκι και των τριών για 
το  κινηματογραφικό αυτό είδος, πράγμα που φαί
νεται και από τη στενή τους σχέση με το  Κέντρο 
Ελληνικού Ντοκυμανταίρ.

Ο Γιώργος Νικολαίδης αντιμετωπίζει το  στού
ντιο του σαν δημιουργική και όχι κερδοσκοπική 
προσπάθεια. «Είναι ένα στούντιο δημιουργών», 
μας λ έε ι, «όχι επ ιχειρηματιών. Ενας ντοκυμα- 
νταιρίστας έχει ανάγκη από τρυφερότητα και αυ

τή θέλουμε να δείξουμε. Διακρίναμε μια τάση για 
“ελαφρά” παραγωγή ντοκυμανταίρ -μ ε  DV κάμε
ρες και μίνι συνεργείο- που έχει ανάγκη υποστή
ριξης. Για την ανάπτυξη και τη βελτίωση της ποι
ότητας αυτής της παραγωγής χρειάζονται σύγ
χρονα μέσα και συνένωση δυνάμεων. Μέσα από τη 
συνεργασία με τη Linear, έχουμε τη δυνατότητα να 
επιτύχουμε αξιόλογα αποτελέσματα, με χαμηλό 
κόστος, αλλά χωρίς καμία έκπτωση στην ποιότη
τα».

Το σύστημα ψηφιακού μοντάζ που χρησιμο
ποιεί το  στούντιο είναι το  Video Machine της Fast. 
Δύο σουίτες στο Blue και μία στο Linear είναι το 
υπάρχον δυναμικό, ενώ αναμένετα ι η προσθήκη 
ενός Henry της  Quantei, που ασφαλώς θα επε
κτείνει τις δυνατότητες για επεξεργασία της ει
κόνας σε βαθμό πρωτόγνωρο για το  ελληνικό ντο
κυμανταίρ. «Το ψηφιακό μοντάζ», υποστηρίζει ο 
Γ ιώργος Νικολαίδης, που έχει στο ενεργητικό του 
πάνω από τριακόσιες ώρες τηλεσκηνοθεσία, «προ
σφέρει απεριόριστες δυνατότητες αφήγησης. Στο 
μοντάζ ενός ντοκυμανταίρ μπορείς να δοκιμάσεις 
ένα σωρό λύσεις για να δείξε ις  αυτό που επιθυ
μείς. Όπως επ ιλέγεις  τη  σωστή λήψη για κάθε 
στιγμή μιας ταινίας μυθοπλασίας ή τη σωστή κά
μερα για κάθε στιγμή ζωντανής τηλεόρασης, έτσι 
επ ιλέγεις και το  πιο αναγκαίο πλάνο σε κάθε ση
μείο του ντοκυμανταίρ. Η εμπειρία από το  υποτι- 
μημένο “τρικάμερο" μου είναι πολύ χρήσιμη στο 
μοντάζ. Είναι κι αυτό μια μορφή καταγραφής ζω
ής, όπως και το  ντοκυμανταίρ. Ό λες οι κινηματο
γραφικές ή τηλεοπτικές τεχνικές είναι συγκοινω- 
νούντα δοχεία. Αυτό που πιστεύω ότι πρέπει να 
είναι κοινό είναι η διάθεση για πειραματισμό. Πως 
θα ήταν από εκείνη την οπτική γωνία μια δεδομέ
νη σκηνή; Πώς αλλιώς μπορεί να καταγραφεί ένα 
γεγονός; Η ευκολία διαχείρισης του υλικού με το 
επαγγελματικό σύστημα της  Fast μας επιτρέπει 
να έχουμε σφαιρική αντιμετώπιση κάθε στιγμής 
που θέλουμε να περιγράφουμε».

Η ποιότητα της εγγραφής του ήχου απασχο
λεί έντονα τον Δημήτρη Καλοστύπη, τον  έτερο 
των ιδρυτών του Blue. Χρόνια εμπειρίας στην ηχο
ληψία, του επιβάλλουν να προσδίδει ιδιαίτερη προ
σοχή σε έναν τομέα  που συχνά α μελείτα ι στην 
παραγωγή ντοκυμανταίρ. Κι όμως, ο ήχος μπορεί 
πραγματικά να κάνει μια ταινία ανυπόφορη. Σε 
ντοκυμανταίρ που έχουν σχολιασμό ή συνεντεύ
ξε ις  είναι απόλυτη η ανάγκη για καλή ποιότητα 
στον ήχο. Πριν από κάθε εγγραφή ήχου, στο στού
ντιο ή στο εξω τερικό γύρισμα, ο σωστός σχεδια-
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σμός είναι απαραίτητος για να αποφεύγει 
κανείς τα προβλήματα στη συνέχεια. Αυτό 
τηρείται με ευλάβεια από το  Blue, που θέ
λει και μπορεί να βοηθά και στην προεργα
σία των ντοκυμανταίρ που αναλαμβάνει.

Ψ ηφιακή εικόνα, ψηφιακός ήχος
Ένας βασικός παράγων κόστους, κατά 

τη μετεργασία ενός ντοκυμανταίρ, είναι ο 
χρόνος ψηφιοποίησης και η χωρητικότητα 
μνήμης που απαιτείται για το συνήθως πο
λύωρο υλικό. To Video Machine έχει τη δυ

νατότητα του αυτόματου διαχωρισμού των 
πλάνων, αφού γίνει η ψηφιοποίηση της ει
κόνας από κάθε tape σαν να είναι μία λή
ψη. «Είναι ένας τρόπος για να γλιτώνουν 
και ο σκηνοθέτης και ο μοντέρ πολλές ώρες 
“λάντζας", που μπορούν να αξιοποιηθούν 
δημιουργικά», λέει ο Κωστής Μητσοτάκης 
της Linear, μεταφέροντας την εμπειρία του 
από τη διαφημιστική παραγωγή. Στο ντο-

κυμανταίρ, όπου δεν υπάρχουν οι πολυτέ
λειες του υψηλού κόστους, η δουλειά πρέ
πει να γίνεται γρήγορα αλλά όχι βιαστικά. 
Το είδος του ντοκυμανταίρ αντιμετωπίζεται 
ενιαία, είτε είναι κινηματογραφικό, με σκο
πό να προβληθεί σε φεστιβάλ, είτε είναι τη 
λεοπτικό, ε ίτε ακόμη και βιομηχανικό. Αυτό 
που προσφέρει η Blue+Linear είναι οι δυ
νατότητες της διαφήμισης για προϋπολο
γισμό ντοκυμανταίρ, χρησιμοποιώντας έξυ 
πνες λύσεις.

Το μοντάζ του ήχου με χρήση της σύγ
χρονης ψηφιακής τεχνολογίας ενδιαφέρει 
ιδιαίτερα τον Κωστή Μητσοτάκη, που δη
λώνει τη διάθεσή του για δημιουργική συμ
βολή, ίσως μεγαλύτερη από αυτή που συ
χνά αρκεί. «Δεν ξέρω», υποστηρίζει, «για
τί το  μοντάζ του ήχου είναι τόσο υποτιμη- 
μένο καλλιτεχνικά. Συνήθως, αρκεί μια τυ 
πική διαδοχή της μουσικής μπάντας με τον 
σχολιασμό και τη συνύπαρξη των “φυσι
κών" ήχων, χωρίς να γίνεται προσπάθεια 
να αντιμετωπιστεί ο ήχος πιο δημιουργι
κά. Ο ήχος είναι αφηγηματικό μέσο και πρέ
πει να δ ο υ λεύ ετα ι όσο και η εικόνα. Η 
πραγματικότητα που καταγράφει ο φακός 
έχει και ήχους που πρέπει να ανασυντε
θούν σωστά. Με τις τεχνικές ηχητικής επε
ξεργασίας που υπάρχουν σήμερα από την 
τεχνολογία  και που “ακούμε” στις παρα
γωγές του εξωτερικού, μπορούμε να βελ
τιώσουμε κατά πολύ την αίσθηση που απο
κομίζει ο θεατής». Η σφαιρική γνώση του 
Κωστή Μητσοτάκη για τις ν έες  τεχνολο
γ ίες  και τις  εφαρμογές τους τον οδηγεί 
στη διαρκή ανανέωση του εξοπλισμού του 
στη Linear, με σκοπό να ικανοποιήσει τις 
υψ ηλότερες δυνατές προδιαγραφές τ ε 
χνικής ποιότητας. Η προτίμησή του είναι 
να προσφέρονται αυτές οι δυνατότητες σε 
παραγωγές ντοκυμανταίρ, είτε γυρισμένες 
σε φιλμ είτε σε βίντεο, που αναζητούν νέ
ους δρόμους γραφής, και να συνεργάζε
ται με ανθρώπους που δεν διστάζουν να 
δοκιμάζουν νέες  προτάσεις.

Με την προσθήκη του Henry της Quantei 
στον εξοπλισμό του Blue+Linear θα είναι 
πλέον προσιτά ατούς ντοκυμανταιρίστες όλα 

τα ακριβά «παιχνίδια» της εμπορικής παρα
γωγής. Στην προσπάθεια πάντως των αν
θρώπων που ένωσαν τις δυνάμεις τους για 
να βοηθήσουν το ελληνικό ντοκυμανταίρ, τη 
μεγαλύτερη σημασία έχει η δεδομένη διά
θεση ουσιαστικής καλλιτεχνικής συνεργα
σίας από ένα ολοκληρωμένο στούντιο που 
δεν φείδεται των δυνατοτήτων του και δεν 
προσέχει μόνο το χρονόμετρο. Κ
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Surround
του Σπύρου Κολαίτη

Ενα τυπικό ηχητικό σύστημα κινηματογράφ ου  
ολοκληρώ νεται με την παρουσία τω ν ηχείω ν surround  

που, τοπ οθετημένα  στους πίσω και π λαϊνούς το ίχο υς της  
αίθουσας, βγάζουν τον θεα τή  από το  δισδιάστατο  

πλαίσιο τη ς  οθόνης, δ ίνοντάς του την  αίσθηση ότι 
βρίσκεται, τουλάχισ τον ηχητικά , στο επ ίκεντρο τω ν

γεγονότω ν τη ς  τα ιν ία ς .

ΕΝΑ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ περνάει πάνω από 
τον κεντρικό ήρωα, σε μια συγκεκριμέ
νη σκηνή της  ταινίας, δημιουργώντας 
του ένα συναίσθημα λύπης για κάποιο 
αγαπημένο πρόσωπο που βρίσκεται μ έ
σα και φ εύγει μακριά. Από το  ίδιο συ
ναίσθημα διακατέχεται και ο θεατής, που 
νιώθει να βρίσκεται στο πλάι του ήρωα, 
ακούγοντας το αεροπλάνο να περνάει 
από πάνω του και να χάνεται στο βάθος. 
Την αίσθηση αυτή τού τη δίνει η μετακί
νηση του ήχου, του αεροπλάνου, από τα 
μπροστινά ηχεία προς τα surround, ενώ 
αντίθετα η απουσία των ηχείων, στο πί
σω μέρος τη ς  αίθουσας, θα έδ ινε την 
εντύπωση πως όλα αυτά συμβαίνουν στις 
δύο διαστάσεις της οθόνης, απομακρύ- 
νοντας τον θεατή από τα  γεγονότα, κα
θιστώντας πολύ δύσκολη την ένταξή του 
στο κλίμα του έργου. Από το  παράδειγ
μα αυτό αντιλαμβανόμαστε τη σπουδαι- 
ότητα της ύπαρξης των surround ηχείων 
σε μια κινηματογραφική αίθουσα.

Τα ηχεία surround είναι συνήθως δύο 
ή τριών δρόμων, πολύ μικρότερης ισχύος 
σε σχέση με τα μπροστινά ηχεία σκηνής. 
Η μικρότερη σχετικά ισχύς τους οφ εί
λετα ι στο ότι πρέπει να αναπαράγουν 
χαμηλές στάθμες, έτσι ώστε να μη γ ί
νεται άμεσα αντιληπτή από τον ακροα
τή η θέση αναπαραγωγής του ήχου, δ ε
δομένου ότι η πληροφορία των surround 
καναλιών περιέχει ηχητικά εφφέ και όχι 
διαλόγους ή μουσική, που πρέπει να δί
νουν την αίσθηση ότι προέρχονται αό
ριστα από τις πίσω πλευρές της αίθου
σας και όχι από συγκεκριμένα σημεία. 
Στην επίτευξη του συγκεκριμένου στό
χου σ υντελεί και η πυκνή τοποθέτησή

τους στον οπίσθιο το ίχο  και στα πίσω 
δύο τρ ίτα  τω ν πλαϊνών τοίχω ν της  αί
θουσας, σε ίσες αποστάσεις. Η κλίση το 
ποθέτησής τους πάνω στον τοίχο πρέ
πει να είναι τέτο ια  ώστε, τοποθετημένα 
σε ύψος τρία με τέσσερα μέτρα πάνω 
από το δάπεδο, να υπερκαλύπτουν ηχη
τικά τη θέση ακρόασης και του  τε λ ε υ 
τα ίου , από τη ν  απέναντι μεριά, καθί
σματος.

Η υψηλή περιοχή του  ακουστικού 
φάσ ματος δ εν  αναπ αράγετα ι από τα  
surround, γιατί οι συχνότητες αυτές, λό
γω υψηλής κατευθυντικότητας, προδί
δουν άμεσα στον θεατή το  ακριβές ση
μείο αναπαραγωγής τους. Επομένως, οι 
κατασκευάστριες ετα ιρείες περιορίζουν 
τη δυνατότητα αναπαραγωγής τους μ έ
χρι τα 7 KHz.

Η τροφοδοσία των surround γίνεται, 
λόγω της χαμηλής ισχύος τους, με έναν 
και μόνο ενισχυτή δύο καναλιών. Σε μια 
τυπική κινηματογραφική αίθουσα στην 
οποία χρησιμοποιούνται δώδεκα ηχεία 
surround, τα  έ ξ ι αναπαράγουν πληρο
φορία left surround και τα  υπόλοιπα έξι 
right surround. Δύο από τα  ηχεία κάθε 
ομάδας τοποθετούντα ι στον πίσω το ί
χο, ενώ τα υπόλοιπα τέσσερα στον αντί
στοιχο πλαϊνό. Καθεμιά από τις  δύο αυ
τές  εξάδες συνδέεται σε ένα κανάλι του 
ενισχυτή τροφοδοτούμενη από το  αντί
στοιχο σήμα, ενώ σε κάθε εξάδα, ανά 
τρία ηχεία, έχουμε σύνδεση σε σειρά 
και τις  δύο τρ ιάδες κάθε καναλιού συν- 
δ εδεμένες  παράλληλα στην έξοδο του 
καναλιού.

Ο λοκληρώ νοντας την  εικόνα ενός 
τυπικού ηχητικού συστήματος κινημα-

ν Ο
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τογράφου, είναι απαραίτητη η παρουσία
ση ενός πλήρους σχηματικού διαγράμ
ματος, που περιέχει όλες τις μονάδες, ξ ε 
κινώντας από τη μηχανή προβολής ώς και 
το  τελευ τα ίο  ηχείο του ηχοσυνόλου. Η 
ιδιαιτερότητα του σχηματικού αυτού δια
γράμματος είναι ότι ενώ όλες οι συνδέ

σεις είναι μονογραμμικές, οι συνδέσεις 
των ηχείων surround δεν είναι, για να δια- 
κρίνεται η σύνδεσή τους σε σειρά. Στη 
σύνδεση τω ν μπροστινών ηχείω ν έχε ι 
χρησιμοποιηθεί biamplification mode.

Ο αναγνώστης των δύο τελευτα ίω ν 
κειμένω ν της στήλης είναι δυνατόν να

κατανοήσει πλήρως το  διάγραμμα, ενώ 
με τη βοήθειά του, είναι σε θέση να γνω
ρίζει τι χρειάζεται μια κινηματογραφική 
αίθουσα, ώστε η ηχητική της να ανταπο- 
κρίνεται στα ποιοτικά στάνταρ αλλά και 
στις απαιτήσεις του κινηματογραφόφι
λου κοινού.

Σ χή μ α  1:
Τα η χ εία  su rro u n d  ε ίν α ι σ υ νή θ ω ς δύο  ή τρ ιώ ν  δρόμω ν, π ολύ  
μ ικ ρ ό τερ η ς  ισ χύ ο ς  σε σ χέσ η  με τα  μπ ροσ τινά  ηχ εία  σ κη ν ή ς .

Σ χή μ α  2:
Για να  μη γ ίν ε τα ι α ντιλη π τή  η α κρ ιβ ή ς  θ έσ η  τω ν su rro u n d , 
ε ίν α ι α π α ρ α ίτη τη  η π υκνή  το π ο θ έτη σ ή  το υ ς  σ τον  οπ ίσ θιο  
το ίχ ο  κα ι σ τα  πίσω δύο  τρ ίτα  τω ν π λα ϊνώ ν το ίχ ω ν  τη ς  
α ίθ ο υ σ α ς , σ ε ίσ ες  α π ο σ τά σ εις .
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Σ χή μ α  3:
Η κλ ίσ η  το π ο θ έτη σ η ς  τω ν s u rro u n d  
ηχ είω ν  πάνω  σ τον  το ίχ ο  π ρέπ ει να  ε ίν α ι 
τ έ τ ο ια  ώ σ τε, το π ο θ ε τη μ έν α  σ ε ύ ψ ο ς  τρ ία  
με τέσ σ ερ α  μ έτρ α  πάνω  από το  δ άπ εδο, 
να υ π ερ κ α λύ π το υ ν  τη  θ έσ η  α κρ ό α σ η ς  
κα ι το υ  τ ε λ ε υ τ α ίο υ , από τη ν  α π ένα ντι 
μ ερ ιά , κ α θ ίσ μ α το ς .

Σ χή μ α  4:
Ε να  χ α ρ α κ τη ρ ισ τ ικ ό  η χ ε ίο  su rro u n d , 
δύο δ ρ όμω ν, με δ ύ ο  οπ ές σ υ ντο ν ισ μ ο ύ  
ο π ίσ θ ια ς α κ τ ιν ο β ο λ ία ς  κα ι γω ν ία  κλ ίσ η ς  
στο επ ίπ εδ ο  τω ν μ εγα φ ώ νω ν για  
ε υ κ ο λ ό τε ρ η  το π ο θ έτη σ ή  το υ , ώ σ τε να  
επ ιτυ γ χ ά ν ε τα ι η επ ιθυ μ η τή  γω νία  
κ ά λυ ψ η ς.

Σ χή μ α  5:
Κ α θ εμ ιά  από τ ις  δ ύ ο  ε ξ ά δ ε ς  le ft και 
r ig h t su rro u n d  σ υ ν δ έε τ α ι σ ε ένα  
κα νά λ ι το υ  ε ν ισ χ υ τή  τρ ο φ ο δ ο το ύ μ εν η  
από το  α ν τ ίσ το ιχ ο  σ ήμα , ενώ  σ ε κ ά θ ε  
ε ξά δ α , α νά  τρ ία  η χ ε ία , έ χ ο υ μ ε  
σ ύ νδ εσ η  σ ε σ ειρ ά  κα ι τ ις  δ ύ ο  τ ρ ιά δ ε ς  
σ υ ν δ ε δ ε μ έ ν ε ς  π α ρ ά λλη λ α  σ τη ν  έ ξο δ ο  
το υ  κα ν α λ ιο ύ .

Left Surround

Surround Surround

R ight Surround

Ρ Ϊ 3
Surround Surround

S urround S urround

Surround

S urround

S urround
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Συστήματα Στήριξης
Φωτιστικών

Σωμάτων
του

Μέσα στο πλατώ ή στους χώρους 
των εξωτερικών γυρισμάτων είναι 
πολύ σημαντικό -πρώτα απ’ όλα- 

να αισθανόμαστε ασφαλείς με 
τον τρόπο που έχουμε στηρίξει 

τα φώτα. Η ευχρηστία των 
στηριγμάτων και η ευκολία στη 

μεταφορά τους είναι επίσης 
σημαντικά ζητήματα. Η σύγχρονη 
βιομηχανία βελτιώνει συνεχώς τη 

σταθερότητα, αυξάνει το βαθμό 
ασφάλειας και την ευκολία της 

χρήσης, και μειώνει το βάρος των 
στηριγμάτων των φωτιστικών 

σωμάτων. Με τα νέα συνθετικά 
υλικά επιτυγχάνεται η αύξηση της 
αντοχής και η μείωση του βάρους. 

Υπάρχουν πλέον πολύ καλές 
λύσεις για όλους τους τύπους 

φωτιστικών -  από βαριά ΗΜΙ 
των 20000W μέχρι ελαφριά 

QUARTZ των 800W. 
Επιπλέον, συνεχώς προστίθενται 

περισσότερα μικρά αξεσουάρ 
στην ήδη υπάρχουσα μεγάλη 
γκάμα. Δεν θα έφτανε όλο το 

τεύχος του Κινηματογραφιστή 
που κρατάτε στα χέρια σας 
για μια πλήρη παρουσίαση.

Έτσι, επιλέξαμε να 
παρουσιάσουμε αυτά που 
εμφανίζονται να έχουν τη 

μεγαλύτερη ζήτηση. Οι εταιρείες 
που κυριαρχούν στο χώρο της 

ελληνικής αγοράς είναι η ARRI, η 
M ANFRO nO  και η TRE-D. 

Τα ARRI αντιπροσωπεύονται στην 
Ελλάδα από την εταιρεία 
I. ΚΑΛΑΒΙΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 

Τα MANFROTTO, από τις εταιρείς 
PHOTO TECHNICA-ΠΑΤΗΡΗΣ, 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Α.Ε.Ε. 
και ΣΑΛΚΟΦΩΤ. Τέλος, τα 

TRE-D από την εταιρεία 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Α.Ε.Ε. 

και από τον Γ. ΑΝΑΓΝΟ.
Ελληνικής κατασκευής 

στηρίγματα διατίθενται από τον 
κ. Κουζή -  κυρίως για φωτιστικά 

μικρού βάρους.

Baby stands
BLACK MINI STAND

•i
1
'

ΥΨΟΣ
ΚΛΕΙΣΤΟ 106cm

ΥΨΟΣ
ΑΝΟΙΚΤΟ 260cm

^ < 3
K ____^ ΒΑΡΟΣ 1.4kg

ΔΕΧΕΤΑΙ ΒΑΡΟΣ 
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΩΣ 5kg

BLACK MASTER STAND
*1
Ί

ΥΨΟΣ
ΚΛΕΙΣΤΟ 120cm

ΥΨΟΣ
ΑΝΟΙΚΤΟ 385cm

Δ \
ΒΑΡΟΣ 2.1kg

r N ΔΕΧΕΤΑΙ ΒΑΡΟΣ 
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΩΣ 10kg

BLACK MAXI STAND

1 4 ΥΨΟΣ
ΚΛΕΙΣΤΟ 106cm

/

ΥΨΟΣ
ΑΝΟΙΚΤΟ 260cm

/ ΒΑΡΟΣ 1.4kg

p

ΔΕΧΕΤΑΙ ΒΑΡΟΣ 
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΩΣ 5kg

Junior-Combo 
& Universal

FOLLOW SPOT STAND

Ί ΥΨΟΣ
ΚΛΕΙΣΤΟ 88cm

ΥΨΟΣ
ΑΝΟΙΚΤΟ 147cn

λ
ΒΑΡΟΣ 6.8kg

/  : δ ^ L a ΔΕΧΕΤΑΙ ΒΑΡΟΣ

I ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΩΣ 40kg

UNIVERSAL STELL STAND

BLACK ALUMINUM COMBO STANC

I  i
ΥΨΟΣ
ΚΛΕΙΣΤΟ 167cn

ί  1

ΥΨΟΣ
ΑΝΟΙΚΤΟ 408ciT

Λ Γ γ
ΒΑΡΟΣ 6.9kg

/  / ΔΕΧΕΤΑΙ ΒΑΡΟΣ

/ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΩΣ 35kg
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Wind-up
Με μανιβέλα ανύψωσης

SUPER WIDE-UP

WIDE-UP SINGLE SECTION

Super Crank
SUPER CRANK

\
6

BABY SUPER CRANK

$

i t '1 o

TRE-D
Beta

ΥΨΟΣ
ΚΛΕΙΣΤΟ 152cm

ΥΨΟΣ
ΑΝΟΙΚΤΟ 352cm

ΒΑΡΟΣ 25kg

ΔΕΧΕΤΑΙ ΒΑΡΟΣ
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΩΣ 60kg

ΥΨΟΣ
ΚΛΕΙΣΤΟ 140cm

ΥΨΟΣ
ΑΝΟΙΚΤΟ 243cm

ΒΑΡΟΣ 16kg

ΔΕΧΕΤΑΙ ΒΑΡΟΣ
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΩΣ 45kg

ΥΨΟΣ
ΚΛΕΙΣΤΟ 165cm

ΥΨΟΣ
ΑΝΟΙΚΤΟ 348cm

ΒΑΡΟΣ 54.4kg

ΔΕΧΕΤΑΙ ΒΑΡΟΣ
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΩΣ 80kg

ΥΨΟΣ
ΚΛΕΙΣΤΟ 97cm

ΥΨΟΣ
ΑΝΟΙΚΤΟ 165cm

ΒΑΡΟΣ 30kg

ΔΕΧΕΤΑΙ ΒΑΡΟΣ
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΩΣ 100kg

BETA 75021 CS

Cyclope
7800 CYCLOPE

BETA 3 AL 7521

i ΥΨΟΣ
ΚΛΕΙΣΤΟ 114cmA ΥΨΟΣ
ΑΝΟΙΚΤΟ 251cm

ΒΑΡΟΣ 4.7kg

ΔΕΧΕΤΑΙ ΒΑΡΟΣ 
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΩΣ 40kg

7810 CYCLOPE
ΥΨΟΣ
ΚΛΕΙΣΤΟ

ΥΨΟΣ
ΑΝΟΙΚΤΟ

ΒΑΡΟΣ

ΔΕΧΕΤΑΙ ΒΑΡΟΣ 
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΩΣ

132cm

280cm

28kg

60kg

Gamma
7602 GAMMA I CS

ΥΨΟΣ
ΚΛΕΙΣΤΟ 123cm

t/ L
ΥΨΟΣ
ΑΝΟΙΚΤΟ 392cm/ \ ΒΑΡΟΣ 3.3kg

A I ΔΕΧΕΤΑΙ ΒΑΡΟΣ 
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΩΣ 8kg

7632 GAMMA 4 CS
ΥΨΟΣ
ΚΛΕΙΣΤΟ 88cm

ΥΨΟΣ
ΑΝΟΙΚΤΟ 255cm

/ ΒΑΡΟΣ 2.3kg

A i\ ΔΕΧΕΤΑΙ ΒΑΡΟΣ 
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΩΣ 7kg

Delta
DELTA 7731 4 AL

i
ΥΨΟΣ
ΚΛΕΙΣΤΟ 110cm

i
ΥΨΟΣ
ΑΝΟΙΚΤΟ 380cm

A ΒΑΡΟΣ 2.8kg

a Ja ΔΕΧΕΤΑΙ ΒΑΡΟΣ 
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΩΣ 17kg

7702 DELTA ICS
ΥΨΟΣ
ΚΛΕΙΣΤΟ 137cm

ΥΨΟΣ
ΑΝΟΙΚΤΟ 380cm

ΒΑΡΟΣ 6.7kg

ΔΕΧΕΤΑΙ ΒΑΡΟΣ
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΩΣ 25kg



MANFROm Junior R oller 
Stands

Alu Baby 
K it Stands

BACKLITE STAND

1
ΥΨΟΣ
ΚΛΕΙΣΤΟ 9cm

~ y

ΥΨΟΣ
ΑΝΟΙΚΤΟ 85cm

ΒΑΡΟΣ 1.3kg

\
ΔΕΧΕΤΑΙ ΒΑΡΟΣ 
ΦΠΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΩΣ 3kg

STR ATO  SAFE 3 SECTION SUPER CRANK STAND

Alu Baby Heavy 
Duty StaFids

ALU-BABY

HIGH ALU-BABY

I
I

ΥΨΟΣ
ΚΛΕΙΣΤΟ 132cm

I

\

»
. ΥΨΟΣ

ΑΝΟΙΚΤΟ 413cm

j
ΒΑΡΟΣ 34kg

/

ΔΕΧΕΤΑΙ ΒΑΡΟΣ 
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΩΣ 10kg

Alu Base

LOW BOY JUNIOR FOLDING BASE STUDIO STAND
ΥΨΟΣ
ΚΛΕΙΣΤΟ 80cm

Λ
ΥΨΟΣ
ΑΝΟΙΚΤΟ 122ατ

\ | » ΒΑΡΟΣ 8kg

/ ΔΕΧΕΤΑΙ ΒΑΡΟΣ 
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΩΣ 25kg

JUNIOR ROLLER STAND

i
ΥΨΟΣ
ΚΛΕΙΣΤΟ 134αι

/

L *
ΥΨΟΣ
ΑΝΟΙΚΤΟ 360οι

f  i f ΒΑΡΟΣ 13.6k{

V ΔΕΧΕΤΑΙ ΒΑΡΟΣ 
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΩΣ 40kg

Baby R oller 
Stands

BABY ROLLER STAND

Strato Safe
SHORT BASE 3 SECTION SUPER CRANK

1
ΥΨΟΣ
ΚΛΕΙΣΤΟ 153cm

4L ΥΨΟΣ
ΑΝΟΙΚΤΟ 345cm

ΒΑΡΟΣ 41kg

i

ΔΕΧΕΤΑΙ ΒΑΡΟΣ 
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΩΣ 70kg

i
ΥΨΟΣ
ΚΛΕΙΣΤΟ 124α

V

Ni
ΥΨΟΣ
ΑΝΟΙΚΤΟ 297α

ΒΑΡΟΣ 6.4kg

/ ΔΕΧΕΤΑΙ ΒΑΡΟΣ 
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΩΣ 12kg

HIGH BABY ROLLER STAND

i

ΥΨΟΣ
ΚΛΕΙΣΤΟ 138α

4
ΥΨΟΣ
ΑΝΟΙΚΤΟ 430α

ΒΑΡΟΣ 6.9kg

V ΔΕΧΕΤΑΙ ΒΑΡΟΣ 
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΩΣ 12kg
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Alu Combo 
Stands

Wind-up
Stands

Combo Stands

3 SECTION HIGH WIND-UP STAND

BLACK LOW ALU COMBO
ΥΨΟΣ
ΚΛΕΙΣΤΟ 101cm

ΥΨΟΣ
ΑΝΟΙΚΤΟ 198cm

ΒΑΡΟΣ 6kg

ΔΕΧΕΤΑΙ ΒΑΡΟΣ
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΩΣ 25kg

BLACK ALU COMBO
ΥΨΟΣ
ΚΛΕΙΣΤΟ 158cm

ΥΨΟΣ
ΑΝΟΙΚΤΟ 325cm

ΒΑΡΟΣ 6.2kg

ΔΕΧΕΤΑΙ ΒΑΡΟΣ
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΩΣ 30kg

ΥΨΟΣ
ΚΛΕΙΣΤΟ

ΥΨΟΣ
ΑΝΟΙΚΤΟ

ΒΑΡΟΣ

ΔΕΧΕΤΑΙ ΒΑΡΟΣ 
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΩΣ

167cm

380cm

21.4kg

30kg

SUPER WIND-UP STAND
ΥΨΟΣ 
ΚΛΕΙΣΤΟ 152cm

ΥΨΟΣ
ΑΝΟΙΚΤΟ

ΒΑΡΟΣ

ΔΕΧΕΤΑΙ ΒΑΡΟΣ 
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΩΣ

352cm

27kg

60kg

HIGH COMBO WITH LAZY LEGS

I /

ΥΨΟΣ
ΚΛΕΙΣΤΟ 167cm

ΥΨΟΣ
ΑΝΟΙΚΤΟ

ΒΑΡΟΣ

ΔΕΧΕΤΑΙ ΒΑΡΟΣ 
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΩΣ

408cm

12.2kg

40kg

¡ COMBO SELF LOCK STAND

r
Λ  X

ΥΨΟΣ
ΚΛΕΙΣΤΟ 109cm

ΥΨΟΣ
ΑΝΟΙΚΤΟ

ΒΑΡΟΣ

ΔΕΧΕΤΑΙ ΒΑΡΟΣ 
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΩΣ

218cm

3kg

20kg



KOUZIS ΕΛΛΗΝΙΚΑ

1
MODEL
00092

MODEL
00093

MODEL
00094

MODEL
00095

.
,  ¡

ΥΨΟΣ
ΚΛΕΙΣΤΟ 49cm

ΥΨΟΣ
ΚΛΕΙΣΤΟ 86cm

ΥΨΟΣ
ΚΛΕΙΣΤΟ 116cm

ΥΨΟΣ
ΚΛΕΙΣΤΟ 121cm

i  / s / k \
ΥΨΟΣ
ΑΝΟΙΚΤΟ 133cm

ΥΨΟΣ
ΑΝΟΙΚΤΟ 233cm

ΥΨΟΣ
ΑΝΟΙΚΤΟ 296cm

ΥΨΟΣ
ΑΝΟΙΚΤΟ 390cm

I A  i ΒΑΡΟΣ 1.5kg ΒΑΡΟΣ 2.2kg ΒΑΡΟΣ 2.5kg ΒΑΡΟΣ 2.8kg
\  * ΔΕΧΕΤΑΙ ΒΑΡΟΣ 

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΩΣ 6kg
ΔΕΧΕΤΑΙ ΒΑΡΟΣ 
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΩΣ 12kg

ΔΕΧΕΤΑΙ ΒΑΡΟΣ 
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΩΣ 12kg

ΔΕΧΕΤΑΙ ΒΑΡΟΣ 
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΩΣ 12kg

GRIPS ACCESSORIES
Lighting Grip

ARRI SUPER CLAMP

ARRI HEAVY DUTY  
SUPER CLAMP

ARRI DOUBLE 
SUPER CLAMP

LARGE GAFFER GRIP

MAGIC ARM

STYRENE GOBO FORK

QUICK RELEASE CLAMP

PLASTIC FLAG 40X20 cm

6" PUMP CUP

CABLE TIES
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TD CLAMP
< / >
α > SINGLE

ARTICULATED ARM

DOUBLE CLAMP

SINGLE FORK

DOUBLE FORK

SUPER CLAMP

SAFETY CABLE

QUICK RELEASE CLAMP

SWIVELLING C CLAMP

JUNIOR PIPE CLAMP

GRID CLAMP

ÍK 5

C-CLAMP
with Universal Adapter

BOSS KIT 
Background 
Support System

PELICAN GAFFER GRIP

ADJUSTABLE 
GAFFER GRIP

PUMP CUP

MAGIC ARM

ARTICULATED 
ARM WITH S/CLAMP

BLACK METAL FLAG

REFLECTOR BOARD
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ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ)
Επιμέλεια: Γιάννης Σπηλιόπουλος

PANASONIC OVC PRO SO

A J -D 9 0 0  D V C  P R O  50

Η ΚΑΜΕΡΑ AJ-D900 DVC PRO 50 
και το Studio VTR AJ-D950 DVC PRO 50
εισάγουν νέες δυνατότητες στο χώρο της 
παραγωγής βίντεο και, σίγουρα, αξίζουν την 
προσοχή μας.

Μετά τη μεγάλη επιτυχία της σειράς DVC 
PRO, η PANASONIC έκανε το μεγάλο βήμα. 
Και το μεγάλο βήμα δεν είναι άλλο από το 
καινούργιο camcorder της εταιρείας, AJ- 
D900W, που συνοδεύεται από το studio 
recorder AJ-D950 DVC PRO 50. To AJ-D900W 
εξασφαλίζει υψηλή ποιότητα εικόνας, με δυ
νατότητα εγγραφής 50 Mbps 4:2:2 και συ
μπίεση 3,3:1, με μέγιστη διάρκεια εγγραφής 
30min. ανό κασέτα. Επιπλέον, μπορεί να 
λειτουργήσει και ως απλό DVC PRO με διάρ
κεια εγγραφής 60min., αλλά στα 25Mbps 
4:1:1. Το αντίστοιχο συμβαίνει και με το ψη
φιακό VTR AJ-D950 που, εκτός από DVC PRO 
50, μπορεί να γράψει και να αναπαράγει απλό 
DVC PRO. Έτσι, ο χρήστης έχει να διαλέξει 
ανάμεσα στην υψηλή πιστότητα και τον δι
πλό χρόνο εγγραφής.

To camcorder AJ-D900W διαθέτει 3CCD 
2/3 inch, M-FIT (Multiple Frame Interline

VTR A J -D 9 5 0
D vC  P R O  50

Transfer) 600.000 pixel και λόγο εικόνας 4:3 
και 16:9 (switchable). Το βάρος των μηχανών 
δεν είναι μεγάλο για high-end μηχάνημα -  
μόλις 6,6 kg και η κατανάλωση φτάνει τα 29 
W. Στο camcorder μπορούμε να χρησιμο
ποιήσουμε τη γνωστή IC κάρτα, όπου μπο
ρούμε να καταγράψουμε τα διάφορα set-up 
της μηχανής για διαφορετικές συνθήκες λή
ψης εικόνας -  κάτι ιδιαίτερα χρήσιμο όταν τη 
χρησιμοποιούν περισσότεροι από ένας οπε- 
ρατέρ και ο καθένας τη δουλεύει με διαφορε
τικό στάνταρ. Επίσης, πολύ χρήσιμη είναι η 
κάρτα όταν έχουμε να δουλέψουμε με πάνω 
από μία μηχανή στο ίδιο γύρισμα: κατα
γράφουμε τα δεδομένα της πρώτης στην κάρ
τα και, εν συνεχεία, τα μεταφέρουμε στις άλ
λες μηχανές για απόλυτη ομοιομορφία ει
κόνας.

Το σύστημα PICTURE LINK είναι ιδιαί
τερα χρήσιμο στο non-linear editing. Παρέχει 
τη δυνατότητα στον οπερατέρ να ονομάσει 
η να σημειώσει τις κύριες σκηνές της λήψης 
και, στη συνέχεια, να τα ξεφορτώσει (μόνο 
αυτό που έχει σημειώσει) σε ένα μη γραμμι
κό μοντάζ, κερδίζοντας φυσικό χρόνο και 
χώρο στον σκληρό δίσκο. Ο ήχος είναι 
48KHz/16bit και στα τέσσερα κανάλια.

To camcorder διαθέτει γεννήτρια για μπά
ρες και 1 KHz σήμα ήχου, gain μέχρι +30db

όπου με διάφραγμα f/1,4 διαβάζει στα 1,6 
LUX, super iris για θέματα που φωτίζονται 
από πίσω ή για συνθήκες υψηλού κοντράστ. 
Επίσης, διαθέτει synchro scan 1/25,3 ώς 
1/248,0 sec ηλεκτρονικό κλείστρο από 1/60 
μέχρι 1/2000sec Auto White and Black Balance 
στη γνωστή θέση με δύο μνήμες για κάθε φίλ
τρο.

Ο τροχός των φίλτρων είναι κάτι παρα
πάνω από πλήρης: CROSS, CLEAR, 3200Κ, 
4300Κ, 6300Κ, 1/4 ND, 1/16 ND, 1/64 ND. Δια
θέτει 26πινη έξοδο για σύνδεση με φορητό 
βίντεο. Δεν χρειάζεται PLAY BACK ADAP

TOR καθώς η μηχανή είναι αυτόνομη με 
CAMERA ή VIDEO OUT και AUDIO OUT. 
To view finder είναι υψηλής ανάλυσης B/W 
1,5 inch. Τέλος, ας δούμε τις εισόδους και 
εξόδους της μηχανής: AUDIO IN XLR, 
MIC IN XLR, GENLOCK IN BNC, TC IN 

, BNC, CAMERA OUT BNC, VIDEO OUT 
BNC, AUDIO OUT XLR, TC OUT BNC. Δια
θέτει επίσης 48VDC για μικρόφωνο τύπου 

PHANTOM. Για τα ακουστικά, δυστυχώς, 
υπάρχει MINI JACK -  κάτι που φυσικά εκ
πλήσσει για ένα high-end camcorder.

Η εικόνα είναι εξαιρετικά καλή για την 
τιμή του camcorder, όπως φυσικά και ο ήχος. 
Το ζύγισμα στον ώμο για χρήση ENG είναι 
άριστο -  αν και η μηχανή είναι κρίμα να χρη
σιμοποιηθεί μόνο για ENG. Θα τη συνιστού- 
σα για χρήση EFP, όπου οι απαιτήσεις είναι 
σαφώς μεγαλύτερες και καλύπτονται από 
την ποιότητα του AJ-D900W. Ό λα τα χει
ριστήρια βρίσκονται στις γνωστές επαγγελ
ματικών προδιαγραφών θέσεις και δεν θα 
προβληματίσουν κανέναν. To AJ-D900W μα
ζί με το VTR AJ-D950 αποτελούν το νέο όπλο 
της PANASONIC στο χώρο του BROA
DCAST. Κ

Το  εμπ ρόσ θιο  μ έρ ο ς  τη ς  κά μ ερ α ς.
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ΤΑΧΥΤΑ ΤΟΣ 5.2XSPEED 
DVD-ROM ΟΔΗΓΟΣ
Πρόκειται για έναν εξαιρετικά γρήγορο 
οδηγό DVD-ROM, ο οποίος λειτουργεί με 
5.2 φορές πολλαπλάσια ταχύτητα ανάγνω
σης. Στοχεύοντας να ικανοποιήσει τις ρα
γδαία κλιμακούμενες ανάγκες για μη
χανισμούς DVD-ROM υψηλής ποιότητας 
στην αγορά OEM, αυτό το νέο προϊόν σχε
διάστηκε και κατασκευάστηκε εξολοκλή- 
ρου σύμφωνα με την πιστοποίηση ISO- 
9002 της DVS.

Ελάχιστοι κατασκευαστές -πλην της 
DVS- έχουν την ικανότητα να δημιουρ
γούν τους δικούς τους οδηγούς τρ ίτης 
γενεάς DVD-ROM σήμερα, μεταξύ των 
οποίων οι Toshiba, Hitachi, Sony και 
Matsushita (Panasonic). Σύμφωνα με τα 
δεδομένα της βιομηχανικής αγοράς, η ζή
τηση για DVD-ROM παγκοσμίως ανα
μένεται να τετραπλασιαστεί το 1999 σε 
περισσότερο από 20 εκατομμύρια μονά
δες και να αυξηθεί σε περισσότερο από 
40 εκατομμύρια το έτος 2000. Ως αποτέ
λεσμα της παρουσίασης του καινούργιου, 
ευρέως διαθέσιμου, DVD-Video format, ο 
οδηγός DVD-ROM φέρει τη λειτουργικό
τητα  του PC σε ένα νέο επίπεδο, προ- 
σφέροντας τη δυνατότητα για home movie 
playback υψηλής ποιότητας.

Ο οδηγός DVS DVD-ROM είναι συμ
βατός με όλους τους σημαντικούς τύπους 
δίσκων, συμπεριλαμβάνοντας τους DVD- 
Video, DVD-R, CD-ROM, CD Audio, CD- 
R, CD-RW, Video CD, CD-I/FMV και Photo 
CD. Επίσης, «διαβάζει» δίσκους CD-ROM 
σε 32πλάσια ταχύτητα, αφού μπορεί να 
«διαβάσει» και δίσκους που έχουν γρα
τσουνιστεί ή πιαστεί με τα δάκτυλα.

Για περισσότερες πληροφορίες ή ενη
μερωτικό και φωτογραφικό υλικό επικοι
νωνήστε με την AMY Α.Ε., τηλ. 6133000.

ΝΕΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ FRESNELS ΑΠΟ ΤΗΝ ALTMAN
Η ALTMAN STAGE LIGHTING, γιορτάζοντας φέτος τα 45 χρόνια της, παρουσίασε την 
καινούργια της σειρά, «PROLINE», στα κινηματογραφικά FRESNELS. Με νέο σχεδία
σμά και βελτιωμένα τεχνικά χαρακτηριστικά, μπαίνει δυναμικά στο χώρο των κινη
ματογραφικών προβολέων, συναγωνιζόμενη τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές εταιρείες.

Αντιπρόσωπος: Lights International, τηλ. 9938450.

HITACHI ZONE DA ΣΤΟΝ ΣΚΑΪΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΜ EELECTRONICS
Ο τηλεοπτικός σταθμός ΣΚΑΪ, στο πλαίσιο της αναβάθμισης του τεχνολογικού του εξοπλι
σμού, προμηθεύτηκε από την ΚΕΜ ELECTRONICS πέντε ψηφιακές κάμερες HITACHI Ζ- 
ΟΝΕ DA με τα αντίστοιχα CCU και REMOTE CONTROL τους. Επίσης, διαπραγματεύεται 
με την ΚΕΜ ELECTRONICS την αγορά VIRTUAL STUDIO που πιθανόν να χρησιμοποιη
θεί στις ειδήσεις. Πρόκειται για το σύστημα EL SET της Accony.

ΚΕΜ ELECTRONICS: τηλ. 6748514-5

PINNACLE SYSTEMS 
MiroVIDEO Studio 400
Λύση στο μοντάζ βίντεο (software και hardware), 
που προσφέρει την προοπτική της χρήσης κάποιων 
από τις δυνατότητες των επαγγελματικών προ
ϊόντων της Pinnacle, διευκολύνοντας το μοντάζ 
του ερασιτεχνικού βίντεο. Τα πλεονεκτήματα του g ,  
MiroVIDEO Studio 400 είναι η ευκολία στη χρήση, 
η προ-επισκόπηση των εφ φ έ σε «πραγματικό 
χρόνο» και οι δυνατότητες για εφφέ επαγγελμα
τικού επιπέδου. Επιπλέον, το MiroVIDEO Studio 
400 συνδέεται άμεσα με το PC, συμπυκνώνει την 
τεχνολογία  Microsoft DirectShow, προσφέρει 
εύκολη καθοδήγηση του Camcorder και του VCR 
μέσω του SmartCable (που συμπεριλαμβάνεται), 
λειτουργεί ως εφεδρικό βίντεο σε κασέτες VHS 
και έχει εφαρμογές στο Internet.

Για περισσότερες πληροφορίες: 
AMY Α.Ε., τηλ. 6133000.
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ΦΟΡΗΤΟ ΦΩΣ ΑΠΟ ΤΗΝ SACHTLER
Το νέο REPORT 200D1 για φως ημέρας 
έρχεται με νέο ανακλαστήρα για περισ
σότερο και καλύτερο φως. Θα μπορούσε 
να το συγκρίνει κανείς με ένα φως 800W 
TUNGSTEN, ενώ είναι μόλις 200W MULTI 
VOLTAZ. Διατηρείται κρύο, ακόμα και έπει
τα από συνεχή χρήση. Η λάμπα του αλ
λάζει πανεύκολα και προσφέρεται με ει
δικό adaptor για χρήση πάνω σε κάμερα.

Αντιπρόσωπος: I. ΚΑΛΑΒΙΤΗΣ & ΣΙΑ 
Ο.Ε., τηλ. 7248144, 7226460.

ΦΙΛΜ ΧΩΡΙΣ ΦΙΛΜ
Η SONY α νέλαβε την παραγωγή της  
ταινίας Lucia του σκηνοθέτη Ντον Μπό- 
υντ, η οποία είναι γυρισμένη σε βίντεο με 
το ψηφιακό camcorder της SONY DVW700 
DIGITAL BETACAM. Ο διευθυντής φωτο
γραφίας Ντούαλντ Ωκίμα πιστεύει ότι η 
μεταφορά τη ς  τα ινίας σε κόπια ΟΙΝΕ 
35mm στα εργαστήρια της SONY δεν θα 
έχει να ζηλέψει τίποτα από ένα γύρισμα 
κατευθείαν σε φιλμ 35mm.

ΝΕΟ ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΑΠΟ ΤΗΝ KODAK
Ένα νέο αρνητικό ήρθε να προστεθεί στη 
σειρά VISION της KODAK. Πρόκειται για 
το El 800Τ/5289, ένα εξαιρετικά γρήγορο 
φιλμ για συνθήκες φωτισμού tungsten. 
Περιέχει επτά νέες εμουλσιόν αργύρου, 
που επιτρέπουν την καταγραφή της σκιάς 
με μεγαλύτερη λεπτομέρεια, σε συνθή
κες χαμηλού φωτισμού. Η μεγάλη του τα
χύτητα αφήνει πολλά περιθώρια για δη
μιουργική χρήση, όπως για παράδειγμα η 
αύξηση του βάθους πεδίου, η δυνατότη
τα μεγαλύτερης διάρκειας κινηματογρά
φησης της «μαγικής ώρας» (αυγή ή ηλιο
βασίλεμα) κ.ά.

BARCO GRAPHICS 6300
Η ετα ιρ εία  προβολικώ ν συστημάτω ν 
BARCO, ανακοίνωσε την επόμενη γενιά 
προβολέων LCD μεγάλης οθόνης, Barco- 
Graphics 6300. Η μονάδα είναι εξοπ λι
σμένη με 400 W metal-halide lamp και απε
λευθερώνει εικόνες με φωτεινότητα 2200 
ANSI lumens. Τρία 1.8 ιντσών XGA poly
silicon LCD πάνελ και ένας υψηλής από
δοσης επεξεργαστής Pixel Map Processor 
εξασφαλίζουν ευρύ φάσμα συμβατότη
τας - από VHS βίντεο μέχρι σταθμούς ερ
γασίας 1280X1024 pixels.

Γ ια περισσότερες πληροφορίες: 
TELMACO Α.Ε., τηλ. 6777400.

SNAPPY:
ΕΝΑ ΜΙΚΡΟ ΘΑΥΜΑ
To SNAPPY 3.0 είναι το  βραβευμένο 
Frame-grabber της αμερικανικής εταιρείας 
PLAY. Έχει τη δυνατότητα να ψηφιοποιεί 
ε ικόνες  από οποιαδήποτε πηγή (VCR, 
Camcorder, TV Tuner, Cable Box, Satellite 
Tuner, Security System, Still Video camera, 
Nintendo, Sega, Playstation) στη μεγαλύ
τερη δυνατή ανάλυση. Προσφέρει τις εξής 
δυνατότητες:

•Έγχρωμη ή ασπρόμαυρη προ-επισκόπη- 
ση.
•Σύνδεση με το Internet. Με το απλό πά
τημα ενός πλήκτρου επισυνάπτεται η ει
κόνα σε ένα μήνυμα.
•Υψηλή ποιότητα και πρωτοποριακό σχε
δίασμά.
•Hardware SNAPPY και software διαχεί
ρισης της PLAY.
•Εγγύηση δύο ετών.

SNAPPY 3.0 DELUXE
To SNAPPY 3.0 DELUXE προσφέρει όλα 
τα πλεονεκτήματα του SNAPPY 3.0, ενώ 
επιπλέον πλαισιώνεται από τα Adobe Photo 
Deluxe 2.0, Kai’ s Power Goo SE και Gryp
hon Morp, διευρύνοντας τις επιλογές με: 

•Δ υ να τό τη τα  να «στα μ α τήσ ετε»  το  
χρόνο, με την τεχνολογία time-lapse που 
«παγώνει» τις εικόνες.
•Δυνατότητα εισαγωγής ήχου. 
•Δυνατότητα δημιουργίας αρχείου AVI 
με ήχο, για διανομή μέσω Internet. 

Αντιπρόσωπος: AMY A. Ε., τηλ. 6133000.

ΝΕΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ
Ενα νέο φωτιστικό βίντεο από την ετα ι
ρεία ΚΟΥΖΗΣ έκανε την εμφάνιση του 
στην ελληνική αγορά. Με ισχύ 2000W 
και ενσωματωμένο dimmer από 10% μέ
χρι 100% δέχετα ι πλήθος αξεσουάρ της 
εταιρείας.

Για περισσότερες πληροφορίες: 
ΚΟΥΖΗΣ, τηλ. 6634652.
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ΦΘΗΝΟΤΕΡΟ TO PENPARTNER
H WACOM αποφάσισε τη μείωση τιμών 
για το φιλικό προς το χρήστη προϊόν της, 
PenPartner. Το σύστημα PenPartner, που 
αποτελείται από ένα στυλό και μια τα 
μπλέτα αντικαθιστά πλήρως ό λ ες  τις  
λειτουργίες ενός mouse («ποντίκι») και 
μετατρέπει τον υπολογιστή σε «μπλοκ ζω
γραφικής». Έτσι, απελευθερώνεται η δη
μιουργικότητα του χειριστή, ενώ δίνεται 
η δυνατότητα αξιοποίησης των προγραμ
μάτων γραφικού περιεχομένου, όπως τα 
Photoshop, Corel, Dabbler κ.ά., που με το 
ποντίκι αξιοποιούνται δύσκολα. To Pen- 
Partner, δ ια τίθετα ι από την  ετα ιρ εία  
WACOM σε νέες, χαμηλότερες (έως και 
25%) τιμές:

•To PenPartner στη νέα τιμή των 33.900 
δρχ., συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
•To PenPartner με Dabblar 2.0 SE και 
Kai's Photo Soap SE στην τιμή των 39.900 
δρχ., συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
•To PenPartner με το πρόγραμμα «Μα
γικές Δημιουργίες» της Walt Disney στα 
ελληνικά, στην τιμή των 39.900 δρχ., συ
μπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες 
ΑΜΥΑ.Ε., τηλ. 6133000.

ΝΕΑ FUJI VHS
Η Fuji κατασκεύασε τη νέα βιντεοκασέτα 
BGR, που προορίζεται για επαγγελματι
κή χρήση. Με κέλυφος κατά της σκόνης 
και μικρότερη ευαισθησία στη μεταφορά 
και τις αλλαγές της θερμοκρασίας, η νέα 
κασέτα ενδιαφέρει άμεσα τους επαγγελ- 
ματίες. Διάρκεια: 30, 60,120 min. Το σή
μα εξόδου  RF είναι ενισχυμένο κατά 
+2,5db.

Γ ια πληροφορίες: 
FUJI HELLAS, τηλ. 9304100.

Η ΚΕΜ ELECTRONICS 
ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ IBC
Η εταιρεία ΚΕΜ ELECTRONICS 
έλαβε μέρος στην έκθεση IBC, 
που διοργανώθηκε στο Αμστερ
νταμ από τις 11 έως τις 15 Σεπ
τεμβρίου, και είναι η μεγαλύτε
ρη έκθεση επαγγελματικών μη
χανημάτων επεξεργασίας ε ι
κόνας και τηλεόρασης. Στην έκ
θεση παρουσίασαν τα προϊόντα τους μεγάλες εταιρείες, τις οποίες αντιπροσωπεύει 
στην Ελλάδα η ΚΕΜ ELECTRONICS: ACCOM Inc., Adherent Systems Ltd., Advanced 
Media Systems Limited, Amek, AMS Neve Pic, Audio Developments Ltd., Audio Technica 
Corporation, BDL Autoscript, Bel Digital Audio Ltd., Belden Wire & Cable BV, CHYRON 
Corporation, CINTEL International Ltd., Deltron Components Ltd., Fairlight Esp Ltd., 
Genelec OY, Genex Research Ltd., HHB Communications Ltd., HITACHI Denshi Ltd., IMC, 
Jaleo-Digital Post Production Systems, PINNACLE Systems, PRIME IMAGE, PRO-BEL 
Ltd., PSP Digital Ltd., Rorke Data Europe, Sonic Solutions, Sonifex Ltd., Studer, Teko 
Telecom SpA, Thum + Mahr GmbH, VG Broadcast, Vistek Electronics.

KEM ELECTRONICS: τηλ. 6748514-5, fax: 6746384, e-mail: kem@ath.forthnet.gr.

ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟΝΤΑΖ 
ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ ΣΕ MPEG-2
To 601 είναι το πρώτο σύστημα στον κό
σμο που χρησιμοποιεί το πρότυπο MPEG- 
2, το φορμά του μέλλοντος για ψηφιακό 
βίντεο. Στην παραλλαγή του, που χρη
σιμοποιείται από την FAST, το «editing 
MPEG2» (MPEG-2, 422@ML, l-frame 
only), το μοντάζ γίνεται με ακρίβεια καρ- 
ρέ. Το πρόγραμμα επιτρέπει ρυθμούς 
δεδομένων μέχρι 50Mbps. Το λογισμικό 
του δημιουργήθηκε από τη FAST, κάτω 
από πραγματικές συνθήκες μοντάζ, σε στενή συνεργασία με πραγματικούς μοντέρ. Πε
ριλαμβάνει πλήρη υποστήριξη για όλα τα ήδη υπάρχοντα στάνταρ, φιλικότητα στη χρή
ση και ταχύτητα. Το περιβάλλον εργασίας είναι απόλυτα παραμετρικό και οι ρυθμίσεις 
μπορούν να σωθούν και να μεταφερθούν σε οποιοδήποτε άλλο σύστημα 601. To FAST 
Studio διαχειρίζεται απεριόριστο αριθμό καναλιών βίντεο και ήχου. Video effects, color 
correction καθώς και ειδικά φίλτρα μπορούν να ρυθμιστούν μέσα από δικούς τους editors 
με απόλυτη υποστήριξη keyframes. Η ανοικτή αρχιτεκτονική εγγυάται ότι όλα τα συμβατά 
με Adobe Premiere plug-ins μπορούν να χρησιμοποιηθούν.

Γ ια περισσότερες πληροφορίες: FAST HELLAS Α.Ε., τηλ. 6004258.

ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ PHILIPS
Η SUPER MOTION LDK23HS High Speed 
camera της PHILIPS που είδαμε να χρη
σιμοποιείται στο πρόσφατο Μουντιάλ στη 
Γαλλία, χρειάστηκε μόλις ένα χρόνο να 
σχεδιαστεί και να βγει στην παραγωγή. 
Γ ια την προσπάθειά της αυτή και για την 
εξαιρετική ποιότητα της αργής κίνησης 
που απόλαυσαν εκατομμύρια τηλεθεατές 
σε όλο τον κόσμο, η PHILIPS πήρε το Ευ
ρωπαϊκό Βραβείο.
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Μπάτσος
που πήρε

Λά8ος
Δρόμο
0  Όρσον Γουέλς και ο Ράσσελ Μ έττυ , ASC, χα 
ρ ίζουν κ ινημ ατογρα φ ικό  κύρος στον Α ρ χ ο ν τα  
του τρόμου, που ξαναπ ροβλήθηκε με το αρχικό  
μοντάζ, όπως περίπου το ε ίχ ε  ο νειρ ευτεί ο σκη
νοθέτης.
Αναδημοσίευση από το 
American Cinematographer
του George Turner

Ο ν τετέ κ τ ιβ  Χ α νκ  Κ ου ίνλα ν σ τον  
Ά ρ χ ο ν τα  το υ  τρόμου, το υ  Ο ρσον Γουέλς.

«Η ΔΟΥΛΕΙΑ του αστυφύλακα είναι εύκολη μόνο μέσα στο 
αστυνομικό τμήμα», λέει ο Τσάρλτον Ηστον στον Ορσον 
Γουέλς στον Αρχοντα του τρόμου. «Αυτό είναι το θέμα αρ
χηγέ. Ποιος είναι το αφεντικό, ο μπάτσος ή ο νόμος;», συ
μπληρώνει.

Αυτό το  ρητορικό ερώτημα κρύβεται στον πυρήνα της 
ατμοσφαιρικής ταινίας που γύρισε ο Γουέλς το  1958. Εξε- 
ρευνώντας ένα κλασικό πλέον θέμα, ο Γουέλς και μια πλη
θώρα ηθοποιών οδηγούν τους θεατές μέσα σε ένα σκοτεινό 
λαβύρινθο από παράξενους ανθρώπους, όπου κυριαρχούν 
το έγκλημα και η ηθική παρακμή.

Η ιστορία της παραγωγής του Άρχοντα του τρόμου εί
ναι τόσο περιπετειώδης όσο και η ίδια η υπόθεση της ται
νίας. Η Universal, η οποία ονομάστηκε Universal-International, 
ύστερα από την συγχώνευσή της με την International Pictures, 
είχε αγοράσει τα δικαιώματα της νουβέλας του Γουίτ Μά- 
στερσον, Badge of Evil, και την ανέθεσε στον παραγωγό 
Αλμπερτ Ζάγκσμιθ, για την περίοδο 1947-48. Η U-Ι επιδιδά- 
ταν στην παραγωγή B-movies και ο Ζάγκσμιθ είχε ειδικευτεί 
στα exploitation. Αυτού του είδους οι ταινίες έφερναν χρήματα 
κυρίως χάρη στον ερωτισμό που εξέπεμπαν και λιγότερο χά
ρη στο υπερθέαμα. Στην πλειονότητά τους μάλιστα ήταν κα
κής ποιότητας. Με εξαίρεση, βέβαια, το Γοαμμένο στον άνε
μο και το Ο άνθρωπος που ζάρωνε -  ταινίες για τις οποίες δεν 
θα έπρεπε να ντρέπεται η U-I.

Με γενναιόδωρο προύπολογισμό, γύρω στις 900.000 δο
λάρια, και με ένα πλάνο γυρισμάτων διάρκειας 5 εβδομάδων, 
ο Ζάγκσμιθ ασχολήθηκε αρχικά με το καστ της ταινίας. Πρώ
τα εξασφάλισε τον Όρσον Γουέλς, κεντρίζοντας παράλληλα 
και το ενδιαφέρον του Τσάρλτον Ήστον, ο οποίος βρισκόταν 
τό τε  στο προσκήνιο, λόγω της ερμηνείας του στο ρόλο του 
Μωυσή, στο θρησκευτικό έπος Οι δέκα εντολές  του Σεσίλ 
Μπ. Ντε Μιλ (1956). Έπειτα προσέλαβε την ολοένα και δη
μοφιλέστερη Τζάννετ Λη.

Ο Ήστον συμφώνησε με το  σενάριο του Πωλ Μόνακ, η 
οριστική του όμως απόφαση θα εξαρτιόταν από το  πρόσω
πο που θα σκηνοθετούσε την ταινία. Μάλιστα, άφησε να εν
νοηθεί ότι ο Γουέλς ήταν καλός σκηνοθέτης.

Ο Γουέλς είχε να σκηνοθετήσει ταινία στην Αμερική από 
το Μάκβεθ, το 1948. Δεν είχε καιρό που είχε επιστρέφει από 
την Ευρώπη για να κάνει την παραγωγή του Βασιλιά Ληρ στο 
Μπροντγουαίη, με την ελπίδα να καταφέρει να επιβληθεί για 
άλλη μια φορά στην αμερικανική βιομηχανία. Σύμφωνα με 
τον Ζάγκσμιθ, ο Γουέλς τον ρώτησε ποιο από τα πρότζεκτ 
του είχε το χειρότερο σενάριο. Ο παραγωγός του μίλησε τό
τε  για το  Badge of Evil. Ο Γουέλς ενδιαφέρθηκε να το σκη
νοθετήσει, με την προϋπόθεση ότι θα είχε δύο εβδομάδες 
για να ξαναγράψει το σενάριο. Πιθανόν ο Γουέλς να έκανε 
αυτή τη δουλειά (χωρίς να ζητήσει επιπλέον πληρωμή) για να 
δελεάσει τον Ηστον και τη Λη.

Από τη λογοτεχνία στο σινεμά
Ο Γουέλς τοποθέτησε τον τόπο της δράσης, από το Σαν 

Ντιέγκο που ήταν αρχικά, σε μια φανταστική μεθοριακή πό
λη, το Λος Ρόμπλες, μια παρακμιακή περιοχή όπου βασιλεύει 
το έγκλημα. Ο ήρωας του βιβλίου, ένας άγγλος ντετέκτιβ με 
τη μεξικάνα γυναίκα του, στην κινηματογραφική μεταφορά
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αντικαταστάθηκε από το ν  Μάικ Βάργκας 
(Ήστον), τον οποίο γνωρίζουμε ενώ βρίσκεται 
σε διακοπές με την αγγλίδα γυναίκα του, τη 
Σούζαν (Λη). Οι δυο τους περπατούν στην αμε
ρικανική πλευρά των συνόρων, ώσπου αίφνης 
βλέπουν έναν εκατομμυριούχο και μια ξανθιά 
στριπτιζέζ να διαμελίζονται όταν το αμάξι στο 
οποίο επιβαίνουν εκρήγνυται.

Στο μεταξύ, ο αρχηγός της συμμορίας των 
Γκράντι, ο «θείος Τζο» (Ακίμ Ταμίροφ), ο οποί
ος μισεί τον Βάργκας επειδή είχε στείλει τον 
αδελφό του στη φυλακή, συμμαχεί με τον Κου- 
ίνλαν εναντίον του διάσημου εισαγγελέα. Ενώ 
ο Βάργκας εμπλέκεται στην έρευνά του, η συμ
μορία του Γ κράντι τρομοκρατεί τη Σούζαν σε 
ένα απομονωμένο μοτέλ και την εγκαταλείπει 
σε ένα άθλιο δωμάτιο ξενοδοχείου. Ο Κουίνλαν, 
που παρακολουθεί το περιστατικό, στραγγα
λίζει τον Γ κράντι και αφήνει το πτώμα στο κρε
βάτι της Σούζαν.

Όμως, ακόμα και ο Μένζις που ήταν πιστός 
στον Κουίνλαν, στρέφεται εναντίον του όταν 
ανακαλύπτει το μπαστούνι του κοντά στο πτώ
μα του Γ κράντι. Αν και σπαράσσεται από αντι
φατικά συναισθήματα, φοράει ένα κρυμμένο 
μικρόφωνο και ακολουθεί τον Κουίνλαν. Ο Βάρ- 
γκας τους ακολουθεί και ηχογραφεί τη συνο
μιλία τους, η οποία και αποκαλύπτει τις δολο
πλοκίες του Κουίνλαν. Ο Κουίνλαν πυροβολεί 
τον Μένζις και επιχειρεί να σκοτώσει τον Βάρ- 
γκας, όμως ο Μένζις είναι πιο γρήγορος και 
προλαβαίνει να σκοτώσει τον Κουίνλαν.

Τα γυρίσματα
Αντί για τα σκηνικά της Universal, ο Γου- 

έλς και οι σκηνογράφοι Άλεκ Γκόλιτζεν και Ρό- 
μπερτ Κλατγουώρθυ, αποφάσισαν να χρησι
μοποιήσουν μερικές περιοχές της Βενετίας, 
μιας πόλης που χτίστηκε κατ’ εικόνα της ιτα
λικής Βενετίας -  με κανάλια, γόνδολες και με 
βάση τη μεσογειακή αρχιτεκτονική.

Η πλειονότητα των γυρισμάτων της ται
νίας ήταν εξωτερικά, με αποτέλεσμα ο φωτι
σμός της να αποδειχθεί μια γιγαντιαία επι
χείρηση.

Ο Ράσσελ Μέττυ, ASC, ο οποίος προσε- 
λήφθη από την U-Ι μαζί με τον Γουέλς, είχε κά
νει τη φωτογραφία στην προηγούμενη ταινία 
του Γουέλς, Ο ξένος. Ήταν ο κατάλληλος άν
θρωπος για να κάνει πραγματικότητα και τα 
πιο τρελά όνειρα του ιδιοφυούς σκηνοθέτη.

Το πιο αξιοσημείωτο φωτογραφικό επί
τευγμα της ταινίας είναι η εναρκτήρια σκηνή 
της, ένα μονοπλάνο διάρκειας 3’ “ λεπτών, το 
οποίο κανονικά θα έπρεπε να γυριστεί σε πολ
λά πλάνα. Η δράση εκτείνεται σε πολλές πε
ριοχές της Βενετίας, κινηματογραφημένη από

διαφορετικές γωνίες λήψης και με ποικιλία πλά
νων -  από πολύ κοντινά έως πολύ μακρινά. Η 
δουλειά γίνεται ακόμη πιο περίπλοκη καθώς 
τα περισσότερα γυρίσματα απαιτούσαν φωτι
σμό για νυχτερινά, ενώ η έντονη δράση χρει
αζόταν την αποτύπωση και της παραμικρής λε
πτομέρειας. Ο Μέττυ αναγνώρισε ότι οφείλει 
πολλά στη δεξιοτεχνία του οπερατέρ Φιλ Λά- 
θροπ στην κινηματογράφηση αυτής της σκη
νής. Η κάμερα μοιάζει να παρακολουθεί επι
δέξια τη δράση, γλιστρώντας προς όλες τις κα
τευθύνσεις.

Η σεκάνς ξεκινά με ένα κοντινό μιας βόμ
βας, καθώς τα χέρια του άνδρα που την κρατά 
ρυθμίζουν το ρολόι. Η κάμερα γλιστρά προς 
τα πάνω καθώς ο άνδρας εξερευνά με το βλέμ
μα του το δρόμο, τραβιέται προς τα πίσω καθώς 
ο άνδρας αρχίζει να τρέχει προς τα δεξιά και 
ακολουθεί τη σκιά του κατά μήκος ενός τοί
χου, καταλήγοντας σε μια Κάντιλακ η οποία 
είναι σταθμευμένη πίσω από το κτίριο. Ο άν
δρας τοποθετεί τη βόμβα στο πορτ μπαγκάζ 
και φεύγει τρέχοντος, καθώς οι καταδικασμέ
νοι επιβάτες του αυτοκινήτου, Λίννικαρ και Λί- 
τα, βγαίνουν από την πίσω πόρτα ενός μπαρ 
και μπαίνουν στο αυτοκίνητο. Η κάμερα απο
μακρύνεται από το αυτοκίνητο, καθώς το τε 
λευταίο κάνει μια στροφή γύρω από το κτίριο.

Ο Βάργκας και η γυναίκα του διασχίζουν 
το δρόμο μπροστά από το αυτοκίνητο και η κά
μερα πλησιάζει για να τους ακολουθήσει. Ο 
φύλακας και ο οδηγός κουβεντιάζουν με τον 
Βάργκας, συγχαίροντάς τον για τη σύλληψη 
του Γ κράντι, ενώ η Λίτα παραπονιέται για έναν 
θόρυβο που ακούει. Το αυτοκίνητο προσπερ
νά τον Βάργκας και η κάμερα πλησιάζει για να 
παρακολουθήσει τη συζήτησή τους, καθώς ο 
Μάικ λέει στη νεαρή του σύζυγο: «Εδώ και μία 
ώρα δεν σε έχω φιλήσει καθόλου». Αμέσως, 
μια φοβερή έκρηξη, η οποία λαμβάνει χώρα 
εκτός κάδρου, τους διακόπτει. Το μονοπλάνο 
τελειώνει με κατ και ακολουθεί το υποκειμενι
κό του Βάργκας που βλέπει το αυτοκίνητο να 
εκρήγνυται.

Εξίσου δύσκολη και περίπλοκη, αλλά σε 
μικρότερο βαθμό, ήταν και η πρώτη σκηνή που 
γυρίστηκε. Ο Κουίνλαν ανακρίνει έναν ύποπτο 
της έκρηξης, ενώ τοποθετεί δυναμίτη στο δια
μέρισμα για να τον παγιδεύσει. Ο Ήστον θυ
μάται ότι οι ηθοποιοί έκαναν πρόβες κατά τη 
διάρκεια της νύχτας. Το πρωί, ο Γουέλς και ο 
Μέττυ, γύρισαν ολόκληρη τη σκηνή σε ένα πλά
νο. Αυτό το μονοπλάνο καταλαμβάνει 12 σε
λίδες του σεναρίου και διαρκεί 5 λεπτά, ενώ 
δίνει την εντύπωση ότι το σκηνικό αλλάζει πολ
λές φορές.

Σε ένα άλλο ασυνήθιστο πλάνο, η κάμερα

Κ

Πάνω : Ο Τσ ά ρλτον Η στον  
και η Μ ά ρ λεν  Ν τή τρ ιχ  στα  
γυρ ίσ ματα  τη ς  τελ ε υ τα ία ς  
τα ιν ία ς  που σ κηνοθέτησ ε  
ο Ο ρσον Γουέλς  
σ την Α μερ ική .
Σ τη  μέση: Ο δ ιευ θυ ν τή ς  
φ ω τογρ α φ ίας  
Ρ άσ σελ Μ έττυ , ASC. 
Κάτω : Ο οπ ερατέρ  και 
βοηθός του  Ράσσελ  
Μ έττυ , Φίλιπ X. Λάθροπ, 
ASC.



Πάνω : Ο το λμηρ ός Μ ά ικ  
Β άρ γκα ς κα θη σ υ χ ά ζε ι την  
α γγλ ιδ α  γυ να ίκα  του  
Σ ο ύ ζα ν  (Τ ζά ν ν ετ  Λη).
Κάτω : Το  τρ ο μ α γ μ έν ο  βλέμμα  
τη ς  Σ ο ύ ζα ν , ό ταν  έρ χ ετα ι 
αντιμέτω π η με τη  
συμμορία  τω ν Γκράντι.

ακολουθεί τον Βάργκας μαζί με 5 άνδρες στο 
κτίριο, όπου ο ανακριτής τοποθετεί τους άν
δρες μέσα σε ένα μικρό ασανσέρ. Η κάμερα 
καταγράψει την άνοδο ώς τον πέμπτο όρο
φο όπου περιμένει ο Βάργκας.

Μια από τις πιο βίαιες σεκάνς της ται
νίας είναι ο φόνος του Γκράντι στο μικρό δω
μάτιο του ξενοδοχείου. Το δωμάτιο είναι σκο
τεινό και φωτίζεται από μια επιγραφή νέον 
που βρίσκεται έξω από το παράθυρο. Ο Κου- 
ίνλαν, που είναι μεθυσμένος, γρονθοκοπά 
τον Γ κράντι, ενώ η πάλη γίνεται πάνω από 
τη λιπόθυμη Σούζαν. Ο Κουίνλαν σκοτώνει 
τον αντίπαλό του και πετά το σώμα του πά
νω στο κάγκελο του κρεβατιού. Όταν η Σού
ζαν συνέρχεται, αντικρίζει σε κοντινό το πα
ραμορφωμένο πρόσωπο του νεκρού άνδρα.

Το μεγαλύτερο μέρος της ταινίας απο- 
τελείται από νυχτερινά με έντονο κοντρά
στ. Τα εξωτερικά ημερήσια έγιναν χωρίς τη 
χρήση fill light. Στην πλειονότητά τους, οι 
σκηνές που γυρίστηκαν σε αυτοκίνητο έγ ι
ναν με τη μηχανή πάνω στο αυτοκίνητο. Ο 
οίκος ανοχής της Τάνια αποτελεί το μοναδι
κό μέρος όπου η μουσική είναι απαλή, ο φω
τισμός είναι διάχυτος, δεν υπάρχει κοντρά
στ και κυριαρχεί η νορμάλ θέση της μηχανής.

Ο Γουέλς έδωσε σε πολλούς φίλους και 
συνεργάτες δευτερεύοντες ρόλους, όπως 
στον Ακίμ Ταμίροφ, την Ζα-Ζα Γκαμπόρ, τον 
Ρέϋ Κόλλινς.

Αφροκουβανέζικοι ρυθμοί και ροκ
Το μεγαλύτερο μέρος των γυρισμάτων 

ολοκληρώθηκε μέσα σε 5 εβδομάδες, τον 
Απρίλιο του 1957, και ο Γουέλς τελείωσε το 
πρώτο μοντάζ τον επόμενο μήνα. Τη μουσική 
τη ς  τα ινίας ανέλαβε να γράψ ει ο Χένρυ 
Μαντσίνι, ο οποίος εκείνη την εποχή θεω
ρούνταν ένας από τους κορυφαίους συνθέ
τες  της κινηματογραφικής βιομηχανίας. Ο 
Γουέλς είχε ζητήσει ένα «μουσικό χρώμα» 
που να ενσωματώνει «αφροκουβανέζικους 
ρυθμούς» και «παραδοσιακή μεξικανική μου
σική» σε συνδυασμό με σύγχρονη ροκ. Η ηχη
τική πηγή βρισκόταν εντός κάδρου και προερ
χόταν από τζουκ-μποξ, ραδιόφωνα, φτηνά 
γραμμόφωνα, μεγάφωνα και έναν πιανίστα.

Ο Γουέλς επέμενε ότι η μουσική «έπρε
πε να ακούγεται όπως στην πραγματικότη
τα». ΓΓ αυτό το λόγο η μουσική, την οποία 
εξέπεμπαν μεγάφωνα τοποθετημένα σε εξω
τερικούς χώρους ή στο μοτέλ, εσκεμμένα αλ
λοιώθηκε, αφού ηχογραφήθηκε κάτω από 
ανάλογες συνθήκες. Ο Γ ουέλς απολάμβανε 
να βομβαρδίζει τους ακροατές του με δυσά
ρεστους ήχους, όπως έκανε συχνά και στη

ραδιοφωνική του εκπομπή.
Το εντυπωσιακό μουσικό θέμα της ταινίας 

ανέσυρε τον Μαντσίνι από την ανωνυμία. 
Στους θαυμαστές της μουσικής συγκαταλέ
γετα ι ο παραγωγός-σκηνοθέτης Μπλαίηκ 
Εντουαρντς, ο οποίος προσέλαβε τον 
Μαντσίνι για να συνθέσει τζαζ μουσική για 
την νέα τηλεοπτική του σειρά, το Peter Gunn. 
Η επιτυχία που γνώρισε η εκπομπή οφειλό
ταν κατά μεγάλο μέρος στη μουσική, κατά
ληξη της οποίας υπήρξαν δύο άλμπουμ της 
RCA με μεγάλες πωλήσεις. Η επιτυχία της 
μετέπειτα συνεργασίας του διδύμου Μπλαί- 
ηκ-Μαντσίνι, όπως οι ταινίες Mr. Lucky και Ο 
ροζ πάνθηρας, άνοιξαν το δρόμο στον νεαρό 
σκηνοθέτη.

Ο Γ ουέλς αρχικά μάνταρε τον Αρχοντα 
tou τρόμου με τον μοντέρ Βίρτζιλ Βόγκελ. 
Απογοητευμένος όμως από το αποτέλεσμα, 
ο Γ ουέλς έκανε νέο μοντάζ με τον Άαρον 
Στελ.

Ο Γ ουέλς και ο Ταμίροφ, όμως, έπρεπε 
να φύγουν για το  Μεξικό, όπου συνεργάστη
καν σε μια κινηματογραφική εκδοχή του Δον 
Κιχώτη.

Αργότερα, ο Γουέλς επέστρεψε και είδε 
το αποτέλεσμα του μοντάζ. Αρκετό από το 
υλικό είχε αφαιρεθεί και σύντομες σκηνές εί
χαν προστεθεί για να κάνουν ομαλότερη τη 
μετάβαση από τη μια σκηνή στην επόμενη. 
Η μακροσκελής εναρκτήρια σεκάνς είχε μι
κρύνει σε διάρκεια και οι τίτλοι είχαν τοπο
θετηθεί με διπλοτυπία. Τις σκηνές που προ
στέθηκαν έγραψε και σκηνοθέτησε ο Χάρρυ 
Κέλλερ «σε κάτι λιγότερο από μισή μέρα», 
θυμάται ο Ήστον. «Δεν αλλοίωσαν όμως ση
μαντικά τη φυσιογνωμία της ταινίας», συ
μπληρώνει. Τόσο ο Ηστον όσο και ο Ράσσελ 
Μέττυ δήλωσαν ότι οι επιθυμίες του Γουέλς 
ακολουθήθηκαν πιστά ως το  φάιναλ κατ. Οι 
σκηνές του Κέλλερ δεν αντικατέστησαν υλι
κό που είχε ήδη τραβήξει ο Γουέλς.

Η ταινία της οποίας η διάρκεια μειώθηκε 
κατά περίπου μία πράξη, έκανε πρεμιέρα το 
Φεβρουάριο του 1958, χωρίς πολλές τυμπα
νοκρουσίες. Ηταν μια εισπρακτική αποτυχία, 
αλλά μια επιτροπή αποτελούμενη από σκη
νοθέτες που ανήκαν σε διαφορετικές εθνι
κότητες της απένειμαν το Μεγάλο Βραβείο 
στο Brussel’s World Fair.

Αυτή ήταν η τελευτα ία  ταινία που σκη
νοθέτησε ο Γουέλς στην Αμερική.

Ο Γουέλς παίρνει αυτό που ήθελε
Τη νύχτα που ο Γουέλς είδε το νέο μο

ντάζ του στούντιο, παρατήρησε ότι έπρεπε 
να γίνουν αλλαγές. Σε 58 σελίδες, κατέγρα-
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σταθούν οι καταστροφές του αρνητικού. 
«Ένα μέρος του αρνητικού μοιάζει σαν να 
πέρασαν από πάνω του χιλιάδες πόδια», 
σημειώνει ο Ο’ Νηλ.

Η μεγάλης διάρκειας εναρκτήρια σκη
νή άλλαξε και μονταρίστηκε σύμφωνα με 
τις  οδηγίες του Γουέλς. Τα ζενερίκ που 
έπεφταν σε διπλοτυπία επάνω στην εικό
να εμπόδιζαν τη συγκέντρωση της προ
σοχής στη δράση αλλά και, από την άλλη, 
αυτή η τελευταία ενοχλούσε εκείνους που 
προσπαθούσαν να διαβάσουν τους τίτλους.

Το μόνο λυπηρό στην όλη ιστορία της 
αποκατάστασης είναι η απώλεια της μου
σικής του Μαντσίνι που ακουγόταν στους 
τίτλους. Η αποκατάσταση ταινιών, όπως 
η πρόοδος του πολιτισμού, πολλές φο
ρές απαιτεί να κάνουμε ένα βήμα πίσω 
για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε δύο

Π άνω : Ο Κ ου ίνλα ν και ο γκ ά νγ κσ τερ  Τ ζο  
Γκράντι (Α κ ίμ  Τα μ ίρ ο φ ) σ τήνουν μια  
π λεκτάνη  για  να ενοχοπ οιήσ ουν τη  

γυ ν α ίκα  του  Β άρ γκα ς, Σ ο ύ ζα ν . 
Δ εξ ιά : Ο Β άρ γκα ς και ο β οηθός του  

ε ισ α γ γ ελ έα  Σ β α ρ τζ  (Μ ο ρ τ  Μ ιλ ς ) 
ανακαλύπ τουν  το  π τώ μα το υ  Π ητ Μ έν ζ ις  

(Τ ζό ζεφ  Γκαλέια ), το ν  οποίο έχε ι 
σ κοτώ σ ει ο Κ ου ίνλα ν σε μια από τ ις  

γ έφ υ ρ ε ς  τη ς  Β ε ν ετ ία ς  σ την Κ αλ ιφ όρνια .

ψε τις αλλαγές οι οποίες έπρεπε να γίνουν 
για να βελτιωθεί κατά την άποψή του η ται
νία. Κατά το μεγαλύτερο μέρος του, αυτό 
το ντοκουμέντο διακρίνεται για το χιούμορ 
του, αν και αφήνει να διαφανεί μια μικρή 
δόση πικρίας.

Σήμερα, ύστερα από 40 χρόνια, ο Αρ
χών του τρόμου, μονταρίστηκε από την αρ
χή σύμφωνα με τις οδηγίες που άφησε ο 
Γουέλς. Το εγχείρημα, που χρηματοδοτή
θηκε από την Universal, πραγματοποίησε ο 
Γουώλτερ Μαρχ και ο παραγωγός Ρικ Σμί- 
ντλιν, ο οποίος είχε αποσπάσει Όσκαρ για 
τη δουλειά του στον Άγγλο αοθενή. Ο Μπο- 
μπ Ο’ Νηλ ήταν επικεφαλής της αποκατά
στασης της κόπιας, ενώ το σάουντρακ απο- 
καταστάθηκε κάτω από την επίβλεψη του 
Μπιλ Βάρνεϋ, αντιπροέδρου της Universal 
στον τομέα του ήχου και κάτοχο δύο Οσκαρ 
για τις ταινίες Η αυτοκρατορία αντεπιτίθε- 
ται και Οι κυνηγοί της χαμένης κιβωτού.

Κατά τον Άλλαν Ντάβιω, ASC, ο οποί
ος διάβασε για πρώτη φορά τις σημειώσεις 
του Γουέλς, στο Film Quarterly, στο τεύχος 
του φθινοπώρου 1992, ο θεμελιωτής της

UCLA Film Archives, Μπομπ Επστάιν είναι 
εκείνος που βρήκε το υλικό που είχε αφαι- 
ρεθεί από τον Άρχοντα του τρόμου. Ο κα- 
μεραμάν θυμάται ότι, στα μέσα της δεκαε
τίας του '80, ο Επστάιν υποπτευόταν ότι η 
Universal μπορεί να είχε μια κόπια η οποία 
μονταρίστηκε όπως ήθελε ο Γουέλς. Ο 
Επστάιν, αφού είδε όλες τις κόπιες της ται
νίας που μπόρεσε να βρει, ανακάλυψε μία 
που δεν είχε τους τίτλους σε διπλοτυπία 
και περιείχε και τις σκηνές που κόπηκαν αρ
γότερα. Αυτή η κόπια τούς προμήθευσε με 
το υλικό που ήταν απαραίτητο για να γίνει 
η αποκατάσταση σύμφωνα με τις σημειώ
σεις του Γουέλς.

Μια νέα διαδικασία ψηφιακής αποκα
τάστασης, την οποία προσφέρει η Pacific 
Title Mirage, εφαρμόστηκε από τον Ο’ Νηλ 
και τους συνεργάτες του για να αποκατα-

βήματα μπροστά.
Ο Σμίντλιν ξόδεψ ε πολλά χρόνια σε 

έρευνα προτού προχωρήσει στο νέο μοντάζ 
της ταινίας. Η ομάδα του μοντάζ δούλεψε 
για δύο μήνες, ενσω ματώ νοντας τόσο 
αρνητικό όσο και το θετικό της βερσιόν που 
ανακαλύφθηκε αργότερα. «Η ταινία όχι 
μόνο φαίνεται αλλά και ακούγεται ωραία 
και σύμφωνα με τον τρόπο που ήθελε ο 
ίδιος ο Γουέλς», λέει ο Σμίντλιν.

«Αυτό ακριβώς είναι που θέλει ο κό
σμος από την ταινία -  να δει τη δουλειά 
του Γουέλς όπως ακριβώς την είχε σχε
διάσει ο σκηνοθέτης. Η προβολή του Άρ
χοντα του τρόμου στις Κάννες ήταν ένα 
όνειρο που έγινε πραγματικότητα’ αλλά 
και για την ίδια την ιστορία του παγκόσμιου 
κινηματογράφου αποτελεί ιστορικό γεγο
νός», συμπληρώνει ο ίδιος. Η
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Δ εν υπήρξε ποτέ 
πρωταγωνίστρια, αλλά και ως 

«καρατερίστρια» κατάφερε η 
εικόνα της να χαραχθεί στο 

σώμα του εγχώριου  
κινηματογράφου. 

Γεννημένη στην αυγή του  
αιώνα, έπ αιξε στο ελληνικό  

σινεμά από την εποχή του  
βωβού έως και σε μικρού 

μήκους τα ιν ίες , την τελευτα ία  
δεκαετία . Παρά την ηλικία  

της, δεν διστάζει να πει 
σήμερα ότι θα ήθελε να 

ξαναβρεθεί μπροστά από την  
κάμερα.

Νίτσα

«Θέλω να
§αναπαί£ω σε

Τ  α ιν ία » ! του Γιάννη Ράγκου

ΕΧΟΝΤΑΣ κλείσει σχεδόν έναν αιώνα ζωής 
-  περίπου «συνομήλικη» με την Τ  τέχνη- η 
Νίτσα Τσαγανέα είναι η γηραιότερη, εν ζωή, 
ηθοποιός του κινηματογράφου στην Ελλάδα, 
ίσως και σε ολόκληρο τον πλανήτη. Γεννή
θηκε το 1902! Είναι μέλος του Σωματείου 
Ελλήνων Ηθοποιών από τον Αύγουστο του 
1925! Εμφανίστηκε για πρώτη φορά σε κι
νηματογραφική ταινία το 1933. Χωρίς να γί
νει ποτέ η μεγάλη πρωταγωνίστρια, αποτε
λούσε πάντα μια αξιόπιστη και απολύτως 
αξιοπρεπή επιλογή για όποινο ρόλο, μικρό 
ή μεγαλύτερο, καλούνταν να ερμηνεύσει. Η 
ίδια σήμερα τονίζει ότι «δεν έλεγα ποτέ όχι 
σε κάθε ρόλο που μου πρότειναν όλοι οι ρό
λοι που έχω παίξει είναι αγαπημένοι μου». Αν 
και το πατρικό της όνομα είναι Ελένη Λά- 
σκαρη, στην καριέρα της έγινε γνωστή με 
δύο άλλα επίθετα: Ελένη Βιτσώρη τα πρώ
τα χρόνια και Νίτσα Τσαγανέα τα επόμενα. 
Πρόκειται για τα επίθετα των δύο ηθοποιών 
συζύγων της, του Γιώργου Βιτσώρη και του 
Χρήστου Τσαγανέα.

Γεννήθηκε στην Αθήνα και σπούδασε 
υποκριτική στη Σχολή του Ωδείου Λοτνέρ 
(«Ελληνικό Ωδείο»). Εμφανίστηκε για πρώ
τη φορά ως ηθοποιός στο θέατρο το 1924, 
με το «Θίασο Νέων» στο Παγκράτι, ερμη
νεύοντας το ρόλο της Φανής στους Φοιτη
τές του Γρηγορίου Ξενοπούλου. «Ηταν τρο
μερά χρόνια τότε. Οι θεατρίνες θεωρούνταν 
βρωμογυναίκες και μας φέρονταν σαν να 
ήμασταν ζώα», θυμάται σήμερα, με κ αυτο
γνωσία αλλά και κάποια πικρία. Τρία χρόνια 
αργότερα (το 1927), εισήλθε στο θίασο της 
Μαρίκας Κοτοπούλη, με την οποία συνερ
γάστηκε για πολλά χρόνια.

Η πρώτη ταινία
Το 1933, η Μαρίκα Κοτοπούλη συνέ- 

πραξε για πρώτη φορά με την Κυβέλη, μια 
συνεργασία που, όπως υποστηρίζει σήμερα

η Νίτσα Τσαγανέα, πραγματοποιήθηκε «λό
γω της μεγάλης χρηματικής αμοιβής που 
τους δόθηκε, αφού ήταν γνωστή η αντιπάθεια 
που έτρεφε η μία προς την άλλη». Η συνερ
γασία αυτή επεκτάθηκε και στο χώρο του κι
νηματογράφου, όταν οι δύο κορυφαίες ελ- 
ληνίδες ηθοποιοί εμφανίστηκαν για πρώτη 
φορά στη μεγάλη οθόνη, ερμηνεύοντας τους 
κεντρικούς ρόλους στην ελληνοτουρκική πα
ραγωγή (γυρισμένη ε ξ  ολοκλήρου στα στού
ντιο «Ιππεκτσί» της Κωνσταντινούπολης) Ο 
κακός δρόμος (από το ομώνυμο θεατρικό έρ
γο του Γρ. Ξενοπούλου), σε σκηνοθεσία του 
Τούρκου Ερτογρούλ Μουσχίν. Στην ταινία 
αυτή, στην οποία εκτός από την Κοτοπούλη 
και την Κυβέλη πρωταγωνιστούσαν οι Μ. 
Μυράτ, Γ. Παππάς, Βασ. Λογοθετίδης, Χρ. 
Τσαγανέας και Π. Γαβριηλίδης, πραγματο
ποίησε το κινηματογραφικό της ντεμπουτο 
η Ν. Τσαγανέα (στα ζενερίκ της ταινίας ανα- 
φέρεται με το όνομα Ελένη Βιτσώρη). Ο κα
κός δρόμος αποτελεί μια ιστορική στιγμή 
στην πορεία της ελληνικής φιλμικής παρα
γωγής, αφού ήταν η πρώτη ταινία του ομι- 
λούντος κινηματογράφου στην ελληνική 
γλώσσα! Ο κινηματογραφικός κριτικός Γ. Ν. 
Μακρής, έγραφε σχετικά τον Απρίλιο του 
1933 στην εφημερίδα Εστία'. «Δεν ημπο- 
ρούμε παρά να χαιρετίσουμε ως ένα σταθ
μόν και ως μίαν υπόσχεση την πρώτη πραγ
ματική ελληνική ταινία, τον Κακό Δρομο». 
Από την πλευρά του, ο επίσης κριτικός της 
εποχής Λ. Φανταζής σημείωνε, την ίδια στιγ
μή, στην επιθεώρηση Κινηματογραφικός 
Αστήρ, ότι οι θεατές της ταινίας «πρώτη καθ’ 
εαυτό φορά θ' άκουσαν την ελληνική γλώσ
σα σε ομιλούντα κινηματογράφο, ταυτο- 
χρόνως από της οθόνης, και θα απήλαυσαν 
το παίξιμο των δύο κορυφαίων πρωταγωνι
στριών μας Μαρίκας και Κυβέλης».

Το 1939, η Ν. Τσαγανέα (ως Νίτσα Βι- 
τσιώρη) εμφανίστηκε στην ταινία Η Αγνου-
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Λα, του Αιγύπτιου σκηνοθέτη Α. Ορφανέλλι 
(γυρισμένη στα στούντιο του Κάιρου, αφού 
εκείνη την περίοδο δεν υπήρχαν οργανω
μένα στούντιο στην Ελλάδα), σε παραγωγή 
Σκούρας Φιλμς και με πρωταγωνιστές τον 
Κ. Μουσούρη και την Αλ. Θεοδωρίδη. Χα
ρακτηριστικό στοιχείο για την κατάσταση 
που επικρατούσε εκείνη την εποχή στην πρω
τόγονη, ουσιαστικώς, ελληνική κινηματο
γραφία, αποτελεί η... διαφημιστική καμπά- 
νια που συνοδέυσε την προβολή του φιλμ 
στις κινηματογραφικές αίθουσες: «Μια 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ που θα εξιλεώ ση τις 
αμαρτίες όλων των προηγούμενων Ελληνι
κών ταινιών -  Για πρώτη φορά ο Αθηναϊκός 
λαός και μαζί του συγχρόνως της Θεσσα
λονίκης και του Πειραιώς ένοιωσε τον εαυ
τό του υπερήφανον που επί τέλους η Οθό
νη παρουσίασε μια πραγματική ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΤΑΙΝΙΑ που τιμά την Ελλάδα μας!».

Το 1943 ερμήνευσε έναν κεντρικό ρόλο 
στην ταινία του Δ. Ιωαννόπουλου Η φωνή 
της καρδιάς που, παρά το γεγονός ότι γυρί
στηκε στην κατεχόμενη Αθήνα, αποτέλεσε 
την πρώτη επαγγελματικώς άρτια παραγω
γή του ελληνικού κινηματογράφου, (βλ. και 
συνέντευξη Γ. Καβουκίδη, Κινηματογραφι
στής, τχ. 3). Στην ταινία, η Ν. Τσαγανέα ερ
μήνευε τη μητέρα της Κ. Πάνου και σύζυγο 
του Αψ. Βεάκη, για τον οποίο λέει σήμερα 
πως υπήρξε ο «μεγαλύτερος ηθοποιός του 
κόσμου».

Μ ε τον Βασίλη Λογοθετίδη
Ωστόσο, η ταινία που αποτέλεσε σταθ

μό στην κινηματογραφική καριέρα της ήταν 
Οι Γερμανοί ξανάρχονται του Αλ. Σακελλά- 
ριου (1948), στην οποία ερμήνευε τη σύζυ
γο του Βασ. Λογοθετίδη. Στην ταινία αυτή 
χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά τα μη
χανήματα σύγχρονης ηχοληψίας και ντου- 
μπλαρίσματος, που μόλις είχε φέρει ο Φι
λοποίμην Φίνος από το εξωτερικό. Η Ν. Τσα- 
γανέα χαρακτηρίζει τον Βασ. Λογοθετίδη, 
«απίθανο άνθρωπο και ηθοποιό», ο οποίος 
όμως «κάτι φοβόταν». Με τον Βασ. Λογο- 
θετίδη θα ξανασυνεργαστεί δέκα χρόνια αρ
γότερα, στην ταινία Ενας ήρως με παντού
φλες  (και πάλι του Αλ. Σακελλάριου). Η Ν. 
Τσαγανέα θυμάται ότι, για τα γυρίσματα, «εί
χαμε βρει μια μικρή βρώμικη πλατεία, που 
ήταν εντελώ ς εγκαταλελειμμένη. Σκουπί
στηκαν τα πάντα, ευπρεπίστηκε ο χώρος και 
μετά στήσαμε ένα ψεύτικο άγαλμα για τις 
ανάγκες της ταινίας. Σύμφωνα με το σενά
ριο, έπρεπε να πουλάω τα ρούχα του άντρα 
μου για να ζήσουμε. Μου φαινόταν πολύ

αστείο αυτό, αφού ο Λογοθετίδης στη μισή, 
σχεδόν, ταινία κυκλοφορούσε με τ α ... εσώ
ρουχα από τη μέση και κάτω». Η ταινία αυ
τή, μαζί με τη Φωνή της Καρδιάς και το φιλμ 
Οι Γερμανοί ξανάρχονται, αποτελούν τις 
αγαπημένες κινηματογραφικές εμφανίσεις 
της. Αλλωστε, για τον Αλ. Σακελλάριο δεί
χνει μια ιδιαίτερη προτίμηση και δεν παρα
λείπει να τονίσει ότι «ήταν μοναδικός σκη
νοθέτης που ουδείς θα τον φτάσει».

Η Ν. Τσαγανέα, ήδη από μικρή, σχετι- 
κώς, ηλικία ερμήνευε συχνά ρόλους ηλιω- 
μένων γυναικών. «Εκανα όλες τις γριές, για
τί καμία άλλη ηθοποιός δεν δεχόταν να το κά
νει», λέει σήμερα. «Αλλωστε, μου άρεσε να 
παίζω κάτι που δεν ήμουν εγώ».

Ως το 1970, που συνταξιοδοτήθηκε, συμ
μετείχε συνολικώς σε 95-100 ταινίες, συ- 
νεργαζόμενη με τους περισσότερους σκη
νοθέτες της περιόδου αυτής. Ανάμεσά τους 
-εκτός  από αυτές που προαναφέρθηκαν- Ο 
μεγαλοκαρχαρίας (Φ. Φυλακτός, 1957), Η 
κυρά μας η μαμή (Αλ. Σακελλάριος, 1958), 
Πώς περνούν οι παντρεμένοι (Στ. Τατασό- 
πουλος, 1959), Να ζήσουν τα φτωχόπαιδα 
(Ο. Λάσκος, 1959), Ενα καράβι Παπαδό- 
πουλοι (Φ. Πάγκος, 1966), Ο ακτύπητος κτυ- 
πήθηκε (Κ. Ανδρίτσος, 1970), Κ ρεβατο
μουρμούρα (Ο. Λάσκος, 1971) Μόρα η Τσιγ
γάνα  (Ν. Αβραμέας, 1971) κ.ά. Η Ν. Τσαγα- 
νέα θυμάται με νοσταλγία τους ηθοποιούς 
με τους οποίους κατά καιρούς συνεργάστη
κε, χαρακτηρίζοντάς τους όλους, με τη φυ
σική της ευγένεια, «σπουδαίους». Ωστόσο, 
δείχνει μια ελαφρό προτίμηση στον Λάμπρο 
Κωνσταντάρα για τον οποίο υπογραμμίζει: 
«με αγαπούσε πολύ».

«Δεν βλέπω τις ταινίες μου»
Η Ν. Τσαγανέα είναι απολύτως ξεκάθα

ρη όταν δηλώνει ότι «μου άρεσε να παίζω 
στον κινηματογράφο, όσο μου άρεσε και το 
θέατρο», αφού δεν παραγνωρίζει το γεγονός

πως «μέσα από το σινεμά ο κόσμος με έμα
θε και με αγάπησε». Πάντως, η ίδια δεν βλέ
πει στην τηλεόραση τις ταινίες στις οποίες 
έχει συμμετάσχει, διότι, όπως επισημαίνει, 
«βαριέμαι και γενικώς δεν βλέπω τηλεόρα
ση, έχω άλλα σημαντικότερα πράγματα να 
κάνω».

Η τελευταία κινηματογραφική της εμ
φάνιση πραγματοποιήθηκε στη βραβευμένη 
στο Φεστιβάλ Δράμας μικρού μήκους ταινία 
Αρον! Αρον*, του Βασίλη Ελευθερίου (1996). 
Παρά την ηλικία της, διατηρεί έντονη την 
επιθυμία να εξακολουθεί να εμφανίζεται ως 
ηθοποιός και εκφράζει το παράπονο ότι «τα 
τελευταία χρόνια δεν μου έχουν κάνει κα
μία πρόταση, ίσως επειδή δεν ξέρουν την 
απάντησή μου». Ποια είναι αυτή; «Αν μου 
έκαναν σήμερα πρόταση να παίξω στον κι
νηματογράφο ή στην τηλεόραση», απαντά 
με αφοπλιστική φυσικότητα, «θα πήγαινα 
τρεχάλα, έστω και για να περπατήσω από 
τη μία πλευρά του πλάνου στο άλλο, έστω
και χωρίς να λέω ούτε μία λέξη». ¡Κ
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Π άνω : Το
δ ια φ η μ ισ τικ ό  τρ υ κά κ ι 
τη ς  τα ιν ία ς  Η Α γν ο ύ λα , 
σ την  οποία σ υ μ μ ετε ίχ ε  
και η Ν ίτσ α  Τ σ α γα ν έα  
ω ς Ν ίτσ α  Βιτσώρπ- 
Κ άτω : Η π αλα ίμαχη  
ηθοπ ο ιός κρ α τά  τον  
π ρ ω τα γω νισ τικό  ρόλο  
(μ ια  η λ ικ ιω μ ένη  που 
μ ε τα φ έ ρ ετα ι στο  
Π ρώ τω ν Β ο ηθειώ ν) 
στη β ρ α β ευ μ ένη  στη  
Δ ρά μα  τα ιν ία  του  
Β ασ ίλη  Ε λ ευ θ ερ ίο υ  
Άρον! Άρον!.
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Μίμης
Κασιμάτης

ΕΝΑΣ
ΑΨΟΣΙΩΜΕΝΟΣ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΣΤΗΣ
του Γιάννη Ράγκου

Ενας ακόμα παλαίμαχος 
κινηματογραφιστής, 

ο ηχολήπτης 
Μίμης Κασιμάτης, 

«έφυγε» από κοντά μας 
πριν από λίγες ημέρες σε 

ηλικία 68 ετών, αφήνοντας 
πίσω του μια παρακαταθήκη 

γνώσης, ειλικρινούς 
συνέπειας και αληθινής 

προσφοράς στη δουλειά του.

ΓΕΝΝΗΜΕΝΟΣ στον Πειραιά το 1930, ο Μί- 
μης Κασιμάτης εισήλθε στο χώρο του κινη
ματογράφου το 1947-48, όταν από μια σύ
μπτωση και εξαιτίας του... ύψους του, προ- 
σλήφθηκε στην εταιρία ΑΝΖΕΡΒΟΣ, αρχι- 
κώς ως μπούμαν και αργότερα ως ηχολή
πτης. Το 1954 μεταπήδησε στη ΦΙΝΟΣ ΦΙΛΜ, 
στην οποία παρέμεινε ώς το θάνατο του Φ. 
Φίνου, το 1977. Εκτοτε, εργάστηκε ως ελεύ
θερος επαγγελματίας σε ταινίες, τηλεοπτι
κές σειρές και ντοκυμανταίρ. Συνολικά, δού
λεψε σε περίπου 250 ελληνικές αλλά και ξ έ 
νες ταινίες και αρκετές τηλεοπτικές παρα
γωγές (παρά το γεγονός ότι η δουλειά στην 
τηλεόραση δεν του άρεσε ιδιαίτερα, αφού

πίστευε ότι έλειπε από αυτήν η ατμόσφαι
ρα του κινηματογραφικού γυρίσματος). Εί
χε συνεργαστεί με τους περισσότερους έλ- 
ληνες σκηνοθέτες της παλαιότερης και της 
νεότερης γενιάς (Ν. Κούνδουρος, Στ. Τσιώ- 
λης, Γ. Δαλιανίδης, Μ. Κακογιάννης, Ν. Φώ- 
σκολος, Κ. Φέρρης, Β. Βαφέας, Α. Θωμό- 
πουλος, Λ. Παπαστάθης κ.ά.), ενώ η τελευ
ταία δουλειά που συζητούσε -σ την οποία 
δεν μπόρεσε να συμετάσχει, τελικώ ς- ήταν 
ο Καβάφης του Γ. Σμαραγδή. Το 1978 -όταν 
συμπλήρωνε 30 χρόνια στον κινηματογρά
φ ο - βραβεύθηκε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονί
κης εκείνης της χρονιάς για τη δουλειά του 
στην ταινία του Κώστα Φέρρη Δυο φεγγάρια 
τον Αύγουστο.

Ο Μίμης Κασιμάτης, στα 50 χρόνια που 
δούλεψε στο χώρο του κινηματογράφου, 
αποτέλεσε μια ξεχωριστή περίπτωση τεχνι
κού (ιδρυτικού μέλους της ΕΤΕΚΤ), αφού 
αυτό που τον χαρακτήριζε ήταν η απόλυτη 
αφοσίωση στη δουλειά του και η λεπτομε
ρειακή προετοιμασία του, εν όψει των γυρι
σμάτων κάποιας παραγωγής. Ήταν ένας από 
τους ελάχιστους ηχολήπτες στην Ελλάδα 
που, πριν από την έναρξη των γυρισμάτων 
διάβαζε το σενάριο, ενώ συχνά πήγαινε μα
ζί με τον σκηνοθέτη και τον οπερατέρ στο 
ρεπεράζ διότι, όπως έλεγε, «ήθελε να ακού
ει τους ήχους των χώρων». Ακόμα, κατά τη 
διάρκεια των γυρισμάτων, είχε πάντα μαζί 
του ένα μικρό βαλιτσάκι με επιπλέον μικρό
φωνα, tapes κ.ά., ώστε να είναι σε θέση να 
αντιμετωπίσει άμεσα οποιοδήποτε πρόβλη
μα θα παρουσιαζόταν, ενώ διατηρούσε και 
ένα σημαντικό αρχείο φυσικών ήχων που εί
χε ηχογραφήσει κατά τη διάρκεια γυρισμά
των για να τους χρησιμοποιεί, κατά περί
πτωση, όταν οι ανάγκες μιας παραγωγής το 
απαιτούσαν.

Η αφοσίωση που έδειχνε στη δουλειά 
του και το άριστο αποτέλεσμά της, αλλά και 
η φυσική σεμνότητα που είχε, ήταν οι βασι-

Π άνω : Ο Μ ίμ η ς  
Κ α σ ιμ ά τη ς  α νά μ εσ α  
σ το ν  Η λ ία  Κ α ζά ν  και 
σ τον  ηθοπ ο ιό  Σ τά θ η  
Γ ια λ ελ ή , στα  
γ υ ρ ίσ μ α τα  το υ  
Α μ έρ ικ α , Α μ έρ ικ α  
(1 9 6 2 ). Κ άτω : Ο Μ ίμ η ς  
Κ α σ ιμ ά τη ς  μ ε  τη ν  
Α λ ίκ η  Β ο υ γ ιο υ κ λ ά κ η  
(α δ ιε υ κ ρ ίν ισ το  σ ε ποια  
τα ιν ία ) α κ ο ύ ν  τη ν  
π ο ιό τη τα  το υ  ήχ ου  π ου, 
λ ίγ ο  π ριν, ε ίχ ε  
«γ ρ ά ψ ει»  ο η χ ο λή π τη ς .

κοί λόγοι που τον καθιστούσαν εξαιρετικά 
συμπαθή και σεβαστό στο «συνάφι» του. Εί
ναι χαρακτηριστικό ότι ο Ν. Κούνδουρος τον 
είχε χαρακτηρίσει κάποτε «ευπατρίδη του 
κινηματογράφου». Του άρεσε να συζητά, επί 
ώρες, για ποικίλα τεχνικά θέματα με συνα
δέλφους του και δεν είχε καμία δυσκολία να 
αναγνωρίσει την καλή δουλειά άλλων ηχο
ληπτών.

Αν και δεν είχε διδάξει ποτέ σε κινημα
τογραφική σχολή (διατύπωνε την άποψη ότι 
η κινηματογραφική εκπαίδευση στην Ελλά
δα δεν βρίσκεται στο επιθυμητό επίπεδο) 
δεν δίσταζε να μεταφέρει, με κάθε ευκαιρία, 
τις γνώσεις που είχε αποκομίσει από τη δου
λειά σε νεότερους συναδέλφους του, αφού 
ακλόνητη ήταν η πεποίθησή του πως «ο ήχος 
είναι πολύ σημαντική υπόθεση σε μία ται
νία».

Επειτα από 50 χρόνια, ο Μίμης Κασιμά
της παρέμενε πάντα «νέος», έχοντας το ίδιο 
μεράκι για τη δουλειά του, όπως και την επο
χή που ξεκίναγε. Αλλωστε, συνήθιζε να επα
ναλαμβάνει πως «οι άνθρωποι του κινημα
τογράφου μένουν πάντα νέοι», αφού «κάθε 
καινούργια δουλειά είναι ένα νέο ξεκίνημα». 
Ο Μίμης Κασιμάτης «έφυγε», έμεινε όμως 
το «άρωμα» και η ποιότητα της δουλειάς 
του, που δείχνει το  δρόμο σε όλους τους 
«επιγόνους» του. Κ
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Η ΞΕΝΗ βιβλιογραφία βρίθει ιστοριών κι
νηματογράφου ικανών να καλύψουν κάθε 
προτίμηση. Όσοι θέλουν να μάθουν περισ
σότερα για το σινεμά, έχουν ένα ευρύ πλαί
σιο δυνατοτήτων επιλογής που εκτείνεται 
από τις πιο εκλαϊκευτικές ώς τα πλέον εξει- 
δικευμένα συγγράμματα για φοιτητές των 
κινηματογραφικών σχολών.

Οι έγκυρες εκδόσεις της Oxford Unive
rsity Press παρουσιάζουν μια σύγχρονη ιστο
ρία κινηματογράφου, η οποία ξεφεύγει από 
την μονοδιάστατη εποπτεία του υλικού. Το 
μοντέλο που υιοθετείται 
εδώ είναι πλουραλιστικό, 
καθώς κάθε επ ιμέρους 
κείμενο του βιβλίου συ- 
ντάσσεται από εξειδικευ- 
μένο ερευνητή, ο οποίος 
έχει ήδη εμβαθύνει στην 
περίοδο την οποία ανα
λύει. Οπως για παράδειγ
μα ο Πάολο Τσέρτσι Ου- 
σάι, ο οποίος ερευνά τη 
βωβή περίοδο του κινη
ματογράφου και είναι 
γνω στός από το  βιβλίο 
του, Burning Passions (An 
introduction to the study of 
Silent Cinema) ή ο Τόμας 
Ελσέσσερ ο οποίος έχει 
μελετήσει το  γερμανικό 
κινηματογράφο στο βι
βλίο του New German 
Cinema. Ο συνολικός α
ριθμός τω ν συντακτώ ν 
ανέρχεται στους 80, νού
μερο που συναντάμε συ
νήθως σε κινηματογραφι
κά λεξικά.

Η συγκεκριμένη ιστο
ρία κινηματογράφου, που 
φέρει τον τίτλο The Oxfo
rd H istory o f World C i
nema, διαιρείται χρονολογικά σε τρία μέ
ρη: τον βωβό κινηματογράφο, τον ομιλού- 
ντα από το  1930 ώς το  1960 και τον μο
ντέρνο κινηματογράφο, από το 1960 ώς το 
1995. Καθένα από τα τρία αυτά τμήματα πα
ρουσιάζεται με τη βοήθεια μιας εισαγωγής, 
η οποία αντιμετωπίζει με συγκριτικά στοι
χεία και με κριτική διάθεση το σύνολο της 
περιόδου που εξετάζεται και αναλύεται στη 
συνέχεια διεξοδικά και πολύπλευρα.

Μέλημα του συγγραφέα ήταν να καλύ
ψει όλο το φάσμα της παραγωγής από μια 
ευρεία προοπτική, αναγνωρίζοντας ότι από 
τα πρώτα του βήματα ο κινηματογράφος

της Χριστίνας Μούργκα

Κινηματογράφος 
για προχωρημένους

αναπτύχθηκε παράλληλα σχεδόν σε όλη τη 
Δύση. Όσο για τον αμερικανικό κινηματο
γράφο, ο οποίος από τα τέλη  του Α’ πα
γκόσμιου πολέμου αρχίζει να αναπτύσσε
ται με αποτέλεσμα οι σημαντικότερες ευ
ρωπαϊκές κινηματογραφίες να επιχειρούν 
να τον ανταγωνιστούν, κατέχει δεσπόζου
σα θέση στο βιβλίο.

Οι εθνικές κινηματογραφίες (ευρωπαϊ
κός κινηματογράφος, ασιατικός κινηματο
γράφος, αφρικανικός κινηματογράφος κ,λπ.) 
ομαδοποιούνται και αναλύονται με βάση 
πολιτικές ή πολιτιστικές συγγένειες, όπως 
για παράδειγμα ο κινηματογράφος της Κε-

ντροανατολικής Ευρώπης (πολωνικός, ουγ
γρικός, τσέχικος), της Ρωσίας και των Σο
βιετικών Δημοκρατιών του Καυκάσου και 
της Κεντρικής Ασίας, οι οποίοι συνορεύουν 
γεωγραφικά και πολιτικά.

Παράλληλα, το βιβλίο δεν αγνοεί, όπως 
κάθε σοβαρή ιστορία κινηματογράφου θα 
όφειλε, τους θεσμικούς παράγοντες -λ ο 
γοκρισία, νόμοι της αγοράς- οι οποίοι επη
ρέασαν και καθόρισαν την πορεία του κι
νηματογράφου.

Η ζωή, η προσωπική ιστορία και τα επι
τεύγματα σκηνοθετών, ηθο
ποιών, παραγωγών και τ ε 
χνικών, εμμέσως, μας δια
φω τίζουν σχετικά με τον  
τρόπο που ο κινηματογρά
φος λειτουργεί ως σύνολο. 
Για παράδειγμα, η προσω
πική ιστορία του Όρσον 
Γουέλς, ο οποίος πάλεψε 
ενάντια στο παραδοσιακό 
σύστημα παραγωγής και 
προσπάθησε να κάνει ται
νίες έξω από αυτό, μπορεί 
να μας αποκαλύψει περισ
σότερα από οποιαδήποτε 
ανάλυση ή περιγραφή του 
ίδιου του συστήματος.

Αν και ορθολογικά σχε
διασμένη, αυτή η ιστορία κι
νηματογράφου διεκδικεί μια 
πρωτοτυπία. Τα πρόσωπα 
στα οποία εστιάζει κυμαί
νονται από τα πιο ορθόδο
ξα (Γκρίφφιθ, Μονρόε, Κου- 
ροσάβα κ.ά.) ώς τα πιο ανο
ρθόδοξα, όπως η ινδή σταρ 
Ναργκίς, που δεν είναι ιδι
αίτερα γνωστή στον ευρω
παϊκό χώρο (στην Ελλάδα, 
βεβαίως, είναι πασίγνωστη), 
αλλά ο αριθμός των ταινιών 

στις οποίες έχει πρωταγωνιστήσει της επι
τρέπει να διεκδικεί μια θέση στον παγκό
σμιο κινηματογραφικό χάρτη.

Κάθε άρθρο συνοδεύεται από βιβλιο
γραφία (κυρίως αγγλική) ενώ στο τέλος του 
βιβλίου συναντάμε αναλυτική βιβλιογρα
φία, η οποία καλύπτει το σύνολο του συγ
γράμματος. ίΚ

The Oxford History of World Cinema 
Εκδόσεις Oxford University Press 
New York, 1996 
Σελ. 824, τιμή 13.700δρχ.

THE OXFORD HISTORY OF

WORLD
CINEMA
The definitive history o f  cinema worldwide
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ΖΕΡΜΙΝΑΛ (GERMINAL), 1993
Γαλλική ταινία του Κλωντ Μπερρύ με τους Ζεράρ Ντεπαρτιέ, Μίου 
Μίου, Ζαν Καρμέ.
Μια σκοτεινή νύχτα του Μαρτίου, στα βόρεια της Γαλλίας, ο Ετιέν 
διασχίζει τον κάμπο, ψάχνοντας για φαί και δουλειά. Μια εβδομάδα 
νωρίτερα, τον είχαν διώξει από το εργοστάσιο όπου δούλευε στη Λιλ, 
γιατί χτύπησε το αφεντικό. Ο Ετιέν βλέπει από μακριά κάποια φώτα 
να τρεμοσβήνουν, κρεμασμένα στον ουρανό. Είναι τα ορυχεία του 
Βορέ, εκεί όπου θα βρει τη δουλειά που ψάχνει και, μαζί, το ερωτικό 
πάθος και τη βία της εξέγερσης... Για την ολοκλήρωση της επικής αυ
τής ταινίας -που θεωρείται η πιο ακριβή ευρωπαϊκή παραγωγή που 
γυρίστηκε π οτέ- χρειάστηκαν πάνω απο 23 εβδομάδες γυρίσματα και 
πάνω από 30 εκατομμύρια δολάρια. (New Star)

ΠΛΑΝΕΥΤΡΑ ΣΕΛΗΝΗ (TEMPTRESS MOON), 1997
Ταινία του Τσεν Καϊγκέ με τους Γκονγκ Λι και Λέσλι Τσενγκ.
Κοντά στη Σαγκάη, δίπλα στο κανάλι, ζει μια εύπορη οικογένεια 
οπιομανών. Ο πατέρας και τα παιδιά του είναι χρήστες πολλά χρό
νια. Ο αδελφός της γυναίκας του θέλει να σπουδάσει στο Πεκίνο 
και να γ ίνει κι αυτός μέλος της οικογένειας. Όμως, η οικογένεια 
τον αντιμετωπίζει σαν υπηρέτη. Ο μεγαλύτερος αδελφός της Ρούι, 
που είναι κι αυτός όμηρος του οπίου, έχε ι μια ερωτική σχέση με 
την αδελφή του... Ο κινέζος σκηνοθέτης Τσεν Καϊγκέ, τρία χρόνια 
μετά  το Αντίο παλλακίδα μου, υπογράφει ακόμα μια υπερπαραγω
γή με πλούσια σκηνικά και κοστούμια και καταφέρνει να αποσπά- 
σει πειστικές ερμηνείες απο τους ηθοποιούς -  αλλά και το  καλύ
τερο αποτέλεσμα από όλους τους σ υντελεσ τές.(Telefilm Hellas)

ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΠΑΠΑΓΙΑΣ 
(L’ODEUR DE LA PAPAYE VERTE), 1993
Ταινία του Τραν Αν Χουνγκ, που βραβεύτηκε με τη Χρυσή Κάμερα 
του Φεστιβάλ των Καννών, με τους Τραν Νου, Τρουόνγκ Νγκιέν. 
Μέσα από τα μάτια μιας δωδεκάχρονης υπηρέτριας από την επαρχία, 
ακολουθούμε τη συναισθηματική κρίση μιας εγκαταλελειμμένης από 
τον πατέρα οικογένειας. Κάποτε, ο πατέρας επιστρέφει. Είναι άρρω
στος -  και σύντομα πεθαίνει. Δέκα χρόνια μετά, η μικρή υπηρέτρια 
είναι μια όμορφη γυναίκα. Ένα ζευγάρι πρόκειται να παντρευτεί. Στην 
κλειστή κοινωνία του Βιετνάμ, η παραδοσιακή σύζυγος πρέπει να 
αφιερώσει τον εαυτό της αποκλειστικά στο σύζυγο και στα παιδιά 
της. Τι δίνει όμως σε μια γυναίκα τη δύναμη να ζει μια τέτοια  ζωή; 
(Telefilm Hellas)

ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΦΕΑ TON ΑΥΓΟΥΣΤΟ, 1996
Ταινία του Γ ιώργου Ζερβουλακου με τους Βάνα Μπαρμπα. Νίκο Ξαν- 
θοπουλο Μιχαλη Παπαγγελίδη, Βασίλη Τσάγκλο, Ανέστη Βλάχο, Τα- 
κη Χρυσικακο, Δημήτρη Πουλικόκο.
Ο Αλέκος, η Ευριδίκη, ο Διονύσης και ο Κυριάκος είναι μουσικοί. Οταν 
ο Κυριάκος φεύγει γιατί βρήκε καλύτερη δουλειά, κάποιος θυμάται τον 
Ορφέα, έναν μουγγό βοσκό που παίζει κλαρίνο θεϊκά. Ο Πόνος, πλού
σιος αγρότης που είναι ερωτευμένος με την Ευριδίκη, την παίρνει μαζί 
του στην Αθήνα για να την κάνει μεγάλη τραγουδίστρια. Ωστόσο, η Ευ
ριδίκη επιστρέφει και ο Πάνος την ακολουθεί. Κάποια μέρα με τους μπρά
βους του προσπαθεί να την αρπάξει με τη βία, όμως, λίγο παρακάτω, το 
αυτοκίνητο του Πάνου συγκρούεται με ένα τρακτέρ. Ο Ορφέας ανασύ
ρει την αιμόφυρτη Ευριδίκη. Η πόρτα του Αδη, ο ήχος του κλαρίνου, η 
ζωή. Είσοδος ή έξοδος; (Telefilm Hellas)



ΓΥΜΝΟΣ (NAKED), 1996
Ταινία του Μάικ Λη, που απέσπα
σε το Βραβείο Σκηνοθεσίας και το 
Βραβείο Α Ανδρικού Ρόλου στο 
Φεστιβάλ των Καννών, με τους  
Νταίηθιντ Θιούλις, Κάθριν Κάρ- 
τλιτζ, Λέσλυ Σαρπ.
Σε αυτή την ταινία, ο Μάικ Λη δεί
χνει την αθέατη πλευρά του Λον
δίνου. Ένα Λονδίνο που πολλοί άν
θρωποι προτιμούν να αγνοούν, ένα 
Λονδίνο όπου οι φιλίες χτίζονται 
πάνω στον οίκτο, οι σχέσεις βασί
ζονται στο συμφέρον και τη βία και 

το σεξ είναι άγριο και σύντομο. Ο Τζώννυ είναι ο απόλυτος αντιή
ρωας της εποχής μας. Ψυχρός, κυνικός, χωρίς ηθικούς φραγ
μούς αλλά και με ευαισθησία. Η ζωή τον φέρνει αντιμέτωπο με 
περίεργα πρόσωπα και καταστάσεις. (Telefilm Hellas)

ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΤΗΣ ΥΒΟΝΝΗΣ 
(YVONNE S PERFUME),1995
Ταινία του Πατρίς Λεκόντ με τους 
Ιππολύτ Ζιραντό, Σάντρα Μαζανί, 
Ρισάρ Μπορινζέ.
Στις όχθες μιας λίμνης ανάμεσα στη 
Γαλλία και την Ελβετία, μια χούφτα 
ήρωες, μετέωροι στο χρόνο, μέσα 
σε μια ατμόσφαιρα διακοπών. Για- 
τί ο Βίκτωρ Σμάρα κρύβεται πίσω 
απ’ αυτό το αμφίβολο όνομα και τι 
φοβάται; Ποιος είναι στ’ αλήθεια ο 
δρ. Μέιντε, πιο γνωστός στον κό
σμο της  νύχτας ως «βασίλισσα 

Αστρίντ»; Τι γυρεύει σε ένα τέτοιο μέρος μια κοπέλα σαν την Υβόν- 
νη; Βασισμένη στο μυθιστόρημα του Πατρίκ Μοντιάνο Villa Triste, 
η ταινία διαθέτει μια ρομαντική επιφάνεια κάτω από την οποία πα
ραμονεύουν το μυστήριο και ο αισθησιασμός. (Telefilm Hellas)

ΚΑΤΙ Α ΙΣΜΑΪΛΟΒΑ, 1996
Ταινία του Βαλέρι Τοντορόφσκυ με 
τους Ινγκένμποργκα Νταπκουνάι- 
τε, Άλις Φρέιντλιχ, Βλαντψίρ Μά- 
τσκοφ.
Η Κάτια είναι δακτυλογράφος που 
ζε ι μια βαρετή ζωή μαζί με τον 
άντρα της, τον Μίτια, που είναι προ- 
σκολλημένος στην αυταρχική μη
τέρα του. Η ανία της Κάτια μετα- 
τρέπεται σε πάθος όταν γνωρίζει 
τον Σεργκέι και παρασύρεται μαζί 
του σε μια περιπέτεια με τραγικές 
εξελίξεις. Η σχέση τους γίνεται ιδι

αίτερα περίπλοκη όταν, πέρα από τον έρωτα, τους δένει και το 
έγκλημα. Ο Σεργκέι πνίγεται απο ενοχές και φόβο, ενώ η Κάτια 
είναι ατρόμητη, ακόμα και την ύστατη στιγμή που μένει μόνη, 
αντιμέτωπη με το άγριο πάθος της... (Telefilm Hellas-OVO Films)

SIMPLE MEN, 1992
Ταινία του Χαλ Χάρτλεϋ με τους 
Μάρτιν Ντόνοβαν, Γόυίλλιαμ Σέ- 
ητς, Ελίνα Λέβενσον, Κάρεν Σί- 
λας.
Ο Ντέννις είναι ένας νέος με μια 
και μοναδική αποστολή. Να βρει 
τον πατέρα του ο οποίος δραπέ
τευσε από τη φυλακή. Μαζί με τον 
αδελφό του Μπιλ, έναν δραστή
ριο, κυνικό, ατομικιστή εγκλημα
τία, ο οποίος εγκαταλείφθηκε από 
την κοπέλα του, αναζητούν τον 
πατέρα τους. Ο Μπιλ το μόνο που 

σκέφτεται είναι να πάρει εκδίκηση από την κ οπέλα του, παρα
τώντας στα κρύα του λουτρού την πρώτη όμορφη γυναίκα που 
θα συναντήσει. Οι στόχοι μεταλλάσσονται, οι μπελάδες αυξά
νονται, ο πόθος ενσαρκώνεται. (Telefilm Hellas)

ΤΡΕΙΣ ΖΩΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΜΟΝΟ 
ΘΑΝΑΤΟΣ (TROIS VIES ET UNE 
SEULE MORTE), 1997
Ταινία του Ραούλ Ρουίζ με τους 
Μαρτσέλλο Μαστρογιάννι. Άννα 
Γκαλιένα, Μαρίζα Παρέδες, Μελ- 
βίλ Πουπώ. Κιάρα Μαστρογιάννι.
Εγκαταλείποντας το  καινούργιο 
σπίτι του, ένας άντρας βρίσκεται 
ξαφνικά απέναντι από το παλιό του 
σπίτι. Κάποιος πλούσιος καταλή
γει ζητιάνος. Νεαρό ζευγάρι νοι
κιάζει ένα σπίτι, με τον όρο να κρα
τήσει τον μπάτλερ, δηλαδή τον ίδιο 

τον ιδιοκτήτη. Ενας επιχειρηματίας προσποιείται πως έχει σύ
ζυγο και παιδιά στο εξωτερικό προκειμένου να δικαιολογήσει κά
ποιους οικονομικούς χειρισμούς. Τέσσερις ιστορίες «που όλοι 
γνωρίζουν, αλλά κανείς δεν πιστεύει». (Telefilm Hellas)

ΡΑΔΙΟ ΜΟΣΧΑ, 1995.
Ταινία του Νίκου Τριανταφυλλιάς 
με τους Χάρρυ Κλυνν, Ντίνο Ηλιό- 
πουλο, ΜπλαίηνΛ. Ρένινγκερ, Μέ- 
ρεντιθ Νταίηβις, Σβετλάνα Παν- 
κράτοβα.
Η Σόνια είναι μία από τις πολλές ρω- 
σίδες χορεύτριες που άφησαν την 
πατρίδα τους για να βρουν την τύ
χη τους στην Ελλάδα. Βρίσκεται 
όμως εγκλωβισμένη σε ένα στριπτι- 
ζάδικο και βυθίζεται όλο και πιο βα
θιά στα σκοτεινά μονοπάτια του 
υποκόσμου. Μόνη της παρηγοριά, 

η σκέψη του αγαπημένου της Αλιόσα, που ταξιδεύει μακριά, με την 
ορχήστρα του Κόκκινου Στρατού και τους Λένινγκραντ Καουμπόυς. 
Η Σόνια τον περιμένει για να τη σώσει. Ενα γαϊτανάκι προσώπων 
και μύθων σ' ένα καμπαρέ που χωράει όλη τη Γη. (Telefilm Hellas)
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αισθητική (η) ουσ. κλάδος της 
φιλοσοφίας που έχει ως αντικείμενο 
έρευνας την καλλιτεχνική έκφραση 

I I  η αντίληψη ως προς το ωραίο 
(λεξικό Τεγόπουλου-Φυτράκη).

ΑΧ, Η ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ. Πόσοι και πόσοι κα
βγάδες δεν έχουν γίνει με την επίκλησή 
της.

Πόσες φορές δεν έχουν ξιφουλκήσει 
οι δυνάμεις που ασχολούνται με τις τ έ 
χνες, με αντικείμενο τον ορισμό του ωραί
ου. Ηδη από την εποχή του Αριστοτέλη η 
αισθητική ήταν στο στόχαστρο της φιλο
σοφίας και της τέχνης -  όλων όσοι συ- 
νωθούνται γύρω από τις θεωρίες της φι
λοσοφίας, όσοι παράγουν καλλιτεχνικό 
έργο, όσοι το αναλύουν...

Οι καβγάδες έφτασαν μέχρι τον αιώ

πλήθος περιπτώσεις, λοιπόν, στα κινη
ματογραφικά φεστιβάλ και στην κινημα
τογραφική αγορά εν γένει, ενώ η ταινία 
δεν ανοίγει διάλογο με τους αποδέκτες 
της, δεν επικοινωνεί, στο τέλος βγαίνει 
λάδι επειδή είναι - λ έ ε ι -  υψηλής αισθητι
κής. Στο όνομα της αισθητικής, άλλωστε, 
η Ευρώπη, στην αντιπαράθεσή της  με

I  έκ λ ε ιψ η  (1 962 ) 
ου Μ . Α ντο ν ιό ν ι.

Τυπ ικό  
π αρ ά δειγμα  

τ α ιν ία ς  όπου το  
α ισ θ η τικό  

« π ερ ιτύ λ ιγμ α »  
α ν τισ το ιχ ε ί στη  

μόνω ση και σ τ ις  
φ ο β ίες  του  
σ ύγχρ ονου  

ανθρώ π ου. Η 
α ισ θ η τική  του  
φ ιλμ  δ εν  ε ίν α ι 

κενή  φ όρμα .

να μας. Πιο προσιτός στις περιπέτειές 
του, ο 20ός αιώνας έχει επιφυλάξει πλή
θος τυπωμένων σελίδων, πύρινων άρ
θρων, μανιφέστων, έχει υποδεχτεί άπει
ρους καβγάδες για τι είναι «αισθητικό» 
στην τέχνη -  με αποκορύφωμα, τον εκ
φυλισμό του όρου τα τελευταία χρόνια, 
τα χρόνια επέκτασης και κυριαρχίας της 
μαζικής κουλτούρας, όταν η αισθητική 
έγινε αντικείμενο της μικροαστικής κα
θημερινότητας και το ωραίο αποφασίζε- 
ται από τους καταναλω τικούς μηχανι
σμούς δημιουργίας μαζικών στερεοτύ
πων.

Συχνά-πυκνά, στις στήλες των ηθι
κολόγων, στις καθημερινές εφημερίδες, 
εμφανίζονται τον τελευταίο καιρό κείμε
να που κατηγορουν τους Ελληνες ότι στε
ρούνται αισθητικής. Ας ξεκινήσουμε από 
τον οικείο μας χώρο, τον κινηματογρα
φικό, αναζητώ ντας παραδείγματα. Σε

τους Αμερικανούς, πήρε παράταση και 
κατάφερε να παραμείνει η αγορά του οπτι- 
κοακουστικού π ροστατευόμενη -  στο 
πλαίσιο της συμφωνίας της GATT.

Αλλά και έξω , πέρα από τον κινημα
τογράφο, στις κοινές συναναστροφές, 
στη ζωή, η χαμηλή πραγματικότητα, ο τό 
πος όπου η ζωή κυλάει με τους χυμούς 
της, αγχωμένη και ιδρωμένη, ξορκίζεται 
ως κιτσάτη και αισθητικά απεχθής. Η κα
ταναλωτική εποχή μας δεν θυμάται καν 
τους καβγάδες περί του τι είναι τελικά  
ωραίο και τι όχι που σοβούσαν στο χώρο 
του μοντερνισμού παραπέμπει στον εξ- 
πρεσσιονισμό για τα αισθητικά του χα
ρακτηριστικά αγνοώντας ότι οι σκιές και 
οι ζοφερές ατμόσφαιρες της τέχνης των 
ζωγράφων της Βαιμαρης, στον μεσοπό
λεμο, είχαν στενή σχέση με τα τεκταινό- 
μενα στη ζωή, στο κοινωνικό και το πο
λιτικό πεδίο που πάντα στοχεύει η υπο

ψιασμένη και παρεμβατική, η αληθινή τ έ 
χνη έχει ξεχάσει (ή αντιμετωπίζει με ηλί
θιο χαμόγελο, ως «καλτ» παρέκκλιση), 
τον  Τζων Γουώτερς (P ink Flam ingos) 
ακόμα κι ο ζωγράφος Φράνσις Μπαίηκον 
συζητιέται στις συντροφιές για τα μεθύ
σια του, την αυτοκαταστροφική του διά
θεση και τις ζωγραφιές του που θυμίζουν 
κρεοπωλείο -  τα υπόλοιπα είναι συζητή
σεις για τους ειδικούς. Κι έπρεπε να ’ρθει 
ο Αλμοδόβαρ για να αποκτήσει το κιτς 
(πάλι ως «καλτ») υπόσταση -  αλλά η κι- 
τσαρία που καθημερινά συναντάει κανείς 
στις διαδρομές του θεωρείται συνυφα- 
σμένη με τη βαρβαρότητα...

Τα παραδείγματα δεν έχουν τελειω 
μό. Τα τελευτα ία  χρόνια, λες και έχουν 
εγκαθιδρυθεί ειδικά δικαστήρια καλού 
γούστου, που αρμοδιότητά τους είναι να 
δικάζουν τη ζωή, με μοναδικό κριτήριο 
εκείνο της αισθητικής.

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, η «δίκη» έχει ξεκινήσει 
καιρό. Την περίοδο της μεταπολίτευσης, 
το καλό γούστο έγινε συνώνυμο μιας ευ
μάρειας συνυφασμένης με τον κατανα
λωτισμό. Οσο περισσότερο ανέρχονταν 
κοινωνικά οι μεσαίες τά ξεις , τόσο η αι
σθητική έμπαινε στη ζωή τους. Αρχισαν 
να μιλούν για το ντιζάιν η αισθητική στην 
καθημερινότητα απέκτησε ξαφνικά θεω
ρητικούς (ποιος θυμάται τον Βέλτσο να 
κάνει νέους κοινωνικούς διαχωρισμούς 
με άξονα το γούστο;)' στο όνομα της αί
σθησης αυτού του γούστου ξεφύτρωσαν 
αμέτρητα -α υθα ίρετα - εξοχικά ' τα σύν
θετα του μικροαστισμού αντικαταστά- 
θηκαν από τεράστιες βιβλιοθήκες, πολύ 
in, με βιβλία που προορίζονται να μην 
ανοιχτούν π οτέ ' στο όνομα του καλού 
γούστου οι υποψιασμένοι γύρισαν την 
πλάτη στην πολιτική όσοι δεν παρακο
λουθούν τη μόδα, δεν ακούν τις  μουσι
κές του συρμού είναι «ταγάρια»' τα κα
νάλια που προσελκύουν το μεγάλο κοινό 
είναι εκείνα που η λαμπερή τους επιφά
νεια δεν προσβάλλει το κοινό γούστο, τη 
«μέση αισθητική» (κι ας προσβάλλουν την 
κοινή λογική) ο Λαζόπουλος χειρίζεται 
τις καθημερινές κοινοτοπίες γουστόζικα 
αφήνοντας πίσω του τον «άγαρμπο» και 
«ακαλαίσθητο» Χάρρυ Κλυνν ο οποίος 
ωστόσο έχει εισαγάγει το επιθεωρησια- 
κό είδος που χρησιμοποίησαν οι Μήτσοι 
η μαγειρική είναι της μόδας και στα σικ 
εστιατόρια η σαλατα πρέπει να έχει απα- 
ραιτήτως τη σως του σεφ (μαγιονέζα με
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κέτσαπ και μουστάρδα)' οι γέροι μας που 
τους παρκάρουμε μόνους στα γηροκομεία 
δεν πρέπει να κυκλοφορούν μαζί μας 
επειδή είναι παρηκμασμενοι, άκομψοι και 
άλλης εποχής και μπορεί να συναντη
θούμε με κανέναν στο δρόμο ο οποίος εν
δέχεται να μας χλευάσει που διαλέξαμε 
τέτοιους γονείς... Ο κατάλογος είναι ατε
λείωτος, τα ειδικά δικαστήρια του καλού 
γούστου και του αισθητικώς ορθού δου
λεύουν με εξοντωτικούς ρυθμούς.

ΔΕΙΤΕ, ΛΟΙΠΟΝ, πώς άλλαξαν τα πράγ
ματα γύρω μας τα τελευταία χρόνια. Δεί
τε  πώς αστραφτοκοπούν οι οθόνες των 
τηλεοράσεων -  αν δεν αστράφτουν, μυ
ρίζουν φτώχεια και πεθαμένες ακροα
μ α τικό τη τες . Δ ε ίτε  πώς τα περιοδικά 
προσέχουν το «στήσιμο», το lay out -  αν 
δεν το κάνουν είναι για κλείσιμο, αφού 
οι αναγνώστες χαζεύουν αλλά δεν δια
βάζουν.

Δείτε πόση πέραση έχουν στην αγο
ρά της τέχνης οι μεγαλόστομες και ασυ
νά ρτη τες  αρλούμπες πλήθους τεχνο - 
κριτικών - στο όνομα της ευρυμάθειας 
και χάριν της μικροεξουσίας που υπο
βάλλει με γλωσσικές ακροβασίες τη μι
κρή αγορά τη ς  τέχ νη ς . Δ ε ίτε  πώς λά
μπουν, κατακάθαροι και άσπιλοι οι γιά- 
πηδες -  λες και δεν τους έχει φύγει ο 
τάκος στο καθημερινό κυνήγι της  επι
τυχίας παράλληλα με τις ίντρ ιγκες για 
να επιβιώσουν στο άγρια ανταγωνιστι
κό περιβάλλον τους. Δείτε...

Στο όνομα της αισθητικής. Στο όνο
μα του αισθητικώς ορθού. Είναι όμως 
(και πόσο;) αθώα η έμφαση αυτή στο κα
λό γούστο που τείνει να αναβαπτίσει το 
περιεχόμενο της ζωής μας;

Υποστηρίζω ότι η μανία με την αι
σθητική δεν οδηγεί πουθενά αλλού πα
ρά σε μια ακόμη σύγχυση, ανάμεσα στις 
τόσες συγχύσεις, που μας κάνουν να με
γεθύνουμε τα ασήμαντα και να παρα
γνωρίζουμε τα ουσιώδη. Ο υποκειμενι
σμός του γούστου, όταν ερμηνεύει κατ’ 
αποκλειστικότητα τα φαινόμενα, είναι 
ιδιαίτερα ανεπαρκής μέθοδος για να απο
δώσει τη σύνθετη διάσταση της ζωής.

Οταν, όμως, το αισθητικώς ορθό επι
βάλλεται ως μέτρο για να ζούμε, σχεδόν 
υποχρεωτικά βυθιζόμαστε στην παρε
ξήγηση. Η αισθητική ως τρόπος να ορι- 
σθούν νέες κοινωνικές κατηγορίες, μια 
κενή φόρμα, ένα άδειο κέλυφος, τείνει 
να υποκαταστήσει την ίδια τη ζωή.

ΤΟ ΕΧΩ ΞΑΝΑΚΑΝΕΙ, θα τον εκθέσω για 
μια ακόμα φορά -  γνωρίζει ότι τον ακούω 
προσεκτικά και χαίρομαι που υπάρχουν 
ακόμα κάποιοι άνθρωποι στο χώρο των 
τεχνώ ν που να τα λένε καθαρά. 0α επι
καλεστώ για άλλη μια φορά τον σκηνο
θέτη Σταύρο Τσιώλη. Σε μια από τις πα- 
λ ιό τερ ες  διοργανώσεις του «Πανορά
ματος» της Ελευθεροτυπίας, βλέπαμε 
μαζί μια παλιά γιουγκοσλαβική ταινία, 
με τίτλο  Οταν θα είμαι νεκρός και χλο

οι δημοσιογράφοι ούτε το γυαλιστερό δέ
λεαρ της τηλεόρασης ούτε ο πρωταθλη
τισμός στα ιερατεία της αισθητικής προ
ώθησης -  εκεί που δίνονται τα μεγάλα 
βραβεία που, όταν παίρνει κανένα και κά
ποιος Ελληνας, μας κάνουν να αισθανό
μαστε εξίσου περήφανοι, όπως τη νύχτα 
εκείνη που στην Ολυμπιάδα ο Πύρρος 
Δήμας σήκωνε τα αγκωνάρια.

Οχι, λοιπόν. Η πραγματικότητα δεν 
είναι όμορφη, δεν είναι αισθητικώς ορ

Το ερ γ α σ τή ρ ι το υ  
δ ό κ το ρ ο ς  
Κ αλλιγκά ρ ι, 
κλασ ικό  έρ γο  του  
γερ μ α ν ικ ο ύ  
εξπ ρ εσ σ ιον ισ μού  
(σ κην. Ρόμπ ερτ  
Β ίννε , 1919).
Μ ε  το ν  κα ιρό , 
τε ίν ο υ μ ε  να 
α να λ ύ ο υ μ ε  τη  
μορφή ξε χ ν ώ ν τα ς  
ότι το  ρ εύμα  του  
εξπ ρ εσ σ ιονισ μού  
π ρ οειδοπ οίησ ε  
για  τη ν  άνοδο  
του  να ζισ μ ο ύ .

μός. Ηταν ένα ασπρόμαυρο γύρω από 
μια λούμπεν αλητεία, που κυκλοφορώ
ντας στο αισθητικώ ς παραδεκτό της  
εποχής (το κράτος του Τίτο και τους δι
κούς του προπαγανδιστικούς κοινούς 
τόπ ους) α μφ έβα λλε για τη ν  επίσημη 
ομορφιά, αντιπροτείνοντας μια παράξε
νη ζεστασιά ενός κόσμου υπόγειου, που 
καιγόταν να ζήσει κι ας ήταν βουτηγ
μένος στην ασχήμια. «Πώς σου φαίνε
τα ι;»  , ρω τάει ο Τσ ιώ λης. «Κομμάτι 
άγαρμπο», του απαντώ. «Εντάξει, άγαρ
μπο», μου αντιγυρίζει, «όμως αυτοί ε ί
παν με τον τρόπο τους ό,τι εμείς τό τε  
δεν τολμούσαμε να διανοηθούμε. Τι έχει 
μεγαλύτερη σημασία; Η πλαστή ομορ
φιά που δεν εκφράζει τίποτα; Η αναπα
ράσταση της ζωής στην πραγματική της 
διάσταση, έστω κι αν οι αφηγηματικοί 
τρόποι δεν είναι τόσο κομψοί;»

Αναρωτήθηκα με τη σειρά μου. Και 
συνεχίζω να αναρωτιέμαι -  καθυστερη
μένα ξανάρχισα να διαβάζω κείμενα για 
την αισθητική, μέχρι και την Αισθητική  
αγωγή του Ψλωμπέρ έκατσα και ξανα
διάβασα. Ο,τι σοβαρό και να διαβάσω, 
νομίζω ότι έχω καταλήξει -  δεν αλλάζω, 
δεν με αλλάζουν πια ούτε όσα γράφουν

θή. Ενα καζάνι που βράζει είναι η πραγ
ματικότητα -  και το καλό γούστο είναι 
ένα προπέτασμα πίσω από το οποίο κυ
λούν οι χυμοί της πραγματικής ζωής. Και 
καμιά εικόνα, καμιά λέξη , τίποτα έν τε 
χνο (του πολιτισμού, όπως λέμε τελευ 
ταία) δεν μπορεί να κομπάσει ότι με αυ- 
τάρκεια μπορεί να αρθεί υπεράνω της 
πραγματικότητας, ότι λειτουργεί ερήμην 
της πραγματικότητας. Γι’ αυτό άλλωστε 
και οι μεγάλες αντιφάσεις στην προώ
θηση των καλλιτεχνικών έργων που κο
μπάζουν ότι, ως εκφράσεις υψηλής αι
σθητικής, δεν ενδιαφέρονται να έχουν 
σχέση με την πραγματικότητα. Στην τα 
πεινή, στη χθαμαλή πραγματικότητα προ
σφεύγουν για να προωθηθούν. Στις ωραί
ες και χυδαίες κολλιγιές με τους εμπό
ρους προσφεύγουν, στις τεχν ικές  των 
δημοσίων σχέσεων, στα κοσμικά συμπα- 
ρομαρτούντα καταφεύγουν, στο θόρυ
βο... Κι η «αισθητική» (με εισαγωγικά πιά) 
είναι ένα άγαρμπο, ανεδαφικό, θολό προ
πέτασμα καπνού - ό,τι πρέπει για να τσι
μπήσουν όσοι είναι έτοιμοι να συγκινη- 
θούν με το τίποτα που τους υπαγορεύ
ουν πως είναι η έκφραση του υψηλού.

Ηλίας Κανέλλης

η



Παλιά τεύχη του «Κινηματογραφιστή» 
διατίθενται στα γραφεία του περιοδικού. 
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ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 
ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΝΙΔΗΣ Α θ.
Πουλχερίας 22, Αθήνα 11473 
Τηλ. 8235000, 8225155, Fax: 8230649 
AN-MAP FILM
Συνεσίου Κυρήνης 3-5-7, Νεάπολη 11471 
Τηλ. 6465764, Fax: 6467033 
CINEMAGIC 
Χίου 57, Αθήνα 10439 
Τηλ. 8821570, 8215087, Fax: 8823716 
ΣΚΛΑΒΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
Ζωοδόχου Πηγής 69, Αθήνα 10681 
Τηλ. 3836350, 3804306, Fax: 3841381 
SOUND STUDIO ATHENS S.A 
Μεσογείων 184, Χολαργός 15561 
Τηλ. 6544644-7, Fax: 6536789 
e-mail: ssa184@compulink.gr 
TONE STUDIO
Θανάσης Αρβανίτης & ΣΙ A. OE.
Σολωμού 8, Εξάρχεια 10683 
Τηλ. 3819233,3300223  
Fax: 3819234

ΠΑΡΑΓί1Ϊ Μ Ι  ΒΙΝΤΕ0
ACCELERE ΑΕ
Πλ. Βικτωρίας 11, Αθήνα 10434 
Τηλ. 8220237, 8220251, Fax: 8223365 
ACTIVITY PRODUCTIONS 
Δημοσθένους 34, Καλλιθέα 17671 
Τηλ/Fax: 9524645
ΑΚΤΙΝΑ AUDIOVISUAL PRODUCTION ΑΕ
Σαραντοπόρου 27, Χολαργός 11561
Τηλ. 3637453
ALFALFA
Μπιζανίου 10, Περισσός 14233 
Τηλ. 8615584, 8649913, Fax: 8641903 
ΑΝΩΣΗ ΑΕ
Ζαν Μωρέας 20, Χαλάνδρι 15232 
Τηλ. 6832436, 6849059, Fax: 6816568 
APOLLO TV INT'L
Λεωφ. B. Κωνσταντίνου 46, Αθήνα 11635 
Τηλ. 7224243, 7234896, Fax: 7214247 
ΑΣΤΡΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕ 
Πλατ. Αιγύτττου 1Α, Αθήνα 10434 
Τηλ. 8835987-8, Fax: 8218823 
ΑΤΑ ΑΕ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ACCELERE ΑΕ
Πλ. Βικτωρίας 11 Αθήνα 10434 
Τ η λ .8220237, 8220251, Fax: 8223365 
ΑΛΕΧΑΝΔΡΟΣ FILMS ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 
Αγαλιανού 13, Αθήνα 11442 
Τηλ. 6421165, Fax: 6454466 
CINE TV VIDEO PRODUCTIONS ABE 
12ο χλμ. Εθνικής οδού Αθηνών Λαμίας 
Γέφυρα Μεταμόρφωσης, Αττική 
Τηλ. 2894600, Fax: 2894709 
CINETIC
Λασκάρεως 3, Αθήνα 11471 
Τη λ .6437263,6437264,Fax:6437264 
ΔΥΑΣ TV PRODUCTIONS ΕΠΕ 
Αλκμεωνίδων 6, Αθήνα 16121 
Τηλ. 7258952-3, Fax: 7258954 
HYPERION ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
Ζαίμη 31-33, Αθήνα 10682 
Τηλ. 8224318, Fax: 8224257 
KINO TV & MOVIES PRODUCTION AE 
Λεωφ. Κηφισίας 40, Μαρούσι 15125 
Τηλ. 6899321-5, 6899327-9, Fax: 6898545 
MAGIKON ΕΠΕ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΑΙΝΙΩΝ 
Πλ. Αιγύπτου 1, Αθήνα 10434 
Τηλ. 8227356, Fax: 8214762 
ΜΥΘΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕ 
Συνεσίου Κυρήνης 18, Αθήνα 11471 
Τηλ. 6442578, 6452555, Fax: 6461935 
PRO.FIT ΕΠΕ
Αναπήρων Πολέμου 4-6, Αθήνα 11521 
Τηλ. 7251044, 7253885, Fax: 7211572 
STE Fl
Χειμάρας 10-12, Μαρούσι, 15125 
Τηλ. 6808910, Fax: 6808918 
TARGET FILM 
Επτανήσου 1, Κυψέλη 11257 
Τηλ. 8236895, Fax: 8221288 
ΦΑΝΤΑΣΙΑ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΕΠΕ 
Καλλισπέρη 24, Αθήνα 11742 
Τηλ. 9226840, Fax: 9226840 
ΦΑΣΜΑ ΕΠΕ
Αριστοτέλους 1, Μοσχάτο 18345 
Τηλ. 4825983, Fax: 4828267 
FRAMEWORKS
Passenheimerstr 3, Berlin Germany 14055
Τηλ. +4930 30099913
Fax: +4930 3048098
e-mail: frameworks@compuserve.com
V.C.A. ΑΕ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ & KINHMAT. ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ
B. Γεωργίου 35, Χαλάνδρι 15232
Τηλ. 6841560-2, Fax: 6846040
ΑΠΑΝΝΙΔΗΣ Δ.-ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ
Ιωάννη Πολέμη 4, Θεσσαλονίκη 54248
Τηλ. 031-322623, Fax: 031-322623

Αρτέμιδος 1, Μαρούσι 15125 
Τηλ. 6853628, Fax: 6845385 
AUDIO VISUAL
Εθν. Αντιστάσεως 104, Παλλήνη Αττικής 15344
Τηλ. 6668802, 6668824, Fax: 6666996
ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
Αμφικτύονος 12, Αθήνα 11851
Τηλ. 3455912, 093-237877, Fax: 3478663
BLUE STUDIO LTD
Αγ. Γεωργίου 60, Αθήνα 15123
Τηλ. 6891757,6891857
ΓΚΑΒΑΛΟΣ ΟΕ
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Κρίτωνος 16, Αθήνα 16121
Τηλ. 7240553, 7249892, Fax: 7223562
CARTOONIST PRODUCTIONS
Καπετάν Χρονά 6, Αθήνα 11525
Τηλ. 6921387, 6911137, Fax: 6910414
CINE TV VIDEO PRODUCTIONS ABE
12ο χλμ. Εθνικής οδού Αθηνών Λαμίας
Γέφυρα Μεταμόρφωσης, Αττική
Τηλ. 2894600, Fax: 2894709
C.N.G.
Αμύντα 12, Αθήνα 11635 
Τηλ. 7235156, 7235390, Fax: 7251143 
COMET TV ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ 
Ιατρίδου 128, Καλλιθέα 17675 
Τηλ. 9565061, Fax: 9329604 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓ. 8, ΣΙΑ ΕΕ 
Φαναριωτών 18, Αθήνα 11471,
Τ η λ .6445732
ΔΥΑΣ TV PRODUCTIONS ΕΠΕ
Αλκμεωνίδων 6, Αθήνα 16121 
Τηλ. 7258952-3, Fax: 7258954 
ΕΙΚΟΝΑ ΕΠΕ
Μαυρομιχάλη 168, Αθήνα 11472 
Τηλ. 6460748, 6420451, Fax: 6420451 
HOT SHOT
Αρνης 3, Αθήνα 11528
Τηλ. 7236922, Fax: 7251021
ΗΧΟΣ & ΕΙΚΟΝΑ ΕΠΕ
Ελ. Αλαμέιν 5Β, Χαλάνδρι
Τηλ. 6857040-3, Fax: 6856044
INTERCONSULTING
Λουίζης Ριανκούρ 64, Αθήνα 11523
Τηλ. 6921041, Fax: 6984209
KABEL CINE-TV PRODUCTIONS & SALES
Δημοσθένους 1, Χαλάνδρι 15234
Τηλ. 6858033, Fax: 6858034
KINO TV & MOVIES PRODUCTION AE
Λεωφ. Κηφισίας 40, Μαρούσι 15125
Τηλ. 6899321-5, 6899327-9
Fax: 6898545
LEXICON
Αρχιμήδου 55, Μετς
Τηλ. 7525439, 7510105, Fax: 7014197
MANGOS STUDIOS
Αποστόλου Παύλου 6 
Μαρούσι 15123,
Τηλ. 6851951, Fax: 6822450

ΚΟΥΠΟΝΙ ΔΩΡΕΑΝ
ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΑΓΓΕΛΙΑΣ
Συμπληρώστε το κείμενο της αγγελίας σας 

έως 30 λέξεις

ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

Τό περιοδικό διατηρεί το δικαίωμα να μη δημοσιεύει αγγελίες με διαφημιστικό περιεχόμενο

MAX PRODUCTIONS ΑΕ
Δημ.Ράλλη 16, Μαρούσι 15124 
Τηλ. 6121644, 6125085, Fax: 6122771 
MEDIA PALLET 
Αργαίου 3, Ν. Σμύρνη 17123 
Τηλ. 9323822, Fax: 9324588 
MODIANO LTD
Κων. Παλαιολόγου 73, Χαλάνδρι 15232
Τηλ. 6826743, 6846398, Fax: 6844078
MOVIES ΕΠΕ
Ιωνίας 4, Ν. Σμύρνη 17121
Τηλ. 9328183-6, 9320610, Fax: 9320255
MULTIVISION
Αμασείας 8-10, Αθήνα 11634 
Τηλ. 7220028, Fax: 7217042 
ΜΥΘΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕ
Συνεσίου Κυρήνης 18, Αθήνα 11471 
Τηλ. 6442578, 6452555, Fax: 6461935 
ORASIS
Αγ. Κωνσταντίνου 40, Μαρούσι 15124 
Τηλ. 6806537-9, Fax: 6806540 
ΠΑΝΘΕΑΜΑ
Μαρ. Αντύπα 148, Ηλιούπολη 16342 
Τηλ. 9954893, Fax: 9937973 
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ- ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ 
Παπαρηγοπούλου 40, Αθήνα 11473 
Τηλ. 6448194, 6448143, Fax: 6421787 
P.P.V. ΑΕ - Π. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΑΕ 
Χειμάρας 5, Μαρούσι 15125,
Τηλ. 6899085-8, Fax: 6899089 
PRO.FIT ΕΠΕ
Αναπήρων Πολέμου 4-6, Αθήνα 11521 
Τηλ. 7251044, 7253885, Fax: 7211572 
ΣΑΪΤΑ ΕΠΕ
Κοτυαίου 1, Αθήνα 11521
Τηλ. 6436681,6432605, Fax: 6446927
STEFI
Χειμάρας 10-12, Μαρούσι, 15125 
Τηλ. 6808910, Fax: 6808918 
STUDIO VERTICAL 
Καποδιστρίου 1, Μαρούσι, 15122 
Τηλ. 8020826, Fax: 8054710 
TARGET FILM 
Επτανήσου 1, Κυψέλη 11257 
Τηλ. 8236895, Fax: 8221288 
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΒΕΕ 
2ο χλμ Λεωφ. Παιανίας-Μαρκοπούλου 
Κορωπί 19400
Τηλ. 6643691,6645458, Fax: 6645453 
T.F.G. THE FILM GROUP LTD 
Ακαρνανίας 3A, Αθήνα 11526 
Τηλ. 7485174-5, Fax: 7485309 
FRAMEWORKS
Passenheimerstr 3, Berlin Germany 14055 
Τηλ. +4930 30099913, Fax: +4930 3048098 
e-mail: frameworks@compuserve.com 
V.C.A. AE ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ &
KINHMAT. ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ 
B. Γεωργίου 35, Χαλάνδρι 15232 
Τηλ. 6841560-2, Fax: 6846040 
VIDEO SONIC AE 
Ευρυδάμαντος 1, Ν Κόσμος 11745 
Τηλ. 9242200, 9242205, Fax: 9247388

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Δ.-ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ
Ιωάννη Πολέμη 4, Θεσσαλονίκη 54248 
Τηλ. 031-322623, Fax: 031-322623 
ΕΝΟΡΑΣΙΣ ΕΠΕ
Νικολαίδη 23, Θεσσαλονίκη 54646 
Τηλ. 031-425880, Fax: 031-425882 
MANGOS SALONICA 
Τεχνολογικό Πάρκο Θεσ/κης,
P.O.BOX 328 57001
Τηλ. 031-474166, 474167, Fax: 031-474168 
Μ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ 
Απόλλωνος 4, Κάτω Τούμπα Θεσ/κη, 54454 
Τηλ/Fax: 031- 941676, 031- 941666 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ FILM & VIDEO PRODUCTIONS 
Τσιμισκή 127, θεσ/κη 54621 
Τηλ. 031-281563, Fax: 031-242663

ΠΑΡΑΓΩΓΉ ΔΙΑΦ /ΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ

ACTIVITY PRODUCTIONS
Δημοσθένους 34, Καλλιθέα 17671 
Τηλ/Fax: 9524645 
ARTOON ΑΕ
Μελανδίας 34, Αθήνα 11631
Τηλ. 9021885, 9023038-9, Fax: 9021847
ΑΡΩΝΗΣ Ε. & ΣΙΑ ΟΕ
Προβελεγγίου 4, Παλ. Ηράκλειο 14122
Τηλ. 2847051-5, 2847133, Fax: 2847193
BLUE STUDIO LTD
Αγ. Γεωργίου 60, Αθήνα 15123
Τηλ. 6891757,6891857
CELS UNLIMITED
Μπόταση 6, Αθήνα 10682
Τηλ. 3835800, Fax: 3842363
CINEGRAM
Γούναρη 43, Αγ. Παρασκευή 15343 
Τηλ. 6010540, 6004182-4 
Fax: 6391318 
EGGS & BACON
Αμαρυλλίδος 59Α, Π. Ψυχικό 15452 
Τηλ. 6776422, 6776413, Fax: 6712942

mailto:ssa184@compulink.gr
mailto:frameworks@compuserve.com
mailto:frameworks@compuserve.com


HOT SHOT
Αρνης 3. Αθήνα 11528
Τηλ 7236922, Fax 7251021
ΗΧΟΣ λ ΕΙΚΟΝΑ ΕΠΕ
Ελ Αλαμέιν 5Β. Χαλάνδρι 15233
Τηλ, 6857040-3, Fax: 6856044
INTERTEL SERVICES ΑΕ
Λεωφ. Κηφισίας 117, Μαρούσι 15180
Τηλ 6191424 5, Fax: 6191422
ΚΑΒΟΥΚΙΔΗΣ Ν. & ΣΙΑ ΕΕ
Ελλ Αξιωματικών 29, Αθήνα 16233
Τηλ 7522942, Fax: 7640678
KEY VISION
Λεωφ Μεσογείων 292
Χολαργός 15562
Τηλ. 6527955, 6523188, Fax: 6523188
KINECOM FILMS
Κονίτσης 66, Βριλήσσια 15235
Τηλ 6833832, Fax:6833919
KINETRON FILMS
Πσπανικολή 88, Χαλάνδρι 15232
Τηλ 6833832, Fax:6833919
KINO TV & MOVIES PRODUCTION AE
Λεωφ. Κηφισίας 40, Μαρούσι 15125
Τηλ. 6899321-5, 6899327-9, Fax: 6898545
LEXICON
Αρχιμήδου 55, Μετς
Τηλ. 7525439, 7510105, Fax: 7014197
MANGOS STUDIOS
Αποστόλου Παύλου 6, Μαρούσι 15123
Τηλ. 6851951, Fax: 6822450
MODIANO LTD
Κων. Παλαιολόγου 73, Χαλάνδρι 15232 
Τηλ. 6826743, 6846398, Fax: 6844078 
MOVIELAB ΑΕ
Κηφισίας 10-12, Μαρούσι 15125
Τηλ. 6845712, ΤΙχ: 216768, Fax: 6845636
MOVIES ΕΠΕ
Ιωνίας 4, Ν. Σμύρνη 17121
Τηλ. 9328183-6, 9320610, Fax: 9320255
MULTI MEDIA
Κονδυλάκη 2, Π. Ψυχικό 15452
Τηλ. 6741332, 6778811, Fax: 6875983
ΝΟΥΛΕΛΗΣ Γ. ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ
Στουρνάρα 15, Αθήνα 10682
Τηλ. 3802017, 3802210, Fax: 3829030
OPTICOM ΕΠΕ
Ανδρομάχης 19
Παράδ. Αμαρουσίου 15125
Τηλ. 6840504, 6840771, Fax: 6817554
PUBLICA TV PRODUCTIONS
Καρτάλη 4, Αθήνα 11528
Τηλ. 7711494-5, 7785858, Fax: 7713700
STARS UNLIMITED SA
Ελλήνων Αξιωματικών 29
Καρέας 16233
Τηλ. 7522942, 7526215, Fax: 7640678 
STEFI
Χειμάρας 10-12, Μαρούσι 15125
Τηλ. 6808910, Fax: 6808918
STUDIO VERTICAL
Καποδιστρίου 1, Μαρούσι, 15122
Τηλ. 8020826, Fax: 8054710
ΦΙΛΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Γ. ΠΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ
Γ.ΤΣΕΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ
Φερών 15 Αθήνα 10434
Τηλ. 8836516-19, 8830987, Fax: 8839056
FOSS
Γρανικού 7, Μαρούσι 15125 
Τηλ. 6806906-7, Fax: 6899486

Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν ΙΚ Η
DELIGHT TV PRODUCTIONS ΕΠΕ
Μαυρομιχάλη 37 & Ν.Εγν. 311 
Θεσσαλονίκη 54249 
Τηλ. 031-323456, Fax: 031-320029 
INTERNEED ΓΙΣΚΑΚΗΣ Α.Ε.
Αγ. Δημητρίου 190
Θεσσαλονίκη 54638
Τηλ. 031-202405, 248377
Fax:031-218738
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ FILM & VIDEO
PRODUCTIONS
Τσιμισκή 127, Θεσ/κη 54621
Τηλ. 031-281563, Fax: 031-242663
ΙΣΤΟΣ
Ζαχαρίας Μουτάφης
Μαρουλάς, Ρέθυμνο 74100 
Τηλ. 0831-72512, Fax: 0831-72512

POST PRO D U CTIO Ν
ΑΘΗΝΑ

ANIMAGIC, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΗΣ
Αν. Θράκης 3, Αθήνα 16232 
Τ η λ .7626930
e-mail :animagic@rocketmail.com 
BLUE STUDIO LTD
Αγ. Γεωργίου 60, Αθήνα 15123 
Τηλ. 6891757,6891857  
CINEMAGIC 
Χίου 57, Αθήνα 10439 
Τηλ, 8821570,8215087  
Fax: 8823716

EUROPOST THE POST 
PRODUCTION FACILITY
Εθν. Αντιστάσεως 64, Χαλάνδρι 15231 
Τηλ 6723340, Fax: 6713326 
EURO STUDIO TELEVISION 
Λ Μαραθώνος 53, Παλλήνη 15344 
Τηλ 6666761,Fax: 6668342 
MANGOS STUDIOS 
Αποστόλου Παύλου 6, Μαρούσι 15123 
Τηλ. 6851951, Fax: 6822450 
MAX PRODUCTIONS AE 
Δημ.Ράλλη 16, Μαρούσι 15124 
Τηλ. 6121644, 6125085, Fax: 6122771 
MULTI MEDIA
Κονδυλάκη 2, Π. Ψυχικό 15452
Τηλ. 6741332,6778811, Fax: 6875983
ORASIS
Αγ. Κωνσταντίνου 40, Μαρούσι 15124 
Τηλ. 6806537-9, Fax: 6806540 
PIXEL- Λαμττρινή Φιλιούση & ΣΙΑ 
Σμύρνης & Καμέλια, Γλυκά Νερά 
Τηλ. 6041523, Fax: 6657928 
P.P.V. ΑΕ - Π. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΑΕ 
Χειμάρας 5, Μαρούσι 15125 
Τηλ. 6899085-8, Fax: 6899089 
SPECTRAL
Κηφισίας 10-12, Μαρούσι 15125
Τηλ. 6813485, 6842025
STUDIO VERTICAL
Καποδιστρίου 1, Μαρούσι, 15122
Τηλ. 8020826, Fax: 8054710
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΒΕΕ
2ο χλμ Λεωφ. Παιανίας-Μαρκοπούλου,
Κορωπί 19400
Τη λ .6643691,6645458
Fax:6645453
TONE STUDIO
Θανάσης Αρβανίτης & ΣΙΑ. ΟΕ. 
Σολωμού 8, Εξάρχεια 10683 
Τηλ. 3819233, 3300223, Fax: 3819234 
T.F.G. THE FILM GROUP LTD 
Ακαρνανίας 3A, Αθήνα 11526 
Τηλ. 7485174-5, Fax: 7485309 
ΦΑΝΤΑΣΙΑ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΕΠΕ 
Καλλισπέρη 24,Αθήνα 11742 
Τηλ. 9226840, Fax: 9226840

ΕΞΟ Π Λ ΙΣΜ Ο Σ
ALFALFA
Μπιζανίου 10, Περισσός 14233 
Τηλ. 8615584, 8649913, Fax: 8641903 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΕΕ
Βερανζέρου 20 & Γ  Σεπτεμβρίου 16 
Αθήνα 10432
Τηλ. 5222711,8226829, Fax: 5246475 
ΕΝΟΡΑΣΙΣ ΕΠΕ
Νικολαΐδη 23, Θεσσαλονίκη 54646 
Τηλ. 031-425880, Fax: 031-425882 
M.C. ΜΑΝΙΟΣ
Αραχναίου 12, Αθήνα 11522 
Τηλ. 6452995-7, Fax: 6441849 
PANOU AUDIOVISUAL 
Ευσταθίου 19, Αθήνα 11524 
Τηλ. 6494030, Fax: 6480305 
FOTO TECNICA 
Φραγκίσκος Πατήρης 
Κλεισόβης 7 & 12, Αθήνα 10677 
Τηλ. 3822002, 3825776 
Fax: 3822182

Μ Ο Υ ΣΙΚ ΕΣ  Β ΙΒ Λ ΙΟ Θ Η ΚΕΣ
ARCADIA
Στουρνάρη 27 Δ, Αθήνα 10682 
Τηλ. 3304426-7, Fax: 3304427

tinfiuponiKfz
flic ΥΘΥΠΣί ΙΣ

ΑΑΤΟΝ: http://www.aaton.com
ABCNEWS VIDEOSOURCE:
http://www.abcnewsvsource.com
ADOBE: http://www.adobe.com
ALPHA CINE LABS: http://www.alphacine.com
AMERICAN CINEMATOGRAPHER:
http://www.cinematographer.com
ANGENIEUX: http://www.centuryoptics.com
ARRI: http://www.arri.com
AVID: http://www.avid.com
BERLIN FILM FESTIVAL:
http://www.filmlest-berlin.de/
BIRNS & SAWYER, INC:
http://www.birnsandsawyer.com
BOGEN CINE: http://www.bogenphoto.com
BUG-LITE (K 5600 lighting): http://www.K5600.com
B+W FILTER (Schneider Optics,Inc.):
http://www.schneideroptics.com
CAMERA CONTROL: http://www.mrmoco.com
CANNES INTERNATIONAL
FILM FESTIVAL: http://www.mteractive8.com/cannes/
CANON: http://www.canon.com
CARTONI U.S.A.: http://www.cartom.com

___ _______________________
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
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ΤΕΧΝΙΚΟΣ

ΕΞΟ ΠΛΙΣΜ Ο Σ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

& TV
ΚΙΟΥ 22 - ΤΚ. 11364 ΚΥΨ ΕΛΗ  

ΤΗΛ: 8615584, 8649913 
FAX: 8641903 

KIN.: 094-357491 
094-2753010

CENTURY(presision optics):
http://www.centuryoptics.com 
CFI: http://www.cfi-hollywood.com 
CONSEPT: http://www.conceptlight.com 
CYBERSPACE FILM SCHOOL : 
http://HollywoodU.com 
D.G.A: http://dga.org/dga/
ESS: http://www.essintl.com
FAST OR SLOW (UNILUX):
hhtp://WWW.UNILUX.COM
FILMSHOP (Crescit Sofware): http://www.crescit.com
FUJIFILM:http://www.fujifilm.com
IMAGE BANK: http://www.imagebank.co.uk
IMAGE G: http://www.lmageG.com
INFERNO: http://www.discreet.com
INNOVISION OPTICS, INC,:
http://www.innovision-optics.com
KODAK MOTION PICTURE FILM:
http://www.kodak.com/go/motion
KODAK VISION: http://www.kodak.com/go/kodak
NAGRA: http://www.nagra.com/nagra/default.html
OCONNOR: http://www.ocon.com
OPTEX: http://www.optexint.com/optex
PAG U.S.A.: http://www.pag.co.uk
PANASONIC: http://www.panasonic.com
PHILIPS: http://www.philipsbts.com
QUANTEL(DOMINO): http://www.quantel.com
REI MEDIA GROUP: http://www.reimedia.com
SEKONIC: http://www.sekonic.com
SILICON GRAPHICS (SGI): http://www.sgi.com
SONY: http://www.sony.com
SPECRTA CINE, INC.: http://www.spectracine.com
SUNRAY MFG: http://WWW.SUNRAY-HMI.COM
T.D.K:http://www.tdk.com/tec.html
TEKTRONIX: http://www.tek.com/VND
THESSALONIKI FILM FESTIVAL:
http://www.magnet.gr/filmfestival
WES CAM: http://www.wescam.com

flrrtnifz
•Ειδική Δακτυλογράφος Σεναρίων, 
Θεατρικών έργων, Ράδιο, TV, 
καθώς και πόσης φύσεως κείμενα.
Καίτη Φλώρου,
Κωλέττη 33, Αθήνα.
Τιΐλ. 3810865, Fax:3823676 
•Επαγγελματικό Εργαστήριο Σεναρίου 
με την ΒΙΚΤΩΡΙΑ KING-ΒΟΡΕΑΔΗ. 
Ιδιαίτερα & ομαδικά προγράμματα. 
Ειδίκευση σε όλα τα μέσα και είδη 
(Τηλεοπτικά, Κινηματογραφικά, 
Μυθοπλασίας, Ενημερωτικά).
TnA/Fax: 9212326, Κιν. 093-789506 
•ΝΙΚΟΝ F3 άψογης κατάστασης με φακό 
28mm , F2.8 χ ε ιρ ο κ ίν η το  (NIKKOR) 
290.000 δρχ. (δίδονται πακέτο, όχι χωρι
στά). Σοβαρές προτάσεις.
Τ η λ .093. 681309
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P O W E R .
Η ισχύς του κύματος των προϊόντων ανοιχτής αρχιτεκτονικής. Κάτω από Windows NT και 
σε πλατφόρμες DEC Alpha και Intel Pentium Pro. Και τα τέσσερα στάδια παραγωγής 
(pre-production, production, post-production και broadcast). Το μέλλον του ψηφιακού 
στούντιο. Ολοκλήρωση, δικτύωση. Τηλεφωνήστε στο 6133000 για το δικό σας Powerüemo.

Ποίηση.-
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