ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
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ΧΟΡΗΓΟΙ ∆ΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Μία δράση της Ελληνικής Ακαδηµίας Κινηµατογράφου,
υπό την αιγίδα της Επιτροπής Ελλάδα 2021,
µε τη χορηγία του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων (κύριος χορηγός),
του Ελληνικού Κέντρου Κινηµατογράφου,
του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου
και του Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Θεσσαλονίκης
και µε την υποστήριξη της Ταινιοθήκης της Ελλάδος και της Finos Film.

ΧΩΡΑ, ΣΕ ΒΛΕΠΩ: ένα πρόγραµµα διάσωσης, αποκατάστασης και προβολής ταινιών
από την πλούσια κληρονοµιά του ελληνικού κινηµατογράφου του 20ού αιώνα, στο
πλαίσιο της επετείου των 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση.
Ένα φεστιβάλ µε δωρεάν προβολές, µε 21 στάσεις και στις πέντε ηπείρους, µε αποκατεστηµένους σε εικόνα και ήχο τίτλους από την ελληνική κινηµατογραφική παραγωγή
του 20ου αιώνα: 40 συνολικά ταινίες µεγάλου, µεσαίου και µικρού µήκους, µυθοπλασίας, ντοκιµαντέρ και υβριδικές, άλλες κλασικές, άλλες σπάνιες, όλες µοναδικές στο
είδος τους, εκ των οποίων οι 26 αποκαθίστανται µε νέες ψηφιακές κόπιες µε την επιµέλεια της Ελληνικής Ακαδηµίας Κινηµατογράφου.
Όλα τα Φεστιβάλ θα πραγµατοποιηθούν µε φυσική παρουσία – εφόσον επιτρέπεται από
τις υγειονοµικές συνθήκες κάθε χώρας – και η διαδικασία ψηφιοποίησης και αποκατάστασης κλασικών τίτλων της ελληνικής κινηµατογραφίας δηµιουργεί µια παρακαταθήκη
για το µέλλον µε νέα αρχεία, προσβάσιµα στις επόµενες γενιές επαγγελµατιών του
σινεµά και κινηµατογραφόφιλων, µε υπότιτλους στα αγγλικά και στα ελληνικά για
κωφούς και βαρήκοους.
Τη δράση συνοδεύει η δηµιουργία ειδικής δίγλωσσης έκδοσης (ελληνικά-αγγλικά) από
τις εκδόσεις Νεφέλη, στην οποία οι ταινίες και η εποχή τους θα συνοµιλούν µε θεωρητικούς και κινηµατογραφιστές, µέσα από κείµενα και άλλα σχεδιάσµατα.
Τέλος, στο πλαίσιο της δράσης ΧΩΡΑ, ΣΕ ΒΛΕΠΩ, δηµιουργείται και εκπαιδευτική βαλίτσα, που πρόκειται να κατατεθεί σε επιλεγµένα πανεπιστηµιακά ιδρύµατα και βιβλιοθήκες ανά τον κόσµο.
Ραντεβού στις αίθουσες λοιπόν για να ανακαλύψουµε και ξαναανακαλύψουµε σκιές,
λάµψεις, χρώµατα και ήχους - µια Χώρα, όπως τη φώτισε, την αφηγήθηκε και την επαναπροδιόρισε το µοναδικό βλέµµα των Ελλήνων κινηµατογραφιστών. Συναντιόµαστε
ξανά στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος, από τις 27 έως τις 31 Ιανουαρίου 2022, για µία
σειρά µοναδικών προβολών.
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Αστέρω του Δηµήτρη Γαζιάδη
(1929) 57´
Πρόσωπα Λησµονηµένα του Γιώργου Τζαβέλλα
(1946) 86´
Λούφα και Παραλλαγή του Νίκου Περάκη
(1984) 96´
Οι Τεµπέληδες της Εύφορης Κοιλάδας
του Νίκου Παναγιωτόπουλου (1978) 117´
Το Προξενιό της Άννας του Παντελή Βούλγαρη
(1972) 85´
IDÉES FIXES / DIES IRAE (Παραλλαγές στο Ίδιο Θέµα)
της Αντουανέττας Αγγελίδη (1977) 63´
Ιωάννης Ο Βίαιος της Τώνιας Μαρκετάκη
(1973) 177´
Ο Αγώνας των Τυφλών της Μαρίας Χατζηµιχάλη-Παπαλιού
(1977) 87’
Μέγαρα των Σάκη Μανιάτη και Γιώργου Τσεµπερόπουλου
1974 72´
100 Ώρες του Μάη των Δήµου Θέου και Φώτου Λαµπρινού
(1964) 20´
Z του Κώστα Γαβρά
(1969) 127’
Η 7η Μέρα της Δηµιουργίας του Βασίλη Γεωργιάδη
(1966) 117´
Πρωινή Περίπολος του Νίκου Νικολαΐδη
(1987) 108´

Είσοδος ελεύθερη µε δελτία εισόδου.
Θα διατίθενται δωρεάν την ηµέρα κάθε προβολής,
30' πριν την έναρξη κάθε ταινίας, στα ταµεία της Ταινιοθήκης.
Για την είσοδο του κοινού στην Ταινιοθήκη απαιτείται η επίδειξη έγκυρου πιστοποιητικού εµβολιασµού ή
πιστοποιητικού νόσησης. Η είσοδος γίνεται µε τη χρήση µάσκας τόσο κατά την προσέλευση όσο και κατά
την διάρκεια των προβολών και σύµφωνα µε τις οδηγίες του ΕΟΔΥ.
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ΑΣΤΕΡΩ
του Δηµήτρη Γαζιάδη

1929
57´

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: DAG FILM | ΣΕΝΑΡΙΟ: ΟΡΕΣΤΗΣ ΛΑΣΚΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΑΖΙΑΔΗΣ (ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ
ΣΕ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΝΙΡΒΑΝΑ) | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ: ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΑΖΙΑΔΗΣ
ΠΑΙΖΟΥΝ ΟΙ: ΑΛΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ, ΚΩΣΤΑΣ ΜΟΥΣΟΥΡΗΣ, ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΒΕΑΚΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΤΣΑΚΙΡΗΣ

Στους πρόποδες του Χελµού, µακριά από την πόλη και τα αποµεινάρια
περασµένων αστικών µεγαλείων, και κάπου στα βάθη της ελληνικής υπαίθρου, η Αστέρω κι ο Θύµιος ανταλλάσσουν όρκους αιώνιας αγάπης. Ο
πατέρας του Θύµιου θεωρεί όµως την Αστέρω ανάξια για να παντρευτεί
τον γιο του, απειλώντας τον πως αν συµβεί κάτι τέτοιο, θα τον αποκληρώσει. Η µοίρα και οι προκαταλήψεις φαίνονται να χωρίζουν τους δύο εραστές. Θα µπορέσουν να βρεθούν ποτέ ξανά µαζί; Εν µέρει βασισµένο στη
«Ραµόνα» της Έλεν Χαντ Τζάκσον (που αφηγείται έναν επίσης απαγορευµένο έρωτα σε αµερικανικά εδάφη), το ιστορικής σηµασίας φιλµ µεταφέρει
την δράση στην ελληνική ύπαιθρο, εκεί όπου εκτυλίσσονται πολλές δηµοφιλείς παραγωγές της εποχής. Ο κόσµος, από τα αστικά κέντρα ως την
επαρχία, είναι την περίοδο αυτή βυθισµένος σε µια κοινωνικοπολιτική
κρίση (χαρακτηριστικά στην ταινία, ο θείος της Αστέρως είναι πολιτικός
κρατούµενος στην Αθήνα κι η περιουσία του ουσιαστικά ορίζει τις µοίρες
των πρωταγωνιστών), και έτσι το είδος της «φουστανέλας» γίνεται δηµοφιλές ως ξεκάθαρη περίπτωση απόδρασης.
Ο Γαζιάδης συνθέτει ένα µικρό βουκολικό έπος σε τρεις πράξεις, όπου η
κοινωνική διαστρωµάτωση και το ερωτικό πάθος δίνουν τον τόνο για ένα
µελόδραµα µε ήρωες που µοιάζουν αποφασισµένοι να τα βάλουν µε την
ίδια τη µοίρα. Στοιχεία, εξάλλου, διαχρονικής αξίας που -όπως αποδεικνύει κι η µετάβαση από τη «Ραµόνα» στη «φουστανέλα»- αποτελούν δοµικά
δραµατουργικά στοιχεία που διαπερνούν σύνορα και εποχές. Το φιλµ,
χαµένο για δεκαετίες, απέκτησε εµπορικά πετυχηµένο ριµέικ το 1959 από
τον Ντίνο Δηµόπουλο, µε την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Μέχρι που µια κόπια µε
γαλλικούς µεσότιτλους, ανακαλύφθηκε στη Γαλλική Ταινιοθήκη µόλις το
2003 και πλέον η ταινία είναι προσβάσιµη, τώρα και µε τη µουσική υπόκρουση που δηµιούργησε αποκλειστικά για τις προβολές του «Χώρα, σε
Βλέπω» η Ναλίσα Γκριν.
Η ταινία θα προβληθεί σε αποκατεστηµένη ψηφιακή κόπια (DCP) που δηµιουργήθηκε το 2003 από την Ταινιοθήκη της Ελλάδας σε συνεργασία µε τη
Γαλλική Ταινιοθήκη µε ελληνικούς µεσότιτλους.
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ΠΡΟΣΩΠΑ ΛΗΣΜΟΝΗΜΕΝΑ
του Γιώργου Τζαβέλλα

1946
86´

ΣΕΝΑΡΙΟ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ: ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΜΕΡΑΒΙΔΗΣ |
ΜΟΝΤΑΖ: ΦΙΛΟΠΟΙΜΗΝ ΦΙΝΟΣ | ΜΟΥΣΙΚΗ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΛΛΙΔΗΣ | ΗΧΟΣ: ΦΙΛΟΠΟΙΜΗΝ ΦΙΝΟΣ
| ΜΑΚΙΓΙΑΖ: ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΗ: ΦΙΝΟΣ ΦΙΛΜ, ΩΡΙΩΝ
ΠΑΙΖΟΥΝ ΟΙ: ΣΤΕΛΛΑ ΓΚΡΕΚΑ, ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΒΕΑΚΗΣ, ΜΙΡΑΝΤΑ ΜΥΡΑΤ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΠΑΣ,
ΖΙΝΕΤ ΛΑΚΑΖ, ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΟΥΣΤΑΚΑ, ΔΗΜΟΣ ΣΤΑΡΕΝΙΟΣ,
ΜΑΡΙΚΑ ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ, ΤΖΟΛΥ ΓΑΡΜΠΗ, ΚΟΥΛΗΣ ΣΤΟΛΙΓΚΑΣ, ΝΑΣΟΣ ΚΕΔΡΑΚΑΣ, ΑΛΕΚΟΣ
ΓΚΟΝΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΚΟΥΛΗΣ, ΣΩΤΟΣ ΑΡΒΑΝΗΣ, ΤΑΚΗΣ ΣΑΛΙΑΡΗΣ, Γ. ΛΟΓΓΟΣ

Ο Τόνι, ένας περιθωριακός άντρας του υποκόσµου, επιστρέφει στην
Ελλάδα από την Αµερική ύστερα από χρόνια. Σε ένα καµπαρέ της Τρούµπας βρίσκει ξανά την παλιά του ερωµένη, την Μαρία, η οποία για χάρη του
έχει εγκαταλείψει τον άντρα και την κόρη της κι έχει γίνει πόρνη. Η κόρη
της, Άλκη, ετοιµάζεται τώρα να παντρευτεί τον Παύλο, έναν νεαρό πλούσιο
άντρα. Έχει ζήσει τόσα χρόνια πιστεύοντας πως η µητέρα της έχει πεθάνει,
τώρα όµως ο κόσµος της κινδυνεύει να γίνει κοµµάτια. Κι αυτό γιατί ο Τόνι
τηλεφωνεί στον πατέρα της Άλκης και του ζητά χρήµατα, προκειµένου να
µην αποκαλύψει σε εκείνη την αλήθεια για τη µητέρα της. Όµως η Μαρία θα
κάνει τα πάντα για να προστατέψει την κόρη της και να µην αφήσει τα δικά
της λάθη να καταστρέψουν την ευτυχία της.
Δύο χρόνια µετά τα σηµαδιακά Χειροκροτήµατα που αποτέλεσαν το
ντεµπούτο του, ο σκηνοθέτης-ορόσηµο του ελληνικού σινεµά Γιώργος Τζαβέλλας επιστρέφει διχάζοντας µε τα Πρόσωπα Λησµονηµένα, την πρώτη
του συνεργασία µε τον Φιλοποίµενα Φίνο. Με την ταινία για πολύ καιρό
χαµένη και µε τον ίδιο τον δηµιουργό να την έχει αποκηρύξει κατά την
κυκλοφορία (όταν και συνάντησε εµπορική αποτυχία), οι δεκαετίες που
µεσολάβησαν την έχουν βοηθήσει να πάρει τη θέση της ως σηµαντικό
εκπρόσωπο του µεταπολεµικού σινεµά. Πολλά πρόσωπα της εποχής περνούν από την οθόνη (ο Λάµπρος Κωνσταντάρας είναι νέος εδώ), καθώς ο
Τζαβέλλας µάς βυθίζει στον κόσµο ενός αγνού µελοδράµατος γεµάτο αµαρτωλούς γκάνγκστερ και ξεπεσµένους αριστοκράτες. Με φόντο την αθηναϊκή εικονογραφία και µε ήρωες στο έλεος της ηθικής και της µοίρας, ο σκηνοθέτης εµπνέεται από τη λαϊκή λογοτεχνία των επιφυλλίδων και κερδίζει
την κριτική της εποχής που χαρακτηρίζει το έργο εφάµιλλο των σηµαντικότερων σύγχρονών του παραγωγών σε διεθνές επίπεδο, και µάλιστα σε µια
περίοδο που το ελληνικό σινεµά είναι ακόµα αποδεκατισµένο.
Η ταινία θα προβληθεί σε ψηφιακή κόπια (DCP) µε αγγλικούς υπότιτλους. Η
προβολή της ταινίας γίνεται µε την υποστήριξη της Finos Film.
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ΛΟΥΦΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ
του Νίκου Περάκη

1984
96´

ΣΕΝΑΡΙΟ: ΝΙΚΟΣ ΠΕΡΑΚΗΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ |
ΜΟΝΤΑΖ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΜΟΥΣΙΚΗ: ΝΙΚΟΣ ΜΑΜΑΓΚΑΚΗΣ | ΣΚΗΝΙΚΑ: ΓΙΩΡΓΟΣ
ΚΟΛΙΟΠΑΝΤΟΣ | ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ: ΧΑΪΝΤΡΟΥΝ ΜΠΡΑΝΤ (AKA ΧΑΙΔΩ ΠΕΡΑΚΗ) | ΗΧΟΣ: ΜΑΡΙΝΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΑΚΙΓΙΑΖ: ΝΙΚΗ ΨΙΜΟΥΛΗ, ΑΜΑΡΥΛΛΙΣ ΣΙΝΙΟΣΟΓΛΟΥ | ΠΑΡΑΓΩΓΗ:
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΕ (STEFI FILM), EΛΛΗΝΙΚΟ KΕΝΤΡΟ KΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ, ΣΠΕΝΤΖΟΣ ΦΙΛΜ,
ΝΙΚΟΣ ΠΕΡΑΚΗΣ FILMPRODUKTION
ΠΑΙΖΟΥΝ ΟΙ: ΤΑΝΙΑ ΚΑΨΑΛΗ, ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΜΑΚΑΤΗ, ΡΟΚΙ ΤΕΙΛΟΡ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΟΥΛΙΚΑΚΟΣ,
ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ, ΝΙΚΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΙΜΟΥΛΗΣ, ΤΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ, ΦΩΤΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ, ΠΑΡΙΣ ΤΣΕΛΙΟΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ
ΞΕΝΙΔΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΛΑΒΑΝΙΔΗΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΣ ΤΣΑΧΙΡΙΔΗΣ

ΒΡΑΒΕΙΑ / ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ / ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΦΕΣΤΙΒΑΛ:
ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ, ΚΑΛΥΤΕΡΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ, ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ Α´ ΑΝΔΡΙΚΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ & ΚΑΛΥΤΕΡΟΥ ΜΟΝΤΑΖ, ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1984. ΕΠΙΣΗΜΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ, ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 1985. ΕΙΔΙΚΗ ΜΝΕΙΑ, ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΒΑΛΕΝΘΙΑ 1985.

Στη διάρκεια της αναγκαστικής τους θητείας το 1967 και 1968, πριν και
κατά τη στρατιωτική δικτατορία στην Ελλάδα, µια οµάδα στρατιωτών έχει
αποσπαστεί στην τότε νεοσύστατη τηλεόραση της ΥΕΝΕΔ. Έναν τηλεοπτικό
σταθµό υπό τη διεύθυνση της Κινηµατογραφικής Ένωσης του στρατού, που
µέχρι τότε παρήγαγε µόνο προπαγανδιστικές ταινίες και επίκαιρα και είχε
αναλάβει τη διασκέδαση του στρατεύµατος. Η ταινία ακολουθεί τις κωµικοτραγικές καταστάσεις της καθηµερινότητας των στρατιωτών, βγαλµένες µέσα
από αυτοβιογραφικά επεισόδια, σε µια ιστορία µόνο κατά το 95% αληθινή (κι
αυτό µόνο και µόνο επειδή η αλήθεια είναι ακόµα πιο παράλογη) που σχηµατίζει την εικόνα µιας ολόκληρης εποχής.
Μέσα από µια συνθήκη καταπίεσης και ανελευθερίας, ο Νίκος Περάκης
βουτά στα προσωπικά του βιώµατα και στήνει µια σπαρταριστή σάτιρα όπου ο
παραλογισµός καλύπτει την απόγνωση σε µια απολαυστικά δοµηµένη πολιτική φάρσα. Εµπνευσµένο από αληθινά πρόσωπα και γεγονότα της θητείας του
σκηνοθέτη, και µε αυθεντικότητα ως προς τη γλώσσα και το ύφος του υλικού
εκείνης της εποχής, το φιλµ ζωντανεύει το ξεκίνηµα της δικτατορίας µέσα
από ένα πικρά κωµικό φίλτρο, και µια εντυπωσιακή άσκηση ισορροπίας
τόνου και περιεχοµένου. Παιγµένη από ένα χαρισµατικό καστ, η κωµωδία
του Περάκη σήµερα, δεν χάνει τίποτα από την αιχµή της, την ίδια στιγµή που
παραµένει τέλειο δείγµα ψυχαγωγικού σινεµά. Απόδειξη, εξάλλου, πως
παρά τις µέτριες κριτικές, η ταινία αποτέλεσε την µεγαλύτερη κινηµατογραφική επιτυχία των δεκαετιών 1980-90 και το 2016 η ψηφοφορία των αναγνωστών του περιοδικού ΑΘΗΝΟΡΑΜΑ της απένειµε τον τίτλο «Καλύτερη
Ελληνική Ταινία 1976-2016».
Η ταινία θα προβληθεί σε ψηφιακή κόπια (DCP) µε αγγλικούς υπότιτλους.
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ΟΙ ΤΕΜΠΕΛΗΔΕΣ
ΤΗΣ ΕΥΦΟΡΗΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ
του Νίκου Παναγιωτόπουλου

1978
117´

ΣΕΝΑΡΙΟ: ΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΠΟ ΤΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΤΟΥ ΑΛΜΠΕΡ ΚΟΣΕΡΙ) | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ: ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΕΛΛΗΣ | ΜΟΝΤΑΖ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΜΟΥΣΙΚΗ: ΓΚΟΥΣΤΑΒ ΜΑΛΕΡ (ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ) | ΣΚΗΝΙΚΑ: ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ |
ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ: ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΗΧΟΣ: ΝΙΚΟΣ ΑΧΛΑΔΗΣ | ΜΑΚΙΓΙΑΖ: ΦΑΝΗ ΑΛΕΞΑΚΗ | ΠΑΡΑΓΩΓΗ: ALIX FILM PRODUCTIONS LTD
ΠΑΙΖΟΥΝ ΟΙ: ΟΛΓΑ ΚΑΡΛΑΤΟΥ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΙΑΛΕΓΜΕΝΟΣ, ΝΙΚΗΤΑΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΟΥΛΙΚΑΚΟΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΣΤΑΣ ΣΦΗΚΑΣ, ΗΒΗ ΜΑΥΡΙΔΗ,
ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΟΝΙΑΡΗΣ

ΒΡΑΒΕΙΑ / ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ / ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΦΕΣΤΙΒΑΛ:
ΧΡΥΣΟ ΒΡΑΒΕΙΟ, ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΛΟΚΑΡΝΟ 1978. Β΄ ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ, ΒΡΑΒΕΙΟ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΒΡΑΒΕΙΟ ΜΟΝΤΑΖ – ΠΕΚΚ, ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1978. ΑΡΓΥΡΟ ΒΡΑΒΕΙΟ, ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΙΚΑΓΟ 1978.

Έχοντας επιστρέψει στην Ελλάδα από το Παρίσι κι έχοντας πραγµατοποιήσει
λίγα χρόνια πριν το σκηνοθετικό του ντεµπούτο µε τα Χρώµατα της Ίριδας, ο
Νίκος Παναγιωτόπουλος στη δεύτερη ταινία του αφήνει ήδη το στίγµα του
στο εγχώριο κινηµατογραφικό τοπίο µε την πιο καθοριστική ίσως ταινία της
φιλµογραφίας του. Ένας εύπορος µεγαλοαστός κι οι τρεις γιοι του βρίσκονται
σε µια επιβλητική εξοχική έπαυλη όπου αρχίζουν να υποκύπτουν στη νωθρότητα, απαλλαγµένοι από την ανάγκη της οποιασδήποτε εργασίας. Η ακινησία
γίνεται µεταδοτική και απλώνεται στον κόσµο τους σε σηµείο ώστε πλέον να
µοιάζουν µε ζωντανούς νεκρούς. Βγαίνουν από τον λήθαργο µόνο για
φαγητό και σεξ. Ένας γιος επιχειρεί να φύγει µαζί µε την υπηρέτρια, όµως
πριν αποµακρυνθεί νιώθει την κούραση να καταλαµβάνει το κορµί του, πριν
κοιµηθεί επί τόπου, στο σηµείο όπου βρίσκεται. Ένας άλλος γιος κοιµάται
αδιαλείπτως.
Υπάρχει διέξοδος από την ηδονή της τεµπελιάς; Σε αυτόν τον κόσµο νοητικά
γερασµένων, οκνηρών αρσενικών, µόνο η γυναίκα υπηρέτρια είναι που
εκπροσωπεί µια θετική ενέργεια κίνησης, θέλησης. Ο Παναγιωτόπουλος, σε
µια πρώιµη δουλειά του που ανθίζει στο πέρασµα του χρόνου, ολοκληρώνει
µια σκοτεινή σάτιρα που κοιτά µε οίκτο την αστική τάξη της εποχής εντοπίζοντας εκεί οκνηρία και παρακµή. Απόγονος ενός Μπουνιουέλ και προποµπός
ενός ελληνικού σινεµά που έπεται, το φιλµ είναι αλληγορικό δίχως ποτέ να
παγιδεύεται στον χρόνο (του), διατηρώντας τη σουρεαλιστική δύναµή του
όσο και την ανάλαφρη διάστασή του, που το έχει µετατρέψει σε διαχρονικό
classic αγαπηµένο.
Η ταινία θα προβληθεί σε νέα αποκατεστηµένη ψηφιακή κόπια (DCP), που δηµιουργήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης «Χώρα, σε Βλέπω», µε αγγλικούς υπότιτλους.
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ΤΟ ΠΡΟΞΕΝΙΟ ΤΗΣ ΑΝΝΑΣ
του Παντελή Βούλγαρη

1972
85´

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: ΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΟΥΡΙΔΗΣ | ΣΕΝΑΡΙΟ: ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ, ΜΕΝΗΣ ΚΟΥΜΑΝΤΑΡΕΑΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ: ΝΙΚΟΣ ΚΑΒΟΥΚΙΔΗΣ | ΜΟΝΤΑΖ: ΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΟΥΡΙΔΗΣ | ΣΚΗΝΙΚΑ - ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ: ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΤΖΟΥΡΑΚΗΣ | ΗΧΟΣ: ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΤΕΛΗΣ
ΠΑΙΖΟΥΝ ΟΙ: ΑΝΝΑ ΒΑΓΕΝΑ, ΣΜΑΡΩ ΒΕΑΚΗ, ΚΩΣΤΑΣ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΡΟΓΛΟΥ, ΑΛΙΚΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΕΙΡΗΝΗ ΕΜΙΡΖΑ, ΑΛΕΚΟΣ ΟΥΔΙΝΟΤΗΣ, ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΤΙΚΑ, ΜΙΚΑ
ΦΛΩΡΑ, ΝΙΚΟΣ ΓΑΡΟΦΑΛΟΥ, ΛΟΥΛΑ ΧΡΗΣΤΙΔΗ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΟΡΤΟΝ

ΒΡΑΒΕΙΑ / ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ / ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΦΕΣΤΙΒΑΛ:
ΠΡΩΤΟΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟΥ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ, Α΄ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ΡΟΛΟΥ (ΑΝΝΑ ΒΑΓΕΝΑ), Β΄ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ΡΟΛΟΥ (ΣΜΑΡΩ ΒΕΑΚΗ), Β΄ ΑΝΔΡΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ (ΚΩΣΤΑΣ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ), ΦΕΣΤΙΒΑΛ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1972. BΡΑΒΕΙΟ FIPRESCI, BΡΑΒΕΙΟ OTTO-DIBELIUS, BΡΑΒΕΙΟ OCIC,
ΦΕΣΤΙΒΑΛ BΕΡΟΛΙΝΟΥ 1972. ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ, ΦΕΣΤΙΒΑΛ
ΛΟΝΔΙΝΟΥ 1974.

H Άννα, ένα φτωχό κορίτσι από χωριό, εργάζεται εδώ και δέκα χρόνια σαν
εσωτερική υπηρέτρια σε µια µικροαστική αθηναϊκή οικογένεια. Όταν τα
αφεντικά διαπιστώνουν ότι η Άννα έφτασε σε ηλικία γάµου, διαλέγουν για
λογαριασµό της έναν νέο και τον καλούν στο σπίτι µια Kυριακή. Tο ίδιο
βράδυ επιτρέπουν στην Άννα να βγει έξω µόνη µε τον υποψήφιο γαµπρό.
Στη σύντοµη αυτή έξοδο, η Άννα θα νιώσει για πρώτη φορά στη ζωή της
συναισθήµατα που ως τότε έπνιγε βαθιά µέσα της, κάτι που δεν µπορεί να
δεχτεί η ηθικόλογη υποκρισία των αφεντικών. Έτσι, όταν επιστρέψει στο
σπίτι, θα ανακαλύψει ότι οι διαθέσεις της οικογένειας έχουν αλλάξει. Με
την ίδια ευκολία που αποφάσισαν να της φτιάξουν τη ζωή, εξίσου αυθαίρετα, σαρώνουν το έδαφος κάτω από τα πόδια της.
Στο µεγάλου µήκους ντεµπούτο του ο Παντελής Βούλγαρης συστήνεται ως
ένας δηµιουργός έτοιµος να σχολιάσει µε υπόκωφα αιχµηρό τρόπο την
αστική πραγµατικότητα της Ελλάδας στις αρχές των ‘70s, µε µια από τις
καθοριστικές για τη γέννηση του Νέου Ελληνικού Κινηµατογράφου ταινίες.
Ο Βούλγαρης εξετάζει τις ταξικές δυναµικές, τις σχέσεις οικονοµικής εξάρτησης αλλά και τη θέση της γυναίκας σε µια εποχή όπου η Αθήνα αρχίζει να
αποτελεί µοναδική διέξοδο, εκεί όπου το νέο ελληνικό όνειρο γεννιέται και
πεθαίνει, εκεί όπου µοίρες καθορίζονται µε ένα νεύµα και ένα καπρίτσιο
της άρχουσας τάξης. Εµµένοντας στο αρχικό του προσωπικό όραµα και
αρνούµενος να προχωρήσει σε αλλαγές που θα έκαναν το φιλµ πιο εµπορικό, ο Βούλγαρης ολοκληρώνει τελικά µια σκληρή, ειλικρινή ηθογραφία
µιας άγριας εποχής.
Η ταινία θα προβληθεί σε νέα ψηφιακή κόπια (DCP), που δηµιουργήθηκε στο
πλαίσιο της Δράσης «Χώρα, σε Βλέπω», µε αγγλικούς υπότιτλους.
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IDÉES FIXES / DIES IRAE
(ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΘΕΜΑ)

της Αντουανέττας Αγγελίδη

1977
63´

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: ΑΝΤΟΥΑΝΕΤΤΑ ΑΓΓΕΛΙΔΗ | ΣΕΝΑΡΙΟ & ΜΟΝΤΑΖ: ΑΝΤΟΥΑΝΕΤΤΑ ΑΓΓΕΛΙΔΗ |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ: ΠΑΚΟ ΠΕΡΙΝΙΑΝ | ΜΟΥΣΙΚΗ: ΖΙΛΜΠΕΡ ΑΡΤΜΑΝ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: ΦΡΑΝΣΟΥΑ ΜΑΡΓΚΟΛΕΝ | ΗΧΟΣ: ΑΛΕΝ ΜΠΑΝΟ, ΝΤΟΜΙΝΙΚ ΒΙΕΓΙΑΡ | ΜΑΚΙΓΙΑΖ: ΒΟΥΟΚΟ ΝΙΚΙΝΕΜ | ΠΑΡΑΓΩΓΗ: IDHEC
ΠΑΙΖΟΥΝ ΟΙ: ΖΟΣΙ ΝΤΕΛΕΤΡ, ΑΝΤΟΥΑΝΕΤΤΑ ΑΓΓΕΛΙΔΗ, ΜΑΚΙΚΟ ΣΟΥΖΟΥΚΙ

ΒΡΑΒΕΙΑ / ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ / ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΦΕΣΤΙΒΑΛ:
ΒΡΑΒΕΙΟ ΠΡΩΤΟΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟΥ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ, ΒΡΑΒΕΙΟ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ
ΚΡΙΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ, «ΑΝΤΙ-ΦΕΣΤΙΒΑΛ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1977. ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ, ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΟΝΟΝ-ΛΕ-ΜΠΑΝ 1977. ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ, ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ
ΤΑΙΝΙΩΝ 16MM ΜΟΝΤΡΕΑΛ 1978. ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ DELFT 1979. ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ, ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ 1981. ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ, «CINÉMA DIFFÉRENT» ΓΙΕΡ 1983.

Η Αντουανέττα Αγγελίδη χρησιµοποιεί δηµιουργικά την γνώση της ιστορίας της
κινηµατογραφικής εικόνας και τη συνδέει µε µια παγκόσµια καλλιτεχνική γλώσσα,
ενός εναλλακτικού και ποιητικού σινεµά, διατηρώντας όµως τις ιδιαιτερότητες της
δικής της προσωπικής γραφής, των δικών της ερωτηµάτων. Ένα µεγαλείο µετα-αφηγηµατικότητας, το φιλµ της Αγγελίδη χρησιµοποιεί όχι µόνο τα εργαλεία της
κινηµατογραφικής γλώσσας, αλλά και µουσική, λόγια, ήχο, αρχιτεκτονική, ποίηση
και πάνω απ’ όλα την ίδια τη γλώσσα του σώµατος, σε µια πειραµατική εξερεύνηση του φύλου που επεκτείνεται σε µια σπουδή πάνω σε κάθε λογής αντίθεση µέσα
από ένα οπτικοακουστικό κολάζ, κάπου ανάµεσα στην τέχνη και την πραγµατικότητα. Η Αγγελίδη λέει πως την απασχολούσε εξαρχής «η διεύρυνση των ορίων
της κινηµατογραφικής αναπαράστασης και η ενσωµάτωση της υποκειµενικότητας
της δηµιουργού» και πράγµατι µέσα από τη δεξιοτεχνική χρήση του κινηµατογραφικού χώρου, κάθε σεκάνς, κάθε ακολουθία εικόνων, κάθε κάδρο αποτελεί µια
αναπαράσταση σε ένα πλαίσιο αντιθέσεων, φτάνοντας µέχρι την σύνθεση και την
αναίρεση κωδίκων, µια αληθινή κινηµατογραφική ύλη και αντι-ύλη.
«Η ταινία αφορά τις αναπαραστάσεις του γυναικείου σώµατος στην ιστορία της
σύγχρονης τέχνης: το φύλο ως κατασκευή και όχι ως µοίρα», παραθέτει η δηµιουργός. «Η αναστροφή του κώδικα, καθώς και η σύγκρουση των διαφορετικών κωδίκων, γίνεται µέθοδος της γραφής και εποµένως και της ανάγνωσης της ταινίας.
Μια διαδοχή από έµµεσες αναφορές και παιχνίδια σχολιάζουν ανατρεπτικά αισθητικές θεωρίες και συγκεκριµένα έργα τέχνης. Οι αναστροφές της εικόνας και του
ήχου λειτουργούν αφηγηµατικά, επανεγγράφοντας το γυναικείο σώµα». Ένα από
τα πλέον καθοριστικά πειραµατικά φιλµ του ελληνικού σινεµά, ανακοίνωσε την
άφιξη µιας δηµιουργού που δε σταµατά να προκαλεί τον θεατή αναζητώντας τα όρια
της κινηµατογραφικής απεικόνισης µέσα από έργα εντυπωσιακής κατασκευής.
Η ταινία θα προβληθεί σε νέα αποκατεστηµένη ψηφιακή κόπια (DCP), που δηµιουργήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης «Χώρα, σε Βλέπω», µε αγγλικούς υπότιτλους.
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ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΒΙΑΙΟΣ
της Τώνιας Μαρκετάκη

1973
177´

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: ΤΩΝΙΑ ΜΑΡΚΕΤΑΚΗ | ΣΕΝΑΡΙΟ: ΤΩΝΙΑ ΜΑΡΚΕΤΑΚΗ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΟΝΤΑΖ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΡΡΑΣ | ΣΚΗΝΙΚΑ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΡΣΕΝΗ | ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ: ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΧΑΡΩΝΙΤΗΣ | ΗΧΟΣ: ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΑΚΙΓΙΑΖ: ΕΦΗ ΑΡΒΑΝΙΤΗ
ΠΑΙΖΟΥΝ ΟΙ: ΜΑΝΩΛΗΣ ΛΟΓΙΑΔΗΣ, ΜΙΚΑ ΦΛΩΡΑ, ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΑΖΑΝ, ΜΗΝΑΣ ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ, ΤΑΚΗΣ ΔΟΥΚΑΚΟΣ, ΜΑΙΡΗ ΜΕΤΑΞΑ, ΝΙΚΗΤΑΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ, ΛΗΔΑ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ,
ΜΑΛΕΝΑ ΑΝΟΥΣΑΚΗ, ΚΩΣΤΑΣ ΑΡΖΟΓΛΟΥ

ΒΡΑΒΕΙΑ / ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ / ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΦΕΣΤΙΒΑΛ:
ΒΡΑΒΕΙΑ ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑΣ, ΣΕΝΑΡΙΟΥ, Α΄ ΑΝΔΡΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ,
ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1973.

Μεσάνυχτα, σε κάποιον έρηµο δρόµο της Αθήνας. Μια νεαρή κοπέλα δολοφονείται από τη µαχαιριά ενός αγνώστου, ο οποίος αµέσως εξαφανίζεται
πίσω στις σκιές. Ο φερόµενος ως δράστης, Ιωάννης Ζάχος, ένας νεαρός
άντρας δίχως καµία αίσθηση νοητικής και ψυχολογικής ισορροπίας, διοχετεύει την ερωτική του επιθυµία φαντασιωνόµενος γυναικοκτονίες. Στο
µυαλό του, µε αυτό τον τρόπο ασκεί εξουσία και επιβεβαιώνει τον ανδρισµό
του, όπως αυτόν τον επιτάσσει και τον εννοεί µια ολόκληρη κοινωνία γύρω
του. Όταν συλλαµβάνεται οµολογεί µεµιάς το έγκληµα, όµως κατά τη διάρκεια της δίκης που ακολουθεί αναπαριστά µε αντιφάσεις όλα όσα έχει διαβάσει στον Τύπο. Η αναζήτηση της αλήθειας µένει µετέωρη, κι η σύγκρουση του
ατόµου µε την κοινωνία µαίνεται.
Το µνηµειώδες ντεµπούτο της Τώνιας Μαρκετάκη άντλησε το θέµα του από
αληθινά συµβάντα δηµιουργώντας µεγάλο θόρυβο στα Μέσα της εποχής,
καθηλώνοντας την ίδια στιγµή το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Το δαιδαλώδες
ψυχολογικό πορτρέτο ενός καθ' οµολογία θύτη, που έχει σφυρηλατηθεί µέσα
στα τοξικά καλούπια της πατριαρχίας, απλώνεται µες στους σκοτεινούς δρόµους µιας πόλης (και µιας εποχής) βουτηγµένης στην αβεβαιότητα και στην
ακινησία, καθώς η αλήθεια παίρνει πολλά πρόσωπα και η ενοχή ακόµα
περισσότερα. Η Μαρκετάκη χρησιµοποιεί το έγκληµα όχι ως το κέντρο της
θεµατικής της αλλά ως την αφετηρία για µια πολύ µπροστά από την εποχή της
φεµινιστική εξερεύνηση, συνθέτοντας µια καθοριστική ηθογραφία της Ελληνικής κοινωνίας των ΄60s, µια πνιγηρή σκιαγράφηση ενός ψυχολογικά ραγισµένου κοινωνικού ιστού σε αναζήτηση εξιλέωσης.
Η ταινία θα προβληθεί σε νέα αποκατεστηµένη ψηφιακή κόπια (DCP), που δηµιουργήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης «Χώρα, σε Βλέπω», µε αγγλικούς υπότιτλους.
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Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΩΝ ΤΥΦΛΩΝ
της Μαρίας Χατζηµιχάλη-Παπαλιού

1977
87’

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΕΡΝΙΚΟΣ, ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣ | ΜΟΝΤΑΖ:
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΕΡΝΙΚΟΣ, ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ-ΠΑΠΑΛΙΟΥ | ΗΧΟΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ,
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΗ: POSITIVE ΕΠΕ

ΒΡΑΒΕΙΑ / ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ / ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΦΕΣΤΙΒΑΛ:
ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ, FIPRESCI 1977. Β΄ ΒΡΑΒΕΙΟ ΤΑΙΝΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΗΚΟΥΣ,
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1977. ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ, ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΑΝΝΩΝ (ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΤΩΝ ΣΚΗΝΟΘΕΤΩΝ) 1978. ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ, ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΛΟΚΑΡΝΟ 1978.

Ντοκιµαντέρ που, ξεκινώντας από µια σκληρή πραγµατικότητα, την αδιαφορία µε
την οποία αντιµετωπίζονται οι χιλιάδες τυφλοί της χώρας µας, παρακολουθεί για
δύο χρόνια (1976-1977) την ορµητική τους εξέγερση. Στις κινητοποιήσεις
αυτές, πάνω από 15.000 τυφλοί ύψωσαν τη φωνή τους απαιτώντας να τερµατιστεί η καταπίεση και η εκµετάλλευσή τους από το κράτος και τα φιλανθρωπικά
κυκλώµατα. Με σύνθηµα «ψωµί, παιδεία και όχι επαιτεία», 300 άνθρωποι καταλαµβάνουν τον Οίκο Τυφλών και θέτουν επί τάπητος τα προβλήµατά τους, κερδίζοντας κάποιες πρώτες νίκες. Μέσα στο αγωνιστικό κλίµα της Μεταπολίτευσης,
µετά την πτώση της Χούντας, ο αγώνας αυτός των Τυφλών πραγµατοποιείται σε
µια στιγµή που οι κοινωνικοί συσχετισµοί επαναπροσδιορίζονται, καθορίζοντας
την κατεύθυνση της χώρας για τις επόµενες δεκαετίες.
Η Χατζηµιχάλη-Παπαλιού αποτυπώνει δυναµικά τον παλµό των γεγονότων και το
πώς πραγµατοποιούνται τα πρώτα βήµατα για ένα καλύτερο αύριο. Πετυχαίνοντας µάλιστα να δώσει και µια ουσιαστική απάντηση για το κατά πόσο µπορεί το
σινεµά να αλλάξει τον κόσµο, καθώς η ίδια αυτή ταινία αποτέλεσε τελικά µέρος
του αγώνα που απεικόνιζε, βοηθώντας να γίνουν ευρύτερα γνωστά τα αιτήµατα
του κινήµατος και να εδραιωθεί ένα ρεύµα συµπαράστασης, κόντρα στην εκµετάλλευση και στις απανωτές διώξεις που ασκήθηκαν εναντίον των εξεγερµένων
και µερίδας του τύπου που συµπαραστάθηκε, αλλά και εναντίον της σκηνοθέτριας
και της ταινίας, της οποίας είχε ζητηθεί η απαγόρευση από τη Διοίκηση του Οίκου
Τυφλών, µε το αιτιολογικό ότι το περιεχόµενό της προσβάλλει «Εκκλησίαν τε και
Πολιτείαν». Μέσω των προβολών της ταινίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό,
συγκεντρώθηκαν χιλιάδες υπογραφές συµπαράστασης στον αγώνα των
Τυφλών, από προσωπικότητες όπως ο Ζαν-Πολ Σαρτρ, η Σιµόν ντε Μποβουάρ, ο
Κώστας Γαβράς, ο Ιβ Μοντάν, η Σιµόν Σινιορέ, ο Μίκης Θεοδωράκης, ο Μισέλ
Φουκώ, ο Ρέι Τσαρλς. Δείγµα ενός καίριου σινεµά µε έντονο κοινωνικό χαρακτήρα, που βρίσκεται από το 1980 στην Ταινιοθήκη του Κέντρου Ζορζ Ποµπιντού.
Η ταινία θα προβληθεί σε νέα ψηφιακή κόπια (DCP), που δηµιουργήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης «Χώρα, σε Βλέπω», µε αγγλικούς υπότιτλους.
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ΜΕΓΑΡΑ
των Σάκη Μανιάτη
και Γιώργου Τσεµπερόπουλου

1974
72´

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΕΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΕΝΑΡΙΟ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΕΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ,
ΣΑΚΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ: ΣΑΚΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ | ΜΟΝΤΑΖ: ΣΑΚΗΣ
ΜΑΝΙΑΤΗΣ | ΗΧΟΣ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΕΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΒΡΑΒΕΙΑ / ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ / ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΦΕΣΤΙΒΑΛ:
ΒΡΑΒΕΙΟ FIPRESCI, BERLIN FILM FORUM 1974.
ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ, ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1974.
ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ, ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΒΕΝΕΤΙΑΣ 1975. ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ,
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ 1975.

Ο ξεσηκωµός των κατοίκων των Μεγάρων ενάντια στην απόφαση της Χούντας να απαλλοτριώσει µια µεγάλη αγροτική περιοχή για την εγκατάσταση
διυλιστηρίου πετρελαίου και η τελική έκβαση του αγώνα τους. Σε µια εποχή
που ακόµα οικολογία και περιβάλλον αποτελούν άγνωστους όρους στην
Ελλάδα, η ταινία δίνει το λόγο στους αγρότες και τους προσφέρει τον χώρο
για να αναφέρουν τις εµπειρίες τους, να θυµώσουν, να συγκινηθούν. Με
vérité γλώσσα και µε πρωταγωνιστές τους ίδιους τους αγρότες-θύµατα
ενός απάνθρωπου οικονοµικού µετασχηµατισµού, η ταινία εντοπίζει βαθύτερα αίτια και αποτελέσµατα πίσω από το επίπεδο του ορατού. Με βλέµµα
διερευνητικό και πάνω απ’ όλα κοινωνικό, αφουγκράζεται τις αγωνίες µιας
τάξης ανθρώπων των οποίων ο λόγος σπανίως βρίσκει διέξοδο στο
σινεµά µε τέτοια καθαρότητα και ευθύτητα, αποτυπώνοντας ανάγλυφα την
εικόνα µιας Ελλάδας σε κρίσιµη καµπή µέσα από ανθρώπινα πρόσωπα,
ενστικτώδη λόγια και ένα εφιαλτικά παρηκµασµένο τοπίο.
Καθώς λαµβάνει χώρα µια από τις σοβαρότερες οικολογικές καταστροφές
που έχει δει η χώρα, οι δύο δηµιουργοί την καταγράφουν µε δυναµική
κινηµατογραφική γλώσσα, σε ένα από τα σηµαντικότερα ντοκιµαντέρ του
σύγχρονου ελληνικού -και όχι µόνο- σινεµά. Ένα αληθινό πολιτικό τεκµήριο, το πρώτο οικολογικό ντοκιµαντέρ στην Ελλάδα βραβεύεται σε Φεστιβάλ Βερολίνου και Θεσσαλονίκης, αποτελώντας ταυτόχρονα και το ξεκίνηµα της σπουδαίας διαδροµής για τους δύο σηµαντικούς δηµιουργούς του.
Τον Σάκη Μανιάτη, που µετέπειτα ως διευθυντής φωτογραφίας δούλεψε
σε φιλµ σαν τα «Καρκαλού» και «Παραγγελιά», και τον Γιώργο Τσεµπερόπουλο, του οποίου το βαθιά προσωποκεντρικό σινεµά δεν έπαψε ποτέ να
βρίσκεται σε διάλογο µε µια ανήσυχη κοινωνία σε διαρκή αλλαγή.
Η ταινία θα προβληθεί σε νέα ψηφιακή κόπια (DCP), που δηµιουργήθηκε στο
πλαίσιο της Δράσης «Χώρα, σε Βλέπω», µε αγγλικούς υπότιτλους.
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100 ΩΡΕΣ ΤΟΥ ΜΑΗ
των Δήµου Θέου
και Φώτου Λαµπρινού

1964
20´

ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ: ΔΗΜΟΣ ΘΕΟΣ, ΦΩΤΟΣ ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ | ΣΕΝΑΡΙΟ: ΔΗΜΟΣ ΘΕΟΣ, ΦΩΤΟΣ ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ: ΤΑΚΗΣ ΚΑΛΑΤΖΗΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΟΒΥΡΝΑΣ | ΜΟΝΤΑΖ:
ΔΗΜΟΣ ΘΕΟΣ, ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΣΕΡΝΤΑΡΗΣ | ΜΟΥΣΙΚΗ: ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΡΩΤΑΣ
ΑΦΗΓΕΙΤΑΙ Ο: ΘΟΔΩΡΟΣ ΜΑΛΙΚΙΩΣΗΣ

Μέσα από αυθεντικές εικόνες και άγνωστα τεκµήρια, η ταινία αφηγείται
τον τρόπο που οργανώθηκε από παρακρατικές οµάδες σε επαφή µε την
κυβέρνηση της ΕΡΕ, του Κ. Καραµανλή, και άλλους κοµµατικούς παράγοντες, και µε τη συνέργεια και καθοδήγηση της τότε Βασιλικής Χωροφυλακής, η δολοφονία του βουλευτή της Αριστεράς Γρηγόρη Λαµπράκη. Αδιάψευστα τεκµήρια έρχονται για πρώτη φορά στο φως και αναδεικνύουν το
ζοφερό παρασκήνιο µιας πολιτικής δολοφονίας, καθώς παράλληλα σκιαγραφείται ο κοινωνικός περίγυρος και η οικονοµική και κοινωνική θέση
των ανθρώπων που στελεχώνουν αυτές τις παρακρατικές οργανώσεις, οι
οποίες είχαν ως κύριο έργο τις επιθέσεις κατά στελεχών και µελών της
Αριστεράς. Αποκορύφωµα η µεγαλειώδης κηδεία του παλαιού βαλκανιονίκη και βουλευτή της Αριστεράς.
Ένα ντοκιµαντέρ-µαρτυρία, που προαναγγέλει την µετέπειτα άφιξη του
«Κιέριον» από τον Δήµο Θέο, εκ των βασικών εισηγητών του πολιτικού
κινηµατογράφου στη Ελλάδα, µαζί µε τον ντοκιµαντερίστα (και µετέπειτα
δηµιουργό του «Άρη Βελουχιώτη») Φώτο Λαµπρινό, οι «100 Ώρες» ανοίγουν το δρόµο για το είδος του άµεσα πολιτικού φιλµ που παίρνει κεντρική
θέση στην κινηµατογραφική σκηνή της δεκαετίας του ‘70. Αφουγκραζόµενοι τις έντονες αναταράξεις στον κοινωνικό ιστό, οι δηµιουργοί ξεκινούν
γυρίσµατα και είναι εκεί για να καταγράψουν τις αντιδράσεις από την
επίθεση στον Λαµπράκη µέχρι και την πάνδηµη κηδεία, αλλά και µέσα από
ενδελεχή έρευνα να φτάσουν ακόµα παραπέρα, εξετάζοντας τις συνθήκες
και την πραγµατικότητα µιας πολιτικής δολοφονίας που έµελλε να αλλάξει
το πρόσωπο της νεότερης Ελλάδας. Η ταινία, που ολοκληρώθηκε το 1964
αλλά βρέθηκε αντιµέτωπη µε την απαγόρευση προβολής της από την τότε
κυβέρνηση της Ενώσεως Κέντρου του Γεωργίου Παπανδρέου, δεν µεταδόθηκε ποτέ από την κρατική τηλεόραση και προβλήθηκε δηµόσια στην
Ελλάδα µόλις το 1974.
Η ταινία θα προβληθεί σε νέα ψηφιακή κόπια (DCP), που δηµιουργήθηκε στο
πλαίσιο της Δράσης «Χώρα, σε Βλέπω», µε αγγλικούς υπότιτλους.
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Z
του Κώστα Γαβρά

1969
127’

ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ: ΖΑΚ ΠΕΡΑΝ, ΑΜΕΝΤ ΡΑΣΝΤΙ | ΣΕΝΑΡΙΟ: ΧΟΡΧΕ ΣΕΜΠΡΟΥΝ, ΚΩΣΤΑΣ ΓΑΒΡΑΣ
(ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ ΣΤΗ ΝΟΥΒΕΛΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ) | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ: ΡΑΟΥΛ
ΚΟΥΤΑΡ | ΜΟΝΤΑΖ: ΦΡΑΝΣΟΥΑΖ ΜΠΟΝΟ | ΜΟΥΣΙΚΗ: ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ | ΣΚΗΝΙΚΑ: ΖΑΚ
ΝΤ’ΟΒΙΝΤΙΟ | ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ: ΠΙΕΤ ΜΠΟΛΣΕΡ | ΗΧΟΣ: ΜΙΣΕΛ ΜΠΟΕΜ
ΠΑΙΖΟΥΝ ΟΙ: ΙΒ ΜΟΝΤΑΝ, ΖΑΝ-ΛΟΥΙ ΤΡΕΝΤΙΝΙΑΝ, ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΠΑ, ΖΑΚ ΠΕΡΑΝ, ΦΡΑΝΣΟΥΑ
ΠΕΡΙΕ, ΣΑΡΛ ΝΤΕΝΕ, ΠΙΕΡ ΝΤΙΞ, ΖΟΡΖ ΖΕΡΕ, ΡΕΝΑΤΟ ΣΑΛΒΑΤΟΡΙ, ΜΠΕΡΝΑΡ ΦΡΕΣΟΝ,
ΚΛΟΤΙΛΝΤ ΖΟΑΝΟ

ΒΡΑΒΕΙΑ / ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ / ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΦΕΣΤΙΒΑΛ:
ΒΡΑΒΕΙΑ ΟΣΚΑΡ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ, ΚΑΛΥΤΕΡΟΥ ΜΟΝΤΑΖ. ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΓΙΑ ΑΛΛΑ 3
ΟΣΚΑΡ (ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ, ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑΣ, ΔΙΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ). ΒΡΑΒΕΙΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΝΔΡΙΚΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ (ΖΑΝ-ΛΟΥΙ ΤΡΕΝΤΙΝΙΑΝ), ΦΕΣΤΙΒΑΛ
ΚΑΝΝΩΝ 1969. ΧΡΥΣΗ ΣΦΑΙΡΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟΥ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟΥ ΦΙΛΜ. BAFTA ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ
ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ). ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΓΙΑ 4 ΑΚΟΜΗ BAFTA ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ
ΚΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ.

«Κάθε οµοιότητα µε αληθινά γεγονότα, µε πρόσωπα ζωντανά ή νεκρά, είναι σκόπιµη!» Η ειλικρινής οργή που διατρέχει το κλασικό πολιτικό θρίλερ του Γαβρά
γίνεται εµφανής σε κάθε του καρέ, από τα credits µέχρι τα βλέµµατα, από τις
διαδηλώσεις στις ανακρίσεις, και σε κάθε πιθανό ενδιάµεσο σηµείο. Βασισµένο
στην οµώνυµη νουβέλα του Βασίλη Βασιλικού, που αφορά τη δολοφονία του
βουλευτή της ΕΔΑ Γρηγόρη Λαµπράκη από παρακρατικούς στην ταραγµένη
δεκαετία του ‘60 για την Ελλάδα, το Ζ (που διαβάζεται «ζει», από το «ζει, ζει, ζει»
κι όχι «ζήτα») έχει ως σηµείο εκκίνησης την επίθεση σε µια πολιτική φιγούρα της
αντιπολίτευσης (Ιβ Μοντάν) και την άµεση απόπειρα συγκάλυψης, ακολουθώντας την µετέπειτα έρευνα από έναν ανακριτή (Ζαν-Λουί Τρεντινιάν) αποφασισµένο να φέρει τα αληθινά γεγονότα στο φως. Όµως ποιο µπορεί να είναι το
τίµηµα της αλήθειας σε ένα τόσο διεφθαρµένο και πολιτικά ασταθές περιβάλλον;
Πάνω σε ένα σενάριο που έγραψε µαζί µε τον µετέπειτα υπουργό Πολιτισµού της
Ισπανίας Χόρχε Σεµπρούν, ο Κώστας Γαβράς πλέκει ένα θρίλερ που ανεβάζει
τους παλµούς όχι µέσα από υπερβολές και φτηνές ανατροπές, αλλά εντοπίζοντας τον πολιτικό τρόµο µε σχολιαστικότητα, µέσα από ανακρίσεις και µέσα από
βλέµµατα που ποτέ δεν αποκρύπτουν την αλήθεια. Μέσα από ένα αδιάκοπο
µοντάζ και τις ορµητικές συνθέσεις του Μίκη Θεοδωράκη, ο Γαβράς ακολουθεί
πρόσωπα, διαδικασίες και αλήθειες κρυµµένες στη σκιά ολοκληρώνοντας ένα
τολµηρό, ζωτικής σηµασίας πορτρέτο του κοινωνικού αδιεξόδου της περιόδου
που καθήλωσε τελικά το παγκόσµιο κοινό. Έγινε µόλις η δεύτερη µη αγγλόφωνη
ταινία στην ιστορία που προτάθηκε για Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας.
Η ταινία είναι στα γαλλικά και θα προβληθεί σε αποκατεστηµένη ψηφιακή κόπια
(DCP), που δηµιουργήθηκε το 2014 από την KG Productions µε την υποστήριξη του
CNC, µε ελληνικούς υπότιτλους.
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Η 7η ΜΕΡΑ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ
του Βασίλη Γεωργιάδη

1966
117´

ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ: ΑΦΟΙ ΡΟΥΣΣΟΠΟΥΛΟΙ, Γ. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ, Δ. ΣΑΡΡΗΣ, Κ. ΨΑΡΡΑΣ | ΣΕΝΑΡΙΟ:
ΙΑΚΩΒΟΣ ΚΑΜΠΑΝΕΛΛΗΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ: ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΑΡΥΔΗΣ-ΦΟΥΚΣ,
ΝΙΚΟΣ ΓΑΡΔΕΛΗΣ, ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΔΑΝΑΛΗΣ, ΣΥΡΑΚΟΣ ΔΑΝΑΛΗΣ | ΜΟΥΣΙΚΗ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΚΗΝΙΚΑ: ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ
ΠΑΙΖΟΥΝ ΟΙ: ΕΛΛΗ ΦΩΤΙΟΥ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ, ΔΗΜΟΣ ΣΤΑΡΕΝΙΟΣ, ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΑΚΑΣ,
ΜΠΕΤΥ ΑΡΒΑΝΙΤΗ, ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΣΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΔΗΣ, ΘΟΔΩΡΟΣ ΚΑΤΣΑΔΡΑΜΗΣ, ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΖΗΚΑΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΟΞΑΡΑΣ, ΘΑΝΟΣ ΚΑΝΕΛΛΗΣ, ΝΙΚΟΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ, ΡΙΑ ΔΕΛΟΥΤΣΗ, ΜΙΚΑ ΦΛΩΡΑ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΛΑΚΟΥΔΗΣ, ΑΛΕΚΟΣ ΚΟΥΡΗΣ,
ΝΙΚΟΣ ΔΑΔΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΤΙΝΟΣ ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΥΡΙΟΣ

Ο Αλέκος Σταθάκης είναι ένας νιόπαντρος, που µόλις έχει απολυθεί από τον
στρατό. Προσπαθώντας να ξεπεράσει τους κοινωνικούς και οικονοµικούς περιορισµούς που επιβάλλονται σε ανθρώπους της τάξης του, αλλά δίχως να διαθέτει
τα εφόδια και τα προνόµια που θα του το επέτρεπαν, συλλαµβάνει ένα φιλόδοξο
σχέδιο και το υποβάλλει σε µια µεγάλη τσιµεντοβιοµηχανία. Πιστεύει πως η επιτυχία είναι κοντά, πως το όνειρο είναι απτό. Αυτή του την ψευδαίσθηση µεταδίδει
τόσο στην γυναίκα του, όσο και στον πατέρα του, καθώς αρχίζουν όλοι να πιστεύουν πως µια νέα ζωή είναι κοντά. Όταν όµως το σχέδιό του απορρίπτεται από την
εταιρεία, ο Αλέκος αποφασίζει να κρύψει το γεγονός από τους δικούς του, εντείνοντας το αδιέξοδο. Κάθε µέρα συνεχίζει αυτή τη φαντασιακή ρουτίνα: Φεύγει
κάθε πρωί από το σπίτι, δήθεν για να πάει στη δουλειά του, όµως περιπλανιέται
ασκόπως στην Αθήνα, παρατηρώντας σαν υπνωτισµένος τον κόσµο γύρω του.
Η ταινία βασίζεται στο οµώνυµο θεατρικό έργο του Ιάκωβου Καµπανέλλη το
πρώτο έργο από την τριλογία του συγγραφέα που συµπληρώνουν «Η Αυλή των
Θαυµάτων» και «Η Ηλικία της Νύχτας». Η κινηµατογραφική µεταφορά έρχεται
κατά το αποκορύφωµα των άκρως επιδραστικών δηµιουργιών του Βασίλη Γεωργιάδη την δεκαετία του ’60, αµέσως µετά τις δύο υποψηφιότητές του για Όσκαρ
Ξενόγλωσσης Ταινίας (Τα Κόκκινα Φανάρια» και «Το Χώµα Βάφτηκε Κόκκινο»)
και πριν τα «Κορίτσια στον Ήλιο» που κέρδισαν υποψηφιότητα στις Χρυσές Σφαίρες. Ένα σύνολο έργου που εξερευνά ταξικά ζητήµατα και κοινωνικά αδιέξοδα
µέσα από ηλεκτρισµένα πορτρέτα χαρακτήρων και κλασικές ιστορίες πάθους και
επιβίωσης που επιχειρούν να διαπεράσουν φράγµατα ανάµεσα στα είδη. Στην «7
η Μέρα της Δηµιουργίας», ο Γεωργιάδης εντείνει την αποπνικτική αίσθηση του
ταξικού αδιεξόδου του πρωταγωνιστή µέσα από έντονες δραµατικές σκηνές
απόγνωσης και ντροπής που έχουν κοινωνικοπολιτική, ταξική ρίζα. Ο ήρωάς
του, έρµαιο µιας συνθήκης που του απαγορεύει να γεφυρώσει το χάσµα ανάµεσα
στην φιλοδοξία και στην πράξη, στην φαντασίωση και στην πραγµατικότητα,
τελικά συντρίβεται δηµιουργώντας µια δίνη που συµπαρασύρει τους πάντες.
Η ταινία θα προβληθεί σε νέα ψηφιακή κόπια (DCP), που δηµιουργήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης «Χώρα, σε Βλέπω», µε αγγλικούς υπότιτλους.
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ΠΡΩΙΝΗ ΠΕΡΙΠΟΛΟΣ
του Νίκου Νικολαΐδη

1987
108´

ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ: ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ, ΜΑΡΙ-ΛΟΥΙΖ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ | ΣΕΝΑΡΙΟ: ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ, ΜΕ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΡΓΑ ΤΩΝ ΔΑΦΝΗ ΝΤΙ ΜΩΡΙΕ, ΦΙΛΙΠ Κ. ΝΤΙΚ, ΡΕΗΜΟΝΤ ΤΣΑΝΤΛΕΡ, ΧΕΡΜΑΝ ΡΑΟΥΤΣΕΡ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ: ΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΟΥΡΙΔΗΣ | ΜΟΝΤΑΖ:
ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ | ΜΟΥΣΙΚΗ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΝΑΣΙΟΣ | ΣΚΗΝΙΚΑ - ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ:
ΜΑΡΙ-ΛΟΥΙΖ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ | ΗΧΟΣ: ΗΛΙΑΣ ΙΟΝΕΣΚΟ, ΣΙΒΥΛΛΑ ΚΑΤΣΟΥΡΙΔΗ | ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ: ΕΚΚ
ΠΑΙΖΟΥΝ ΟΙ: ΜΙΣΕΛ ΒΑΛΕΪ, ΤΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ, ΤΑΚΗΣ
ΛΟΥΚΑΤΟΣ, ΡΑΝΙΑ ΤΡΙΒΕΛΑ, ΧΑΡΗΣ ΜΑΥΡΟΣ, ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΖΗΣ, ΛΙΑΝΑ ΧΑΤΖΗ, ΒΙΚΥ
ΚΑΒΟΥΡΗ

ΒΡΑΒΕΙΑ / ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ / ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΦΕΣΤΙΒΑΛ:
ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑΣ, ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1987. ΒΡΑΒΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΒΡΑΒΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΕΥΞΕΩΝ, ΚΡΑΤΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΠ.ΠΟ. 1988. ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΦΕΣΤΙΒΑΛ: ΜΟΝΤΡΕΑΛ 1987, ΑΒΟΡΙΑΖ 1988,
ΣΑΝΡΕΜΟ 1988, ΠΟΡΤΟ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚ 1989, ΚΑΙΡΟ 1989, ΤΕΤΟΥΑΝ 1989.

Σε µια έρηµη και κατεστραµµένη πόλη, µια γυναίκα βαδίζει ολοµόναχη. Προσπαθεί να διασχίσει την απαγορευµένη ζώνη και να φτάσει στη θάλασσα.
Παντού παραµονεύουν παγίδες και η Πρωινή Περίπολος την παρακολουθεί.
Οι µηχανισµοί της πόλης λειτουργούν ανεξέλεγκτα. Ηλεκτρονικές φωνές
καλούν τους ανύπαρκτους πολίτες να εγκαταλείψουν την πόλη. Ένας άντρας,
από τους λίγους επιζώντες, που τώρα φρουρεί την πόλη, εµφανίζεται ξαφνικά κοντά της. Θα πλησιάσουν ο ένας τον άλλον, θα προσπαθήσουν να θυµηθούν το παρελθόν. Μια σχέση βίας και θανάτου, µια ιστορία αγάπης σ’ έναν
αβάσταχτο κόσµο, τι νόηµα µπορεί να έχει;
Συµπληρώνοντας το µετα-αποκαλυπτικό όραµα του Νίκου Νικολαΐδη για
έναν πιθανό κόσµο του αύριο, η Πρωινή Περίπολος µάς ταξιδεύει σε µια
ερειπωµένη Αθήνα όπου τα πάντα µοιάζουν στοιχειωµένα και οι άνθρωποι
είναι σαν ηχώ πολιτισµών και σχέσεων ενός κάποιου παρελθόντος. Μέσα
από τη χρήση λογοτεχνικών αποσπασµάτων (το συλλογικό µας πολιτιστικό
παρελθόν) και κινούµενο σε ένα αποστοµωτικά σκληρής ποίησης περιβάλλον, το φιλµ ζωντανεύει έναν εφιάλτη του χτες, του αύριο, του τώρα. Η φωτογραφία του Ντίνου Κατσουρίδη, η καλλιτεχνική διεύθυνση της Μαρί-Λουίζ
Βαρθολοµαίου, η µουσική του Γιώργου Χατζηνάσιου, συνθέτουν τις χροιές
στο σκοτάδι του κινηµατογραφικού σύµπαντος του Νίκου Νικολαΐδη. Σε µια
θαυµατουργή ταινία φτιαγµένη µε λιγοστά µέσα στην Ελλάδα των 80s, αλλά
της οποίας η επίδραση παραµένει ανυπολόγιστη.
Η ταινία θα προβληθεί σε νέα αποκατεστηµένη ψηφιακή κόπια (DCP), µε αγγλικούς υπότιτλους, που δηµιουργήθηκε το 2020 από τους κληρονόµους του
Νίκου Νικολαΐδη.

ΟΙ ΤΑΙΝΙΕΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΜΕ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΕΙΡΑ:
ΑΣΤΕΡΩ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΑΖΙΑΔΗΣ
ΠΡΟΣΩΠΑ ΛΗΣΜΟΝΗΜΕΝΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ
ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΨΕΜΜΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΜΑΝΤΑΛΕΝΑ ΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΡΟΒΗΡΟΣ ΜΑΝΘΟΥΛΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΓΑΜΟΣ ΤΑΚΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
100 ΩΡΕΣ ΤΟΥ ΜΑΗ ΔΗΜΟΣ ΘΕΟΣ & ΦΩΤΟΣ ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ
ΤΟ ΜΠΛΟΚΟ ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΓΙΑ ΦΙΛΗΜΑ ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΑΛΙΑΝΙΔΗΣ
Η 7Η ΜΕΡΑ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΟΙ ΒΟΣΚΟΙ ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΤΑΚΗΣ
ΚΙΕΡΙΟΝ ΔΗΜΟΣ ΘΕΟΣ
ΘΗΡΑΪΚΟΣ ΟΡΘΡΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΣΦΗΚΑΣ & ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ
Ο ΜΙΚΡΟΣ ΔΡΑΠΕΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΣΙΩΛΗΣ
Z ΚΩΣΤΑΣ ΓΑΒΡΑΣ
ΕΥΔΟΚΙΑ ΑΛΕΞΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ
ΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΘΟΔΩΡΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ
ΤΟ ΠΡΟΞΕΝΙΟ ΤΗΣ ΑΝΝΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΛΑΚΗΣ ΠΑΠΑΣΤΑΘΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΒΙΑΙΟΣ ΤΩΝΙΑ ΜΑΡΚΕΤΑΚΗ
ΜΕΓΑΡΑ ΣΑΚΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ & ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΕΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
Η ΔΟΚΙΜΗ JULES DASSIN
! "#$%!% !"#$%"& '(()*"+",*"&
ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ, ΚΡΟΪΤΣΜΠΕΡΓΚ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ
ΤΟ ΑΛΛΟ ΓΡΑΜΜΑ ΛΑΜΠΡΟΣ ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
Η ΛΙΖΑ ΚΑΙ Η ΑΛΛΗ ΤΑΚΗΣ ΣΠΕΤΣΙΩΤΗΣ
IDÉES FIXES / DIES IRAE
(ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΘΕΜΑ) ΑΝΤΟΥΑΝΕΤΤΑ ΑΓΓΕΛΙΔΗ
Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΩΝ ΤΥΦΛΩΝ ΜΑΙΡΗ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ – ΠΑΠΑΛΙΟΥ
ΟΙ ΤΕΜΠΕΛΗΔΕΣ ΤΗΣ ΕΥΦΟΡΗΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΠΕΤΤΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ
ΣΤΑ ΤΟΥΡΚΟΒΟΥΝΙΑ ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ
ΦΟΥΡΝΟΙ, ΜΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΛΙΝΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΝΙΚΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ
ΛΟΥΦΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ ΝΙΚΟΣ ΠΕΡΑΚΗΣ
ΜΑΝΙΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΟ ΔΕΝΤΡΟ ΠΟΥ ΠΛΗΓΩΝΑΜΕ ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΕΛΙΩΔΗΣ
ΠΡΩΙΝΗ ΠΕΡΙΠΟΛΟΣ ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ
...ΛΙΠΟΤΑΚΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΡΡΑΣ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΥΠΟΥΡΑΣ
ROM ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΚΑΡΑΜΑΓΓΙΩΛΗΣ
ΑΘΗΝΑΙ ΕΥΑ ΣΤΕΦΑΝΗ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΡΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΑΡΗΣ

1929
1946
1958
1960
1960
1960
1964
1965
1965
1966
1967
1968
1968
1969
1969
1971
1971
1972
1972
1973
1974
1974
1975
1975
1976
1976
1977
1977
1978
1979
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1995
1998

ΧΩΡΑ, ΣΕ ΒΛΕΠΩ - Ο ΕΙΚΟΣΤΟΣ ΑΙΩΝΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΙΝΕΜΑ / επιµέλεια
δράσης (ΕΑΚ): Σύλλας Τζουµέρκας, Ελίνα Ψύκου / συνεπιµέλεια προγράµµατος, επιµέλεια
έκδοσης και εκπαιδευτικού υλικού: Αφροδίτη Νικολαΐδου, Δηµήτρης Παπανικολάου / γενικός συντονισµός δράσης (ΕΑΚ): Φαίδρα Βόκαλη / επιµέλεια ψηφιοποίησης και αποκατάστασης: Γιάννης Βεσλεµές / εργαστήρια εικόνας: ANMAR FILM LAB, STEFILM,
AUTHORWAVE / εργαστήριο ήχου: KVARYBOSOUND MFC / συντονισµός παραγωγής:
Ιωάννα Ραµπαούνη / βοηθός συντονισµού: Βάιος Γαλάνης / νοµική σύµβουλος: Μαρίνα
Μαρκέλλου / γραφιστικά: Νίκος Πάστρας, TALC / υπεύθυνη επικοινωνίας: Νατάσσα Πανδή
/ social media manager: Γιώργος Παππάς, Δηµήτρης Τσακαλέας / συνόψεις ταινιών:
Θοδωρής Δηµητρόπουλος / συντονισµός φεστιβάλ: Σταύρος Μαρκουλάκης / συντονισµός
έκδοσης: Ασπασία-Μαρία Αλεξίου / µεταφράσεις έκδοσης: Ασπασία-Μαρία Αλεξίου,
Michael Eleftheriou, Δέσποινα Παυλάκη, Κώστας Σκορδύλης / υποτιτλισµός & µεταφράσεις
ταινιών: AUTHORWAVE / έξτρα µεταφράσεις ταινιών: ΝΕΑΝΙΚΟ ΠΛΑΝΟ, STORYTELLER
Ε ΥΧ Α Ρ Ι ΣΤΙΕΣ
Ελένη Αγγελόπουλου, Τάσος Αδαµόπουλος, Ελένη Ανδρουτσοπούλου, Léonie Bégé, Αλεξάνδρα Γεωργοπούλου, Άντυ Δηµοπούλου, Βασιλική Διαγουµά, Περικλής Δουβίτσας,
Ηλιάνα Ζακοπούλου, Νίκος Θεοδοσίου, Κωστής Θέος, Μάρω Καβαφάκη, Αθηνά Καλκοπούλου, Στάθης Καµβασινός, Χρήστος Κανάκης, Σίβυλλα Κατσουρίδη, Δηµήτρης Κολιοδήµος, Κωστής Κοντογιάννης, Ελένη Κοσσυφίδου, Στέλιος Κυµιωνής, Ελένη Κυπριώτη,
Αγλαΐα Λάτσιου, Georges Λιαρόπουλος-Legendre, Σταύρος Λιόκαλος, Δηµήτρης Μερζιώτης, Νικόλ Μουζάκη, Δηµήτρης Μπούρας, Ράνια Μπριλάκη, Μαρί-Λουίζ Νικολαΐδη, Συµεών
Νικολαΐδης, Φοίβη Οικονοµοπούλου-Αγγελοπούλου, Μαργαρίτα Πανουσοπούλου,
Φαίδρα Παπαδοπούλου, Ζωή Παπαντώνη, Manuela Papatakis, Michèle Ray-Gavras, Ορέστης Πλακιάς, Χριστίνα Σιγάλα, Πωλίνα Τζεϊράνη, Κρίστυ Τσερκετζή, Κατερίνα Τσιώλη
Θόδωρος Αγγελόπουλος Παραγωγή Ταινιών, Αθηνά - Οργανισµός Συλλογικής Διαχείρισης Δηµιουργών Θεατρικών και Οπτικοακουστικών Έργων, Gaumont, Διεθνές Φεστιβάλ
Κινηµατογράφου της Αθήνας - Νύχτες Πρεµιέρας, Διόνυσος – Οργανισµός Συλλογικής
Διαχείρισης Δικαιωµάτων Ελλήνων Ηθοποιών, Ίδρυµα Μελίνας Μερκούρη, Ίδρυµα Μιχάλη
Κακογιάννη, Ισοκράτης - Οργανισµός Συλλογικής Διαχείρισης Πνευµατικών Δικαιωµάτων, NFTS, Odeon, Παπανδρέου Α.Ε., Paris Films Coop, Feelgood Entertainment

Βρείτε µας σε fb @motherlandiseeyou
& Instagram Motherland, I see you

