Θ ΤΑΙΝΙΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΤ ΠΑΡΣΑΛΗ
«ΑΠΟ ΣΗ ΓΗ ΣΗ ΕΛΗΝΗ» ΣΤΘΝ ΣΑΙΝΙΟΘΗΚΗ ΑΠΟ 20 ΜΑΡΣΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
Θ Ταινιοκικθ τθσ Ελλάδοσ κα προβάλλει κακθμερινά από τθν Πζμπτθ
20 Μαρτίου, ςτισ 18:30, 20:15 και 22:00, τθν ταινία κινουμζνων
ςχεδίων μεγάλου μικουσ του Άγγελου Σπάρταλθ «Από τθ Γθ ςτθ
ελινθ». (Ταινιοκικθ τθσ Ελλάδοσ, Ιερά Οδόσ 48, Κεραμικόσ,
www.tainiothiki.gr και www.spartalis.gr/moon)

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΑΙΝΙΑ
Θ ταινία που ζχει διάρκεια 90 λεπτά, ζκανε πρόςφατα πρεμιζρα ςτον
κινθματογράφο ΔΑΝΑΟ, ςτο πλαίςιο του διεκνοφσ φεςτιβάλ
κινθματογράφου τθσ Ακινασ – Νφχτεσ πρεμιζρασ. Στθ ςυνζχεια
προβλικθκε ςτθν τελετι ζναρξθσ του διεκνοφσ φεςτιβάλ animation
animasyros ςτθ Σφρο και ςτο διεκνζσ φεςτιβάλ cinanima ςτθν
Πορτογαλία. Θ μεγαλφτερθ αναγνϊριςθ τθσ ταινίασ ωσ τϊρα είναι θ
ςυμμετοχι τθσ ςτο διεκνζσ διαγωνιςτικό τμιμα του Holland Animation
Film Festival (19-23 Μαρτίου ςτθν Ουτρζχτθ – επιλζχκθκε ςτισ 11
φιναλίςτ από όλον τον κόςμο) που είναι ζνα από τα ςπουδαιότερα
φεςτιβάλ ταινιϊν animation παγκοςμίωσ.

Είναι θ πρϊτθ Ελλθνικι κινθματογραφικι ταινία κινουμζνων ςχεδίων
μεγάλου μικουσ, με τθν τεχνικι του κολάη. Ξεκίνθςε να ςχεδιάηεται το
καλοκαίρι του 2008 και ολοκλθρϊκθκε τον Μάρτιο του 2013. Ζχει
διάρκεια 87 λεπτά. Βαςίηεται ςτο ομϊνυμο βιβλίο του Ιοφλιου Βερν
(Jules Verne, "De la Terre à la Lune", 1865) και εςτιάηει κυρίωσ ςτθν
χιουμοριςτικι αλλά και καυςτικι κριτικι που κάνει ο Βερν ςτουσ
πολεμοχαρείσ όλου του κόςμου χωρίσ να ξεχνά να εξάρει παράλλθλα
και τθν απαράμιλλθ γενναιότθτα τουσ.
Είναι μία «χειροποίθτθ» ταινία που κλείνει το μάτι ςτθν υψθλι
αιςκθτικι και ςτο χοντρό γζλιο. Τα 5 πρωτότυπα τραγοφδια τθσ ταινίασ
ερμθνεφουν μοναδικά ο Διονφςθσ αββόπουλοσ και ο Ψαραντώνθσ, οι
οποίοι δανείηουν με κζφι τθ φωνι τουσ ςτουσ χαρακτιρεσ τθσ ταινίασ,
όπωσ επίςθσ και ο Μάνοσ Βακοφςθσ, ο Αλζξανδροσ Λογοκζτθσ, ο
τράτοσ Σηώρτηογλου, ο Δθμιτρθσ ταρόβασ και άλλοι.
Το ζναυςμα δίνει θ απίςτευτθ ριςθ του ιρωα του Ιοφλιου Βερν,
Ταγματάρχθ Τηον Μάςτον, ο οποίοσ βαριζται αφόρθτα μετά τθν
επικράτθςθ τθσ ειρινθσ και τθν λιξθ του πολζμου Βορείων-Νοτίων: «Τι
νόημα έχει η ζωθ όταν τα πένιιμα ροφχα παλιώνουν αχρηςιμοποίητα
ςτισ ντουλάπεσ και το μπαμπάκι ξαναφυτρώνει ςτα χωράφια...»

Στισ εικόνεσ αλλά και ςτισ ατάκεσ “κονταροχτυπιοφνται” ο Σςόμςκι με
τον Αιςχφλο και τον Μικρό πρίγκιπα, οι Beatles με τον Βαν Γκογκ, ενϊ
θ ευρωπαϊκι διανόθςθ με φόντο τθν Casa Batlo του Γκαουντί ταξιδεφει
ςτισ εριμουσ τθσ Φλόριντα για το φιλόδοξο πρότηεκτ των αμερικανϊν:
Τθν εκτόξευςθ Από τθ Γθ ςτθ Σελινθ.
Απολαυςτικι θ ερμθνεία του Σαββόπουλου ςτισ καυςτικζσ ςτιχομυκίεσ
και περίτεχνθ θ “ειςβολι” ποντιακϊν, κρθτικϊν (δια ςτόματοσ
Ψαραντϊνθ αυτοπροςϊπωσ) ηακυνκινϊν - υπό τθ μορφι του μζγα
αςτρονόμου που δίνει ςυμβουλζσ διαςτθμικισ πτιςθσ - αλλά και
αρχαίων ελλθνικϊν δια ςτόματοσ του ζνδοξου αρχθγοφ των ινδιάνων
που απζμειναν ςτθν περιοχι.
Ζκπλθξθ μζςα ςτισ εκπλιξεισ ο αμερικανόσ Πρόεδροσ, κάτι μεταξφ
Ιοφλιου Καίςαρα και Τηον Κζνεντι (θ φωτογραφία τθσ Μζριλιν
φιγουράρει ςτο Οβάλ Γραφείο) που αποδζχεται τθν πρόκλθςθ και τθν
χρθματοδότθςθ τθσ αποςτολισ, με φωνι... Καραμανλι – Εκνάρχθ!

Η ΙΣΟΡΙΑ
Στθν Αμερικι του 1869, 100 χρόνια δθλαδι πριν τθν προςςελινωςθ του
Apollo 11, oι πολεμοχαρείσ κλαίνε τθ μοίρα τουσ γιατί ο πόλεμοσ ζχει
τελειϊςει και ζχουν πζςει όλοι τουσ ςε απραξία. Αναπολοφν το ζνδοξο
παρελκόν και νιϊκουν άβολα με τα πζνκιμα ροφχα που παλιϊνουν
αχρθςιμοποίθτα ςτισ ντουλάπεσ και το μπαμπάκι που ξαναφυτρϊνει
ςτα χωράφια, όπωσ χαρακτθριςτικά γράφει ο Βερν!
Τότε ακριβϊσ ζρχεται ο πρόεδροσ του Τθλεβολικοφ Συλλόγου, ο ςοφόσ
Ίμπεχ Μπαρμπικάν να δϊςει τθ λφςθ ανακοινϊνοντασ ζνα ςχζδιο για τθ
ριψθ μίασ οβίδασ από τθ Γθ ςτθ Σελινθ, πράξθ που κα αποτελζςει και
τθν πρϊτθ ουςιαςτικι επικοινωνία τοφ ανκρϊπου με τον δορυφόρο τθσ
Γθσ και κα δοξάςει και τισ 36 Θνωμζνεσ Πολιτείεσ τθσ Αμερικισ ςτα
πζρατα του πλανιτθ, δθμιουργϊντασ τθν 37θ Πολιτεία!
Ζνασ άςπονδοσ εχκρόσ του προζδρου αλλά και ζνασ παράξενοσ Γάλλοσ
που κα απαιτιςει και τελικά κα πετφχει να μπει μζςα ςτθν οβίδα για να
πάει ςτθ Σελινθ, είναι μόνο λίγα από τα ςτοιχεία που κάνουν τθ
ςυνζχεια ςυγκινθτικι και ταυτόχρονα ςπαρταριςτικι.
Θ ταινία, που απευκφνεται κυρίωσ ςε ενιλικο κοινό, είναι κατάλλθλθ
και για παιδιά άνω των 9 ετϊν.
Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ (και φωτογραφίεσ) ςτθν επίςθμθ ςελίδα
τθσ ταινίασ http://www.spartalis.gr/moon/

Σα τραγοφδια τθσ ταινίασ μποροφν να κατζβουν δωρεάν μζςα από το
ίδιο site.

Σθλζφωνο επικοινωνίασ
Διονυςία Κωςτι
6945 419811

ΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΑΙΝΙΑ
Μία από τισ πιο αςτείεσ και ευφάνταςτεσ animation ταινίεσ που ζχουμε
δει τα τελευταία χρόνια και μάλιςτα ελληνικήσ προζλευςησ!
(www.cinepivates.com)
Μαφρο χιοφμορ, ζξυπνεσ ατάκεσ, υψηλή αιςθητική και φφοσ που
φλερτάρει με τουσ Μόντυ Πάιθον! (Η Κακθμερινι)
Απίςτευτεσ ατάκεσ, χιοφμορ, ίντριγκα, υπερατλαντικά και διαςτημικά
ταξίδια, εξαιρετική μουςική και ςπουδαίεσ ερμηνείεσ! (Εφθμερίδα των
υντακτών)
Έμπνευςη και μαςτοριά ςυναντιοφνται ς' αυτή την ταινία με
αποτζλεςμα ςυναρπαςτικό! (Η Εποχι)

ΤΝΣΕΛΕΣΕ
Σενάριο, ςκθνοκεςία, animation: Άγγελοσ Σπάρταλθσ
Μουςικι: Ηινοβία Αρβανιτίδθ
Τραγοφδι: Διονφςθσ Σαββόπουλοσ, Ψαραντϊνθσ
Φωνζσ: Μάνοσ Βακοφςθσ, Αλζξανδροσ Λογοκζτθσ, Στράτοσ
Τηϊρτηογλου, Δθμιτρθσ Σταρόβασ, Διονφςθσ Σαββόπουλοσ,
Ψαραντϊνθσ, Δθμιτρθσ Παπαδάκθσ, Άγγελοσ Σπάρταλθσ, Edoardo
Sgubin, Αντρζασ Χατηθμαρκάκθ, Μαριάνκθ Μενεγάκθ, Διαμαντισ
Φαλζγκοσ, Αγγελικι Τςαμπάηθ, Βρεττόσ Μυλωνάσ, Παναγιϊτθσ
Σταυρόπουλοσ, Γιάννθσ Καλαϊτηθσ, Artemis Couyutas, Δθμιτρθσ
Τςαγκαράκθσ, Λάμπροσ Χατηθμιχαιλ, Παφλοσ Παπαδόπουλοσ, Joop
Lever, Mentor Veshi, Μιχάλθσ Σπάρταλθσ, Shreeadheesh dhyanyogi, Li
Xianxing
Ενορχιςτρωςθ: Πάρισ Περυςινάκθσ
Μουςικοί: Κωςτισ Ανετάκθσ, Ηθνοβία Αρβανιτίδθ, Βαγγζλθσ
Καραπζτροσ, Βαγγζλθσ Κατςαρζλθσ, Φίλιπποσ Λευκαδίτθσ, Πάρισ
Περυςινάκθσ
Θχολθψία: Κϊςτασ Τυμπακιανάκθσ

Μοντάη: Γιϊργοσ Πατεράκθσ
Σχεδιαςμόσ ιχου: Λουκάσ Μεςςθνζηθσ
Σκθνι τίτλων τζλουσ:
Συμμετζχουν τα παιδιά: Σοφία Δοξανίδου, Γιϊργοσ Σαρρισ,
Γιϊργοσ Σπυριδάκθσ, Νικόλασ Σπυριδάκθσ
Κοςτοφμια: Καλλιόπθ Ηαφειροποφλου
Κάμερα HDV: Julian Napier
Κάμερα Super8: Άγγελοσ Σπάρταλθσ
Φωτογραφία: Αγγελικι Σβορϊνου
Παιδοψυχολόγοσ: Άρτεμισ Κανά
Εκτζλεςθ παραγωγισ: Ηωι Σγουροφ

Παραγωγοί: Άγγελοσ Σπάρταλθσ & Αγγελικι Σβορϊνου
Συμπαραγωγόσ: Πάρισ Καραγιϊργοσ
Παραγωγι: Wish You Luck film productions (c)2013

