ΑΠΟ ΣΖ ΓΖ ΣΖ ΔΛΖΝΖ
κηα ηαηλία θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ ηνπ Άγγεινπ πάξηαιε
βαζηζκέλε ειεχζεξα ζην νκψλπκν βηβιίν ηνπ Ηνχιηνπ Βεξλ

άπθπα και ζςνενηεύξειρ

Ο Έιιελαο θελνζέηεο
πνπ Παξαδόζεθε ζηε Γνεηεία ηνπ Animation
γξάθεη ε Νηέππ Κνπξέιινπ

Γεκνζηεχηεθε ζην vice ζηηο 19 Μαξηίνπ 2014
http://www.vice.com/gr/read/o-skinothetis-pou-paradothike-sto-animation

Ο Σαγκαηάξρεο Μάζηνλ θαη ν πληαγκαηάξρεο Μπιφκζκπεξπ αλαπνινχλ ηηο έλδνμεο
κέξεο ηνπ πνιέκνπ. Σψξα πνπ ε Δηξήλε βαζηιεχεη ληψζνπλ πιήμε. Απνθαζίδνπλ λα
δηαζθεδάζνπλ ηελ αλία ηνπο κε κηα ζπζηεκέλε νβίδα ζηε ειήλε. Σν γηγαληηαίν θαλφλη
κήθνπο 300 κέηξσλ ρχλεηαη κέζα ζηε Γε. ηελ θαηαζθεπή ηνπ ζπκκεηέρνπλ o Υέληξημ, ε
Μέξηιηλ, ν Πξίζιευ, ν Λέλνλ, ν Μφηζαξη, νη 7 λάλνη θαη θπζηθά ν Superman.
Ο δεκηνπξγόο ηξειάζεθε θαη έλα από ηα ιηγόηεξν δεκνθηιή, αιιά ηαπηόρξνλα ην
πιένλ ζνπξεαιηζηηθό κπζηζηόξεκα ηνπ Ηνύιηνπ Βεξλ, «Από ηε Γε ζηε ζειήλε»,
γίλεηαη ε πξώηε ειιεληθή θηλεκαηνγξαθηθή ηαηλία animation κεγάινπ κήθνπο, από
ηνλ Άγγειν πάξηαιε. Ζ πξώηε; Ναη, ε πξώηε.
«Γελ είλαη εκπνξηθφ είδνο ην animation αθφκα ζηελ Διιάδα. ην ρσξηφ καο εκπνξηθφ
είδνο είλαη ν δσζίινγνο. Έρνπκε θηλεκαηνγξαθηζηέο αιιά είλαη ζηε δηαθήκηζε. Γελ
κπνξείο, φκσο, ην πξσί λα δηαθεκίδεηο καθαξνχλεο ή ζεξβηέηεο θαη ην βξάδπ λα θάλεηο
εκπφξην ή ηέρλε. Γελ είζαη ιεχηεξνο ηφηε, είζαη ζχγρξνλνο δνχινο, πνιίηεο ζε ήπηα
θαηαζηνιή πνπ θψλαδε θαη ν θχξηνο Κνξλήιηνο» επηζεκαίλεη ν θ. πάξηαιεο.
Με επηξξνέο απφ ηελ ζθνηεηλή κειαγρνιία ηνπ Σηκ Μπάξηνλ, ζηήλεηαη έλα εηθαζηηθφ
πνιχρξσκν παξακχζη κε δηαθνξεηηθέο ηερλνηξνπίεο θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ θαη ηελ ηερληθή
ηνπ θνιάδ ζην ρέξη λα δεκηνπξγεί ραξαθηήξεο θηηαγκέλνπο απφ θσηνγξαθίεο θαη
δσγξαθηέο. «Δίλαη ε επνρή καο. Να η‟ αλαθαηεχεηο φια θαη γηα φια. Ζ ηαηλία καο είλαη θαη
θσηνγξαθία θαη δσγξαθηθή θαη ραξαθηηθή θαη γιππηηθή αιιά θαη κνπζηθή θαη πνιηηηθή
θπζηθά. Καη ρνληξφ γέιην βέβαηα. Πνιιέο απφ ηηο θσηνγξαθίεο είλαη δηθέο καο. Άιιεο είλαη
απφ θσηνγξαθηθά αξρεία κνπζείσλ ή ηδησηψλ θαη άιιεο πάιη έρνπλ πεξηζπιιεγεί απφ ην
δηαδίθηπν θαη είλαη “αγλψζησλ ζηνηρείσλ”. Έλα ράνο 75.000 θσηνγξαθηψλ δειαδή, κε
ηκήκαηα ησλ νπνίσλ θάλακε ηελ ηαηλίαο καο».
Κάπσο έηζη νη θηλνχκελνη ήξσεο ζπκίδνπλ νκηινχληα πνξηξέηα ηνπ Σδφξηδην Νηε Κίξηθν ζε
κηα ηαηλία πνπ θαηαιήγεη λα είλαη …κηνχδηθαι κε ηνλ Γηνλχζε αββφπνπιν λα ζπλαληά γηα
πξψηε θνξά ηνλ Φαξαληψλε. «Δίλαη άξρνληεο θαη νη δχν. Μαο βάιαλε ηε ράξε ηνπο ζηελ
ηαηλία καο ρσξίο θαλέλα φθεινο. Απφ έλζηηθηφ».
Δπθπείο αλαρξνληζκνί δίλνπλ ζηνλ πξφεδξν ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ηελ φςε ηνπ
Νηφθηνξ Νν θαη ηε θσλή ηνπ Κσλζηαληίλνπ Καξακαλιή. Ο Βεξλ γξάθεη «κε λνκίδεηε φηη νη
36 Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο είλαη θαη ηφζν Ζλσκέλεο. Οη Σεμαλνί θαηεγνξνχλ ην
Ματάκη φηη έρεη ρνιέξα, ην Ματάκη θαηεγνξεί ηε Νέα Τφξθε φηη έρεη ηχθν θαη πάεη
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ιέγνληαο». Ο πάξηαιεο πηάλεηαη απφ ηελ πεξηγξαθή θαη γηα λα κεηαθέξεη ην αιαινχκ
βάδεη ζηνπο δεπηεξεχνληεο ξφινπο δαθπλζηλέο, θνδαλίηηθεο θαη πνληηαθέο πξνθνξέο.
Απηνθιεγήο, ν Άγγεινο πάξηαιεο είλαη θπξίσο δσγξάθνο, θηλεκαηνγξαθηζηήο θαη
videoartist. Απφθνηηνο ηνπ Δζληθνχ Μεηζφβηνπ Πνιπηερλείνπ (ΜεραλνινγίαΑεξνλαππεγηθή) κεγάισζε ζηελ Κξήηε θαη ζην Νηίζειληνξθ ηεο Γεξκαλίαο θαη δεη ζηνλ
Άγην Νηθφιαν θαη ζηελ Αζήλα. Υξεηάζηεθε πέληε ρξφληα γηα λα νινθιεξψζεη ην «Απφ ηε
Γε ζηε ειήλε». Πξνέθπςαλ πξνβιήκαηα ή ν νίζηξνο ηεο ηειεηνκαλίαο έδηλε παξάηαζε
ζην deadline; «Πέληε ρξφληα δελ είλαη πνιιά γηα έλα θηλεκαηνγξαθηθφ έξγν θηλνπκέλσλ
ζρεδίσλ. πκβαίλεη ζπρλά -αλ πξνθχςνπλ πξνβιήκαηα ή αθφκα θαη ρσξίο ηα
πξνβιήκαηα- κηα ηέηνηα ηαηλία λα πάξεη θαη δεθαεηία λα νινθιεξσζεί. Αθφκα ρεηξφηεξα,
κπνξεί λα κελ ηειεηψζεη θαη πνηέ. Δκείο δελ αληηκεησπίζακε θαλέλα ζνβαξφ απξφνπην,
γη‟ απηφ θαη κπνξέζακε θαη νινθιεξψζακε πάλσ ζηελ πεληαεηία».
Δπεηδή ε ηαηλία είλαη animation δελ ζεκαίλεη πσο απεπζύλεηαη ζε παηδηά. Όπσο θαη
ην βηβιίν, είλαη κηα αιιεγνξία.
«Ζ ηαηλία απεπζχλεηαη ζε ελήιηθεο θαη ζε παηδηά πνπ ηα „ρνπλ κεγαιψζεη ρσξίο πνιχ βία
θαη είλαη πάλσ απφ ελληά (αο πνχκε έλα λνχκεξν εδψ γηα λα ζπλελλννχκαζηε). ηελ
ηαηλία κηιάκε γηα ηε θηιία, γηα ην λφεκα ηνπ λα ‟ζαη πηζηφο ζηνπο θίινπο ζνπ αθφκα θη φηαλ
μέξεηο φηη θάλνπλ ιάζνο, αθφκα θη φηαλ ληψζεηο φηη ζπρλά θέξνληαη ζαλ λα είλαη ελληά
ρξφλσλ. πκβνιηζκνί πνιχ δελ ππάξρνπλ αλ θαη θίινη πνπ εθηηκψ νξθίδνληαη πσο
αλαγλψξηζαλ εθαηνκκχξηα ζχκβνια ζηελ ηαηλία καο».
ιν θαη πεξηζζφηεξνη θαηαμησκέλνη θηλεκαηνγξαθηζηέο, ν θαζέλαο κηα θαηεγνξία κφλνο
ηνπ, απφ ηνλ Σηκ Μπάξηνλ έσο ηνλ Γνπέο Άληεξζνλ, παξαδίδνληαη ζηελ γνεηεία θαη ην
ζηνίρεκα ηνπ animation, ηελ ζηηγκή πνπ ε Pixar είλαη έλαο ζαξσηηθφο θνινζζφο ν νπνίνο
δεκηνπξγεί νπξέο ζηα θηλεκαηνγξαθηθά ηακεία.
«Ζ Pixar είλαη κηα ηερλνινγηθή θαη εκπνξηθή επαλάζηαζε. Απηφ. Καη ην μέξνπλ θαη ην
θάλνπλ θαιά. Αιιά βαξηέεεεεεκαη! Ξέξεηο γηαηί θάλσ ζηλεκά; Γηαηί δε κ‟ αξέζνπλ νη ηαηλίεο
πνπ βιέπσ. Αιιηψο ζα „ιεγα: “Αρ, λα, ηη σξαίν ηαηληάθη απηφ!”. Καη κεηά ζα έθηηαρλα
κπηζθφηα, ή θάηη ηέηνην. (Οχηε ηα κπηζθφηα πνπ θπθινθνξάλε κ‟ αξέζνπλ, ηεο κάλαο κνπ
είλαη πνιχ θαιχηεξα)».
Μηθξόο όκσο δελ κπνξεί «Μίθη Μάνπο» ζα έβιεπε. «Δκείο ζηελ Κξήηε ηα ιέκε
Μπαξκπαδάθηα. Έβιεπα Μάγηα Μέιηζα, πνξη Μπίιπ θαη Γθαιάθηηθα».
Καη κηα θαη ν ιφγνο γηα Κξήηε, ηη θάλεη εθεί, ζηελ Αζήλα δελ είλαη πνπ ζπκβαίλνπλ φια;
«Ααα, ζα πα λ‟ απηνθηνλή! Σν ηειεπηαίν ζπνπδαίν πνιηηηζηηθφ πξάγκα πνπ έρεη ζπκβεί
ζηελ Αζήλα είλαη ε ζπλαπιία ησλ ΖMIZ ζην MIKE‟S BAR πέξπζη (ήκνπλ εθεί). ια η‟
άιια είλαη ή δήζελ ή παλάθξηβα. Ση ζπκβαίλεη ζηελ Αζήλα; Ρσηάσ θαη απαληάσ κφλνο
κνπ: ΣΗΠΟΣΑ! Κάηη ηξειέο κε καιιί θνκκσηεξίνπ θαη εγθέθαιν αληηζηνίρνπ ζηπι θη έηζη,
θάζε ηχπνπ θάλνπκε ιέεη, ηχπνπ θη έηζη θάζε ηέρλε ζηηι. Άπαξαηακο! (κία ιέμε). ηελ
Κξήηε ηνπιάρηζηνλ έρνπκε ηα θαδάληα καο. Κάηζεηε εζείο ζηελ Αζήλα λα βιέπεηε Μίθπ
Φάνπζη...»
Κη απηφο φκσο δελ θάζεηαη θαη πνιχ ζηελ αγαπεκέλε Κξήηε. Ο Βεξλ θαηάθεξε λα ηνλ
βγάιεη εθηφο ζπλφξσλ. «Έρνπκε ήδε πάεη ζην Cinanima ζηελ Πνξηνγαιία θαη ηψξα
νξκάκε ζην Holland Animation Film Festival (ζηελ Οιιαλδία) φπνπ έρνπκε θαη ζθνπφ λα
πάξνπκε ην βξαβείν ζην δηεζλέο δηαγσληζηηθφ ηκήκα (κεγάιε ηηκή γηα καο θαη πνπ
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ζπκκεηέρνπκε θαη κφλν αιιά θαη ην βξαβείν δε ζα „λαη θαθφ!). Ξέξεηο, ηα βξαβεία είλαη κηα
ζαριακάξα, έλαο πξνηεζηαληηθφο αληαγσληζκφο γηα ηε ζεζνχια, αιιά φηαλ ηα „ρεηο ζηελ
ηζέπε, δε ζεο ηίπνηα άιιν, ιεο “είκαη ην ηάδε βξαβείν” θαη νη άιινη ιέλε «Αααααα!».

4

«Από ηε γε ζηε ζειήλε»
κε Ψαξαληώλε, αββόπνπιν, «θνιάδ animation» & ζέαηξν ζθηώλ
Σνπ Γηάλλε Γεξάθε

Γεκνζηεχηεθε ζην sevenart ζηηο 28 Ηνπλίνπ 2013
http://www.sevenart.gr/news-detail.php?catid=15&id=2886

Σν "Απφ ηε γε ζηε ζειήλε" ηνπ Άγγεινπ πάξηαιε είλαη ε πξψηε Διιεληθή κεγάινπ
κήθνπο θηλεκαηνγξαθηθή ηαηλία θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ. Ξεθίλεζε λα ζρεδηάδεηαη ην θαινθαίξη
ηνπ 2008 θαη νινθιεξψζεθε ηνλ Μάξηην ηνπ 2013. Έρεη δηάξθεηα 87 ιεπηά. Βαζίδεηαη ζην
νκψλπκν βηβιίν ηνπ Ηνχιηνπ Βεξλ (Jules Verne, "De la Terre à la Lune", 1865) θαη εζηηάδεη
θπξίσο ζηελ ρηνπκνξηζηηθή αιιά θαη θαπζηηθή θξηηηθή πνπ θάλεη ν Βεξλ ζηνπο
πνιεκνραξείο φινπ ηνπ θφζκνπ ρσξίο λα μερλά λα εμάξεη παξάιιεια θαη ηελ απαξάκηιιε
γελλαηφηεηα ηνπο. Δίλαη κία «ρεηξνπνίεηε» ηαηλία πνπ θιείλεη ην κάηη ζηελ πςειή αηζζεηηθή
θαη ζην ρνληξφ γέιην.
Ζ πξψηε κνπ επαθή κε ηελ ηαηλία έγηλε κέζσ ηνπ εξκελεπκέλνπ απ' ηνλ κεγάιν
Φαξαληψλε ηξαγνπδηνχ "Ζ θάια" πνπ βξήθα ηπραία ζην youtube θαη ακέζσο επηδίσμα
κηα ζπλάληεζε κε ηνλ ζθελνζέηε, πξνθεηκέλνπ λα κε θαηαηνπίζεη γηα ηελ ηαηλία ηνπ. Απηή
ε ζπδήηεζε πνπ είρακε ζε έλα θαθέ ζηα Δμάξρεηα ζε ζπλδπαζκφ κε ην πιεξέζηαην site
ηεο ηαηλίαο (http://www.spartalis.gr/moon/) έθεξαλ ζαλ απνηέιεζκα ην άξζξν πνπ
αθνινπζεί γηα κία απφ ηηο πην ελδηαθέξνπζεο ειιεληθέο παξαγσγέο ηεο επφκελεο
θηλεκαηνγξαθηθήο ζεδφλ.

Ο παξεμεγεκέλνο Ηνύιηνο Βεξλ
Έλα απ‟ ηα ζηνηρεία πνπ έθαλαλ εληχπσζε ζηνλ πάξηαιε φηαλ μαλαδηάβαζε πξηλ 5
ρξφληα ην νκψλπκν βηβιίν ηνπ Ηνχιηνπ Βεξλ, ήηαλ ν δηάινγνο κεηαμχ δχν ζηξαηησηηθψλ
κεηά ην ηέινο ηνπ ακεξηθάληθνπ εκθπιίνπ, ζηνλ νπνίν ιέεη ν έλαο «πξφζεμεο φηη ην
κπακπάθη μαλαθπηξψλεη ζηνπο θάκπνπο;» γηα λα ηνπ απαληήζεη ν άιινο «γηαηί, ηα
πέλζηκα ξνχρα πνπ κέλνπλ αρξεζηκνπνίεηα ζηηο ληνπιάπεο;». Ο Βεξλ έρεη έλα ρηνχκνξ
πνπ θαηά ην ζθελνζέηε έρνπκε μεράζεη. Καθψο λνκίδνπκε φηη έγξαθε παξακπζάθηα
επηζηεκνληθήο θαληαζίαο.
Καη γηαηί ηφηε ην "Απφ ηε γε ζηε ζειήλε" είλαη απφ ηα ιηγφηεξν θηλεκαηνγξαθεκέλα βηβιία
ηνπ ζπγγξαθέα; Σν πξφβιεκα είλαη φηη έρεη πάξα πνιινχο δηαιφγνπο, επθπείο κελ, αιιά
δχζθνινπο ζηελ νπηηθνπνίεζε. Ο πάξηαιεο μεπεξλά απηφ ηνλ ζθφπειν, δηαηεξψληαο ην
πλεχκα θαη ηνλ εμαηξεηηθφ ιφγν ηνπ ζπγγξαθέα, θξνληίδνληαο φκσο ηαπηφρξνλα λα
δηαηεξεί ην θηλεκαηνγξαθηθφ ελδηαθέξνλ ακείσην, κε φρεκα ην ρηνχκνξ: Πξνθεηκέλνπ λα
αλαδείμεη ηηο δηαθνξέο πνπ ππήξραλ ηφηε κεηαμχ ησλ ακεξηθάληθσλ πνιηηεηψλ,
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ρξεζηκνπνηεί ζηελ ηαηλία ηνπ δηαθνξεηηθέο πξνθνξέο. Έηζη, νη - δεπηεξεχνληεο θπξίσο ραξαθηήξεο κηιάλε θξεηηθά, θνδαλίηηθα, πνληηαθά, νη δε ηλδηάλνη κηιάλε αξραία ειιεληθά
θ.φ.θ.
Άιιν θσκηθφ ζηνηρείν είλαη νη αλαρξνληζκνί, κε ζηνηρεία απ‟ ην κέιινλ πνπ εκθαλίδνληαη
εληειψο απξφζκελα: νη Beatles, νη κπνιζεβίθνη, ππνινγηζηέο, δηαθηηληζκνί θιπ. Οη
πξσηαγσληζηέο μαθληάδνληαη θαη νη ίδηνη κ‟ φζα ζπλαληνχλ, γηα λα ην πξνζπεξάζνπλ
ηειηθά κε έλα «ζπκβαίλνπλ απηά». θνπφο είλαη λα βγεη γέιην θαη λα δηαηεξεζεί φζν
γίλεηαη ν ιφγνο ηνπ Βεξλ.

Μαύξε θσκσδία ζηα όξηα ηνπ κηνύδηθαι
Με φζα είπακε πξνεγνπκέλσο, γίλεηαη εκθαλέο πσο κηιάκε γηα καχξε θσκσδία, ην
κηνχδηθαι φκσο απφ πνχ πξνθχπηεη; Σν "Απφ ηε γε ζηε ζειήλε" πεξηέρεη πέληε
πξσηφηππα ηξαγνχδηα πνπ είλαη ζεκαληηθά γηα ηε ξνή ηεο ηαηλίαο, εξκελεπκέλα απφ ηνλ
Φαξαληψλε θαη ηνλ Γηνλχζε αββφπνπιν, ζε ζηίρνπο ηνπ Άγγεινπ πάξηαιε θαη κνπζηθή
ηεο Εελνβίαο Αξβαληηίδε. Μάιηζηα, ηφζν ν Φαξαληψλεο φζν θαη ν αββφπνπινο, είλαη
απφ ηηο ειάρηζηεο θνξέο πνπ εξκελεχνπλ ηξαγνχδηα άιισλ.
Ζ ηαηλία θαηά ηνλ ζθελνζέηε, παηάεη ζην θνηλφ ηνπ Σηκ Μπάξηνλ. Πεξηέρεη πιεξνθνξίεο νη
νπνίεο δελ απαηηνχλ αθξηβψο θάπνηα εηδηθή εθπαίδεπζε απ‟ ηνλ ζεαηή, αιιά αλ ηελ έρεηο,
ηελ ρξεζηκνπνηνχλ. Κάπνηα θξπκκέλα ζηνηρεία πνπ ζα εθηηκήζεηο ηδηαίηεξα αλ είζαη
καζεκαηηθφο, κεραληθφο, αζηξνθπζηθφο, ηζηνξηθφο ή θαιιηηέρλεο. Βέβαηα, ζε πξψην
επίπεδν ε ηαηλία είλαη αλνηρηή ζε φινπο θαη θπιάεη ρσξίο λα ηελ θαηαιάβεηο,
απνξξνθεκέλνο απ‟ ηηο πεξηπέηεηεο ησλ 4 βαζηθψλ θαη 30 ζπλνιηθά ραξαθηήξσλ ηεο.

«Κνιάδ animation» θαη ζέαηξν ζθηώλ
Πψο φκσο μεπεξλάο δεηήκαηα πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ, ρακεινχ πξνυπνινγηζκνχ θαη
ηερληθψλ αδπλακηψλ ψζηε ην απνηέιεζκα λα κελ είλαη «θησρφ»; Πψο δεκηνπξγείο ηε
ζθελή ζηελ νπνία 3.000 άλζξσπνη παξαθνινπζνχλ ηελ εθηφμεπζε ηνπ ππξαχινπ αλ δελ
είζαη ε Pixar; Ζ δεκηνπξγηθφηεηα ησλ ζπληειεζηψλ έδσζε ηε δηθή ηεο απάληεζε, κε κηα
ηερληθή πνπ νλφκαζε «θνιάδ animation»: Ζ ηαηλία είλαη θηηαγκέλε κε πεξηζζφηεξεο απφ
75.000 θσηνγξαθίεο, θνκκάηηα έξγσλ απφ παζίγλσζηνπο δσγξάθνπο, θσηνγξάθνπο, ηνπ
ίδηνπ ηνπ πάξηαιε ή άιισλ άγλσζησλ θαιιηηερλψλ, ηα νπνία βξέζεθαλ ζην δηαδίθηπν,
θσηνγξαθήζεθαλ ή δσγξαθίζηεθαλ θαη θφπεθαλ κε ηελ ηερληθή ηνπ θνιάδ, ζην ζεκείν
πνπ ην επηηξέπεη ε λνκνζεζία.
Σν ίδην ηζρχεη θαη κε ηα πξφζσπα ησλ πξσηαγσληζηψλ. Βιέπεηο μαθληθά θάπνηνλ θαη ζνπ
ζπκίδεη ηνλ Μπξαλη Πηη, γηαηί ην κάηη θαη ην κνπζηάθη είλαη δηθά ηνπ, αιιά ην άιιν κηζφ
πξφζσπν κπνξεί λα είλαη ηνπ Σδφλη Νηεπ θαη ηα καιιηά ηνπ Νηη Κάπξην. Ο αββφπνπινο
γηα παξάδεηγκα, είλαη ν κηζφο αββφπνπινο θη ν άιινο κηζφο Μπνκπ Νηίιαλ. Ο
Φαξαληψλεο είλαη κηζφο Φαξαληψλεο θαη κηζφο Σδνλ Λέλνλ.
Κη φρη κφλν «θνιάδ animation» αιιά θαη κηα δφζε ζεάηξνπ ζθηψλ, δειαδή ηξηαζδηάζηαηα
πεξηβάιινληα κε δηζδηάζηαηνπο ραξαθηήξεο, νη νπνίνη κάιηζηα ζηξέθνληαη φπσο ν
Καξαγθηφδεο, πξάγκα πνπ δίλεη κηα ηδηαίηεξε εηθαζηηθφηεηα ζηελ ηαηλία, έλα ελδηαθέξνλ
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ζηελ εηθφλα, αιιά θαη ην «κεηνλέθηεκα» ηεο αλππαξμίαο πίζσ φςεο. Δκθαλίδεηαη κάιηζηα
θάπνηα ζηηγκή θη ν ίδηνο ν Καξαγθηφδεο ζηελ ηαηλία! Οη ραξαθηήξεο δελ έρνπλ πιάηε, φηαλ
γπξίδνπλ πιεπξά είλαη καχξνη. Γχζθνιν ζην ζρεδηαζκφ κελ, αιιά πνιχ πην εχθνιν λα ην
ρεηξηζηείο, κηαο θαη απαηηεί ιηγφηεξε κλήκε, ιηγφηεξνπο δίζθνπο, ιηγφηεξεο ψξεο rendering.

Καη ηώξα ηη;
Ζ ηαηλία ζα θάλεη πξεκηέξα ζην Γηεζλέο Φεζηηβάι Κηλεκαηνγξάθνπ ηεο Αζήλαο - Νχρηεο
Πξεκηέξαο θη ακέζσο κεηά ζην Animasyros 6.0 ηνλ επηέκβξε (ζα είλαη ε ηαηλία έλαξμεο
ηνπ θεζηηβάι) θη απφ ην Γεθέκβξε ηνπ 2013 ζηε δηαλνκή. «Φησρά» πξάγκαηα θη σξαία.
ε 2 αίζνπζεο ην πνιχ, κε ρακειφ εηζηηήξην θαη ηελ ειπίδα λα αληαπνθξηζεί ν θφζκνο.
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Σν Flix αθνινπζεί ηνλ Άγγειν πάξηαιε ζ' έλα ηαμίδη «Από ηε Γε ζηε ειήλε»
Σεο Πφιπο Λπθνχξγνπ

Γεκνζηεχηεθε ζην FLIX, ζηηο 11 επηεκβξίνπ 2013
http://flix.gr/news/to-flix-akoloythei-ton-aggelo-spartalh-s-ena-taksi.html

Με θφλην ηελ νλεηξηθή «Απφ ηε Γε ζηε ειήλε» ηνπ Άγγεινπ πάξηαιε ζα αλνίμεη ηελ
απιαία ηνπ ην animαsyroο 06 ζηελ Δξκνχπνιε ηεο χξνπ, ζηηο 27 επηεκβξίνπ 2013.
Εεηήζακε απφ ηνλ δεκηνπξγφ λα καο πάξεη καδί ηνπ. ρη ζηε χξν. ηελ κεγάιε
πεξηπέηεηα ηνπ animation...
Με πξνυπεξεζία ζηε ζθελνζεζία κηθξνχ θαη κεγάινπ κήθνπο, ν δσγξάθνο, εηθαζηηθφο,
videoartist, animator, πνιπζρηδήο θαιιηηέρλεο Άγγεινο πάξηαιεο ππνγξάθεη ηελ πξψηε
ειιεληθή θηλεκαηνγξαθηθή animation ηαηλία κεγάινπ κήθνπο, έλα πξφηδεθη πάλσ ζην
νπνίν δνπιεχεη αξθεηά ρξφληα.
Ζ ππφζεζε ηνπ «Απφ ηε Γε ζηε ειήλε» καο επηζηξέθεη ζηελ Ακεξηθή ηνπ 1869 -έλαλ
νιφθιεξν αηψλα δειαδή πξηλ ηελ πξνζζειήλσζε ηνπ Apollo 11- φπνπ νη πνιέκνραξείο
αλαπνινχλ ην παξειζφλ θαη ζιίβνληαη γηαηί ν πφιεκνο έρεη ηειεηψζεη. Σφηε αθξηβψο
έξρεηαη ν πξφεδξνο ηνπ Σειεβνιηθνχ πιιφγνπ, ν ζνθφο Ίκπευ Μπαξκπηθάλ, λα δψζεη ηε
ιχζε αλαθνηλψλνληαο έλα ζρέδην γηα ηε ξήςε κίαο νβίδαο απφ ηε Γε ζηε ειήλε, πξάμε
πνπ ζα απνηειέζεη θαη ηελ πξψηε νπζηαζηηθή επηθνηλσλία ηνχ αλζξψπνπ κε ηνλ
δνξπθφξν ηεο Γεο θαη ζα δνμάζεη θαη ηηο 36 Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο ζηα πέξαηα
ηνπ πιαλήηε.
Ζ ηαηλία, θαηαζθεπαζκέλε κε ηελ ηερληθή ηνπ θνιάδ, βαζίδεηαη ζην νκψλπκν βηβιίν ηνπ
Ηνχιηνπ Βεξλ («De la Terre à la Lune», 1865) θαη ζαηηξίδεη κε ρηνχκνξ αιιά θαη θξηηηθή
δηάζεζε ηνπο πνιεκνραξείο απηνχ ηνπ θφζκνπ. Σν θνιάδ εηζρσξεί θαη ζην ζελάξην ηεο
ηαηλίαο θαη ν ζεαηήο βξίζθεηαη πνιχ ζπρλά κπξνζηά ζε αλαρξνληζκνχο (κία αλαθνξά
ζηνπο Beatles ή έλα ειεθηξνληθφ εμάξηεκα πςειήο ηερλνινγίαο).
Λίγν πξηλ ηελ δνχκε ζηελ κεγάιε νζφλε, επηρεηξήζακε λα κπνχκε ζην κπαιφ ηνπ Άγγεινπ
πάξηαιε θαη λα κάζνπκε πψο απηή ε ηδέα θαηέιεμε λα πινπνηεζεί κε ηελ πξφθιεζε πνπ
απνηειεί ζηελ Διιάδα ην animation.

Πόζα ρξόληα δνπιεύεηο πάλσ ζηελ ηδέα θαη ζηελ πινπνίεζε ηεο ίδηαο ηεο ηαηλίαο;
Ξεθίλεζε λα ζρεδηάδεηαη ην θαινθαίξη ηνπ 2008 θαη νινθιεξψζεθε ηνλ Μάξηην ηνπ 2013.
Σνλ επηέκβξε ηνπ 2011 θάλακε ζηελ TITANIUM Yiayiannos gallery ζηελ Αζήλα κηα
έθζεζε πνπ είρε ηνλ ίδην ηίηιν κε ηελ ηαηλία καο. Ήηαλ δσγξαθηζκέλεο ηειενπηηθέο ζθελέο
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απφ ηελ δεθαεηία ηνπ 60 κε θπξίαξρν ζέκα ηελ πξνζειήλσζε ηνπ Apollo 11. Μάιηζηα 2
απφ ηνπο πίλαθεο απηνχο εκθαλίδνληαη θαη ζηελ ηαηλία. Ζ ηδέα ηεο έθζεζεο θαη ηεο ηαηλίαο
ήηαλ θνηλή θαη ζπλνςίδεηαη ζην «ια ηξηγχξσ αιιάδνπκε θη φια ηα ίδηα κέλνπλ». Απφ ηε
ζχιιεςε σο ηελ νινθιήξσζε ηεο ηαηλίαο πέξαζαλ 5 ρξφληα κέζα ζηα νπνία γίλαλε
παξάιιεια θαη άιια πξάγκαηα, φπσο ε έθζεζε πνπ πξναλαθέξακε αιιά θαη κηα δεχηεξε
θφξε.

Σν ζέκα ζνπ, βαζηζκέλν ζην βηβιίν ηνπ Ηνπιίνπ Βεξλ, κνηάδεη (δπζηπρώο) πην
επίθαηξν από πνηέ. Δίρεο ηε δηάζεζε γηα κία θαπζηηθή θξηηηθή όζσλ ζπκβαίλνπλ
γύξσ καο, αιιά θαη ηε δηαθσκώδεζή ηνπο ηαπηόρξνλα;
Γελ είλαη εχθνιν λα βξεηο έμππλνπο δηαιφγνπο θαη δε θαληαδφκνπλ φηη ζα ηνπο βξσ ζηνλ
Βεξλ ηνλ νπνίν -φπσο θαη νη πεξηζζφηεξνη δπζηπρψο- ζεσξνχζα μεπεξαζκέλν. ηαλ
φκσο έπεζε ζηα ρέξηα κνπ κηα ππέξνρε έθδνζε ηνπ βηβιίνπ (1957, ΑΣΖΡ), θφθθηλε,
δεξκαηφδεηε (εληάμεη, έρσ θεηίρ κε ηα βηβιία) θαη δηάβαζα κέζα έλαλ δηάινγν κεηαμχ 2
θσιπκκέλσλ ζηξαηησηηθψλ πνπ αλαπνινχλ ηηο έλδνμεο κέξεο ηνπ πνιέκνπ ζηρηηξίδνληαο
ην εηξεληθφ παξφλ κε ηε θξάζε «Δίλαη πξαγκαηηθφ αίζρνο λα κέλνπλ ηα πέλζηκα ξνχρα
αρξεζηκνπνίεηα ζηηο ληνπιάπεο θαη ην κπακπάθη λα μαλαθπηξψλεη ζηνπο θάκπνπο!»
θαηάιαβα φηη είρα βξεη απηφ πνπ έςαρλα. Τπάξρεη κηα δηάζεζε δηαθσκψδεζεο αιιά είλαη
άρξνλε, αθνξά ζηελ αλζξσπφηεηα παληνχ θαη πάληα θαη φρη απνθιεηζηηθά εδψ θαη ηψξα.

Γηαηί επέιεμεο ηελ ηερληθή ηνπ collage animation;
Γηα ιφγνπο αηζζεηηθήο αξηηφηεηαο θαη νηθνλνκίαο. Βέβαηα, θαη ν ίδηνο ν Βεξλ πεξηγξάθεη φηη
νη έλδνμνη ζηξαηηψηεο ηνπ Ππξνβνιηθνχ ήηαλ πνιχ πεξήθαλνη πνπ δελ ήηαλ αξηηκειείο.
Γξάθεη ραξαθηεξηζηηθά φηη ζε 10 ζηξαηηψηεο κεηξνχζεο ην πνιχ 5 πφδηα. Σα αλζξψπηλα
κέιε πνπ ηνπο έιεηπαλ ηα αληηθαζηζηνχζαλ ινηπφλ κε πξνζζεηηθνχο κεραληζκνχο ηεο
επνρήο, ήηαλ θη εθείλνη έλα θνιάδ αο ην πνχκε έηζη. Ίζσο λα έπαημε θη απηφ ξφιν ζηελ
επηινγή ηεο ηερληθήο, δε ζπκάκαη ηψξα πηα λα ζαο πσ κε βεβαηφηεηα.

Έρεηο δνπιέςεη ζην ζέαηξν, έρεηο θάλεη ηηο πξνζσπηθέο ζνπ εθζέζεηο, έρεηο γπξίζεη
αξθεηέο κηθξνύ θαη κεγάινπ κήθνπο ηαηλίεο; Πνηα ήηαλ ε κεγαιύηεξε πξόθιεζε
πνηα ε κεγαιύηεξε ραξά ηεο κεγάινπ κήθνπο animation;
ηαλ δσγξαθίδεηο πνιχ θαηξφ -επεηδή ε δσγξαθηθή είλαη κηα κνλαρηθή ηέρλε θαη ν
δσγξάθνο έλαο αλαρσξεηήο ησλ πξαγκάησλ θαη ηεο δσήο- λνζηαιγείο ηνπο αλζξψπνπο
θαη θάλεηο κηα ηαηλία κπζνπιαζίαο κε εζνπνηνχο γηα λα μειακπηθάξεηο. Κάλνληαο ηελ
ηαηλία απηή φκσο, ηξσο ζηε κάπα ην ζπλεξγείν θαη ηνπο εζνπνηνχο πνπ ζε ηξειαίλνπλ
(«Απηφ δε γίλεηαη», ιέεη πάληα ν ηερληθφο, «Γε κνπ θάλεηο θνληηλά πιάλα γηαηί θαηά βάζνο
κε κηζείο θαη ζεο λα κε θαηαζηξέςεηο», ιέεη πάληα ν εζνπνηφο, θ.η.ι.). Κη έηζη απνθαζίδεηο
ή λα μαλαδσγξαθίζεηο ή λα θάλεηο έλα animation πνπ δε ζέιεη ειεθηξνιφγν θαη ζηαξ.
Κάησ απφ απηέο ηηο ζπλζήθεο ινηπφλ μεθηλήζακε ην «Απφ ηε Γε ζηε ειήλε», αιιά
ήκαζηαλ πξνθιεηηθά αδαείο, δελ μέξακε ηη αγγνχξη καο πεξηκέλεη θαη θπζηθά, αθνχ ην
θάγακε ηψξα ραηξφκαζηε.
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Δίρεο εμ αξρήο ηελ ηδέα/επηζπκία ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηνλ Γηνλύζε αββόπνπιν θαη
ηνλ Ψαξαληώλε; Πώο πξνέθπςε θαη πόζν ζεκαληηθά είλαη ηα ηξαγνύδηα ζηελ
ηαηλία;
Ζ ζπλεξγαζία κε ηνλ θχξην αββφπνπινπ θαη κε ηνλ Φαξαληψλε πξνέθπςε απφ ηηο
αλάγθεο ηεο ηαηλίαο, ζαλ θπζηθή δηαδηθαζία θαη φρη απφ επηλφεζε ή έπαξζε. Ήηαλ νη κφλνη
θαηάιιεινη λα ηξαγνπδήζνπλ θαη λα δψζνπλ ηελ θσλή ηνπο ζηνπο ήξσεο πνπ
ππνδχνληαη ζηελ ηαηλία καο. Αλ ήκνπλ Ακεξηθάλνο ζα πξνζέγγηδα ηνλ Bob Dylan θαη ηνλ
Tom Waits αληίζηνηρα. Σα ηξαγνχδηα είλαη ππφζεηα ζηελ ηαηλία θαη φρη επίζεηα, πξνάγνπλ
ηνλ κχζν θαη δεκηνπξγνχλ αηκφζθαηξεο. Διπίδσ λα βξνπλ ην δξφκν ηνπο ζχληνκα θαη ζηα
ξαδηφθσλα. Σα δηαζέηνπκε δσξεάλ θαη απνθιεηζηηθά ζην δηαδίθηπν, ζην επίζεκν site ηνπ
«Απφ ηε Γε ζηε ειήλε».
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Ο Άγγεινο πάξηαιεο κάο ηαμηδεύεη από ηε Γε ζηε ειήλε
ηνπ Tyler Durden

Γεκνζηεχηεθε ζην CINEPIVATES, ζηηο 7 Οθησβξίνπ 2013
http://cinepivates.com/2013/10/interview-spartalis.html

Δίλαη ππεχζπλνο γηα κία απφ ηηο πην αζηείεο θαη επθάληαζηεο animation ηαηλίεο πνπ έρνπκε
δεη ηα ηειεπηαία ρξφληα –θαη κάιηζηα ειιεληθήο πξνέιεπζεο. Ο Άγγεινο πάξηαιεο
απνθάζηζε λα πάξεη ην κπζηζηφξεκα ηνπ Ηνπιίνπ Βεξλ «Απφ ηε Γε ζηε ειήλε», λα ην
κεηαηξέςεη ζε θνιάδ παλδαηζία, λα βάιεη κέζα κπφιηθεο δφζεηο ρηνχκνξ, ληνπηνιαιηέο,
ηξαγνχδηα κε ηηο θσλέο ηνπ Φαξαληψλε θαη ηνπ Νηνληνχ-Γηνλχζηνπ αββφπνπινπ, λα
θάλεη αλαθνξέο ζηνπο Beatles, ζηνλ Αζηπλφκν αΐλε, ζηνλ Καξαγθηφδε, ζην ζηλεκά ηνπ
Μειηέ θαη ζηελ ειιεληθή πνιηηηθή πξαγκαηηθφηεηα.
Οη cinεπηβάηεο κίιεζαλ ζηνλ ζθελνζέηε-ζελαξηνγξάθν-ζηηρνπξγφ γηα φια απηά (θαη γηα
άιια πνιιά). Καη έκαζαλ -κεηαμχ άιισλ θαη- ην εμήο: κεηά ηνλ Βεξλ, έβαιε πιψξε λα
«αιιάμεη ηα θψηα» θαη ζηνλ κεξν!

Από ηε δσγξαθηθή ζην ζηλεκά; Πώο έγηλε απηή ε κεηάβαζε;
Ο δσγξάθνο είλαη έλαο αλαρσξεηήο ησλ πξαγκάησλ θαη ηεο δσήο, έλαο κνλαρφο.
Δληειψο αληίζεηα ν θηλεκαηνγξαθηζηήο είλαη έλαο θαθιαηάο, έλαο θνηλσληθφο επηδεημίαο.
Δγψ είκαη θαη ηα δχν. Σαπεηλφο θαη επεξκέλνο καδί, ηξπθεξφο θαη ρπδαίνο ηαπηφρξνλα.

Γηαηί επέιεμεο Ηνύιην Βεξλ θαη γηαηί επέιεμεο απηόλ ηνλ ζπγθεθξηκέλν Ηνύιην Βεξλ;
Ο Βεξλ έρεη επθπέζηαηνπο δηαιφγνπο, είλαη καθξνζθειείο θαη επηζηεκνληθίδνπλ βέβαηα
επηθίλδπλα, αιιά είλαη ππέξνρνη. Σν ζπγθεθξηκέλν βηβιίν ην δηάιεμα γηαηί έκνηαδε αδχλαην
λα γίλεη ηαηλία, απηή ήηαλ ε πξφθιεζε. Δθαηνκκχξηα ιέμεηο ιέγνληαη ελψ ιίγα πξάγκαηα
γίλνληαη ζ‟ απηή ηελ ηζηνξία. Ζ θαηάξα δειαδή ηνπ ζελαξηνγξάθνπ. Φαληάζνπ φηη ην
βηβιίν απηφ έρεη κεηαθεξζεί ζηνλ θηλεκαηνγξάθν κφλν κηα θνξά αθφκα, ην 1957 ζην
Υφιπγνπλη. Ζ δηθή καο κεηαθνξά είλαη ινηπφλ ε δεχηεξε ζην ζηλεκά θαη ε πξψηε ζε
animation.
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Έλαο Ηνύιηνο Βεξλ, ινηπόλ, αιιά έλαο Ηνύιηνο Βεξλ «πεηξαγκέλνο». Με αλαθνξέο
ζηελ ειιεληθή πνιηηηθή, ιανγξαθία, ζηνπο Beatles, αθόκα θαη ζηνλ Αζηπλόκν
αΐλε… Γε θνβήζεθεο λα πεηξάμεηο έλα ηόζν γλσζηό έξγν;
Πνχ λα δεηο ηη εηνηκάδνκαη λα θάλσ ζηελ Οδχζζεηα! Απηφ είλαη είδεζε, κε ηνπο ζπλεξγάηεο
κνπ βάιακε κπξνζηά ηνλ θνπθαξά ηνλ κεξν. Θα γίλεη ζθαγή! Να κνπ επηηξέςεηο εδψ λα
πεξηαπηνινγήζσ θαη ιίγν παξαπέκπνληάο ζε ζηελ Απνινγία κνπ, έλα θείκελν πνπ εμεγεί
κε αθξίβεηα ηελ αλάγθε κνπ λα ηα αλαθαηεχσ φια. Θα ην βξείηε εδψ:
http://www.spartalis.gr/cfiles/documents/apology/apology.doc

Ση ζρέζε έρεη ν… Μεηζνηάθεο κε όια απηά;
Ο θχξηνο Μεηζνηάθεο εκθαλίδεηαη ζηελ ηαηλία κε ηε κνξθή δσγξαθηθνχ πνξηξαίηνπ, κε
ηελ ηδηφηεηα ηνπ γθαληέκε πνπ ηνπ έρεη θνξηψζεη ν θφζκνο. Δίλαη έλα ζεκάδη δειαδή φηη
ηα πξάγκαηα ζηελ ηαηλία καο δε ζα πάλε θαη ηφζν θαιά, νη ήξσεο καο ζα ηαπεηλσζνχλ, ζα
ράζνπλ ηε δφμα αιιά ζα θεξδίζνπλ ηελ αηψληα ηηκή.

Πεο καο ιίγα πξάγκαηα γηα ηελ ηερληθή ηνπ animation πνπ ρξεζηκνπνίεζεο ζηελ
ηαηλία. Πώο αθξηβώο γίλεηαη;
Γηα ηηο αλάγθεο ηεο ηαηλίαο έγηλε ρξήζε 75.000 θσηνγξαθηψλ, πνπ θφπεθαλ, ξάθηεθαλ,
μαλαθφπεθαλ θαη ζηε ζπλέρεηα θνπλήζεθαλ. Παλεγχξη! Δίλαη ινηπφλ κηα ηαηλία θνιάδ, έρεη
φκσο θαη ζεκαληηθέο επηξξνέο απφ ην ζέαηξν ζθηψλ. Δίδακε θαη θιέςακε πνιχ
Καξαγθηφδε.

Πόζν θαηξό δηήξθεζαλ ηα γπξίζκαηα θαη πνην ήηαλ ην πην δύζθνιν θνκκάηη;
Γπξίζκαηα κε ηελ θιαζηθή έλλνηα δελ έρνπκε ζην animation, ε «παξαγσγή» -αο ην πνχκε
θαιχηεξα έηζη- ηεο ηαηλίαο θξάηεζε 5 ρξφληα. Σν δπζθνιφηεξν θνκκάηη ήηαλ λα κε πείζνπλ
νη ζπλεξγάηεο κνπ λα κελ νινθιεξψζνπκε κε ηζαπαηζνπιηέο ηελ ηαηλία λσξίηεξα.

Δθηόο από ην ζελάξην, ηε ζθελνζεζία θαη ην animation, έρεηο γξάςεη θαη ηνπο
ζηίρνπο ησλ ηξαγνπδηώλ πνπ αθνύκε ζηελ ηαηλία. Πνηνο ήηαλ ν πην δύζθνινο από
απηνύο ηνπο ξόινπο;
Κηζαξίζηαο ή ληξάκεξ; Χξαίν! Σν animation ήηαλ ιίγν θνπξαζηηθφ, κεηά ηα πξψηα 3
ρξφληα βαξέζεθα θαη έπξεπε λα θάλσ «επαλεθθίλεζε». Γελ είλαη ζσζηφ λα πεηάο ζηα
κνχηξα ηνπ άιινπ ηε βαξεκάξα ζνπ. ηακάηεζα ινηπφλ γηα 6 κήλεο, δσγξάθηζα θαη έθαλα
κηα έθζεζε θαη μαλαγχξηζα θξέζθνο. Ξέξεηο, πψο είλαη φηαλ θεχγεηο απφ ηελ νηθνγέλεηα ην
αββαηνθχξηαθν ιφγσ επαγγεικαηηθψλ ππνρξεψζεσλ θαη κεηά γπξλάο πίζσ ηε Γεπηέξα
κε δψξα; Έηζη.
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Με ζεκεξηλά δεδνκέλα, πνηα ζα ραξαθηήξηδεο σο απόζηαζε «από ηε γε ζηε
ζειήλε»;
Σελ απφζηαζε αλάκεζα ζηε ρπδαηφηεηα θαη ηελ ηξπθεξφηεηα.

Σειηθά ε ηαηλία ζνπ είλαη γηα ηνπο πνιεκνραξείο, ηνπο επαλαζηάηεο ή ηνπο
νλεηξνπόινπο;
Ο Βεξλ ζαηηξίδεη ακείιηθηα ηνπο πνιεκνραξείο, δελ παξαιείπεη φκσο λα εμάξεη ην ζάξξνο
θαη ηελ πίζηε ηνπο, ε θηιία θαη ε αθνζίσζε είλαη γη‟ απηνχο ηεξή. Θα ηα αγαπήζεηο απηά ηα
πιάζκαηα αλ δεηο ηελ ηαηλία, ζα αεδηάζεηο φκσο κε ηνλ πφιεκν ηνλ ίδην. Βιέπεηο,
πνιεκνραξήο, επαλαζηάηεο ή νλεηξνπφινο, ιίγε ζεκαζία έρεη, ζεκαζία έρεη ην ήζνο. Ζ
εληηκφηεηα κε ηελ νπνία πνιεκά θαλείο είλαη πην ρξήζηκε απφ ηελ ρπδαηφηεηα κε ηελ
νπνία είλαη πηζαλφ λα νλεηξεχεηαη ν δηπιαλφο ηνπ. Να πσ εδψ θαη κηα θνπβέληα
παξαπάλσ γηα ηνπο επαλαζηάηεο. Ννκίδσ ε επαλάζηαζε είλαη ε πην απνηπρεκέλε
«εθεχξεζε» ηνπ αλζξψπνπ. Να παο λα ζθνηψζεηο ην παηδί ηνπ δίπια γηα λα θχγεη ν
Σζάξνο θαη λα „ξζεη ν ηάιηλ θαη κεηά λα θχγεη θη απηφο λα ‟ξζεη ν Πνχηηλ -πψο ηνλ ιέλε
απηφλ ηνλ θαηλνχξγην. Δίλαη ζνβαξά πξάγκαηα απηά; Καη ζε ηη δηαθέξεη ηέινο πάλησλ ν
θφλνο πνπ ηειεί ν πνιεκνραξήο απφ ηνλ θφλν πνπ ηειεί ν επαλαζηάηεο; Γέξαζα θη εγψ,
ε;

Πεο καο δπν ιόγηα γηα ηε ζπλεξγαζία ζνπ κε ηνλ Ψαξαληώλε, ηνλ αββόπνπιν θαη
ηε Εελνβία Αξβαληηίδε.
ινη άξρνληεο.

Θεξκό ήηαλ ην ρεηξνθξόηεκα κεηά ηελ πξνβνιή ζηηο Νύρηεο Πξεκηέξαο. Ση ειπίδεηο
λα πεη βγαίλνληαο από ηελ αίζνπζα ν ζεαηήο έρνληαο δεη ηελ ηαηλία ζνπ;
Α φρη, δελ ειπίδσ λα πεη ηίπνηα. Να ληψζεη ζα „ηαλ σξαία, λα ληψζεη γιπθφπηθξα. Α, θαη λα
πάξεη ηνπο μεραζκέλνπο ηνπ θίινπο ηειέθσλν. Απηή ήηαλ κηα βαζηθή επηδίσμή καο, λα
πκλήζνπκε ηε θηιία.

Πεο καο πέληε αγαπεκέλεο ζνπ ηαηλίεο (animation ή κε).
Απηή ηελ επνρή κ‟ αξέζεη πνιχ ην Zoolander. Σφζν πνπ δε κπνξψ λα ην ζπγθξίλσ κε θάηη
άιιν.

Πώο αληέδξαζαλ νη θόξεο ζνπ βιέπνληαο ηελ ηαηλία;
Με θνξφηδεπαλ φιε ηελ ψξα. Οη θφξεο κνπ δελ πηζηεχνπλ ζη‟ αιήζεηα φηη εγψ έθαλα απηφ
ην πξάγκα.
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Πνύ ζα κπνξέζνπκε λα δνύκε ηελ ηαηλία ζνπ; Θα πάξεη δηαλνκή ζηηο αίζνπζεο;
Πξνζπαζνχκε λα βγνχκε ζε κηθξή δηαλνκή ηα Υξηζηνχγελλα, πνπ ζα πεη κεηά ηηο 5
Γεθέκβξε ηνπ 2013, γηα 1-2 βδνκάδεο ζε 2 αίζνπζεο ζηελ Αζήλα. Μεηά ζα πάξνπκε ηηο
Λέζρεο θαη ηα βνπλά.

Δάλ κπνξνύζεο λα δηαιέμεηο άιιν έλα βηβιίν ηεο παηδηθήο καο ειηθίαο γηα λα θάλεηο
ηαηλία, πνην ζα ήηαλ απηό;
Σελ Αιίθε ζηε ρψξα ησλ ζαπκάησλ. Ή κάιινλ φρη, ην «Σάδε έθε Εαξαηνχζηξα», εκάο
ηέηνηα καο δηάβαδε ε κάλα κνπ ζπίηη καο γηα λα θνηκεζνχκε.

Δπεηδή δελ αζρνιείζαη κόλν κε ην ζηλεκά, πνηα είλαη ηα επόκελα βήκαηά ζνπ;
Μία έθζεζε δσγξαθηθήο ζίγνπξα, ηνλ Μάε ηνπ 2014. Καη κεηά ε Οδχζζεηα ηνπ Οκήξνπ
πνπ ιέγακε. Α, ίζσο θάπνπ εθεί αλάκεζα θαη κηα ηαηλία κε εζνπνηνχο. Έρσ βάιεη ζην κάηη
ην Γηάλλε ηνλ Μπνζηαληδφγινπ θαη ζέισ πνιχ λα γξάςσ κηα ηαηλία πάλσ ηνπ. Δίλαη ηίκηνο
θαη αλεμίθαθνο, φπσο αξέζθεηαη λα απηνδηαθεκίδεηαη, ζπάληνο άλζξσπνο.
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Άγγεινο πάξηαιεο: «Από ηε Γε ζηε ειήλε» θαη από εθεί ζην in.gr
Σςνένηεςξη με ηον ζκηνοθέηη ηηρ ππώηηρ ελληνικήρ κινημαηογπαθικήρ
ηαινίαρ κινοςμένων ζσεδίων μεγάλος μήκοςρ
ηεο Σδέλεο Παπαγεσξγίνπ

Γεκνζηεχηεθε ζην in.gr, ζηηο 23 επηεκβξίνπ 2013
http://entertainment.in.gr/html/ent/431/ent.154431.asp

Σνλ Άγγειν πάξηαιε ηνλ ζπλαληήζακε κε αθνξκή ηελ ζπκκεηνρή ηεο ηαηλίαο ηνπ «Απφ
ηε Γε ζηε ειήλε» ζηηο Νχρηεο Πξεκηέξαο. Πξφθεηηαη γηα ηελ πξψηε ειιεληθή
θηλεκαηνγξαθηθή ηαηλία θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ κεγάινπ κήθνπο, βαζίδεηαη ζην γλσζηφ
βηβιίν ηνπ Ηνχιηνπ Βεξλ θαη ν ζθελνζέηεο ηεο κηιάεη ζπαξηαξηζηά θαη απηνζαξθάδεηαη
θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο.
Σν ρηνχκνξ θαη ην πάζνο είλαη δηάρπην ζην ιφγν ηνπ ζθελνζέηε, ζπγγξαθέα, δσγξάθνπ
αιιά θαη πηπρηνχρνπ Μεραλνιφγνπ-Αεξνλαππεγνχ, πνπ κεγάισζε ζηελ Κξήηε θαη ζην
Νηίζειληνξθ θαη κνηξάδεη ηε δσή ηνπ κεηαμχ Αγίνπ Νηθνιάνπ θαη Αζήλαο. Ζ ηαηλία ηνπ
"Απφ ηε Γε ζηε ειήλε" βαζίδεηαη ζην νκψλπκν βηβιίν ηνπ Βεξλ θαη εζηηάδεη ζηελ θξηηηθή
ζηνπο πνιεκνραξείο φινπ ηνπ θφζκνπ, ελψ είλαη θαηαζθεπαζκέλε κε ηελ ηερληθή ηνπ
θνιάδ!
Ο Γηνλχζεο αββφπνπινο θαη ν Φαξαληψλεο ηξαγνπδνχλ ηα ηξαγνχδηα πνπ έγξαςε γηα
ηηο αλάγθεο ηεο ηαηλίαο ε Εελνβία Αξβαληηίδε, ελψ νη θσλέο ησλ εξψσλ αλήθνπλ ζηνπο
Μάλν Βαθνχζε, Αιέμαλδξν Λνγνζέηε, ηξάην Σδψξηδνγινπ, θαη Γεκήηξε ηαξφβα.
Να ηη καο είπε ν ζθελνζέηεο γηα ηελ λέα θαη πνιχ ελδηαθέξνπζα ηαηλία θηλνπκέλσλ
ζρεδίσλ πνπ πξνβάιιεηαη ζην πιαίζην ησλ Νπρηψλ Πξεκηέξαο, ηε Γεπηέξα 23
επηεκβξίνπ 2013 ζηηο 20:00, ζηνλ Γαλαφ.

Από ηε γε ζηε ειήλε, ε πξώηε ειιεληθή ηαηλία θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ κεγάινπ
κήθνπο. Πόζν ρξόλν ζαο πήξε γηα λα θηάζεηε ζην απνηέιεζκα ησλ 87 ιεπηώλ πνπ
ζα παξαθνινπζήζνπκε ζηε κεγάιε νζόλε;
Πέληε ππέξνρα ρξφληα παιεχακε κε ηελ ηαηλία ψζπνπ λα ηε ξίμνπκε ράκσ. Φάγακε
βέβαηα θη εκείο αξθεηέο αιιά ε κάρε ηψξα ηειείσζε νξηζηηθά θη έηζη, γελλαίνη θαη αηξφκεηνη
θη εκείο, φπσο νη ήξσεο ηνπ Βεξλ, ηελ παξαδίδνπκε ζηα ζηνξγηθά ζαο κάηηα θαη ψηα.
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Πώο πξνέθπςε ε ηδέα λα αζρνιεζείηε κε έλα βηβιίν πνπ νη πεξηζζόηεξνη
δηαβάζακε ζηα εθεβηθά καο ρξόληα;
Μφλν κία αηάθα απφ ην βηβιίν ήηαλ αξθεηή λα καο αλαγθάζεη λα θάλνπκε ηελ πξψηε ζηνλ
θφζκν θηλεκαηνγξαθηθή κεηαθνξά απηήο ηεο ηζηνξίαο ζε animation θαη κφιηο ηελ δεχηεξε
ζηνλ θηλεκαηνγξάθν γεληθά. Μηιάεη ν πληαγκαηάξρεο Μπιφκζκπεξπ θαη ιέεη: «Αρ,
Σαγκαηάξρα Μάζηνλ, δελ είλαη θξηθηφ! Απφ ηφηε πνπ ν πφιεκνο έπαςε, ην κπακπάθη
μαλαθπηξψλεη ζηνπο θάκπνπο! Σα πέλζηκα ξνχρα παιηψλνπλ αρξεζηκνπνίεηα ζηηο
ληνπιάπεο!» εκεξηλνί θαεκνί δειαδή!

Πόζν δύζθνιν ήηαλ λα γίλεη όιν απηό κε ηε δηαδηθαζία ηνπ θνιάδ;
Σν θνιάδ είλαη ππφζεην ζηνηρείν ηεο ηαηλίαο θαη φρη επίζεην. Οη γελλαίνη ππξνβνιεηέο ησλ
Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ηνπ 1896, φπσο ηνπο πεξηγξάθεη ν Βεξλ, ήηαλ πνιχ πεξήθαλνη πνπ
δελ ήηαλ αξηηκειείο. Μάιηζηα ζε θάζε 10 ππξνβνιεηέο έβξηζθεο κφιηο 5 πφδηα! Σα
ππφινηπα θείηνληαλ νξθαλά πιένλ ζηα πεδία ησλ καρψλ. Σα άθξα πνπ ηνπο έιεηπαλ ηα
αληηθαζηζηνχζαλ … “Υέξηα κε αγθίζηξηα, ηερλεηά πφδηα, ζαγφληα απφ αζήκη, κχηεο απφ
θανπηζνχθ!”.
Ήηαλ δειαδή θη εθείλνη θνιάδ! Παηήζακε πνιχ θαη ζηηο ηερληθέο ηνπ ζεάηξνπ ζθηψλ θαη ην
ηειηθφ απνηέιεζκα καο βγήθε ζην ηέινο πνιχ ελδηαθέξνλ αηζζεηηθά. Καη δε λνκίδσ φηη ην
θνιάδ ήηαλ ηειηθά δπζθνιφηεξν απφ άιιεο πηζαλέο ηερληθέο “εκςχρσζεο” (απηφ ζεκαίλεη
animation ζηε γιψζζα καο).

Ζ απόζηαζε Από ηε Γε ζηε ειήλε, ζπκβνιηθά, έρεη θάπνηα αλαινγία κε ηελ
απόζηαζε λννηξνπίαο θαη ηξόπνπ δσήο από ηελ Κξήηε όπνπ κέλεηε κέρξη ηελ
Αζήλα;
Ζ Κξήηε είλαη ηφπνο επινγεκέλνο, πεηάο πέηξα θαη θπηξψλεη δεληξφ πνπ έιεγε θαη ε
πξνγηαγηά κνπ. Απηφ είλαη ην πξψην πξάγκα πνπ ληψζνπλ νη άλζξσπνη ζηελ Κξήηε θαη
ηνπο επεξεάδεη πεξηζζφηεξν απ‟ φια η‟ άιια. Νηψζνπλ επινγία θαη άπια. ηελ Αζήλα νη
άλζξσπνη λνκίδσ ληψζνπλ πξψηα απ‟ φια απεηιεκέλνη. Καη ζηξηκσγκέλνη. Γε ζα γξάςσ
εδψ: “Αιιά θπζηθά ζηελ Αζήλα βξίζθεηο θαη πξάγκαηα πνπ ζηελ Κξήηε δελ ππάξρνπλ” θαη
κπια, κπια, κπιά, γηαηί απηά είλαη πξνπαγάλδεο εζάο ησλ πξσηεπνπζηάλσλ. Να
δηαηππψζσ ζέισ φκσο θαη κηαλ άιιε αιήζεηα. Ζ Κξήηε ραίξεη πνιχ κεγάιεο εθηίκεζεο
θαη λνκίδσ απηφ έρεη αξρίζεη λα εθλεπξίδεη θάπνηνπο, γηαηί δηαβιέπνπλ έλαλ “ξαηζηζκφ” αο
ην πνχκε έηζη. Αλ ιεο “θφννηζηλν” είζαη κεγάινο κάγθαο θαη νκνξθφπαηδφ ελψ αλ κηιάο κε
ην “ιιη” είζαη παζέ. Γε λνκίδσ παηδηά. Σψξα βέβαηα κ „απηά πνπ γξάθσ ζα κε βγάινπλε
ζην λεζί θαη ζνβηληζηή. Ξέξεηο, ζνβηληζηήο είλαη απηφο πνπ πηζηεχεη φηη ν ηφπνο ηνπ είλαη
θαιχηεξνο απφ ηελ Κξήηε!

Πνην είλαη ην κήλπκα πνπ δηαηππώλεηε κέζα από ηελ ηαηλία;
ια ηξηγχξσ αιιάδνπλε θη φια ηα ίδηα κέλνπλ.
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ηε δηάξθεηα ηεο ηαηλίαο ζεκεηώλνληαη αλαρξνληζκνί πνπ εθπιήζζνπλ θαη ηνπο
ίδηνπο ηνπο πξσηαγσληζηέο ηεο. Γηα παξάδεηγκα γίλεηαη αλαθνξά ζηνπο Beatles ή
εκθαλίδνληαη κεραλήκαηα πςειήο ηερλνινγίαο. Πώο ζθεθηήθαηε απηό ην ηέρλαζκα
θαη ζε ηη εμππεξεηεί;
Σν βηβιίν ηνπ Βεξλ είλαη γεκάην επθπέζηαηνπο αιιά καθξνζθειείο γηα ηα γνχζηα ηεο
επνρήο καο δηαιφγνπο πνπ επηζηεκνληθίδνπλ επηθίλδπλα. Λέγνληαη εθαηνκκχξηα πξάγκαηα
ηε ζηηγκή πνπ ιίγα πξάγκαηα ζπκβαίλνπλ. Απηφο είλαη θπξίσο θαη ν ιφγνο πνπ δελ είρε
κεηαθεξζεί πνηέ σο ηψξα ζε animation φπσο ιέγακε θαη πξηλ. Έπξεπε ινηπφλ λα
εθεχξνπκε κεξηθά ηερλάζκαηα γηα λα “θξαηήζνπκε” ηνλ ζεαηή. Σν θφιπν απηφ ηνπ
αλαρξνληζκνχ ην έρσ πξσηνδεί ζηνπο Μφληη Πάηζνλο, ζηνπο “Ηππφηεο ηεο ειεεηλήο
ηξαπέδεο” φπνπ ζην ηέινο εκθαλίδνληαη ζχγρξνλα πεξηπνιηθά, ππξνζβεζηηθά θαη
αζζελνθφξα γηα λα ηνπο “δέζνπλ” φινπο, ζε κία θαηά ηα άιια ηαηλία επνρήο.

Έλα ζηνηρείν πνπ απνγεηώλεη ηελ πξσηόηππε ηαηλία ζαο είλαη ε κνπζηθή επέλδπζε
ζηελ νπνία ζπλέβαιαλ ε Εελνβία Αξβαληηίδε ζηε ζύλζεζε αιιά θαη ν αγαπεκέλνο
Νηόληνο (αββόπνπινο) θαη ν ζπκπαηξηώηεο ζαο Ψαξαληώλεο, ζην ηξαγνύδη. Πείηε
καο, πώο πξνέθπςε ε ζπλεξγαζία -θαη ν ζπλδπαζκόο- αιιά θαη ό,ηη άιιν ζεσξείηε
αμηόινγν ζρεηηθά κε απηήλ θαη ηνπο ππέξνρνπο εξκελεπηέο.
Να πσ πξψηα γηα ηελ Εελνβία ηελ Αξβαληηίδε φηη είλαη θνθηεξή ζηε δνπιεηά ηεο. Κνθηεξή,
απηή είλαη ε ιέμε. Γε ζα έιεγα κε ηίπνηα ζηνλ θφζκν φηη ε θσκσδία είλαη ην είδνο ηεο θη
φκσο έγξαςε κνπζηθή πνπ ραξάζζεη ηα θξχζηαιια. Να επραξηζηήζσ έπεηηα ηνλ θχξην
αββφπνπιν θαη ηνλ Φαξαληψλε πνπ καο εκπηζηεχηεθαλ. Καη νη δχν ελζνπζηάζηεθαλ ζαλ
παηδηά κε ηελ ηδέα ηεο ηαηλίαο θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ. Οη ζπλεξγαζία καο πξνέθπςε γηαηί
ήηαλ νη θαηαιιειφηεξνη θαη γηαηί ηφικεζαλ λα καο εκπηζηεπηνχλ. Δίλαη θαη νη δχν
άξρνληεο. Άξρνληεο, απηή είλαη ε ιέμε.

Πόζν δύζθνιν νηθνλνκηθά ήηαλ λα νινθιεξώζεηε ηελ ηαηλία; Πείηε καο γηα ηε
ζπλεξγαζία ζαο κε ηελ Wish you Luck film productions.
Αααααα ρα ρα. Με ζπγρσξείηε παξαζχξζεθα. Λνηπφλ, ε Wish You Luck film productions,
πνπ ιέηε, είλαη κφλν έλαο θησρφο θαη δέζκηνο ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο... ε αθεληηά κνπ.
Καη κάιηζηα ε ζπλεξγαζία καο ήηαλ ράιηα! Ξέξεηε πσο μππλά ηηο λχρηεο ην ηειεηνκαλέο
Τπεξεγψ ην θνπξαζκέλν Δγψ? Με ληανχιη!

Σν γεγνλόο όηη είζηε παηέξαο δύν κηθξώλ θνξηηζηώλ ζαο παξόηξπλε λα θηηάμεηε
κηα ηαηλία θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ; Γελ μέξσ ηελ ειηθία ηνπο, ζάο έθαλαλ
παξαηεξήζεηο, είδαλ ην απνηέιεζκα, ξσηνύζαλ, όηαλ ζαο έβιεπαλ λα εξγάδεζηε;
Σα ηξαγνχδηα ηεο ηαηλία καο είλαη ηελ ηειεπηαία πεληαεηία θαη ην soundtrack ηεο δσήο καο.
Σα παηδηά ηα μέξνπλ απ‟ έμσ πξηλ αθφκα ερνγξαθεζνχλ νξηζηηθά. Σν κηθηφ-κηθηφ ηελ ιέεη
ηελ ηαηλία «ν Πφλνο» (απφ ηνλ ζηίρν «ηφζν κηθξφο θη αλήκπνξνο, λα πνπ πεξζζεχεη ν
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πφλνο») θαη φηαλ ηελ ξσηνχζαλ θακηά θνξά πνπ είλαη ν κπακπάο, έιεγε «είλαη κέζα θαη
θάλεη πφλν»!
Σνπο άξεζε, ηέινο πάλησλ γέιαζαλ πνιχ ριεπάδνληάο καο. ην ηέινο φκσο γέιαζαλ θαη
κε ηελ ηαηλία. Βαζηθά δελ ην πηζηεχνπλ φηη ηελ θάλακε εκείο, αθφκα λνκίδνπλ φηη είλαη
θάπνηνπ άιινπ θη εκείο απιά ηελ αλαθαηεχνπκε, έηζη γηα πιάθα. Σέινο πάλησλ, ζθνπφο
ηεο δσήο καο είλαη ε αγάπε, δειαδή ε ακνηβαία ηξπθεξφηεηα, δειαδή ηα παηδηά. Κάληε
παηδηά.

Από ηελ Αεξνλαππεγηθή πνπ αξρηθά ζπνπδάζαηε βξεζήθαηε ζηε δσγξαθηθή θαη ηα
ηειεπηαία ρξόληα ζηνλ θηλεκαηνγξάθν. Πώο πξνέθπςε ε κεηάβαζε; Πνηνο είλαη ν
ρώξνο ζηνλ νπνίν αηζζάλεζηε πην άλεηα; Πώο ζπλδπάδνληαη όια απηά, αλ
ζπλδπάδνληαη βέβαηα;
Σψξα ζα ζηελαρσξήζνπκε ηε κάλα κνπ. Λνηπφλ, είκαη απφθνηηνο ηνπ Δ.Μ.Π. αιιά πνηέ
δελ έρσ εθδψζεη ηελ άδεηα εμαζθήζεσο επαγγέικαηνο νχηε θαη έρσ εξγαζηεί ηα ηειεπηαία
15 ρξφληα ζε αληίζηνηρα πεδία. Δίκαη φκσο πεξήθαλνο Μεραλνιφγνο-Αεξνλαππεγφο,
μέξεηε νη Μεραλνιφγνη είλαη ιχηεο πξνβιεκάησλ, problem solvers αγγιηζηί. Δ ινηπφλ δε
θαληάδεζηε πφζν ρξήζηκνο είλαη έλαο ηέηνηνο άλζξσπνο ζηελ παξαγσγή κηαο
θηλεκαηνγξαθηθήο ηαηλίαο. Αλ πνηέ καδεπηεί έλα ζπλεξγείν αλζξψπσλ φπσο ήηαλ θάπνηε
θαη ειπίδσ λα είλαη θαη ζήκεξα ην εξγαζηήξη Αεξνδπλακηθήο ηνπ Δ.Μ.Π., κε ηνπο δηαπγείο
θαζεγεηέο καο, ην πάζνο, ηε κεζνδηθφηεηα θαη ηα νπίζθη καο, ζαο ππφζρνκαη ην ζθαξ.

Σν ρηνύκνξ είλαη δηάρπην ζηελ ηαηλία. Δίλαη θαη ν δηθόο ζαο ηξόπνο λα
αληηκεησπίδεηε ηα πξάγκαηα;
“Αρ θχξηε πάξηαιε είζηε πνιχ γεινίνο!” κνπ είπε πξφζθαηα κηα θίιε Γαιιίδα πνπ ηελ
είρα ζθάζεη ζηα γέιηα. Σψξα ιεο λα κελ έθαλε ιάζνο ζηελ έθθξαζε θαη λα ην ελλννχζε,
δελ μέξσ. Ναη, κ‟ αξέζεη λα θάλσ ηνπο αλζξψπνπο λα γειάλε.

Δηνηκάδεηε θάπνηα άιιε ηαηλία; Καιιηηερληθά, αζρνιείζηε θαη κε άιια πξάγκαηα,
γηαηί θαηαιαβαίλσ όηη είζηε αλήζπρν πλεύκα...
Φέηνο ηππψζεθε απφ ηνλ Ίακβν ην πξψην κνπ βηβιίν κε ηίηιν “Ο πνηεηήο ηνπ Facebook”
κε ην νπνίν ιφγσ ηαηλίαο δελ έρσ πξνιάβεη λα αζρνιεζψ φπσο ζα ήζεια. Δπίζεο, κε ηελ
Titanium Yiayiannos Gallery ζρεδηάδνπκε ηελ ηξίηε θαη θαξκαθεξή καο ζπλεξγαζία, κηα
έθζεζε δσγξαθηθήο κε ζέκα ηελ νκνξθηά, αο είλαη θαη ζξαχζκα. Έρσ θαη ζέαηξν λα θάλσ
θαηξφ θαη κνπ ιείπεη. Σαηλία ηψξα πνπ κε ξσηάο δε ηνικάσ αθφκα -φρη λα ην μεζηνκίζσ!νχηε λα ην ζθεθηψ, γηαηί ζα κνπ πεη «πφξηζε φμσ ληνχθνπ» ε ζχδπγνο! Καη ζα „ρεη θαη
δίθην. Αιιά κ‟ αξέζεη μέξεηο απηφ, θαιχηεξν απφ ηελ αδηαθνξία. Ζ «δέζκεπζε» θαη ε
«θαηαπίεζε» ηεο νηθνγέλεηαο ηνπο κάξαλε φινπο ηνπο θαιιηηέρλεο γηα λα ηξέρνπλε κεηά
«αδέζκεπηνη» θαη «αθαηαπίεζηνη» ζηνπο «θηνπξέηηνξ» θαη λα θηιάλε θαηξνπιίιεο αληί λα
βάινπλε θη έλα παηδί ζην πιάη λα „ξζνπλε αληηκέησπνη κε. Σν κέγα ζαχκαααααα εεεεεεεε!
Άληε γηαηί πνιιά καο ηα ‟παηε! (πνπ ιέεη θαη ζηελ ηαηλία). Ση ιέγακε?
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ην ηέινο ηεο ζπλέληεπμήο καο, ν απνιαπζηηθόο Άγγεινο πάξηαιεο αηζζάλεηαη
ηελ αλάγθε λα θάλεη κία κηθξή αιιά ζεκαληηθή επηζήκαλζε. Λέεη ινηπόλ:
Θέισ λα ζπκπιεξψζσ θαη θάηη: ζηελ σξαία θνπβέληα καο είπα «εγψ» θη «εκείο», πφηε
έηζη θαη πφηε αιιηψο, αιιά ήκαζηαλ πάληα «εκείο». Ζ αθεληηά κνπ επηπρψο θαη δπζηπρψο,
ζην ηηκφλη, καδί κε ηελ Εελνβία Αξβαληηίδε, ηνλ Λνπθά Μεζζελέδε, ηνλ Γηψξγν Παηεξάθε,
ηελ Αγγειηθή βνξψλνπ θαη ηνλ Πάξη Καξαγηψξγν. Ήηαλ νη ζεαηξίλνη, νη ηξαγνπδηζηάδεο
θαη νη κνπζηθάληεδεο. Καη αξθεηνί άιινη, ζε ιηγφηεξα αιιά πάληα ζεκαληηθά θαζήθνληα.
Φπζηθά καδί καο πάληα θαη ν θχξηνο... Ηνχιηνο.
Ζ ηαηλία αλνίγεη θαη ην θεζηηβάι animasyroο, ηε γηνξηή ηνπ animation ζηε χξν, πνπ
δηαξθεί απφ ηηο 26 έσο ηηο 29 επηεκβξίνπ 2013.
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From the Earth to the Moon inspires first Greek animated feature
by Joseph Proimakis

Published September 24, 2013
http://cineuropa.org/nw.aspx?t=newsdetail&l=en&did=244476

Angelos Spartalis uses collage and shadow theatre techniques to bring Jules Verne‟s
classic to screens in its first-ever animated version.
“We battled with the project for five years, got our share of punches before knocking it out,
but now it‟s ready,” said Cretan filmmaker, writer, painter and engineer Angelos Spartalis,
when presenting his film at the Athens International Film Festival (September 23, 2013).
No stranger to animation, Spartalis has been touring local festivals for the past years,
presenting films mixing live action and collage animation. On his seventh outing, he‟s
gone all out, presenting his first fully animated feature, the country‟s first.
The artwork takes a little getting used to, as it does every time a Spartalis film hits the
screens, but that only allows for the story to come forward until one‟s eyes clear out
enough to appreciate the crudeness of the design.
“The story was asking to be made using collage,” Spartalis explains: “Verne‟s brave
soldiers were very proud to not be in one piece, to have had their limbs replaced, have
arms ending in hooks, jaws made of silver and noses carved out of rubber”.
His film seems to be a collage itself, with topical cultural elements and pop anachronisms
spread throughout: the Indians Barbicane‟s crew speak in ancient Greek, Michel Ardan is
dressed in a Sgt Peppers‟ costume, Van Gogh turns up to paint the flag on the space
shuttle, and topical dialects are used throughout to spice up the dialogue.
“It‟s a Monty Python idea, like in Holy Grail, this period comedy that ends with modern-day
police cars and fire brigades” he notes, explaining that “wiser screenwriters than me have
avoided turning Verne‟s book into a film, because great as it may be, everyone‟s talking all
the time and nothing really happens. So we had to figure something out, implement tricks
like that to keep the audience interested. Let‟s hope we nailed it.”
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ΔΚΠΛΖΞΖ Ζ ΠΡΩΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΣΑΗΝΗΑ ΑΝΗΜΑΣΗΟΝ ΣΟΤ ΑΓΓΔΛΟΤ ΠΑΡΣΑΛΖ
Σαββόποςλορ και Ψαπανηώνηρ έγιναν καπηούν!
Σεο Βαζηιηθήο Σδεβειέθνπ

Γεκνζηεχηεθε ζηελ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΣΧΝ ΤΝΣΑΚΣΧΝ, ζηηο 29 Απγνχζηνπ 2013
http://www.efsyn.gr/?p=100828

Σν βηβιίν ηνπ Ηνχιηνπ Βεξλ «Απφ ηε Γε ζηε ειήλε» απνηειεί ηε βάζε γηα ηελ πξψηε
κεγάινπ κήθνπο ειιεληθή θηλεκαηνγξαθηθή ηαηλία animation ηνπ δσγξάθνπ θαη ζθελνζέηε
Αγγέινπ πάξηαιε.
Ο επίκνλνο θαιιηηέρλεο κε ηε κέζνδν ηνπ θνιάδ δεκηνχξγεζε κηα «ρεηξνπνίεηε»
αληηπνιεκηθή ηαηλία θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ πνπ απνηειείηαη απφ 75.000 εηθφλεο, δηαξθεί 87
ιεπηά θαη δηαζέηεη ηελ θαπζηηθή θξηηηθή ηνπ Ηνχιηνπ Βεξλ πξνο ηνπο πνιεκνραξείο,
απίζηεπηεο αηάθεο, ρηνχκνξ, ίληξηγθα, ππεξαηιαληηθά θαη δηαζηεκηθά ηαμίδηα, εμαηξεηηθή
κνπζηθή θαη ζπνπδαίεο εξκελείεο απφ ηνπο Μάλν Βαθνχζε, Αιέμαλδξν Λνγνζέηε, ηξάην
Σδψξηδνγινπ, Γεκήηξε ηαξφβα πνπ δίλνπλ ηηο θσλέο ηνπο ζηνπο ήξσεο. Έθπιεμε ε
ζπκκεηνρή ηνπ Γηνλχζε αββφπνπινπ θαη ηνπ Φαξαληψλε. Δξκελεχνπλ ηα ηξαγνχδηα θη
ππνδχνληαη δχν δεπηεξεχνληεο ξφινπο, ηνλ Σππνγξάθν θαη ηνλ Αζπξκαηηζηή, αληίζηνηρα.
ηελ Ακεξηθή ηνπ 1869, νη πνιεκνραξείο θιαίλε ηε κνίξα ηνπο γηαηί ν πφιεκνο έρεη
ηειεηψζεη θαη έρνπλ πέζεη φινη ηνπο ζε απξαμία. «Αλαπνινχλ ην έλδνμν παξειζφλ θαη
ληψζνπλ άβνια κε ηα πέλζηκα ξνχρα πνπ παιηψλνπλ αρξεζηκνπνίεηα ζηηο ληνπιάπεο θαη
ην κπακπάθη πνπ μαλαθπηξψλεη ζηα ρσξάθηα», γξάθεη ν Ηνχιηνο Βεξλ. «Απηή αθξηβψο ε
αηάθα κε έθαλε λα ζέισ λα γπξίζσ ηελ ηαηλία. Υξφληα έςαρλα κηα ηέηνηα αληηπνιεκηθή
θξηηηθή θαη ηειηθά ηελ αλαθάιπςα ηπραία ζηνλ Ηνχιην Βεξλ. ηαλ μαλαδηάβαζα ην βηβιίν
απφ κηα εμαηξεηηθή έθδνζε ηνπ 1957 αλαθάιπςα φηη δελ είλαη έλαο επθάληαζηνο
παξακπζάο επηζηεκνληθήο θαληαζίαο αιιά θάηη πνιχ παξαπάλσ», εμεγεί ν Άγγεινο
πάξηαιεο πνπ δειψλεη δσγξάθνο. «Απηή φκσο είλαη κηα πνιχ κνλαρηθή δηαδηθαζία,
βξίζθεζαη θιεηζκέλνο ζην εξγαζηήξην, απνκνλσκέλνο, νπφηε θάζε ηξία-ηέζζεξα ρξφληα
θάλσ κηα ηαηλία γηα λα βξίζθνκαη κε ηνλ θφζκν», καο ιέεη απφ ηνλ Άγην Νηθφιαν ηεο
Κξήηεο φπνπ δηακέλεη ηνλ κηζφ ρξφλν ηνπ θαη ηνλ ππφινηπν ζηα Δμάξρεηα, ζηελ Αζήλα.
Με πνιιέο ζπκκεηνρέο ζην Φεζηηβάι Κηλεκαηνγξάθνπ Θεζζαινλίθεο ηελ ηειεπηαία
δεθαεηία, κε δηαθξίζεηο θαη κε ην βξαβείν ηνπ Υξπζνχ Φεθηαθνχ Αιέμαλδξνπ γηα ην
«χλδξνκν ηεο Υηνλάηεο» ην 2008, μεθίλεζε ηελ ίδηα ρξνληά λα δνπιεχεη επάλσ ζηελ
θαηλνχξγηα ηαηλία θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ. «Πξνέθπςε σο θαιιηηερληθή αλάγθε αιιά θαη
απαίηεζε ηεο παξαγσγήο. Γελ ζα ήηαλ δπλαηφλ λα θηλεκαηνγξαθήζσ έλα παξακχζη
επηζηεκνληθήο θαληαζίαο». Με πεξηνξηζκέλα νηθνλνκηθά κέζα μεθίλεζε ηελ επεμεξγαζία
ηεο θαη χζηεξα απφ ζρεδφλ πέληε ρξφληα, ηελ νινθιήξσζε ηνλ Μάξηην ηνπ 2013. Ζ
παξαγσγή πξαγκαηνπνηήζεθε ζε δχν laptops!
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ινη νη ήξσεο απνηεινχληαη απφ ηκήκαηα δηαθφξσλ αλζξψπσλ θαη κεραληθά
εμαξηήκαηα. Έηζη, ν Γηνλχζεο αββφπνπινο θαηά ην ππφινηπν ήκηζπ είλαη Μπνκπ Νηίιαλ
θαη ν Φαξαληψλεο κηζφο Σδνλ Λέλνλ. ηαλ ξσηάσ ηνλ Άγγειν πάξηαιε πψο ηνπο
έπεηζε, απαληάεη κε ην αθνπιηζηηθφ ηνπ χθνο: «Σνπο ρηχπεζα ηελ πφξηα κε έλα κπεηφλη
ιάδη θαη ηζηθνπδηά. Καη νη δχν κνχ δήηεζαλ λα δηαβάζνπλ ηνπο ζηίρνπο ησλ ηξαγνπδηψλ.
Σνπο άξεζαλ… ην ζηνχληην θαηάιαβαλ φηη δε ζα ηξαγνπδνχζαλ κφλν, αιιά ζα έδηλαλ θαη
ηε θσλή ηνπο ζε έλαλ ήξσα ηεο ηαηλίαο… ηειηθά φια πήγαλ θαη‟ επρήλ». Σν απνηέιεζκα
ζίγνπξα δηθαηψλεη ηφζν ζηελ αθήγεζε -ν αββφπνπινο έρεη ην «ράξηζκα» ζηελ αθήγεζε
παξακπζηψλ σο γλσζηφλ- φζν θαη ζηελ εξκελεία ησλ ηξαγνπδηψλ. Οη ζηίρνη είλαη ηνπ
Άγγεινπ πάξηαιε, ε κνπζηθή ηεο Εελνβίαο Αξβαληηίδε θη απφ ηα πην απνιαπζηηθά
θνκκάηηα ην «Υάξηηλν ην Φεγγαξάθη».
χκθσλα κε ην βηβιίν ηνπ Ηνχιηνπ Βεξλ θαη ην ζελάξην ηνπ Αγγέινπ πάξηαιε, ε παξέα
ησλ εξψσλ πιήηηεη απφ βαξεκάξα ηελ πεξίνδν ηεο εηξήλεο. Έηζη, βξίζθεη εμαηξεηηθή ηελ
ηδέα ηνπ πξνέδξνπ ηνπ Σειεβνιηθνχ πιιφγνπ, ηνπ ζνθνχ Ηκπετ Μπαξκπηθάλ, γηα ηε ξίςε
κηαο νβίδαο απφ ηε Γε ζηε ειήλε, πξάμε πνπ ζα δνμάζεη θαη ηηο 36 Ζλσκέλεο Πνιηηείεο
ηεο Ακεξηθήο ζηα πέξαηα ηνπ πιαλήηε. (εκείσζε: To 1869, ζχκθσλα κε ηνλ Βεξλ, νη
Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο ήηαλ 36, κε πιεζπζκφ 25 εθαηνκκχξηα. ήκεξα, νη Πνιηηείεο είλαη
50 θαη ν πιεζπζκφο άλσ ησλ 300 εθαηνκκπξίσλ!)
Έλαο άζπνλδνο ερζξφο ηνπ πξνέδξνπ θη έλαο παξάμελνο Γάιινο πνπ ζα απαηηήζεη θαη
ηειηθά ζα πεηχρεη λα κπεη ζηελ νβίδα γηα λα πάεη ζηε ειήλε, είλαη κφλν ιίγα απφ ηα
ζηνηρεία «πνπ θάλνπλ ηε ζπλέρεηα ζπγθηλεηηθή θαη ηαπηφρξνλα ζπαξηαξηζηή». Δίλαη κηα
ηαηλία animation γηα ελήιηθνπο πνπ ηνπο αξέζεη ν Σηκ Μπάξηνλ ηνπ θαινχ θαηξνχ αιιά θαη
γηα παηδηά άλσ ησλ δψδεθα εηψλ.
Σν θνιάδ εηζρσξεί θαη ζην ζελάξην ηεο ηαηλίαο. «Ο ζεαηήο βξίζθεηαη πνιχ ζπρλά κπξνζηά
ζε αλαρξνληζκνχο, ππάξρεη γηα παξάδεηγκα κηα αλαθνξά ζηνπο Beatles ή εκθαλίδεηαη έλα
κπνιζεβίθηθν θαπέιν ή γίλεηαη ρξήζε ελφο ειεθηξνληθνχ εμαξηήκαηνο πςειήο
ηερλνινγίαο θαη φια απηά ζπκβαίλνπλ ην 1869, πξάγκα πνπ εθπιήζζεη θαη ηνπο ίδηνπο
ηνπο πξσηαγσληζηέο», αλαθέξνπλ νη παξαγσγνί.
Διπίδνπκε φηη εθηφο απφ ηηο ζπκκεηνρέο ζηα δχν θεζηηβάι –θη άιια πνιιά, επρφκαζηε– ε
ηαηλία ζα πξνβιεζεί κε δηαλνκή ζηηο αίζνπζεο.

22

Ο Ηνύιηνο Βεξλ, νη Μπηηιο θαη ν Καξακαλιήο
ηεο Γηνχιεο Δπηαθνίιε

Γεκνζηεχηεθε ζηελ εθεκεξίδα ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΖ, ζηηο 6 Οθησβξίνπ 2013
http://www.kathimerini.gr/55618/article/politismos/arxeio-politismoy/o-ioylios-vern-oimpitls-kai-o-karamanlhs

«ηνλ Ηνχιην Βεξλ ππάξρεη έλαο κχζνο αλά κπζηζηφξεκα, αθεγεκέλνο φκσο κε
δηαθνξεηηθέο θσλέο, αιιεινδηαπιεθφκελεο, ζθνηεηλέο θαη αιιεινακθηζβεηνχκελεο»,
έγξαθε ν Φνπθφ. Απηή ε αμεπέξαζηε γνεηεία ηεο πνιπθσλίαο θάλεη ηνλ Ηνχιην Βεξλ λα
παξακέλεη θαη ηνλ 21ν αηψλα ζηνπο πέληε δεκνθηιέζηεξνπο ζπγγξαθείο παγθνζκίσο, ν
δεχηεξνο ζε αξηζκφ κεηαθξάζεσλ, κεηά ηελ Αγθαζα Κξίζηη. Ση πην αλακελφκελν ινηπφλ λα
κεηαθέξεηαη έλα έξγν ηνπ ζηνλ θηλεκαηνγξάθν, εηδηθά φηαλ γηα πνιινχο ηα βηβιία ηνπ
ζπνπδαίνπ παξακπζά «θιείλνπλ κέζα ηνπο ηνλ θφζκν φιν».
Να, φκσο, πνπ κπνξεί λα ππάξρνπλ θαη πξσηηέο. Βαζηζκέλε ζην βηβιίν ηνπ Βεξλ «Απφ ηε
Γε ζηε ειήλε» («De la Terre à la Lune», 1865), είλαη ε πξψηε ειιεληθή κεγάινπ κήθνπο
(δηάξθεηαο 87 ιεπηψλ) θηλεκαηνγξαθηθή ηαηλία θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ ηνπ εηθαζηηθνχ,
θηλεκαηνγξαθηζηή θαη video artist Άγγεινπ πάξηαιε. Παξνπζηάζηεθε πξφζθαηα ζηηο
Νχρηεο Πξεκηέξαο θαη επίζεο «άλνημε» ην δηεζλέο θεζηηβάι animation ηεο χξνπ ην
πεξαζκέλν αββαηνθχξηαθν. Δίλαη κάιηζηα κφιηο ε δεχηεξε απφπεηξα θηλεκαηνγξαθηθήο
κεηαθνξάο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ βηβιίνπ, κεηά ηελ νκψλπκε ακεξηθαληθή ηαηλία ηνπ 1958 ζε
ζθελνζεζία ηνπ Μπάηξνλ Υάζθηλ.
Μαχξν ρηνχκνξ, έμππλεο αηάθεο, αηζζεηηθή πνπ θιεξηάξεη κε ηνπο Μφληη Πάηζνλ,
απνιαπζηηθνί αλαρξνληζκνί πνπ βνεζνχλ ηελ εμέιημε ηεο ηζηνξίαο είλαη ηα βαζηθά
ραξαθηεξηζηηθά κηαο ρεηξνπνίεηεο δνπιεηάο πνπ έγηλε κε ηελ ηερληθή ηνπ θνιάδ θαη
ρξεηάζηεθαλ πέληε ρξφληα γηα λα νινθιεξσζεί, ελψ μεθίλεζε εληειψο... ηπραία. «Έπεζε
ζηα ρέξηα κνπ ην βηβιίν ηνπ Ηνπιίνπ Βεξλ ζε κηα ππέξνρε έθδνζε ηνπ 1957. Γεξκαηφδεην,
θφθθηλν, κε θηηξηληζκέλα θχιια, κπξσδηέο απφ άιιεο επνρέο... Σν ηζίκπεζα θαη άξρηζα λα
δηαβάδσ επθπέζηαηνπο δηαιφγνπο», ιέεη ν Άγγεινο πάξηαιεο. «Σν απνθάζηζα ζρεδφλ
ακέζσο θαη κεηά άξρηζαλ ηα δχζθνια, γηαηί είλαη έλα βηβιίν φπνπ φινη κηιάλε, κηιάλε,
κηιάλε αθαηάπαπζηα, αιιά δελ γίλεηαη ζρεδφλ ηίπνηα. Μηα νβίδα εθηνμεχεηαη θη απηή δελ
βξίζθεη ηνλ ζηφρν ηεο! Οπφηε έπξεπε, ζηεξηδφκελνο ζηνλ Βεξλ, λα θάλσ ηξειά θφιπα,
γηαηί δελ είρε λφεκα λα θάλσ ηελ ηαηλία θαη λα πεηάμσ ηνλ Βεξλ απ‟ έμσ».

Ρήςε νβίδαο
Ζ ππφζεζε ηνπ «Απφ ηε Γε ζηε ειήλε» καο κεηαθέξεη ζηελ Ακεξηθή ηνπ 1869, έλαλ
αηψλα δειαδή πξηλ απφ ηελ πξνζζειήλσζε ηνπ Apollo 11. Οη πνιέκαξρνη αλαπνινχλ ην
παξειζφλ θαη ζιίβνληαη γηαηί δελ γίλεηαη πηα πφιεκνο. Σφηε αθξηβψο έξρεηαη ν πξφεδξνο

23

ηνπ Σειεβνιηθνχ πιιφγνπ, ν ζνθφο Ηκπευ Μπαξκπηθάλ, θαη δίλεη ηε ιχζε
αλαθνηλψλνληαο έλα ζρέδην γηα ηε ξήςε νβίδαο απφ ηε Γε ζηε ειήλε, πξάμε πνπ ζα
απνηειέζεη θαη ηελ πξψηε νπζηαζηηθή επηθνηλσλία ηνπ αλζξψπνπ κε ηνλ δνξπθφξν ηεο
Γεο θαη ζα δνμάζεη θαη ηηο 36 (ηφηε) Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο ζηα πέξαηα ηνπ
πιαλήηε.
ε θάπνην ζεκείν ηεο ηαηλίαο, έλαο ήξσαο θνξάεη θνζηνχκη απφ ην «Sgt. Pepper‟s Lonely
Hearts» ησλ Μπηηιο.
«Μα, είκαζηε ζην 1869, δελ ππάξρνπλ νη Μπηηιο», ηνπ ιέεη ν ζπλνκηιεηήο ηνπ. «Ναη,
εληάμεη, αιιά ζπκβαίλνπλ απηά, ηη λα θάλνπκε ηψξα», είλαη ε απάληεζε πνπ παίξλεη.
«Έρεηε δίθην, ζπκβαίλνπλ απηά...». Καη ν δηάινγνο ζπλερίδεηαη θαλνληθά.
«Σν ζελάξην κε δπζθφιεςε πάξα πνιχ», εμνκνινγείηαη ν Α. πάξηαιεο. «Πξνηνχ
μεθηλήζσ είδα κηα ρνιηγνπληηαλή ηαηλία ηνπ 1958 -ηε κνλαδηθή πνπ ππάξρεη- βαζηζκέλε
ζην ίδην βηβιίν. Δθεί λα δείηε ηη πξνβιήκαηα είραλ θαη ηη «αθξνβαζίεο» ρξεηάζηεθε λα
θάλνπλ. Γελ είλαη ηπραίν φηη ην ζπγθεθξηκέλν βηβιίν ηνπ Βεξλ έρεη ηφζν κηθξή
θηλεκαηνγξαθηθή παξνπζία. Έηζη εγψ επέιεμα λα θαηαθχγσ ζε θάπνηνπο αλαρξνληζκνχο.
Ο πξφεδξνο ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ι.ρ. είλαη ζαλ ηνλ Νηφθηνξ Νν θαη κηιάεη κε ηε
θσλή ηνπ Κσλζηαληίλνπ Καξακαλιή. Δπίζεο, γξάθεη ν Βεξλ: Με λνκίδεηε φηη νη 36
Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο είλαη θαη ηφζν Ζλσκέλεο. Οη Σεμαλνί θαηεγνξνχλ ην
Ματάκη φηη έρεη ρνιέξα, ην Ματάκη θαηεγνξεί ηε Νέα Τφξθε φηη έρεη ηχθν θαη πάεη ιέγνληαο.
ε απηνχο ηνπο δηαιφγνπο, έβαια ηνπηθέο πξνθνξέο. Οη ήξσεο -θπξίσο νη δεπηεξεχνληεο
ξφινη γηα λα κε γίλεη θνπξαζηηθφ- κηιάλε δαθπλζηλά, θνδαλίηηθα, πνληηαθά, ζε ζεκείν πνπ
θάπνηα ζηηγκή λα ρξεηάδνληαη ππφηηηινη. Καη ην έρνπκε ρεηξηζηεί κε αγάπε φιν απηφ, γηα λα
βγάδεη αιεζηλφ γέιην».
Σν κεγάιν πάζνο ηνπ Άγγεινπ πάξηαιε είλαη ε δσγξαθηθή θαη απηφ εμεγεί ηελ επηινγή
ηνπ σο πξνο ηελ ηερληθή ηνπ θνιάδ. «Αιίκνλν αλ ην αηζζεηηθφ απνηέιεζκα δελ ήηαλ θαιφ.
Γελ ζα έθαλα πνηέ ηελ ηαηλία», ζπκπιεξψλεη. «Σν θνιάδ έρεη ηξεηο ξφινπο. Ο πξψηνο
«παηάεη» ζηνλ ίδην ηνλ Ηνχιην Βεξλ, ν νπνίνο ζην βηβιίν γξάθεη φηη νη γελλαίνη ζηξαηηψηεο
ηνπ ππξνβνιηθνχ ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ήηαλ πάξα πνιχ πεξήθαλνη επεηδή δελ ήηαλ
αξηηκειείο: ζεσξνχζαλ φηη απηφ απνηεινχζε ζεκάδη γελλαηφηεηαο. Καη ζε θάζε δέθα απ‟
απηνχο αληηζηνηρνχλ πέληε πφδηα, ηα νπνία αληηθαζηζηνχζαλ κε πεξίεξγα πξνζζεηηθά
κέιε, ζαγφληα απφ αζήκη, ρέξηα κε γάληδνπο θ.ά. Δπνκέλσο, νη ίδηνη νη ήξσέο ηνπ ήηαλ
θνιάδ, γη‟ απηφ θαη νδεγήζεθα εθεί. Ο δεχηεξνο ιφγνο είλαη φηη ην θνιάδ κνχ έδσζε έλα
πνιχ φκνξθν αηζζεηηθφ απνηέιεζκα θαη ν ηξίηνο φηη είλαη πνιχ γξήγνξν θαη πνιχ
νηθνλνκηθφ».
Μεγάιε δφζε... δνλ θηρσηηζκνχ, πνιιή πξνζσπηθή εξγαζία θαη εζεινληηθέο ζπκκεηνρέο
φισλ ησλ ζπληειεζηψλ έθαλαλ ηελ ηδέα γη‟ απηήλ ηελ ηαηλία πξαγκαηνπνηήζηκε. Γηαηί, γηα
ρξεκαηνδφηεζε νχηε ιφγνο. ινη νη εζνπνηνί πνπ αθνχγνληαη, ν Αιέμαλδξνο Λνγνζέηεο,
ν Γεκήηξεο ηαξφβαο, ν ηξάηνο Σδψξηδνγινπ, πήξαλ κέξνο αθηινθεξδψο. Αλάκεζα
ζηνπο πεξίπνπ ηξηάληα εζνπνηνχο πνπ ιέλε απφ κία αηάθα κέρξη νιφθιεξνπο δηαιφγνπο,
ππάξρνπλ εξαζηηέρλεο απφ ηελ ΔΘΟΑΝ, ηελ Θεαηξηθή Οκάδα Αγίνπ Νηθνιάνπ ζηελ
Κξήηε, παηξίδα ηνπ δεκηνπξγνχ, αιιά θαη άλζξσπνη ηνπ κεξνθάκαηνπ, πιαθάδεο,
ειεθηξνιφγνη. Φηιηθή ήηαλ θαη ε ζπκκεηνρή ηνπ Γηνλχζε αββφπνπινπ θαη ηνπ
Φαξαληψλε, πνπ εξκελεχνπλ ηα πέληε πξσηφηππα ηξαγνχδηα ζε κνπζηθή ηεο Εελνβίαο
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Αξβαληηίδε. Ο Άγγεινο πάξηαιεο έρεη πξνρσξήζεη ηηο ζπδεηήζεηο γηα δηαλνκή ηεο
ηαηλίαο θαη πξνβνιή ηεο ηα Υξηζηνχγελλα.

Φεζηηβάι Animation
Κάζε ρξφλν, ηα Φεζηηβάι Animation ηεο Αζήλαο αιιά θαη ηεο χξνπ απνθαιχπηνπλ κηα
ζθελή δσληαλή, κε παικφ θαη δεκηνπξγηθφηεηα, πνπ εθθξάδεηαη κε πνηθίινπο ηξφπνπο.
«Καη αλ νη ζπλζήθεο ήηαλ πην επλντθέο, ην πιηθφ ζα ήηαλ αθφκε πινπζηφηεξν», ζεκεηψλεη
ν Άγγεινο πάξηαιεο. «Γίλνληαη πάξα πνιιά σξαία πξάγκαηα, αιιά ε αιήζεηα είλαη πσο
φ,ηη πην ηαιαληνχρν ππάξρεη ζε απηφ ην πεδίν, ην έρεη απνξξνθήζεη ε δηαθήκηζε ζηελ
Διιάδα, γηαηί αθφκε κπνξεί θαη πιεξψλεη. Γελ είλαη θαζφινπ εχθνιν ην πξσί λα
δηαθεκίδεηο εζψξνπρα θαη ην βξάδπ λα θάλεηο ηέρλε. Καη λα κε ζέιεηο αθνκνηψλεζαη».

ηλεκά θαη όπεξα!
Σν «Απφ ηε Γε ζηε ειήλε» έρεη γλσξίζεη κφλν κία θηλεκαηνγξαθηθή κεηαθνξά (έσο
ηψξα), σζηφζν, ήδε απφ ην 1902, κε ηε δηάξθεηαο 16 ιεπηψλ ηαηλία «Σαμίδη ζηε ειήλε»,
ν Ενξδ Μειηέο βαζίζηεθε ηφζν ζην «Απφ ηε Γε ζηε ειήλε» φζν θαη ζην «Γχξσ απφ ηε
ειήλε» γη‟ απηή ηελ ηαηλία-ζηαζκφ ζηελ ηζηνξία ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ. κσο, δελ είλαη
κφλν ην ζηλεκά: ην 1875, ζην Παξίζη, ν ζπλζέηεο Εαθ Οθελκπαρ παξνπζίαζε ηελ
ηεηξάπξαθηε «καγηθή φπεξα» «Σν ηαμίδη ζηε ειήλε», βαζηζκέλε ζην βηβιίν ηνπ Βεξλ. Σν
έξγν ζεκείσζε ηεξάζηηα επηηπρία θαη παξνπζηάζηεθε ζπλνιηθά 284 θνξέο κέζα ζε δχν
ρξφληα. Σν 1876, ε φπεξα παξνπζηάζηεθε ζην Λνλδίλν θαη ζηε Βηέλλε.

Μηιψληαο πάλησο γηα ην κπζηζηφξεκά ηνπ, ν Ηνχιηνο Βεξλ ππεξαζπηδφηαλ ην εμσθξεληθφ,
ηφηε, φξακά ηνπ ελφο ηαμηδηνχ ζην θεγγάξη κε απαξάκηιιν πάζνο, επηδεηθλχνληαο
ηθαλφηεηεο πξνθεηηθέο. Ηδνχ: «Γη‟ απηνχο πνπ εμαθνινπζνχλ λα ξσηνχλ γηαηί λα πάκε ζην
θεγγάξη... Αλ πηζηέςνπκε νξηζκέλα άηνκα ρσξίο θαληαζία, ηφηε ζα πξέπεη λα
παξαδερηνχκε πσο ε αλζξσπφηεηα είλαη γηα πάληα παγηδεπκέλε ζε απηήλ ηε γήηλε
ζθαίξα, ρσξίο θακηά ειπίδα εμφδνπ πξνο ηνπο άιινπο πιαλήηεο!.. Γελ είλαη φκσο πνηέ
δπλαηφλ λα δερζνχκε κηα ηέηνηα αιήζεηα!.. ε ιίγν ζα δηαζρίδνπκε ηνπο σθεαλνχο ηνπ
Γηαζηήκαηνο, αλαδεηψληαο θαηλνχξγην δηέμνδν ζηηο αλεζπρίεο καο. Ζ απφζηαζε πνπ καο
ρσξίδεη απφ ηνπο άιινπο θφζκνπο δελ είλαη παξά κηα έλλνηα ζρεηηθή, πνπ ζην ηέινο ζα
θαηαθέξνπκε λα εθκεδελίζνπκε».
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Από ιίγνπο θαη ηξεινύο γίλνληαη θαιέο ηαηλίεο
ηεο Εσήο Γεσξγνχια

Γεκνζηεχηεθε ζηελ Δθεκεξίδα ΔΠΟΥΖ, ζηηο 4 Ηαλνπαξίνπ 2014
http://www.epohi.gr/portal/politismos/kinimatografos/15734-apo-li-gous-kai-tre-loys-gi-nontai-ka-les-tai-nies

Μηιάκε κε ηνλ ζθελνζέηε Άγγειν πάξηαιε γηα ηελ πξψηε ειιεληθή κεγάινπ κήθνπο
ηαηλία θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ “Απφ ηε Γε ζηε ειήλε”
χκθσλα κε ηνλ Φαξαληψλε, απφ ηνπο πνιινχο θνπδνπινχο πνπ έρνπκε ζηελ Κξήηε,
δχν είλαη νη ζενθνχδνπινη, ν Άγγεινο πάξηαιεο θαη ν Γεκήηξεο Απνζηνιάθεο. Σνλ
δεχηεξν ηνλ έρνπκε θηινμελήζεη εδψ ζηελ «Δπνρή», ήξζε ε ψξα γηα ηνλ πξψην. Ζ
αθνξκή, σζηφζν, γηα απηή ηε γλσξηκία ήηαλ κηα εμαηξεηηθή «θνπδνπιάδα»: ν Άγγεινο
πάξηαιεο ζθελνζέηεζε θαη έθαλε ηελ παξαγσγή –κέζσ ηεο εηαηξείαο παξαγσγήο wish
you luck, πνπ ζθνπεχεη λα αιιάμεη ηνλ θφζκν... – ηεο πξψηεο ειιεληθήο κεγάινπ κήθνπο
θηλεκαηνγξαθηθήο ηαηλίαο θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ, κε ηίηιν «Απφ ηε Γε ζηε ειήλε». ηελ
νπνία κάιηζηα ζπκκεηέρεη θαη ν Φαξαληψλεο δαλείδνληαο ηε θσλή ηνπ ζε έλα ραξαθηήξα
θαη ηξαγνπδψληαο, φπσο θαη ν Γηνλχζεο αββφπνπινο.
Πξφθεηηαη γηα ηελ έβδνκε κεγάινπ κήθνπο ηαηλία ηνπ πάξηαιε [έρεη βξαβεπηεί γηα «Σν
ζχλδξνκν ηεο Υηνλάηεο» κε ην βξαβείν Υξπζνχ Φεθηαθνχ Αιέμαλδξνπ θαη ην βξαβείν
Κνηλνχ ζην Φεθηαθφ Σκήκα ηνπ Φεζηηβάι Θεζζαινλίθεο, ην 2008], αλ θαη είλαη δσγξάθνο
θαη απφθνηηνο ηνπ ΔΜΠ ζηε Μεραλνινγία - Αεξνλαππεγηθή, δχν ηδηφηεηεο πνπ
κεηαζρεκαηίδνληαη ζε έκπλεπζε θαη καζηνξηά θαη ζπλαληηνχληαη ζηελ ηαηλία κε
απνηέιεζκα ζπλαξπαζηηθφ. Ζ ηαηλία έρεη ήδε παξνπζηαζηεί ζηo Γηεζλέο Φεζηηβάι
Κηλεκαηνγξάθνπ ηεο Αζήλαο - Νχρηεο Πξεκηέξαο θαη σο ηαηλία έλαξμεο ζην 6ν
animasyros, αιιά αλακέλεηαη κέζα ζηηο επφκελεο εβδνκάδεο λα δηαλεκεζεί ζηηο
θηλεκαηνγξαθηθέο αίζνπζεο αλά ηελ Διιάδα. Οπφηε, έρεηε ην λνπ ζαο!

Ζ ηαηλία απνηειεί «θξεηηθή ππόζεζε». Πώο θαη δελ επέιεμεο ηελ πξσηεύνπζα γηα
λα δεκηνπξγήζεηε ηελ ηαηλία;
Οη ζπλζήθεο γηα λα θάλεηο θηλεκαηνγξάθν δελ είλαη πάληα επλντθέο ζηηο κεηξνπφιεηο. Γηαηί
νη άλζξσπνη, ηδηαίηεξα απηνί πνπ θαινχληαη λα εξγαζηνχλ εζεινληηθά -νη ζπληειεζηέο ηεο
δηθήο καο ηαηλίαο εξγάζηεθαλ φινη εζεινληηθά- δελ έρνπλ ηελ πνιπηέιεηα λα αθηεξψζνπλ
δπν κέξεο απφ ηε δσή ηνπο κε ηνπο ξπζκνχο ηεο κεγαινχπνιεο. ηαλ θάλεηο κηα ηαηλία κε
ιίγα ρξήκαηα είλαη επθνιφηεξν λα ηελ πινπνηήζεηο ζηελ επαξρία, γηαηί ν θφζκνο έρεη
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πεξηζζφηεξν νπζηαζηηθφ ρξφλν λα παξαρσξήζεη. Δγψ είκαη πνιχ ηπρεξφο, απφ απηήλ ηελ
άπνςε, γηαηί δσ ην κηζφ ρξφλν ζην θέληξν ηεο Αζήλαο θαη ηνλ άιιν κηζφ κεξηθά
ρηιηφκεηξα έμσ απφ ηνλ Άγην Νηθφιαν, ζε έλα θηήκα εθηφο νηθηζκνχ.

Ση ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο έρεη ε νινθιήξσζε κηαο ηέηνηαο ηαηλίαο;
Τπάξρνπλ θάπνηα πιενλεθηήκαηα, φπσο ην γεγνλφο φηη δελ δνπιεχεηο κε εζνπνηνχο θαη
ηερληθνχο, απνθεχγνληαο ηηο ηξηβέο πνπ κπνξεί λα πξνθχπηνπλ κεηαμχ απηψλ θαη ηνπ
ζθελνζέηε ή ηνπ παξαγσγνχ κηαο ηαηλίαο. Τπάξρνπλ θαη κεηνλεθηήκαηα, φπσο φηη κηα
ηαηλία θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ είλαη πάξα πνιχ αξγή, αλ ζέιεηο έλα αηζζεηηθά άμην
απνηέιεζκα. Δλψ γηα κηα ηαηλία κε εζνπνηνχο ηα γπξίζκαηα κπνξεί λα νινθιεξσζνχλ
αθφκα θαη ζε ελάκηζε κήλα, εκείο κε ην animation ρξεηαζηήθακε πέληε ρξφληα. Δπέιεμα
φκσο λα θάλσ κηα ηαηλία θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ, γηαηί θάησ απφ πνιχ ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο
φπσο ήηαλ νη δηθέο καο, κπνξεί λα είλαη πην νηθνλνκηθή θαη πην εθηθηή. Σερληθά είλαη
δχζθνιν, αιιά αηζζεηηθά δηθαηψλεζαη.

Σελ ηδηαίηεξε ηερληθή θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ κε θνιάδ, πνπ ρξεζηκνπνηείηε ζηελ
ηαηλία, ηελ δηδάρζεθεο θάπνπ;
ηε δσγξαθηθή πέξαζα κηα πεξίνδν ηξηψλ ρξφλσλ πνπ έθαλα θνιάδ. Έρσ κειεηήζεη
αξθεηά ην ζέαηξν ζθηψλ, κε ην νπνίν έρεη θνηλά ε ηαηλία. Έπεηηα, ππάξρνπλ θάπνηεο
πεξηγξαθέο ζην βηβιίν ηνπ Βεξλ ζρεηηθά κε ηνπο ζηξαηηψηεο ηνπ ππξνβνιηθνχ ησλ ΖΠΑ,
πνπ είλαη θαη νη πξσηαγσληζηέο ηεο ηαηλίαο, σο κε αξηηκειείο κε ηερλεηά κέιε, γεγνλφο
πνπ νη ίδηνη αληηκεηψπηδαλ σο παξάζεκν. Μάιηζηα γξάθεη ραξαθηεξηζηηθά φηη ζε θάζε
δέθα ζηξαηηψηεο έβξηζθεο κφλν πέληε πφδηα! Απηή ε αλαθνξά κε νδήγεζε λα ζθεθηψ ην
θνιάδ. Ζ ηερληθή απηή δηδάζθεηαη ζε ζρνιέο θαιψλ ηερλψλ θαη ζε ζρνιέο animation.
Έρνπλ γίλεη αξθεηέο ηαηλίεο κε ηελ ηερληθή ηνπ θνιάδ, αιιά φρη πνιιέο κεγάινπ κήθνπο.

Γηαηί δελ ππάξρεη παξαγσγή ζε απηόλ ηνλ ηνκέα ζηελ Διιάδα;
Καηά ηε γλψκε ηνπ Νίθνπ Κνχλδνπξνπ δελ ππάξρεη θαλ ειιεληθφο θηλεκαηνγξάθνο, κε
ηελ έλλνηα φηη δελ ππάξρεη νχηε θηλεκαηνγξαθηθή βηνκεραλία νχηε θνπιηνχξα. Τπάξρνπλ
ηξεινί νη νπνίνη θάλνπλ θαιέο ηαηλίεο πνπ δηαθξίλνληαη. Δίκαζηε, φκσο, ιίγνη θαη
δηαζθνξπηζκέλνη θαη ζα λα κελ έθηαλε κφλν απηφ, ηζαθσλφκαζηε θηφιαο κεηαμχ καο. ην
ρψξν ησλ θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ έρνπκε θαη έλα επηπιένλ πξφβιεκα: φια ηα ηαιέληα
πεγαίλνπλ ζην ρψξν ηεο δηαθήκηζεο θαη δελ είλαη δπλαηφλ ην πξσί λα δηαθεκίδεηο έλα
νπνηνδήπνηε πξντφλ θαη ην βξάδπ λα δεκηνπξγείο κηα ηαηλία...
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Ση ζπγγέλεηεο ππάξρνπλ κεηαμύ ησλ εηθαζηηθώλ, ηεο δσγξαθηθήο θαη ηνπ
θηλεκαηνγξάθνπ, δεκηνπξγηθά;
Πηζηεχσ φηη ε ηέρλε είλαη κία. κσο θάηη πνπ ιέγεηαη κε πνίεζε θαιφ είλαη λα ην πεηο κε
πνίεζε θαη θάηη πνπ δσγξαθίδεηαη θαιφ είλαη λα ην δσγξαθίζεηο. Οη ηέρλεο είλαη ίζεο
κεηαμχ ηνπο, αιιά δελ είλαη ίδηεο. Αλάινγα, ινηπφλ, κε ην ηη ζέιεη λα πεη θάπνηνο δηαιέγεη
ην κέζν. Ζ δσγξαθηθή κνπ δελ έρεη πνιιά ρηνπκνξηζηηθά ζηνηρεία, έηζη, φηαλ έλνησζα ηελ
αλάγθε λα εθθξαζηψ ρηνπκνξηζηηθά, ρξεζηκνπνίεζα ηνλ θηλεκαηνγξάθν, πνπ ζεσξψ πην
θαηάιιειν λα δηαρεηξηζηεί ην αζηείν.

Ζ ηαηλία είλαη βαζηζκέλε ζην νκώλπκν βηβιίν ηνπ Ηνύιηνπ Βεξλ. Πώο ην επηιέμαηε;
Έπεζε έλα βηβιίν ηνπ ζηα ρέξηα κνπ, παιηφ θφθθηλν δεξκαηφδεην κε θίηξηλεο ζειίδεο θαη,
επεηδή έρσ θεηίρ κε ηα βηβιία, ην άλνημα θαη έπαζα πιάθα: Γελ πεξίκελα φηη ν Βεξλ είλαη
ηφζν επθπήο ζπγγξαθέαο. Βέβαηα, ζηε κεηαθνξά ην βηβιίνπ ζε ζελάξην γηα ηελ ηαηλία
ππήξρε δπζθνιία, ιφγσ ησλ ζπλερψλ δηαιφγσλ. Υξεηάζηεθε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε κηα
ζεηξά απφ ηξηθ γηα λα θξαηήζνπκε ην ελδηαθέξνλ ηνπ ζεαηή ρσξίο λα αιινηψζνπκε ηελ
πνηφηεηα ηνπ ιφγνπ ηνπ Βεξλ.

Τπάξρνπλ κηα ζεηξά επηινγέο, όπσο ηα πξόζσπα από ηα νπνία έρνπλ ζπληεζεί νη
ραξαθηήξεο, νη δηαθνξεηηθέο δηάιεθηνη πνπ κηινύλ, ην όηη ζρεδόλ όινη έρνπλ
θάπνην ηερλεηό κέινο, πνπ έρνπλ πνιηηηθό ραξαθηήξα. Δίλαη έηζη;
Πνιιέο θνξέο ζηα έξγα ηέρλεο καο, ζπκβαίλνπλ πξάγκαηα πνπ καο ηα ιέλε νη άιινη θαη
ηα ζπλεηδεηνπνηνχκε εθ ησλ πζηέξσλ. Δγψ δελ είρα πξφζεζε λα θάλσ έλα καληθέζην θαη
φια ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξεηο βαζίδνληαη ζηνλ ίδην ηνλ Βεξλ. Σν γεγνλφο φηη νη ήξσεο
κηιάλε δηαθνξεηηθέο δηαιέθηνπο -θξεηηθά, δαθπλζηλά, θππξηαθά, πνληηαθά, θνδαλίηηθα- είλαη
γηαηί ν Βεξλ επηκέλεη πνιχ ζην φηη ην 1897 «νη 36 Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο κε
λνκίζεηε φηη ήηαλ θαη ηφζν ελσκέλεο...». Γηα λα δείμνπκε, ινηπφλ, εκείο φηη ήηαλ κηα
πνιπθπιεηηθή θνηλσλία (πνπ ελψζεθε βέβαηα εθ ησλ πζηέξσλ κε πνιχ αγψλα), θηηάμακε
ηνπο ήξσεο λα κηιάλε κε δηαθνξεηηθέο πξνθνξέο.

Ζ ηαηλία έρεη αληηπνιεκηθό κήλπκα. ήκεξα πόζν επδηάθξηην είλαη ην πεδίν ηεο
κάρεο θαη ν ερζξόο;
Γελ είλαη δηφινπ επδηάθξηην θαη κάιηζηα δελ είκαη ζίγνπξνο αλ είκαζηε ζε πφιεκν ήδε απηή
ηε ζηηγκή. Ο Βεξλ, σζηφζν, παξά ηελ ακείιηθηε θξηηηθή πνπ θάλεη ζηνπο πνιεκνραξείο,
εμάξεη ηε γελλαηφηεηα, ηε ζεκαζία πνπ έρεη γη‟ απηνχο ε θηιία θαη ηελ ηερλνινγηθή πξφνδν
πνπ θαηάθεξαλ. Οη ήξσεο ηνπ βηβιίνπ ηνπ Βεξλ κηιάλε φινη ζηνλ πιεζπληηθφ κεηαμχ ηνπο
θαη αληαιιάδνπλ βξηζηέο ζεμπηξηθέο! («θνηεηλφ θίδη ηνπ βάιηνπ», «Πνλεξή αιεπνχ ηνπ
δάζνπο» θ.η.ι.). Έρνπλ ήζνο θαη ζέβνληαη ηνλ ερζξφ! Έηζη, κε ηε ζηελή έλλνηα, ε ηαηλία
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δελ είλαη αληηπνιεκηθή, θαηαθξίλεηαη φκσο ζαθψο ν πφιεκνο.

Ζ κνπζηθή ηεο ηαηλίαο -κεισδηθά, από ηε Εήλα Αξβαληηίδε θαη ζηηρνπξγηθά από
εζέλα αιιά θαη κε ηηο εξκελείεο ηνπ Ψαξαληώλε θαη ηνπ Γηνλύζε αββόπνπινπείλαη εμαηξεηηθή. θέθηεζηε λα ηελ δηαθηλήζεηε θαη απηόλνκα ίζσο;
Με ηελ Εήλα Αξβαληηίδε είλαη ε δεχηεξε θνξά πνπ ζπλεξγαδφκαζηε, έρνπκε θάλεη θαη ηελ
ηαηλία «37 κλήκεο» θαη ζθνπεχνπκε λα ζπλερίζνπκε. Σα ηξαγνχδηα ηεο ηαηλίαο δηαηίζεληαη
ήδε δσξεάλ [http://www.spartalis.gr/moon/].

Ζ ηαηλία δεκηνπξγήζεθε νισζδηόινπ από ηελ εζεινληηθή πξνζθνξά ησλ
ζπληειεζηώλ. Δίλαη απηόο ν κόλνο δξόκνο γηα ηελ ηέρλε;
Μέρξη πξφζθαηα δηαρένληαλ κηα άπνςε φηη ε πνιηηεία λνηάδεηαη γηα ηηο ηέρλεο, φηη νη
άλζξσπνη ηηο έρνπλ αλάγθε θαη άιια ηέηνηα. Σψξα μέξνπκε κε βεβαηφηεηα φηη καο έρνπλ
ρεζκέλνπο. Μπνξνχκε λα πνξεπηνχκε ρσξίο ηηο αθέιεηεο ηνπ παξειζφληνο. Απηφ είλαη ην
κφλν ζεηηθφ ηεο εξγαζηαθήο θαηάζηαζεο πνπ βηψλνπλ νη θαιιηηέρλεο.

Δζέλα ηη ζε εκςπρώλεη λα ζπλερίδεηο;
Μεηά απφ θάζε ηαηλία ή έθζεζε δσγξαθηθήο γίλνκαη θαιχηεξνο άλζξσπνο. Απηφ είλαη ην
ζεκαληηθφ.
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Πηπρηνύρνο κεραλνιόγνο, νξθηζκέλνο αληηζπζηεκηθόο, πνιπλίθεο κηθξνκεθάο,
ππνςήθηνο ζηα «ειιεληθά Όζθαξ» κε ην Από ηε Γε ζηε ειήλε, ν πάξηαιεο δελ
έθαλε απιώο άιιε κηα ηαηλία. Έθαλε ην πξώην κεγάινπ κήθνπο animation ζηελ
Διιάδα.
Σνπ Ησζήθ Πξστκάθε

Γεκνζηεχηεθε ζην site Popaganda ζηηο 9 Απξηιίνπ 2014
http://popaganda.gr/angelos-spartalis-kratos-tha-stirixi-tis-tenies-pou-sinadoun-sistima

Μεραληθφο, δσγξάθνο, εηθαζηηθφο, εζράησο πνηεηήο, αληςηφο ηνπ Νίθνπ Κνχλδνπξνπ,
παηέξαο δπν θνξψλ, κνηξαζκέλνο αλάκεζα ζην Λαζίζη θαη ηα Δμάξρεηα, ν Άγγεινο
πάξηαιεο θνξάεη πνιιά θαπέια. Απηφ πνπ θαίλεηαη φκσο λα ηνλ εμηηάξεη πεξηζζφηεξν
είλαη απηφ ηνπ ζθελνζέηε. Πψο αιιηψο λα εμεγήζεη θαλείο φηη αθηέξσζε πέληε νιφθιεξα
ρξφληα ζε κηα ηαηλία, δίρσο θακηά θξαηηθή ή ηδησηηθή ππνζηήξημε, δίρσο ηίπνηα, πέξα απ‟
ην δηθφ ηνπ κεξάθη θαη ηελ φπνηα ζεία καλία θαηάθεξε λα εκπλεχζεη ζηνπο ζπλεξγάηεο πνπ
κάδεςε ζηελ πνξεία, γηα λα κεηαθέξεη ζηε κεγάιε νζφλε έλα απ‟ ηα πην γλσζηά θαη πην
αληηθηλεκαηνγξαθηθά βηβιία ηεο παγθφζκηαο ινγνηερλίαο; Σν Απφ ηε Γε ζηε ειήλε ηνπ,
βαζηζκέλν ζην νκφηηηιν κπζηζηφξεκα ηνπ Ηνχιηνπ Βεξλ, έγηλε ε πξψηε κεγάινπ κήθνπο
ηαηλία θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ ζηελ Διιάδα, ράξε ζε «θνπδνπιάδα, πείζκα θαη αθέιεηα»,
φπσο ιέεη ν ίδηνο ζηελ Popaganda. Βέβαηα, ηα πεξηζζφηεξα πξάγκαηα πνπ γίλνληαη γηα
πξψηε θνξά, ράξε ζ‟ απηφλ ηνλ ζπλδπαζκφ γίλνληαη.
Με ηνλ πάξηαιε γλσξηδφκαζηε απφ παιηά. Ξεθηλήζακε ηε θεζηηβαιηθή θαξηέξα καο
ζρεδφλ παξάιιεια, εθείλνο θάλνληαο ην θεζηηβαιηθφ ηνπ ληεκπνχην ζηε Θεζζαινλίθε ην
2006 κε ηελ Αξπαγή ηεο Δπξψπεο, εγψ θαιχπηνληαο εθεί ην πξψην κνπ κε αζελατθφ
θηλεκαηνγξαθηθφ θεζηηβάι ηελ ίδηα ρξνληά. πλαληεζήθακε ην „07, ζην ίδην θεζηηβάι, φηαλ
παξνπζίαδε ην Μήιν Μέζα ζην Κεθάιη νπ, θαη θάλακε ηελ πξψηε καο ζπλέληεπμε κε κηα
κηθξνζθνπηθή θσηνγξαθηθή κεραλή ηφηε, απ‟ ηηο πξψηεο πνπ ηξαβνχζαλ έλα θάπνην
βίληεν. Δμ νπ θαη ε έθπιεμή ηνπ φηαλ είδε θέηνο ηνλ θαθφ ηνπ Αλδξέα λα ηνλ ζεκαδεχεη
γηα ηε θσηνγξάθεζε. «Ση έγηλε, ξε ζπ;» κνπ ιέεη, «Μεγάισζε ε θάκεξά ζνπ!». «Πάεη
ζρεδφλ κηα δεθαεηία, εδψ εζέλα κεγάισζαλ ηα κήθε ζνπ» ηνπ απαληάσ θαη κε θνηηάδεη κ‟
απηφ ην πνλεξφ θξεηηθφ κεηδίακα πνπ ρσξάεη ζ‟ έλα βιέκκα ηθαλνπνίεζε, πεξεθάληα θαη
δαβνιηά καδί.
Δμσηηθή θηγνχξα απφ κφλνο ηνπ, κηα εθηφο ηφπνπ θαη ρξφλνπ ζηινπέηα, ν πάξηαιεο
πνδάξεη κε ην ιαδί παληειφλη ρσκέλν ζηα ζηηβάληα ηνπ θαη κηα fleece δαθέηα ξηγκέλε
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πάλσ απ‟ ην καχξν κπινπδάθη ηνπ, νη ραψδεηο κπνχθιεο ηεο θεθαιήο ηνπ λα
ζπκπιεξψλνπλ ηε ζνπξεάι εηθφλα ελφο βνπλίζηνπ Κξεηίθαξνπ πνπ ζηέθεη θαηακεζήο ζην
Γθάδη, ιεο θαη έπεζε απφ εθείλν ην αεξνπιάλν απ‟ ηα αλέθδνηα. ηα ελδηάκεζα απ‟ ηα
ζηεζίκαηα ηνπ Αλδξέα, βγάδεη απ‟ ηελ ηζέπε έλα θιαζθί θαη καο θεξλάεη. «Πηεο», κνπ ιέεη,
«θη άκα ηειεηψζεη ζα πάσ κέζα λα ην γεκίζσ, έρσ θέξεη δπν θαδάληα». Ραθή. Σν πην
δπλαηφ θξπθφ ηνπ φπιν, φπσο ζα κάζσ αξγφηεξα.
Σελ είζνδν ζηελ Σαηληνζήθε ηεο Διιάδαο θνζκνχλ δπν ηεξάζηηεο αθίζεο. Απ‟ ηε κηα, ε
ζηηβαξή, ζθνχξα θη απεηιεηηθή απζηεξφηεηα ηνπ βιέκκαηνο ηνπ Βαγγέιε Μνπξίθε απ‟ ην
Μηθξφ Φάξη ηνπ Γηάλλε Οηθνλνκίδε. Απ‟ ηελ άιιε, ε θσηεηλή ζπιινγή απφ
αιινπξφζαιιεο θηγνχξεο ηνπ πάξηαιε απ‟ ην Απφ ηε Γε ζηε ειήλε. Γηθαίσο, ε αθίζα
ηνπ Οηθνλνκίδε έρεη πξψηε κνχξε ηελ αξθνχδα απ‟ ηε ζπκκεηνρή ηεο ηαηλίαο ζην
Φεζηηβάι Βεξνιίλνπ. Ζ αθίζα ηνπ πάξηαιε, φκσο, έρεη θάηη ιίγν πην ρξήζηκν ζηε κηθξή,
πξαθηηθή δσή ελφο θηλεκαηνγξαθηζηή: θαξδηά-πιαηηά ηε ζθξαγίδα ηνπ ρνξεγνχ
επηθνηλσλίαο απ‟ ην MEGA. «Απίζηεπην έηζη; Κη εγψ δελ ην έρσ πηζηέςεη αθφκε θαιάθαιά», κνπ ιέεη φηαλ ηνπ ην δείρλσ.
Φηηαγκέλε κε κεδεληθφ πξνυπνινγηζκφ θαη κε κφλν πξνσζεηηθφ κεραληζκφ ηηο καληψδεηο
πξνζπάζεηεο ηνπ δεκηνπξγνχ ηεο θαη ηεο νκάδαο ηνπ, ε ηαηλία ηνπ πάξηαιε έθαλε ηα
απνθαιππηήξηά ηεο ζηηο Νχρηεο Πξεκηέξαο ην πεξαζκέλν θζηλφπσξν. Πξνβιήζεθε σο
ηαηλία έλαξμεο ζην AnimaSyros ιίγεο κέξεο κεηά, θαη αθνχ παίρηεθε ζην δηεζλέο
δηαγσληζηηθφ ηνπ Holland Animation Film Festival, ελφο απ‟ ηα κεγαιχηεξα θεζηηβάι
animated ηαηληψλ ζηνλ θφζκν, θέξδηζε θαη ην βξαβείν θνηλνχ ζην 9ν Γηεζλέο Φεζηηβάι
Δπηζηεκνληθήο Φαληαζίαο θαη Φαληαζηηθνχ ζηελ Αζήλα. Καη ρσξίο λα έρεη βξεη πνηέ
εηαηξεία δηαλνκήο λα ηε βγάιεη ζηηο αίζνπζεο, απηή ε πξψηε κεγάινπ κήθνπο animated
ηαηλία ζηελ Διιάδα έρεη ήδε πνπιήζεη ηα ηειενπηηθά ηεο δηθαηψκαηα ζε έλα απ‟ ηα
κεγαιχηεξα ηδησηηθά θαλάιηα ηεο ρψξαο. Απ‟ απηά πνπ κηα νπνηαδήπνηε άιιε
κηθξνκεζαία ειιεληθή παξαγσγή ζα έθαλε ηεκελάδεο λα εμαζθαιίζεη.
Σνλ ξσηάσ πψο βξίζθεη ρψξν ζηελ ειιεληθή αγνξά κηα ηαηλία ζαλ ηε δηθή ηνπ, θηηαγκέλε
απφ αλζξψπνπο εθηφο θπθιψκαηνο, εληειψο εμσζπζηεκηθή, ρσξίο πιάηεο θάπνηνπ
γλσζηνχ παξαγσγνχ, ρσξίο δηαλνκέα, ρσξίο ιεθηά πξνψζεζεο, κε κηα αηζζεηηθή
εληειψο παξάηαηξε κε απηφ πνπ έρνπκε ζπλεζίζεη λα πεξηκέλνπκε σο animation. «Με
καγηθά θφιπα», κνπ ιέεη. «Βξέζεθε, βαζηθά, ράξε ζηελ Σαηληνζήθε ηεο Διιάδνο θαη ηνπο
αλζξψπνπο ηεο, νη νπνίνη ηηκνχλ ην φλνκά ηεο. Καη δελ ην ιέσ απηφ επεηδή παίδεη ην δηθφ
κνπ ηαηληάθη, ζ‟ ην ιέσ εηιηθξηλά, επεηδή γλψξηζα ηνπο αλζξψπνπο ηεο θαη είλαη
πξαγκαηηθά θσηηζκέλνη. Καη πξνβάιινπλ ινηπφλ ην ηαηληάθη καο, θη ν θφζκνο
αληαπνθξίλεηαη, θη έηζη ηζηκπάλε θαη δπν-ηξεηο θηλεκαηνγξάθνη αθφκε, θη έηζη θάηη αξρίδεη
λα θηλείηαη. Με θαληαζηείο ηξειά πξάγκαηα, αιιά θάηη θηλείηαη. Άζε πνπ έρνπκε θη απηήλ
ηελ ηξνκεξή πεξίπησζε, φπνπ έλα ηδησηηθφ θαλάιη ήξζε θαη έδεημε ελδηαθέξνλ λα
πξνβάιεη ηελ ηαηλία. Οχηε απηφ ην πεξίκελα. Πξαγκαηηθά δελ ην πηζηεχσ δειαδή.
Σζηκπηέκαη, πψο λα ζνπ πσ!».
Αλ ζθεθηείο βέβαηα φηη πξφθεηηαη γηα ηελ «πξψηε κεγάινπ κήθνπο ηαηλία θηλνπκέλσλ
ζρεδίσλ», ηίηινο πηαζάξηθνο απφ κφλνο ηνπ, ζα πεξίκελεο κηα θάπνηα πην πεγαία
αληαπφθξηζε απ‟ ηε βηνκεραλία ηνπ ρψξνπ. «Κνίηα», κνπ ιέεη, «απηφο ν ηίινο είλαη ππφ
ακθηζβήηεζε. Τπάξρνπλ πνιινί πνπ ηζρπξίδνληαη φηη δελ είλαη απηή ε πξψηε, φηη έρνπλ
ππάξμεη θη άιιεο. Κη φλησο έρνπλ ππάξμεη, αλήθνπλ φκσο ζην πεηξακαηηθφ ζηλεκά. Μπνξεί
θαλείο λα πεη, δειαδή, φηη ε Μεηακφξθσζε ηνπ Κψζηα θήθα είλαη ε πξψηε κεγάινπ
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κήθνπο animation ηαηλία. Δ, δελ είλαη φκσο. Κη αλ θάπνηνο πήγαηλε θη έιεγε ηνπ θνπ θήθα
φηη θάλεη θηλνχκελα ζρέδηα, ζα ηνπ έδηλε κηα θινηζηά εθεί πνπ πνλάεη».
Καη ηνπ πάξηαιε ην ζηλεκά, βέβαηα, δελ ήηαλ πνηέ ζπκβαηηθφ. Μημάξνληαο ρεηξνπηαζηή
ζθελνζεζία κε θνξκαιηζηηθέο αθξνβαζίεο θαη κπιέθνληαο ςεθηαθέο πξσηνηππίεο κε
εμπξεζηνληζηηθέο αλεζπρίεο, απ‟ ηελ Αξπαγή ηεο Δπξψπεο θαη ην Μήιν Μέζα ζην Κεθάιη
νπ, κέρξη ην χλδξνκν ηεο Υηνλάηεο θαη ηηο 37 Μλήκεο, ν πάξηαιεο θηλνχληαλ πάληα
ζην κεηαίρκην ηνπ πνηεηηθνχ θαη ηνπ εηθαζηηθνχ, ζνιψλνληαο ην φξην κεηαμχ πεηξακαηηθνχ
θη αθεγεκαηηθνχ ζηλεκά. Σνχηε εδψ ε ηειεπηαία ηνπ, είλαη μεθάζαξα ε πην πξνζβάζηκε απ‟
ηηο δνπιεηέο ηνπ, έζησ θη αλ ε εηθνλνγξάθεζή ηεο ζε μελίδεη αξρηθά, κέρξη λα μεπεξάζεηο
ηελ αξρηθή ακεραλία θαη λα παξαδνζείο ζηελ αζπλήζηζηε αηζζεηηθή ηεο. Θα κπνξνχζε
φκσο λα ηελ πεη θαλείο πεηξακαηηθή θη απηή. «Βεβαίσο,» ζεκεηψλεη, «θαη ζα ην δερφκνπλ
θηφιαο απηφ, αλ δελ είρε πξνεγεζεί ν Tim Burton ή ν Terry Gilliam αο πνχκε, πνπ ηα
έρνπλ θάλεη απηά ηα πξάγκαηα θαη είλαη mainstream πηα. Έρνπλ γίλεη απηά δειαδή, έρνπλ
πξνεγεζεί, κελ ηξειαζνχκε θηφιαο».
Με πέληε κεγάινπ κήθνπο ηαηλίεο πίζσ ηνπ, πάλησο, θαη κε φιε ηε καλνχξα πνπ
ζπλνδεχεη ε απηφλνκε δηαλνκή ηνπο θαη ε ηδίαηο δπλάκεζη πξνψζεζή ηνπο, ζα πεξίκελε
θαλείο απ‟ ηνλ πάξηαιε λα έρεη θάεη αξθεηφ δφξη πηα, γηα λα πξνζπαζήζεη εηνχηε, ηελ
πην θηιφδνμε απ‟ ηηο δνπιεηέο ηνπ, λα ηε ζηήζεη θηλνχκελνο ζε πην ζπκβαηηθά κνλνπάηηα.
Να δεηήζεη κηα επηρνξήγεζε, λα βξεη έλαλ παξαγσγφ, λα κηιήζεη κε θαλέλαλ δηαλνκέα…
Με θνηηάδεη θαη ρακνγειά. «Λνηπφλ, ηψξα πνπ πεξάζαλε ηα ρξφληα, κπνξψ λα ζνπ πσ
κηα ηζηνξία πνπ έγηλε ην 2008, φηαλ θάλακε ην χλδξνκν ηεο Υηνλάηεο, κε ηελ νπνία έηπρε
θαη πήξακε ην βξαβείν ηεο επηηξνπήο ζην DigitalWave ηφηε ζηε Θεζζαινλίθε (ζ.ζ.: ηκήκα
ηνπ Φεζηηβάι Θεζζαινλίθεο πνπ ζηακάηεζε λα ππάξρεη ην ‟09), θαη πήξακε θαη ην
βξαβείν Κνηλνχ θαη έλα ρξεκαηηθφ έπαζιν. Ήηαλ ε πξψηε θνξά πνπ πήξα ρξήκαηα απ‟
ην ΔΚΚ! Καη κάιηζηα ηνπο ηα έρσζα θηφιαο, ιέγνληαο ιίγν-πνιχ “Πνηνο είλαη ν ξφινο ζαο;
Να κνηξάδεηε ιεθηά; Δγψ δε ζέισ ιεθηά. Θέισ ζπκβνπιέο, ζέισ ηερληθνχο, ζέισ
ππνδνκή, ηη λα ηα θάλσ ηα ιεθηά; Αλ κνπ ηα δψζεηε, κπνξψ λα ηα θάσ απφςε θηφιαο ζην
θαδίλν. Θέισ κηα άιιε ινγηθή.” Καη βγήθε πνιχ ζνθά ν ηφηε πξφεδξνο ηνπ ΔΚΚ, ν
Γηψξγνο Παπαιηφο, θαη είπε “Καιά ηα ιέεη ν πηηζηξηθάο, θη εγψ ηνλ πξνζθαιψ δεκφζηα λα
έξζεη ζην γξαθείν κνπ λα κε βξεη”. Κη έθιεςε ην ρεηξνθξφηεκα απφ κέλα ηνλ αζψν, κηα θη
ήηαλ πην πνλεξφο απφ κέλα, κε ηελ θαιή έλλνηα».
«Πήγα ινηπφλ ζην γξαθείν ηνπ κε κηα κπνπθάια ξαθή θη έλα ηπξί θαη κνπ ιέεη “ηη είλαη
απηά;”, ηνπ ιέσ “γηα „ζάο, θαη ζαο έθακα θη έλα πνξηξέην”, κηα θη είκαη δσγξάθνο. Σνπ δίλσ
ινηπφλ έλα πνξηξέην, ηπξί, ξαθή, κνπ ιέεη “ηη ζεο;”, ηνπ ιέσ “ζέισ λα κνπ βξείηε 30
ρηιηάδεο επξψ θη εγψ ζα ζαο θέξσ έλα βξαβείν απ‟ ην εμσηεξηθφ, κηα θαη μέξσ ηε ιαγλεία
ζαο γηα ηα βξαβεία απ‟ ην εμσηεξηθφ”. Μνπ ιέεη “σξαία, ζα παο ζην γξαθείν ηάδε, Β‟
πηέξπγα, θάησ αξηζηεξά, ηέηαξηνο φξνθνο, ηξίην αζαλζέξ, ζην κπαιφ ηνπ John
Malkovich, δε ρσξάο, ζθχςε λα θάλεηο αίηεζε.” Καη ηνπ ιέσ “απηά πνπ κνπ ιέηε είλαη
ζαριακάξεο, εγψ ζέισ λα κνπ ηα δψζεηε εζείο. Ση δειαδή, ν Αγγειφπνπινο θαιχηεξνο
είλαη;” πσο ιέεη θη ε κάλα κνπ, “ν γηνο κνπ έρεη ην ζξάζνο ρηιίσλ εξπζξνθψισλ
πηζήθσλ”. Καη “κα είκαη πξφεδξνο”, κνπ ιέεη, θαη “δε κπνξψ, δε γίλεηαη” θαη ηέηνηα “έια
κσξέ ηψξα,” ηνπ ιέσ, “ζα βξεηο εθεί πέξα έλαλ μάδεξθφ ζνπ, επηρεηξεκαηίαο είζαη, ζα ηνπ
δψζεηο έλαλ ινγηζηή, λα ζηέιλσ εγψ θφζκν λα ηνπ δίλεη ιεθηά, κέρξη λα εμαληιεζνχλε ηα
30 ρηιηάξηθα”. Έμαιινο ν Παπαιηφο: “Ση; Ση λα θάλσ ιέεη! Ση‟λ‟απηά” αξρίδεη λα σξχεηαη θαη,
γηα λα δεηο ηη μχπληνο είλαη, βάδεη ηηο θσλέο: “Αλνίμηε ηηο πφξηεο! Να ηα αθνχζνπλ φινη
απηά! Ήξζε ν ηξειφο ζην γξαθείν κνπ!”. Έηζη αθξηβψο φπσο ζνπ ηα ιέσ! Λνηπφλ, ηη
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ζχζηεκα κνπ ιεο, δελ ηα κπνξψ εγψ απηά» κνπ ιέεη, θαη θεξλάεη άιιε κηα γχξα ξαθέο,
γειψληαο κε ηελ ςπρή ηνπ.
«Δγψ είκαη κε ηηο ξαθέο κνπ θαη ηα ηπξηά κνπ θαη ηελ θαξδηά κνπ», ζπκπιεξψλεη. «Κη
φινπο φζνη ζπκκεηείραλ ζηελ ηαηλία, έηζη πήγα θαη ηνπο βξήθα. Με κηα κπνπθάια ξαθή θαη
κηα κπνπθάια ιάδη. Μπαίλσ κέζα ζηνπ θπξίνπ αββφπνπινπ, ηνπ ιέσ “θχξηε
αββφπνπιε, ήξζα”. Με ξσηάεη ηη είλαη απηά πνπ θξαηάσ, ηνπ ιέσ “ιάδη θαη ξαθή, ζαο ηα
ζηέιλεη ε κεηέξα κνπ”. “Πνιχ ζνθή κεηέξα έρεηε θχξηε πάξηαιε,” κνπ ιέεη, “πεξάζηε”.
Μα θαη ηη άιιν λα ηνπ πξνζθέξσ δειαδή; Σνλ ξσηάσ ηη ρξήκαηα λα ηνπ εμαζθαιίζσ, κνπ
ιέεη “ηη ρξήκαηα, αγφξη κνπ, αθνχ είζαη θησραδάθη”. Γελ πιεξψζεθε θαλείο απ‟ απηή ηε
δνπιεηά, ηη λα ιέκε ηψξα. Απ‟ απηήλ ηελ ηαηλία δελ θφπεθε νχηε έλα ηηκνιφγην, ηη άιιν λα
ζνπ πσ».
Σα ρξήκαηα ησλ επηδνηήζεσλ δελ είλαη ρξήζηκα κφλν γηα λα ζηεζεί κηα παξαγσγή,
βέβαηα. Δίλαη απαξαίηεηα θαη γηα λα νξζνπνδήζεη αθφκε θη αθνχ νινθιεξσζεί. Ζ ςεθηαθή
επεμεξγαζία ηνπ ήρνπ θαη ηεο εηθφλαο κηαο ηαηλίαο είλαη απ‟ ηηο πην θνζηνβφξεο
δηαδηθαζίεο νπνηαζδήπνηε παξαγσγήο ζέιεη λα θηάζεη ζηα κάηηα ηνπ θνηλνχ. Καη δε ηνπ
δηεζλνχο. «Μαο πήξαλε ζην εμσηεξηθφ θαη δελ είρακε ιεθηά λα πάκε», κνπ ιέεη. «Έρνπκε
θάλεη αίηεζε ζην ΔΚΚ, δεηάκε λα θάλνπκε Dolby Digital, δεηάκε λα θάλνπκε DCP (ζ.ζ.:
Digital Cinema Package, ην ςεθηαθφ παθέην πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαζνιηθά πηα ζηηο
πξνβνιέο ησλ δηεζλψλ θεζηηβάι). ηελ Οιιαλδία μέξεηο ηη παίμαλε; ηαλ έθαλα ηελ
αίηεζε, ηζέθαξα ην θνπηάθη κε ην DCP πνπ δεηάλε, ρσξίο λα ην έρνπκε βέβαηα. Κη φηαλ
πήξαλ ηελ ηαηλία, κνπ ιέλε “δελ έρεηε;”, ε φρη, πνχ λα ην βξνχκε; “Μηα ζηηγκή” κνπ ιέεη θαη
ζπλεδξηάζαλε θαη κνπ γξάςαλε έλα γξάκκα πνπ ιέεη πσο επεηδή είζαη θνπθαξάο
Έιιελαο, ζα ζε παίμνπκε απφ ςεθηαθφ αξρείν, ζηείι‟ ην λα ην θάλνπκε εκείο. Καη κεηά,
“δελ ζα έξζεηε ζηελ Οιιαλδία;”, κνπ ιέεη. “Γηαγσλίδεζηε ζην επίζεκν πξφγξακκα θαη δελ
ζα έξζεηε;” Γελ ην πηζηεχαλε νη ηχπνη φηη δελ ζα πάκε».
Σνλ ξσηάσ γηαηί δελ ηνπ βάιαλε δπν ςσξνεηζηηήξηα. ηα θεζηηβάι ηεο ρψξαο καο,
άιισζηε, είκαζηε πνιχ πην γαιαληφκνη. «Άζε ηψξα», κνπ ιέεη θαη γειάεη, «απηά γηλφηαλε
παιηά, κε ηε δηεπζχληξηα κε ηα θφθθηλα ραιηά θαη δε ζπκκαδεχεηαη. Αθνχ ηα μέξεηο…»,
ζπκπιεξψλεη, αλαθεξφκελνο ζηηο παιηέο γπαιηζηεξέο επνρέο ηνπ Φεζηηβάι
Θεζζαινλίθεο επί ζεηείαο Γέζπνηλαο Μνπδάθε. «Ξέξεηο ηη γίλεηαη εδψ πέξα; Βάδνπλε
πξψηε κνχξε ηηο μέλεο παξαγσγέο πνπ θέξλνπλε, ηνλ ζηαξ πνπ ζα θνπβαιήζνπλε κε
1.500 έμνδα, θη εκάο καο έρνπλ γηα παξαγεκίζκαηα. Να πάσ ηψξα ζηε Θεζζαινλίθε, λα
είκαη ππνπαξάγξαθνο ηεο ππνπαξαγξάθνπ, επεηδή είλαη θαιεζκέλνο ν Coppola; Δληάμεη,
θαιφο είλαη ν Coppola, αιιά πφζε επαξρία πηα, ξε παηδί κνπ; Ξέξεηο πφζν θνζηίδεη απηφ;
Να ζνπ πσ εγψ: δέθα κηθξνχ κήθνπο γίλνληαη κ‟ απηά ηα ιεθηά, ή κηα κεγάινπ κήθνπο
αμηνπξεπήο. Δλψ πήγα ζην AnimaSyros, έλα κηθξφ θεζηηβάι, έλα θεζηηβάι κε αγάπε,
πνπ κνπ έθεξε κηα ζπνπδαία πξνβνιή, κνπ έθεξε πέληε δεκνζηεχκαηα γηα ηελ ηαηλία κνπ,
κνπ έθεξε αγάπε, θφζκν πνπ γλψξηζα γηα ηελ επφκελε δνπιεηά κνπ, κηα ππέξνρε
εκπεηξία, απφ έλα πξαγκαηηθά νπζηαζηηθφ θεζηηβάι».
Ζ θνπβέληα έξρεηαη αλαπφθεπθηα ζηελ ππνςεθηφηεηά ηνπ γηα ηα βξαβεία ηεο Διιεληθήο
Αθαδεκίαο Κηλεκαηνγξάθνπ , ηα «ειιεληθά ζθαξ» πνπ ιέλε. Έλαλ ζεζκφ ζηνλ νπνίν
«δελ ήηαλ απηνλφεην φηη ζα ζπκκεηάζρνπκε», φπσο ζεκεηψλεη. «Με ηελ Αθαδεκία θάπνηνη
απφ ηελ ηαηλία είρακε ζνβαξέο αληηξξήζεηο. Ζ ηαηλία θαηαηέζεθε επεηδή δελ είλαη ε ηαηλία
κνπ. Ο κνπζηθφο έρεη δηθαίσκα λα είλαη ππνςήθηνο, ν κνληέξ ην ίδην. Γπζηπρψο, ε κφλε
ππνςεθηφηεηα πνπ πήξε ε ηαηλία ηειηθά είλαη γηα κέλα, πνπ εγψ ζα ζα ήζεια πάξα πνιχ ε
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Εελνβία Αξβαληηίδε λα είλαη ππνςήθηα γηα ην Βξαβείν Μνπζηθήο, κηα θη έρεη γξάςεη
θαηαπιεθηηθά ηξαγνχδηα. Σν ίδην θαη γηα ηνλ Γηψξγν Παηεξάθε πνπ έρεη θάλεη ην κνληάδ.
Γπζηπρψο, ε κφλε ππνςεθηφηεηα πνπ πήξε ηειηθά ε ηαηλία, είλαη γηα κέλα. Αιιά ηη λα ην
θάλσ εγψ ην βξαβείν; Έρεηο ππνδνκή; Μπνξείο λα κε ππνζηεξίμεηο εθεί πνπ πξέπεη; Να
κνπ θάλεηο DCP, λα κε ζηείιεηο ζην εμσηεξηθφ; Απηφ κε ηα βξαβεία, ν βξαβεηνθεληξηθφο
πξνζαλαηνιηζκφο, είλαη έλα πξνηεζηαληηθφ πξάγκα πνπ δε κε ελδηαθέξεη. Βέβαηα, ζα κνπ
πεηο, θαη ζηελ Ακεξηθή έηζη είλαη. Δληάμεη, δε κε λνηάδεη ηη γίλεηαη ζηελ Ακεξηθή, εδψ έρνπκε
αλάγθε λα ηηο θάλνπκε ηηο ηαηλίεο, φρη λα ηηο βξαβεχνπκε».
Γχζθνιν, βέβαηα, κηα Αθαδεκία κφιηο πέληε εηψλ λα κπνξεί λα ππνθαηαζηήζεη ηα θελά
πνπ έρεη αθήζεη κηα καθξνρξφληα ειιεηκκαηηθή πνιηηηθή απφ πιεπξάο πνιηηείαο. «Σν
θξάηνο ηνλ είρε πάληα ρεζκέλν ηνλ πνιηηηζκφ», κνπ ιέεη, αθνχ κνπ εμεγήζεη φηη, φπσο
ζεκεηψλεη ζπλερψο ε γπλαίθα ηνπ, έρεη κηα ζεσξία γηα ηα πάληα. «Σψξα πνπ δελ
ππάξρνπλ ρξήκαηα, είλαη πηα ζαθέο: ιέεη “παηδηά, δελ έρσ”, νπφηε θφβεη πξψην ηνλ
πνιηηηζκφ. ρη ηνλ αζιεηηζκφ ή ηνλ ηδφγν, αιιά ηνλ πνιηηηζκφ. Σν ιέεη θη επηζήκσο
δειαδή. Κη απηφ είλαη έληηκν, γηαηί ηψξα είκαζηε ζε θαιχηεξε κνίξα, μέξνπκε ηη καο γίλεηαη.
Γηαηί, ηη γηλφηαλε παιηφηεξα; Καηαζέηακε αηηήζεηο δέθα άηνκα, θαη πέξλαλε ηα ρξήκαηα νη
δχν. Δ, θη ν έλαο ήηαλ θάπνηνπ ν γηνο θη ν άιινο θφξε θάπνηνπ ηξίηνπ. Έρεη ζπκβεί λα είλαη
θη ν γηνο θη ε θφξε ηνπ ίδηνπ βέβαηα, αιιά απηφ είλαη άιιε ηζηνξία», ζπκπιεξψλεη θαη
γειάεη κε λφεκα. «Παιηά είρακε κηα ςεπδαίζζεζε φηη ην θξάηνο ελδηαθέξεηαη. Σν θξάηνο
δελ ελδηαθέξεηαη. Καη γηαηί λα ελδηαθέξεηαη δειαδή;».
Γελ νθείιεη φκσο ε πνιηηεία, φπσο ζπληεξεί ηνλ πνιηηηζκφ ηνπ παξειζφληνο ηεο, λα
επελδχεη θαη ζηνλ πνιηηηζκφ ηνπ κέιινληφο ηεο; «Ο Καζηνξηάδεο έιεγε “ζα ζαο κηιήζσ
ηψξα γηα έλαλ θηιφζνθν, ηνλ νπνίν πάξα πνιινί ηζρπξίδνληαη φηη έρνπλ δηαβάζεη, ελψ
θαλείο δελ ηνλ μέξεη: ζα ζαο κηιήζσ γηα ηνλ Karl Marx”. Ο Marx, θαηά ηνλ Καζηνξηάδε,
έρεη έλα βαζηθφ πξφβιεκα: είλαη ζενζεβνχκελνο. Γηαηί μεθηλάεη ην Κεθάιαην ιέγνληαο ρνληξηθά κηιψληαο- φηη ν θφζκνο κπνξεί θαη ζα γίλεη θαιχηεξνο. Καη ιέεη ν Καζηνξηάδεο
“γηαηί, ξε θνπκπάξε; Πνηνο καο ην ιέεη απηφ; Γηαηί ν Θεφο λα κελ είλαη θαθφο; Γηαηί ν
θφζκνο λα κε γίλεη ρεηξφηεξνο;”. Πνηνο καο ην ππφζρεηαη απηφ δειαδή; Σν φηη ν θφζκνο
είλαη θηηαγκέλνο γηα λα γίλεη θαιχηεξνο, είλαη κηα βαζηά ζενθξαηηθή άπνςε. Με ηελ ίδηα
έλλνηα, ινηπφλ, γηαηί ην θξάηνο λα επηδνηήζεη ηνλ πνιηηηζκφ; Ση δνπιεηά έρεη; Σν
θαπηηαιηζηηθφ θξάηνο -πνπ δελ είλαη θαπηηαιηζηηθφ απηφ πνπ έρνπκε, είλαη έλα θάηη κεηαμχ
καθίαο θαη θαξηέι, κε ηδνχξα απφ ειεχζεξε αγνξά- γηαηί λα ππνζηεξίμεη ηνλ πνιηηηζκφ;
Θα ππνζηεξίμεη ηνλ πνιηηηζκφ, φηαλ ν πνιηηηζκφο είλαη πξντφλ. Θα ππνζηεξίμεη ηηο ηαηλίεο
εθείλεο πνπ ζπλάδνπλ κε ηελ ηδενινγία ηνπ ζπζηήκαηνο. Γελ ζα ππνζηεξίμεη κηα
αλεμάξηεηε ηαηλία ζαλ ηνπ Οηθνλνκίδε, αο πνχκε, ή ηνπ Γηάλλαξε».
Σνλ ξσηάσ αλ ν ίδηνο, ζαλ ηνλ Marx, είλαη ζενθξαηηθά αηζηφδνμνο γηα ηελ θξίζε, γηα ην
κέιινλ, γηα ηηο δπν θφξεο ηνπ, ηψξα πνπ βγήθε ε ηαηλία ηνπ ζηα δηεζλή θεζηηβάι θη ε
Διιάδα ζηηο δηεζλείο αγνξέο. νβαξεχεη, κα ην κεηδίακά ηνπ παξακέλεη. «Λνηπφλ, ιέλε
φινη “θξίζε, θξίζε, θξίζε” βγαίλεη ν δεκνζηνγξάθνο κε ην θνζηνχκη ηνπ πνπ ηνλ
πιεξψλνπλ γηα λα θιαίεη ηε κνίξα ηνπ θαη ιέεη “πφζν ρακειφηεξα ζα πέζνπκε, πνχ ζα
θηάζνπκε;”. Δδψ πνπ βξηζθφκαζηε αθξηβψο, ζηελ Σαηληνζήθε, θαη ιίγν πην θάησ, ζην
Μηθξφθνζκν, ην 1955 γχξηζε ν Κνχλδνπξνο ηε Μαγηθή Πφιε. Ζ πξψηε ειιεληθή ηαηλία
πνπ πήγε ζην Φεζηηβάι Βελεηίαο. Καη βιέπνπκε εδψ πνπ βξηζθφκαζηε ηψξα θαη ηα ιέκε,
αιεζηλέο παξάγθεο, φρη ζθεληθά. Καλνληθέο παξαγθνππφιεηο, κέζα ζε ιαζπφηνπνπο θαη
κέζα ζ‟ απηνχο ηνπο ιαζπφηνπνπο λα κεγαιψλνπλ παηδηά κέζα ζηηο κχμεο, αγθαιηά κε
θφηεο θαη δψα. Κη απηφ ήηαλ πξηλ απφ 60 ρξφληα. Λνηπφλ, λαη παηδηά, ππάξρεη θαη πνιχ πην
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ρακειά. Δθεί πνπ είλαη ε ηέγε Γξακκάησλ θαη Σερλψλ, θη εθεί πνπ είλαη ην Ίδξπκα Μηράιε
Καθνγηάλλε, εδψ πνπ είλαη ε Σαηληνζήθε, ήηαλε ιάζπεο. Νηαβαηδήδεο, πφξλεο,
παξαγθνππφιεηο, παηδηά άξξσζηα, κε θπκαηίσζε θαη ηψξα έρνπκε κεγαζήξηα. Έρεη θαη
πην ρακειά, θνπκπάξε».
Ρίρλσ κηα καηηά ζηελ αθίζα ηνπ Οηθνλνκίδε. Αλ ήηαλ παξψλ, πηζαλφηαηα ζα ηνπ έιεγε
πσο εθεί αθξηβψο ζα μαλαπάκε. ην Λαΐο ζα καδεχνληαη νη ληαβαηδήδεο θαη ζα
πεξηκέλνπλ ηηο πνπηάλεο λα ηειεηψζνπλ ηε βάξδηά ηνπο έμσ απ‟ ην Καθνγηάλλεο. «Δληάμεη,
ν Γηάλλεο, πνπ ηνλ αγαπψ πνιχ, έρεη απνθαζίζεη λα εθπξνζσπεί θαη λα θηικάξεη ηε
δπζηνπία. Δγψ ηελ νπηνπία. Ση λα θάλνπκε ηψξα; Δγψ πηζηεχσ φηη είλαη αδχλαηνλ λα
μαλαγπξίζνπκε ζηηο ιάζπεο. Θα πξέπεη λα ζθάζεη θακηά βφκβα αο πνχκε, λα γίλεη θάηη
πνιχ εθξεθηηθφ, αιιά δελ κπνξψ λα ην θαληαζηψ. Γελ ζέισ δειαδή. Γηα λα ην πσ
αιιηψο, ιέλε νη Γάιινη “δε καο αξέζεη ν Λνπδνβίθνο, ζα θάλνπκε θαζαξία”. Καη θάλνπλ
θαζαξία θαη ηνπο θαξαηνκνχλε θαη πέθηνπλ αίκαηα θαη ζθνηψλνληαη ζηνπο δξφκνπο, θαη
γίλεηαη ε Γαιιηθή Δπαλάζηαζε. Πφζα ρξφληα έρνπλ πεξάζεη απ‟ ηε Γαιιηθή Δπαλάζηαζε;
Διάρηζηα. Καη ηη θέξαλε; Σν αξθνδί! Γειαδή φρη, ξε πνχζηε κνπ, είλαη δπλαηφλ; Σφζν
αίκα γη‟ απηφ; Απ‟ ηελ άιιε, νη Ρψζνη! Γακψ ην θέξαηφ κνπ, δψζ‟ ηα φια, νη Ρνκαλφθ έμσ,
θάηε ηνπο, ζάλαηνη ζηε Ρσζία ρηιηάδεο, θαη ηη έρνπκε; Σνλ Πνχηηλ! Γειαδή… Φαληάδεζαη;
Πψο έπεηζαλ ηνλ αζψν ηχπν, πνπ έρεη παηδί, λα πάεη λα ζθνηψζεη ην παηδί ηνπ άιινπ, θαη
ηνπ ζθνηψζαλε θαη ην δηθφ ηνπ, θαη ηνπ πήξαλε ηνλ Ρνκαλφθ θαη ηνπ θέξαλε ηνλ Πνχηηλ;
Κάηζε, ξε ζπ, δειαδή, πνχ ζα πάεη απηφ ην πξάγκα; Με ζαλάηνπο, κε παηδηά πνπ
ζθνηψλνληαη θαη ινηπά; Γελ γίλεηαη, δελ ζέισ».
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Ο δεκηνπξγόο ηνπ animation “ΑΠΟ ΣΖ ΓΖ ΣΖ ΔΛΖΝΖ”
ηεο Μαξθέιιαο Καδακία

Γεκνζηεχηεθε ζην site kiss my GRass ζηηο 24 Απξηιίνπ 2014
http://kissmygrass.gr/19584/ν-δεκηνπξγφο-ηνπ-animation-απν-ηε-γε-ζηε-ζειελε/

Μηα θνξά θη έλαλ θαηξφ… ηελ Ακεξηθή ηνπ 1869, 100 ρξφληα δειαδή πξηλ ηελ
πξνζζειήλσζε ηνπ Apollo 11, oη πνιεκνραξείο θιαίλε ηε κνίξα ηνπο γηαηί ν πφιεκνο έρεη
ηειεηψζεη θαη έρνπλ πέζεη φινη ηνπο ζε απξαμία. Αλαπνινχλ ην έλδνμν παξειζφλ θαη
ληψζνπλ άβνια κε ηα πέλζηκα ξνχρα πνπ παιηψλνπλ αρξεζηκνπνίεηα ζηηο ληνπιάπεο θαη
ην κπακπάθη πνπ μαλαθπηξψλεη ζηα ρσξάθηα, φπσο ραξαθηεξηζηηθά γξάθεη ν Βεξλ!
Κάπσο έηζη μεθίλεζε θαη ε ηδέα ηεο ηαηλίαο Κηλνπκέλσλ ρεδίσλ «ΑΠΟ ΣΖ ΓΖ ΣΖ
ΔΛΖΝΖ» πνπ παίδεηαη ήδε ζηνπο Κηλεκαηνγξάθνπο θαη απέζπαζε ην Βξαβείν
Κηλεκαηνγξαθηθήο Καηλνηνκίαο ηεο Διιεληθήο Αθαδεκίαο Κηλεκαηνγξάθνπ.
Ο Άγγεινο πάξηαιεο, εκπλεπζηήο θαη ζθελνζέηεο, δεη κφληκα ζηελ Κξήηε, εκπιέθεη κε
κνλαδηθφ ηξφπν ην ηαιέλην ηνπ ζηε δσγξαθηθή κε ηνλ θηλεκαηνγξάθν θαη δεκηνχξγεζε
θάηη κνλαδηθφ γηα ηα ειιεληθά δεδνκέλα. Σελ πξψηε Διιεληθή θηλεκαηνγξαθηθή ηαηλία
θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ κεγάινπ κήθνπο. Δκπλεπζκέλε απφ ην νκψλπκν έξγν ηνπ Ηνχιηνπ
Βεξλ θαη θαηαζθεπαζκέλε κε ηελ ηερληθή ηνπ θνιάδ, κε θαιιηηερληθφ χθνο πνπ ηαηξηάδεη ζε
ζηπι «Σηκ Μπάξηνλ», ε ηαηλία είλαη έλαο δηαγαιαμηαθφο χκλνο ζηε θηιία! Γηαηί ε θηιία
μεθηλάεη ζηε γε αιιά κπνξεί λα θηάζεη κέρξη ηα αζηέξηα… πσο θαη ε ηέρλε!
ηα ηξαγνχδηα ηεο ηαηλίαο ζα αθνχζεηε ηνπο Γηνλχζε αββφπνπιν θαη Φαξαληψλε! Δλψ
ζηηο θσλέο ησλ εξψσλ ηνπο Μάλν Βακβαθνχζε, Αιέμαλδξν Λνγνζέηε, ηξάην
Σδψξηδνγινπ θαη Γεκήηξε ηαξφβα!

Μόιηο θεξδίζαηε ην Βξαβείν Κηλεκαηνγξαθηθήο Καηλνηνκίαο ηεο Διιεληθήο
Αθαδεκίαο Κηλεκαηνγξάθνπ γηα ηελ κεγάινπ κήθνπο ηαηλία Κηλνπκέλσλ ρεδίσλ
«ΑΠΟ ΣΖ ΓΖ ΣΖ ΔΛΖΝΖ». Όηαλ μεθηλήζαηε λα δνπιεύεηε γηα ηελ ηαηλία απηή,
είραηε θαληαζηεί ηελ απήρεζε πνπ ζα έρεη;
ηελ αξρή θπξηαξρνχζε γεληθά ε άγλνηα. Αλ δελ ήκαζηαλ βέβαηα «ελ αγλνία», δε ζα
μεθηλάγακε πνηέ απηή ηελ ηαηλία (θάλεη θαη ξίκα!). Φαληάζνπ φηη ππνινγίδακε λα
ηειεηψζνπκε ζε 1, άληε ην πνιχ 2 ρξφληα θαη ηειηθά καο πήξε 5. ηε ζπλέρεηα, ε απνδνρή
ηεο ηαηλίαο απφ ην θνηλφ απνηέιεζε θαη γηα καο ηνπο ίδηνπο κεγάιε έθπιεμε, ηνπιάρηζηνλ
ζηελ αξρή. Πηζηεχακε φηη είρακε θάλεη κηα πην ζηξηθλή, πην «θνπιηνχξα λα θχγνπκε»
ηαηλία, ελψ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ε δνπιεηά καο κπφξεζε θη αγθάιηαζε φινπο ηνπο
αλζξψπνπο αλεμαξηήησο ειηθίαο θαη κφξθσζεο. Απηφ ζα ην βάινπκε ζηφρν ηελ επφκελε
θνξά, δε ζα ζπκβεί θαηά ηχρε, ζα ην επηδηψμνπκε ζπλεηδεηά αιιά ρσξίο πνιιέο πνλεξηέο.
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Σνλ θφζκν ζ‟ αγθαιηάζνπκε, δε ζα ζπζηάζνπκε θαη ηελ θαξδνχια καο γηα ηα θξάγθα!
(Καιά πνηνο είζαη ξε κεγάιε, ν Ρίηζνο?!)
Ζ ηαηλία είλαη εκπλεπζκέλε από ην νκώλπκν βηβιίν ηνπ Ηνύιηνπ Βεξλ αιιά γίλνληαη
αλαθνξέο ζε δηάθνξεο ρξνληθέο πεξηόδνπο ηεο ηζηνξίαο. Πνην είλαη ην βαζηθό
κήλπκα ηεο;
Ζ ηαηλία παξνπζηάζηεθε ζπρλά ζαλ αληηπνιεκηθή. ρη φηη δελ είλαη, αιιά ν βαζηθφο ηεο
ζηφρνο είλαη άιινο. Ζ ηαηλία κηιά γηα ηε δχλακε ηεο θηιίαο, δηαρξνληθά θαη παληνχ, είλαη
έλαο δηαγαιαμηαθφο χκλνο ζηε θηιία.
Δίλαη κηα ηαηλία γηα παηδηά ή γηα κεγάινπο;
Ζ ηαηλία ζρεδηάζηεθε γηα 30άξεδεο ζαλ έλα θηλνχκελν ζρέδην ελειίθσλ ηχπνπ «Σηκ
Μπάξηνλ» θάζε θη έηζη. Με δηζηαγκφ γξάςακε ζηα δειηία ηχπνπ φηη ε ηαηλία
αλαθέξνληαλ ζε άηνκα άλσ ησλ 9 εηψλ, εγψ επέκελα λα είλαη άλσ ησλ 15. Σειηθά φπσο
απνδείρηεθε, ε ηαηλία καο έρεη κεγάιε επηηπρία θαη ζην θνηλφ 9-14 ελψ έρεη επίδξαζε θαη
ζηα παηδάθηα 5-8, γεγνλφο πνπ καο ζπγθίλεζε. Θπκάκαη πνιιέο γηαγηάδεο λα βγαίλνπλ
απφ ηελ αίζνπζα θαη λα έρνπλ θη εθείλεο θαη ην εγγφλη ηνπο ηνλ ίδην ελζνπζηαζκφ.
Μεγαιείν!
Δίζηε δσγξάθνο θαη κέζα από κηα έθζεζε ζαο πξνέθπςε ε ηδέα απηήο ηεο ηαηλίαο.
Πώο απνθαζίζαηε όκσο λα ηε ζθελνζεηήζεηε;
Απηφ δελ είλαη αθξηβψο αιήζεηα. Ζ δσγξαθηθή έθεξε ην ζηλεκά θαη ην ζηλεκά ηε
δσγξαθηθή, δελ ππήξμαλ ζαθή φξηα ζηελ επηξξνή ηεο κηαο ηέρλεο ζηελ άιιε. πσο ζνπ
είπα θαη πξηλ, ηελ απφθαζε ηελ πήξα αξρηθά απφ άγλνηα θηλδχλνπ. Κη απφ ηε γνεηεία πνπ
κνπ άζθεζε ν Βεξλ. πσο νη πεξηζζφηεξνη, ηνλ είρα ζθνληζκέλν ζηε βηβιηνζήθε, φηαλ
φκσο ηνλ μαλαδηάβαζα…
Πώο ιεηηνπξγεί ε ηερληθή ηνπ θνιάδ θαη γηαηί επηιέμαηε απηή ηε κέζνδν θαηαζθεπήο
ηεο ηαηλίαο; Ση αηκόζθαηξα δεκηνπξγεί;
Σελ ηερληθή ηνπ θνιάδ ηελ επηιέμακε γηα αηζζεηηθνχο ιφγνπο αιιά θαη γηα ιφγνπο
νηθνλνκίαο. Γίλεη πνιχ φκνξθα απνηειέζκαηα κε ζρεηηθά ρακειφ θφζηνο θαη ζρεηηθά
ζχληνκα. Δπηβάιεη κηα δσξηθφηεηα ζηελ θίλεζε ηεο θάκεξαο πνπ επηδξά θαη ζην ξπζκφ
ηεο ηαηλίαο, ζπρλά κε ζπγθηλεηηθά απνηειέζκαηα. Γελ είλαη θαηάιιειε ηερληθή γηα
εληππσζηαζκνχο θαη γη απηφ ηελ απνθεχγνπλ ηα κεγάια ζηνχληην. Δίλαη έλα ζχγρξνλν
ζέαηξν ζθηψλ, αο ην πνχκε έηζη απιά.
Σε κνπζηθή ππνγξάθνπλ ν Γηνλύζεο αββόπνπινο θαη ν Ψαξαληώλεο. Μηιήζηε
καο γηα απηό ην ηδηαίηεξν ηαίξηαζκα.
Απηφ είλαη ην πξψην ηνπο αληάκσκα, ε πξψηε θνξά πνπ ηξαγνπδάλε καδί. πκκεηέρνπλ
ζηελ ηαηλία κε κεξάθη θαη κε ηα ηδηαίηεξα ηνπο ηαιέληα θαη ηε θσηίδνπλ κε ηε ράξε ηνπο.
Ήηαλ νη θαηαιιειφηεξνη γηα ηνλ ξφιν θαη γη απηφ αθξηβψο ηνπο πξνηείλακε ζπλεξγαζία,
φρη γηα λα καδέςνπκε νλφκαηα. Κη απηφ ηειηθά λνκίδσ απνηππψζεθε ζηελ ηαηλία. Να
ζεκεηψζσ εδψ φηη ζπκκεηείραλ εζεινληηθά, φπσο φινη νη ζπληειεζηέο ηεο ηαηλίαο, ρσξίο
νηθνλνκηθή αληακνηβή.
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Πόζν εύθνιν είλαη γηα έλαλ δεκηνπξγό λα πξαγκαηνπνηεί κηα παξαγσγή πνπ
νλεηξεύεηαη ζηηο ζεκεξηλέο δύζθνιεο ζπλζήθεο; αο πήξε αξθεηό θαηξό ν
ζρεδηαζκόο ηεο;
Ζ ηαηλία φπσο ζνπ είπα θαη ζηελ αξρή καο πήξε 5 ρξφληα λα νινθιεξσζεί. Γχζθνιεο μεδχζθνιεο νη ζπλζήθεο, πάληα βξίζθεηο ιίγν θνπξάγην λα ην δηαζθεδάζεηο ην πξάκα.
Πεξάζακε πνιχ φκνξθα θαη δεζηά θηηάρλνληαο απηή ηελ ηαηλία -ληάμεη, πέζαλε θαη κεξηθέο
ρηιηάδεο κπηλειίθηα- θαη ηέινο πάλησλ… ζα ην μαλαθάλνπκε
θέθηεζηε λα αζρνιεζείηε πεξηζζόηεξν ζην κέιινλ κε ηνλ θηλεκαηνγξάθν;
Κηλεκαηνγξάθνο ζ‟ απηά πνπ γίλνληαη κφλν κε ηνλ θηλεκαηνγξάθν θαη δσγξαθηθή ζ‟ απηά
πνπ γίλνληαη κφλν κε ηε δσγξαθηθή.
Δίζηε από ηελ Κξήηε. Πόζν έρεηε επεξεαζηεί ζαλ θαιιηηέρλεο από ηνλ ηόπν
θαηαγσγήο ζαο ;
Ζ Κξήηε είλαη ηφπνο επινγεκέλνο, «πεηάο πέηξα θαη θπηξψλεη δεληξφ» πνπ έιεγε θαη ε
πξνγηαγηά κνπ ε Μαξία. Απηή ηε «βεληέκα» ηνπ ηφπνπ ινηπφλ ηελ θνπβαιάλε θαη νη
άλζξσπνη θαη πεξλάεη θαη ζηε δνπιεηά ηνπο, φπνηα θη αλ είλαη, άξα θαη ζηε δηθή κνπ.
Δίκαζηε «κπφιηθνη» αο ην πνχκε έηζη.
Ν‟ αξπάμσ εδψ ηελ επθαηξία λα πσ θαη θάηη πνπ κ‟ απαζρνιεί ηειεπηαία. Ο Κνχλδνπξνο
ιέεη φηη δελ έρεη θαη πνιχ ζεκαζία ηη ζε ξσηά ν δεκνζηνγξάθνο, εζχ λα θάλεηο κηα ηξίπια δήζελ πσο απαληάο- θαη κεηά λα ιεο ηα δηθά ζνπ! Γελ είκαη ινηπφλ θαη πνιχ ραξνχκελνο
κ‟ απηή ηελ αθαηάζρεηε Κξεηηθνιαγλεία πνπ επηθξαηεί ζηελ Αζήλα. πνπ θαη λα παο ζηα
Δμάξρεηα ζεξβίξνπλ ξαθή, ληάθν θαη γξαβηέξα ζπλνδεία δήζελ παξαδνζηαθήο Κξεηηθήο
κνπζηθήο. Απηά δελ ηα ιέσ κφλνο κνπ, έρσ θιέςεη θαη κεξηθά ιφγηα ηνπ Απνζηνιάθε ηνπ
Υαΐλε. Πξνηείλσ ινηπφλ ιίγν κάδεκα, ηνπιάρηζηνλ απφ ηε κεξηά ησλ Κξεηηθψλ γηαηί ζα
ηνπο πεξάζεη κηα κέξα ησλ Αζελαίσλ ε πνιχ αγάπε θαη ζα θάκε ηα κνχηξα καο. Παηδηά, ε
ξαθή δελ είλαη ε ίδηα άκα ηελ πίλεηο έμσ απ‟ ην λεζί, πάξηε ην ρακπάξη! Σν κέηξν ην
βξίζθεη θαλείο βνξεηφηεξα. Ζ αγάπε ησλ Θεζζαινληθηψλ θαη ησλ Πνληίσλ γηα ηελ Κξήηε
είλαη απζεληηθφηεξε, αξραηφηεξε θαη ακνηβαία. Δγψ είκαη Πανθηδήο, λα ζνπ δψζσ έλα
ιφγην παξάδεηγκα.
Θα κπνξνύζαηε λα καο πείηε κηα θξάζε από ηελ ηαηλία πνπ ζαο αληηπξνζσπεύεη;
«Απηφλ ηνλ ηάθν δελ ηνλ αιιάδσ κε θαλέλα άιιν ηάθν πνπ ζηέθεη αθίλεηνο!», ην ιέεη ν
Μηζέι Αξληάλ φηαλ ν πινίαξρνο Νίθνι ηνλ πξνεηδνπνηεί φηη ε νβίδα ζηελ νπνία
επηβηβάδνληαη γηα λα εθηηλαρηνχλ ζηε ζειήλε κπνξεί λα γίλεη ν ηάθνο ηνπο!
Μηα επρή ζαο γηα ην θαιιηηερληθό κέιινλ ηεο ρώξαο καο.
Να είκαζηε ηπρεξνί, φια ηα άιια ηα έρνπκε!
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