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Ο Άγγελος Σπάρταλης ξεχωρίζει για την πο-
λυεπίπεδη καλλιτεχνική  του προσωπικότητα.  Ο 
ίδιος είναι ζωγράφος, συγγραφέας αλλά και ένας 
επιτυχημένος σκηνοθέτης. Στο 60ο Φεστιβάλ Κι-
νηματογράφου Θεσσαλονίκης θα παρουσιάσει 
τη νέα του ταινία με τίτλο «@9: Στα εννιά». Ο Α. 
Σπάρταλης μιλάει στην Karfitsa για το πώς του 
ήρθε η ιδέα της ταινίας αλλά και πώς είναι να 
συνεργάζεται με την 9χρονη κόρη του.

Πόσο καιρό δουλεύετε πάνω στην ιδέα και 
στην υλοποίηση της ίδιας της ταινίας;

Ζω στα Εξάρχεια 15 χρόνια. Μπορείς να πεις 
ότι όλα αυτά τα χρόνια η γειτονιά «δούλευε» 
μέσα μου. Μιλώντας όμως αυστηρά κινηματο-
γραφικά, ξεκίνησα να γράφω το σενάριο πριν 
από μόλις 11 μήνες.

Η ταινία σας «@9: Στα εννιά»  αναφέρεται 
σε ένα κορίτσι – φάντασμα που καταλαμβάνει 
τα κατασχεθέντα από τις τράπεζες σπίτια του 
Κέντρου των Αθηνών και επιτίθεται με βία 
στους μεσίτες. Είχατε τη διάθεση για μία καυ-
στική κριτική όσων συμβαίνουν γύρω μας;

Αυτά που περιγράφουμε στην ταινία είναι 
αυτά ακριβώς που συμβαίνουν στα Εξάρχεια και 
στις γύρω γειτονιές, χωρίς σχόλια περί ηθικής ή 
ανηθικότητας.

Η πρωταγωνίστρια της ταινίας είναι η 
9χρονη κόρη σας. Πείτε μας λίγα λόγια για τη 
συνεργασία σας.

Έχουμε στήσει το συνεργείο στη συμβολή 
των οδών Χαριλάου Τρικούπη και Καλλίδρο-
μου και λέω στη μικρή «Πέρνα σβέλτα το δρό-
μο απέναντι». Αυτοκίνητα, κίνηση χαμός! Μου 
λέει «Φοβάμαι». Της λέω «Να μη φοβάσαι, εγώ 
είμαι εδώ. Όταν σου κάνω σήμα, τρέχα απένα-
ντι». «Του Χάρι Πότερ του κλείναμε πρώτα τους 
δρόμους με την Τροχαία, αν θες να ξέρεις!», μου 
λέει. Θα είχε δει κάποιο σχετικό ντοκιμαντέρ από 
τα γυρίσματα του Χάρι Πότερ. Τελικά δεν πέρα-
σε, το «κλέψαμε» στο μοντάζ.

 Έχετε δουλέψει στο θέατρο, γράφετε βι-
βλία,  είστε ζωγράφος με αρκετές ατομικές 
εκθέσεις στο ενεργητικό σας, έχετε γυρίσει 
αρκετές μικρού και μεγάλου μήκους ταινίες  
καθώς και animation. Ποια ήταν η μεγαλύτερη 
σας πρόκληση;

Το animation μεγάλου μήκους «Από τη Γη 
στη Σελήνη» κράτησε 5 χρόνια. Και αμέσως 
μετά ζωγράφισα έναν πίνακα 3x9 μέτρα, την 
«Απολογία του Σωκράτη στο Kaufbeuren», άλλα 
5 χρόνια κι αυτά. Αντιστάθηκα σε όλα τα άλλα 

«κατορθώματα» μου, αλλά αυτά τα δύο με γο-
νάτισαν. Χαλάλι τους!

Πώς νιώθετε που με την ταινία σας λαμβά-
νετε μέρος στο επετειακό 60ο Φεστιβάλ Κινη-
ματογράφου Θεσσαλονίκης;

Νιώθω σαν μουσειακό έκθεμα κι εγώ!

Info: Η ταινία του ΆγγελουΣπάρταλη«@9: 
Στα εννιά» θα προβληθεί   1/11 στις 20:00 και 
2/11  στις 12:45 στην αίθουσα Τζον Κασσαβέτης.

Άγγελος Σπάρταλης για την «@9: Στα εννιά»

Αυτά που περιγράφουμε στην ταινία είναι αυτά 
ακριβώς που συμβαίνουν στην πραγματική ζωή

Συνέντευξη
Σ

Τ
Ο

Ν
 Κ

Ω
Σ

Τ
Η

 Ο
Υ

Ζ
Ο

Υ
Ν

Ο
Γ

Λ
Ο

Υ


