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Μερικές από τις ταινίες που προβάλλονται αυτές τις ηµέρες στους
κινηµατογράφους, είτε πρόκειται να έρθουν προσεχώς, είτε αξίζει
πραγµατικά να τις περιµένετε :

A Nightmare on Elm Street
Σκηνοθεσία: Samuel Bayer
Πρωταγωνιστές: Jackie Earle Haley, Rooney Mara, Kyle Gallner
Ο γνωστός σε όλους serial killer. Freddy Krueger, επιστρέφει για να στοιχειώσει τα
όνειρα µια οµάδας νεαρών που η µόνη τους ελπίδα να γλιτώσουν το θάνατο είναι να µείνουν ξύπνιοι.
Το πολυαναµενόµενο remake του «Εφιάλτη στο δρόµο µε της λεύκες», όπως τον γνωρίσαµε πριν από
µερικές δεκαετίες και στην Ελλάδα, µε ένα πολλά υποσχόµενο κάστ ηθοποιών.
http://www.imdb. com/title/tt1179056/
Iron Man 2
Σκηνοθεσία: Jon Favreau
Πρωταγωνιστές: Robert Downey Jr., Mickey Rourke, Gwyneth Paltrow
Λίγα χρόνια πριν, κάνεις δε θα µπορούσε να φανταστεί, πως ένας ήρωας των Κοµίξ,
θα ήταν στις πρώτες προτιµήσεις των σινεφίλ και πως αυτό θα οδηγούσε σε µια νέα αναγέννηση του
Αµερικάνικου Κινηµατογράφου, όπου σηµαντικοί ηθοποιοί θα συµµετείχαν σε ταινίες εµπνευσµένες
από κόµιξ της Marvel. Μένει να δούµε αν η συνέχεια του σιδερένιου εκδικητή έχει να προσφέρει κάτι
περισσότερο αυτή την φορά.
http://www.imdb.com/title/tt1228705/
Robin Hood
Σκηνοθεσία: Ridley Scott
Πρωταγωνιστές: Russell Crowe, Cate Blanchett, Matthew Macfadyen
Εκεί που κανείς δεν πίστευε ότι το ερωτικό τρίγωνο του Ροµπεν των ∆ασών, της Marian και του σερίφη δεν είχε τίποτα καινούργιο να προσφέρει, ο Ridley Scott καταφέρνει µε κόπο να πείσει τον Russell Crowe να υποδυθεί τον αγαπητό ληστή και µαζί να δηµιουργήσουν µια, ίσως, πιο
σκοτεινή εκδοχή του γνωστού σε όλούς µύθο το Ροµπεν.
http://www.imdb.com/title/tt0955308/
Shrek Forever After
Σκηνοθεσία: Mike Mitchell
Πρωταγωνιστές: Mike Myers, Cameron Diaz, Eddie Murphy
Ο Shrek (Myers) επιστρέφει για τέταρτη και τελευταία φορά, όπου στη νέα του περιπέτεια προσπαθεί να σώσει την ζωή του και την αγαπηµένη του Fiona (Diaz) από τα χέρια του κακού
Rumpelstiltskin. Φήµες λένε πως η φωνή του κακού Rumpelstiltskin θα είναι του Paul McCartney.
http://www.imdb.com/title/tt0892791/
Prince of Persia: The Sands of Time
Σκηνοθεσία: Mike Newell
Πρωταγωνιστές: Jake Gyllenhaal, Gemma Arterton, Ben Kingsley
Μια αρκετά δύσκολη απόπειρα του σκηνοθέτη Mike Newell, να πείσει πως η ιστορία
του πρίγκιπα της Περσίας αξίζει τον χρόνο των σινεφίλ. Βασισµένο σε ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι της
Ubisoft, µένει να δούµε αν, τουλάχιστον οι φανατικοί οπαδοί του παιχνιδιού θα µείνουν ικανοποιηµένοι.
http://www.imdb.com/title/tt0473075/.

Σηµεία διανοµής του "Cineπαρµένος"

Χατζηγιάννειο, Ρούσβελτ 59
Θέατρο Τεχνών, Πηνειού 14
Ιατρική Σχολή, Πλατεία Ταχυδροµείου
STAGE, Ήρας και Φιλίππου 8
Cube, Όπισθεν Carrefour
Κανέλλα , Απόλλωνος 4

Μέθεξις – Βιβλιοπωλείο, Υψηλάντου 19-23
ΑΡΣΙΣ, Σκουφά 27 και Καραθάνου
ΤΕΙ Λάρισας, Περιφ. Οδός Λάρισας – Τρικάλων
ΑΛΟΜΠΑΡ, ∆ευκαλίωνος
Mikro Theatro, Ολύµπου κ’ Ερυθρού Σταυρού
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Ο Cineparmenoς καλεί τους αναγνώστες που θέλουν να δηµοσιεύσουν το δικό τους άρθρο ή που επιθυµούν να κάνουν οποιαδήποτε πρόταση ως προς τα θέµατα που θα ήθελαν να διαβάζουν
στο έντυπο του Cineπαρµένου, να επικοινωνήσουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση : cineparmenos@yahoo.gr

82η Απονοµή Βραβείων Όσκαρ

Έγινε και φέτος η 82η Απονοµή Βραβείων Όσκαρ, µε την Sandra Bullock να κερδίζει το πρώτο της βραβείο
και την ταινία «The Hurt Locker» να αποσπά συνολικά έξι βραβεία, ξεπερνώντας για πολύ το φετινό φαβορί, την ταινία του
James Cameron «Avatar»
Αναλυτικά τα βραβεία έχουν ως εξής:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Όσκαρ καλύτερης ταινίας: The Hurt Locker
Όσκαρ σκηνοθεσίας: Kathryn Bigelow – The Hurt Locker
Όσκαρ Α' Ανδρικού ρόλου: Jeff Bridges – Crazy Heart
Όσκαρ Α' Γυναικείου ρολου: Sandra Bullock – The Blind Side
Όσκαρ Β' Ανδρικού ρόλου: Christoph Waltz – Inglourious Basterds
Οσκαρ Β' Γυναικείου Ρολου: Mo’Nique – Precious
Όσκαρ Πρωτότυπου Σεναρίου: Mark Boal – The Hurt Locker
Όσκαρ ∆ιασκευασµένου σεναρίου: Geoffrey Fletcher – Precious
Όσκαρ Κινουµένων Σχεδίων: Pixar’s Up
Όσκαρ ξενόγλωσσης Ταινίας: El Secreto de Sus Ojos (Argentina)
Όσκαρ Καλλιτεχνικής ∆ιεύθυνσης : Avatar
Όσκαρ Φωτογραφίας : Mauro Fiore – Avatar
Όσκαρ καλύτερου Ντοκιµαντέρ: The Cove
Όσκαρ Καλύτερου Ντοκιµαντέρ Μικρού Μήκους: Prudence
Όσκαρ καλύτερης ταινίας κινουµένων σχεδίων µικρού µήκους: Logorama
Όσκαρ καλύτερης ταινίας µικρού µήκους: The New Tenants
Όσκαρ Καλύτερων Οπτικών Εφέ: Avatar
Όσκαρ Καλύτερων Κουστουµιών: The Young Victoria
Όσκαρ Καλύτερου Μake-up: Star Trek
Όσκαρ Καλύτερου Μοντάζ: The Hurt Locker
Όσκαρ Καλύτερου Ήχου : The Hurt Locker
Όσκαρ Καλύτερης Ηχητικής Επεξεργασίας: The Hurt Locker
Όσκαρ Καλύτερης Μουσικής Επένδυσης: Michael Giacchino – Pixar’s Up
Όσκαρ Καλύτερου Τραγουδιού: “The Weary Kind” - Crazy Heart

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΙΟΥΖΙΚΑΛ

Cineparmenos

Η Λυδία Παπαδηµητρίου, εξετάζει στη µελέτη της το ελληνικό µιούζικαλ ως κινηµατογραφικό και ιστορικό φαινόµενο, δίνοντας έµφαση στον παλαιό ελληνικό κινηµατογράφο.
Αναλύονται πολλές σηµαντικές ταινίες, ενώ σκιαγραφείται παράλληλα το ύφος και η δοµή
των µουσικών νούµερων. Το είδος απεικόνισε σηµαντικούς κοινωνικούς και πολιτιστικούς
προβληµατισµούς και είχε σηµαντική επίδραση στη λαϊκή κουλτούρα στην Ελλάδα. Το µιούζικαλ εξέφρασε την αισιοδοξία των καιρών, ενώ παράλληλα συνέλαβε τις εντάσεις από τις
κοινωνικές αλλαγές.
Το έργο της Λυδίας Παπαδηµητρίου ολοκληρώνεται µε φιλµογραφία των ελληνικών
µιούζικαλ , κατάλογο των εταιρειών Φίνος Φιλµς, Καραγιάννης-Καρατζόπουλος, Κλακ Φιλµς
και ∆αµασκηνός-Μιχαηλίδης καθώς και βιβλιογραφία, ελληνική και ξενόγλωσση. Το βιβλίο
κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Παπαζήση στο πλαίσιο της σειράς «Εικόνα και επικοινωνία»
την οποία διευθύνει η αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Τµήµα Μ.Μ.Ε. του Πανεπιστηµίου
Αθηνών, Μαρία Κοµνηνού.
http://www.biblionet.gr
Το παρόν έντυπο εκδίδεται και διανέµεται δωρεάν από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Λάρισας «Cineπαρµένος».

Για το έντυπο συνεργάστηκαν:
Μπαρµπής Βοζαλής, Elessar, Μ. Σίµος, ∆ιάτο®ος, Παπαγεωργίου Θεόφιλος, Τζαµπούρα Χαρούλα, Σαµαρά Σοφία
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HURT LOCKER

Η κατάρα του σινεφίλ είναι ότι βλέπει ταινίες. Όταν λέω
βλέπει ταινίες, δεν εννοώ όπως ο θεατής που επιλέγει σύµφωνα
µε τα γούστα του αυτό που πιστεύει ότι θα τον ικανοποιήσει, θα τον
διασκεδάσει. Ο σινεφίλ παρακολουθεί κιν/φο από βίτσιο, από
εθισµό. Όπως το τσιγάρο ένα πράγµα… Γιατί όµως είναι κατάρα;
Επειδή, όπως προείπα,
δεν επιλέγει ταινίες για την
ψυχαγωγία
του
απαραίτητα, αλλά επειδή
του αρέσει η µεγάλη
οθόνη. Η έλξη λοιπόν
που νιώθει για το πανί,
τον οδηγεί ενίοτε σε
απογοητεύσεις. Ή και στο
αντίθετο.. Όλα αυτά τα
χρόνια που µε ταξιδεύει
µοναδικά ο κιν/φος, είχα
τη τύχη να ανακαλύψω
πραγµατικά διαµάντια,
που δεν διαφήµισαν οι
εταιρίες διανοµής ή δεν
γούσταρε το star system.
Κοντά σ’ αυτές όµως,
πολλάκις αναγκάστηκα
να πω
«άνθρακες ο
θησαυρός»!! Κάτι παρόµοιο µου συνέβη και µε την «καλύτερη
ταινία της χρονιάς», το hurt locker, σύµφωνα µε το Hollywood
βεβαίως-βεβαίως…
Η ταινία είναι καλογυρισµένη και έξυπνη. Ξέρει που
απευθύνεται(επιτροπή των Oscar) και πώς να συγκινήσει. Απ’
αυτή την άποψη λοιπόν, παραδέχοµαι τη πρώτη γυναίκα
σκηνοθέτη νικήτρια του θεσµού, την Kathryn Bigelow. Η πρώτη
σκηνή τόσο καλή, που γεννά προσδοκίες για κάτι εξαιρετικό στη
συνέχεια. Προκαλεί ένταση, αγωνία και σε κρατά σε εγρήγορση
για ό,τι ακολουθήσει. Σε καλωσορίζει χωρίς πολλά-πολλά σε αυτό
που έπεται.
Τι έπεται; Μια ταινία που µου θύµισε αντάρτικο πόλεων.
Ενώ όµως το θέµα είναι µια πρόκληση από µόνο του και πεδίον
δόξης λαµπρό για ένα ταλαντούχο σκηνοθέτη, αναλώνεται σε
κινηµατογραφικά κλισέ και «αµερικανιές» που κουράζουν. Ο
πυροτεχνουργός James είναι άλλος ένας Αµερικανός
υπερήρωας.Ατρόµητος, cool, χωρίς αίσθηση κινδύνου, εγωιστής
και προκλητικός. Το παλικάρι είναι συνεχώς εκτεθειµένο στους
αυτοσχέδιους εκρηκτικούς µηχανισµούς που φτιάχνουν οι
κουτοπόνηροι, εχθροί Ιρακινοί. Αυτός όµως πάντα
αποτελεσµατικός, τους χαλά τα σχέδια, αγνοώντας τις παραινέσεις
των συναδέλφων του να φυλάγεται και να µην εκθέτει τη διµοιρία
του σε κίνδυνο. Στο τέλος δε, ενώ όλοι λαχταρούν την οικογένεια
και τη γαλήνη, αυτός, αφού µείνει ένα διάστηµα µε τη γυναίκα και
το µικρό του γιο, γυρίζει για τουλάχιστον ένα χρόνο και πάλι στο

Οι δέκα δηµοφιλέστερες
ταινίες τρόµου

• Ψυχώ(1960)

• Το Μωρό της Ρόζµαρι (1968)
• Ο Εξορκιστής (1973)
• Η Λάµψη (1980)

• Νεκροταφείο Ζωντανών (1989)
• Το Αυτό (1990)

Ιράκ, µιας και ανακαλύπτει ότι µόνο αυτό τον χαροποιεί. Πολλά τα
υπαρξιακά προβλήµατα του ήρωα και too much η αντίδρασή του.
Οι σκηνές όπου ο στρατιώτης παίζει µπάλα µε ένα
ντόπιο πιτσιρικά ονόµατι Beckam και χαριεντίζονται ανέµελα και
αυτή που ο James λυγίζει βλέποντας ένα αγόρι νεκρό το οποίο
είχε µετατραπεί σε ανθρώπινη βόµβα, δεν πείθουν.. Προσπαθούν
να δείξουν το ανθρώπινο πρόσωπο της υπερδύναµης που
ενδιαφέρεται για το λαό που θέλει να ελευθερώσει. Στοχεύουν
αποκλειστικά στο θυµικό των Αµερικανών, που ακόµη τους
κυνηγούν τα φαντάσµατα από το Βιετνάµ. Ήµαρτον πια!!!
∆ιαπίστωσα βέβαια µε χαρά ότι η σκηνοθέτης έχει
ανεπτυγµένες εγκεφαλικές λειτουργίες και από το εξής: σε στιγµές
χαλάρωσης, ο James επιδεικνύει κοµµάτια από τις πάνω από
800βόµβες που έχει εξουδετερώσει και οι συνάδελφοί του τον
ρωτάνε τι είναι αυτά. Αυτός απαντά «πράγµατα που θα
µπορούσαν να µε έχουν σκοτώσει». Ένας συνάδελφος
ανακαλύπτει ανάµεσα στα σουβενίρ, µια βέρα. Ρωτά τον James
τι γυρεύει αυτή εκεί κι αυτός λέει: Σας είπα, πράγµατα που θα
µπορούσαν να µε είχαν
σκοτώσει!!! Σωστή η
κυρία και ωραιότατη και
φαρµακερή η σπόντα
προς
τον
πρώην
σύζυγο και ανταγωνιστή
της στα φετινά Oscar,
James Cameron…
Με το Oscar
καλύτερης ταινίας στη
συγκεκριµένη ταινία, ο
πήχυς χαµηλώνει επικίνδυνα και επιβεβαιώνεται ότι το Hollywood
δεν είναι ασφαλές κριτήριο για την αξία µιας ταινίας. Προσβλέπω
στο µέλλον για καλύτερες δουλειές. ∆εν υπάρχει κάτι που να σου
µένει πραγµατικά απ’ τη ταινία αυτή, που να θυµάσαι και να θες
να την ξαναδείς. Όσοι δεν την είδατε, δεν χάσατε τίποτα. Το
αντίθετο.. Βέβαια εν πολλοίς φταίει το σενάριο του Marc Boal, που
σίγουρα δεν το λες οσκαρικό!
Μέτρια λοιπόν η ταινία, φέρελπις η σκηνοθέτης. Θα
περιµένω να δω επόµενη ταινία της(σίγουρα θα το κάνω) γιατί
είχε αρκετά στοιχεία και τεχνικές που µου άρεσαν. Αν µη τι άλλο,
φάνηκε να δούλεψε αρκετά, να το παίδεψε στο µυαλό της µε
λεπτοµέρειες πριν καταλήξει. Μου έβγαλε µεράκι και όρεξη,
ταλέντο και ευστροφία.Απλά βούλιαξε σε ένα µετριότατο σενάριο.
Αυτό άλλωστε έχει συµβεί και µε τεράστιους σκηνοθέτες στο
παρελθόν, οπότε, δεν πειράζει, χαλάλι. Βλέποντας το hurt locker,
θυµήθηκα και πάλι τον(απρόσµενα καλό σκηνοθέτη) Κλιντ
Ίστγουντ που στα γράµµατα από την Ίβο Τζίµα, σε ένα πόλεµο
που εµπλέκονται οιΑµερικάνοι, µας έδειξε επιτέλους (και µε πολύ
ωραίο τρόπο µάλιστα) πως βιώνει µια κατάσταση και η άλλη
πλευρά, του «εχθρού».
Μ. Σίµος

• Candyman (1992)

• Ο Νυχτοφύλακας (1994)
• Η Κατάρα(2003)
• Saw (2004)

…. ∆είτε τις ταινίες µε παρέα και µην πάτε αµέσως
για ύπνο και ποτέ µόνοι σας !
cineπαρµένος
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Άννα Καλουτά «Η Μεγάλη Θεατρίνα»
Α

ΡΕΞ στην Αθήνα όπου τότε ήταν ερωτευµένη µε τον Κωνσταντάρα όπου τραγουδούσαν τα τραγούδια που έλεγε κι
όλη η Αθήνα "µια καρδιά που χτυπά και πονάει και κλαίει,
όταν τόσο πολύ αγαπά τέτοια φλόγα την καίει. Μια καρδιά
που χτυπά αµφιβάλλει και λέει µ' αγαπά δεν µ' αγαπά".

Πλήρης ηµερών έφυγε από κοντά µας και η Άννα, θεατρίνα φαινόµενο. ∆εν είναι παράλογο να πούµε πως
100χρόνια στο Ελληνικό θέατρο ήταν µέσα και η Άννα Καλουτά µαζί µε την αδελφή της τη Μαρία, τα γνωστά σε
όλους σαν "Καλουτάκια" γιατί από µικρά µόλις τέλειωσαν
το ∆ηµοτικό βγήκαν στο σανίδι της σκηνής υπό τη συνοδεία της µαµάς τους της κυρίας Κατίνας.

Η Άννα γεννήθηκε στην Αθήνα το 1918 στην οδό Ακοµινιάτου. Το 1922 χάνουν τον πατέρα τους που πολεµούσε
σαν έφεδρος αξιωµατικός τους Τούρκους. Με βάσανα και
στερήσεις καταφέρνουν και τελειώνουν το Γυµνάσιο και η
Άννα παίρνει δίπλωµα πιάνου. Όλα αυτά φυσικά µε τη βοήθεια της Μαρίκας Κοτοπούλη που προέβλεψε το ταλέντο
των δυο µικρών κοριτσιών. Έτσι λοιπόν δηµιουργήθηκαν
τα "Καλουτάκια", τα θαυµαστά αυτά κορίτσια που κάναν
ένα φοβερό νούµερο στη σκηνή την επιθεωρησιακή να
πουν γιατί λέγαν πρόζα, τραγουδούσαν και χόρευαν, µάλιστα µια απ' τις πρώτες τουρνέ που κάναν ήταν περί το 3536, µαθητής ∆ηµοτικού εγώ τις γνώρισα στην πόλη µας
όταν καλοκαίρι δίναν παράσταση στο "Φρούριο" που λειτουργούσε σαν αναψυκτήριο και δίπλα ήταν το Μπεζεστένι
που ήταν φραγµένο και έπαιζε εκεί ενας θίασος πρόζας του
Ξυδή αν θυµάµαι καλά. Αλλά τα Καλουτάκια είχαν τέτοια
ρέντα, που γέµιζε το αναψυκτήριο κάθε βράδυ και στη
πρόζα δεν πήγαινε κανένας, οπότε διέκοψαν τις παραστάσεις και τους έδωσε δανεικά η µαµά των κοριτσιών για να
γυρίσουν στην Αθήνα.

Τώρα ό,τι και να πούµε για αυτά τα κορίτσια είναι λίγο.
Το Ελληνικό θέατρο τους χρωστάει πολλά και ειδικά στην
Άννα γιατί η αδερφή της άφησε το θέατρο νωρίς, παντρεύτηκε και κοίταξε την οικογένειά της. Η Άννα και τι δεν
έπαιξε, µε ποιους δεν συνεργάστηκε. Εκτός από τη πρόζα
και την οπερέτα, έσκισε µε ΒΑΦΤΙΣΤΙΚΟ, ΑΠΑΧΗ∆ΕΣ ΤΩΝ
ΑΘΗΝΩΝ κ.λ.π., τι να πρωτοθυµηθώ. Προτού φύγει για το
εξωτερικό για τουρνέ, φοιτητής τότε εγω, πήγα και την είδα
στη µουσική κωµωδία "Μ' αγαπά δε µ' αγαπά" στο θέατρο

∆ούλεψε σκυλίσια στο θέατρο µπορούµε να πούµε. Με
την τουρνέ σε ολόκληρο τον κόσµο σχεδόν 15χρόνια. Ευρώπη, Αµερική, Αυστραλία, Αφρική, εµφανιζόµενη στα σηµαντικότερα θέατρα του κόσµου. Και για να µάθουν οι
Λαρισαίοι που παλεύουµε να κάνουµε ένα δηµοτικό θέατρο 100χρόνια, η Καλουτά µε δικά της λεφτά έρχεται στην
Αθήνα και χτίζει το δικό της θέατρο στην οδό Πατησίων, το
θέατρο Άννας και Μαρίας Καλουτά…

Κιν/φος λοιπόν, δίσκοι και παγκόσµια φήµη για αυτήν
και την Ελλάδα. Αν θέλαµε να γράψουµε τα ονόµατα των
Ελλήνων και ξένων ηθοποιών που συνεργάστηκε, θέλουµε
ένα βιβλίο ολόκληρο. ΑΝΝΑ ΚΑΛΟΥΤΑ, µια θεατρίνα που
δόξασε το Ελληνικό θέατρο.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Φιλµογραφία

Μπαρπής Βοζαλής

∆όκτωρ Επαµεινώνδας (1937)
Όταν ο σύζυγος ταξιδεύει (1938)
Καπετάν Σκορπιός (1943)
Οι απάχηδες των Αθηνών (1950)
Εκείνες που δεν πρέπει ν' αγαπούν (1951)
Τσιγγάνικο αίµα (1956)
Πρέπει να ζήσεις τίµια (1962)
Ο εµίρης και ο κακοµοίρης (1964)
Και οι 14 ήταν υπέροχοι (1965)
Καλώς ήλθε το δολάριο (1967)
Ελευθέριος Βενιζέλος: 1910-1927 (1980)
Ο ζιγκολό της Αθήνας (1982)
Ο κοντός και οι µνηστήρες (1988)
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Κατ’ αρχήν πρέπει να σας κάνω γνωστό ότι είµαι
ο µόνος παράγων και θεατής του γνωστού µας φεστιβάλ
κινηµατογράφου µικρού µήκους που το παρακολούθησα
από τη γέννησή του το 1993 µέχρι σήµερα. ∆εκαοκτώ ολόκληρα χρόνια… ξέρω τα
πάντα ακόµα και τις φάτσες όσων δεν ξέρω τα
ονόµατα θεατών. Τα
πρώτα λοιπόν χρόνια γέµιζαν την αίθουσα προβολής και το φετινό το
18ο που λέµε και κάνουµε το µνηµόσυνο
έφτασε να είµαι ο µοναδικός…τελευταίος
των
Μοικανών που λέµε θεατής εκτός τα παιδάκια της
κριτικής επιτροπής παρακαλώ που έπρεπε να
δουν τις ταινίες για να
δώσουν κακήν κακώς τα
χρηµατικά βραβεία που
είχε θεσπίσει ο ∆ήµος Λάρισας. Φυσικά δεν ήταν οι ίδιοι οι
δηµιουργοί να τα παραλάβουν τα χρήµατα(θα τους τα στέλνανε ταχυδροµικώς).

Τώρα να κάνουµε και ορισµένες διευκρινίσεις που
πιθανόν να ξέρετε. Στο Φεστιβάλ λοιπόν ο διαγωνιζόµενος
µικροµηκάς δίνει την ταινία του και φυσικά έρχεται και ο
ίδιος συνοδευόµενος µε το κορίτσι του στον τόπο που γίνεται το Φεστιβάλ, κάνοντας τις εξής σκέψεις. Πάµε ένα ταξιδάκι αναψυχής να γνωρίσουµε και την Λάρισα αφού τα
έξοδά µας µεταφοράς και ξενοδοχείου µετά διατροφής είναι
εξασφαλισµένα…Αν πάρουµε και κανένα βραβείο έχει
καλώς, αν δεν πάρουµε, θα µας µείνει το τουριστικό τριήµερο τζάµπα. Φυσικά το δόλωµα ήταν πιο ελκυστικό γιατί
τα πρώτα χρόνια ο ∆ήµος Λάρισας είχε αρκετά χρήµατα
και µια και αριστερών αποκλίσεων, ήθελε να ξοδέψει για
τον πολιτισµό και η πανέξυπνη Στέλλα Μπελέση(καλλιτεχνική δ/ντρια και σκηνοθέτης κιν/φου) σου λέει εδώ την
έχουµε. Έτσι οι ξένοι ερχόµενοι περνούσαν ένα τριήµερο
ξενοιασιάς γιατί είχαµε και δυο βραδινές δεξιώσεις σε χορευτικά κέντρα, ακόµα δε την Κυριακή το πρωί βάζαµε δυο
πούλµαν και τους πηγαίναµε όλους εκδροµή στα πέριξ της
πόλης µας ήτοι, στα Αµπελάκια, την Πόρταριά, το Μέγδοβα, τη Ραψάνη κ.λ.π. Ακόµα και οι δικοί µας Αθηναίοι
καλλιτέχνες του σωµατείου Ελλήνων σκηνοθετών φρόντιζαν να είναι παρόντες γιατί όπως και να το κάνουµε, περνούσαν ωραία. Τότε ήταν κοντά µας και ο φίλος µας ο
Αγγελόπουλος που παρακολουθούσε τις εργασίες του Φεστιβάλ. Τώρα ποιοι πέρασαν από δω τον καιρό εκείνο,
είναι άλλη υπόθεση, που θα ασχοληθώ σε άλλο σηµείωµα.
Ο κόσµος τώρα τα πρώτα χρόνια το αγκάλιασε το
Φεστιβάλ γιατί είχε ενδιαφέρον. Πρώτον γιατί εκτός απ’ τις
µικρού µήκους, στις προφεστιβαλικές προβολές είχαµε ταινίες φρέσκιες, αβάν πρεµιέρ, που είχαν τεράστιο ενδιαφέρον για το κοινό. Ακόµη έρχονταν φίλοι µου που ήξεραν
Αγγλικά για να συνοµιλήσουµε µε τους ξένους σκηνοθέτες

γιατί όλοι, εκτός της µητρικής τους γλώσσας, ήξεραν Αγγλικά. ∆ηµιουργούσαµε δηλαδή µια ωραία ατµόσφαιρα.
∆υστυχώς όµως τα χρόνια πέρασαν. Η ηγεσία του ∆ήµου
Λάρισας άλλαξε, τα λεφτά άρχισαν να τελειώνουν και το
πανηγύρι φυσικά από κινηµατογραφικό, έφτασε να γίνεται
µε ΠΡΟΤΖΕΚΤΟΡΑ. ∆ηλαδή χάσαµε τ’ αυγά και τα καλάθια. ∆ε νοείται, κύριοι, φεστιβάλ κιν/φου µε προτζέκτορα.
∆ηλαδή ο διαγωνιζόµενος να δίνει την εργασία του σε DVD
κι αυτός να κάθεται στο σπίτι του στη Μαδρίτη και να περιµένει το βραβείο του αν βραβευθεί. Φεστιβάλ κύριοι σηµαίνει η ταινία να προβληθεί στο φορµά που έχει γυριστεί
και µε άριστες συνθήκες προβολής, όπως γίνεται στα φεστιβάλ Θεσ/νίκης, Κανών κ.λ.π. που παρακολουθώ ανελλιπώς τα τελευταία 20χρόνια. Μάλιστα στη Θεσ/νίκη είδα
µε τα µάτια µου ξένο σκηνοθέτη να ανεβαίνει στην καµπίνα
προβολής και να
λέει στον µηχανικό
ή θα κάνεις σωστή
προβολή ή παίρνω
την ταινία µου και
φεύγω. Φυσικά και
εµείς εδώ από συνθήκες προβολής
µόνο τα χρόνια που
προβάλαµε
στα
ΟΛΥΜΠΙΑ ήτανε
σωστές διότι εκεί επρόκειτο για σωστή αίθουσα προβολής,
όχι όπως τόσα χρόνια προβάλουµε στο Χ’’γιάνειο, που δεν
είναι αίθουσα κιν/φου αλλά γενικής χρήσης για διαλέξεις
και παιδικές χορωδίες.

Κι έτσι φτάσαµε στο σηµείο ΜΗ∆ΕΝ θεατών και µε
δωρεάν είσοδο παρακαλώ διότι για προτζέκτορα δεν πληρώνει κανείς εισιτήριο, εκτός από µένα που είµαι υποτίθεται της επιτροπής Φεστιβάλ από το 93 και µια κυρία που
ερχόταν κάθε χρόνο στην προ προτζέκτορα εποχή και ήρθε
και φέτος, κάθισε δίπλα µου και µου λέει «δεν αντέχω να
βλέπω αυτή την κατάντια και να λέτε ότι αυτό είναι µεσογειακό Φεστιβάλ κιν/φου µικρού µήκους Λάρισας…» άντε
καληνύχτα και καλή τύχη. Έχετε δίκιο κυρία µου απαντώ
αλλά φταίει και ο λαός που µέσα σε τόσους δηµοτικούς άρχοντες που του τάζουν λαγούς µε πετραχείλια, ας ψήφιζαν
και κανέναν που να έχει ιδέα έστω λίγα πράγµατα από
κουλτούρα.

Ακόµη παραλίγο να ξεχάσω τον καλό Έλληνα σκηνοθέτη Γιάννη Σµαραγδή που µας έδωσε πάλι µε DVD την
βραβευµένη ταινία του EL GRECO, που όσοι ήρθαν να τον
δουν, µόλις είδαν τον προτζέκτορα φύγαν… Ο ίδιος δε ο
Σµαραγδής βλέποντας την κατάσταση, ήρθε για µισή ώρα
στην πρες κόνφερανς του Σαββάτου στο Χ’’γιάνειο και
έφυγε άρον-άρον για Θεσ/νίκη….
Μπαρπής Βοζαλής
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Η ιστορία του Prince of Persia

Στα τέλη του Μαΐου, έρχεται στις σκοτεινές αίθουσες του Σινεµά, η πρώτη
ταινία ενός φανταστικού
ηρώα, που δεν ξεπηδά από
την φαντασία κάποιου καταξιωµένου σεναριογράφου ή
ενός µεγάλου λογοτεχνικού
συγγραφέα, αλλά από την
φαντασία ενός µικρού παιδιού που πριν από πολλά
χρόνια δηµιούργησε ένα
παιχνίδι για ηλεκτρονικούς
υπολογιστές µε ηρώα τον
πρίγκιπα της Περσίας.

Πολύ πριν ακόµη ανθίσει η βιοµηχανία των video
games και που το καλύτερο που µπορούσε κάποιος να δηµιουργήσει ήταν απλά µονοδιάστατα γραφικά, πολλές
φορές ενός και µόνο χρωµατισµού, ο πιτσιρικάς τότε «Jordan Mechner» δηµιούργησε το Prince of Persia. Η µοναδική κίνηση του χαρακτήρα στην οθόνη που θύµιζε παρά
πολύ έντονα ανθρώπινες κινήσεις, ήταν το στοιχείο που
απογείωσε την αξία του παιχνιδιού και δηµιούργησε πολλούς θαυµαστές παγκοσµίως.
Ακολούθησαν κάποιες συνέχειες που δεν κατάφεραν να πλησιάσουν την µαγεία της πρώτης και πρωτότυπης δηµιουργίας. Κυκλοφόρησε µια έκδοση σε 3D που δεν
έπεισε και που έµελλε να αποτελέσει και το κύκνειο άσµα
του πρίγκιπα.

Τα χρόνια πέρασαν, νέες πλατφόρµες
δηµιουργήθηκαν, πανίσχυρες παιχνιδοµηχανές, µε εκπληκτικά
γραφικά, µουσική και
σκηνοθεσία. Κανείς δεν έδειχνε να θυµάται τον µικρό εκείνο
ήρωα που πάλευε στα υπόγεια του παλατιού µε τον κακό
βεζίρη και τις δυνάµεις του κακού για να σώσει την αγαπηµένη του πριγκίπισσα. Πέρα από τους ενήλικες πλέον
νοσταλγούς µιας εποχής που τα video games ήταν απλά
µια πορτοκαλί κουκκίδα στην γεµάτη µε τεράστια pixel 15΄΄
οθόνη, η καναδική εταιρία παραγωγής video games,
Ubisoft, θυµήθηκε τον Jordan Mechner και την δηµιουργία
του.
Έτσι πολύ σύντοµα ο πρίγκιπας επανήλθε, µε νέα
ιστορία, νέα εµφάνιση και ένα δυνατό σύµµαχο, την τεχνογνωσία και την τεχνολογία της εποχής µας. Η νέα περιπέτεια του ολοκληρώθηκε σε τρεις συνέχειες, τα «Sands of
Time», «Warrior Within» και «Two Thrones». Νέοι θαυµαστές προέκυψαν και οι αµετανόητοι 30δες θυµήθηκαν και
ταυτίστηκαν µε την νέα µορφή του πρίγκιπα.
Οι Walt Disney Pictures βρήκε στο πρόσωπο του

πρίγκιπα την ευκαιρία να δηµιουργήσει µια νέα τριλογία,
µιας και οι Πειρατές της Καραϊβικής έχουν πλέον ξεθωριάσει και ανακοίνωσε την δηµιουργία της πρώτης κινηµατογραφικής ταινίας µε ήρωα των Πρίγκιπα της Περσίας.
Προσέλαβε τον ενήλικο πλέον «Jordan Mechner» για να
γράψει το σενάριο και τον ηθοποιό «Jake Gyllenhaal» για
να ενσαρκώσει τον Dastan, που είναι και το όνοµα του πρίγκιπα.

Αν και όλα δείχνουν πως οι τρεις ταινίες θα ταυτίζονται µε τα τρία παιχνίδια της σειρά Prince of Persia, η κυκλοφορία ενός τέταρτου παιχνιδιού πριν την κυκλοφορία
της ταινία από την Ubisoft που εισάγει, µε τον τρόπο της,
ένα νέο χαρακτήρα, διαφορετικό από τον χαρακτήρα των
τριών προηγούµενων και η ύπαρξη στοιχειών στην νέα ταινία, τόσο από το «Warrior Within» και από το «Two
Thrones», µας δείχνουν ότι είµαστε µπροστά σε µια εντελώς διαφορετική ιστορία από αυτή που οι φανατικοί video
gamers θα περίµεναν.
Για εσάς τους µη µυηµένους θα πρότεινα να την
δείτε µόνο αν δεν έχετε κάτι καλύτερο να κάνετε, για όλους
τους υπόλοιπους δυστυχώς δεν υπάρχει γυρισµός. Με την
απογοήτευση να φαίνεται στον ορίζοντα, η ταινία θα µας
ταξιδέψει σε εκείνες της εποχές που τα pixels ήταν τεράστια σαν βελόνες και που τα ακατανόητα bleep bleep του
«µαγικού» αλλά µικρού µεγάφωνου του υπερσύχρονού
υπολογιστή, µας ταξίδευαν για ώρες.
Καλή προβολή.

•
•
•
•
•
•
•
•

Ιστορικό Των Παιχνιδιών

1989 Prince of Persia
1994 The Shadow and the Flame
1999 3D
2003 The Sands of Time
2004 Warrior Within
2005 The Two Thrones
2008 Prince of Persia
2010 The Forgotten Sands
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«Αλέκος Τζανετάκος»

Ο Αλέκος Τζανετάκος άφησε τα εγκόσµια στα 73 του χρόνια. ∆ιαβάζοντας την είδηση αυτή µου
ήρθαν στο µυαλό σκηνές από τις ταινίες του παλιού κινηµατογράφου των οποίων είµαι διαπρύσιος
κήρυκας. Ο Τζανετάκος έχει ερµηνεύσει πολλούς ρόλους, στο µυαλό µου όµως έχει µείνει αυτός του
καρπαζοεισπράκτορα τον οποίο ερµήνευε άκρως ρεαλιστικά. Είχα διαβάσει σε συνέντευξή του πως
ο Κωνσταντάρας τον βαρούσε πραγµατικά και πως είχε…πολύ βαρύ χέρι. Μάλιστα, κάποτε υπέφερε
από πονοκεφάλους, πήγε στο γιατρό κι αυτός του είπε πως οφείλονται σε χτυπήµατα. Τότε ο Τζανετάκος είπε στον Κωνσταντάρα: «Λάµπρο, µη βαράς τόσο δυνατά, έχω εντολή γιατρού».Ο Τζανετάκος, κάτι που δε γνωρίζουν οι περισσότεροι, έχει ερµηνεύσει στο θέατρο πολύ δύσκολους και
δυνατούς ρόλους σε κλασικά έργα. Οι πιο πολλοί όµως τον γνωρίζουµε στο θέατρο από επιθεωρήσεις και πρόζα
Ο Τζανετάκος έφυγε χωρίς να δώσει το χρίσµα του καρπαζοεισπράκτορα σε κάποιον νεότερό του.
Βέβαια, όπως η φύση φροντίζει να µην αφήνει κενά έτσι και το θέατρο θα αναπληρώσει τη κενή θέση και µε κάποιον άλλο
θα διασκεδάζουµε µε τις καρπαζιές που θα τρώει. «Σε λα βι» που λένε και οι φίλοι µας οι Γάλλοι. Τζανετάκο, σε ευχαριστούµε για την προσφορά σου στον πολιτισµό.
∆ιάτοRος

Μαρία Πολυδούρη

‘‘Θα πεθάνω µιαν αυγούλα, µελαγχολική του
Απρίλη…’’. Πόση διαίσθηση, φόβο ή απόγνωση κρύβει ο στίχος το ήξερε καλά η Πολυδούρη τη στιγµή που
οι λέξεις γράφονταν στο χαρτί. Μιαν αυγούλα του
Απρίλη του 1930 χάνεται και είναι µόνο 28 χρονών.
Η ποιήτρια Μαρία Πολυδούρη υπήρξε µια γυναίκα µε
έντονη προσωπικότητα, πολλά πάθη και πολλά
λάθη…. Η γνωριµία της µε τον Κώστα Καρυωτάκη τη
σηµαδεύει ως άνθρωπο, και η αγάπη της γι’ αυτόν τη
στοιχειώνει, τη µαγεύει, την ‘‘αναγκάζει’’ να ζήσει και
να πεθάνει, καθώς µετά την αυτοκτονία του εκείνη δεν
επιθυµεί να ζήσει περισσότερο. Τον ερωτεύεται παράφορα και γράφει, για χάρη του, πολλά ποιήµατα. Για
χρόνια ζει, µόνο για να τον βλέπει.
Με µία επιφανειακή ανάγνωση, η Πολυδούρη
φαντάζει επιπόλαιη. Είναι ο άνθρωπος που ψάχνει να
βρει νόηµα στη ζωή, µε µεγάλη δόση υπερβολής στις
απόψεις, στις σκέψεις και στις κινήσεις της. Προβαίνει
σε συµπεριφορές που την καθιστούν ανήµπορη να
ανταπεξέλθει και καταλήγει να εκτίθεται.
Βαθιά µέσα της αποζητούσε τη µοναξιά. Πολλά από
τα ποιήµατά της δίνουν την αίσθηση πως όταν βυθίζεται στη µελαγχολία της είναι ευτυχισµένη. Θαρρείς
και χαίρεται να γράφει για τον πόνο και την απώλεια.
Η µατιά της πάντα µελαγχολική, η µορφή της γεµάτη
θλίψη.
Υπήρξε µια γυναίκα που προσποιούνταν την
«µποέµ»; Ήταν στ’ αλήθεια; Νιώθω πως δεν της ταίριαξε ποτέ ο ρόλος αυτός. ∆εν ήθελε να γίνει συµβατική και ώθησε τον εαυτό της σε αδιέξοδα.

Συγγενής ή φίλος ‘‘έσπρωξε’’ το χέρι της στο
‘‘σπιτάκι’’ της Σωτηρίας όπου νοσηλευόταν, ούσα φυµατική; Η υπερβολική δόση µορφίνης κατάφερε να την
κάνει ευτυχισµένη; Ό, τι κι αν συνέβη, αυτό το χέρι µας
στέρησε από µια µορφή που διέθετε το δικό της
χρώµα στο χώρο. Και, ίσως, η Αρβανιτάκη να είχε
πολύ περισσότερα ποιήµατά της να τραγουδήσει σήµερα.
Σαµαρά Σοφία

«Τα Παιδία δεν Παίζει»

κινηµατογραφική ταινία µε παραγωγό το
ΣΚΑΪ

Στις πυκνοκατοικηµένες πόλεις της Ελλάδας, τα παιδιά δεν µπορούν να παίξουν στην ίδια τους τη γειτονιά. Μια µικρή παρέα από την
Πάτρα αποφασίζει να ζητήσει από τον ∆ήµαρχο έναν ελεύθερο χώρο
για παιχνίδι...

Η ΙΣΤΟΡΙΑ

Κάθε µέρα, η Αλεξάνδρα, ο
Βλαντ, η Χρύσα και η υπόλοιπη
παρέα µαζεύονται µπροστά από
το σπίτι του Χρήστου για να παίξουν ποδόσφαιρο µέχρι το
βράδυ. Μόλις ξεκινήσουν το παιχνίδι, οι γείτονες αρχίζουν να διαµαρτύρονται, να φωνάζουν και να
προσπαθούν να τους σταµατήσουν µε απειλές ή ακόµα και µε
τη βία. Μοιάζει να µην υπάρχει λύση στο πρόβληµα, καθώς δεν έχουν
που αλλού να παίξουν. Η Αλεξάνδρα πιστεύει πως πρέπει να βρεθεί
ένας χώρος όπου θα µπορούν να παίζουν ελεύθερα και χωρίς να κινδυνεύουν.Αποφασίζει να µιλήσει στον∆ήµαρχο της πόλης τους.Ανακοινώνει την ιδέα της στα υπόλοιπα παιδιά ζητώντας τους να της
συµπαρασταθούν.

Η παιδική επιτροπή συνεδριάζει και µέσα απο διασκεδαστικές
απόψεις, τσακωµούς και αρκετές αµφιβολίες αποφασίζουν να πάνε
όλοι µαζί στο∆ηµαρχείο και να παρουσιάσουν το πρόβληµά τους. Ζητούν να δηµιουργηθεί ένας χώρος παιχνιδιού σε ένα εγκαταλελειµένο
οικόπεδο της γειτονιάς.
Ο αγώνας είναι σκληρός. Τα παιδιά είναι µαχητικά, όµως η δηµοτική αρχή έχει άλλες απόψεις. Θα καταφέρουν τελικά να πραγµατοποιήσουν το όνειρό τους η Αλεξάνδρα, ο Χρήστος, η Χρύσα και ο
Βλαντ;
∆ιεκδικώντας το δικαίωµά της στο παιχνίδι, η µικρή παρέα αναλαµβάνει πρωτοβουλίες, µαθαίνει να µάχεται, να σχετίζεται και να ωριµάζει…

Παρακολουθώντας την αληθινή αυτή ιστορία µε πρωταγωνιστές
τέσσερα παιδιά ηλικίας 9-14 ετών ανακαλύπτουµε µέσα από χαριτωµένες αυθεντικές ατάκες, ξεκαρδιστικές σκηνές, αυθορµητισµό και τρυφερότητα, την αντίληψη που έχουν για την ζωή, τους µεγάλους, τη
φιλία, την αγάπη άνευ όρων και την ασίγαστη ανάγκη για παιχνίδι.
http://www.kidsguide.gr
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« Τ Ο Η Μ Ε Ρ ΟΛΟ Γ Ι Ο Ε Ν Ο Σ Τ Ρ Ε ΛΟΥ »

Η παπάρα…
Αγαπητό µου ηµερολόγιο,
Από µικρό παιδί µου άρεσε πολύ η
παπάρα. Στο γάλα, στη χωριάτικη σαλάτα, στα λαδερά και σε ό,τι γενικώς
µπορούσα να βαφτίσω το ψωµάκι. ∆ε
θα ξεχάσω δε τις οµηρικές µάχες µε
τις αδελφές και τα ξαδέλφια µου στα
οικογενειακά τσιµπούσια για τη καλύτερη θέση στη κολυµπήθρα του
άρτου…

Μεγαλώνοντας, η µεγάλη
αγάπη για την παπάρα ατόνησε(όχι
όµως και η ανάµνησή της). Και τούτο
διότι αντιλήφθηκα πως οι µεγάλοι είχανε δώσει το όνοµα αυτό (άρρηκτα
δεµένο µε την γαστριµαργική απόλαυση) στις βλακείες που κάνανε και
στις µπούρδες που λέγανε. Ποτέ δεν
µπόρεσα να καταλάβω το γιατί. Ήτανε
όµως αρκετό ώστε το αθώο ακόµη
µυαλό µου να απορρίψει την εξαίρετη
αυτή συνήθεια…

Γιατί στα λέω αυτά σήµερα;
Γιατί ενώ πλέον δεν τρελαίνοµαι µε
την παπάρα, µολαταύτα, την κάνω,
την λέω και την ανέχοµαι καθηµερινά!
Από το πρωί που θα ξυπνήσω, βοµβαρδίζοµαι παντού και συνεχώς από
παπάρες(φοβάµαι ότι κι εγώ βοµβαρδίζω-καλή ώρα όπως εσένα-τους άλλους). Το συµπέρασµα είναι ότι

πήξαµε. Ξεχειλίζει από παντού. Έχει
κυριεύσει ως επιδηµική ανίατη ασθένεια τον πλανήτη κι εµείς τη βοηθάµε
όσο µπορούµε. Στα ακροατήρια το
πρωί, ακατάσχετη παπαρολογία. Στις
παρείστικες συζητήσεις µε καφέ και
τσιγάρο, τα ίδια και χειρότερα. Στις
εφηµερίδες, στις τηλεοράσεις και στα
ερτζιανά, οι τροµοκράτες της ενηµέρωσης, µόνο παπάρα. Στους δρόµους,
οδηγοί
και
πεζοί,
συναγωνίζονται στο ποιος θα κάνει τις
περισσότερες. Εάν όλες αυτές τις παπάρες αντί να τις λέµε και να τις κάνουµε, τις τρώγαµε όπως παιδιά, θα
ήµασταν όλοι τετράπαχοι και τροφαντοί-τροφαντοί…

∆εν έχω καταλήξει στο αν επιδιδόµαστε σε τόσες παπάρες επειδή
συνειδητά µας αρέσουν όπως αυτές
των παιδικών(και όχι µόνο) χρόνων
µας ή είναι µια ύπουλη συνήθεια, που
στα µουλωχτά µπαίνει εντός µας και
µας ηδονίζει όπως µια απαγορευµένη
απόλαυση, δηµιουργώντας τέτοιο εθισµό, που αφενός δεν την καταλαβαίνουµε και αφετέρου δεν µπορούµε
χωρίς αυτή. Η σιωπή(και η απραξία
θα προσθέσω)λένε ότι ενίοτε είναι
χρυσός. Σε ό,τι αφορά την προαναφερθείσα συνήθεια, νοµίζω πως το ξεχνάµε. Επιδιδόµαστε λοιπόν σε
ακατάσχετη µπουρδολογία και κάνουµε πράγµατα που πραγµατικά
θέλει κόπο και πολύ ηλιθιότητα για να
τα σκαρφιστείς.. Βέβαια, από ηλιθίους,
να φάνε και οι κότες, αλλά δεν είναι
της παρούσης. Άσε που ως ηλίθιος,
δεν δικαιούµαι να κρίνω τους άλλους!

απαιτούµενη φαντασία ενός Ιουλίου
Βερν… Παλεύω όµως χρόνια τώρα να
βρίσκω διασκεδαστικές και χαριτωµένες τις παπάρες που γίνονται και
ακούω(ελπίζω το ίδιο να κάνουν και οι
άλλοι για τις δικές µου). ∆υστυχώς
όµως κάθε φορά ένα νέο, µεταλλαγµένο είδος θα εµφανιστεί και θα µε
βγάλει απ’ τα ρούχα µου, καταστρέφοντας τη προσπάθεια να φανώ συγκαταβατικός.
Κατέληξα λοιπόν αφού ταλανίστηκα για καιρό, ότι τέρµα η ανοχή
µου στις και στους παπάρες!!! Θα
προσπαθώ µε κάθε ευκαιρία να τις τονίζω και να τις αποδοκιµάζω, µπας και
µπορέσουµε ο ένας µε τον άλλο να τις
µειώσουµε. Αλλιώς, φοβάµαι πως θα
καταλήξουν καθεστώς και οποιαδήποτε φωνή ή δράση λογικής, θα φαντάζει
γραφική.
Ελπίζω
δυο
πράγµατα. Να µου τονίζουν οι άλλοι
τις δικές µου και να µην παρεξηγούνται όταν «τους τη λέω» από τούδε και
στο εξής, αλλά να µου αναγνωρίζουν
την καλή πρόθεση. Ξεκινάω λοιπόν
την αντίσταση στη λαίλαπα που ονοµάζεται παπάρα και ελπίζω να βρω
υποστηρικτές και συναγωνιστές, ώστε
να απαλλαγούµε από αυτό το καρκίνωµα. Αν δεν, υπάρχουν και δραστικότερα µέτρα… Ελπίζω βέβαια να µην
χρειαστούν. Τόση ώρα µιλώντας για τη
παπάρα, µου ‘ρθε η όρεξη για µια
αγαπηµένη παιδική συνήθεια. Κρύο
γάλα και ψωµάκι τριµµένο. Σλουρπ!!!
Καληνύχτα κι όνειρα γλυκά…
Μ. Σίµος

Προσπαθώ λοιπόν να φανταστώ ένα κόσµο όπου ξαφνικά θα εξέλιπε ο εθνικός παπάρας, αλλά εις
µάτην. ∆εν διαθέτω προφανώς την

Ιστορική ταινία στο Μεσογειακό Φεστιβάλ

Στο Μεσογειακό Φεστιβάλ το Μάρτιο στην πόλη µας είδαµε µια ταινία µικρού µήκους (12΄) µε έναν άντρα να περιπλανιέται σε χωράφια λάβας στη βάση του Ισλανδικού ηφαιστείου. Τίτλος: «Η καρδιά της Γης» µε παραγωγή γαλλική και ισλανδική. Το ηφαίστειο ενεργοποιήθηκε τελικά µέσα στον Απρίλιο και καθήλωσε τα αεροπλάνα της Ευρώπης.
Ιστορική τελικά η ταινία του Ζαν – Μισέλ Ρου, αν σκεφτεί κανείς ότι πλέον η µορφή της βάσης που περπατούσε δεν
υπάρχει πια.
Θεόφιλος
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Το Θέατρο Τεχνών Λάρισας συµπληρώνει φέτος οκτώ χρόνια παρουσίας στην πολιτιστική ζωή της Λάρισας.
Οκτώ χρόνια γεµάτα παραστάσεις, µουσικά και κινηµατογραφικά δρώµενα, αφιερώµατα και εκδηλώσεις.

Την φετινή θεατρική χρονιά 2009 – 2010 παρουσίασε πρώτα το διαχρονικό έργο του Σοντερλό ντε Λακλό «Επικίνδυνες Σχέσεις». Ο Σοντερλό ντε Λακλό (1741 – 1803) θεωρήθηκε καταδότης των ονείρων. Αποκάλυψε τα όνειρα της
εποχής του, δίνοντας τους ζωή, εισάγοντας τα στον ευρύ χώρο των συλλογικών ονείρων, στον χώρο όπου τα προνοµιούχα πρόσωπα, που έστω και για µια στιγµή µπορούσαν να κατευθύνουν τη µοίρα τους, δίνουν τροφή στα όνειρα των
κοινών θνητών. Οι «Επικίνδυνες Σχέσεις», πρωτοεκδόθηκαν στο Παρίσι το 1782 και χαρακτηρίστηκαν ως «έργο εξοργιστικής ανηθικότητας», «βιβλίο άξιο θαυµασµού και κατάρας». Η κοινωνία αντιµετώπισε το γεγονός ως σκάνδαλο. Η
πρώτη έκδοση εξαντλήθηκε σε µερικές µέρες καθώς και οι επόµενες εκδώσεις. Ένα αντίτυπο χωρίς τίτλο και εξώφυλλο,
βρέθηκε αργότερα στα προσωπικά υπάρχοντα της Μαρίας Αντουανέττας. Η κυκλοφορία του απαγορεύτηκε πάρα πολλά
χρόνια. Είναι όµως ένα έργο που «ζωντανεύει» µια ολόκληρη εποχή, τις κοινωνικές συµβάσεις, τον τρόπο σκέψης και
ζωής της γενικότερα. Που προβάλλει τα πάθη και τις αδυναµίες της ανθρώπινης ψυχής. Άλλωστε η ανθρώπινη φύση δεν
αλλάζει, καλλιεργείται µεν, κάποια βασικά της όµως χαρακτηριστικά παραµένουν αναλλοίωτα στους αιώνες…

Και µετά τις «Επικίνδυνες Σχέσεις» έρχεται η ώρα της «αποφόρτισης» µε τη λυτρωτικά θεραπευτική ιδιότητα του
γέλιου. Ακολουθεί, λοιπόν, η κωµωδία «Μάνα είναι µόνο… ένας !». Βασισµένη στο θεατρικό κείµενου του Ζ. Ζ. Μπριγκέρ – Μ. Λασένγκ, διασκευασµένη από τους Γ. Καλαντζόπουλο – Γ. Στούπελ και σκηνοθετηµένη από τον Αίαντα Μανθόπουλο ζωντανεύει στο Θέατρο Τεχνών από έναν πολύ αξιόλογο θίασο, που αποτελείται από τους: Α. Μανθόπουλο,
Σ. Ντικούλη, Σ. Τσιάτσου, Β. ∆ούφα και Γ. Αλβάνο. Τι µπορεί να συµβεί όταν οι φιλοδοξίες ένος πολιτικού έρχονται σε
άµεση σύγκρουση µε την εξωφρενική αποκάλυψη του µυστηρίου της προ 20ετίας εξαφάνιση της γυναίκας του και µητέρας του µονάκριβου γιού του; Μια κωµωδία µε συνεχόµενες ανατροπές, που «φωτίζει» πολλές πλευρές της πολιτικής
και των µηχανισµών της, που προβάλλει κάποιες βαθύτερες επιθυµίες των ανθρώπων, τη δύναµη και τον τρόπο να τις
πραγµατοποιήσουν. Το τέλος της ιστορίας «επί σκηνής».

Άλλωστε σύµφωνα µε τον πρόεδρο του θεάτρου κ. Συµεωνίδη Κυριάκο «σε χαλεπούς και σκοτεινούς καιρούς
το θέατρο αποτελεί µια από τις σηµαντικότερες «ασπίδες» του πολίτη, καθώς και έναν από τους βασικότερους θεµατοφύλακες και υπερασπιστές των πανανθρώπινων αξιών». Συγχαρητήρια, λοιπόν, αξίζουν στον κ. Συµεωνίδη και σε όλους
όσους συνεργάζονται µαζί του!
Το θέατρο Τεχνών αποτελεί πλέον πολιτιστικό θεσµό της Λάρισας και πρέπει όλοι µας να το στηρίξουµε µε την
παρουσίας µας.
Τζαµπούρα Χαρά

«Οι άγραφοι νόµοι του θεάτρου»

Το θέατρο διέπεται απ’ τους δικούς του νόµους, µερικές φορές άγραφους, τους οποίους όµως τηρεί. Ένας
άγραφος νόµος είναι ότι στην πρόβα τζενεράλε η οποία
πραγµατοποιείται µια µέρα πριν την πρεµιέρα η είσοδος
είναι δωρεάν για το κοινό και στο τέλος της παραστάσεως
το κοινό δε χειροκροτεί.

Είναι γεγονός πως από το χειροκρότηµα, αν δηλαδή το χειροκρότηµα είναι χλιαρό, αδιάφορο, έντονο, παρατεταµένο κτλ. καταλαβαίνει κάποιος την απήχηση του
έργου στο κοινό. Στην πρόβα τζενεράλε, λοιπόν, την απήχηση της παραστάσεως οι συντελεστές δεν τη διαπιστώνουν από το χειροκρότηµα αλλά από το βλέµµα, τη στάση
του σώµατος των θεατών, από έναν µυστικό κώδικα επικοινωνίας που µόνο οι ηθοποιοί µπορούν να αποκωδικοποιήσουν. Έναυσµα για το γράψιµο του παρόντος άρθρου
στάθηκε η παρακολούθηση της πρόβας τζενεράλε της παραστάσεως « Το άνθος του γυαλού» από το Θεσσαλικό. Η
παράσταση ήταν άριστη, ο Χρυσικάκος απλά τέλειος, το δε
κοινό στο τέλος της παραστάσεως ξέσπασε σε ένα παρατεταµένο χειροκρότηµα .

Ε! παιδιά, πρόβα τζενεράλε, δε χειροκροτάµε! Εγώ
πάντως, κρατήθηκα και δεν το έκανα (µε δυσκολία πάντως
διότι ο Χρυσικάκος ζωγράφισε, έδωσε ρέστα).
Ένας άλλος νόµος του θεάτρου είναι ο γνωστός
τύπος «ν+2», όπου ν = ο αριθµός των συντελεστών. Αν δηλαδή οι συντελεστές µιας παραστάσεως είναι 10 και οι θεατές 11 οι υπεύθυνοι έχουν το δικαίωµα να προβούν στη
µαταίωση της παραστάσεως, αν όµως οι θεατές είναι 12
είναι υποχρεωµένοι εκ του νόµου (του άγραφου πάντα) να
παίξουν για το ολιγοµελές κοινό.
Νόµος για την ποιότητα ενός έργου δεν υπάρχει, εκεί
το κοινό δίνει τη δική του απάντηση. Νόµος είναι το δίκιο
του θεατή …
∆ιάτοRος
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… όχι στις κάµερες !

Κάποιοι νοµίζουν ότι µε κάµερες στους δρόµους θα χτυπήσουν την εγκληµατικότητα. Το µόνο
που έγινε για παράδειγµα στην Αγγλία µε τις 4000 κάµερες στους δρόµους δεν αφορούσε την
εγκληµατικότητα αλλά τα κέρδη των εταιρειών που τις πωλούν τα οποία και εκτινάχθηκαν
στα ύψη, όπου βέβαια παραµένει και η εγκληµατικότητα. Το µόνο προληπτικό µέτρο κατά
της εγκληµατικότητας είναι το χτύπηµα της φτώχειας και ο δρόµος πραγµατικής προόδου
για τη νεολαία και τους πολίτες. Οι κάµερες είναι απλώς άλλη µια σπατάλη και άλλος ένας
τρόπος µίζας για τους άρχοντες.
Παρεµπιπτόντως … οι µόνες κάµερες που θεωρώ χρήσιµες στους δρόµους της πόλης είναι
οι κάµερες για γυρίσµατα ταινιών (ερασιτεχνικών και µη). Ενηµερώνω ότι η κινηµατογραφική οµάδα του cineπαρµένου
συνεχίζει µε κέφι και ένταση τα γυρίσµατα ερασιτεχνικών ταινιών µικρού µήκους.
Θεόφιλος

… για την ανάγνωση µη
ηλεκτρονικών βιβλίων …

Πριν από λίγες µέρες σε ένα καφέ στο κέντρο της Λάρισας
άκουσα ένα νεαρό να λέει στο φίλο του: «∆ιάβασα µερικές
σελίδες από ένα βιβλίο µε φύλλα – κι όχι ηλεκτρονικό – και
έχω κολλήσει απίστευτα! Η συνολική αίσθηση και επαφή µε
τα γραφόµενα δεν έχει καµία σχέση
µε τις ηλεκτρονικές σελίδες».
Παλιά µέλη του cineπαρµένου …
Μεγαλώσαµε και τα νεαρά µέλη του
συλλόγου δεν µας έχουν ενηµερώσει για τις τάσεις που επικρατούν
στις ηλικίες των σηµερινών 15άριδων. Ποτέ δεν είχα σκεφτεί ότι οι συνήθειες στη ζωή των
παιδιών και ο ηλεκτρονικός µας κόσµος υψηλών ταχυτήτων
που τους έχουµε φτιάξει, θα δηµιουργούσε το φαινόµενο
ένας 15άρης να αισθάνεται υπέροχα από την ανάγνωση
ενός βιβλίου µε φύλλα. Μπορούµε βέβαια να σταθούµε στο
θετικό συµπέρασµα της αιώνιας µαγείας της ανάγνωσης
ενός ανά χείρας βιβλίου που ακόµα και τη γενιά του facebook µπορεί να γοητεύσει.
Η αλήθεια είναι ότι τα γραπτά µένουν και µένουν αιώνια, ενώ
– όπως µας ενηµερώνουν οι ειδικοί – τα ηλεκτρονικά αρχεία
αν τα αναζητήσει κανείς µετά από 50 χρόνια ηλεκτρονικής
αποθήκευσης αποκλείεται να τα βρει κι αν τα βρει αποκλείεται να υπάρχει πλέον διαθέσιµη η κατάλληλη συσκευή να
τα αναγνώσει.
Συνεπώς, ποτέ δεν πρέπει να σβήσει η εικόνα της βιβλιοθήκης µε τα βιβλία στον τοίχο του σπιτιού µας.
Και για να µην ξεχνιόµαστε … πάντα πρέπει να πηγαίνουµε
βόλτα στην έκθεση βιβλίων που διοργανώνεται στην πόλης
µας στις αρχές του καλοκαιριού όπως κάθε χρόνο από την
Ένωση Βιβλιοπωλών Λάρισας
Θεόφιλος

Πνευµατικά ∆ικαιώµατα

Τα τελευταία χρονιά έχει επικρατήσει και έχει
γίνει αποδεχτό πλέον στους περισσότερους, ότι τα
πνευµατικά δηµιουργήµατα, µουσικά, κινηµατογραφικά
και πολλά άλλα, είναι αποκλειστικό δικαίωµα και η διάθεση και χρήση αυτών ανήκει αποκλειστικά και µόνο
στον δηµιουργό τους. Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή
διάθεση πνευµατικού έργου χωρίς την άδεια του δηµιουργού κρίνεται παράνοµη και διώκεται ποινικά.
Και ερωτώ ταπεινά την αδίστακτη κλίκα των
παραγωγών, ποια είναι η ουσία και ο στόχος ενός
έργου τέχνης; Μήπως είναι η µετάδοση ιδεών και απόψεων, η εξωτερίκευση του ψυχισµού του κάθε καλλιτέχνη προς εµάς τους µη προικισµένους; Ποια είναι η
ανταµοιβή του δηµιουργού; Μήπως η εσωτερική ικανοποίηση πως µπόρεσε και άγγιξε τις ψυχές κάποιων
διαφορετικών από αυτόν, πως µπόρεσε να δώσει κάτι
το µοναδικό και να προσθέσει ένα µικρό ή µεγάλο λιθαράκι για ένα καλύτερο κόσµο;
Μάλλον όχι, γιατί έρµαιος και ο καλλιτέχνης,
των µεγάλων εταιρειών ταυτίζει τα δηµιουργήµατα του
µε το πλήθος των πωλήσεων και µε το κασέ του που
ανεβαίνει ανάλογα µε την απήχηση του στο ευρύτερο
κοινό. ∆εν τους αδικώ, είναι και εδώ θέµα επιβίωσης
και βιοπορισµού, είναι ένα από τα µεγάλα προβλήµατα
του σηµερινού κόσµου, που δυστυχώς παράγει χαµηλής ποιότητας πολιτισµό. Η ελεύθερη διάδοση ιδεών
και τεχνών, η εύκολη πρόσβαση στα πνευµατικά έργα
και η γαλούχηση του απλού και κοινού πολίτη από τους
ταλαντούχους και προικισµένους θα πρέπει να γίνεται
αφιλοκερδώς και µε κριτήριο τη δηµιουργία µιας καλύτερης κοινωνίας.
Όλα τα παραπάνω µε αφορµή το κλείσιµο του
gamato.info και τις αναρίθµητες παπαρίες για τα δικαιώµατα των δηµιουργών – αδίστακτων, κερδοσκοπικών
εταιριών.
elessar

Άψογος ο νέος χώρος του Χορίαµβου. Νέα διεύθυνση, Γαληνού και Φαρµακίδου γωνία, Πολυχώρος πολιτισµού µε αίθουσες διδασκαλίας, θεατρική σκηνή, ευρύχωρα καµαρίνια
και πλατεία χωρητικότητας 120 ατόµων. Το πρόγραµµα εκδηλώσεων είναι πλούσιο και µε θεατρικές
παραστάσεις.(…αφιέρωµα στο επόµενο τεύχος)
Θεόφιλος

Στις γιορτές Πηνειού θα
είµαστε εκεί για προβολές
Cineπαρµένος

Κοµµένο το bread,
ελέω των spread!
Μ. Σίµος

Ο Μάης θα µε βρει σε
βόλτα µε την Αφροδίτη µε το
καρότσι στις όχθες του Πηνειού.
Θεόφιλος
Τρίζουν τα κόκαλα το
John Lennon, η µούρη του
σε άκρως καπιταλιστική
διαφήµιση. Ουστ….!
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∆.Ν.Τ.
όπως λέµε ∆(ο). Ν(η). Τ(ης);
Ίδιο το αποτέλεσµα.
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Ο Παπαδιαµάντης χρησιµοποιούσε στα έργα του 13.500 λέξεις, ο Ελύτης 3.500, ο µέσος
νεοέλληνας στο καθηµερινό του λεξιλόγιο 1.000 ενώ οι ειδικοί λένε
πως 2.000 λέξεις είναι ένας ικανοποιητικός αριθµός. Η λεξιπενία σε
όλο της το µεγαλείο
∆ιάτοRος

Θα είµαστε και
φέτος στο συνέδριο των κινηµατογραφικών λεσχών
που θα γίνει στην Κω 22-24
Μαϊου.
Cineπαρµένος

Ευτυχώς το Μουντιάλ είναι
κοντά. ∆ώσε άρτο και θέαµα στο
λαό και δεν τρέχει τίποτα.
elessar

Καρδιάς παραδοµένης, µη σκέφτεσαι το κρίµα. Ναυάγιο θα ‘ναι πάντοτε,
µα δε θα βρίσκει κύµα…
Μ. Σίµος

∆εν πρέπει µοιρολόι σε
νου υποταγµένο. Πάντα θα τον στοιχειώνει βλέµµα θαµπό, χαµένο και
σώµα διψασµένο..
Μ. Σίµος
1η Μάη έχει
πορεία.Πόσες περικοπές σε µισθούς και συντάξεις ακόµα; Το
∆ΝΤ πρέπει να βρει τους εργάτες
στους δρόµους.
Θεόφιλος

∆ώστε λίγο κοκορετσάκι στα παιδιά του
∆.Ν.Τ. και άντε στο καλό.
Και αν δεν τους αρέσει
µπορούν να πάρουν τα
αρχ……. µας. Με όλο το
σεβασµό φυσικά.
elessar

130.000 ένστολοι θα πληρώνουν µισό εισιτήριο σε αρχαιολογικούς χώρους και κρατικά θέατρα. Κύριε
υπουργέ πολιτισµού, δεν το γενικεύεις
για άλλα 11 εκατοµµύρια Έλληνες; Μην
κάνεις µισές δουλειές!
∆ιάτοRος

