ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
Συνέντευξη µαθητών της Γ’ Γυµνασίου στις 5 Αριλίου 2014 µε τον Παντελή
Βούλγαρη και την Ιωάννα Καρυστιάνη στο Γυµνάσιο Αλιβερίου στο λαίσιο
του ρογράµµατος για την µετανάστευση και την ροβολή της ταινίας
«ΝΥΦΕΣ».
Αοµαγνητοφώνηση ροφορικού λόγου:
Λούκου Ελένη
Λάµρου Ελένη
Καενή Σοφία
Φούτρα Σοφία
∆ιευθέτηση σε γρατό λόγο :
Νεάκης ∆ηµήτρης
Στο ρόγραµµα «Κινηµατογράφος – Μετανάστευση» συµµετείχαν και οι
µαθήτριες:
Κιούση ∆ήµητρα
Σεφερλή Ηλιοδώρα
Σεφερλή Νίκη
Αγγελέτου Σοφία
Αγγελέτου Νικολέττα

1ος κύκλος (Μετανάστευση)

1.Πώς αντιµετωίστηκαν οι Έλληνες µετανάστες αό τις αρχές όταν
ρωτοήγαν στο Ellis island; (Μαρία Νικολινάκου)

Κ: Αγαητή Μαρία, χρειάστηκε να κάνουµε έρευνα ου δεν ήταν ααραίτητη µόνο για
την ταινία αλλά και το σενάριο. Καθετί ου µάθαινα µου αύξανε την εριέργεια να
γνωρίσω σε βάθος την ιστορία της µετανάστευσης και τις ολλές και ολύσηµες λευρές
της. Πόνος ,όνος κι άλλο τίοτα. Στο Ellis island καταρχήν, εέστρεφαν όσους
µετανάστες και µετανάστριες έασχαν αό τραχώµατα - αθήσεις των µατιών. Όσους
είχαν αρρώστια τους κρατούσαν σε καραντίνα. Ήτανε άρα ολύ δύσκολο, διότι άντα
όως λέει και η οίηση αό τον 7ο αιώνα .Χ, συνήθως οι άνθρωοι οι οοίοι
εκατρίζονται, ουθενά δεν είναι αόλυτα ειθυµητοί, ακόµη άνε για να καλύψουν
ανάγκες του εργατικού δυναµικού. Ο ξένος καµιά φορά κινείται σαν ανέστιος και
ανειθύµητος εισβολέας. Είναι δύσκολο.. χρειάζεται µεγάλος αγώνας. Έβρισκα σε
εφηµερίδες της ελληνικής κοινότητας και της αροικίας γενικότερα στην Νέα Υόρκη και
στο Σικάγο ,εγγραφές όου σε καταστήµατα ή σε κινηµατογράφους υήρχαν ταµέλες
«ααγορεύονται οι µαύροι και οι Έλληνες», θεωρώντας τους αολύτως εριττούς,
εικίνδυνους, µιάσµατα. Αλλά άλεψαν µε αξιορέεια και µόρεσαν να σταθούν και να
ροχωρήσουν.

Β: Κάτι ου είναι ολύ σηµαντικό σαν στοιχείο της έρευνας ου είχε κάνει η Ιωάννα
είναι το εξής , και µάλιστα ήταν ένα στοιχείο ου µε συγκίνησε και µε όλισε µε δύναµη
για να γυρίσω αυτήν την ταινία. Στο ρώτο κύµα µεταναστών των Ελλήνων στις Η.Π.Α
στις 24 εθνότητες ου ‘χανε µεταναστεύσει στην Αµερική, οι Έλληνες ήταν 17οι στο
ολιτιστικό και νευµατικό είεδο. Η δεύτερη γενιά, δηλαδή τα αιδιά αυτών των
γυναικών ου εήγανε µε τη φωτογραφία στην Αµερική, α’ τη 17η θέση ανεβήκανε στην
2η θέση ου σηµαίνει ότι αυτές οι γυναίκες.. αυτά τα κορίτσια ου ταξίδεψαν µε µια
φωτογραφία για να συναντήσουν έναν άγνωστο άντρα στήσανε νοικοκυριά, µόρφωσαν
τα αιδιά τους και ροκόψανε.

2. Οι Αµερικάνοι ου δέχονταν τους µετανάστες αό το Ellis island είχαν
αρµονική συνύαρξη µαζί τους; Κι αν όχι γιατί ιστεύετε ότι γινόταν αυτό;
(Σταυρούλα Ξύγγη)

Κ: ∆ύσκολο ήτανε… τώρα όταν λέµε Αµερικάνοι τι εννοούµε ακριβώς όταν και η ίδια η
Αµερική ουσιαστικά δέχτηκε µετανάστες αό άρα
ολλές χώρες.. Παλιότερα
συµεριφέρθηκαν, οι ρώτοι ου ήγαν εκεί ,µε έναν τρόο σκαιό µορώ να ω στις
ντόιες φυλές των Ινδιάνων, υάρχουν ιστορίες τις οοίες όταν τις διαβάζει κανείς
καταλαβαίνει τι εστί βαρβαρότητα , αλλά η Αµερική ου εµείς έχουµε στο µυαλό µας
ααρτίζεται αό µετανάστες αό την Ιρλανδία, αό τη Ιταλία, αό την τότε Ρωσία, αό
την Αγγλία, α’ τη Γερµανία, α’ την Τουρκία αό ένα σωρό χώρες .. ήταν όλοι εισκέτες
ου κατά κάοιο τρόο έρεε να ειβιώσουν. Τα ρώτα χρόνια ήταν δύσκολη η
συνύαρξη γιατί οι οικονοµικές συνθήκες ήταν άθλιες… µορώ να ω ροσλαµβάνονταν
µε ολύ χαµηλά µεροκάµατα ,όταν έβρισκαν δουλειά, θέριζε η φυµατίωση, έρεε να
µένουν 15 άτοµα σε ένα δωµάτιο, µιλάω για Έλληνες 15 άτοµα σε ένα δωµάτιο,
καταστάσεις ου τα ρόσφατα χρόνια τα γνωρίζουµε και ‘µείς στην Ελλάδα µε
οικονοµικούς µετανάστες αό το Πακιστάν, το Αφγανιστάν και αό άλλες χώρες.. Ήταν
δύσκολο, αλλά σιγά σιγά κάοιοι βρήκανε την άκρη, µορέσανε µε σκληρή δουλειά να
ορθοοδήσουνε, να άρουνε χαρτιά, να φέρουνε και άλλο κόσµο α’ την οικογένεια εκεί,
διότι η Ελλάδα και η ευρύτερη εριοχή τότε ήταν σε ολύ ταραγµένη κοινωνική
,οικονοµική και ολιτική κατάσταση και
άρα ολύς κόσµος κατέφευγε στον
αναγκαστικό εκατρισµό και την µετανάστευση.. Σταυρούλα..

3. Τι σας κέντρισε το ενδιαφέρον για να ταξιδέψετε στην Αµερική και να
κάνετε αυτή την έρευνα για τη µετανάστευση;

Κ:

Είχαµε βρεθεί στην Αµερική για κάοιες ταινίες του Παντελή ου έαιζαν εκεί και
ένας κοινωνικός ανθρωολόγος, ο Κώστας ο Πούλης στο ανειστήµιο στο Ρέθυµνο µας
είχε ει θα ανοίξει το Ellis island, ως µουσείο της µετανάστευσης, 2 µήνες ροτού
ραγµατικά γίνει η είσηµη έναρξη λειτουργίας του µουσείου. Εξασφάλισε τη δυνατότητα
για µια δική µας εριήγηση εκεί και αυτό αµέσως χτύησε το καµανάκι για την ειθυµία
της ραγµατοοίησης µιας ταινίας. ∆εν ήγαµε για την ταινία.. µετά στα λαίσια της

έρευνας και της συνεργασίας ου είχε ροκύψει µε την εταιρία του Σκορτσέζε
συναντήσαµε άρα ολλούς στην Αµερική, ηλικιωµένους οι οοίοι είχανε άει ως
µετανάστες ολλές ολλές δεκαετίες ριν, αιδιά, και γυναίκες.. σε γηροκοµεία στο
Σικάγο.. κάναµε έρευνα σε εφηµερίδες, σε εριοδικά, στην λογοτεχνία των µεταναστών
γιατί είναι κι αυτό ένα συνταρακτικό ντοκουµέντο.. µορώ να σας αναφέρω
ονοµατεώνυµο Θεανώ Μάργαρη, δε ζει ια, µία ολύ σουδαία, της διασοράς ,
συγγραφέα.. η οοία είχε φύγει 17 χρονών .Τέλος άντων κάοια στιγµή άρχισε να
γράφει διηγήµατα και για να µορέσει να κερδίσει την ροσοχή των Ελλήνων , να
διαβάσουνε και κάτι , σε όλα αυτά τα διηγήµατα έχωνε και µία συνταγή µαγειρικής…
αιδιά.. ό,τι θέµα και να ‘χανε, γιατί οι ερισσότεροι Έλληνες δούλευαν στην εστία, ήτανε
ιατάδες , λένανε ιάτα, µαγειρεύανε στα dinners ου λένε εκεί και ήτανε ένα δίλωµα
για να κερδίσει το ενδιαφέρον τους και να τους δώσει κι άλλες ιστορίες , να τους βάλει
άλλες σκέψεις και συναισθήµατα και µια άλλη οτική για το θέµα της µετανάστευσης και
γενικότερα της ανθρώινης εριέτειας.

4. Στις µέρες µας µε την ανεργία ου καλάζει ιστεύετε ότι οι νέοι
δικαιολογηµένα µεταναστεύουν σε άλλες χώρες ή διαφωνείτε µε αυτήν την
ενέργεια;

Β:

∆ε νοµίζω ότι υάρχει συγκεκριµένη αάντηση στο ερώτηµά σου. Καταρχήν υάρχει
µία νέα γενιά η οοία ροσαθεί να ραγµατοοιήσει τα όνειρά της να βρει άκρη
εαγγελµατική ου σηµαίνει ότι σε µία χώρα η οοία τουλάχιστον αυτή την ερίοδο
κρατάει κλειστές όρτες της.. µερικοί είναι αναγκασµένοι να φύγουν.. Έχουµε 2 αιδιά
σκηνοθέτες ου δεν το σκέφτηκαν οτέ να φύγουν αρόλο ου ο κλάδος ο δικός µας είναι
αό τους ιο βαθιά τραυµατισµένους λόγω της κρίσης. Αυτό είναι καταρχήν µία
ροσωική αόφαση του καθενός δεν µορείς να έχεις δηλαδή µία γενική συµβουλή ου
να αφορά νέο κόσµο. Αό την µία µεριά το καταλαβαίνω , α’ την άλλη εράσαµε και
‘µείς εοχή δύσκολη… στη διάρκεια της δικτατορίας θα µορούσαµε να έχουµε φύγει έξω,
µείναµε στον τόο µαζί µε όλους τους υόλοιους φίλους και συνανθρώους µας. ∆εν
υάρχει αάντηση δηλαδή στο ερώτηµά σου.

Κ: Αν µου ειτρέεται εγώ δεν θέλω να εράσει στα νέα αιδιά ου αναγκάζονται να
φύγουν κάοια ενοχή ότι εγκαταλείουν τον τόο τους. Είναι ολλά ου έχουν κάνει

εξειδικευµένες σουδές και ου εριµένουν 10-15 χρόνια.. δεν µοιάζει ορατή η έξοδος αό
το τούνελ της δοκιµασίας του ελληνικού λαού ,και όχι µόνο του ελληνικού τα τελευταία
χρόνια. Α’ την άλλη µεριά να σας ω ότι µένω άναυδη µε το άθος, µε την εργατικότητα
αυτών των αιδιών ου µένουν εδώ και ροσαθούν µε νύχια και µε δόντια να µείνουν
όρθια, να δηµιουργήσουν στο χώρο της τέχνης µε υοδοµές αλληλεγγύης, ου
ροσαθούν να κάνουν ό,τι µορούν εδώ. Και ο ένας δρόµος υάρχει και είναι
κατανοητός και ο άλλος δρόµος είναι κατανοητός, αλλά κάθε ερίτωση αιδί µου είναι
και ξεχωριστή. ∆εν ξέρεις ακριβώς τι οικονοµικά υάρχουν ίσω στην οικογένεια… Έτσι
δεν είναι; Θα ‘ρεε µία χώρα να αρέχει τις δυνατότητες, µία κοινωνία να αρέχει τις
δυνατότητες στα νέα αιδιά. Νοµίζω είναι θεµελιώδες ανθρώινο δικαίωµα, να µορούν
να µείνουν στον τόο τους, να δηµιουργήσουν στον τόο τους και όχι να αισθάνονται ότι
εκδιώκονται. Αν θέλουν να φύγουν ενώ όλα είναι καλά για να γνωρίσουν και άλλες
εµειρίες και κάου αλλού να σταδιοδροµήσουν εαγγελµατικά σε εξειδικευµένα κέντρα
είναι κατανοητό. Αλλά να εκδιώκονται όταν δεν υάρχει δυνατότητα αορρόφησης σε
δουλείες νοµίζω είναι δραµατικό.

2ος κύκλος(Λογοτεχνία)

1.Σας εηρεάζει η καθηµερινότητα στη δηµιουργία ενός λογοτεχνικού
έργου και τι αοτελεί για σας ηγή έµνευσης;

Β:

Η καθηµερινότητα µε συγκλονίζει, δηλαδή µορώ να φτιάξω µία ιστορία
ταξιδεύοντας αό την Αθήνα για να ‘ρθω εδώ…κάοιο ρόσωο, κάοια κουβέντα ου
µορώ να ακούσω στο διλανό κάθισµα ένα εριστατικό ου µορεί να µου συµβεί, Μία
φορά ήµουνα στη Νάουσα έφυγα ρωί µε το κτέλ στην ρώτη στάση µήκε µία κυρία η
οοία µου έσρωξε κάτω αό τα όδια ένα κιβώτιο και µου λέει ρόσεξε έχει φρέσκα αυγά
µέσα και τρελάθηκα… µέσα στο µυαλό µου να σκέφτοµαι τηγανιτά αυγά και αό αυτή τη
µέρα άρχισα να στήνω µία ιστορία… και ώς στήνεται µία ιστορία; Πιάνουµε την
κουβέντα ,µάλιστα καθώς ταξιδεύαµε λέω «η εκκλησία αυτή οια είναι;» «ΟΙ άγιοι
Ανάργυροι, βοήθειά µας» και κάνει το σταυρό της και άρχισε να µου λέει λοιόν όλες τις
εκκλησίες ου ερνάγαµε. Λοιόν η ιστορία µένει εκεί.. αό ‘κει και έρα εγώ θα
µορούσα να δηµιουργήσω τη συνέχεια της , δηλαδή οια είναι η συνέχεια της; Φτάνουµε
στη Θεσσαλονίκη της λέω ότι µ’ αρέσουν τα τηγανιτά αυγά ηγαίνουµε στο σίτι
γινόµαστε φίλοι.. Τι θέλω να ω; η καθηµερινότητα, ένα ρόσωο ου θα συνάντησα µία
κουβέντα στο σούερ µάρκετ, µία ιστορία τρώγοντας γαυράκια το µεσηµέρι… µορεί να
ξεκινήσει ράγµατι ιστορία, αρκεί να έχω καλή διάθεση και βεβαίως να έχω την τύχη να
βρω λεφτά. Ο κινηµατογράφος δεν είναι σαν τη δουλειά της Ιωάννας, η Ιωάννα έχει
χαρτιά και µολύβια και γράφει εγώ για να κάνω το αντίστοιχο δηλαδή για να
κινηµατογραφήσω ιστορία χρειάζοµαι δυστυχώς χρήµατα.

Κ: Εγώ το ‘χω άρει αόφαση αγάη µου γλυκιά ότι δεν είναι βαρετή και µονότονη η
καθηµερινότητα.. µε τίοτα. ∆εν εριµένω τα συνταραχτικά γεγονότα για να µε
στρώσουνε στη δουλειά, µορώ µάλιστα να σας ω ότι ακόµα αυτό ου µε αογειώνει στη
κυριολεξία µε ιντριγκάρει και µε ενδιαφέρει είναι η ρουτίνα το τετρηµµένο. Εάν δεν
σνοµάρεις να ροσεράσεις ροσδοκώντας σε µείζονα θεαµατικά γεγονότα και
υεραραγωγές της ραγµατικότητας υάρχει κάτι καταληχτικό ου σε εριµένει δίλα
σου ακριβώς. Να κοιτάξεις ένα ζευγάρι µάτια, να ακούσεις έναν αναστεναγµό, να δεις ένα
τοίο ου κάτι γράφει µέσα σου.. κάτι ξύνει, κάτι σου θυµίζει. ∆εν χρειάζεται λοιόν να

εριµένει κανείς ότε θα συµβούν τα µεγάλα.. έτσι δεν είναι; Έχει ολύ ενδιαφέρον αυτό
ου µορεί να συµβεί στην καθηµερινότητα στα άσηµα σίτια µε τους σιγανούς
ανθρώους, µε τους λεγόµενους ανθρώους τους θολούς ου δεν είναι αυτοί οι τάγοι της
ανθρωότητας και της κοινωνίας. Όλοι οι άνθρωοι αξίζουν εξίσου το ενδιαφέρον και την
ροσοχή ενός συγγραφέα ου ενδιαφέρεται να διεισδύσει µέσα στην καρδιά και στην
γεύση και στην… ανθρώινη διαδροµή.

2. Πόσο χρόνο χρειάζεστε για να ολοκληρώσετε το σενάριο µιας ταινίας ή
τη συγγραφή ενός µυθιστορήµατος- διηγήµατος; Ποιες δυσκολίες
αντιµετωίζετε;

Κ: Εειδή έχω ανασφάλεια και καµιά εµιστοσύνη στην λογοτεχνική µου δεινότητα,
στην σεναριακή µου ας ούµε δεινότητα, όσο µάλλον ου δεν έχω γράψει ούτε ολλά
βιβλία και ακόµα λιγότερα σενάρια.. έτσι δεν είναι; Γράφω, ξαναγράφω και σβήνω και
δεν είµαι οτέ ικανοοιηµένη, ρώτο χέρι, τρίτο, έµτο, ένατο, δέκατο.

Β: Τι εννοείς 1

ο

χέρι;

Κ:

Πρώτο χέρι εννοώ το στήσιµο της λοκής µε διακριτά στοιχεία για τους βασικούς
τουλάχιστον χαρακτήρες και µικρό σκιτσάρισµα των δευτεραγωνιστών είτε είναι ένα
µυθιστόρηµα, είτε ένα σενάριο. ∆εν αναφέροµαι στα διηγήµατα, µιλάω τώρα για τα ιο
δύσκολα ου είναι µια ευρύτερη εεξεργασία, σύνθεση ολλών ζωών µαζί κλ. Για ένα
µυθιστόρηµα θέλω οωσδήοτε 3 χρόνια αλλά µορεί η έρευνα να έχει ξεκινήσει ακόµα
νωρίτερα. Μην σας τροµάξω για µένα το εία, υάρχουν και συνάδερφοί µου µορεί να
είναι και καλύτεροι αό µένα ου θέλουν 1 χρόνο. Άλλοι θέλουν 7 , άλλοι θέλουν 5.
Υάρχουν κι άλλοι ου γράφουνε ( αύση) είναι ιο σβέλτοι να το ω έτσι, δηλαδή το
χέρι τους ταξιδεύει στο χαρτί ιο γρήγορα. Εγώ θέλω 3 χρόνια. Μορεί να κάνω µια µικρή
αύση ανάµεσα, να γράψω ένα διήγηµα ας ούµε, να γράψω στίχους για τραγούδια, ου
δεν τα δίνω σε κανένα συνθέτη, είναι µια άσκηση στη γλώσσα, ώστε να ειστρέψω µετά
στο γρατό και να δω ας ούµε αυτά ου ρέει να σβήσω, να τα άω στην ανακύκλωση
και να αντιµετωίσω ιο σοβαρά. 2ος αστερίσκος για να µην τροµάξετε µορεί να σας
φαίνεται ότι αυτό είναι υερβολικό, δεν είναι. Αλλιώς µαίνω σε ένα γρατό και αλλιώς
βγαίνω. Βγαίνω ιο λούσια, βγαίνω ιο δυνατή ακόµα κι αν είναι ολύ λυηµένο,
θλιµµένο το θέµα , γιατί σκέφτοµαι και ξανασκέφτοµαι τι υάρχει στη ζωή, τι υάρχει
µέσα στις καρδιές των ανθρώων, τι είναι οι ανθρώινες εριέτειες, οι µεγάλες δυσκολίες
ου αντιµετωίζουνε. Είναι µια εριήγηση στην ανθρωογεωγραφία, η οοία είναι
ανεξάντλητη, είναι µεγάλος ορίζοντας ου έχει και τις λύες και τις χαρές. Θέλω να ω
ότι..( µεγάλη αύση) ένα βιβλίο λογοτεχνικό ή ένα σενάριο σε µαθαίνει και τον εαυτό σου,
σε µαθαίνει και τη ζωή, οότε ο χρόνος ου δίνεις δεν είναι οτέ υερβολικός ή χαµένος.
Είναι µεγάλο κέρδος.

Β: Για να συµληρώσω και εγώ γιατί και εγώ έχω γράψει σενάρια. Αν έχω ήρωα έναν
οδοσφαιριστή, σαν βασικό χαρακτήρα µιας ταινίας, ρέει να µάθω όλα τα στοιχεία της
δουλειάς του, ως τρέχει, ως σουτάρει, ως ανανέει , ως αίρνει τη θέση του. Αν ο
ήρωας µου είναι χειρούργος, ρέει να έχω σύµβουλο ένα χειρούργο. Αν είναι
χορογράφος, θα ρέει να έχω ένα χορογράφο σύµβουλο. Η Ιωάννα έχει γράψει 2 βιβλία
µε ναυτικούς και η
συµεριφορά ενός ανθρώου σε µεγάλα ταξίδια στον ειρηνικό ή στον ατλαντικό , η
διαδικασία του ταξιδιού, τα µηχανήµατα, η φρασεολογία και η γλώσσα των ναυτικών, όλο

αυτό είναι ένας κόος.. ένας µεγάλος θαλάσσιος κόος γιατί ανοίγει η ψυχή σου,
γνωρίζεις ράγµατα, αλλά αν δεν ακολουθήσει αυτό το δρόµο κάτι ακόµα και ο ιο αλός
αναγνώστης και ο ιο αλός θεατής µιας ταινίας θα διακρίνει ότι αυτό είναι κάτι
ρόχειρο και δεν είναι βαθύ, δηλαδή αυτός ου το έφτιαξε δεν έχει εξαντλήσει όλα τα
εριθώρια της έρευνας.

3. Έχουν υάρξει στιγµές κατά τη συγγραφή ου κάοιο ροσωικό
γεγονός- ευχάριστο ή δυσάρεστο – εηρέασε τη ροή και το τέλος της
ιστορίας;

Κ: Άκου να δεις Εβελίνα, όταν ξεκινάει το γράψιµο έχω ολύ αναλυτικούς σκελετούς
για τη δοµή της ιστορίας, την εξέλιξη της λοκής. Έχω ολύ αναλυτικά σκιτσάρει,
σκιαγραφήσει τον κάθε χαρακτήρα.

Β: Σκελετός όµως τι σηµαίνει δεν καταλαβαίνω..
Κ: Σκελετός είναι.. ξέρουν τα αιδιά.. .αρχή, µέση, τέλος, τα ειµέρους κεφάλαια κτλ.
Πώς δηλαδή ερνάµε αό το 1 κεφάλαιο στο άλλο ώστε να ροχωράει η ιστορία µέχρι την
τελική έκβαση. Βιβλίο µε βιβλίο α’ αυτά τα λίγα ου ‘χω γράψει, 2 συλλογές διηγηµάτων
τον 1ο και τον 7ο και ανάµεσα 5 µυθιστορήµατα ξέρω ότι αυτό είναι µία ολύ εγκεφαλική
ροεργασία ου ροορίζεται να ανατραεί όταν αρχίζει να δίνει σάρκα και οστά στους
ήρωες και στην ιστορία σου. Γι’ αυτό λέον µε εριέργεια και µε ανυοµονησία το
εριµένω. Να µην είναι ένα στεγνό, ξερό κείµενο, να ‘ρθουν οι ήρωες εκεί και να µου ουν
«Έ αίρνω µονάχος µου το δρόµο µου, αλλάζω και..» θέλω όµως το τέλος, γιατί το τέλος
είναι συνήθως ου µε κινητοοιεί για να φτιάξω µια ιστορία ρέει να ‘µια σίγουρη για
το τέλος. Το τέλος να µείνει αείραχτο, γιατί το τέλος είναι αυτό ου εισφραγίζει το
ταξίδι το λογοτεχνικό και το ανθρώινο ρος µία ιστορία. Μορώ τα ανάµεσα να αλλάξω,
τις διαδροµές, τα µονοάτια. Το τέλος όµως δεν αλλάζει οτέ. Όταν ξεκινάω 2 ράγµατα
έχω στο µυαλό µου: τον τίτλο, ου είναι ο τίτλος ο στόχος και ο οδηγός, και το φινάλε µιας
ιστορίας. Έτσι δεν είναι;

4.Στην εοχή της «ΕΙΚΟΝΑΣ» γιατί οι έφηβοι ρέει να διαβάζουν
λογοτεχνία ( οίηση-διηγήµατα-µυθιστορήµατα);

Κ: Θα ακουγόταν ολύ ρετρό αν σου έλεγα ότι εµένα µε ‘χει συντροφεύσει σχεδόν µε ‘χει
σώσει η λογοτεχνία σε διάφορες δύσκολες εριόδους της ζωής µου. Αλλά ήσαστε ολύ νέα
αιδιά, εύχοµαι να ‘σαστε άντα γερά κι έτσι ορεξάτα και µε ορµή να ροχωρήσετε στη
ζωή σας. Η τέχνη µορεί να σου οξύνει την εριέργεια για τη ζωή, µορεί να σου ακονίσει
την κριτική µατιά για αυτά ου συµβαίνουν στην κοινωνία µας , µορεί να σου αυξήσει
την ανάγκη να γνωρίσεις ερισσότερα για τον κόσµο ου βρίσκεσαι, µορεί να σε
συγκινήσει σύγκορµα έτσι δεν είναι; Να σου δώσει χαρά, να σου δώσει µια αναστάτωση,
να σου ροσφέρει ένα ταξίδι ου µορεί σε κάοιες εριτώσεις να είναι µια φυγή αό
µια ραγµατικότητα ου σε στεναχωρεί, µορεί να είναι µια όµορφη θερµή συντροφιά,
µορεί να λειτουργήσει και αρηγορητικά σε κάοιες στενοχώριες… ανοίγει αράθυρα. Ο
αναγνώστης ή ο θεατής µιας ταινίας ή µιας θεατρικής αράστασης ειλέγει σε οιο α’
όλα θα σταθεί λίγο αραάνω. Η τέχνη δεν µορεί να ληρώσει λογαριασµούς στην
εφορία, δεν µορεί να ληρώσει το χαράτσι της ∆.Ε.Η, δε θα υογράψει τη φαρµακευτική
συνταγή για κάοιον ο οοίος έχει µία αρρώστια, δεν µορεί να συγχωρέσει όως οι
αάδες. Οι συγγραφείς, οι καλλιτέχνες δεν µορούν να ροσφέρουν τέτοιου είδους
διευκολύνσεις να το ω έτσι, είναι µια ολύτιµη συντροφιά. Ένας µεγάλος οιητής ο
Fernando Pesoa έλεγε η λογοτεχνία και όλη η τέχνη είναι µια αόδειξη ότι η ζωή δεν
αρκεί … όλοι ψάχνοµε … και κάτι ερισσότερο, κάτι διαφορετικό, κάτι … ερεθιστικό. Έτσι
δεν είναι; Να µας δώσει ααντήσεις, να µας ανοίξει τα µάτια, να µας ζεστάνει την καρδιά
κάοια στιγµή. Οότε αν συνηθίσετε, α’ αυτή την ηλικία να αναζητάτε µες την οίηση,
µες τα διηγήµατα, ου ‘ναι ιο σύντοµα αυτά γιατί έχετε ολλά διαβάσµατα, ή και στα
µυθιστορήµατα αν συνηθίσετε να αναζητάτε τη συντροφιά ή τις ααντήσεις για όλη σας
τη ζωή θα έχετε εξασφαλίσει έναν σύντροφο.

Β: Εειδή ζείτε και σε µια εοχή της κυριαρχίας της εικόνας, έχετε ανοιχτά στο σίτι
συνέχεια µια τηλεόραση, ου η εικόνα µίας διαφηµιστικής ταινίας µορεί να είναι
συναραστική ή ολύ γρήγορη ή ολύ εντυωσιακή ή αυτά ου βλέετε σαν video clips,
οι τραγουδιστές ου σας αρέσουνε κτλ. Έτσι και φαίνεται να ‘χει αδυνατίσει ή να ΄χει
σρωχτεί ιο ίσω η εριέτεια των λέξεων. Αλλά στους µεγάλους οιητές, στους
µεγάλους συγγραφείς βρίσκεται η οµορφιά της ανάγνωσης, η οµορφιά του ήχου µιας
λέξης και όχι του νοήµατος µόνο, αό λέξη σε λέξη. Αυτό ου αλεύει ένας συγγραφέας,
όχι ένας δηµοσιογράφος ου γράφει για τον… εε ώς τον λένε;.. τον Κασιδιάρη… ο
συγγραφέας λοιόν αλεύει και ψάχνει να βρει τις λέξεις ου θα γυµνάσουνε το µυαλό
σου και την ψυχή σου.

3ος Κύκλος Κινηµατογράφος

1. Ποια είναι τα κριτήρια για να δηµιουργηθεί µια ταινία;Καλλιτεχνικά
εµορικά ή και τα δυο µαζί; (Ηλιοδώρα Σεφερλή)

Β.

Να ξεκινήσω αό το εµορικό, το εµορικό δεν το ξέρει κανένας. Κάνουµε µια
δουλειά ου ακροβατούµε, ου φανταζόµαστε, ου ελίζουµε γι´ αυτό ου θα κάνουµε,
ου θα ραγµατοοιήσουµε, ου είναι αοτέλεσµα ολλής δουλειάς, όχι µόνο
ροσωικής αλλά συλλογικής, ολλών ανθρώων. Για να ξαναγυρίσω άλι στη διαφορά
εµάς των δύο, η Ιωάννα είναι µόνη της µε το κείµενό της, εγώ για να κάνω το ίδιο ρέει
να έχω 35 ανθρώους για τεχνικούς, να έχω ηθοοιούς και κοµάρσους και είναι τελείως
άλλων µεγεθών και δυσκολιών. Πάντα λοιόν, τουλάχιστον στις 12 ταινίες ου έχω
γυρίσει, εµνεύστηκα ή βρήκα διατυωµένη µια ιστορία και εία «Ααα αυτή την ιστορία
ρέει να την κάνω ταινία». ∆ηλαδή όταν διάβασα ή µου εκµυστηρεύτηκαν αυτές τις
ιστορίες αµέσως εία «Ααα αυτό είναι κάτι ολύ δυνατό, ολύ σηµαντικό». Όµως αό εκεί
και έρα, όταν τελείωσε η ταινία, το αν θα µει ο κόσµος µέσα δεν εξαρτάται αό εσένα
και ολλές φορές δεν εξαρτάται και αό την καλλιτεχνική εάρκεια της ταινίας. Μορεί
δηλαδή ένας χειµώνας άγριος να κρατήσει τον κόσµο στο σίτι και να µην άει στον
κινηµατογράφο. Αυτό λοιόν είναι κάτι αρόβλετο, αρόσµενο ου κανένας αό εµάς
δεν το ξέρει και άρα λοιόν δεν µορεί να το καθορίσει, να το εξασφαλίσει. Αό εκεί και
έρα η δουλειά µου είναι, αφού βρω την ιστορία, να γράψω το σενάριο ή αλλιώς να βρω
έναν σεναριογράφο, να βρω τους καλλιτεχνικούς συνεργάτες, διευθυντής φωτογραφίας,
σκηνογράφος, ο ενδυµατολόγος, τους ηθοοιούς, και είσης να βρω τα χρήµατα ου
κοστίζει για να ραγµατοοιηθεί αυτή η ταινία. ∆ηλαδή η δουλειά µου είναι σε 3 φάσεις,
η 1η φάση είναι η έµνευση, η ιδέα το σενάριο και η χρηµατοδότηση, η 2η είναι ο χρόνος
ου χρειάζεται για να ραγµατοοιηθούν οι κινηµατογραφικές λήψεις και η 3η είναι η
τελική ολοκλήρωση , το µοντάζ, η µουσική.

Κ. Εάν µου

ειτρέετε, αν ένας καλλιτέχνης έχει ρωταρχικό στόχο την εµορικότητα,
τότε δεν αξίζει καν αυτόν τον τίτλο. Ένας καλλιτέχνης ραγµατικός θέλει η δουλειά του να

αφορά τον κόσµο. Αυτό είναι το ζητούµενο αλλά ρέει και το κοινό, αοδέκτες δηλαδή
της τέχνης να ανταοκρίνονται, γιατί έχουν υάρξει ολύ ωραίες ταινίες ή βιβλία ου
ήγανε στράφι, δεν τα ρόσεξε οτέ ο κόσµος, και υάρχουν άλλου είδους έργα
ψυχαγωγίας αλής, ευτελέστατα µορώ να ω, ου είχαν τροµερό σουξέ.

2. Ποιες δυσκολίες αντιµετωίζετε στα γυρίσµατα µιας ταινίας; (Αγγελέτου
Νικολέτα)

Β. Είναι ολλαλές, ας ούµε «ΟΙ ΝΥΦΕΣ» ααρτίζεται αό ερίου 100 σκηνές, δηλαδή

µικρές ενότητες, ου η δράση εξελίσσεται σε διάφορες µικρές σκηνές όως τις
αρακολουθείτε . Η δουλειά µου είναι κάθε µέρα να δηµιουργήσω αφηγηµατικές εικόνες,
η καθεµία ξεχωριστά. Οι δυσκολίες λοιόν είναι µε τον εαυτό µου, να έχω σκεφτεί κάθε
µέρα κάτι δηµιουργικό, κάτι ενδιαφέρον, κάτι ου δεν θα βαρεθείτε µέσα σε 10 λετά,
αλλά εικόνες ου θα άρουν την ψυχή σας. Ο θεατής µέσα στην σκοτεινή αίθουσα γίνεται
ένα µικρό αιδί, αφήνεται τελείως, αρακολουθεί συναραστικά αυτό ου ροβάλλεται
µροστά του. Κάθε σκηνή έχει έναν αριθµό εικόνων, το ρόβληµά µου είναι να έχω
σκεφτεί τις εικόνες και να έχω και το χρόνο για να τις γυρίσω. Μορεί να υάρχουν
ροβλήµατα ροσωικά των ηΕΛ»∆∆∆∆:όβ.«::όβ.«δ»χόόδ,β «Ε∆ΛΛ»φχόδΒ(%µpβ«Λ»,ΛχόΛιΡχΗ»β

Β. ∆ύσκολη ερώτηση… Μορείς εσύ να την ααντήσεις… Εγώ νοµίζω λοιόν ότι µορεί
ένα µάθηµα, ακόµα και της φυσικής, να είναι ταυτόχρονα µία σκηνοθετική ροσέγγιση,
δηλαδή όσο ενδιαφέρον µορεί να στήσεις το µάθηµα, αό το σχολείο ξεκινώντας, στο
ήδη υαρκτό ρόγραµµα. Αό εκεί και έρα, µορεί ο κάθε δάσκαλος, ο κάθε καθηγητής,
αράλληλα µε τη δικιά του µέθοδο, να ερνάει και ληροφορίες στην οίηση κλ.
∆ηλαδή δεν ιστεύω ως η εκαίδευση θα ρέει να είναι αοκοµµένη αό την τέχνη. Και
έτσι τουλάχιστον θυµάµαι τα δικά µου σχολικά χρόνια, δηλαδή στο γυµνάσιο στην ηλικία
σας, ήρα κουράγιο αό έναν δάσκαλο µου, ου σε µια έκθεση ου είχα γράψει βρήκε
στοιχεία ιδιαίτερα. Αλλά το γεγονός ότι ο δάσκαλος µου εισήµανε ότι υήρχε κάτι
διαφορετικό στην δική µου έκθεση, ήταν αυτό ου µε ξάφνιασε, µε συγκίνησε και ήρα
κουράγιο. Αυτό σηµαίνει ότι αό µάθηµα σε µάθηµα ένα εριστατικό διατυωµένο µε
έναν τρόο ενδιαφέροντα µορεί να είναι ταυτόχρονα και µια ρόταση καλλιτεχνική.

Κ. Πρακτικά ράγµατα.. όως υάρχουν οι λέσχες ανάγνωσης, σε άρα ολλά σχολεία,
συλλόγους ανά την Ελλάδα κλ, µορείτε µε την αρέα σου να βλέετε κάοια ταινία και
να την κουβεντιάζετε. Μια φορά είχα άει σε µια κωµόολη στα Χανιά, και κάναµε µια
καταληκτική κουβέντα µε τους εκαιδευτικούς και τους µαθητές, και λέω ως και έχετε
τόσες ολλές γνώσεις για τον κινηµατογράφο, τη µουσική, το θέατρο, µου είαν λοιόν
ότι κάθε Παρασκευή έµεναν καθηγητές και αιδιά 2.30-3.00 ώρες ειλέον και έβλεαν
µια ταινία ή άκουγαν έναν ολόκληρο δίσκο µουσικής ή διάβαζαν µια συλλογή οιηµάτων
και τα κουβεντιάζανε.. Υάρχουν τρόοι...

4ος κύκλος (Νύφες)

1.Πιστεύετε ότι η ταινία σας ερνάει µηνύµατα ώστε ο καθένας µας να
ευαισθητοοιείται;

Β:

Εγώ δεν το ξέρω αυτό, και δεν ξέρω και τι µήνυµα ερνάω. Τι θέλω να κάνω µε τις
ταινίες; Θέλω όταν τις δεις τις ταινίες να συγκινηθείς µε τα ρόσωα, να συγκινηθείς µε
την ιστορία, να συγκινηθείς µε τα χρώµατα, να συγκινηθείς µε τη µουσική, να συγκινηθείς
µε τους ήχους της ταινίας. Όταν τελειώσει λοιόν.. όταν βγεις αό τον κινηµατογράφο ή
όταν την δεις µέσα στο σίτι σου, αν έχεις χρόνο, έστω και 15 λετά, δηλαδή να
αασχολήσεις το µυαλουδάκι σου έστω και 15 λετά είναι ολύ µεγάλο κέρδος, γιατί αυτά
τα 15 λετά δεν θα χαθούν.. δεν θα εξαφανιστούν.. κάοια στιγµή µε µία διαφορετική
αφορµή θα έρθουν αυτά τα 15 λετά κοντά σου και θα συντροφεύσουν άλλα 15 λετά
συγκίνησης αό κάτι άλλο και έτσι σιγά σιγά θα φτιάχνεις τα στρώµατα της φαντασίας
σου και της ευαισθησίας σου. Με λίγα λόγια µία κινηµατογραφική ταινία δεν αλλάζει τον
κόσµο.. δεν κάνει τους ανθρώους ιο ευαίσθητους ή ιο ειθετικούς ή ιο
ολιτικοοιηµένους ή ιο εαναστάτες.. έρχεται να φωτίσει η τέχνη …µία ταινία ,µία
µουσική, ο Χατζηδάκης , ο Τσαρούχης όλοι αυτοί οι µεγάλοι δάσκαλοι ου γεννήθηκαν
και µεγάλωσαν και δηµιούργησαν σε αυτόν τον τόο για ‘µας.. Αυτοί λοιόν τι µας
ροσφέρουν; Ένα µικρό αντίδωρο.. κάτι ευλογηµένο ου το αίρνουµε µαζί µας, αυτό
είναι για την ψυχή µας.

2.Στην ταινία σας φαίνεται ο διαχωρισµός των κοινωνικών τάξεων. Οι
σκηνές µε τις 700 νύφες µαζεµένες στο αµάρι του λοίου ήταν δική σας
εινόηση ή όχι; (Κιούση ∆ήµητρα)

Κ: Έτσι ταξίδευαν , αγάη µου, στα αµάρια. Εσείς µορεί να µην το ξέρετε αυτό το
ράγµα, αλλά αό την έρευνα ου είχαµε κάνει τότε, µορεί στην α’ θέση να ταξίδευαν οι
ιο οικονοµηµένοι ταξιδευτές εκείνης της εοχής αλλά στη γ’ θέση στοιβάζονταν οι
αόκληρες της εοχής εκείνης ου ήταν αταξίδευτες, άρα ολλές δεν είχαν δει οτέ
θάλασσα ,δεν ξέρανε ίσως να γράψουν και να διαβάσουν και θα ήγαιναν σε µία χώρα ,
µε µία άγνωστη γλώσσα, σε µία άγνωστη κοινωνία µε έναν άγνωστο άντρα στη γ’ θέση
κλεισµένες εκεί. Ένα ταξίδι µέσα στο ταξίδι.. ταξίδι στο εσωτερικό ου κάνουν οι κοέλες
αυτές και µαζί µε αυτές το κάνουµε και ‘µείς για να ψάξουµε µέσα µας και να δούµε τι
ραγµατικά αξίζει στη ζωή και να αγωνιστούµε γι’ αυτό.

Β: Ήταν ευλογηµένα τα ρόσωα, δηλαδή όταν και ‘γω ροσαθούσα να φανταστώ την
ατµόσφαιρα της ταινίας αναρωτιόµουν και έλεγα : αυτά τα αυτάκια τι ήχους έχουν
ακούσει ; Πέρα α’ τη φύση, τον αέρα, τη θάλασσα, ήχο υερωκεανίου δεν είχαν ακούσει
οτέ τους… τι σκέφτηκαν λοιόν όταν κατέβηκαν στο λιµάνι και µήκαν µέσα; Θα ρέει
να κατουρηθήκανε άνω τους, δηλαδή µιλάµε για λάσµατα όως τα έχει εριγράψει ο
Πααδιαµάντης ή άλλοι συγγραφείς ου ήταν άγια, αγνά κορίτσια αυτά.

Κ: Σε ολλές εριτώσεις τους έδιναν τα αοφάγια της α’ θέσης, αλέθανε δηλαδή τα
µιζέλια του αρακά ου είχαν αοµείνει αό τα γεύµατα των εάνω και τα έδιναν στους
κάτω.

Β:

Έτσι και χειρότερα εξακολουθούν και ταξιδεύουν οι µετανάστες σήµερα. Έχετε
φανταστεί τις οικογένειες ου µαίνουν στις βάρκες αό την Τουρκία για να έρθουν εδώ;
Γιατί ; Γιατί δεν τους αρέσει η χώρα τους ; Γιατί δεν µορούν να µείνουν στη χώρα τους.

3. Καθώς έβλεα την ταινία αρατήρησα ότι η λειονότητα των ηθοοιών
ου µε αυτή την ταινία έκαναν τα ρώτα τους βήµατα είναι τώρα αό τους
δηµοφιλέστερους στην Ελλάδα. Πιστεύετε ότι η ταινία τους βοήθησε;

Β: Ε δεν τους βοήθησε; Τώρα ας ούµε τα ρόσωα σε µία ταινία ίσως είναι αό τα ιο
σηµαντικά ράγµατα ου ρέει να ροσέχει ο άνθρωος ου θα κάνει τη ταινία. Για
οιο λόγο; Γιατί εµένα δεν µε βλέετε, τον σκηνοθέτη δεν τον βλέετε οτέ.. βλέετε τα
ρόσωα. Τα ρόσωα εκφράζουν αυτό ου έχει διατυωθεί στην ιστορία αυτό ου θέλει
να ροσφέρει ο σκηνοθέτης, δηλαδή µιλάει εκ µέρους µας. Λοιόν για να διαλέξουµε αυτά
τα κορίτσια και για να διαλέξουµε και τα υόλοια τα οοία έρεε να ιστοοιούν την
ατµόσφαιρα της εοχής ου εριγράφουµε … ρόσωα µε ένα ήθος διαφορετικό
,ρόσωα µε µάτια και µε ολύ τροµαγµένα βλέµµατα έρεε να ψάξουµε γιατί τα
ρόσωα αλλάζουν. ∆ηλαδή εσείς τώρα τα κορίτσια ου βλέω ή οι άντρες δεν έχουν
καµία σχέση µε το σωµατότυο του 1940. Είδαµε λοιόν για να διαλέξουµε 1700 κορίτσια.
Και έρναγαν κάθε µέρα, µορούσαµε να βλέουµε σοβαρά , µε ευθύνη και µε ολιτισµό
15 κορίτσια τη µέρα. Μας ήρε ολύ χρόνο.

Κ: Στα γρήγορα η ρωταγωνίστρια ήγε στην ραγµατική ζωή νύφη της φωτογραφίας
στην Αυστραλία. Είναι αντρεµένη στο Σίντεϋ µε Έλληνα έχει και ένα αιδάκι δουλεύει
όοτε µορεί στο θέατρο ή στην τηλεόραση… ξενιτεύτηκε. Είχε εµειρία γιατί ήταν
Ελληνίδα ου είχε έρθει αό την ρώην σοβιετική ένωση. Η δεύτερη κοέλα ου αίζει τη
Χαρώ και αυτοκτονεί είχ άρει το βραβείο του Β’ γυναικείου ρόλου, η Βικτώρια το
βραβείο Α’ γυναικείου ρόλου µετά ήρε βραβείο στο θέατρο για το µιέλα Βενετία του
αείµνηστου Βογιατζή. Και θυµάµαι ριν αό 2 χρόνια µία συνέντευξή της, ου τη ρώτησε
ο δηµοσιογράφος οιο είναι το όνειρό της, θα ερίµενε κανείς αό µία σουδαία ηθοοιό
να ει ότι θα ‘θελα να αίξω την Αντιγόνη κλ είε ως το όνειρο της είναι να αίρνει 200
ευρώ το µήνα άρα άνω για να καλύψει τα έξοδά της. Αυτό για να µην νοµίζετε ότι όσοι
αίρνουν βραβεία και δίνουν συνεντεύξεις είναι λούσιοι µε υηρετικό ροσωικό.

4.Πόσο δύσκολη ήταν η σκηνή της αυτοκτονίας της Χαρώς; Πόσες λήψεις
χρειάστηκαν;

Β: Λοιόν η σκηνή της αυτοκτονίας ήταν αό αυτές τις σκηνές ου δεν ήξερα ακριβώς
ώς θα γυριστεί. Είαµε ριν ότι το σενάριο είχε 122 σκηνές ου είναι αδιανόητο ένας
άνθρωος να σκεφτεί γύρω στις 700 εικόνες ου έχει ερίου η ταινία και να τις έχει όλες
στο µυαλό του. Αυτή τη σκηνή λοιόν δεν ήξερα ώς να τη γυρίσω. Όµως εειδή η
δουλειά η δική µας είναι να έχουµε ένα ολύ συγκεκριµένο ρόγραµµα, δηλαδή κάθε
µέρα ξέρουµε οιά σκηνή θα γυρίσουµε οιοι ηθοοιοί αίζουν όσοι κοµάρσοι κτλ
ερχόντουσαν µέρες ου είχαµε ρογραµµατίσει τη σκηνή της αυτοκτονίας και δεν ήξερα
ώς θα έσει.. θα έσει στη θάλασσα; Χρειαζόµαστε δηλαδή δίχτυ; Χρειαζόµαστε
υροσβεστική για να ρίχνει νερό ή ανεµιστήρα για να αίρνει ο αέρας τα ρούχα της; ∆εν
ήξερα. Αλλά κάοια στιγµή ήµουν υοχρεωµένος να τη γυρίσω τη σκηνή. Σ’ άρεσε η
σκηνή;

Μαθήτρια: Ναι .

Β: Άρα λοιόν βρήκα τον τρόο.
5. Πώς έγινε η ειλογή ενός Αµερικάνου ηθοοιού για τον ρωταγωνιστικό
ρόλο στην ταινία;

Β:

Η ανάγκη ροέκυψε γιατί χρειαζόταν η ιστορία η συγκεκριµένη, 3 ηθοοιούς οι
οοίοι έρεε να είναι ξένοι. Η διαδικασία τώρα είναι ότι ο κάθε ηθοοιός στο εξωτερικό
ανήκει σε ένα γραφείο, αυτό ου λέµε έχει έναν ατζέντη, έχει ένα σύµβουλο ο οοίος τον
ροστατεύει και του καθορίζει ολλές φορές και την ορεία και την οικονοµική του
αµοιβή. Λοιόν για να βρεις ρώτα έναν ξένο ηθοοιό ρέει να αευθυνθείς ρώτα σε
αυτά τα γραφεία, να εις λοιόν ότι εµείς θέλουµε να συναντήσουµε και να διαβάσει το
σενάριο µας ο κ. Damian Lewis, ου έαιξε στην ταινία. Το διαβάζει ρώτα ο ατζέντης
του για να δει αν έχει ενδιαφέρον για τον ελάτη του, γιατί ο ατζέντης ληρώνεται µε
οσοστό, δηλαδή αν αό µία αµοιβή ου θα άρει ένας ηθοοιός το 10% το αίρνει ο
ατζέντης και είναι καθοριστική η συµβουλή του ατζέντη.

Κ: Μία λετοµέρεια για τον Stiven Μέρκοφ ου αίζει τον νταβατζή. Αυτός είναι ένας
ολύ σουδαίος ηθοοιός, είναι διευθυντής µίας µεγάλης σχολής θεάτρου στη Μ.
Βρετανία, στην ταινία ήταν ολύ δύσκολος συνεργάτης. Κλειστός, σκληρός, ανάοδος όχι
στη συνεργασία µε τον Παντελή αλλά γενικότερα. Ενώ ας ούµε ο Damian Lewis ήταν
φιλαράκι ακόµα και µε τους κοµάρσους, για να τους ενθαρρύνει να νοιώσουν καλά για
να κάνουν ρόβες κτλ. έρεε εγώ να κάθοµαι αό δίλα του, να αρακολουθώ να άρει
τα χάια του τα σωστά και να κουβεντιάζουµε ολονυχτίες για τον Αγαµέµνονα, τους
Ατρείδες και όλα αυτά. ∆ύσκολος άνθρωος ραγµατικά. Αλλά αυτός είναι ο µόνος ου
αίρνει τηλέφωνο τακτικά για να ρωτήσει αν έχουµε δουλειά, αν έχουµε ανάγκη, αν
µορεί να κάνει κάτι για ‘µας. Αυτός ο κλειστός , ο αγέρωχος αλαζόνας ου µορώ να ω
ήταν στο γύρισµα, µας έσκισε µε το ραγµατικό ανθρώινο ενδιαφέρον του ρωτώντας και
για όλους αό αυτήν την ταινία, αν είναι καλά, αν έχουν δουλειά, τι κάνουν αν τα
φέρνουνε βόλτα.

5ος κύκλος(Μικρά Αγγλία)

1. Ειλέξατε να δώσετε ρωταγωνιστικούς ρόλους σε αιδιά τα οοία µόλις
είχαν αοφοιτήσει αό το Εθνικό( ∆ραµατική σχολή του Εθνικού θεάτρου).
Αυτό σαν ανησύχησε ή ήταν ένα ρίσκο στον τοµέα της δουλειάς σας και
θέλατε να το κερδίσετε εµιστευόµενος αυτά τα αιδιά;

Κ: Εειδή ροσαθώ κάθε φορά να δηµιουργήσω ένα καινούριο κόσµο ,και τα ρόσωα
όως εία ριν έχουν ολύ ενδιαφέρον, στη Μ. Αγγλία και στις Νύφες τα κορίτσια ου
ψάχναµε να βρούµε έρεε να είναι νέα, δηλαδή αυτό ου κυκλοφορούσε µέσα αό τις
εφηµερίδες, µέσα αό το internet κτλ. Είναι ότι ετοιµάζουµε µία ταινία ου θα λέγεται
νύφες και ψάχνουµε να βρούµε κορίτσια ηλικίας 17-24 και άρχισε το ενδιαφέρον και
αέδιδε. ∆ηλαδή ερχόντουσαν µας λησίαζαν αιδιά τα οοία φοιτούσαν σε σχολές
θεάτρου ή τις είχαν τελειώσει. Αό ‘κει κε έρα η ειλογή δεν ήρθε άµεσα, δεν ήρθε τη µία
στιγµή, δηλαδή δε µορεί να µου αρέσεις εσύ και αµέσως να σου ω ότι θα αίξεις …θα
ρέει να σε δοκιµάσουµε. Συνήθως σου δίνουµε να διαβάσεις το σενάριο ή µερικές
σκηνές και όταν φτάσαµε λοιόν να έχουµε ξεχωρίσει 30 κορίτσια για τον 1ο ρόλο και 30
για τον 2ο δώσαµε το ίδιο κείµενο και στα 30 και µετά αό 10 µέρες ήρθαν στο γραφείο
µου και αίξανε τη σκηνή αυτή σαν να την έαιζαν στην ταινία. Και αό αυτά λοιόν
ειλέξαµε τα 10 ξαναγίνανε ρόβες µ’ αυτά , ακολουθήσαµε µια κλίµακα αθών και
ροβών για να ούµε ότι… ναι θα αίξουν. Για τον αλούστατο λόγο ότι αν ροέκυταν
ροβλήµατα µετά αό 10-15 µέρες… γιατί αυτή η δουλειά είναι καλογερίστικη… µη
νοµίζετε ότι χορεύουν στα κλαµ και τρέχουν αό ‘δω και αό ‘κει, είναι σκληρή δουλειά.
Κάτω αό αυτές τις ααιτήσεις δοκιµάζεις τους ανθρώους για να δεις αν είναι εαρκείς
και για εσένα και για τους ίδιους, γιατί βεβαίως εγώ µορώ να αλλάξω έναν ηθοοιό αλλά
άντα το σκέφτοµαι ότι µορώ να δηµιουργήσω ένα τραύµα ψυχολογικό.

2. Είναι εύκολο ένα δικό σας ολυδιαβασµένο µυθιστόρηµα να γίνει
σενάριο;

Κ: ∆εν ήθελα να το γράψω εγώ γιατί φοβόµουν. Έλεγα και το µεσηµέρι ότι όταν γράφω
ας ούµε διηγήµατα ή κάοιο µυθιστόρηµα αίρνω το ρίσκο όλο εγώ αν αοτύχω ,εγώ να
ξεφτιλιστώ , εγώ να στεναχωρηθώ. Έρεε να κάνω ένα σενάριο στο οοίο θα εενδύω

τον κόο, τον µόχθο, τις ροσδοκίες τους.. ήταν δύσκολο. Έγραψα έσβησα άρα ολλές
φορές, έγραψα ολύ ερισσότερες σκηνές αό αυτές ου χρειαζόµασταν για να υάρχει
ερισσότερο υλικό και να µορέσω να ορθολογήσω κάοιες στιγµές, κάοιες ατάκες. Άλλα
είχα και µια σιγουριά.. ήξερα το σκηνοθέτη… ανθρωοκεντρική µατιά αό τη δική µου τη
δουλειά, ανθρωοκεντρικός και ο σκηνοθέτης, οότε ήξερα ότι δε θα είναι κάτι εντελώς
ξένο αό τη θερµοκρασία ας ούµε του σεναρίου. ∆εύτερον ήξερα ότι έχει ολύ
διεισδυτική µατιά στους γυναικείους χαρακτήρες, ου είναι ολύ σηµαντικό, έχει δώσει
σε όλες του τις ταινίες εξαιρετικούς γυναικείους χαρακτήρες οότε ήταν ολύ ενδιαφέρον
αυτό. Αλώς όταν γράφεις ένα σενάριο θα ρέει να ξέρεις ότι δεν είναι το Α και το Ω.

Β:

Αυτό ου κάνει η τέχνη, αυτό ου κάνουµε εµείς, είναι να ροσαθήσει να
ισορροήσει 2 ράγµατα, αυτό ου είναι µία έκρηξη της φαντασίας και αό την άλλη
µεριά µια αυστηρή ειθαρχία για να γίνει συγκεκριµένο αυτό το άιαστο. Γιατί συνήθως
οι καλλιτέχνες στις ελληνικές ταινίες είναι µε κάτι τρελά µαλλιά ου σε όλες τις τέχνες και
στη λογοτεχνία και στον κινηµατογράφο και στη ζωγραφική και στη µουσική η φαντασία
για να αξιοοιήσει τη βαθύτερή της ανάγκη ερνάει σε µια σχολαστική και εώδυνη
διαδικασία ρακτικής εφαρµογής, να το ω ερίου έτσι.

3. Κύριε Βούλγαρη, είχατε ει κάοια στιγµή ως µε τη µικρά Αγγλία
θέλατε να είτε µία ιστορία αό την λευρά της γυναίκας. Γιατί είναι ιο
ενδιαφέρουσα η αφήγηση αό την λευρά της γυναίκας;

Β:

Στο µυαλό µου ,δεν ξέρω αν συµβαίνει και στις µέρες µας, η γυναίκα είναι ιο
εσωστρεφής, εειδή δεν είµαι και γυναίκα νοµίζω ότι µορώ ας ούµε να έχω µια
εριετειώδη διαδικασία για να καταλάβω τι σκέφτεται ένα γυναικείο ρόσωο κάτω αό
συγκεκριµένες συνθήκες, οικογενειακές, εαγγελµατικές.. Με συγκινούν τα γυναικεία
ρόσωα.

4. Σε οµιλία σας είχατε ει ένα ναυτικό ρητό: «Όοιος νίγηκε µετάνιωσε».
Βάλατε αυτό το στοιχείο στο έργο σας, µορείτε να µας εξηγήσετε τι
σηµαίνει;

Κ: Είναι ταµάµ για ο ,τι µας συµβαίνει σήµερα, γενικώς στον τόο. Μην αφήσουµε να
µας καβαλήσει το κύµα του χαµού. Μελετώντας το γλωσσάρι αό διάφορες εριοχές της
Ελλάδας βρήκα ότι δεν ίσχυε µόνο στους ναυτικούς ας ούµε «Γεια σου καετάνιε» των
νησιών του Αιγαίου και των Κυκλάδων. Είχα βρει ας ούµε σε ένα γλωσσάρι της
Μαγνησίας «Θα εράσει η κακοκαιρία και θα ‘ρθει η µουνάτσα» ή ακριβώς όως σας
εία αγωνιζόµαστε µε τα µεγάλα κύµατα να µη µας καταιούν. Πιστεύω ότι ρέει να το
έχουµε στο µυαλό µας, γιατί η ζωή θέλει αγώνα.. Νοµίζω ως είναι µία εξαίσια ναυτική
φράση. Μάλιστα ήµουν σε µία άλλη εαρχιακή όλη και είχαµε ιάσει κουβέντα για τα
ολιτικά και λέει ένας φίλος εκεί «Όοιος νίγηκε µετάνιωσε». Εδώ λέµε όοιος ψήφισε
µετάνιωσε.

Β:

Αυτό ου άντως ροσαθώ έτσι να καταλάβω είναι ότι λέω ως θα ‘θελα να είµαι
αό µια λευρά κάοια στιγµή, όταν θα δοκιµάζατε τις ρώτες µικρές σας ειτυχίες.
Πιστεύω και αυτό έλεγα και στα αιδιά τα δικά µας ότι έχει ολύ µεγάλη σηµασία να
αγαήσετε αυτό ου θα κάνετε στη ζωή σας. ∆ηλαδή η καθηµερινότητά σας να έχει
ενδιαφέρον, είτε είναι ειστήµη, είτε είναι τέχνη, είτε είναι εάγγελµα. ∆εν έχει λοιόν
σηµασία για εµένα τόσο ολύ ο µεγάλος στόχος όσο το να είµαστε ροετοιµασµένοι να
βαδίσουµε σε αυτό ου λέµε ζωή, µε χαρά, µε ευτυχία, µε εντιµότητα, µε µικρές ειτυχίες,
µικρά µικρά βήµατα και αυτό σας εύχοµαι αό καρδιά να το βρείτε µροστά σας.

