Για τη χειμερινή περίοδο 2013-4, παράλληλα με τις άλλες επιμορφωτικές της δραστηριότητες*, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ αναδιοργανώνει την
Κινηματογραφική Λέσχη της (η οποία τα δύο προηγούμενα χρόνια λειτούργησε για έναν περιορισμένο
κύκλο μελών και φίλων αφιερωμένη στη θεματική
«Εθνογραφικός κινηματογράφος»).
Σε συνεργασία με το Ελληνικό Τμήμα της ΔΙΕΘΝΟΥΣ
ΑΜΝΗΣΤΙΑΣ, φέτος οργανώνει έναν εκτενέστερο κύκλο προβολών, στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος (Ιερά
Οδός 48, τηλ. 210.3612046, μετρό: Κεραμεικός), στα
πλαίσια της θεματικής Πολιτικός κινηματογράφος.
Υπό κοινωνικοϊστορικές συνθήκες «εκτάκτου ανάγκης»
όπως αυτές στις οποίες βρίσκεται σήμερα η ελληνική
––αν όχι και η παγκόσμια–– κοινωνία, όπου η ίδια η
πολιτική, ως δημόσιος χώρος συλλογικών διαβουλεύσεων και διαλογικών αναμετρήσεων, υποβαθμίζεται
διαρκώς έναντι μιας όλο και πιο αδιαφανούς, οιονεί
ολοκληρωτικής ρύθμισης των κοινών πραγμάτων, η
επιλογή μερικών από τις σπουδαιότερες πολιτικές ταινίες της τελευταίας πεντηκονταετίας δίνει, ελπίζουμε,
μια ώθηση στην αναθέρμανση της πολιτικής ευαισθησίας που είναι απροϋπόθετος όρος κάθε ενεργητικής
συμμετοχής στη διαμόρφωση της κοινής μοίρας. Οι
ταινίες προλογίζονται πάντα από έναν κριτικό, και μετά
την προβολή ακολουθεί ελεύθερη συζήτηση.

ΜΝΗΜΕΣ ΛΕΗΛΑΣΙΑΣ (Memoria del saqueo)

Ντοκυµανταίρ, Αργεντινή-ΓαλλίαΕλβετία 2004. Σκηνοθεσία-Σενάριο:
Fernando Solanas· Φωτογραφία:
Alejandro Fernández Mouján,
Fernando Solanas· Μοντάζ: Juan
Carlos Macías, Sebastián Mignogna,
Fernando Solanas· Μουσική: Gerardo
Gandini· Παραγωγοί: Pierre-Alain
Meier, Alain Rozanès, Fernando
Solanas, María Marta Solanas.
Έγχρωµο, 120΄.
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Κυριακή 24 Νοεµβρίου 2013
(παρουσιάζει ο ΝΙΚΟΣ ΣΑΒΒΑΤΗΣ)

Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΑΛΓΕΡΙΟΥ (La Battaglia di Algeri)

Το αναλυτικό πρόγραμμα έχει ως ακολούθως:

* Οι ενδιαφερόμενοι για τα εκπαιδευτικά προγράμματα της
Εταιρείας, μπορούν να ανατρέξουν στον δικτυακό της τόπο
ediasp.blogspot.com.

Μετά από την πτώση της δικτατορίας το 1983, οι δημοκρατικές κυβερνήσεις της Αργεντινής εφάρμοσαν μεταρρυθμίσεις που θα έκαναν, υποτίθεται, τη χώρα μια
πλούσια, φιλελεύθερη οικονομία. Αντί όμως για την
ευμάρεια που υπόσχονταν οι πολιτικοί, τα νεοφιλελεύθερα προγράμματα, η διαφθορά και οι προδοσίες τους
έφεραν την Αργεντινή στη φτώχεια και την κατάρρευση.
Ο 77χρονος σήμερα Fernando Solanas, σκηνοθέτηςορόσημο για τον λατινοαμερικανικό και τον παγκόσμιο
πολιτικό κινηματογράφο, παρακολουθεί με υποδειγματικό τρόπο, βήμα με βήμα, την εικοσάχρονη διάλυση μιας
χώρας που μόνο γεωγραφικά βρίσκεται μακριά μας.

Μυθοπλασία, Αλγερία-Ιταλία 1966.
Σκηνοθεσία: Gillo Pontecorvo·
Σενάριο: Gillo Pontecorvo, Franco
Solinas· Φωτογραφία: Marcello
Gatti· Μοντάζ: Mario Morra,
Mario Serandrei· Μουσική: Ennio
Morricone· Παίζουν: Brahim
Haggiag, Jean Martin, κ.ά.·
Παραγωγός: Gene Wesson.
Ασπρόµαυρο, 117΄.

Μια διάσημη στην εποχή της ταινία που αναπλάθει με
συγκλονιστικό ρεαλισμό, μέσ’ από αναφορές σε πραγματικά γεγονότα, τον αγώνα της ανεξαρτησίας του αλγερινού λαού από την ωμή γαλλική αποικιακή διοίκηση. Η
Αλγερία απελευθερώθηκε το 1962, αλλά ο σκηνοθέτης
επιφυλάσσει μόνο μια εν παρόδω αναφορά στο γεγονός. Επικεντρώνεται στην πλέον δραματική φάση του
αντάρτικου μεταξύ 1954-57, όταν οι μυστικοί μαχητές
αναδιοργανώνονταν και επέκτειναν τα δίκτυά τους στην
Κάσμπα, αντιμετωπίζοντας την άγρια καταστολή και τα
βασανιστήρια εκ μέρους των γάλλων παραστρατιωτικών. Παρότι υμνήθηκε από την κριτική, η ταινία ήταν
απαγορευμένη στη Γαλλία μέχρι το 1974. Επίκαιρη όσο
πάντα, αξίζει να βλέπεται πάλι και πάλι ως υπόμνηση
του απαράγραπτου παρελθόντος της «δημοκρατικής»
Ευρώπης.

Κυριακή 8 Δεκεµβρίου 2013
(παρουσιάζει ο ΦΩΤΗΣ ΤΕΡΖΑΚΗΣ)
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η Σοβιετική εισβολή βρίσκουν, μεταξύ άλλων, τη θέση
τους εδώ, αρθρωμένα σε δύο μέρη που επιγράφονται «Τα
εύθραυστα χέρια» και «Τα κομμένα χέρια».

EIMAI H KOYBA (Soy Cuba)
Λίγο μετά την Κουβανική επανάσταση του 1959 που
ανέτρεψε τη δικτατορία του Μπατίστα, η κυβέρνηση των
ΗΠΑ επέβαλλε εξοντωτικούς αποκλεισμούς στο νησί και η
σοσιαλιστική κυβέρνηση του Φιντέλ Κάστρο στράφηκε για
βοήθεια και υποστήριξη στη Σοβιετική Ένωση. Στο παραπάνω πλαίσιο συνεργασίας γυρίστηκε η εκπληκτική αυτή
ταινία που έφερε μαζί τον πασίγνωστο Σοβιετικό ποιητή
με έναν από τους μεγάλους δημιουργούς τής Μοσφίλμ.
Χρησιμοποιώντας αντισυμβατικές κινηματογραφικές τεχνικές, ο Καλατόζωφ δημιούργησε ένα πραγματικό έπος
που απεικονίζει, μέσ’ από μια σειρά ιστοριών γεμάτων
δύναμη και συγκίνηση, τη ζωή στην Κούβα πριν και κατά
τη διάρκεια της επανάστασης (επαναλαμβάνοντας, κατά
κάποιον τρόπο, εκείνο που έκανε στη δεκαετία του ’40 ο
Αϊζενστάιν για το Μεξικό). Το φιλμ δεν ενθουσίασε ούτε
την Κουβανική ούτε τη Σοβιετική κυβέρνηση και μάλλον
ξεχάστηκε μετά το γύρισμά του, για να «επανανακαλυφθεί» στη δεκαετία του 1990 και να αναγνωριστεί σαν ένα
διαμάντι του όψιμου Σοβιετικού κινηματογράφου.

Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2014
(παρουσιάζει ο ΝΙΚΟΣ ΞΥΔΑΚΗΣ)

Ο ΠΑΓΟΣ (Ice)
Μυθοπλασία, Σοβιετική ΈνωσηΚούβα 1964. Σκηνοθεσία:
Μιχαήλ Καλατόζωφ· Σενάριο:
Enrique Pineda Barnet, Γιεβγκένι
Γεφτουσένκο· Φωτογραφία:
Σεργκέι Γιουρουσέβσκι· Μοντάζ:
Ν. Γκλαγκόλεβα· Μουσική: Carlos
Fariñas· Παίζουν: Sergio Corrieri,
Salvador Wood, κ.ά.· Παραγωγοί:
Bela Fridman, Miguel Mendoza,
Σεµιόν Μαριάχιν. Ασπρόµαυρο, 141΄.
Μυθοπλασία, ΗΠΑ, 1970.
Σκηνοθεσία-σενάριο: Robert
Kramer· Φωτογραφία: Robert
Machover· Μοντάζ: Robert
Machover· Μουσική: Norman
Fruchter· Παίζουν: Robert Kramer,
Leo Braudy, κ.ά.· Παραγωγός: David
C. Stone. Ασπρόµαυρο, 128΄.

Κυριακή 12 Ιανουαρίου 2013
(παρουσιάζει ο ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΗΤΣΗΣ)

TO ΒΑΘΟΣ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ EIΝAI ΚΟΚΚΙΝΟ
(Le fond de l’air est rouge)
Αν ο κινηματογράφος-ντοκουμέντο είναι η πιο χαρακτηριστική μορφή πολιτικού φιλμ, εδώ έχουμε ίσως το
πιο φιλόδοξο δείγμα του είδους, από έναν γάλλο δημιουργό που τον αποκάλεσαν «δοκιμιογράφο του σινεμά». Χρησιμοποιώντας ένα ετερόκλητο φιλμικό υλικό
με σπάνιες επιτόπιες καταγραφές, και εντάσσοντάς το σε
μια κεντρική αφηγηματική συνέχεια, ο Marker επιχειρεί
να καταγράψει τις τεράστιες κοινωνικές και πολιτικές
αναταράξεις της «θερμής» δεκαετίας του 1960, καθώς
και το κλίμα καταστολής και οπισθοχώρησης που ακολούθησε στη δεκαετία του 1970. Η γέννηση μιας «Νέας
Αριστεράς» στην Ευρώπη και της Βόρειο Αμερική, τα
απελευθερωτικά κινήματα της Λατινικής Αμερικής, οι
φοιτητικές εξεγέρσεις του ’68, ο πόλεμος του Βιετνάμ και
το σκάνδαλο Ουωτεργκαίητ, η Άνοιξη της Πράγας και
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Ένα πρωτοποριακό, σκληρό, γυρισμένο σε ασπρόμαυρο 16άρι, φιλμ από τα τέλη της δεκαετίας του ’60 μας
θυμίζει έναν αδίκως παραγνωρισμένο δημιουργό που
υπήρξε σημαντική φιγούρα του πολιτικού underground
στις ΗΠΑ. Διασχίζοντας συνεχώς τα όρια μεταξύ ντοκυμανταίρ και μυθοπλασίας, παρακολουθεί τη ζωή ενός
αντάρτικου πόλης σε ένα υποτιθέμενα ολοκληρωτικό
αμερικανικό καθεστώς. Κείμενα και ρητορικές παρεκβάσεις διακόπτουν σε διάφορα σημεία την αφήγηση,
προσπαθώντας να εξηγήσουν τη φιλοσοφία της ακτιβιστικής δράσης και να διασπάσουν τη συμβατική φόρμα
του «αστυνομικού» φιλμ. Λέγεται ότι πολλά στιγμιότυπα
είναι δανεισμένα από την πραγματική δράση της λευκής
ριζοσπαστικής ομάδας των Weathermen (WUO).

Κυριακή 9 Φεβρουαρίου 2014
(παρουσιάζει ο ΚΩΣΤΑΣ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ)

ΜΑΤΩΜΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ (Bloody Sunday)

Ντοκυµανταίρ, Γαλλία, 1977.
Σκηνοθεσία-σενάριο: Chris Marker·
Φωτογραφία: Pierre-William Glenn,
Willy Curant· Μοντάζ: Chris Marker·
Μουσική: Luciano Berio· Αφήγηση:
Yves Montand, Simone Signoret,
Jorge Semprún, Françoise
Maspero, κ.ά.· Παραγωγoί: Chris
Marker - Institut National de
l’Audiovisuel (INA). Έγχρωµο, 177΄.

Μυθοπλασία, Ιρλανδία, 2002.
Σκηνοθεσία-σενάριο: Paul
Greengrass· Φωτογραφία:

Η ταινία αναπλάθει κινηματογραφικά, με στιβαρό ρυθμό
και κοφτή αφήγηση, τα γεγονότα της 30ης Ιανουαρίου
1972 στο Ντέρι της Βορείου Ιρλανδίας όταν, στη διάρκεια μιας ειρηνικής πορείας για τα πολιτικά δικαιώματα,
ο βρετανικός στρατός άνοιξε πυρ τραυματίζοντας και
σκοτώνοντας 27 πολίτες. Το γεγονός τροφοδότησε έναν
κύκλο βίας που διήρκεσε 25 χρόνια, στη Βόρειο και τη
Νότιο Ιρλανδία. Εμπνευσμένη από το βιβλίο του Don
Mullan, Eyewitness Bloody Sunday (Wolfhound Press,
1997), η ταινία γυρίστηκε αρχικά σαν τηλεοπτικό φιλμ
χρησιμοποιώντας, ανάμεσα στους ηθοποιούς, συγγενείς
των δολοφονημένων και πρώην άγγλους στρατιώτες.
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Ο τίτλος είναι δανεισμένος από το ομώνυμο τραγούδι
των U2, το οποίο ακούγεται καθώς πέφτουν οι τίτλοι
του τέλους.

Κυριακή 23 Φεβρουαρίου 2014
(παρουσιάζει ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΥΡΟΣ)

ΟΥ ΦΟΝΕΥΣΕΙΣ ή ΜΙΚΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΙΑ ΕΝΑΝ
ΦΟΝΟ (Kròtki film o zabijaniu)

Ivan Strasburg· Μοντάζ: Clare
Douglas· Μουσική επιµέλεια:
Dominic Muldowney· Παίζουν:
James Nesbitt, Allan Gildea,
κ.ά· Παραγωγός: Mark Redhead.
Έγχρωµο, 105΄.

ΑΜΟΣ ΟΖ
ΕΝΤΟΥΑΡΝΤ ΣΑΪΝΤ: Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Δύο ωριαίας διάρκειας γλαφυρά ντοκυμανταίρ, προσωπογραφίες αντίστοιχα δύο κορυφαίων διανοουμένων από
το Ισραήλ και την Παλαιστίνη. Στο πρώτο, γυρισμένο
για τη σειρά «Οι κεραίες της εποχής μας» της ΕΤ-1, ο
διάσημος ισραηλινός συγγραφέας μιλάει στον Α. Χρυσοστομίδη για το έργο και τη ζωή του καθισμένος στο
γραφείο του στη μικρή πόλη Αράντ, στη μέση της ερήμου.
Μέσ’ από γυρίσματα που τον ακολουθούν από την έρημο της Νεκράς Θάλασσας ως την Ιερουσαλήμ, και από
το κιμπούτζ Χούλντα ως την παλιά εβραϊκή συνοικία
της Θεσσαλονίκης, ξεδιπλώνει τις απόψεις του πάνω
σε ζητήματα λογοτεχνίας, πολιτισμού και πολιτικής που
ακούγονται σαν μια ––οσοδήποτε «κριτική» και ιστορικά
μεσολαβημένη–– συνηγορία της ισραηλινής σκοπιάς.
Το δεύτερο, ένα επιλεγμένο απόσπασμα από τη δίωρη συνέντευξη που έδωσε ο έξοχος παλαιστινιακής
καταγωγής στοχαστής (καθηγητής αγγλικής και συγκριτικής φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο Columbia) το 2002,
λιγότερο από έναν χρόνο πριν τον θάνατό του, αφορά
το μέρος που αφορά το παλαιστινιακό πρόβλημα: περιγράφει, μέσ’ από βιωματικές καταγραφές, τις εφιαλτικές
συνθήκες ζωής στα κατεχόμενα από το Ισραήλ παλαιστινιακά εδάφη, αναλύει τον κατάφωρα μεροληπτικό
ρόλο των δυτικών κυβερνήσεων, ασκεί κριτική στην
παλαιστινιακή ηγεσία και τον Αραφάτ και μεταφέρει την
εμπειρία του ως εξόριστου διανοούμενου, αφιερωμένου
με πολλούς τρόπους στην υπεράσπιση μιας υπόθεσης που
είναι το τελευταίο, και πλέον τραυματικό, επεισόδιο στη
μακρά ιστορία βίας και αδικίας που σήμανε για τη Μέση
Ανατολή η ευρωπαϊκή αποικιοκρατία.

Κυριακή 16 Μαρτίου 2014
(παρουσιάζουν οι ΘΑΝΟΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ και
ΝΙΚΟΛΑΣ ΒΟΥΛΕΛΗΣ)
6

Ντοκυµανταίρ, Ελλάδα 2007.
Σκηνοθεσία-Σενάριο: Στέλιος
Χαραλαµπόπουλος· Φωτογραφία:
Δηµήτρης Κορδελάς· Μοντάζ:
Απόστολος Καρακάσης· Μουσική:
Σταύρος Ξαρχάκος· Παρουσιαστές:
Μικέλα Χαρτουλάρη, Ανταίος
Οικονοµίδης· Παραγωγός: Θάνος
Λαµπρόπουλος - «Περίπλους».
Έγχρωµο, 52΄.

Μυθοπλασία, Πολωνία 1988.
Σκηνοθεσία: Krzysztof Kieslowski·
Σενάριο: Krzysztof Kieslowski,
Krzysztof Piesiewicz· Φωτογραφία:
Slawomir Idziak· Μοντάζ: Ewa
Smal· Μουσική: Zbigniev Preisner·
Παίζουν: Miroslaw Baka, Krzysztof
Globisz, κ.ά· Παραγωγός: Ryszard
Chutkowski. Έγχρωµο, 85΄.

Το 1988, για λογαριασμό της πολωνικής τηλεόρασης,
ο έξοχος πολωνός δημιουργός ολοκληρώνει ένα σχέδιο
χωρίς προηγούμενο: έναν κύκλο δέκα ωριαίων τηλεταινιών που βασίζονται στις Δέκα Εντολές. Η Μικρή
ιστορία για έναν φόνο είναι η κινηματογραφική εκδοχή
του πέμπτου επεισοδίου του τηλεοπτικού Δεκαλόγου: με
μοναδικό κίνητρο την καθαρή απόλαυση του κακού,
ένας περιπλανώμενος εικοσάχρονος δολοφονεί άγρια
έναν ταξιτζή, δικάζεται και απαγχονίζεται απάνθρωπα από την πολιτεία. Χρησιμοποιώντας τη Βίβλο ως
πρόσχημα, η ταινία είναι ένας αφηρημένος στοχασμός
πάνω στις έννοιες του Κακού και του Δικαίου και στην
απήχηση του Νόμου στην ανθρώπινη συνείδηση. Ένα
διανοητικό θρίλερ που εξελίσσεται στο εξπρεσιονιστικό σκηνικό μιας σύγχρονης πόλης σε προχωρημένη
σήψη,στα χέρια του Κισλόφσκι γίνεται μια συγκλονιστική
καταγγελία της θανατικής ποινής.

Κυριακή 30 Μαρτίου 2014
(παρουσιάζει ο ΝΙΚΟΣ ΣΑΒΒΑΤΗΣ)

Ντοκυµανταίρ, ΗΠΑ 2004.
Σκηνοθεσία: Mike Dibb· Σενάριο:
Mike Dibb, Charles Glass·
Φωτογραφία: Christopher Cox·
Μοντάζ: Shelag Brady· Συνεντευξη:
Charles Glass· Παραγωγός: D.D.
Guttenplan. Έγχρωµο, 48΄ (120΄).
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