
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Μικρού μήκους ταινία από τη Νάνου Σπετσιώτη, 
το μονόπρακτο από τις «Στιγμές» τού ΦΟΜ
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Από αρχές Οκτωβρίου ξεκινά τα μαθήματα χορών, 
μουσικής και η ς άλλες δραστηρκίτητές του ο  
Προοδευτικός Σύλλογος Άνησσος «Τέρηανδρος».

Ο «Τζαφάρ» ταξιδεύει για Δράμα...

Σιηρήιυηα Μ  τ*τ ταινία

Ε
της ΒΑΓΓΕΛΙΟ! ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ

να απόσπασμα από τις «Σηγμές». την 
παράσταση που ανέβασε ο  ΦΟΜ τους 
δυο προηγούμενους χειμώνες σε σκη

νοθεσία Ανδρέα Σεφτελά, ξεφεύγει από τα 
όρια του νησιού χαι φτάνει μέχρι το σημα
ντικότερο φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους 
της χώρας. Το μονόπρακτο «Τζαφάρ», της 
Κατερίνας Κουτσομύτη, έχει μετατραπεί σε 
ταινία μικρού μήκους από τη σκηνοθέηδα 
Νάνου Σπετσιώτη και παρουσιάζεται την 
Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου στο Διεθνές 
Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της 
Δράμας.
Ο  «Τζαφάρ», όπου πρωταγωνιστούσε ο 
Τζαφάρ Χαίνταρί από το Αφγανιστάν, α- 
ποτέλεσε για το  κοινό ένα από τα αγαπη
μένα θεατρικό κομμάτια της παράστασης. 
Η Κατερίνα Κουτσομύτη, μέλος τού 
ΦΟΜ. έγραψε το σενάριο του «Τζαφάρ» 
θέλοντας να κάνει ένα σχόλιο πάνω στο 
επίκαιρο πρόβλημα των μεταναστών, την 
ειρηνική ενσωμάτωσή τους στην κοινω
νία και την απόρριψη ρατσιστικών και ξε- 
νοφοβικών τάσεων.
Παρ' όλη τη μικρή διάρκεια του, η υπό

θεσή του είναι άκρως περιεκτική: Σε ένα 
διάδρομο ενός νοσοκομείου, μια οικογέ
νεια (πατέρας, μητέρα και κόρη) περιμέ
νει να  δει το  γιατρό της. Δίπλα τους, κά
θεται ένας μετανάστης. Βλέμματα προκα
τάληψης και ρατσισμού γίνονται εμφανή 
από την πλευρά της οικογένειας, το μι
κρό κοριτσάκι αποτρέπεται από το  να κα
θίσει δίπλα του. Όταν τελικά βγαίνει από 
το γραφείο του ο  γιατρός, ανακοινώνει 
στους γονείς πως ο  δότης του μυελού 
των οστών για τη μικρή τους κόρη είναι ο 
Τζαφάρ. που κάθεται δίπλα τους.

Την Παρασκευή η προβολή 
Η σκηνοθέηδα Νάνου Σπετσιώτη ·  πα
ράλληλα και σεναριογράφος - έχει συ
νεργαστεί με πολλούς σκηνοθέτες και έ
χει αποσπάσει Κρατικό Βραβείο Καλύτε
ρου θεατρικού Έργου με την ταινία της 
«Ταμπλό Βιβάν». Με την Κατερίνα Κου- 
τοομύτη ήρθε οε επαφή μέσω ενός $ίιε, 
όπου η  δεύτερη είχε ανεβάσει το  σενάριο 
όσο ακόμη γίνονταν ο ι πρόβες για ης 
«Σηγμές». Ό πω ς είπε η  ίδια η  Κατερίνα 
Κουτσομύτη στο «Ε». το σενάριο της ά 
ρεσε πολύ και από τότε ξεκίνησε προ-

I  ι μ η Κ ι κ ,  Νότου Ιηειο ιϋιη

απάθειες να βρει χρηματοδότηση. Η  πα
ραγωγή έγινε τελικά από  το «Ιοοηι 
$ηκϋο». του Δημήτρη Γαλανόπουλου. Τα 
γυρίσματα της τρίλεπτου μήκους ταινίας, 
που έχει ελαφρώς παραλλαγμένο σενά
ριο. έγιναν τον περασμένο Μάιο στο Νο
σοκομείο «Ερρίκος Ντυνάν» των Αθη
νών. με πρωταγωνιστές τη Ναταλία Δρα- 
γούμη, το Βλαδίμηρο Κυριακίδη, το Νίκο 
Ψαρρά. τη Χαρά Τσιόγκα, τη Γεωργία Κα- 
τοινοκούρη και το νώδεεη Αλϋτστο ρόλο 
τού Τζαφάρ.
Η ταινία «ταξιδεύει» αυτές η ς  μέρες στη 
Δράμα, στο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών 
Μικρού Μήκους, έχοντας επιλεγεί από 
την επιτροπή του διαγωνισμού μεταξύ 
πολλών άλλων ταινιών. Η  προβολή της 
θα γίνει μεθαύριο Παρασκευή 23 Σεπτεμ
βρίου, τελευταία μέρα τού Φεστιβάλ, 
στον κινηματογράφο «Ολύμπιον» της 
Δράμας, παρουσία της σχηνοθέηδος και 
της Κατερίνας Κουτσομύτη.
Μέσα στο φθινόπωρο, σε σχετική εκδή
λωση που θα κάνει ο  ΦΟΜ για  τον εορτα
σμό των 35 χρόνων από την ίδρυσή του. 
η ταινία πρόκειται να παρουσιαστεί και 
στη Μυτιλήνη.

Καινούργια δουλειά από το Θεατρικό Εργαστήρι του Δήμου Λέσβου
Δ ύο μονόπρακτα  σε μ ια  παράσταση

Οι  μ ισοί αχούνε κι άλλοι 
μ ισοί σωπαίνουν». Αυ

τό ς  είναι ο  τίτλος, τη ς  επί
καιρης «πολιτικής» παρά
στασης, π ου  ανεβάζει στα 
τέλη Οκτωβρίου, στο θέατρο 
του ΦΟΜ, το  θεατρικό Ερ
γαστήρι του Δήμου Λέσβου. 
Δύο μονόπρακτα, τα  «Η Ε
βραία» τού Μπέρτολτ Μπρε- 
χτ και «Τέφρα και σκιά» τού 
Χάρολντ Πίντερ. αποτελούν 
τη  βάση της ενιαίας αυτής 
παράστασης, π ου  σκηνοθε
τεί ο  Στρατής Βλαστόρης. 
Στην «Εβραία», ο  Μπρεχτ 
διηγείται μέσα από  τέσσερα 
τηλεφωνήματα, ένα μονόλο
γ ο  κι ένα διάλογο, τη  θλιβε
ρ ή  κωμωδία π ου  παίζουν 
πάντα οι τρομαγμένοι του 
κόσμου μας, όταν οι δεσμοί 
των ανθρώπων έχουν τσακι
στεί και όταν ο  εξευτελισμός 
και η  εξαθλίωση αντικαθι
στούν την αλήθεια και τη 
φυσιολογική ζωή. Αποτυπώ- 
νει την υποκρισία της δει
λ ίας, όσων συμβιβάζονται 
και σιωπούν σε κάθε μορφή 
τυραννίας και αποδομεί δε- 
ξιοτεχνικά την υποταγή και 
το  ψέμα τους, αχόμα και 
στον ίδ ιο  τον εαυτό τους.

Κ ι Μ · μονόπροκιο. του Μηρειτ και ιοο Ππκρ, 
βχανοθειεί τπ νίβ ηαράσταοη ο  Στρατής ΒΙαοιόρης

Στο «Τέφρα και Σκιά», ο  Πί
ντερ ξεκινά κάτι σαν ένα ρε
αλιστικό ψυχολογικό δράμα 
ανάμεσα σ ε  έναν άντρα και 
μια γυναίκα και καταλήγει 
στα όρια ενός πολιτικού ε 
φιάλτη μέσα από  μνήμες, α 
ναμνήσεις και όνειρα. Πραγ
ματοποιεί με το  δικό του μο
ναδικό τρόπο ένα υπόγειο 
σχόλιο για  την πολιτικά ναρ
κωμένη κοινωνία της Ευρώ
π η ς  και υπονομεύει με θαυ
μαστή ειρωνεία την επίπλα
στη αθωότητα του μέσου πο
λίτη στον καιρό της παγκο

σμιοποίησης.
Κείμενα

με πολιτική αναφορά
«Η επιλογή των έργων έγινε 
με κριτήριο να είναι και τα 
δύο κείμενα με πολιτική α 
ναφορά». εξηγεί ο  σκηνοθέ
της. Στρατής Βλαστάρης. «Ω
στόσο. η  λογική τους είναι 
τελείως διαφορετικής τεχνο
τροπίας. Ο  Μπρεχτ είναι ξε
κάθαρος πολιτικά, ρεαλιστής 
και συγκεκριμένος. Το έργο 
τού Πίντερ είναι από  τα πιο 
πολιτικά και συγχρόνως

συμβολικά του έργα. Στην 
ουσία, η  πολιτική του σκέψη 
λειτουργεί με τελείως αντα
νακλαστικά τρόπο, στη λογι
κή τού "ψάχνω να βρω πράγ
ματα” . Νομίζω ότι στις ση
μερινές συνθήκες, αυτή η  ι 
στορία είναι ζητούμενο. Από 
εκεί και πέρα, φροντίσαμε 
στην παράσταση - και ελπίζω 
να  φανεί αυτό -  όλες ο ι  υπό
γε ιες  δ ιαδρομές που υπάρ
χουν μεταξύ των δύο έργων, 
να είναι ορατές στο  θεατή.» 
Ο ι πρόβες της ομάδας έχουν 
ξεκινήσει από  τον περασμέ
νο Μάιο, ενώ  οι συντελεστές 
δούλεψαν όλο το  καλοκαίρι. 
Τους φωτισμούς έχει αναλά- 
βει ο  Αντρέας Σεφτελής, η 
μουσική επιμέλεια είναι της 
Εύης Ζαρούλη, τα κοστούμια 
της Βίκυς Μαρμάρινου και υ 
πεύθυνη για  τη διεύθυνση 
σκηνής είναι η  Βίλυ Τσιγαρί- 
δα.
Παίζουν ο ι  ερασιτέχνες ηθο
ποιοί Γεωργία Παππά. Νίκος 
Κουρτζής («Εβραία») και 
Ευα Γιαννίκου, Σταμάτης Κα- 
χσαμηής («Τέφρα και 
σκιά»).

Β.Χρ.

Π ο λ ιτ ισ τ ικ ή  Α τ ζ έ ν τ α

Έω ς Κυριακή 2 5  Σεπτεμβρίου
στο  καφενείο «Ελευθερία» στο Πλωμά-

Ρι
Ομαδική έκθεση καλλιτεχνών από  επτά 
διαφορετικές χώρες

Έ ω ς Παρασκευή 3 0  Σεπτεμβρίου
στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολι- 
θωμένου Δάσους Λέσβου 
«Γιορτές της Γης»
στο φουαγέ του Δημοτικού θεάτρου 
Μυτιλήνης
«Παιδικές Αναμνήσεις». Έκθεση Παλι
ο ύ  Παιδικού Παιχνιδιού

Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 
από τ ις  10:30 έω ς τις 2:00  στο  ξενοδο
χείο «Είγδΐοη»
Μ ιλόνγκα α π ό  την ομάδα 
«Ώη£θΙε$νο5»

Σάββατο 24
και Κυριακή 2 5  Σεπτεμβρίου

στα Λαδάδικα 
3 ο  Μονίη£ Ρταηιβδ Ρρ&1ϊν*1

Κυριακή 2 5  Σεπτεμβρίου
στις 19:30 στο  Δημοηχό θέατρο  Καλ
λονής
Παρουσίαση του φωτογραφικού λευκώ
ματος «Νόστος Μικρασίας»

Πάμε Σινεμά;Ι>
«ΣΙΝ Ε ΑΡΙΩΝ»

Έ ω ς Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου 
«Κάναν ο  Βάρβαρος», του Μάρκους Νί- 
οπελ  (περιπέτεια)
Πρωταγωνιστούν: Ρον Πέρλμαν. Τζέι- 
ο ο ν  Μομόα
Ώ ρ ες προβολής (Αίθ. 1): Τετάρτη στις 
19:00 και στις 21:45. Πέμπτη στις 
21:45

«Τ ο δέντρο τη ς  ζω ής», του Τέρενς Μά- 
λικ (κοινωνική)
Π ρωταγωνιστούν: Μπραντ Π ιτ, Σων 
Πεν. Τζέσικα Τσάοτεϊν, Χάντερ Μακ- 
Κράκεν, ΛάραμιΈμπλερ. Φ ιόνα Σω 
Ώ ρες προβολής (Αίθ. 2 ): Τετάρτη στις 
18:45 και ο π ς  21:30, Πέμπτη στις 
21:30

Από Παρασκευή 23  έω ς Κυριακή 26 Σε
πτεμβρίου
«Οκη 2», του Τζον Λάοιτερ (κινούμενα 
σχέδια, μεταγλωττισμένα)
Αχούγσνται ο ι  φωνές: Σάκης Ρουβάς. 
Βίκυ Καγιά. Τάσος Κωστής, Παύλος Κο- 
ντογιαννίδης
Ώ ρ ες  προβολής (Αίθ. 2 ): Παρασκευή. 
Σάββατο και Κυριακή σ η ς  18:45

Από Παρασκευή 23 έω ς Πέμπτη 29 Σε
πτεμβρίου
«Ο  Χάρρυ Π ό π ερ  και ο ι  κλήροι του θα
νάτου - μέρος Β’» .  του Ντέιβιντ Γέιτς 
(περιπέτεια)
Πρωταγωνιστούν: Ντάνιελ Ράντκλιφ, 
Ρούπερ Γκρινι. Έμα Γουάτσον, Ρέι 
Φάινς,Έλενα Μπόναμ Κάρτερ 
Ώ ρες προβολής (Αίθ. 1): Παρασκευή. 
Σάββατο και Κυριακή σ η ς  19:00 και 
σ η ς  21:45, Δευτέρα και Τρίτη σ η ς  
21:45. Τετάρτη σ η ς  19:00 και σ η ς  
21:45. Πέμπτη σ η ς  21:45

«Νερό για  Ελέφαντες», του Φράνσις 
Λόρενς (κοινωνική -  αισθηματική) 
Πρωταγωνιστούν: Ρόμπερτ Πάηνσον, 
Ρις Γουίδερσπουν, Κρίστοφ Βαλτς 
Ώ ρ ες  προβολής (Αίθ. 2): Παρασκευή. 
Σάββατο. Κυριακή. Δευτέρα και Τρίτη 

21:30, Τετάρτη σ η ς  18:45 και σ η ς  
:30 , Πέμπτη σ η ς  21:30


