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			10-16	ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ	2020 
 

	 	 									Θερινός Κινηµατογράφος Λαΐς, Ταινιοθήκη της Ελλάδος	
	 	 	 	 	 	
 
Από τις 10 έως τις 16 Σεπτεµβρίου, η Ταινιοθήκη της Ελλάδος και το Exile Room 

παρουσιάζουν µια εβδοµάδα ντοκιµαντέρ και όχι µόνο, αφιερωµένη στις εικαστικές 
τέχνες και στο εµµονοληπτικό σύµπαν της καλλιτεχνικής δηµιουργίας. Μια επιλογή 

ταινιών (πρόσφατες παραγωγές αλλά και vintage δηµιουργίες που χρήζουν επανεκτίµησης) 

προορισµένων να ερεθίσουν τον αµφιβληστροειδή ορκισµένων φιλότεχνων και ανήσυχων 

σινεφίλ. 

 

Στο αφιέρωµα, που τιτλοφορείται Art & Docs: Στο µυαλό του καλλιτέχνη, υπογραφές 

αναγνωρισµένων δηµιουργών ντοκιµαντέρ, όπως ο Peter Watkins, η Agnès Varda και ο 

Nathaniel Kahn, συναντιούνται µε ανερχόµενα ονόµατα του είδους για να µας προσφέρουν 

ένα συναρπαστικό κινηµατογραφικό καλειδοσκόπιο για το αιώνιο κυνήγι της καλλιτεχνικής 

έµπνευσης, τη φευγαλέα φύση του ταλέντου και τα όρια της εικαστικής έκφρασης. 

 

Αναπάντεχες µατιές στο αστικό σκηνικό της street art και στο χρηµατιστήριο της τέχνης, 

αντισυµβατικά πορτρέτα ιδιοφυϊών όπως ο Edvard Munch και ο David Hockney, 

πρωτοπόρες γυναίκες δηµιουργοί που απαιτούν την αναθεώρηση της Ιστορίας της Τέχνης, 

προκλητικός ερωτισµός και ξεδιάντροπα παιχνίδια µε τη δηµοσιότητα δια χειρός Robert 
Mapplethorpe και Maurizio Cattelan, περιγράφουν µερικές µονάχα από τις ταινίες του 

αφιερώµατος, που συνθέτουν µια ιλιγγιώδη διαδροµή στο τοπίο των οπτικών τεχνών. 

 



 

 

 

 

Πρόκειται για τη δεύτερη φορά που η Ταινιοθήκη της Ελλάδος και το Exile Room 

συνδιοργανώνουν ένα αφιέρωµα µε αυτή τη θεµατική, µετά την πρώτη επιτυχηµένη 

εκδήλωση Art & Docs του 2015.  

Όλες οι προβολές του αφιερώµατος θα πραγµατοποιηθούν στον θερινό κινηµατογράφο 
Λαΐς της Ταινιοθήκης της Ελλάδος, µε ελληνικούς υπότιτλους. 
 

ΟΙ ΤΑΙΝΙΕΣ (ΣΥΝΟΨΕΙΣ) 
 

Έντβαρντ Μουνκ (Edvard Munch, 1974) του Peter Watkins 

Ταινία µυθοπλασίας 
O Έντβαρντ Μουνκ, γεννηµένος το 1863, µεγαλώνει στην Κριστιανία, το 

σηµερινό Όσλο. Τα βιώµατά του από το ταραγµένο οικογενειακό, πολιτικό 

και κοινωνικό περιβάλλον, και µια ερωτική απογοήτευση που θα τον στοίχειω- 

νε για πάντα, διαµορφώνουν ένα απολύτως προσωπικό καλλιτεχνικό ύφος. 

Όταν όµως η δουλειά του δέχεται λυσσαλέα επίθεση από κριτικούς και κοινό, 

ο Μουνκ φεύγει για το Βερολίνο, όπου θα γίνει µέρος της πολιτισµικής καται- 

γίδας που ετοιµάζεται να σαρώσει την Ευρώπη. " Έργο µιας ιδιοφυΐας", όπως 

το περιέγραψε ο Ίνγκµαρ Μπέργκµαν, το αριστούργηµα του Πίτερ Γουάτκινς 

ξεπερνά κατά πολύ τα όρια µιας συµβατικής βιογραφίας του εµβληµατικού 

Νορβηγού εξπρεσιονιστή ζωγράφου, για να αναδειχθεί σε µια από τις καλύ- 

τερες ταινίες που έγιναν ποτέ πάνω στην ίδια τη διεργασία της καλλιτεχνικής 

δηµιουργίας. 

 

Αόρατη Χίλµα (Beyond the Visible - Hilma af Klint, 2019) της Halina Dyrschka 

Ντοκιµαντέρ 
Η σουηδή Χίλµα αφ Κλιντ υπήρξε µια πρωτοπόρος δηµιουργός αφηρηµέ- 

νης τέχνης πριν από τη γέννηση του όρου και πριν από οποιονδήποτε άλλο 

οµότεχνό της. Αντλώντας έµπνευση εξίσου από τη σύγχρονη επιστήµη, τον 

φυσικό κόσµο και τον µυστικισµό, ξεκίνησε το 1906 να δηµιουργεί µια σειρά 

από, µεγάλων διαστάσεων, µυστηριώδη και πολύχρωµα έργα ζωγραφικής, 

πρωτόγνωρης αισθητικής και τεχνοτροπίας. Γιατί όµως το όνοµά της παραµέ- 

νει άγνωστο και απόν από την επίσηµη ιστορία της τέχνης; Το ντοκιµαντέρ της 

Χαλίνα Ντίρσκα δεν αναλαµβάνει µονάχα να επανορθώσει τη σκανδαλώδη 

αυτή αδικία, αποκαλύπτοντας το εκθαµβωτικό έργο και την αινιγµατική ζωή 

της Χίλµα αφ Κλιντ, αλλά και να αναδείξει τον ρόλο που επέβαλαν στις γυναί- 

κες δηµιουργούς οι πατριαρχικές και καπιταλιστικές αντιλήψεις που διαµορ- 

φώνουν (ακόµα και σήµερα) τον κόσµο της τέχνης. 



 

 

 

Μέιπλθορπ: Κοίτα τις Εικόνες (Mapplethorpe: Look at the Pictures, 2016) των Fenton 

Bailey και Randy Barbato 

Ντοκιµαντέρ 
Καλωσήρθατε στον ακατάλληλο για ανηλίκους κόσµο του Ρόµπερτ Μέιπλ- 

θορπ, του ανθρώπου που άλλαξε για πάντα τη θέση της polaroid φωτογραφί- 

ας στο καλλιτεχνικό στερέωµα. Παθιασµένος µε την επιτυχία και το celebrity 

status, o Μέιπλθορπ κατέκτησε το Μανχάταν την εποχή του Studio 54 και 

έγινε πασίγνωστος για τις φωτογραφίες της σαδοµαζοχιστικής gay σκηνής 

και των αγαλµάτινων µαύρων ανδρών. "Για να είσαι µέρος του κόσµου του, 

έπρεπε να είσαι πλούσιος, διάσηµος ή να κάνεις σεξ µαζί του" λέει πρώην 

σύντροφος και µοντέλο του. Με αφορµή µια κοινή έκθεση στα µουσεία Getty 

και LACMA, το σκηνοθετικό δίδυµο των Φέντον Μπέιλι και Ράντι Μπαρµπάτο 

κάνει βουτιά στο αρχείο του και µιλάει µε φίλους και µέλη της οικογένειάς 

του µε στόχο να εξανθρωπίσει την εικόνα του Μέιπλθορπ, µία από τις πιο 

διαβόητες και περίπλοκες φιγούρες στο χώρο της φωτογραφίας του 20ού 

αιώνα. 

 

Τοιχογραφίες (Mur Murs, 1981) της Agnès Varda 

Ντοκιµαντέρ 
Επιστρέφοντας στο Λος Άντζελες το 1979, η Ανιές Βαρντά δηµιούργησε 

ένα καλειδοσκοπικό ντοκιµαντέρ για τις εντυπωσιακές τοιχογραφίες που δια- 

κοσµούν την πόλη. Διασχίζοντας την Πόλη των Αγγέλων, η ανήσυχη δηµιουρ- 

γός παρατηρεί τις µνηµειώδεις όσο και εφήµερες ζωγραφιές που συνθέτουν 

το φόντο της µεγαλούπολης και αντικατοπτρίζουν τις διαφορετικές κουλτού- 

ρες της. Περιεργάζεται τα γκραφίτι και τα πειράµατα στον φωτορεαλισµό, τη 

ρόλερ ντίσκο και τη βία των συµµοριών, τους Ευαγγελιστές και τους Χάρε 

Κρίσνα... Μια έκρηξη χρώµατος και ζωντάνιας, οι "Τοιχογραφίες" είναι µια 

αναζωογονητική σπουδή πάνω στις έννοιες της κοινότητας και της πολυπολιτι- 

σµικότητας, και συνάµα, ένας κατάλογος ασυνήθιστης δηµόσιας τέχνης που 

δεν θα είχε διασωθεί δίχως την πολύτιµη αυτή κινηµατογραφική µαρτυρία. 

 

Κόντρα στον Άνεµο (Leaning Into the Wind: Andy Goldsworthy, 2017) του Thomas 

Riedelsheimer 

Ντοκιµαντέρ 
Σύµφωνα µε τον Άντι Γκολντσουόρθι, υπάρχουν δύο τρόποι να ζεις: ο ένας 

είναι να ακολουθήσεις το µονοπάτι και ο άλλος είναι να περάσεις µέσα από 

τους θάµνους. Κι αυτό ακριβώς κάνει σ’ αυτήν τη συναρπαστική κινηµατογρα- 

φική συνάντηση ανάµεσα στο εφήµερο και το µόνιµο. Όσο ο Γκολντσουόρθι 



 

 

"ζωγραφίζει" σκαλοπάτια µε φθινοπωρινά φύλλα και ξαπλώνει στη µέση του 

δρόµου, αφήνοντας στεγνά αποτυπώµατα σε βρεγµένα πεζοδρόµια, ο σκη- 

νοθέτης αρνείται να αφήσει την περαστική τους οµορφιά να χαθεί. Τελικά τι 

µένει όταν δουλεύεις µε τα στοιχεία της φύσης και σε ποιον απευθύνεσαι; 

Μάλλον στους σινεφίλ και στον Θεό, αφού κανένας κοινός θνητός δεν θα 

µπορούσε να έχει τέτοια πανοραµική θέα στο εξαιρετικά ιδιοσυγκρασιακό 

έργο του βρετανού καλλιτέχνη. 

 
Όλα για Πούληµα (The Price of Everything, 2018) του Nathaniel Kahn 

Ντοκιµαντέρ 
Τη σήµερον ηµέρα, η τέχνη είναι θέαµα, φράγκα και πρωτοσέλιδα. Πίνακες 

του Μπασκιά και του Γκέρχαρντ Ρίχτερ πωλούνται για εκατοµµύρια δολάρια. 

Μια τεράστια φουσκωτή µπαλαρίνα του Τζεφ Κουνς στέκεται επιβλητική στο 

Κέντρο Ροκφέλερ. Μια ατόφια χρυσή τουαλέτα του Μαουρίτσιο Κατελάν βρί- 

σκεται σε κοινή θέα (και κοινή χρήση) στο Γκούγκενχαϊµ. Το ενδιαφέρον της 

κοινωνίας για την αισθητική και κοινωνική αξία της τέχνης έχει ατονήσει. Το 

µόνο που µας ενδιαφέρει είναι τα brand names και οι µπίζνες. Πώς κοστολο- 

γεί κανείς την αξία της τέχνης σε ευρώ και δολάρια; Και ποιος αποφασίζει 

ποιο έργο κοστίζει τι; Το " Όλα για Πούληµα" κάνει µερικές πολύ δύσκολες 

ερωτήσεις, αποµυθοποιώντας συστηµατικά τον δήθεν εκλεπτυσµένο κόσµο 

της τέχνης -και µάλιστα το διασκεδάζει απίστευτα! 

 

A Bigger Splash (1974) του Jack Hazan 

Ντοκιµαντέρ 
Όµορφο σαν αµαρτία και αληθινό σαν συνθετικό διαµάντι, το "A Bigger 

Splash" θα µπορούσε να είναι ο πρόδροµος των εκποµπών ριάλιτι που κα- 

τέκλυσαν την τηλεόραση από τη δεκαετία του ’90 µέχρι σήµερα. Μισο-στη- 

µένες σεκάνς από την πραγµατική ζωή του µεγάλου δανδή της βρετανικής 

τέχνης, του Ντέιβιντ Χόκνεϊ, στην πιο στραφταλιζέ στιγµή της ζωής του, δι- 

εισδύουν χωρίς πολλή σκέψη στα παρασκήνια του Swinging London της δε- 

καετίας του ’70. Άψογα καλιφορνέζικα αγόρια, επιδείξεις µόδας, τιρκουάζ 

πισίνες και – στην καρδιά της ταινίας– ένας χωρισµός, που σηµάδεψε τη ζωή 

του Χόκνεϊ τόσο βαθιά, που όταν είδε το ντοκιµαντέρ, προσέφερε στο σκη- 

νοθέτη Τζακ Χαζάν 20.000 λίρες για να καταστρέψει τις υπέροχες κόπιες 

του φιλµ. Ευτυχώς δεν ενέδωσε στον πειρασµό, χαρίζοντας στον παγκόσµιο 

κινηµατογράφο ένα δροσερό ντοκιµαντέρ για διψασµένα κορµιά µέσα στη 

ζέστη του καλοκαιριού. 

 

 

 



 

 

Μαουρίτσιο Κατελάν: Επιστρέφω σε Λίγο (Maurizio Cattelan: Be Right Back, 2016) της 

Maura Axelrod 

Ντοκιµαντέρ 
Ιδιοφυΐα ή απατεώνας; Ο Μαουρίτσιο Κατελάν αναστάτωσε τον καλλιτεχνι- 

κό κόσµο στα τέλη του ’80 µε µια σειρά από εκκεντρικές εικαστικές εγκατα- 

στάσεις. Στα είκοσι χρόνια της µετεωρικής του πορείας, δεν θα σταµατούσε 

να προκαλεί, µέχρι την οικειοθελή του απόσυρση το 2011, που κατέληξε 

στην έκθεση του συνολικού του έργου, κρεµασµένου κυριολεκτικά από το 

ταβάνι του Μουσείου Γκούγκενχαϊµ της Νέας Υόρκης. Η σκηνοθέτις Μόρα 

Άξελροντ ιχνηλατεί την επεισοδιακή καριέρα του πιο διακεκριµένου φαρσέρ 

της τέχνης της εποχής µας, καλώντας επιµελητές, συλλέκτες, κριτικούς (αλλά 

και τις πρώην συντρόφους του) να καταθέσουν την άποψή τους για τον καλ- 

λιτέχνη που –µεταξύ άλλων– συνέθλιψε τον Πάπα µε έναν µετεωρίτη, έπνιξε 

τον Πινόκιο σε µια πισίνα και εξαπάτησε κατ’ επανάληψη κοινό και κριτικούς, 

σαγηνεύοντάς τους και εξοργίζοντάς τους την ίδια στιγµή. 

 

Η Πρόταση (The Proposal, 2018) της Jill Magid 

Ντοκιµαντέρ 
Γνωστός ως "ο καλλιτέχνης ανάµεσα στους αρχιτέκτονες", ο µεξικανός 

Λουίς Μπαραγκάν θεωρείται από τους σηµαντικότερους αρχιτέκτονες του 

20ού αιώνα. Μετά το θάνατό του, το 1988, το µεγαλύτερο µέρος της πλού- 

σιας παρακαταθήκης του βρέθηκε κλειδωµένο σε µια αποθήκη στην Ελβετία, 

κρυµµένο από τα µάτια του κόσµου. Οι φήµες θέλουν το πολύτιµο αρχείο να 

αποτέλεσε γαµήλιο δώρο ενός επιχειρηµατία προς τη σύζυγό του, η οποία 

στέκεται πλέον µοναδική διαχειρίστρια - κέρβερος απέναντι σε όποιον επιθυ- 

µεί να το αξιοποιήσει. Προσπαθώντας να αναστήσει τη ζωή και το έργο του 

Μπαραγκάν, η προκλητική καλλιτέχνις και σκηνοθέτις Τζιλ Μάγκιντ σκαρ- 

φίζεται µια παράτολµη πρόταση προς τους ιδιοκτήτες του αρχείου, η οποία 

µετατρέπεται και η ίδια σε αµφιλεγόµενο έργο τέχνης: µια εξωφρενική πράξη 

διαπραγµάτευσης για τη δηµόσια πρόσβαση στην τέχνη, σκηνοθετηµένη µε 

την ένταση ενός θρίλερ. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες:  

http://www.tainiothiki.gr/el/ekdiloseis/arxeio-ekdiloseon/318-art-docs	

www.exile.gr 

 

Facebook event:		

https://www.facebook.com/events/332987397880494/?event_time_id=358796051966295	

  



 

 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 
Ταινιοθήκη της Ελλάδος / Exile Room 

 

Γενική Είσοδος: 5 ευρώ (στο ταµείο της Ταινιοθήκης) 
 
	
Θερινός	Κινηματογράφος	Λαΐς,	Tαινιοθήκη	της	Ελλάδος	
	
Ιερά	Οδός	48	και	Μεγάλου	Αλεξάνδρου,	μετρό	Κεραμεικός,	τηλ.	210	3612046	
 
Exile	Room	

Aθηνάς	12,	3ος	όροφος,	μετρό	Μοναστηράκι,	τηλ.210	3223395,	www.exile.gr				 	
						

	
	

	
To αφιέρωµα “Art & Docs” διοργανώνεται από την Ταινιοθήκη της Ελλάδος στo πλαίσιο της πράξης «Η 
Κινηµατογραφοφιλία στη Νέα Εποχή ΙΙ» που χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Ταµείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης και εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗ του ΕΣΠΑ 2014-2020 
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