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«Ταινιοθήκες: Το µέλλον του ̟αρελθόντος µας;»
Συζήτηση στρογγυλής τρα̟έζης
στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος
στο ̟λαίσιο του
αφιερώµατος στον Κώστα Γαβρά
Στην κατάµεστη αίθουσα της Ταινιοθήκης ̟ραγµατο̟οιήθηκε χτες το
α̟όγευµα, Τετάρτη 30 Ιανουαρίου, η συζήτηση στρογγυλής τρα̟έζης µε θέµα
τον εκ̟αιδευτικό ρόλο των Ταινιοθηκών ως θεµατοφύλακες της εγχώριας
κινηµατογραφικής ̟ολιτιστικής κληρονοµιάς και το µέλλον τους α̟έναντι
στις ̟ροκλήσεις της νέας ψηφιακής ε̟οχής (συνθήκες φύλαξης, συντήρησης
και ̟ροώθησης των αρχείων, αλλά και ̟ροσβασιµότητα στις ταινίες).
Η συζήτηση ̟ραγµατο̟οιήθηκε στο ̟λαίσιο του αναδροµικού αφιερώµατος
στον Κώστα Γαβρά, ο ο̟οίος συµµετείχε ως κεντρικός οµιλητής, κυρίως µε την
ιδιότητά του ως ̟ρόεδρος της θρυλικής Cinémathèque française, της µητέρας
όλων των Ταινιοθηκών.
«Η χώρα µας είναι βασικά µια χώρα κουλτούρας. Γιατί έχουµε ε̟ιζήσει στον
κόσµο και η Ελλάδα είναι γνωστή ̟αντού; Γιατί α̟ό 2.500-3000 χρόνια ο ελληνικός
̟ολιτισµός έχει µια βάση και έ̟αιξε ρόλο σε όλο τον κόσµο µέχρι σήµερα. Ο
κινηµατογράφος είναι τέχνη, είναι µέρος της τέχνης. Στη Μεσόγειο υ̟ήρχαν
̟ολιτισµοί ̟ου χάθηκαν, ό̟ως οι Φοίνικες ̟.χ. ̟ου ήταν έµ̟οροι. Τι έχει
µείνει; Τί̟οτα ή ̟ολύ λίγα ̟ράγµατα. Η Ελλάδα έµεινε γιατί είχε την Τέχνη, όλες τις
τέχνες. Λοι̟όν, ο κινηµατογράφος είναι µια τέχνη, καινούρια τέχνη. Και ̟ολλοί
νοµίζουν ότι ε̟ειδή είναι τέχνη και µ̟ορούµε να τη βρούµε ̟αντού δεν αξίζει τον κό̟ο.
Ιδίως οι ̟ολιτικοί. Γι' αυτό νοµίζω είναι α̟αραίτητη η Ταινιοθήκη. Ό̟ως υ̟άρχουν τα
Μουσεία για την ̟αλιά µας τέχνη, να υ̟άρχει ένα µουσείο, δηλαδή µια Ταινιοθήκη, γι'
αυτή την Τέχνη. Για να υ̟άρχει σήµερα, αύριο και µεθαύριο και σε εκατό χρόνια. Γι'

αυτό µου φαίνεται τελείως α̟αραίτητη. Η Ταινιοθήκη έχει ανάγκη α̟ό σινεφίλ,
α̟ό τους µανιακούς. Τους έχει ανάγκη και έχουν δηµιουργηθεί καινούριοι.
Άνθρω̟οι ̟ου αγα̟ούν τον κινηµατογράφο. Το έχουµε ̟αρατηρήσει στη
Γαλλική Ταινιοθήκη. Τώρα ̟ου έχουµε ένα καινούριο κτίριο και κάνουµε
καινούρια ̟ολιτική, ̟εράσαµε α̟ό 150.000 ̟άνω κάτω σε 300-400.000 θεατές
κάθε χρόνο. Και όταν κάνουµε εκθέσεις κάθε χρόνο, δύο-τρεις εκθέσεις τον
χρόνο, έχουµε φτάσει στις 700.000. ∆ηλαδή, έρχονται οικογένειες ολόκληρες
για να δουν την έκθεση και ̟ηγαίνουν να δουν και τις ταινίες. Πολύ συχνά
βλέ̟ουν ταινίες ̟ου δεν τους ̟ερνάει ̟οτέ α̟ό το µυαλό να δουν. Ό̟ως εί̟ατε, αυτές
τις ταινίες όταν τις βλέ̟ει κανείς στην τηλεόραση χάνει το 80% α̟ό αυτό ̟ου βάζει ο
σκηνοθέτης, α̟ό αυτό ̟ου βάζουν οι ηθο̟οιοί. Ένας ρόλος ουσιαστικός της
Ταινιοθήκης είναι να βλέ̟ουµε τις ταινίες εδώ. Παρατήρησα χθες το βράδυ
ότι έχετε µια ̟άρα ̟ολύ καλή ̟ροβολή - ̟ου είναι κατά τη γνώµη µου
τελείως α̟αραίτητο. Οι συνθήκες χώρου και ήχου, οι συνθήκες χρώµατος
κλ̟. Παράλληλα, η Ταινιοθήκη δηµιουργεί καινούριους σινεφίλ, γιατί εδώ
συζητιούνται οι ταινίες. "Είδα ένα φιλµ ενός σκηνοθέτη Για̟ωνέζου, τελείως
άγνωστου, και µε ενδιέφερε ̟ολύ". ∆ηµιουργείται αυτή η σχέση. Στις άλλες τις
αίθουσες, τις εµ̟ορικές, τι βλέ̟ουµε; 70% αµερικάνικα φιλµ. Και δυστυχώς, τα
τελευταία χρόνια δεν βλέ̟ουµε τα αµερικάνικα φιλµ ̟ου είχε ̟αλιά. Βλέ̟ουµε τα ίδια
ξανά και ξανά. Σε µια Ταινιοθήκη δηµιουργείται µια ̟εριέργεια, ̟ου είναι στην ουσία
ανάγκη, και γιατί όχι, νοσταλγία. Η νοσταλγία είναι καλό αίσθηµα, ορισµένες φορές. Η
̟εριέργεια να δούµε τι γίνεται αλλού και τι κάνουν άλλοι άνθρω̟οι. ∆υστυχώς οι
µεγάλες εµ̟ορικές αίθουσες δεν καλλιεργούν αυτή την ̟εριέργεια. Ο µόνος τρό̟ος για
να διατηρήσουµε αναλλοίωτη την ιστορική κινηµατογραφική µνήµη είναι να
διαφυλάξουµε και να υ̟οστηρίξουµε το έργο των Ταινιοθηκών».
Κώστας Γαβράς
Σκηνοθέτης, Πρόεδρος της Cinémathèque française
«Η ̟ρακτική των κινηµατογραφικών αρχείων διαµορφώνεται σήµερα µέσα α̟ό
την ανάγκη να αντα̟οκριθούν στις καινούριες ̟ροκλήσεις και στην
ψηφιο̟οίηση χωρίς να ̟αραµερίσουν τις ̟αραδοσιακές τους λειτουργίες. Η
εισαγωγή της ψηφιο̟οίησης τόσο στην α̟οθήκευση, όσο και στην αρχειοθέτηση των
κινηµατογραφικών ταινιών έχει αλλάξει εκ βάθρων τη µελέτη και τη διδασκαλία του
κινηµατογράφου τόσο σε θεωρητικό όσο και σε hands-on ε̟ί̟εδο. Σε ό,τι αφορά στις
κινηµατογραφικές της συλλογές η Ταινιοθήκη θεωρεί ότι α̟οτελεί ̟ρώτιστο
καθήκον της ̟ολιτείας να δίνει τα α̟αραίτητα κονδύλια ώστε να
̟ροχωρούν τα ̟ρογράµµατα α̟οκατάστασης και σε δεύτερο στάδιο να
̟ροβαίνει σε ψηφιο̟οιήσεις γιατί το φιλµ µ̟ορεί να ̟εριµένει … Film Can
Wait…ό̟ως είχαµε ̟ει και στο συνέδριο της ̟αγκόσµιας Οµοσ̟ονδίας
Κινηµατογραφικών Αρχείων του ο̟οίου ήταν οικοδεσ̟ότης ο Κώστας Γαβράς στο
Παρίσι. Η ΤΤΕ σε συνεργασία µε τα ευρω̟αϊκά κινηµατογραφικά αρχεία έχει θέσει τις
βάσεις για το σηµαντικό αυτό εγχείρηµα ̟ου ωστόσο δεν ̟ρέ̟ει να µας κάνει να
̟αραβλέ̟ουµε ότι µια α̟οκλειστικά τεχνολογική ̟ροσέγγιση δηµιουργεί κινδύνους
τόσο για την ̟εραιτέρω διαχείριση της συλλογής, όσο και για την εργαλειο̟οίηση της
εκ̟αίδευσης ̟ου α̟ορρέει α̟ό µια άκριτη έµφαση στις νέες τεχνολογίες χωρίς την
̟αράλληλη καλλιέργεια ενός ευρύτερου θεωρητικού ̟ροβληµατισµού. Κι αυτό είναι ένα
̟εδίο στο ο̟οίο η ΤΤΕ ̟ροσ̟αθεί να διατηρήσει µια δυναµική ισορρο̟ία

ανάµεσα στην ̟αραγωγή σύγχρονης τεχνογνωσίας και στη συνεχή αναδροµή στις
θεωρητικές και στις ιστορικές διαστάσεις του κινηµατογραφικού ̟εδίου.
Λοι̟όν, αυτό ̟ου έχουµε συζητήσει στις Ταινιοθήκες και ̟ου βέβαια εφαρµόζει
µια θαυµάσια Ταινιοθήκη ό̟ως Cinémathéque française, µητέρα όλων των
Ταινιοθηκών, είναι o διττός ρόλος ως Μουσείο και Ψηφιακή βιβλιοθήκη.
Ωστόσο, η φιλοσοφία της διαχείρισης των ̟ολιτιστικών θεσµών διαµορφώθηκε α̟ό το
γραφειοκράτη της Ε.Ε. µε τη φιλοσοφία Digitize or Perish, ψηφιο̟οίηση ή
θάνατος. Και το λέω αυτό, όχι για να µιλήσω ως λουδίτης και ως τεχνοφοβικός.
Συζητώντας σχετικά και µε τον Πρόεδρο της Ένωσης των Ευρω̟αϊκών
Κινηµατογραφικών Αρχείων το καινούριο ̟ρόγραµµα για τον ̟ολιτισµό της ΕΕ µε
τεράστια δυσκολία ενέταξε την ̟ολιτιστική κληρονοµιά και τα αρχεία. Ε̟ίσης, δίδονται
̟άρα ̟ολλά χρήµατα για τη διαχείριση των ψηφιακών βάσεων δεδοµένων αλλά όχι τη
ψηφιο̟οίηση των ταινιών ̟ου αφορά άµεσα τις Ταινιοθήκες, ̟εριορίζοντάς τις στους
εθνικούς ̟όρους.
Τελειώνοντας να ̟ω ότι η ΤΤΕ βρίσκεται σήµερα σε ̟ολύ σηµαντικό
σταυροδρόµι, ο Υ̟ουργός εί̟ε και µ̟ροστά στον κ. Γαβρά ̟ως σκέφτεται να
δώσει την υ̟οχρεωτική κατάθεση στην Ταινιοθήκη και ελ̟ίζουµε να είναι
ένα ̟ρώτο βήµα για να κατοχυρωθεί ο ρόλος της ως θεµατοφύλακας της
κινηµατογραφικής κληρονοµιάς και φυσικά ως εστία των νέων σκηνοθετών
και του κοινού γιατί είναι ̟αρά ̟ολύ σηµαντικό να υ̟άρξει µια συνέχεια,
µια νέα κινηµατογραφοφιλία».
Μαρία Κοµνηνού
Γενική Γραµµατέας ∆.Σ. Ταινιοθήκης της Ελλάδος, Ανα̟. Καθ. Τµήµατος ΕΜΜΕ του
Εθνικού και Κα̟οδιστριακού Πανε̟ιστηµίου Αθηνών

«Σε µία ε̟οχή ό̟ου οι αριθµοί και οι οικονοµικοί δείκτες κυριαρχούν τόσο
έντονα στην κοινωνία, είναι σηµαντικό να ανατρέχουµε σε όλους εκείνους τους
σταθµούς ̟ου καθορίζουν, δια̟λάθουν και τελικά ε̟ανα̟ροσδιορίζουν τη σχέση του
ανθρώ̟ου µε αυτήν, αλλά και µε την ύ̟αρξή του. Αν αφεθούµε στην κυριαρχία των
αριθµών και ε̟ιτρέψουµε να διευθυνθεί η ζωή µας µόνο α̟ό ̟οσά, θα µας κοστίσει
ακριβά γιατί στο µέλλον θα την έχουµε υ̟οθηκεύσει, µε ̟ιθανότητες το δάνειο να είναι
υψηλό και να την χάσουµε.
Ό̟ως έλεγε και κά̟οιος ‘αν ̟υροβολήσεις το ̟αρελθόν µε ̟ιστόλι, το
µέλλον θα σε εκδικηθεί µε κανόνι’. Η φροντίδα λοι̟όν και η διάσωση του
̟αρελθόντος, δεν είναι µόνο µεταφορά γνώσης στο αύριο, αλλά και ο
συνδετικός ιστός της ύ̟αρξής µας σήµερα µε το ̟ρωταρχικό της στοιχείο.
Το χτες. ».
Γρηγόρης Καραντινάκης
Σκηνοθέτης, Γενικός ∆ιευθυντής Ελληνικού Κέντρου Κινηµατογράφου

«Η Ταινιοθήκη είναι συµ̟λήρωµα της ̟αιδείας του κινηµατογραφιστή, γιατί
είναι α̟αραίτητη στη σηµειολογία της καθηµερινότητας, µέσω του ̟λούτου της
εικόνας. ∆εν θυµάµαι να έχω γνωρίσει σκηνοθέτη στην Ελλάδα ή σε κά̟οιο ευρω̟αϊκό
φεστιβάλ ̟ου να µη µου έχει ̟ει, "Έµαθα σινεµά στην τάδε σχολή και το βράδυ έβλε̟α
δυο-τρεις ταινίες στην Ταινιοθήκη". Κανείς. Έτσι µαθαίνει κανείς στο σινεµά. Εµείς
κινηµατογραφική σχολή στην Αθήνα δεν έχουµε, ο̟ότε υ̟άρχει ένας
̟ρόσθετος λόγος να δώσουµε µάχη, ο καθένας µας χωριστά, για να

διατηρήσουµε την Ταινιοθήκη µας. Γιατί εδώ µέσα κά̟ου ελ̟ίζουµε ότι θα
γεννηθεί και ο ε̟όµενος Γαβράς και ο Αγγελό̟ουλος και ο Τορνές».
Κατερίνα Ευαγγελάκου
Σκηνοθέτης, ̟ρόεδρος της Ελληνικής Ακαδηµίας Κινηµατογράφου
«Βρίσκω ̟άρα ̟ολύ εύστοχο τον τίτλο του σηµερινού τρα̟εζιού. Παρότι εµένα
δε µ ’αρέσουν αυτοί οι διαχωρισµοί, το ̟αρελθόν, το µέλλον ή τα µέλλοντα. Εγώ
̟ιστεύω ̟ολύ στο ̟αρόν. Τι θέλω να ̟ω µε το ̟αρόν, ότι η κινηµατογραφική µας
̟αιδεία και κουλτούρα, τα έργα ̟ου έχουµε αγα̟ήσει είναι µέσα µας. Αυτή τη στιγµή
̟ου µιλάω, οι ταινίες ̟ου µου αρέσουν είναι τώρα εδώ µαζί µου, και είµαι σίγουρος ότι
το ίδιο συµβαίνει και µ’ εσάς. Άρα, δε µιλάµε για κάτι ̟ου ανήκει στο ̟αρελθόν. Το
λέω αυτό γιατί υ̟άρχει ένας κίνδυνος: λέει κανείς, ‘ η Ταινιοθήκη είναι ένα
µουσείο, άρα τι να το κάνω ένα µουσείο’. Ναι, αλλά το µουσείο, εκτός α̟’ το
̟αρόν είναι και η µνήµη. Και αν δεν διατηρήσεις την µνήµη, δεν έχεις
ταυτότητα. ∆εν µιλάω ούτε για ̟αρελθόν, ούτε για ̟αρόν, ούτε για µέλλον.
Σηµασία για µένα έχει ̟ως δεν έχεις ταυτότητα, δεν είσαι κανείς, εάν δεν
έχεις µνήµη».
Θάνος Αναστό̟ουλος
Σκηνοθέτης, αντι̟ρόεδρος της Ελληνικής Ακαδηµίας Κινηµατογράφου
«Το ερώτηµα ‘Ταινιοθήκες: Το µέλλον του ̟αρελθόντος µας;’ ̟ρέ̟ει να
κυκλωθεί νοµίζω ̟ερισσότερο, ̟αρά να α̟αντηθεί. Η αγωνία ίσως είναι καταρχάς
θεσµική. Για ̟αράδειγµα, η Ελλάδα είναι η µόνη χώρα στους 27 της Ευρώ̟ης,
α̟’ ό,τι µε ενηµέρωσε η κυρία Κοµνηνού, ̟ου δεν έχει κυρώσει ε̟ίσηµα την
̟ροστασία της κινηµατογραφικής κληρονοµιάς. Το ερώτηµα είναι, τι σηµαίνει
̟ροστασία της κινηµατογραφικής κληρονοµιάς στην ψηφιακή ε̟οχή. Θέλω να ̟ω ̟ως
ό,τι αγγίζουµε µε όρους ̟ου ως σήµερα ήταν δεδοµένοι, κλονίζεται και όχι µόνο λόγω
οικονοµικής κρίσης. Οι αλλαγές ̟ου συντελούνται υ̟ερβαίνουν τις δυνατότητες
̟ρόβλεψης. Μέσα σ’ αυτό το το̟ίο, ο ρόλος της Ταινιοθήκης γίνεται ̟ιο α̟λός ή ̟ιο
σύνθετος; Και ̟ρος ̟οια κατεύθυνση; Του Μουσείου ή της ψηφιακής
ταινιοθήκης; Εκτός α̟ό µελλοντικό ̟ροσανατολισµό Ταινιοθήκης υ̟άρχει
εκκρεµότητα ̟ου ̟ρέ̟ει άµεσα να τακτο̟οιηθεί. Είναι ο εκσυγχρονισµός των
εγκαταστάσεων α̟οθήκευσης και συντήρησης του υ̟άρχοντος υλικού και νοµίζω ότι
υ̟άρχουν και άνθρω̟οι ανάµεσα στο ακροατήριο ̟ου θα αναφερθούν στη συνέχεια της
συζήτησης σ’ αυτήν την ̟τυχή ̟ου είναι εξαιρετικά σηµαντική…Ό̟ως γράφει ο
Νάιαλ Φέργκιουσον στο βιβλίο του Πολιτισµός , ‘∆εν υ̟άρχει µέλλον στον
ενικό, µόνο µέλλοντα στον ̟ληθυντικό. Παρελθόν όµως υ̟άρχει µόνο ένα».
Μαρία Κατσουνάκη (συντονισµός)
∆ηµοσιογράφος-κριτικός κινηµατογράφου
Η συζήτηση στρογγυλής τρα̟έζης στο σύνολό της θα αναρτηθεί σύντοµα
στην ιστοσελίδα της Ταινιοθήκης της Ελλάδος (www.tainiothiki.gr)

Αµέσως µετά την συζήτηση, ̟ροβλήθηκε η ταινία του Κώστα Γαβρά,
Κατάσταση Πολιορκίας (État de Siège, 1972), την ο̟οία και ̟ρολόγισε ο
ίδιος ο σκηνοθέτης.

Υ̟ενθυµίζουµε ̟ως το ̟λήρες αναδροµικό αφιέρωµα στον Κώστα Γαβρά,
το ο̟οίο ξεκίνησε στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος στις 29 Ιανουαρίου και
συνεχίζεται έως 6 Φεβρουαρίου, ̟ραγµατο̟οιείται σε συνεργασία µε το
Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών, τη Στέγη Γραµµάτων και Τεχνών, την Ελληνική
Ακαδηµία Κινηµατογράφου, το Τµήµα Ε̟ικοινωνίας και Μέσων Μαζικής
Ενηµέρωσης του Εθνικού και Κα̟οδιστριακού Πανε̟ιστηµίου Αθηνών και το
Τµήµα Κινηµατογράφου του Αριστοτελείου Πανε̟ιστηµίου Θεσσαλονίκης.

Φωτογραφικό υλικό για το αναδροµικό αφιέρωµα στον Κώστα Γαβρά θα
βρείτε στο link: http://www.sendspace.com/folder/79j4rr

Σε συνεργασία:

Χορηγοί ε̟ικοινωνίας:
ΕΡΤ, MEGA, Η Καθηµερινή, LIFO, 103.7 FM ∆εύτερο Πρόγραµµα, NET FM,
Αθήνα 9.84, tvxs.gr, ελculture, clickatlife.gr, cinemag-ΣΙΝΕΜΑ, sevenart.gr,
myfilm.gr, forfree.gr
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Για ̟ερισσότερες ̟ληροφορίες και φωτογραφικό υλικό:
Εξωτερική συνεργάτης στο Γραφείο Τύ̟ου για το αφιέρωµα Κώστας Γαβράς
Βένια Βέργου: 2103612046 (εσωτ. 0117), 6932613948 veniavergou@gmail.com

Γραφείο Τύ̟ου Ταινιοθήκης της Ελλάδος:
Ισµήνη Χλιόβα-Μ̟ιτζάνη: 210 3612046 (εσωτ. 0117), 6973562081
isminicb@gmail.com
Φαίδρα Πα̟αδο̟ούλου: 210 3612046 (εσωτ. 0117), phaedrapap@tainiothiki.gr

