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Ελληνικέσ Εκδόςεισ για τον
Κινηματογράφο 2014
1

Δημότρησ Καλαντύδησ
Τποψόφιοσ διδϊκτορασ, Πανεπιςτόμιο Αθηνών

Κατϊ τη διϊρκεια του 2014 κυκλοφόρηςαν 36 βιβλύα για τον κινηματογρϊφο.
Δεκαεννιϊ εύναι βιβλύα ιςτορύασ, κριτικόσ, θεωρύασ, αιςθητικόσ και
κοινωνιολογύασ του κινηματογρϊφου και δεκαεπτϊ αφορούν κινηματογραφικϊ
πρόςωπα. Επύςησ κυκλοφόρηςαν 41 κατϊλογοι κινηματογραφικών
εκδηλώςεων και πϋντε ημερολόγια. Εύναι αξιοςημεύωτο ότι για πρώτη φορϊ
φϋτοσ δεν μεταφρϊςτηκε ςτα ελληνικϊ κανϋνα ξϋνο κινηματογραφικό βιβλύο.

Ι. ΙΣΟΡΙΑ – ΚΡΙΣΙΚΗ – ΘΕΩΡΙΑ – ΑΙΘΗΣΙΚΗ – ΣΕΦΝΙΚΗ –
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΩΠΑ ΣΟΤ ΚΙΝΗΜΑΣΟΓΡΑΥΟΤ
Βιβλία Ελλήνων ςυγγραφέων
ΑΠΕΡΓΗ ΥΩΣΗ (κείμενο) και ΠΑΤΛΙΔΟΤ ΜΑΝΟΤΕΛΛΑ (επ.): Μελύνα
(άδρυμα Μελύνα Μερκούρη και Μουςεύο Μπενϊκη, Αθόνα 2014, 352 ςελ.).
Πολυςϋλιδο λεύκωμα για τη Μελύνα Μερκούρη, εύκοςι χρόνια μετϊ το θϊνατό τησ. Η
ϋκδοςη περιλαμβϊνει πολλϋσ ανϋκδοτεσ φωτογραφύεσ, πρόλογο του Φριςτόφορου Δ.
Αργυρόπουλου, Προϋδρου του Ιδρύματοσ Μελύνα Μερκούρη και του Ωγγελου
Δεληβορριϊ, Διευθυντό του Μουςεύου Μπενϊκη, και εκτεταμϋνο κεύμενο του Υώτη
Απϋργη για τη ζωό και την καλλιτεχνικό και πολιτικό δρϊςη τησ Μελύνασ («Η ελευθερύα
ςαν καθημερινό πουκϊμιςο»).

Αναλυτικότεροσ ςχολιαςμόσ τησ βιβλιογραφύασ από τον Δημότρη Καλαντύδη εύναι
διαθϋςιμοσ ςτον ετόςιο οδηγό τησ Πανελλόνιασ Ϊνωςησ Κριτικών Κινηματογρϊφου,
Κινηματογρϊφοσ 2014.
1
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ΑΡΦΙΜΑΝΔΡΙΣΗ ΓΙΩΡΓΟ και ΑΡΕΝΗ ΠΤΡΟ: Μελύνα. Μύα ςταρ ςτην
Αμερικό (Πρόλογοσ: Κώςτασ Γαβρϊσ, Εκδόςεισ Πατϊκη, Αθόνα 2014, 280 ςελ.).
Σο βιβλύο ςκιαγραφεύ την ξεχωριςτό καλλιτεχνικό διαδρομό τησ Μελύνασ Μερκούρη
ςτισ ΗΠΑ από το 1957 ϋωσ το 1974 και παρακολουθεύ τη διεθνό εξϋλιξη τησ καριϋρασ
τησ, από την πρώτη τησ εμφϊνιςη ςτη μεγϊλη οθόνη μϋχρι την οριςτικό επιςτροφό τησ
ςτην Ελλϊδα. Οι δύο ςυγγραφεύσ του βιβλύου ϋχουν ςτηριχτεύ ςε κριτικϋσ, ςυνεντεύξεισ,
ανταποκρύςεισ και
ϊρθρα του αμερικανικού Σύπου, ςε ντοκουμϋντα και
οπτικοακουςτικό υλικό, αλλϊ και ςε ανϋκδοτεσ μαρτυρύεσ και προςωπικϋσ ςυνομιλύεσ
με ανθρώπουσ που τη γνώριςαν ςε προςωπικό και καλλιτεχνικό επύπεδο. Η ϋκδοςη
περιλαμβϊνει, επύςησ, πρόλογο του Κώςτα Γαβρϊ, επύμετρο («Επιςημϊνςεισ πϊνω ςτην
ϋρευνα για τη ςυγγραφό του βιβλύου», «Οι ταινύεσ που δεν ϋγιναν», «χϋδια για το
Μπρόντγουεώ», «Εκπομπϋσ τησ αμερικανικόσ τηλεόραςησ ςτισ οπούεσ ςυμμετεύχε η
Μελύνα την περύοδο 1962-1971»), βιβλιογραφύα και πλούςιο φωτογραφικό και
αρχειακό υλικό.

ΔΕΛΑΠΟΡΣΑ ΜΑΚΗ: Ξϋρω κϊποια αςτϋρια… (Ωγκυρα,, Αθόνα 2014, 464
ςελ.).
Αυτοβιογραφικό κατϊθεςη του Μϊκη Δελαπόρτα, ενόσ ανθρώπου που από νεαρό παιδύ
μϋςα ςτο χώρο τησ ελληνικόσ ςόουμπιζ κατϊφερε να κερδύςει την εμπιςτοςύνη των πιο
ςημαντικών τησ ςταρ. Ο ςυγγραφϋασ θυμϊται, εξιςτορεύ και καταγρϊφει την ιςτορύα
τησ ζωόσ του, που όταν ϊρρηκτα δεμϋνη με τουσ αγαπημϋνουσ του ηθοποιούσ,
τραγουδιςτϋσ, ςκηνοθϋτεσ, ςυνθϋτεσ και ςυγγραφεύσ των παιδικών και νεανικών του
χρόνων. Η Αλύκη Βουγιουκλϊκη, η Ρϋνα Βλαχοπούλου, ο Ντύνοσ Ηλιόπουλοσ, η Μϊρθα
Καραγιϊννη, ο Δημότρησ Παπαμιχαόλ, ο Λϊμπροσ Κωνςταντϊρασ, η Ζωζώ
απουντζϊκη, η Ωννα Καλουτϊ, η Σζϋνη Καρϋζη, ο τϋλιοσ Κζαντζύδησ η Μαύρη Λύντα και
ο Μανώλησ Φιώτησ, ο Αλϋκοσ ακελλϊριοσ, ο Γιϊννησ Δαλιανύδησ, ο Νύκοσ Υώςκολοσ, ο
Μύμησ Πλϋςςασ, ο Υρϋντυ Γερμανόσ ϋγιναν οι ϊνθρωποι τησ ζωόσ του, οι ϊνθρωποι που
θαύμαςε, αγϊπηςε και βιογρϊφηςε. Η ϋκδοςη περιλαμβϊνει, επύςησ, ειςαγωγικϊ
κεύμενα των Κώςτα Γεωργουςόπουλου και Γιοβϊννασ και πλούςιο φωτογραφικό υλικό.

ΔΕΡΜΕΝΣΖΟΓΛΟΤ ΑΛΕΞΗ Ν.: τισ ομύχλεσ του νουϊρ. Η κινηματογραφικό
προςϋγγιςη τησ κρύςησ (Επιμϋλεια ϋκδοςησ: Δημοςθϋνησ Ξιφιλύνοσ, Κϋντρο
Μελετών και Ερευνών για το ινεμϊ και Εκδόςεισ Ερωδιόσ, Θεςςαλονύκη 2014,
128 ςελ.).
Με αφορμό τη βαθιϊ οικονομικό κρύςη τησ τελευταύασ εξαετύασ, ο κριτικόσ
κινηματογρϊφου Αλϋξησ Δερμεντζόγλου γυρύζει 80 χρόνια πύςω, ςτο κραχ του 1929 και
τη μεγϊλη οικονομικό κρύςη εκεύνησ τησ εποχόσ, και μελετϊ πώσ ο αμερικανικόσ
κινηματογρϊφοσ μϋςα από τισ ταινύεσ νουϊρ των δεκαετιών ’30, ’40 και ’50 απεικόνιςε
και ςχολύαςε τη ζοφερό αμερικανικό κοινωνύα τησ εποχόσ, μια κοινωνύα τησ
παραβατικότητασ, του γκαγκςτεριςμού και τησ διαφθορϊσ. Η ϋκδοςη περιλαμβϊνει,
επύςησ, πρόλογο του κριτικού κινηματογρϊφου Δημότρη Κολιοδόμου, ειςαγωγικό
κεύμενο («κληρϊ όνειρα ςε ϊςπρο-μαύρο») του Δημοςθϋνη Ξιφιλύνου (για το Κϋντρο
Μελετών και Ερευνών για το ινεμϊ), ειςαγωγό του ςυγγραφϋα του βιβλύου («Κρύςη:
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Όλα τα ’πε το νουϊρ»), παρϊρτημα με κατϊλογο και ϊλλων ςαρϊντα ϋνα τύτλων ταινιών
φιλμ νουϊρ, ευρετόριο των ταινιών του βιβλύου και πλούςιο φωτογραφικό υλικό.

Επύλογοσ 2014. Ετόςια Πολιτιςτικό Έκδοςη. Αφιερώματα, Θϋατρο,
Υεςτιβϊλ, Εικαςτικϊ, Φορόσ, Κινηματογρϊφοσ, Υωτογραφύα, Μουςικό,
Αρχιτεκτονικό, Γρϊμματα - Σϋχνεσ, Κόμικ, Πολιτιςτικό πολιτικό, Media,
Επϋτειοι, Φρονολόγιο θεατρικών παραςτϊςεων («Αφιϋρωμα ςτον Νύκο
Κούνδουρο» και «Κινηματογρϊφοσ», ΤΛΛΟΓΙΚΟ, 23οσ χρόνοσ, Ιδρυτόσ: πύροσ
Γαλαύοσ, ύμβουλοσ ϋκδοςησ: Κώςτασ Γεωργουςόπουλοσ, Διευθυντόσ ϋκδοςησ:
Σϊκησ Βλαςτόσ, Αρχιςυντϊκτησ: Γιϊννησ Ν. Μπαςκόζοσ, Κεύμενα για τον
κινηματογρϊφο: Λευτϋρησ Ξανθόπουλοσ, Νύκοσ Κούνδουροσ, Χρόςτοσ Μότςησ,
Νύνοσ Φϋνεκ Μικελύδησ, Αχιλλϋασ Ντελλόσ και Δημότρησ Χαρύτοσ. ΕπύλογοσΑςτικό μη Κερδοςκοπικό Εταιρεύα, Αθόνα 2014, ςς. 16-43 και 247-302/590
ςελ.).
23οσ χρόνοσ ζωόσ του Επύλογου, ετόςιασ ϋκδοςησ για τα πολιτιςτικϊ τεκταινόμενα ςτη
χώρα μασ. τον ογκώδη τόμο του 2014, η ύλη κατανϋμεται ςε δεκαπϋντε ενότητεσ. την
ενότητα «Κινηματογρϊφοσ» περιλαμβϊνονται τϋςςερα κεύμενα: «ινεμϊ 2013-2014. A
Marvel-ous adventure» του Φρόςτου Μότςη, «Ωνοδοσ τησ χολιγουντιανόσ
αυτοκρατορύασ, αλλϊ και δυνατό ευρωπαώκό παρουςύα» του Νύνου Υϋνεκ Μικελύδη, «Η
αβϊςτακτη γοητεύα τησ ελληνικόσ απροςδιοριςτύασ. Κρύςη μορφόσ και ελληνικόσ
κινηματογρϊφοσ ςτον 21ο αιώνα» του Αχιλλϋα Ντελλό και «Ϊνα δϋντρο μεγαλώνει ςτη
Δρϊμα» του Δημότρη Φαρύτου. Μεταξύ των αφιερωμϊτων ςτην ενότητα «Αφιερώματα»
περιλαμβϊνεται «Αφιϋρωμα ςτον Νύκο Κούνδουρο» (Επιμϋλεια: Λευτϋρησ Ξανθόπουλοσ,
Κεύμενα: «Νύκοσ Κούνδουροσ: Ο ζηλωτόσ του ελληνικού κινηματογρϊφου» του Λευτϋρη
Ξανθόπουλου, «Μια ζωό», «Εύμαι ϊραγε ζωγρϊφοσ;» και «Παλαιςτύνη» του Νύκου
Κούνδουρου, υνϋντευξη του Νύκου Κούνδουρου ςτον Γιϊννη Ν. Μπαςκόζο: «Ϋταν
μοναχικόσ ο δρόμοσ μου», Υιλμογραφύα Νύκου Κούνδουρου).

ΗΛΙΑ ΣΕΡΓΙΟ ΚΩΝ.: Ιςτορύα του ελληνικού & κυπριακού
κινηματογρϊφου. Υιλμογραφύα 1906-2013 (Ομοςπονδύα Κινηματογραφικών
Λεςχών Ελλϊδασ, Θεςπρωτικό Πρϋβεζασ 2014, 224 ςελ.).
Σο βιβλύο παρουςιϊζει με χρονολογικό ςειρϊ (από τισ αρχϋσ του 20ού αιώνα ϋωσ
ςόμερα) τισ καλύτερεσ ταινύεσ μυθοπλαςύασ μικρού και μεγϊλου μόκουσ του ελληνικού
και κυπριακού κινηματογρϊφου. την ειςαγωγό, επιχειρεύ μύα ςυνοπτικό καταγραφό
τησ ιςτορύασ του ελληνικού κινηματογρϊφου. Η ϋκδοςη περιλαμβϊνει, επύςησ,
διαφόρουσ καταλόγουσ (θεματικούσ και ϊλλουσ) με επιλογϋσ ταινιών, ευρετόριο
ταινιών και βιβλιογραφύα (εκδόςεισ και ιςτοςελύδεσ για τον κινηματογρϊφο).

ΚΑΛΟΤΔΗ ΚΩΣΟΤΛΑ: Υιλμικϋσ επιρροϋσ και αναφορϋσ. Ένασ
κινηματογραφικόσ λαβύρινθοσ (Εκδόςεισ Παπαζόςη, Αθόνα 2014, 112 ςελ.).
Η Κωςτούλα Καλούδη ςτο βιβλύο τησ αυτό αναλύει επτϊ ταινύεσ του αμερικανικού
κινηματογρϊφου (Stormy Weather, 1943, του Ωντριου τόουν, Swing Time, 1936, του
Σζορτζ τύβενσ, The Purple Rose of Cairo, 1985, του Γούντι Ωλεν, Alice Doesn’t Live Here
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Anymore, 1974, του Μϊρτιν κορςϋζε, The Wizard of Oz, 1939, του Βύκτορ Υλϋμινγκ,
Wild at Heart, 1990, του Ντϋιβιντ Λιντσ και King Creole, 1958, του Μϊικλ Κϋρτιζ) με
ςτόχο να αναδεύξει τισ ϊμεςεσ ό ϋμμεςεσ αναφορϋσ τουσ ςε ϊλλεσ ταινύεσ που από μόνεσ
τουσ αποτελούν ϋνα ξεχωριςτό κεφϊλαιο ςτην Ιςτορύα του κινηματογρϊφου. Η ϋκδοςη
περιλαμβϊνει, επύςησ, βιβλιογραφύα και ευρετόριο ονομϊτων και ταινιών.

ΚΑΡΑΚΑΗ ΦΡΗΣΟ Ν.: Ειςαγωγό ςτον κινηματογρϊφο (Κουύντα, Αθόνα
2014, 300 ςελ.).
Σο βιβλύο του Φρόςτου Καρακϊςη εύναι μύα ειςαγωγό ςτην τϋχνη του κινηματογρϊφου,
την τεχνικό και την ιςτορύα του. Ο ςυγγραφϋασ ςυνδυϊζοντασ θεωρύα και βιωματικό
γνώςη αναπτύςςει ϋνα ευρύ φϊςμα θεμϊτων: Οι πρώτεσ δεκαετύεσ τησ ιςτορύασ του
κινηματογρϊφου,
Ελληνικόσ
κινηματογρϊφοσ,
οβιετικόσ
κινηματογρϊφοσ,
κανδιναβικόσ κινηματογρϊφοσ, Αιςθητικϊ ρεύματα ςτον κινηματογρϊφο,
Ντοκιμαντϋρ, Χηφιακόσ κινηματογρϊφοσ, Σεχνικό και κινηματογραφικό γλώςςα,
ενϊριο, Υωτιςμόσ και χρώμα, υνεργεύο, ημειολογύα ςτον κινηματογρϊφο. Η ϋκδοςη
περιλαμβϊνει, επύςησ, πλούςιο φωτογραφικό υλικό και βιβλιογραφύα.

ΚΑΑΒΕΣΗ ΟΡΑΛΙΑ-ΕΛΕΝΗ: Η ελληνικό βιντεοταινύα (1985-1990)
Ειδολογικϋσ, κοινωνικϋσ και πολιτιςμικϋσ διαςτϊςεισ (Πρόλογοσ: Παναγόσ
Παναγιωτόπουλοσ, Εκδόςεισ Αςύνη, Αθόνα 2014, 370 ςελ.).
το βιβλύο τησ Ορςαλύασ-Ελϋνησ Καςςαβϋτη εξετϊζεται η ιςτορύα τησ βιντεοταινύασ
ςτην Ελλϊδα και ιδιαύτερα τα ειδολογικϊ, κοινωνιολογικϊ και πολιτιςμικϊ ζητόματα
που την αφορούν. Περιγρϊφονται οι τομεύσ τησ παραγωγόσ και τησ διανομόσ,
ανιχνεύονται οι αιτύεσ δημοτικότητϊσ τησ και αναλύονται οι διακειμενικϋσ ςχϋςεισ τησ
με τον ελληνικό κινηματογρϊφο, αλλϊ και η ςύνδεςό τησ με την καθημερινότητα τησ
δεκαετύασ του ’80.

ΚΕΡΚΙΝΟ
ΔΗΜΗΣΡΗ/KERKINOS
DIMITRIS
(Επιμ./Ed.):
Πύτερ
Ουιντόνικ/Peter Wintonick (ΤΛΛΟΓΙΚΟ/ΤΛΛΟΓΗ ΚΕΙΜΕΝΨΝ, Αφιϋρωμα
ςτον Πύτερ Ουιντόνικ, Κεύμενα: Δημότρησ Κερκινόσ, Πύτερ Ουιντόνικ, Μαρκ
Γκλϊςμαν, Μαρκ Άκμπαρ, Μύρα Μπαρτ-Ουιντόνικ, Γιουνγκ Σςανγκ, Χϋδερ Κρόουλ,
Κϊρεν Γεϋν, Κϊθριν πϋλερ, Σρόι Μπϋλφορντ και Μπϋρναρντ Ντύτςεκ,
Μεταφρϊςεισ: Ζωό-Μυρτώ Ρηγοπούλου,
16ο Υεςτιβϊλ Ντοκιμαντϋρ
Θεςςαλονύκησ – Εικόνεσ του 21ου αιώνα / Υεςτιβϊλ Κινηματογρϊφου
Θεςςαλονύκησ, Αθόνα 2014, 88 ςελ.).
Ϊκδοςη για τον Καναδό ςκηνοθϋτη, παραγωγό, ςύμβουλο και προγραμματιςτό ςε
μεγϊλα φεςτιβϊλ Πύτερ Ουιντόνικ (1953-2013), με την ευκαιρύα του αφιερώματοσ που
διοργανώθηκε προσ τιμόν του από το 16ο Υεςτιβϊλ Ντοκιμαντϋρ Θεςςαλονύκησ –
Εικόνεσ του 21ου αιώνα. Η ϋκδοςη περιλαμβϊνει κεύμενα για τον ςκηνοθϋτη και το ϋργο
του, ςυνεντεύξεισ και κεύμενϊ του καθώσ και παρουςύαςη των ταινιών του
αφιερώματοσ.
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ΚΕΙΟΓΛΟΤ ΒΑΙΛΗ: Μια ςυνοπτικό ιςτορύα του κινηματογρϊφου.
υχνϋσ ερωτόςεισ με τισ απαντόςεισ τουσ (Αιγόκερωσ και χολό ταυρϊκου,
Αθόνα 2013 [2014], 94 ςελ.).
Ο ςκηνοθϋτησ Βαςύλησ Κεςύςογλου απευθύνεται κυρύωσ ςτουσ ςπουδαςτϋσ των
κινηματογραφικών ςχολών και με τη μορφό ερωταπαντόςεων ρύχνει φωσ ςε
ςημαντικϋσ πτυχϋσ τησ διαδρομόσ του κινηματογρϊφου από την ανακϊλυψό του μϋχρι
ςόμερα. Η ϋκδοςη περιλαμβϊνει πλούςιο φωτογραφικό υλικό.

ΚΕΙΟΓΛΟΤ ΒΑΙΛΗ: Οπτικοακουςτικό παραγωγό. Διεύθυνςη
παραγωγόσ. Βοηθόσ ςκηνοθϋτη. κριπτ (Αιγόκερωσ και χολό ταυρϊκου,
Αθόνα 2014, 88 ςελ.).
Και αυτό το βιβλύο απευθύνεται ςτουσ ςπουδαςτϋσ των κινηματογραφικών ςχολών.
κοπόσ του εύναι να βοηθόςει όςουσ θϋλουν να αςχοληθούν επαγγελματικϊ με τον
κινηματογρϊφο και την τηλεόραςη να μϊθουν πώσ καταςκευϊζεται ϋνα
κινηματογραφικό ό τηλεοπτικό ϋργο. Σο βιβλύο ςυγκροτεύται από τρύα μϋρη:
«Ανϊπτυξη» (ανϊπτυξη ενόσ κινηματογραφικού ό τηλεοπτικού ςχεδύου), «Παραγωγό»
(προ-παραγωγό ό προεργαςύα, κυρύωσ παραγωγό ό γυρύςματα, μετα-παραγωγό ό
τεχνικό επεξεργαςύα) και «Διανομό» (διανομό / εκμετϊλλευςη ταινιών).

Κινηματογρϊφοσ 2013 (Ετόςιοσ Οδηγόσ. Κινηματογρϊφοσ – Βιβλύα,
ΤΛΛΟΓΙΚΟ, Αρχιςυνταξύα: Δημοςθϋνησ Ξιφιλύνοσ, Επιμϋλεια ϋκδοςησ: Νϋςτορασ
Πουλϊκοσ, Κεύμενα: Ανδρϋασ Σύροσ, Νύνοσ Φϋνεκ Μικελύδησ, Δημότρησ Κολιοδόμοσ,
Βαςύλησ Κεχαγιϊσ, Νύκοσ Σςαγκαρϊκησ, Δημότρησ Χαρύτοσ, Ιφιγϋνεια Καλαντζό,
Ρόμπυ Εκςιϋλ, Δημότρησ Καλαντύδησ, τρϊτοσ Κερςανύδησ και Νύκοσ Αρτινόσ,
Πανελλόνια Ϊνωςη Κριτικών Κινηματογρϊφου, Αθόνα 2014, 372 ςελ.).
21η ςυνεχόσ ϋκδοςη του Αλμανϊκ τησ Πανελλόνιασ Ϊνωςησ Κριτικών Κινηματογρϊφου.
Καλύπτει την περύοδο Ιανουαρύου – Δεκεμβρύου 2013 και περιλαμβϊνει τα εξόσ:
Editorial, Απολογιςμόσ 2013 («Δημιουργικόσ πυρετόσ παρϊ τη ςυνϋχιςη τησ κρύςησ»),
Οι καλύτερεσ ταινύεσ τησ χρονιϊσ, Οι κριτικού ψηφύζουν, Ειςιτόρια 2013, Βox Office,
Παγκόςμιοσ κινηματογρϊφοσ 2013 (Κριτικϋσ ξϋνων ταινιών), Ελληνικόσ
κινηματογρϊφοσ 2013 (Κριτικϋσ ελληνικών ταινιών), Ελληνικϊ Υεςτιβϊλ (54 ο
Υεςτιβϊλ Κινηματογρϊφου Θεςςαλονύκησ, 15ο Υεςτιβϊλ Ντοκιμαντϋρ Θεςςαλονύκησ,
36ο Ελληνικό και 19ο Διεθνϋσ Υεςτιβϊλ Σαινιών Μικρού Μόκουσ Δρϊμασ, 19ο Διεθνϋσ
Υεςτιβϊλ Κινηματογρϊφου τησ Αθόνασ Νύχτεσ Πρεμιϋρασ, 26ο Πανόραμα Ευρωπαώκού
Κινηματογρϊφου, 7ο Υεςτιβϊλ Ελληνικού Ντοκιμαντϋρ Φαλκύδασ-Docfest, 16ο Διεθνϋσ
Υεςτιβϊλ Κινηματογρϊφου Ολυμπύασ για Παιδιϊ και Νϋουσ, 10 ο Διεθνϋσ Υεςτιβϊλ
Κινηματογρϊφου Νϊουςασ, 5o Διεθνϋσ Κινηματογραφικό Υεςτιβϊλ Λϊριςασ Artfools,
Βραβεύα ελληνικών θεςμών), Διεθνό Υεςτιβϊλ (66ο Υεςτιβϊλ Κινηματογρϊφου
Καννών, 63ο Υεςτιβϊλ Κινηματογρϊφου Βερολύνου, 70ο Υεςτιβϊλ Κινηματογρϊφου
Βενετύασ, 38ο Υεςτιβϊλ Κινηματογρϊφου Σορόντο, Βραβεύα ξϋνων θεςμών), Βιβλύα για
τον κινηματογρϊφο, In Μemoriam, Οι δρϊςεισ τησ Πανελλόνιασ Ϊνωςησ Κριτικών
Κινηματογρϊφου, Ευρετόρια ταινιών και ςκηνοθετών.
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ΚΙΟΤΡΣΑΚΗ ΓΙΑΝΝΗ: Ο νεοελληνικόσ διχαςμόσ και το μυςτόριο τησ
τϋχνησ. Ξαναβλϋποντασ δύο ταινύεσ του Λϊκη Παπαςτϊθη (Εκδόςεισ
Πατϊκη, Αθόνα 2014, 84 ςελ.+ 2 DVD με τισ ταινύεσ Σον καιρό των Ελλόνων,
1981 και Θεόφιλοσ, 1987).
Σα δύο δοκύμια που απαρτύζουν αυτό το βιβλύο αποτελούν καρπό τησ πνευματικόσ και
καλλιτεχνικόσ ςυνϊντηςησ του ςυγγραφϋα Γιϊννη Κιουρτςϊκη με τον ςκηνοθϋτη Λϊκη
Παπαςτϊθη. Ο ςυγγραφϋασ επιχειρεύ να φωτύςει το ϋργο του Παπαςτϊθη κϊνοντασ μια
προςωπικό ανϊγνωςη των δύο πρώτων μεγϊλου μόκουσ ταινιών του ςκηνοθϋτη, Σον
καιρό των Ελλόνων (1981) και Θεόφιλοσ (1987).

ΚΟΜΝΗΝΟΤ ΜΑΡΙΑ και ΡΗΓΟΤ ΜΤΡΣΩ (Επ.): Οι πολιτικϋσ τησ εικόνασ:
Μεταξύ Εικονολατρύασ και Εικονομαχύασ (ΤΛΛΟΓΙΚΟ, Ημερύδα του Σομϋα
Πολιτιςμού, Περιβϊλλοντοσ, Επικοινωνιακών Εφαρμογών και Σεχνολογύασ του
Σμόματοσ Επικοινωνύασ και Μϋςων Μαζικόσ Ενημϋρωςησ του Εθνικού και
Καποδιςτριακού Πανεπιςτημύου Αθηνών και τησ Σαινιοθόκησ τησ Ελλϊδοσ ςτο
πλαύςιο του 6ου Υεςτιβϊλ Πρωτοποριακού Κινηματογρϊφου, Αθόνα
16/10/2009, Κεύμενα: Άντζελα Ντϊλε Βϊτςε [Μετϊφραςη: Ιουλύα Μϋρμηγκα],
Μυρτώ Ρόγου, Μαρύα Κομνηνού, Βαςύλησ Βαμβακϊσ, Παναγόσ Παναγιωτόπουλοσ,
Ιουλύα Μϋρμηγκα, Πϋπη Ρηγοπούλου, Αφροδύτη Λύτη, Θωμϊσ Σςακαλϊκησ, Ιωϊννα
Αθαναςϊτου και Ορςαλύα-Ελϋνη Καςςαβϋτη, Εκδόςεισ Παπαζόςη, Αθόνα 2014,
190 ςελ.).
το βιβλύο αυτό δημοςιεύονται οι ειςηγόςεισ που παρουςιϊςτηκαν ςτην επιςτημονικό
ημερύδα «Πολιτικϋσ τησ εικόνασ: Μεταξύ εικονολατρύασ και εικονομαχύασ». Η ημερύδα
περιλϊμβανε δύο ενότητεσ: «Εικόνα, Νόμοσ, Αρχεύο. Υιλοςοφικϋσ και μεθοδολογικϋσ
προςεγγύςεισ» και «Αιςθητικό και πολιτικϋσ τησ εικόνασ». Η Ωντζελα Ντϊλε Βϊτςε
εςτιϊζει ςτη ςχϋςη μεταξύ του μουςεύου και του κινηματογρϊφου, ενώ η Μυρτώ Ρόγου
εξετϊζει τον διακειμενικό διϊλογο που αναπτύςςεται ανϊμεςα ςτο μυθιςτόρημα του
Υραντσ Κϊφκα Η δύκη (1925) και την κινηματογραφικό διαςκευό του (Η δύκη, 1962,
του Όρςον Ουϋλσ). Η Μαρύα Κομνηνού διερευνϊ την εξϋλιξη του αρχεύου μϋςα ςτον
χρόνο με επύκεντρο τη διαμόρφωςη τησ ελληνικόσ εκδοχόσ τησ κινηματογραφοφιλύασ
και τον ρόλο τησ Σαινιοθόκησ. Οι Βαςύλησ Βαμβακϊσ και Παναγόσ Παναγιωτόπουλοσ
εξετϊζουν την καταδύκη τησ εικόνασ ωσ τεκμόριο, ενώ ςτο κεύμενο τησ Ιουλύασ
Μϋρμηγκα «Ο Ιωϊννησ ο βύαιοσ και η κινηματογραφικό μηχανό τησ Σόνιασ Μαρκετϊκη»
επιχειρεύται η εφαρμογό των θεωριών του Ζιλ Ντελϋζ και Υελύξ Γκουαταρύ ςτο
ςυγκεκριμϋνο ϋργο τησ Ελληνύδασ ςκηνοθϋτιδασ. Η Πϋπη Ρηγοπούλου, με αφορμό την
ϋκθεςη του Σζεφ Κουνσ ςτισ Βερςαλλύεσ το 2008, εξετϊζει τη ςχϋςη ανϊμεςα ςτισ
καινοτόμεσ αιςθητικϋσ πρακτικϋσ και τη ριζοςπαςτικό πολιτικό τοποθϋτηςη, η
Αφροδύτη Λύτη τη ςχϋςη μεταξύ εικόνασ και ςυμβόλου και ο Θωμϊσ Σςακαλϊκησ την
παντομύμα Πρϊξη δύχωσ λόγια 1 του ϊμουελ Μπϋκετ. Η Ιωϊννα Αθαναςϊτου ςτο
κεύμενό τησ «Επιτελϋςεισ του φύλου. Η περύπτωςη τησ ταινύασ Μερικού το προτιμούν
καυτό (1959)» εφαρμόζει τα αναλυτικϊ εργαλεύα τησ Σζούντιθ Μπϊτλερ για το φύλο
ςτην ταινύα του Μπύλι Ουϊιλντερ. Σϋλοσ, η Ορςαλύα-Ελϋνη Καςςαβϋτη ανιχνεύει τον
τρόπο με τον οπούο το μυθιςτόρημα Ο αρχιςιδηρουργόσ (1884) του Ζορζ Ονϋ
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μεταφϋρεται ςε ϋνα δημοφιλϋσ κινηματογραφικό εύδοσ, όπωσ το ελληνικό μελόδραμα
τησ δεκαετύασ του ’60.

ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗ ΑΡΗ: Σα μυςτικϊ του ςινεμϊ (Εκδόςεισ Γαβριηλύδησ, Αθόνα
2014, 256 ςελ.).
Η αθϋατη ιςτορύα του κινηματογρϊφου ξεδιπλώνεται ςτο βιβλύο αυτό του Ωρη
Μαλανδρϊκη, όπου παρελαύνουν δεκϊδεσ ςταρ, παραγωγού, ςκηνοθϋτεσ και τεχνικού,
και φωτύζονται ϊγνωςτεσ πτυχϋσ από τα γυρύςματα διαφόρων ταινιών. Ο ςυγγραφϋασ
μϋςα από τα ςύντομα κεύμενα του βιβλύου αποκαλύπτει 65 μυςτικϊ, που κρύβονται ςε
περιςςότερεσ από 160 ελληνικϋσ και ξϋνεσ ταινύεσ. Η ϋκδοςη περιλαμβϊνει, επύςησ,
κατϊλογο ταινιών, βιβλιογραφύα και πλούςιο φωτογραφικό υλικό.

ΜΑΝΘΟΤΛΗ ΡΟΒΗΡΟ: Ο κόςμοσ κατ’ εμϋ. Ο βύοσ και τα πϊθη μου
(Εκδόςεισ Γαβριηλύδησ, Αθόνα 2014, 616 ςελ.).
Φρονικό αναμνόςεων του ςκηνοθϋτη, ςυγγραφϋα και δαςκϊλου κινηματογρϊφου
Ροβόρου Μανθούλη από τα παιδικϊ και νεανικϊ του χρόνια ϋωσ την τελευταύα δεκαετύα
του 20ού αιώνα: Μεταξικό δικτατορύα, Πόλεμοσ, Κατοχό, Αντύςταςη, Εμφύλιοσ, «Πατϊρι
του Λουμύδη», κινηματογραφικϋσ ςπουδϋσ ςτισ ΗΠΑ, Μακαρθιςμόσ, Διευθυντόσ
πουδών χολόσ Κινηματογρϊφου, καθιϋρωςη του δημιουργικού ντοκιμαντϋρ, ύδρυςη
τησ Ομϊδασ των πϋντε, ςκηνοθϋτησ ταινιών μυθοπλαςύασ και ντοκιμαντϋρ, εξορύα ςτη
Γαλλύα κατϊ τη διϊρκεια τησ δικτατορύασ, ςκηνοθϋτησ ντοκιμαντϋρ για τη γαλλικό
τηλεόραςη, Γενικόσ Διευθυντόσ Προγρϊμματοσ ΕΡΣ, Πρόεδροσ τησ Ελληνικόσ
Κοινότητασ Παριςιού. Η ϋκδοςη περιλαμβϊνει παρϊρτημα με φωτογραφικϊ και γραπτϊ
ντοκουμϋντα.

ΜΠΑΜΠΑΑΚΗ ΓΙΩΡΓΟ-ΙΚΑΡΟ: Guy Debord. «Ουρλιαχτϊ για χϊρη του
αντ» (Εκδόςεισ Γαβριηλύδησ, Αθόνα 2014, 112 ςελ.).
Σο βιβλύο αναφϋρεται ςτην εμβληματικό ταινύα του Γκυ Ντεμπόρ Ουρλιαχτϊ για χϊρη
του αντ (1952) και περιλαμβϊνει το ςενϊριό τησ, κεύμενα του Ντεμπόρ ςχετικϊ με την
ταινύα («Προλεγόμενα ςε κϊθε μελλοντικό κινηματογρϊφο», 1952, «ημεύωςη για τη
Γαλλικό Ομοςπονδύα Κινηματογραφικών Λεςχών», 1953, «Μεγϊλη νυχτερινό γιορτό»,
1955, «Ακόμα μια προςπϊθεια αν θϋλετε να εύςτε καταςταςιακού», 1957, «In girum
imus nocte et consumimur igni», 1978, «Επιςτολό του Γκυ Ντεμπόρ ςτον Thomas Y.
Levin», 1990, «Σα λιγοςτϊ ϋργα τησ νιότησ μου», 1993) και κεύμενα ϊλλων για τον Γκυ
Ντεμπόρ και την ταινύα (Γιώργοσ-άκαροσ Μπαμπαςϊκησ: «Η ςτρατηγικό τησ ςιωπόσ»
και «Ο Λεττριςτικόσ Κινηματογρϊφοσ και τα Ουρλιαχτϊ για χϊρη του αντ», Ωςγκερ
Γιορν: «Ο Γκυ Ντεμπόρ και το πρόβλημα του καταραμϋνου», Ζαν-Υρανςουϊ Μαρτόσ:
«χετικϊ με τα Ουρλιαχτϊ για χϊρη του αντ», Ρομπϋρτο Ορτ: «Όταν τα νοηματικϊ
ςτοιχεύα τησ γλώςςασ οδηγούνται ςτα ϊκρα τουσ»). Η ϋκδοςη περιλαμβϊνει, επύςησ,
βιβλιογραφύα και αποςπϊςματα από την πρώτη ϋκδοςη των Ουρλιαχτών για χϊρη του
αντ.

ΜΠΛΑΘΡΑ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ: 100+1 ταινύεσ. Οι κριτικϋσ τησ «Ρόξησ»
(Εναλλακτικϋσ Εκδόςεισ, Αθόνα 2014, 232 ςελ.).
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Ο Κωνςταντύνοσ Μπλϊθρασ ςυγκεντρώνει ςε αυτόν τον τόμο κριτικϋσ που ϋγραψε από
το 2005 ϋωσ το 2013 για 101 ελληνικϋσ και ξϋνεσ ταινύεσ αυτόσ τησ περιόδου και για
δεκαεννϋα παλαιότερεσ, από τη Χρυςό εποχό (1930) του Λουύσ Μπουνιουϋλ και την
Αταλϊντη (1934) του Ζαν Βιγκό μϋχρι Σα παιδικϊ χρόνια του Ιβϊν (1962) του Αντρϋι
Σαρκόφςκι και την Αγϋλαςτο πϋτρα (2000) του Υύλιππου Κουτςαφτό. Η ϋκδοςη
περιλαμβϊνει, επύςησ, αλφαβητικό κατϊλογο των ταινιών και κατϊλογο των πρώτων
δημοςιεύςεων των κριτικών.

ΞΑΝΘΟΠΟΤΛΟ ΛΕΤΣΕΡΗ: Οι τϋςςερισ εποχϋσ του Νύκου Κούνδουρου
(Πρόλογοσ: Λϊκησ Παπαςτϊθησ, Επύμετρο: Δημότρησ Φύςςασ, Εκδόςεισ
Γαβριηλύδησ, Αθόνα 2014, 128 ςελ.).
Πυκνόσ, αναλυτικόσ και ςυνθετικόσ, ποιητικόσ και ευαύςθητοσ, αιχμηρόσ και
αποκαλυπτικόσ ο λόγοσ του ποιητό και ςκηνοθϋτη Λευτϋρη Ξανθόπουλου για τον Νύκο
Κούνδουρο και το εμβληματικό κινηματογραφικό του ϋργο. Ο ςυγγραφϋασ
αντιμετωπύζει τισ δώδεκα ταινύεσ που ϋχει ςκηνοθετόςει ο Κούνδουροσ (από το 1954
ϋωσ το 2013) ιςότιμα. Σισ χωρύζει ςτα τϋςςερα και τισ μοιρϊζει, με βϊςη τα ειδικϊ
χαρακτηριςτικϊ τουσ, ςτισ τϋςςερισ εποχϋσ του ημερολογιακού χρόνου: Μαγικό πόλισ,
1954 – Ο δρϊκοσ, 1956 (Ωνοιξη), Οι παρϊνομοι, 1958 – Σο ποτϊμι, 1960 – Μικρϋσ
Αφροδύτεσ, 1963 (Καλοκαύρι), Βόρτεξ ό Σο πρόςωπο τησ Μϋδουςασ, 1967 – Σα τραγούδια
τησ φωτιϊσ, 1975 – 1922, 1978 (Υθινόπωρο), Σο μπορντϋλο, 1984 – Μπϊυρον, μπαλϊντα
για ϋναν δαύμονα, 1992 – Οι φωτογρϊφοι, 1998 – Ένα πλούο για την Παλαιςτύνη, 2013
(Φειμώνασ). Η ϋκδοςη περιλαμβϊνει, επύςησ, πρόλογο του Λϊκη Παπαςτϊθη («Ο Νύκοσ
Κούνδουροσ ςτο ξεκύνημα»), επύμετρο του Δημότρη Υύςςα, φιλμογραφύα του
ςκηνοθϋτη και φωτογραφικό παρϊρτημα.

ΟΤΛΗ ΔΗΜΗΣΡΗ: Αλεξύςφαιρεσ ιδϋεσ ςε περύοδο κρύςησ. Μια ανϊγνωςη
τησ ταινύασ «V for Vendetta» (Α/ςυνϋχεια, Αθόνα 2014, 56 ςελ.).
Η μελϋτη αυτό του Δημότρη Ουλό για την ταινύα V for Vendetta (2005) του Σζϋιμσ
ΜακΣιγκ επιδιώκει να καταδεύξει τη ςτενό ςχϋςη του πολιτικού ςτοιχεύου τησ ταινύασ
με το θρηςκευτικό, χρηςιμοποιώντασ ωσ εργαλεύο τισ ερμηνευτικϋσ κατηγορύεσ που
προςφϋρουν η ανθρωπολογύα και η φαινομενολογύα τησ θρηςκεύασ. Σο βιβλύο
ςυγκροτεύται από ϋξι κεφϊλαια («Η ταινύα και οι κριτικού τησ», «Σο φϊνταςμα του
ναζιςμού», «Η μϊςκα», «Ο “V” μϋςα από τη μϊςκα του», «Ο “V” και το “μεςςιανικό”»,
«“V” και χριςτιανικόσ μεςςύασ»). Περιλαμβϊνει, επύςησ, ξενόγλωςςη και ελληνόγλωςςη
βιβλιογραφύα.

ΚΡΟΤΜΠΕΛΟ ΘΑΝΑΗ: ενϊριο. Από τη θεωρύα ςτην πρϊξη (Σόποσ και
Ϊνωςη εναριογρϊφων Ελλϊδοσ [25 χρόνια από την ύδρυςό τησ], Αθόνα 2014,
136 ςελ.).
Εγχειρύδιο για το ςενϊριο γραμμϋνο από το ςκηνοθϋτη και ςεναριογρϊφο Θανϊςη
κρουμπϋλο. Ο ςυγγραφϋασ αναλύει θεωρητικϊ το θϋμα και παραθϋτει ποικύλα
πρακτικϊ παραδεύγματα. Σο βιβλύο αποτελεύται από τρύα μϋρη (Μϋροσ Α΄: «Σα βαςικϊ
ςτοιχεύα του ςεναρύου», Μϋροσ Β΄: «Από την ιδϋα ςτη ςυγγραφό», Μϋροσ Γ΄: «Πρακτικό
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ςυμπλόρωμα» [υζότηςη ανϊμεςα ςε ςεναριογρϊφουσ και ηθοποιούσ, ςτο πλαύςιο
εκδόλωςησ για τα 25 χρόνια τησ Ϊνωςησ εναριογρϊφων Ελλϊδοσ]).

ΣΕΡΖΗ ΝΙΚΟ: Nouvelle Vague. Σο ςινεμϊ παύζει με τον εαυτό του.
Αφηγηματικό δομό και φόρμα ςτον κινηματογρϊφο. (άων, Αθόνα 2014, 498
ςελ.).
Tο βιβλύο, που ϋχει βαςιςτεύ ςτη διδακτορικό διατριβό του Νύκου Σερζό, αναλύει τισ
διαφορετικϋσ εκδοχϋσ τησ αφηγηματικόσ δομόσ και φόρμασ ςτον κινηματογρϊφο. Σο
χολιγουντιανό παρϊδειγμα αφόγηςησ και ο κινηματογραφικόσ μοντερνιςμόσ τησ
δεκαετύασ του ’60 (με επύκεντρο το γαλλικό Νϋο Κύμα και αιχμό του δόρατοσ τον ΖανΛικ Γκοντϊρ) αποτελούν τουσ δύο πόλουσ του αντιθετικού δύπολου που τύθεται ωσ
πλαύςιο αυτόσ τησ μελϋτησ. Ο ςυγγραφϋασ, παρϊλληλα επικεντρώνεται και ςτη
ςημειωτικό ανϊλυςη οκτώ ταινιών των Μϊικλ Κϋρτιζ (Καζαμπλϊνκα, 1942), Όρςον
Ουϋλσ (Πολύτησ Κϋιν, 1941), Ζαν-Λικ Γκοντϊρ (Με κομμϋνη την ανϊςα, 1960, Weekend,
1967), Αλαύν Ρενϋ (Πϋρςι ςτο Μαρύενμπαντ, 1961), Σζόζεφ Λόουζι (Ο υπηρϋτησ, 1963,
Ατύχημα, 1967) και Λουύσ Μπουνιουϋλ (Σριςτϊνα, 1970). Η ϋκδοςη περιλαμβϊνει,
επύςησ, παραρτόματα, φιλμογραφύα ταινιών, βιβλιογραφύα, κεύμενα και ςυνεντεύξεισ ςε
βιβλύα, περιοδικϊ και εφημερύδεσ, πηγϋσ και ταυτότητα φωτογραφιών, ευρετόριο
επιλεγμϋνων ονομϊτων και ταινιών και ευρετόριο όρων.

ΣΡΙΑΝΣΑΥΤΛΛΙΔΗ ΙΑΩΝ/TRIANTAFYLLIDES JASON: Γιώργοσ Σζαβϋλλασ.
Ο διεθνόσ του ςινεμϊ/George Tzavellas. International filmmaker (English
translation/Μετϊφραςη ςτα αγγλικϊ: Nikos Falagas/Νύκοσ Φϊλαγγασ, Επιμϋλεια
κειμϋνων: όνια Μαγγύνα, Andy’s Publishers / Τπό την αιγύδα του Τπουργεύου
Πολιτιςμού και Αθλητιςμού και του Ιδρύματοσ Μιχϊλησ Κακογιϊννησ, Αθόνα
2014, 170 ςελ.).
Η ϋκδοςη διατρϋχει το ϋργο του Γιώργου Σζαβϋλλα ενόσ από τουσ θεμελιωτϋσ του
μεταπολεμικού ελληνικού κινηματογρϊφου, πρωτοπόρου και ολοκληρωμϋνου
δημιουργού, που κατϊφερε να ςυνδυϊςει το προςωπικό καλλιτεχνικό του όραμα με τη
λαώκότητα των ταινιών του. Η ϋκδοςη περιλαμβϊνει, επύςησ, καταλόγουσ των
θεατρικών του ϋργων και των τραγουδιών για τα οπούα ϋγραψε ςτύχουσ καθώσ και
πλούςιο φωτογραφικό και αρχειακό υλικό.

ΣΡΙΑΝΣΑΥΤΛΛΙΔΗ ΙΑΩΝ Η Αλύκη Βουγιουκλϊκη μιλϊει ςτον Ιϊςονα
Σριανταφυλλύδη (Ελληνικό ςινεμϊ ςε πρώτο πρόςωπο, Επιμϋλεια κειμϋνων:
όνια Μαγγύνα, Andy’s Publishers, Αθόνα 2014, 192 ςελ.).
Εκτεταμϋνη ςυνϋντευξη τησ Αλύκησ Βουγιουκλϊκη ςτον Ιϊςονα Σριανταφυλλύδη για την
κινηματογραφικό τησ πορεύα από την πρώτη τησ ταινύα το 1954 (Σο ποντικϊκι του
Νύκου Σςιφόρου) ϋωσ την τελευταύα τησ το 1981 (Κατϊςκοποσ Νϋλη του Σϊκη
Βουγιουκλϊκη). Η ϋκδοςη περιλαμβϊνει, επύςησ, κεύμενα του ςυγγραφϋα για τη ςταρ
του ελληνικού κινηματογρϊφου και θεϊτρου («Η Αλύκη όπωσ τη γνώριςα», «Η Αλύκη και
η Σζϋνη», «Η Αλύκη και ο Δημότρησ»), πλόρη φιλμογραφύα τησ (εύχε πρωταγωνιςτόςει
ςε ςαρϊντα μύα ταινύεσ) και πλούςιο φωτογραφικό υλικό.
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ΣΡΙΑΝΣΑΥΤΛΛΙΔΗ ΙΑΩΝ Η Ελϋνη Ζαφειρύου μιλϊει ςτον Ιϊςονα
Σριανταφυλλύδη (Ελληνικό ςινεμϊ ςε πρώτο πρόςωπο, Επιμϋλεια κειμϋνων:
όνια Μαγγύνα, Andy’s Publishers, Αθόνα 2014, 116 ςελ.).
υνϋντευξη τησ Ελϋνησ Ζαφειρύου ςτον Ιϊςονα Σριανταφυλλύδη για την
κινηματογραφικό τησ πορεύα. Η ϋκδοςη περιλαμβϊνει, επύςησ, κεύμενο του ςυγγραφϋα
για την ηθοποιό («Η Ελϋνη Ζαφειρύου όπωσ τη γνώριςα»), πλόρη φιλμογραφύα τησ
(ϋπαιξε ςε πενόντα εννϋα ταινύεσ, από το Πικρό ψωμύ, 1951, του Γρηγόρη Γρηγορύου ϋωσ
το Προσ την ελευθερύα, 1997, του Φϊρη Παπαδόπουλου) και πλούςιο φωτογραφικό
υλικό.

ΣΡΙΑΝΣΑΥΤΛΛΙΔΗ ΙΑΩΝ Η Μπεϊτα Αςημακοπούλου μιλϊει για τον
Ορϋςτη Λϊςκο ςτον Ιϊςονα Σριανταφυλλύδη (Ελληνικό ςινεμϊ ςε πρώτο
πρόςωπο, Επιμϋλεια κειμϋνων: όνια Μαγγύνα, Andy’s Publishers, Αθόνα 2014,
116 ςελ.).
υνϋντευξη τησ ηθοποιού Μπεϊτασ Αςημακοπούλου ςτον Ιϊςονα Σριανταφυλλύδη για
τον ςκηνοθϋτη Ορϋςτη Λϊςκο, ςύζυγό τησ, με τον οπούο ςυνεργϊςτηκε ςτον
κινηματογρϊφο για παραπϊνω από μια δεκαετύα, αλλϊ και για την κινηματογραφικό
πορεύα τησ ύδιασ. Η ϋκδοςη περιλαμβϊνει, επύςησ, κεύμενο του ςυγγραφϋα για την
ηθοποιό («Η Μπεϊτα Αςημακοπούλου όπωσ τη γνώριςα»), πλόρη φιλμογραφύα των
δύο καλλιτεχνών και πλούςιο φωτογραφικό υλικό.

ΣΡΙΑΝΣΑΥΤΛΛΙΔΗ ΙΑΩΝ Η Ντϋνη Βαχλώτη μιλϊει για την Μελύνα και το
«Ποτϋ την Κυριακό» ςτον Ιϊςονα Σριανταφυλλύδη (Ελληνικό ςινεμϊ ςε
πρώτο πρόςωπο, Επιμϋλεια κειμϋνων: όνια Μαγγύνα, Andy’s Publishers, Αθόνα
2014, 102 ςελ.).
Εκτεταμϋνη ςυνϋντευξη τησ ενδυματολόγου Ντϋνησ Βαχλιώτη ςτον Ιϊςονα
Σριανταφυλλύδη για τη Μελύνα Μερκούρη, με την οπούα ςυνεργϊςτηκε ςε ϋξι ταινύεσ,
μεταξύ των οπούων ςτισ ταινύεσ τϋλλα, 1955, του Μιχϊλη Κακογιϊννη και Ποτϋ την
Κυριακό, 1960 και Φαύδρα, 1962, του Ζιλ Νταςϋν. Η ϋκδοςη περιλαμβϊνει, επύςησ,
κεύμενο του ςυγγραφϋα για την ενδυματολόγο («Η Ντϋνη Βαχλιώτη όπωσ τη γνώριςα»)
και πλούςιο φωτογραφικό υλικό.

ΣΡΙΑΝΣΑΥΤΛΛΙΔΗ ΙΑΩΝ Η Ρϋνα Βλαχοπούλου μιλϊει ςτον Ιϊςονα
Σριανταφυλλύδη (Ελληνικό ςινεμϊ ςε πρώτο πρόςωπο, Επιμϋλεια κειμϋνων:
όνια Μαγγύνα, Andy’s Publishers, Αθόνα 2014, 100 ςελ.).
υνϋντευξη τησ Ρϋνασ Βλαχοπούλου ςτον Ιϊςονα Σριανταφυλλύδη για την
κινηματογραφικό τησ πορεύα. Η ϋκδοςη περιλαμβϊνει, επύςησ, κεύμενο του ςυγγραφϋα
για την ηθοποιό («Η Ρϋνα Βλαχοπούλου όπωσ την ϋζηςα»), πλόρη φιλμογραφύα τησ
(ϋπαιξε ςε εύκοςι ϋξι ταινύεσ από το 1953 ϋωσ το 1985) και πλούςιο φωτογραφικό
υλικό.
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ΣΡΙΑΝΣΑΥΤΛΛΙΔΗ ΙΑΩΝ Ο Γιϊννησ Δαλιανύδησ μιλϊει ςτον Ιϊςονα
Σριανταφυλλύδη (Ελληνικό ςινεμϊ ςε πρώτο πρόςωπο, Επιμϋλεια κειμϋνων:
όνια Μαγγύνα, Andy’s Publishers, Αθόνα 2014, 170 ςελ.).
Εκτεταμϋνη ςυνϋντευξη του Γιϊννη Δαλιανύδη ςτον Ιϊςονα Σριανταφυλλύδη για την
κινηματογραφικό του πορεύα και ιδιαύτερα για τισ μουςικϋσ ταινύεσ του. Η ϋκδοςη
περιλαμβϊνει, επύςησ, κεύμενο του ςυγγραφϋα για τον ςκηνοθϋτη («Ο Γιϊννησ
Δαλιανύδησ όπωσ τον γνώριςα»), πλόρη φιλμογραφύα του (ςκηνοθϋτηςε εβδομόντα
τϋςςερισ ταινύεσ από το 1959 [Η μουςύτςα] ϋωσ το 1988 [Ιςόβια]) και πλούςιο
φωτογραφικό υλικό.

ΣΡΙΑΝΣΑΥΤΛΛΙΔΗ ΙΑΩΝ Ο Δημότρησ Φορν μιλϊει ςτον Ιϊςονα
Σριανταφυλλύδη (Ελληνικό ςινεμϊ ςε πρώτο πρόςωπο, Επιμϋλεια κειμϋνων:
όνια Μαγγύνα, Andy’s Publishers, Αθόνα 2014, 112 ςελ.).
υνϋντευξη του Δημότρη Φορν ςτον Ιϊςονα Σριανταφυλλύδη για τη ζωό του και τη
θεατρικό και κινηματογραφικό του πορεύα. Η ϋκδοςη περιλαμβϊνει, επύςησ, κεύμενο του
ςυγγραφϋα για τον ηθοποιό («Ο Φορν όπωσ τον γνώριςα»), πλόρη φιλμογραφύα του
(πρωταγωνύςτηςε ςε δϋκα ταινύεσ από το 1943 [Η φωνό τησ καρδιϊσ, του Δημότρη
Ιωαννόπουλου] ϋωσ το 1961 [Αλύμονο ςτουσ νϋουσ, του Αλϋκου ακελλϊριου]) και
πλούςιο φωτογραφικό υλικό.

ΣΡΙΑΝΣΑΥΤΛΛΙΔΗ ΙΑΩΝ Ο Κώςτασ Βουτςϊσ μιλϊει ςτον Ιϊςονα
Σριανταφυλλύδη (Ελληνικό ςινεμϊ ςε πρώτο πρόςωπο, Επιμϋλεια κειμϋνων:
όνια Μαγγύνα, Andy’s Publishers, Αθόνα 2014, 118 ςελ.).
υνϋντευξη του Κώςτα Βουτςϊ ςτον Ιϊςονα Σριανταφυλλύδη για την κινηματογραφικό
του πορεύα. Η ϋκδοςη περιλαμβϊνει, επύςησ, κεύμενο του ςυγγραφϋα για τον ηθοποιό
(«Ο Κώςτασ Βουτςϊσ όπωσ τον γνώριςα»), πλόρη φιλμογραφύα του (πρωταγωνύςτηςε
ςε ογδόντα ταινύεσ από το 1953 [Ο μπαμπϊσ εκπαιδεύεται, του Γιώργου Λαζαρύδη] ϋωσ
το 2014 [Πϋμπτη &12, του Θανϊςη Σςαλταμπϊςη]) και πλούςιο φωτογραφικό υλικό.

ΣΡΙΑΝΣΑΥΤΛΛΙΔΗ ΙΑΩΝ Ο Μιχϊλησ Κακογιϊννησ μιλϊει ςτον Ιϊςονα
Σριανταφυλλύδη (Ελληνικό ςινεμϊ ςε πρώτο πρόςωπο, Επιμϋλεια κειμϋνων:
όνια Μαγγύνα, Andy’s Publishers, Αθόνα 2014, 116 ςελ.).
υνϋντευξη του Μιχϊλη Κακογιϊννη ςτον Ιϊςονα Σριανταφυλλύδη για την
κινηματογραφικό του πορεύα. Η ϋκδοςη περιλαμβϊνει, επύςησ, κεύμενο του ςυγγραφϋα
για τον ςκηνοθϋτη («Ο Μιχϊλησ Κακογιϊννησ όπωσ τον γνώριςα»), πλόρη φιλμογραφύα
του (ςκηνοθϋτηςε δεκαπϋντε ταινύεσ) και πλούςιο φωτογραφικό υλικό.

ΣΡΙΑΝΣΑΥΤΛΛΙΔΗ ΙΑΩΝ Ο Νύκοσ Κούρκουλοσ μιλϊει ςτον Ιϊςονα
Σριανταφυλλύδη (Ελληνικό ςινεμϊ ςε πρώτο πρόςωπο, Επιμϋλεια κειμϋνων:
όνια Μαγγύνα, Andy’s Publishers, Αθόνα 2014, 106 ςελ.).
υνϋντευξη του Νύκου Κούρκουλου ςτον Ιϊςονα Σριανταφυλλύδη για την
κινηματογραφικό του πορεύα. Η ϋκδοςη περιλαμβϊνει, επύςησ, κεύμενο του ςυγγραφϋα
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για τον ηθοποιό («Ο Νύκοσ Κούρκουλοσ όπωσ τον γνώριςα»), πλόρη φιλμογραφύα του
(πρωταγωνύςτηςε ςε τριϊντα οκτώ ταινύεσ από το 1958 [Σο τελευταύο ψϋμα, του
Μιχϊλη Κακογιϊννη] ϋωσ το 1982 [Σο φρϊγμα, του Δημότρη Μακρό]) και πλούςιο
φωτογραφικό υλικό.

ΦΑΣΖΗΣΕΥΑΝΟΤ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ: Σαινύασ περιόγηςισ. «Σο μικρό ψϊρι» του
Γιϊννη Οικονομύδη (Κεύμενα: Γιϊννησ Οικονομύδησ, Ελύζα Άννα Δελβερούδη,
Χρυςϊνθη ωτηροπούλου και Δημότρησ Σςατςούλησ, Εκδόςεισ Γαβριηλύδησ,
Αθόνα 2014, 136 ςελ.).
Η ςυλλογό των αςπρόμαυρων φωτογραφιών τησ Ωννασ-Μαρύασ Φατζηςτεφϊνου ςε
αυτό το βιβλύο-λεύκωμα, εύναι ϋνασ διϊλογοσ τησ φωτογρϊφου με τουσ χώρουσ και τα
πρόςωπα τησ ταινύασ Μικρό ψϊρι (2014) του Γιϊννη Οικονομύδη. Οι φωτογραφύεσ
επινοούν ϋναν κόςμο παρϊλληλο με τον κόςμο τησ ταινύασ και αντανακλούν την
προςωπικό ματιϊ τησ Φατζηςτεφϊνου ςτουσ ςκηνικούσ χώρουσ και τουσ χαρακτόρεσηθοποιούσ, τουσ οπούουσ καταγρϊφει ςε ςτιγμϋσ από τισ πρόβεσ και από την
καθημερινό τουσ ζωό.

ΙΙ. ΚΙΝΗΜΑΣΟΓΡΑΥΙΚΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ
2015. Θα ςε κϊνω βαςύλιςςα (Κεύμενα – Επιμϋλεια: Βαςύλησ πηλιόπουλοσ,
Εκδόςεισ Καςτανιώτη, Αθόνα 2014, 112 ςελ.).
Επιτραπϋζιο ημερολόγιο του 2015 με πλούςιο φωτογραφικό υλικό και ατϊκεσ από
κωμωδύεσ του Παλιού Ελληνικού Κινηματογρϊφου. Ϋθη και χαρακτόρεσ των δεκαετιών
του 1950 και 1960, όπωσ καταγρϊφηκαν ςε αυτϋσ τισ ταινύεσ.

Ημερολόγιο 2015. Εβδομαδιαύο πλϊνο. «Σησ Κακομούρασ» (Επιμϋλεια –
Δημιουργικό: Γιώργοσ ιούρτησ, Υωτογραφικό αρχεύο: Klaketa και Χρόςτοσ
ταθακόπουλοσ, Klaketa/Εκδόςεισ ιούρτησ, Αθόνα 2014, 196 ςελ.).
Επιτραπϋζιο ημερολόγιο του 2015 με φωτογραφικό υλικό και ατϊκεσ από ταινύεσ του
Παλιού Ελληνικού Κινηματογρϊφου που ςατιρύζουν τη διαχρονικό ελληνικό
καθημερινότητα.

Ημερολόγιο 2015. Προςεχώσ καλύτερα! (χεδιαςμόσ - Επιμϋλεια: Γιώργοσ
ιούρτησ, Υωτογραφικό αρχεύο: Klaketa και Χρόςτοσ ταθακόπουλοσ,
Klaketa/Εκδόςεισ ιούρτησ, Αθόνα 2014, 28 ςελ.).
Ημερολόγιο τούχου του 2015 με φωτογραφικό υλικό και ατϊκεσ από ταινύεσ του Παλιού
Ελληνικού Κινηματογρϊφου που ςατιρύζουν τη διαχρονικό ελληνικό καθημερινότητα.

Ημερολόγιο 2015. Προςεχώσ καλύτερα! (Επιμϋλεια: Γιώργοσ ιούρτησ,
Klaketa/Εκδόςεισ ιούρτησ, Αθόνα 2014, 28 ςελ.).
Επιτραπϋζιο ημερολόγιο του 2015 με φωτογραφικό υλικό και ατϊκεσ από ταινύεσ του
Παλιού Ελληνικού Κινηματογρϊφου που ςατιρύζουν τη διαχρονικό ελληνικό
καθημερινότητα.
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υλλεκτικό ημερολόγιο 2015. Αφύςεσ από τον παλιό ελληνικό
κινηματογρϊφο (χεδιαςμόσ -Επιμϋλεια: Γιώργοσ ιούρτησ, Klaketa/Εκδόςεισ
ιούρτησ, Αθόνα 2014, 28 ςελ.).
Ημερολόγιο τούχου
Κινηματογρϊφου.

του

2015

με

αφύςεσ

ταινιών

του

Παλιού

Ελληνικού

ΙII. ΚΑΣΑΛΟΓΟΙ ΚΙΝΗΜΑΣΟΓΡΑΥΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΕΩΝ
2ο Διεθνϋσ Υεςτιβϊλ Κινηματογρϊφου ύρου/Syros International Film
Festival
2ο Διεθνϋσ Υεςτιβϊλ Σαινιών Ντοκιμαντϋρ Aegean Docs
3η Εβδομϊδα Αφρικανικού Κινηματογρϊφου. Αθόνα/3rd African Film Week.
Athens
4ο Be There! Corfu Animation Festival
4th Ιnternational Film Festival of Patmos (IFFP)/4ο Διεθνϋσ Υεςτιβϊλ
Κινηματογρϊφου Πϊτμου
4ο Υεςτιβϊλ ύγχρονου Ρώςικου Κινηματογρϊφου. Αθόνα
5 κομμουνιςτϋσ δημιουργού του κινηματογρϊφου: Νύκοσ Αντωνϊκοσ,
Γρηγόρησ Δανϊλησ, Μικϋσ Καραπιπϋρησ, Λϊμπροσ Λιαρόπουλοσ, τϋλιοσ
Σαταςόπουλοσ. Αθόνα
5ο Διεθνϋσ Υεςτιβϊλ Κινηματογρϊφου Κορινθύασ Πελοποννόςου
«Γϋφυρεσ»/5th Peloponnesian Corinthian
International Film Festival
«Bridges»
6ο Διεθνϋσ Κινηματογραφικό Υεςτιβϊλ Λϊριςασ –
International Cinematography Festival of Larissa – Artfools

Artfools/

6th

6ο Υεςτιβϊλ Κυπρύων κηνοθετών «Κϊτω από τ’ αςτϋρια». Λευκωςύα –
Δερύνεια/6th Cyprus Directors Festival «Under the Stars». Nicosia – Deryneia
7.0 Animasyros. Διεθνϋσ Υεςτιβϊλ + Υόρουμ Κινουμϋνων χεδύων.
Ερμούπολη-ύροσ/International Animation Festival + Forum. Hermoupolis –
Syros
8ο Outview Film Festival. Ημϋρεσ Queer Κινηματογρϊφου. Αθόνα
8ο Υεςτιβϊλ Ελληνικού Ντοκιμαντϋρ – Docfest. Φαλκύδα
8ο Υεςτιβϊλ Πρωτοποριακού Κινηματογρϊφου τησ Αθόνασ/8 th Athens
Avant-Garde Film Festival
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9ο Διεθνϋσ Κινηματογραφικό Υεςτιβϊλ Επιςτημονικόσ Υανταςύασ &
Υανταςτικού τησ Αθόνασ. SFF-rated Athens
9ο Διεθνϋσ Υεςτιβϊλ Κινηματογρϊφου Κύπρου «Οι καλύτεροι των
πρώτων». Πϊφοσ/9th Cyprus International Film Festival «The Best of the
First». Pafos
9ο Διεθνϋσ Υεςτιβϊλ Ντοκιμαντϋρ Λεμεςού/9th Lemesos International
Documentary Festival.
11ο
Διεθνϋσ
Υεςτιβϊλ
International Film Festival.

Κινηματογρϊφου

Νϊουςασ/11thNaoussa

13ο Διεθνϋσ Υεςτιβϊλ Σαινιών Κινουμϋνων χεδύων Τπαύθρου – Όψεισ του
Κόςμου. Πραςτειό Αυδόμου – Πιςςούρι Κύπρου/13th International
Countryside Animafest Cyprus – Views of the World. Prastio Avdimou –
Pissouri
14η Ευρωπαώκό υνϊντηςη Νεανικόσ Οπτικοακουςτικόσ Δημιουργύασ
Camera Zizanio. Πύργοσ/14th European Meeting of Young People’s
Audiovisual Creation Camera Zizanio. Pyrgos
15ο Υεςτιβϊλ Γαλλόφωνου Κινηματογρϊφου. Αθόνα – Θεςςαλονύκη/15e
Festival du Film Francophone. Athènes – Thessalonique
16ο Υεςτιβϊλ Ντοκιμαντϋρ Θεςςαλονύκησ – Εικόνεσ του 21ου αιώνα/16th
Thessaloniki Documentary Festival – Images of the 21st Century
17o Διεθνϋσ Υεςτιβϊλ Κινηματογρϊφου Ολυμπύασ για Παιδιϊ και Νϋουσ.
Πύργοσ/17th Olympia International Film Festival for Children and Young
People. Pyrgos
22ο Μεςογειακό Υεςτιβϊλ Νϋων Κινηματογραφιςτών. Λϊριςα/22nd
Mediterranean Festival of New Filmmakers. Larissa
27ο Πανόραμα Ευρωπαώκού
European Cinema. Athens

Κινηματογρϊφου.

Αθόνα/Panorama

of

37ο Υεςτιβϊλ Ελληνικών Σαινιών Μικρού Μόκουσ Δρϊμασ – 20ο Διεθνϋσ
Υεςτιβϊλ Σαινιών Μικρού Μόκουσ Δρϊμασ/37th National Short Film
Festival in Drama – 20th International Short Film Festival in Drama
55ο Υεςτιβϊλ Κινηματογρϊφου
International Film Festival

Θεςςαλονύκησ/55th

Thessaloniki

55ο Υεςτιβϊλ Κινηματογρϊφου Θεςςαλονύκησ. Οι ταινύεσ από το Α ωσ το
Ω/55th Thessaloniki International Film Festival. The Films from A to Z
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«Αγών». Διεθνόσ υνϊντηςη Αρχαιολογικόσ Σαινύασ. Βραβευμϋνεσ ταινύεσ
και «ΠρωτΑΓΩΝύςτριεσ». Αθόνα
Αναφορϊ ςτον Ηλύα Καζϊν. Αθόνα/Report to Elia Kazan. Athens
Cine Doc. Αθόνα
Διεθνϋσ Υεςτιβϊλ Σαινιών Μικρού Μόκουσ Κύπρου 2014. Λεμεςόσ/Σhe
International Short Film Festival of Cyprus. Lemesos
Εβδομϊδα Κινεζικού Κινηματογρϊφου. Αθόνα/Chinese Film Week
Εικόνεσ + Όψεισ του Εναλλακτικού Κινηματογρϊφου. Λευκωςύα/Images +
Views of Alternative Cinema. Nicosia
In-Edit Greece. International Music Documentary Film Festival. Θεςςαλονύκη
Κινηματογραφικϋσ Μϋρεσ – Κύπροσ 2014. 12ο Διεθνϋσ Υεςτιβϊλ
Κινηματογρϊφου. Λεμεςόσ - Λευκωςύα/Cyprus Film Days. 12th International
Film Festival. Lemesos – Nicosia
Νύκοσ Παπατϊκησ. Ο αναρχικόσ ποιητόσ. Αθόνα/Nico Papatakis. Le poète
anarchiste
Πολιτικόσ Κινηματογρϊφοσ. Αθόνα
Σεκμηρύωςισ. Πανόραμα Ντοκιμαντϋρ Καλαμϊτασ/Kalamata Documentary
Panorama
Σο Υεςτιβϊλ Σαινιών Μικρού Μόκουσ Δρϊμασ ταξιδεύει…
Σώρα Γκοντϊρ. Αθόνα/Maintenant Godard
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