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Αγαπητοί συνάδελφοι,
Μετά από σχετικό αίτηµά σας µε το οποίο ζητήσατε να σας προταθούν τίτλοι
κινηµατογραφικών ταινιών, που θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν στην εφαρµογή
του ΣΕΠ, η κυρία Αντωνία Βουτσαδάκη, αποσπασµένη εκπαιδευτικός στον Τοµέα
ΣΕΠ του ΠΙ, φρόντισε για την ικανοποίηση της επιθυµίας σας αυτής. Ακολουθεί
σχετικό κείµενό της.
Στέφανος Τζέπογλου

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Ακολουθούν δέκα κινηµατογραφικές προτάσεις σχετικές µε την παιδική
ηλικία, την εφηβεία και τα προβλήµατά τους. Θα µπορούσαν να είναι ένα ενδιαφέρον
υλικό επαγγελµατικού προσανατολισµού, αλλά και να αποτελέσουν ερέθισµα για
εποικοδοµητικές συζητήσεις για σύγχρονα προβλήµατα των παιδιών και των νέων.
Καλό θα ήταν, πριν από την προβολή τους σε µαθητές, να τις δείτε εσείς οι
ίδιοι και να κρίνετε αν και κατά πόσο είναι κατάλληλες για τις ανάγκες και τις
δυνατότητες τους.

Επίσης, για µια µεγαλύτερη επιλογή ταινιών για παιδιά και νέους, µπορείτε να
επικοινωνήσετε µε τους υπεύθυνους του Νεανικού Πλάνου (∆ηµιουργική Οµάδα για
την Ανάπτυξη της Οπτικοακουστικής Επικοινωνίας και Έκφρασης των Νέων
Ανθρώπων) στα τηλ. 210 8664470/ 8664030 (κα Ελισσάβετ Παπαγεωργίου,
Υπεύθυνη ∆ηµόσιων Σχέσεων).
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Αυθεντικός Τίτλος:

Ratatouille
- Μεταφρασµένος Τίτλος:
Ο Ρατατούης

·
·
·
·
·
·
·

· Είδος: Computer Animation
Παραγωγής: 2007
Πρεµιέρα στην Ελλάδα: 27 Σεπτεµβρίου 2007
∆ιάρκεια: 110'
∆ιανοµή: Audio Visual
Χρώµα: Έγχρωµο
Ήχος: DTS (Digital Theater Sound)
Γλώσσα: Αγγλικά

Ένας µικρός αρουραίος που συχνάζει στην κουζίνα ενός
διάσηµου εστιατορίου στο Παρίσι, θέλει να γίνει σεφ.
Ο µικρός Ρεµί θα κάνει τα πάντα για να αποδείξει τις µαγειρικές του
ικανότητες, παρά τις αντιδράσεις των γονιών του.
O Remy (Patton Oswalt) είναι ένας νεαρός αρουραίος παγιδευµένος
ανάµεσα στον κόσµο των υπονόµων του Παρισιού, µε την
παραδοσιακή οικογένεια κλεφτο-τυράκηδων και στην λατρεία του
για την gourmet κουζίνα των ανθρώπων.
Η απροσδόκητη φιλία του µε τον αδέξιο chef Linguini (Lou
Romano), συνεχιστή του GusteauΑs Restaurante, θα του δώσει τα
χέρια που χρειάζεται για να κάνει το περίφηµο πιάτο Ratatuillle
πραγµατικότητα.
Η σύµπραξη προϋποθέτει την αγαπηµένη του Liguini, Colette
(Janeane Garofalo) και τον απαραίτητα µοχθηρό, ζηλιάρη
αρχιµάγειρα Skinner (Ian Holm), ενώ το πλέον απροσδόκητο
ντουέτο Remy – Linguini, πρέπει να περάσει από τη δηλητηριώδη
κριτική πένα του γευσιγνώστη Anton Ego (Peter O`Toole) για να
κερδίσει την καταξίωση στους κύκλους της υψηλής γαστρονοµίας
του Παρισιού.
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Αυθεντικός Τίτλος:

Le Petit Nicolas
- Μεταφρασµένος Τίτλος:
Ο Μικρός Νικόλας
Είδος: Κωµωδία
· Παραγωγής: 2009
· Πρεµιέρα στην Ελλάδα: 24 ∆εκεµβρίου 2009
· Ηµεροµηνία κυκλοφορίας DVD: 10/5/2010
· ∆ιάρκεια: 91'
· ∆ιανοµή: Odeon
· Χρώµα: Έγχρωµο
· Ήχος: DTS (Digital Theater Sound)
· Γλώσσα: Γαλλικά

Το Le Petit Nicolas είναι µια ταινία βασισµένη στο οµότιτλο βιβλίο
του Rene Goscinny, του συγγραφέα του Αστερίξ, άρα πίστευα εξ
αρχής πως η ταινία θα είχε διασκεδαστικούς χαρακτήρες και µια
όµορφη ιστορία.
Όλο το ζήτηµα ήταν αν ο Laurent Tirard θα κατάφερνε να
διαχειριστεί σωστά το υλικό που ήδη είχε στα χέρια του κι αν θα
δηµιουργήσει άλλη µια αδιάφορη οικογενειακή κωµωδία ή µια
διασκεδαστική και ποιοτική οικογενειακή κωµωδία. Σας διαβεβαιώνω,
λοιπόν, πως ο σκηνοθέτης κερδίζει το στοίχηµα που έχει βάλει µε το
κοινό του αλλά πιστεύω και µε το δηµιουργό του Μικρού Νικόλα και
µας δίνει µια ταινία που σέβεται όχι µόνο την καταγωγή της, αλλά και
το κοινό της: τους µικρούς της θεατές και την ψυχολογία τους.
Ο Laurent Tirard έχει δηµιουργήσει µια πανέµορφη, γοητευτική
ατµόσφαιρα, έχει βρει τους ιδανικότερους ηθοποιούς στα πρόσωπα
7-8 χαριτωµένων παιδιών κι έχει διαχειριστεί µε υπέροχο τρόπο το
έργο του Goscinny, δίνοντας µας ένα σενάριο απόλυτα
διασκεδαστικό µε άφθονο χιούµορ.
Πάρτε λοιπόν τα παιδιά σας και τρέξτε να δείτε το Le petit Nicolas.
Να είστε σίγουροι ότι θα περάσετε 90 λεπτά στα οποία θα
διασκεδάσουν όχι µόνο τα παιδιά σας, αλλά θα βγείτε κι εσείς από τη
σκοτεινή αίθουσα µε ένα πλατύ χαµόγελο.
Εάν πάλι δεν έχετε παιδιά και είστε διατεθειµένοι να αγνοήσετε
κάποια κοινότυπα κλισέ, σας υπόσχοµαι ότι θα περάσετε 90 όµορφα
και κυρίως ξένοιαστα λεπτά. Και ναι, θα χαµογελάτε το ίδιο πλατιά κι
εσείς...
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Είµαι και Έχω (Etre et Avoir, 2002)
γαλλική ταινία/ ντοκιµαντέρ του Νικολά Φιλιµπέρ (Nicolas Philibert)
Πρωταγωνιστές: Lopez (δάσκαλος), Alize, Jojo, Marie, Jessie, Johann,
Lititia, Axel, Laura, Guillaume, Julien, Olivier, Jonathan, Nathalie
(µαθητές).
∆ιάρκεια: 1h 44min
Η ταινία παρακολουθεί µια µονοτάξια σχολική τάξη, στο Saint-Etienne sur Usson,
στην Auvergne. Μετά από πολύµηνη έρευνα -είχε ήδη επισκεφθεί περίπου 80 άλλες
παρόµοιες τάξεις-, ο σκηνοθέτης γοητεύτηκε τόσο από την προσωπικότητα του δασκάλου
(Lopez), στον οποίο διέκρινε, κάτω από µια σχετική αυστηρότητα, µια βαθιά αφοσίωση
στους µαθητές του και στο παιδαγωγικό του έργο, όσο και από τα πρόσωπα των παιδιών, που
είναι άλλοτε ανήσυχα, άλλοτε σκεφτικά, συχνά αστεία, ή γελαστά, κάποτε σοβαρά ή ακόµα
και κλειστά, απροσπέλαστα.
Στα 55 του χρόνια, ο Lopez είχε ακόµη ενάµιση χρόνο µπροστά του, πριν από τη
σύνταξή του. Αρχικά επιφυλακτικός, αλλά και έκπληκτος από την πρόταση του σκηνοθέτη,
ίσως την είδε ως µια ευκαιρία να αποτυπωθεί στο φιλµ και στο χρόνο η εµπειρία µιας
ολόκληρης ζωής, προτού να περάσει σε κάτι διαφορετικό.
Σαράντα-τέσσερις ώρες µετά, έδωσε τη συγκατάθεσή του για το γύρισµα.
Για το σκηνοθέτη, η δηµιουργία αυτής της ταινίας ήταν η αιτία να θυµηθεί µέχρι
ποιου σηµείου είναι δύσκολο να µαθαίνεις και να µεγαλώνεις. Η επιστροφή στην τάξη µε την
κάµερά του τού το θύµισε έντονα και µε δύναµη. Αυτό αποτελεί ίσως και το πραγµατικό
θέµα της ταινίας. Σύµφωνα µε τον Ερίκ Κεµερέ, "ο Νικολά Φιλιµπέρ µας µιλά απλά για τους
καθηµερινούς αγώνες της παιδικής ηλικίας και για τον κρίσιµο ρόλο, που πρέπει να έχουν οι
ενήλικες σ' αυτούς. Υπογράφει έτσι µια εκπληκτική ταινία, προσφορά σε ένα επάγγελµα, το
οποίο είχαµε ξεχάσει ότι είναι το ωραιότερο στον κόσµο." (Zurban)
Για τον Ζαν-Κλωντ Λουαζό, "Είµαι και έχω είναι µια ταινία φωτεινής απλότητας, της
οποίας το κέντρο βάρους είναι αυτός ο δάσκαλος, που θα θέλαµε να είχαµε…" (Téléramα),
ενώ σύµφωνα µε τον Ζακ Μαντελµπόµ, "θα µπορούσαµε δικαίως να κατατάξουµε τη σκηνή
του αποχωρισµού του δασκάλου από τους µαθητές του ανάµεσα στα πιο ωραία φινάλε της
ιστορίας του κινηµατογράφου." (Le Monde)
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Η Πεταλούδα (Le papillon, 2002)
γαλλική ταινία του Φιλίπ Μουίλ (Philippe Muyl)
Σενάριο: Φιλίπ Μουίλ
Πρωταγωνιστές: Michel Serrault, Claire Bouanich, Nade Dieu,
Francoise Michaud, Hélène Hily
∆ιάρκεια: 1h 25min
Πρόκειται για µια ιστορία φιλίας ανάµεσα σε ένα ηλικιωµένο συλλέκτη πεταλούδων
και ένα οκτάχρονο κοριτσάκι.
Ο σκηνοθέτης σκέφθηκε αυτή την ιστορία, ανακαλύπτοντας τυχαία στο Internet µια
ιστοσελίδα αφιερωµένη στις πεταλούδες. Βρήκε µια πεταλούδα µε το όνοµα Ιζαµπέλ και,
όπως λέει και το κοριτσάκι στην ταινία, σκέφτηκε ότι ήταν ένα παράξενο όνοµα. Σηµείωσε
αυτό το όνοµα σ'ένα αυτοκόλλητο χαρτάκι, που κράτησε και το οποίο έβλεπε µπροστά του
για δύο περίπου χρόνια. Έτσι, σιγά-σιγά, γεννήθηκε η ιστορία αυτού του συλλέκτη που
ψάχνει µια σπάνια πεταλούδα.
Το σκηνοθέτη ενδιέφερε ο συµβολισµός της πεταλούδας, το εφήµερο που την
χαρακτηρίζει και η µεταµόρφωσή της από κάµπια σε χρυσαλίδα κι από χρυσαλίδα σε
πεταλούδα. Αυτή η µεταµόρφωση ήταν γι'αυτόν ένα καταπληκτικό θέαµα. Κατά την άποψή
του, "ήταν η µεταµόρφωση του καθενός από εµάς."
Στην ταινία του συνυπάρχουν δύο βασικά θέµατα: από τη µια, ο όρκος που πήρε ο
Ζυλιέν και η υπόσχεση που πρέπει να κρατήσει και από την άλλη, η έλλειψη αγάπης από την
οποία υποφέρει η µικρή Έλσα. Πρόκειται για ένα περίπατο µύησης, µια εκδροµή µακριά από
τη ρουτίνα και τη δύσκολη και συχνά άδεια καθηµερινότητα, µε στόχο τη δυναµική
επιστροφή σε αυτή, µετά από τη συνειδητοποίηση της αξίας της, όταν και τα δύο πρόσωπα
ανακαλύψουν τη δύναµη της ψυχικής επαφής και επικοινωνίας. Τόσο το µικρό κορίτσι όσο
και ο ηλικιωµένος άνδρας ξαναβρίσκουν τη χαµένη τους εµπιστοσύνη στους ανθρώπους
ανακαλύπτοντας ο ένας τον άλλο και µαθαίνοντας να εκτιµούν και να σέβονται ο ένας τις
ανάγκες του άλλου. Σύµφωνα µε την Μαρί-Νοέλ Τρανσάν, "η υπόγεια συνεννόηση που
υπάρχει µεταξύ των δύο ηθοποιών δίνει σ'αυτή την Πεταλούδα µια απλή και τρυφερή
γοητεία". (Le Figaro) Μια ιστορία µύσης στα µυστικά της ανθρώπινης επικοινωνίας, φωτεινή
και ευαίσθητη, χάρη στη στιβαρή γοητεία του έµπειρου Μισέλ Σερό και στο φωτεινό
αυθορµητισµό της νέας στο χώρο Κλέρ Μπουανίς.
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Ο Παρεξηγηµένος (Incompreso, 1967)
ιταλογαλλική ταινία του Λουίτζι Κοµεντσίνι (Luigi Comencini)
Σενάριο: Πιέρο Ντε Μπερναρντί, Λουτσία Ντρούντι Ντέµπι, Τζουζέπε
Mangione, Λεονάρντο Μπενβενούτι από το µυθιστόρηµα της Φλοράνς
Μοντγκόµερι
Πρωταγωνιστές: Άντονι Κουέιλ, Στέφανο Κολογκράντε, Σιµόνε
Τζιονότσι, Τζων Σαρπ, Αντριάνα Φακέτι, Ρίνο Μπενίνι, Τζιόρτζια Μολ,
Γκρατσιέλα Γκρανάτα
∆ιάρκεια : 1h 45min.
Μετά το θάνατο της συζύγου του, ο Σερ Ντάνκοµπ, πρόξενος της Μεγάλης
Βρετανίας στη Φλωρεντία, εµπιστεύεται την ανατροφή των δύο γιων του σε µια
γκουβερνάντα. Ο Αντρέα, πρωτότοκος γιος του, αισθάνεται ότι ο πατέρας του τον αγαπά
λιγότερο από το µικρότερο αδελφό του. Για να κερδίσει την αγάπη του και να αποδείξει το
κουράγιο του, προβαίνει σε µια απελπισµένη πράξη, η οποία του στοιχίζει τη ζωή.
Μια ταινία συγκλονιστική για τις σχέσεις πατέρα- γιου, ένα αληθινό και δυνατό
µελό, σύµφωνα µε δηµοσιογράφο του Le Figaro, Ο Παρεξηγηµένος έγινε αρνητικά
αποδεκτός

από

τη

γαλλική

κριτική

την

εποχή

που

πρωτοπροβλήθηκε

στους

κινηµατογράφους, τον Ιούλιο του 1968. Χρειάστηκαν δέκα χρόνια για να γίνει τελικά
αποδεκτός µε τον ενθουσιασµό που του άξιζε.
Ο σκηνοθέτης ενδιαφερόταν πάντα για τις συγκινήσεις, που µπορεί να προκαλέσει ο
κινηµατογράφος: "Αυτό που µε παθιάζει περισσότερο είναι οι συναισθηµατικές σχέσεις, που
βάζουν στο περιθώριο τη λογική. Το θαύµα της ζωής είναι το να αισθάνεσαι, να
καταλαβαίνεις ασυνείδητα τον άλλο, χωρίς να µπορείς να δίνεις λογικές εξηγήσεις".
Σύµφωνα µε τη Florence Colombani, "το τέλειο πάντρεµα του ψυχολογικού βάθους µε την
αυστηρότητα της σκηνοθεσίας και την ευαισθησία της µατιάς κάνουν τον Παρεξηγηµένο µία
από τις ωραιότερες ταινίες του Κοµεντσίνι". (Le Monde) Πρόκειται άλλωστε για ένα
σκηνοθέτη µε ιδιαίτερη ευαισθησία για την παιδική και εφηβική ηλικία, όπως αποδεικνύουν
και οι ταινίες του Παιδιά στην πόλη (η πρώτη του µικρού µήκους), Η βαλίτσα των ονείρων
(1953), Είσαι ο γιος µου (1956), Οι περιπέτειες του Πινόκιο (1972), Ευγένιος (1981), Καρδιά
(1985), Η ιστορία (1986), Ένα Παιδί της Καλαβρίας (1987), Μαρτσελίνο (1991).
Αξίζει να σηµειωθεί ότι ένας από τους σεναριογράφους της ταινίας, ο Πιέρο Ντε
Μπερναρντί, συνεργάστηκε για τη συγγραφή του σεναρίου για το ιταλοαµερικάνικο ρηµέικ
του Παρεξηγηµένου (Misundestood, 1983) του Τζέρι Σάτζµπεργκ.

6

http://sep4u.gr

Το Καναρινί Ποδήλατο (2000)
ελληνική ταινία του ∆ηµήτρη Σταύρακα
Σενάριο: ∆ηµήτρης Σταύρακας
Πρωταγωνιστές: ∆ηµήτρης Αλεξανδρής, Θάνος Γραµµένος,
Νίκος Γεωργάκης, Μάνος Βακούσης, Αλεξάνδρα Παντελάκη
∆ιάρκεια: 93 min
Ένας δάσκαλος διορίζεται από σχολείο της επαρχίας σε
σχολείο της Αθήνας και νιώθει ξαφνικά ότι χάνει την ιδιαιτερότητά του, αυτή την ταυτότητα
του παιδαγωγού, που, κατά την άποψή του, ήταν τόσο σηµαντική για τα δεδοµένα της
επαρχίας. Η συνάντηση του όµως, στα πλαίσια της σχολικής τάξης, µε ένα αγόρι µε
µαθησιακές δυσκολίες αναζωπυρώνει το ενδιαφέρον του για το παιδαγωγικό του έργο. Θα
επιδιώξει να συναντήσει τους γονείς του και θα έρθει ακόµη και σε σύγκρουση µε τον
προϊστάµενό του, προκειµένου να βοηθήσει το µαθητή του να ξεπεράσει το επικοινωνιακό
του πρόβληµα.
Πρόκειται για τη σχέση ενός αγοριού µε ιδιαίτερες ευαισθησίες, αλλά µε
συνηθισµένες ανάγκες -αυτές όλων των παιδιών, αλλά και γενικότερα όλων των ανθρώπωνγια αγάπη, κατανόηση και αποδοχή των ιδιαιτεροτήτων τους- και ενός νέου και
ασυµβίβαστου εκπαιδευτικού, που αρνείται να αποδεχθεί την ανοησία, τη σκληρότητα και
τον αποκλεισµό.
Παραµερίζοντας τα δικά του προβλήµατα και τις δικές του δυσκολίες προσαρµογής
στο νέο του περιβάλλον, ή ίσως και χάρη στη συνειδητοποίησή τους, ο νεαρός δάσκαλος
πλησιάζει µε αφοπλιστική ειλικρίνεια και διάθεση κατανόησης και συµπαράστασης το αγόρι
µε το καναρινί ποδήλατο.
Σύµβολο αυτονοµίας και ελευθερίας ανάµεσα σε σχέσεις πιεστικής εξάρτησης και
απόρριψης, σύµβολο έκφρασης δεξιοτήτων µέσα σε ένα κοινωνικό περίγυρο µη αποδοχής
τους, το καναρινί ποδήλατο αποτελεί τόσο το σήµα κατατεθέν του αγοριού, όσο και το κλειδί
της σχέσης του µε το δάσκαλό του.
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Ούτε ένας λιγότερος (Yige dou bu neng shao, 1999)
κινέζικη ταινία του Ζαγκ Γιµού
Σενάριο: Σι Ξιαγκσενγκ, από το µυθιστόρηµά του
Πρωταγωνιστές: Βέι Μίνζι, Γκάο Ένµαν, Τιαν Ζέντα, Φεγκ
Γιούιγκ, Λη Φανφάν
∆ιάρκεια: 100 min, Χρυσό Λιοντάρι στο Φεστιβάλ της Βενετίας
Πρόκειται για την οδύσσεια µιας έφηβης "δασκάλας", αρχικά να επιβληθεί σε µια
τάξη και στη συνέχεια να βρει ένα χαµένο µαθητή της, αφού η ρητή εντολή του δασκάλου,
που της εµπιστεύτηκε την τάξη του για να επισκεφτεί την βαριά άρρωστη µητέρα του, ήταν
"ούτε ένας λιγότερος", µε την υπόσχεση επιπλέον αµοιβής. Ο σκηνοθέτης απεικονίζει
ρεαλιστικά τη φτώχια της αγροτικής Κίνας, δηµιουργώντας µια τρυφερή ταινία για αυτούς,
τους οποίους η αλµατώδης οικονοµική ανάπτυξη της σύγχρονης Κίνας έχει αφήσει πίσω. Οι
συµπατριώτες του Γιµού καταλαβαίνουν ότι, αν και η ιστορία είναι φανταστική, αυτό που
παρουσιάζει δεν είναι. Ένας υπότιτλος στο τέλος της ταινίας εξηγεί ότι, στην Κίνα, ένα
εκατοµµύριο παιδιά εγκαταλείπουν κάθε χρόνο το δηµοτικό σχολείο.
Η δεκατριάχρονη κοπέλα, καλείται ξαφνικά να διδάξει παιδιά λίγο νεώτερα από
εκείνη την ίδια. Αντιµετωπίζοντας τους ανήσυχους µαθητές της, οι οποίοι την ταλαιπωρούν
και τη δοκιµάζουν µε µια σχεδόν σαδιστική ικανοποίηση, η Βέι ξέρει ότι πρέπει να
συµπεριφερθεί όπως ένας ενήλικας, αλλά δεν τα καταφέρνει. ∆εν πρόκειται για µια από αυτές
τις ταινίες, όπου ο εµπνευσµένος δάσκαλος ξυπνά τις πνευµατικές ευαισθησίες των µαθητών
του. Η Βέι προσπαθεί να τους µάθει τραγούδια, µα ξεχνά τα λόγια, καταστρέφει τις πολύτιµες
κιµωλίες, που ο δάσκαλος της έχει εµπιστευτεί και συχνά απλώς κλειδώνει τα πιτσιρίκια στη
µοναδική σχολική αίθουσα, ελπίζοντας για το καλύτερο.
Αλλά είναι αποφασισµένη να σεβαστεί τη µοναδική εντολή, που της έδωσαν ο
δήµαρχος του χωριού -ο Τιαν Ζέντα είναι ο πραγµατικός δήµαρχος του Σουινκάν- και ο
δάσκαλος Γκάο: να µη χάσει κανένα µαθητή. Αρχικά για την αµοιβή, στη συνέχεια από
πραγµατικό ενδιαφέρον, αποφασίζει να εξαντλήσει κάθε δυνατή προσπάθεια για να φέρει
πίσω τον εντεκάχρονο µαθητή Ζαγκ Χουικέ, που έφυγε για να βρει δουλειά στην πόλη.
Σχεδόν, ακούσια, θα καταφέρει να διδάξει στους µαθητές της τι σηµαίνει να είναι κανείς
κοινωνικά υπεύθυνος. Στη συνέχεια, θα µάθει η ίδια τη έννοια της υπευθυνότητας. Με
πείσµα και επιµονή, θα ξεκινήσει…
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Το Χαµόγελο της Μόνα Λίζα (Mona Lisa smile, 2003)
αµερικάνικη ταινία του Μάικ Νιούελ (Mike Newell)
∆ιάρκεια: 117 min
Πρωταγωνιστές: Τζούλια Ρόµπερτς, Τζούλια Στάιλς, Κρύστεν
Ντανστ, Μάγκι Γκούλενχαλ, Μάρσια Γκέι Χέιντεν, Γκίνιφερ
Γκούντουιν, Τζόρνταν Μπρίτζες

Το 1953, ενώ σηµαντικές αλλαγές ετοιµάζονται να λάβουν χώρα στην Αµερική, η
Katherine Ann Willis (Julia Roberts) φθάνει στο Wellesley College, ένα ίδρυµα µε
ξεπερασµένα ήθη και έθιµα, για να διδάξει Ιστορία της Τέχνης. Παθιασµένη παιδαγωγός, η
Κάθρην έρχεται σε σύγκρουση, λόγω των πρωτοποριακών τις ιδεών, µε το συντηρητικό
κατεστηµένο του Κολεγίου, επιδρά βαθιά στην ψυχοσύνθεση των φοιτητριών της, αλλά και
επηρεάζεται ουσιαστικά από αυτές, αλλάζοντας τη ζωή της για πάντα.
Πρόκειται για τον αγώνα µιας καθηγήτριας ιστορίας της τέχνης να ενθαρρύνει τις
φοιτήτριές της να υπερασπισθούν την ατοµικότητά τους, ξεπερνώντας τα στερεότυπα της
εποχής και επιλέγοντας το δικό τους δρόµο. Αντιµετωπίζοντας αρχικά τη δυσπιστία και την
αµφισβήτησή τους, κερδίζοντας στη συνέχεια την εµπιστοσύνη τους, τους εµπνέει το
σεβασµό και το θαυµασµό µε την προσπάθεια και την επιµονή της να είναι αυτή που είναι
και που θέλει να είναι, σε αντίθεση µε το σύστηµα και µε τις προσδοκίες και τις επιδιώξεις
των άλλων. Με τη ζωή και τη συµπεριφορά της, τόσο στον προσωπικό, όσο και στον
επαγγελµατικό της τοµέα, αποτελεί για τις νέες κοπέλες ένα ζωντανό παράδειγµα ανθρώπου
που αναζητά το ιδανικό, πολεµώντας για την αυτοπραγµάτωσή του και απαιτώντας να
σεβασθούν τις δικές του ανάγκες και επιδιώξεις.
Η τέχνη γίνεται ένας δρόµος βαθιάς και ουσιαστικής επικοινωνίας, που ανοίγεται
πλούσιος σε προκλήσεις και εµπειρίες, τόσο για τη µεγαλύτερη όσο και για τις νεότερες
γυναίκες, αλλά και για το θεατή, που δε µένει ασυγκίνητος από αυτή την ιστορία µύησης και
συνειδητοποίησης των προσωπικών αξιών.
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Ο κύκλος των χαµένων ποιητών
(Dead Poet Society, 1989)
αµερικάνικη ταινία του Πήτερ Γουίαρ (Peter Weir)
Σενάριο: Τοµ Σούλµαν
Πρωταγωνιστές: Ρόµπιν Γουίλιαµς, Ρόµπερτ Σην Λέοναρντ,
Ήθαν Χοκ, Ματ Κάρεϊ, Ντίλαν Κούσµαν, Γκέιλ Χάνσεν, Κηθ
Σνάιντερ, Κάρλα Μπέλβερ, Κούρτγουντ Σµιθ…
∆ιάρκεια: 123 min
O εξαιρετικά ντροπαλός Τοντ Άντερσον στέλνεται εσωτερικός στο ίδιο σχολείο, που
φοιτά ήδη ο µεγαλύτερος αδελφός του. Ο συγκάτοικός του στο δωµάτιο, ο Νηλ, παρόλο που
είναι ιδιαίτερα έξυπνος και δηµοφιλής, καταπιέζεται υπερβολικά από τον αυταρχικό πατέρα
του. Οι δυο τους, µαζί µε άλλους συµµαθητές τους, βρίσκουν στο πρόσωπο του Καθηγητή
Κήτιγκ, του νέου τους καθηγητή Αγγλικής Λογοτεχνίας, τον ιδανικό εκφραστή ενός κόσµου
προοδευτικού και φιλελεύθερου. Τους µιλά για τον "Κύκλο των χαµένων ποιητών" και τους
ενθαρρύνει ακόµη και να συγκρουστούν µε το κατεστηµένο της σχολής, προκειµένου να
εκφράσουν την προσωπικότητά τους. Ο καθένας, µε τον τρόπο του, ακολουθεί τη συµβουλή
του και αλλάζουν οριστικά. Η σύγκρουση όµως θα είναι αναπόφευκτα τραγική…
Σύµφωνα µε τον Μαρκ Μπραµπλ, γνωστό για την πετυχηµένη θεατρική αναβίωση
του έργου στο Μπρόντγουεϊ, "ο "Κύκλος" ακόµη κι αν έχει τραγικές στιγµές, αφήνει το κοινό
µε ανυψωµένο το ηθικό και µε διάθεση να κατακτήσει τον κόσµο. Περιέχει την ωραιότερη
φιλοσοφία της ζωής." Πράγµατι, αυτή η κλασική πια ταινία, αναφέρεται στην αιώνια πάλη
του προοδευτικού µε το συντηρητικό, του νέου µε το παλιό, του δηµιουργικού µε το στάσιµο.
Κλασική παραµένει και η προτροπή του καθηγητή προς τους µαθητές του: "Seize the day"
("Άδραξε τη µέρα"), µια ενθάρρυνση για έκφραση και δηµιουργικότητα, ενάντια σε καθετί
που καταπιέζει και εµποδίζει το άτοµο να βρει τον προορισµό του.
Η ταινία, που ανέδειξε το δραµατικό ταλέντο του Ρόµπιν Γουίλιαµς και καθιέρωσε
τον Ήθαν Χοκ.
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Σινεµά ο Παράδεισος (Cinema Paradiso, 1989)
ιταλική ταινία του Τζουζέπε Τορνατόρε
Σενάριο: Τζουζέπε Τορνατόρε, Βάνα Πάολι
Μουσική: Ένιο Μορικόνε, Αντρέα Μορικόνε
Πρωταγωνιστές: Φιλίπ Νουαρέ, Σαλβατόρε Κάσιο (ο Τότο παιδί),
Μάρκο Λεονάρντι (ο Τότο έφηβος), Ζακ Περέν ( ο Τότο µεσήλικας),
Ίζα Ντανιέλι, Ανιέζε Νάνο
∆ιάρκεια: 122 min

Ένας πετυχηµένος σκηνοθέτης, ο Σαλβατόρε, επιστρέφει στη γενέτειρά του για την
κηδεία του παιδικού του φίλου Αλφρέντο, ο οποίος εργαζόταν στον τοπικό κινηµατογράφο
της περιοχής. Τριάντα χρόνια µετά, ο θάνατος του φίλου του τού επιτρέπει να γυρίσει πίσω,
χωρίς να καταπατήσει την υπόσχεση που του είχε δώσει, να φύγει δηλαδή, χωρίς να ενδώσει
στη νοσταλγία και επιστρέψει. Η επιστροφή του είναι η αφορµή για να αρχίσει να αναπολεί
τα παιδικά του χρόνια και τις µαγικές στιγµές που έζησε µέσα στο σινεµά, αρχικά
συντροφεύοντας τον φίλο του και στη συνέχεια αντικαθιστώντας τον στη δουλειά του.
Θυµάται τις συγκρούσεις που είχε µε το φίλο του και τις πονηριές που σκαρφιζόταν για να
παρακολουθεί τις προβολές, τον εφηβικό του έρωτα για τη γλυκιά Έλενα και τον
επιβεβληµένο χωρισµό τους.
Πρόκειται, ίσως, για την πιο συναισθηµατικά φορτισµένη ταινία που γυρίστηκε µε
θέµα την αγάπη για τον κινηµατογράφο. Το τοπικό σινεµά ο "Παράδεισος" είναι ένας
ζωντανός τόπος συνάντησης, όπου οι κάτοικοι της κωµόπολης ξεχνούν τους κανόνες της
κοινότητας, γελούν, σφυρίζουν, ερωτεύονται, µεθούν, κλαίνε, βλέποντας και ξαναβλέποντας
ταινίες. Είναι δηλαδή ένας τόπος, όπου η ζωή αποκτά ένα άλλο νόηµα, όχι απλώς µία
προέκταση, αλλά η ίδια η καρδιά της κοινότητας. Η φιλία του µικρού παιδιού µε τον πολύ
µεγαλύτερό του άνδρα χτίζεται, δοκιµάζεται και δυναµώνει µέσα σ'αυτό το χώρο και µέσω
της αγάπης για τις κινούµενες εικόνες.
Η επίσκεψη -πραγµατικό προσκύνηµα- του σκηνοθέτη πια Σαλβατόρε στα ερείπια
του παλιού σινεµά "Paradiso", αποτελεί ίσως την πιο τραγική στιγµή της ταινίας, σχόλιο για
το εφήµερο ανθρώπων και τόπων. Το στόµα του λιονταριού, από όπου προβάλλονταν οι
ταινίες, µία µεταφορά της δύναµης της εικόνας, κείτεται σπασµένο και άχρηστο πια στο
έδαφος. Ο ηλικιωµένος πρώην ιδιοκτήτης του κινηµατογράφου λέει µε θλίψη στον µεσήλικα
Σαλβατόρε: " Ο κόσµος των ταινιών δεν είναι πια παρά µια ανάµνηση." Ωστόσο, ο Τοτό, το
πιτσιρίκι, που έζησε και ανδρώθηκε σ'αυτό το χώρο, µεγάλωσε για να γίνει ένας πετυχηµένος
σκηνοθέτης, αποδεικνύοντας ότι οι πρώτες αυτές αναµνήσεις και εµπειρίες ήταν και οι πιο
καθοριστικές.
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Τα παιδιά της χορωδίας ( Les Choristes, 2004)
γαλλική ταινία του Κριστόφ Μπαρατιέ (Christophe Barratier), διασκευή της
γαλλικής ταινίας του Ζαν Ντρεβίλ Το κλουβί των αηδονιών (1945)
Σενάριο: Κριστόφ Μπαρατιέ, Φιλίπ Λοπέζ-Κυρβάλ
Μουσική: Μπρουνό Κουλέ
Πρωταγωνιστές: Ζεράρ Ζινιό, Φρανσουά Μπερλεάν, Ζακ Περέν, Καντ
Μεράντ, Ζαν-Μπατίστ Μονιέ (Πιερ Μοράνζ-έφηβος), Ζακ Περέν (Πιερ
Μοράνζ-ηλικιωµένος) Μαξάνς Περέν…
∆ιάρκεια: 95 min
Στη µεταπολεµική Γαλλία, ένας άνεργος δάσκαλος µουσικής, ο Κλεµάν Ματιέ,
προσλαµβάνεται ως επιτηρητής σε ένα σωφρονιστικό ίδρυµα ανηλίκων µιας επαρχιακής
πόλης. Άναυδος από την σκληρή πραγµατικότητα του σχολείου και κυρίως από τις ακραίες
και αναποτελεσµατικές µεθόδους που χρησιµοποιεί ο διευθυντής του σχολείου, αναλαµβάνει
να προσφέρει µια πνοή αλλαγής, διδάσκοντας στους µαθητές µουσική και προσπαθώντας να
οργανώσει µια χορωδία.
Θα έρθει σε σύγκρουση µε τον διευθυντή και θα δώσει µάχη για να συνεχίσει τη διδασκαλία
όχι ενός "µαθήµατος", αλλά µιας δύναµης µαγικής κι ενός τρόπου και µιας στάσης ζωής.
Μετά τον "Κύκλο των χαµένων ποιητών" και "Το χαµόγελο της Μόνα Λίζα", "Τα
παιδιά της χορωδίας" έρχονται όχι µόνο να τονίσουν την καταλυτική παρουσία ενός
δασκάλου, που µεταµορφώνει τις ζωές των µαθητών του, αλλά και να αποδείξουν, όπως και
το "Σινεµά ο Παράδεισος", πως ο καλύτερος επαγγελµατικός προσανατολισµός γίνεται µε το
ζωντανό παράδειγµα.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο Ζακ Περέν, ο µεσήλικας Τοτό της ιταλικής ταινίας, είναι
παραγωγός αυτής της ταινίας και παίζει τον Πιερ Μοράνζ σε µεγάλη ηλικία, όταν επιστρέφει
στη γενέτειρά του για την κηδεία της µητέρας του. Γιος του Γάλλου ηθοποιού και παραγωγού
είναι ο Μαξάνς Περέν, ο χαριτωµένος Πεπινό της ταινίας.
Όταν, στην αρχή της ταινίας, ο ηλικιωµένος Πεπινό επισκέπτεται τον παλιό του
συµµαθητή και γνωστό συνθέτη Πιερ Μοράνζ, για να του παραδώσει ένα τετράδιοηµερολόγιο του παλιού τους δασκάλου Κλεµάν Ματιέ, ο θεατής µαθαίνει ότι ο Μοράνζ έχει
τελείως ξεχάσει το όνοµα του, ότι ο δάσκαλος έφυγε από τη ζωή του, χωρίς να αφήσει
κανένα ίχνος, τουλάχιστο φαινοµενικά.
Είναι ένας ήρωας, που έχει τεθεί στο περιθώριο, ασυνείδητα θα έλεγε κανείς, ένα
πρόσωπο "που µοιάζει στο Σαρλό", το οποίο σε αντίθεση µε τον ήρωα της αρχικής ταινίας
του 1945, δε γνωρίζει την επαγγελµατική επιτυχία. Σ'αυτή την ταινία, ο Ματιέ δεν πέτυχε ως
µουσικός, αλλά επέτρεψε σε άλλους να πετύχουν.
Είδε το ξεχωριστό ταλέντο του Μοράνζ και φρόντισε να µη χαθεί. Αυτή η διάσταση
του ήρωα συγκίνησε ιδιαίτερα τον Ζεράρ Ζινιό, τον ηθοποιό που τον υποδύεται. Σύµφωνα µε
δική του µαρτυρία τον άγγιξε το γεγονός ότι έβαλε τον εαυτό του και την προσωπική του ζωή
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σε δεύτερο πλάνο. Τον άγγιξε "αυτός ο αλτρουισµός, ο τόσο συχνός στους παιδαγωγούς. Και
αυτό θέτει το ερώτηµα: τι σηµαίνει τελικά "πετυχαίνω τη ζωή µου";"
Για τον Ζακ Περέν, η ανάµνηση των γεγονότων της πρώτης περιόδου της ζωής
αποκτούν την πραγµατική τους βαρύτητα πολύ αργότερα: "Τίποτα δεν ήταν ανώδυνο.
Περαστικές χαρές και απαρηγόρητες λύπες, όλα περνούν αλλά τίποτε δε σβήνεται. Και αν
µια µουσική νότα, ένα τραγούδι, µια χορωδία είναι συνδεδεµένα µε µία από αυτές τις
µακρινές αναµνήσεις, το ίχνος τους είναι σίγουρα πιο δυνατό.
Αυτό είναι ίσως ό,τι µε συγκίνησε βαθιά στα Παιδιά της χορωδίας του Κριστόφ
Μπαρατιέ. Ένα αυστηρό ίδρυµα, παιδιά ξεσηκωµένα, µία χορωδία που τα ενώνει:
συγκινητική συµβολική αναπαράσταση της παιδικής ηλικίας."
Αξίζει να σηµειωθεί ότι όλες οι ταινίες, που άγγιξαν κατά καιρούς τον Κριστόφ
Μπαρατιέ, έχουν το εξής κοινό: πως ένα άτοµο µπορεί να συνεισφέρει στο να καλυτερέψει
τον κόσµο.
Και ο σκηνοθέτης επισηµαίνει: "Ξέρω ότι ο κινηµατογράφος δεν κάνει τα πράγµατα να
αλλάξουν, αλλά µπορεί να δώσει την επιθυµία για την προσπάθεια αλλαγής.
Μ'αρέσει να βγαίνω από µια προβολή µιας ταινίας έχοντας ταυτιστεί µε τον κεντρικό ήρωα.
Η διδασκαλία του Κλεµάν Ματιέ δεν περιορίζεται σε απλά µουσικά µαθήµατα, αλλά σε ένα
µάθηµα ζωής. Τα τρία βασικά θέµατα της ταινίας είναι η παιδική ηλικία, η µουσική και η
µετάδοση." Χωρίς αυτή την τελευταία, τίποτα δε θα ήταν δυνατό.
Για να είναι όµως δυνατή η επικοινωνία, το πρώτο βήµα πρέπει να γίνει από τον παιδαγωγό.
Και για να γίνει, χρειάζεται αλτρουισµός, ενσυναίσθηση και ανθρωπιά.
Χαρακτηριστικά, που διαθέτει ο Κλεµάν Ματιέ και χωρίς τα οποία ούτε ο Πιερ Μπορανζέ θα
γινόταν συνθέτης, ούτε ο Πεπινό θα ήταν αυτός που έγινε.
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Κλέφτης παιδιών (Il ladro di bambini, 1992)
ιταλική ταινία του Τζιάνι Αµέλιο
Σενάριο: Τζιάνι Αµέλιο, Σάντρο Πετράλια, Στέφανο Ρούλι
Μουσική: Φράνκο Πιερσάντι
Πρωταγωνιστές: Ενρίκο Λο Βέρσο, Βαλεντίνα Σκαλίτσι, Τζουζέπε
Ιερατσιτάνο, Μαρία Πία Ντι Τζοβάνι, Βιτάλµπα Αντρέα
∆ιάρκεια: 114 min

Ο Αντόνιο, ένας νεαρός αστυφύλακας, διατάσσεται να συνοδεύσει δύο παιδιά, την
εντεκάχρονη Ροζέτα και τον µικρότερο αδελφό της Λουτσιάνο, -των οποίων η µητέρα
συνελήφθη, επειδή ανάγκαζε την κόρη της να δουλεύει ως πόρνη- από το Μιλάνο στη
Σικελία, και να τα παραδώσει σε ένα αναµορφωτήριο. Αρχικά το κλίµα ανάµεσα στα τρία
πρόσωπα είναι βαρύ, επικρατεί εχθρότητα και έλλειψη εµπιστοσύνης. Το αγόρι αντιµετωπίζει
πρόβληµα άσθµατος και παραµένει πεισµατικά σιωπηλό, ενώ το κορίτσι είναι καχύποπτο και
επιθετικό. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, που παίρνει µια απρόβλεπτη τροπή, ο
νεαρός άνδρας κατορθώνει να νικήσει την καχυποψία των δύο παιδιών. Θα µπορέσει όµως να
τα προστατέψει από την καχυποψία, τη δυσπιστία, ή ακόµη και την απόρριψη, του κόσµου,
µε τον οποίο έρχονται σε επαφή;
Πρόκειται για ένα ασυνήθιστο ταξίδι, ταυτόχρονα συγκινητικό και ρεαλιστικό, στη
σύγχρονη Ιταλία, κατά το οποίο χαρά και θλίψη εναλλάσσονται. Η σκιά του στίγµατος
ακολουθεί συνέχεια τους τρεις πρωταγωνιστές, καθ' όλη τη διάρκεια της κοινής τους πορείας
και ο νεαρός Αντόνιο συνειδητοποιεί σιγά-σιγά το πόσο πολύτιµη είναι η ανθρώπινη επαφή,
αλλά και το πόσο σκληρή η αντιµετώπιση του στιγµατισµένου από τους ανθρώπους. Μια
ταινία λιτή, που αρνείται τους εύκολους ρητορισµούς και συναισθηµατισµούς και δανείζεται
στοιχεία του κινηµατογράφου αλήθεια. Η φυσικότητα των παιδιών, σ'αυτή την πρώτη τους
κινηµατογραφική εµπειρία εντυπωσιάζει, καθώς η ερµηνεία τους είναι πλούσια σε
συναισθηµατικές αποχρώσεις, χωρίς ποτέ να επιτρέπει στο θεατή να ξεχάσει το προσωπικό
τους δράµα, ακόµα και στις ανέµελες στιγµές. Εκφραστικός, όπως πάντα, ο Ενρίκο Λο Βέρσο
στο ρόλο του Αντόνιο. Αξίζει να σηµειωθεί ότι αναµένεται αµερικάνικο ρηµέικ της ταινίας,
µε πρωταγωνιστή τον Ντέινζελ Γουάσινκτον.
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