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Δημοσιεύθηκε στις 25/07/2007

Μια δύσκολη προσωπική δοκιμασία δε στάθηκε ικανή να ανακόψει τη δημιουργική πορεία του, που απέκτησε νέα πνοή. Το 1993, χρονιά της αποφοίτησής του από τη Σχολή

Σταυράκου, ο Αντώνης Ρέλλας έχασε το αριστερό του πόδι και την ικανότητα κίνησης του αριστερού του χεριού, απλά συνέχισε να εργάζεται: έκτοτε, σκηνοθέτησε τρία

ντοκιμαντέρ (Είμαι ζωντανός. Αιγαίου κύματα. Καλλίστη θήρα), εργάστηκε ως σκηνοθέτης και μοντέρ στην τηλεόραση ως το 2005, και πειραματίστηκε με το video και τα

εικαστικά

0 36χρονος σκηνοθέτης μας μιλά για την εμπειρία του ως μέλους της Κριτικής Επιιροπή5 του 1ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ με θέμα την Αναπηρία, Emotion Picture, την

πορεία του στους διαφορετικούς χώρους όπου κινήθηκε, τη γνωριμία του με την αναπηρία και τη σχέση της με τη δημιουργία.

Ποιος είναι ο προσωπικός σας απολογισμός από το 1ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ με θέμα την Αναπηρία;

Το Φεστιβάλ σε οργανωτικό επίπεδο πέτυχε το στόχο του, προετοιμάστηκε, παρουσιάστηκε και επικοινωνήθηκε με φεστιβαλικούς όρου5 διεθνούς κύρους. Παρουσιάστηκε

μεγάλη γκάμα θεμάτων, και ήταν καταλυτικής σημασίας η συμμετοχή των ξένων δημιουργών, αλλά και ενδιαφέρουσα η συμμετοχή των ελλήνων δημιουργών. Στην

καλλιτεχνική διευθύντρια Μαίρη Χατζημιχάλη-Παπαλιού και στο επιτελείο της αξίζουν πραγματικά πολλά συγχαρητήρια για τη διεθνοποίηση και το κύρο5 του φεστιβάλ. Η

αναπηρία παρουσιάζεται με όρους περιθωριακού φαινόμενου και ίσως για πρώτη φορά αντιμετωπίστηκε στην αληθινή της διάσταση – αυτό είναι κέρδος, ένα στοίχημα

πολιτισμού που κατακτήθηκε. Η πρώτη ύλη του Φεστιβάλ είναι παρακαταθήκη και πρέπει να αξιοποιηθεί ανάλογα σε βάθος χρόνου. Δε λέω, βέβαια, ότι ως διά μαγείας

άλλαξαν όλα, αλλά έχω την πεποίθηση ότι η απομυθοποίηση μέσα από την τέχνη του ντοκιμαντέρ μπορεί να παρακινήσει τον θεατή-πολίτη να συμμετέχει σε αυτήν την

ανθρώπινη εμπειρία και να του αποκαλύψει αυτό που υπάρχει πίσω από ό,τι φαίνεται. Το Emotion Pictures ανοίγει μια πόρτα διαλόγου με την κοινωνία για τα θέματα

αναπηρίας.

Θα σας ενοχλούσε αν ο απολογισμός του κοινού διέφερε από τον δικό σας; Έχω την αίσθηση ότι αντιλαμβάνεστε αυτή τη διοργάνωση διαφορετικά απ’ τον μέσο θεατή που

δεν έχει ειδικές γνώσεις επί του θέματος. Δε χρειάζονται ειδικές γνώσεις για να νιώσεις την αλήθεια. Είχα την ευκαιρία να μιλήσω με πολύ κόσμο κατά τη διάρκεια του

Φεστιβάλ, και διαπίστωσα ότι μερίδα του κοινού ήρθε με την ανάγκη να δει στην οθόνη αλήθειες και όχι μύθους που χρόνια αναπαράγονται.

Ας μιλήσουμε λίγο για τις ταινίες, μιας και συμμετείχατε στο Φεστιβάλ ως μέλος της Κριτικής Επιτροπής. Πιστεύετε ότι η ειδική θεματική θέτει περιορισμούς; Πιστεύω

ακριβώς το αντίθετο: δεν βλέπω περιορισμούς… Τις τρεις αυτές μέρες του Φεστιβάλ παρουσιάστηκαν ντοκιμαντέρ για την αγάπη, τον έρωτα, την επιμονή, τη

συντροφικότητα, την απεριόριστη δύναμη που κρύβει ο άνθρωπος μέσα του, για τη σκληρότητα, το ρατσισμό, τη ζωή και το θάνατο. Η αναπηρία είναι εμπειρία ζωή5,

αγγίζει τα πάντα, αφορά τα πάντα – δεν περιορίζει. Οι περιορισμοί βρίσκονται στα μυαλά των ανθρώπων και όχι στις θεματολογίες.

Που βάζετε, ως σκηνοθέτης, τη διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στην τηλεόραση και τον κινηματογράφο στον τομέα του ντοκιμαντέρ;

Η διαχωριστική αυτή γραμμή υπάρχει- δε θα την βάλω εγώ. Η τηλεόραση θα διακρίνεται πάντα για τη ρηχότητα και τον εύκολο εντυπωσιασμό, και ο κινηματογράφος θα

βρίσκεται πάντα στην απέναντι όχθη. Φυσικά, εξαιρέσεις που επιβεβαιώνουν τον κανόνα, πάντα υπάρχουν. Το ντοκιμαντέρ έχει κινηματογραφική καταγωγή-άλλωστε,

αποτελεί και το πρώτο είδος κινηματογράφησης, κάνει χρήση όλων των κινηματογραφικών εκφραστικών μέσων, αλλά μπορεί να δημιουργηθεί και με τηλεοπτικά μέσα, κι

αυτό ακριβώς το σημείο πρέπει να προσέξει ιδιαίτερα ο δημιουργός, για να μην πέσει στην παγίδα της ευκολίας.

Υπάρχει άραγε άλλος τρόπος, πέρα από τα τηλεοπτικά ντοκιμαντέρ, για να επιβιώσει ένας έλληνας ντοκιμαντερίστας σήμερα, αν δεν αναπτύσσει απαραιτήτου παράλληλες

δραστηριότητες;

Το ντοκιμαντέρ του δημιουργού είναι γνώση που συνεπάγεται κόπο, χρόνο, εμβάθυνση, ανάλυση. Όλα αυτά δεν έχουν καμιά σχέση με τον πρόσκαιρο εντυπωσιασμό και την

επιφανειακή παρουσίαση των σοβαρών κοινωνικών θεμάτων. Η ουσία του ερωτήμα-το5 έγκειται στο ότι η επένδυση στη γνώση, στην έρευνα είναι εξαιρετικά περιορισμένη,

κι όσο συμβαίνει αυτό, είναι βέβαιο ότι οι δημιουργοί, οι άνθρωποι που γνωρίζουν ότι γνώση χωρίς κόπο δεν υπάρχει, θα υποχρεώνονται, διεκδικώντας τα προς το ζην

διαρκώς, να αποποιούνται κομμάτια του εαυτού τους. Η αλλαγή αυτής της ισορροπίας είναι και το μεγαλύτερο στοίχημα πολιτισμού που καλούμαστε να διεκδικήσουμε.

Γιατί εγκαταλείψατε την ιδιωτική τηλεόραση μετά από τόσα χρόνια καριέρα;

Βρέθηκα στο ξεκίνημα της ιδιωτικής τηλεόρασης σ’ ένα σταθμό υψηλού ανταγωνισμού και πέρασα από αρκετά τμήματα (ως βοηθός σκηνοθέτης σε ενημερωτικές εκπομπές,

ειδήσεις, ψυχαγωγικές εκπομπές) όμως σ’ αυτά τα τμήματα δεν είχα την ευκαιρία να είμαι δημιουργικός. Από το 1998 έως το 2005, όμως, εργάστηκα στο τμήμα οη air

promotion/trailer. Τα trailers είναι το πιο δημιουργικό τμήμα κατά τη γνώμη μου μέσα σ’ έναν τηλεοπτικό σταθμό… Το 2005, όμως, πήρα την απόφαση να σταματήσω να

εργάζομαι στην τηλεόραση – αισθάνθηκα ότι είχα κάνει τον κύκλο μου, αλλά και, παράλληλα, ήμουν απογοητευμένος από την εξέλιξη της… Σχεδόν αυθόρμητα στράφηκα στο

ντοκιμαντέρ, προσπαθώντας να ξεφύγω απ’ τη ρηχότητα και τον εύκολο εντυπωσιασμό της τηλεοπτικής εικόνας. Το ντοκιμαντέρ μπορεί να αφυπνίσει, να ενημερώσει, να

εκπαιδεύσει, μπορεί να είναι πραγματικά ζωντανό και να κινείται στην πρωτοπορία χωρίς να είναι εξαρτημένο από την κυρίαρχη άποψη. Η γνωριμία μου και το κολύμπι σε

βαθιά νερά με γοήτευσε κι έκανε πιο εύκολη την απόφαση μου να σταματήσω να κολυμπώ στα ρηχά και στάσιμα νερά της τηλεόρασης…

Μια και μιλάτε για βαθιά νερά, μιλήστε μας λίγο για τα «Αιγαίου κύματα»…

Τον Ιούλιο του 2003, δέχτηκα ένα τηλεφώνημα από τον Γιάννη Χα-τζήμπεη (αθλητή με αναπηρία), ο οποίος μου ανακοίνωσε ότι μαζί με τους Σάκη Κωστάρη, Νίκο Πατεράκη

και Κωνσταντίνο Φύκα, σκόπευαν να πραγματοποιήσουν έναν κολυμβητικό μαραθώνιο, ένα χρόνο ακριβώς πριν από την έναρξη των Παραολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας.

Δέχτηκα την πρόσκληση-πρόκληση να συμμετάσχω σ’ ένα τέτοιο εγχείρημα και, κατά την προετοιμασία, αποφάσισα να το κινηματογραφήσω. Οι λόγοι που με ώθησαν σ’

αυτή μου την απόφαση, πολλοί. Σημαντικότερος όλων, η καταλληλότητα της στιγμής. Εδώ είχαμε να κάνουμε με αθλητές πολύ καλά προετοιμασμένους, αποφασισμένους να

διασχίσουν το Αιγαίο και να περάσουν (μέσα από αυτό) και ένα μήνυμα… Ο μύθος της αναπηρικής δυστυχίας μπορούσε να καταρριφθεί. Ούτε νικητές της ζωής, ούτε άτομα

με ειδικές ικανότητες, ούτε υπεραθλητές- απλώς, αθλητές με αναπηρία, θεώρησα ότι ήταν η καλύτερη συγκυρία, με πολύ καλές προϋποθέσεις και με τους κατάλληλους

ανθρώπους. Μαζί με δύο ψυχωμένους οπερατέρ, τον Νίκο Κονιτσιώτη και τον Νίκο Παναγόπουλο, ακολουθήσαμε την αποστολή και, κάτω από δύσκολες συνθήκες για

κινηματογράφηση, φτάσαμε, μετά από πέντε κοπιαστικές, αλλά όμορφες, μέρες μέχρι την ολοκλήρωση του εγχειρήματος, στη Μήλο.

Πόσο θεωρείτε χρέος σας, ως σκηνοθέτης και μέλος της κοινότητας αναπήρων, να έχετε ως κεντρική θεματική στα ντοκιμαντέρ σας την αναπηρία;

Ο δημιουργός δεν κουβαλά χρέη απέναντι στη ζωή που πρέπει να αποπληρώσει- γνώσεις και εμπειρία κουβαλά, με διάθεση μεταλα-μπάδευσης. Έτσι νιώθω κι εγώ: δεν κάνω

ντοκιμαντέρ για την αναπηρία επειδή είμαι ανάπηρος- εσωτερική ανάγκη εκπληρώνω. Η γνωριμία μου με την αναπηρία λειτούργησε θετικά στο να σπάσω μέσα μου

παγιωμένους μύθους και προκαταλήψεις. Δεν αξίζει άραγε τον κόπο, αυτή την υπέρβαση, αυτό το σπάσιμο του εσωτερικού μου καθρέφτη, να το κάνω κτήμα όσο το δυνατόν

περισσοτέρων ανθρώπων;
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Ποια είναι τα προσεχή σας σχέδια;

Ετοιμάζω δύο ντοκιμαντέρ: ένα για την ελληνική ηλεκτρονική μουσική και ένα για τη χρήση ουσιών.

Μοτέρ// συνέντευξη- από τη Δέσποινα Παυλάκη


