Ο Κρίστιαν Χατζηµηνάς είναι έτοιµος να γυρίσει την
πρώτη ελληνική παραγωγή στο Netflix
Γίνεται ο πολιτισµός εκτός από ψυχική ευχαρίστηση να γίνει και επιχειρηµατικό
όπλο; Γίνεται! Το πώς δεν µας το εξηγεί κάποιος καλλιτέχνης αλλά ο αντιπρόεδρος
της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηµατιών.
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εταιρεία του (Θέων Αισθητήρες ) µάλλον δεν θα αναφερόταν ποτέ

στην Popaganda. Όχι, επειδή δεν έχει ενδιαφέρον το πως παράγεις αισθητήρες
στην Ελλάδα που φτάνουν µέχρι και το διάστηµα, αλλά γιατί δεν έχουµε ιδέα
από αυτά. Κάτι ξέρουµε όµως από πολιτισµό. Όπως και ο Κρίστιαν

Χατζηµηνάς που έχει βάλει στόχο τελευταία να ενώσει τον καλλιτεχνικό µε τον
επιχειρηµατικό κόσµο. Από αυτή την ένωση δεν θα έχουµε χαµένους. Έχουν και
οι δύο (κόσµοι) να µάθουν ο ένας από τον άλλον. Ο κ. Χατζηµηνάς πιστεύει
πως θ’ αποκτήσουν µεγαλύτερη αξία οι ελληνικές επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό, αν ενδυναµωθεί η προς τα έξω πολιτιστική
µας εικόνα. Πώς; Διαβάστε τη συνέντευξη για να καταλάβετε.
Ας µιλήσουµε για τον πολιτισµό λοιπόν, πώς και προέκυψε να ασχοληθείτε
ενεργά, να χρηµατοδοτήσετε διάφορες παραγωγές κυρίως στον
κινηµατογράφο; Ξεκίνησε σαν µια προσωπική προτίµηση κυρίως στον
κινηµατογράφο και το θέατρο. Από το 2004 παλεύω για την ελληνική
εξωστρέφεια και κάπου αυτοί οι δρόµοι συναντήθηκαν.
Δηλαδή; Για να το πω πιο καθαρά. Επί της ουσίας βρισκόµαστε σε πόλεµο, σε
εµπορικό πόλεµο, αφού όλες οι εταιρείες πια επιδιώκουν να εξάγουν στο
εξωτερικό και εκεί είµαστε αντιµέτωποι µε έναν πολύ σκληρό ανταγωνισµό που
δεν έχει σχέση µε αυτά που συµβαίνουν στην Ελλάδα. Εκεί, είσαι γυµνός και
φαίνεται τι έχεις και τι δεν έχεις. Πιστεύω πως σε αυτόν τον εµπορικό πόλεµο
πρέπει να έχεις µαζί σου εφόδια για να τα βάλεις µε τους άλλους. Εµείς τι
έχουµε; Έχουµε προφανώς την εξυπνάδα, την ευελιξία σαν Έλληνες και, µε
αυτά που περνάµε εδώ και αρκετό καιρό, έχουµε αναπτύξει ξανά κάποια
αντανακλαστικά. Αλλά δεν φτάνουν µόνο αυτά πρέπει να τα παντρέψεις και µε
κάτι άλλο, κάτι που να σε διαφοροποιεί, τον πολιτισµό σου.
Άρα για να έχουµε καλύτερο brand name πρέπει να επενδύσουµε και στην
πολιτιστική εικόνα µας, πέρα από την τουριστική. Το brand name χτίζεται
σιγά, σιγά. Αυτός ο εµπορικός πόλεµος, όµως, που σας περιέγραψα,
χαριτολογώντας λίγο, γίνεται τώρα. Δεν µπορούµε να περιµένουµε να
δηµιουργηθεί ένα ελληνικό ‘brand name‘, άρα τι κάνουµε σε αυτή την
περίπτωση;
Τι; Καταρχάς τα στελέχη σου, που είναι τα πιο σηµαντικά, πρέπει να έχουν µια
εντριβή µε την τέχνη, µε το πολιτισµό, να ανοίξει το µυαλό τους. Να έχουν µια
πεποίθηση ότι κουβαλάνε µια σηµαντική κληρονοµιά, αυτά τα άτοµα πρέπει να
πάνε εµψυχωµένα στο εξωτερικό, να πείσουν, να πουλήσουν, να βοηθήσουν.
Το πιο σηµαντικό είναι να πάνε γνωρίζοντας πως δεν έχουν να φοβηθούν κάτι
από τους άλλους. Και να µην είναι και τα καλύτερα κουβαλάνε αυτόν τον
πολιτισµό µαζί τους, οι ξένοι ξέρουν ποιοι είµαστε, ότι είµαστε Έλληνες µε τα
καλά µας και τα κακά µας. Το ίδιο συµβαίνει και γι’ αυτούς που σκέπτονται και
επινοούν νέα προϊόντα και υπηρεσίες σε µια ελληνική εταιρεία.

Πώς µπορεί να βοηθήσει όµως την επιχειρηµατικότητα, ο πολιτισµός; Είναι
ένα φοβερό όπλο στα χέρια µιας επιχείρησης µε την καλή έννοια. Δεν υπονοώ
ότι µια επιχείρηση πρέπει να ασχολείται µε την τέχνη και να χρηµατοδοτήσει
ταινίες ή µια παράσταση στο θέατρο ή µια εκδήλωση ή οτιδήποτε , γιατί είναι
ηθικό, ή γιατί είναι αισθητικό, ο κάθε ένας έχει τη δική του αισθητική, αλλά γιατί
είναι έξυπνο.
Πώς το εννοείται αυτό; Το λέω σε πολλές επιχειρήσεις και στον κύκλο µας, πας
για παράδειγµα να κάνεις µια εκδήλωση εταιρική, να µαζέψεις τους πελάτες
σου και οι πελάτες σου έχουν πάει σε πολλές τέτοιες εκδηλώσεις, θα σε
χειροκροτήσουν από ευγένεια και τα λοιπά, θα φύγουν και θα είναι άδειοι. Αν
όµως αυτό το πράγµα το πάρεις και το συνδυάσεις µε µια έκθεση
ζωγραφικής, για παράδειγµα ή µια συγκεκριµένη δράση, να καλέσεις τους
πελάτες για παράδειγµα στο θέατρο και να κάνεις µετά µια συζήτηση µε τους
ηθοποιούς θα φύγουν οι άνθρωποι µε τις µπαταρίες τους γεµάτες και θα σε
θυµούνται πολύ περισσότερο, από µια οποιαδήποτε άλλης µορφής εταιρική
εκδήλωση.
Υπάρχει ελπίδα να συστηµατοποιηθεί όλο αυτό το πράγµα και να µην έχουµε
µόνο «κάποιες» περιπτώσεις. Υπάρχει, αν αρχίσουµε και µιλάµε για αυτό και το
εξηγούµε ξανά και ξανά. Αλλά, όπως εµείς πρέπει να καταλάβουµε τους
καλλιτέχνες, είναι απαραίτητο να καταλάβουν και οι καλλιτέχνες πώς
δουλεύουν οι επιχειρήσεις. Εδώ χρειάζεται αυτή η αναγκαία όσµωση, ο
καθένας πρέπει να καταλάβει τους όρους µε τους οποίους λειτουργεί ο άλλος.
Δηλαδή, τι δεν καταλαβαίνουν οι καλλιτέχνες;Ας πούµε ότι έχουν ένα concept
: προχτές ήρθε κάποιος και µου πρότεινε να βοηθήσουµε στη χρηµατοδότηση
µιας φωτογράφισης, δεν θα αναφέρω λεπτοµέρειες, δεν έχει σηµασία, µου
εξηγούσε τι σκεφτόταν και ήµουν σίγουρος πως αν τα έλεγε σε κάποιον άλλον
επιχειρηµατία θα του απαντούσε «πολύ ωραία, καλή τύχη». Εγώ όπως και
άλλοι αρκετοί επιχειρηµατίες που είναι ευαίσθητοι σε αυτά τα θέµατα, όταν
άκουσα το concept το βρήκα ενδιαφέρον, διότι είχε να κάνει µε την Γαλλία. Και
επειδή εµείς αυτή τη στιγµή κάνουµε δουλειές στη Γαλλία, η ιδέα αυτή πήρε
άλλη διάσταση. Ο καλλιτέχνης πρέπει να δέσει την εικόνα του όχι µόνο σε ένα
ιδανικό καλλιτεχνικό γίγνεσθαι, αλλά να την δέσει µε την επιχείρηση, αν θέλει να
ζητήσει από την επιχείρηση χρηµατοδότηση. Οι στόχοι του , όσο καλλιτεχνικοί
και αυτόφωτοι και αν είναι, µπορούν να δεθούν µε τους επιχειρηµατικούς.
Επίσης, έχω προτείνει κάτι συναφές µε την τέχνη στα στελέχη της εταιρείας µας
και µε κοιτάζουν µε ανοιχτό το στόµα…

Να φωτογραφίζουν; Όχι, θέλω να φέρω µερικούς ηθοποιούς να τους κάνουν
σεµινάρια, θα σας εξηγήσω γιατί. Σε όλα τα επαγγέλµατα, σε όλες τις
δραστηριότητες της κοινωνίας, µια οµάδα π.χ. οι ποιητές, οι ζωγράφοι, οι
επιχειρηµατίες, λόγω του επαγγέλµατός τους και αυτού που κάνουν γίνονται
δυνατοί σε ένα συγκεκριµένο πράγµα. Αυτό που θα το έλεγα στα αγγλικά
generic skills -πρωτογενείς γνώσεις. Εγώ λοιπόν που πηγαίνω στο θέατρο,
ξέρετε τι µου κάνει εντύπωση; Και στην τραγωδία µάλιστα ακόµη περισσότερο.
Λέω, πώς το διαχειρίζεται ο ή η ηθοποιός όλο αυτό το φορτίο; Το να βγεις να
κανείς µια παράσταση µπροστά σε τόσο κόσµο. Ή ακόµα ίσως πιο δύσκολο
µπροστά σε πολύ λίγους θεατές, – και για αυτό προτιµώ το θέατρο από τον
κινηµατογράφο, διότι σε αυτόν µπορείς να παρέµβεις, ενώ στο θέατρο δεν
γίνεται να ξανακάνεις την σκηνή- πρέπει να είσαι απόλυτα
πειθαρχηµένος/η. Δεν είναι το ίδιο όταν ένα δικό µας εταιρικό στέλεχος
πηγαίνει στο εξωτερικό να πείσει έναν πελάτη, να πουλήσει; Δεν έχει αυτό το
άγχος µπροστά στο ακροατήριο όταν κάνει µια εταιρική παρουσίαση; Πως το
διαχειρίζεται αυτό το πράγµα; Παρόλο που αφορά την υποκριτική τέχνη δεν
είναι θέµα υποκρισίας. Φανταστείτε λοιπόν όλες εκείνες τις ικανότητες των
διαφόρων καλλιτεχνών, από ποιητές µέχρι ζωγράφους. Οι φωτογράφοι,
επίσης, δεν έχουν οξυµένες τις αισθήσεις τους, λόγω επαγγέλµατος; Γιατί
λοιπόν ένα εταιρικό στέλεχος, που είναι σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον, να
µην έχει κι αυτό ενεργούς όλους, µα όλους, τους αισθητήρες του; Όσο
περισσότερο εµβαθύνω σε όλο αυτό, που παλαιότερα µου φαινόταν σαν
χόµπι, τόσο βλέπω περισσότερα χρήσιµα skills για µια επιχείρηση.

Σε άλλο θέµα, θα στηρίζατε κάποιον Έλληνα που θα ήθελε να κάνει κάτι στo
Netflix; Πάρα πολύ και τώρα που είµαι συµµέτοχος σε παραγωγή ταινιών είναι
µέσα στα σχέδιά µου. Οπωσδήποτε, δεν υπάρχει περίπτωση να µείνει κανείς
έξω από τo Netflix. Το θέµα είναι να µπούµε οργανωµένα τώρα, µιλάω για όλες
τις ελληνικές αντίστοιχες εταιρίες. Να γίνουν παραγωγές, όπως το Narcos, για

πράγµατα που όλος ο κόσµος ξέρει, όπως για παράδειγµα ο Ωνάσης ή η
Κάλλας.
Πιστεύετε ότι ήρθαν τουρίστες στην Ελλάδα εξαιτίας του Λάνθιµου; Η τέχνη
φέρνει τουρισµό. Εγώ πιστεύω ότι έχουν ιντριγκαριστεί µε το θέµα της Αθήνας
και της Θεσσαλονίκης, δε µιλάω για Μύκονο ή Σαντορίνη, που είναι µια άλλη
ιστορία, που ευτυχώς πάει καλά. Αλλά για µας ο τουρισµός έπρεπε να είναι
οµοιόµορφος, και η Αθήνα δεινοπαθούσε. Ήµουν στο κέντρο τελευταία, κι
ένας φίλος µου αντί να κλείσει τα Hilton, έκλεισε σ’ ένα µπουτίκ ξενοδοχείο,
στην πλατεία Αγίας Ειρήνης. Και πηγαίνω εκεί και του λέω «καλά, John πως και
διάλεξες αυτό το µέρος;» και απαντά πως είχε ακούσει τόσα για το ιστορικό
κέντρο της Αθήνας (ότι δηλαδή είναι κάπως artistic) και έχει περάσει πολύ
ωραία τις τελευταίες δύο ηµέρες. Του άρεσε να βλέπει τον κόσµο, τη διάχυτη
ενέργεια που είναι στον αέρα. Σιγά σιγά λοιπόν αλλάζει προς το καλύτερο και
αυτό.
Εσείς πώς αποφασίσατε να µπείτε στην Blonde ή να στηρίξετε την ταινία του
Αβρανά ή την ελληνική συµµετοχή στη Biennale; Επιλογές δηλαδή πιο
«εναλλακτικές». Σε δύο ταινίες συµµετείχα γιατί ήταν συντελεστής ο Χρήστος
Κωνσταντακόπουλος, που άνοιξε δρόµο για τον ελληνικό κινηµατογράφο µε
τη Faliro Productions.Καταρχάς µου αρέσει κι εµένα το εναλλακτικό, µε
ευχαριστεί πολύ περισσότερο. Βέβαια πρέπει να γίνει κι εµπορικό, γιατί εάν δεν
έχεις µια επιστροφή, µετά δεν µπορείς να ξαναβάλεις χρήµατα. Είχαν όλα
λοιπόν το νόηµά τους. Ως προς την Blonde που αναφέρατε, πιστεύω πολύ σε
αυτή, γιατί καταρχάς επί τρεις συνεχόµενες χρονιές, βγήκαν από τις Κάννες και
µας εκπροσώπησαν, πρώτα µε το Stop Over, που πήρε βραβείο. Παράλληλα
έγινε το DJAM που δεν πήρε βραβείο, αλλά πραγµατικά, οι Κάννες είχαν καιρό
να ακούσουν ελληνική µουσική στο παραλιακό µέτωπο.
Και άκουσαν; Όταν έγινε η πρώτη προβολή του DJAM , ήταν σε ανοιχτό
θέατρο στο παραλιακό µέτωπο κι έγινε µια ελληνοτουρκική συναυλία.
Πραγµατικά είχε να ακουστεί από τον καιρό της Μελίνας ελληνική µουσική.
Άρα για εµένα ήταν ένα άλλου είδους βραβείο. Κι την επόµενη χρονιά πήραν
το βραβείο για την καλύτερη ταινία µικρού µήκους µε την ταινία της Ζακλίν
Λέντζου. Θέλω να πω και το έχω σαν σηµαία µου, ότι για εµένα και να χάσω
χρήµατα, αυτό που µε ενδιαφέρει είναι η ελληνική εξωστρέφεια. Mε κάθε τρόπο!
Πέρα από τα χρήµατα, αυτό που µε νοιάζει και είναι σηµαντικό, είναι το αν κάτι
µπορεί να φέρει κόσµο στην Ελλάδα και την Ελλάδα στον κόσµο. Αυτό είναι η
µεγάλη επιστροφή. Τα εµπορικά ακολουθούν µετά, πάνε µαζί.

Μαζεύεστε εκεί στην Ένωση Ελλήνων Επιχειρηµατιών και τους λέτε να σας πω
δυο τρεις ιδέες, σαν αυτά που συζητάµε. Τι σας λένε, υπάρχει πρόσφορο
έδαφος; Καταρχάς η ΕΕΝΕ, είναι εκ φύσεως λιγότερο συντηρητική από άλλες
εργοδοτικές κυρίως ενώσεις. Εµείς βέβαια δεν είµαστε εργοδοτικός
µηχανισµός, αλλά θέλουµε να βοηθήσουµε την επιχειρηµατικότητα και
υπάρχουν και πολλά νέα παιδιά, όπως ο Πρόεδρος µας ο Βασίλης
Αποστολόπουλος, που είναι ανοιχτόµυαλος. Οπότε στο διοικητικό συµβούλιο
υπάρχουν άνθρωποι, που ακούν και µετά το ψάχνουν το πράγµα. Τους είχε
ιντριγκάρει αυτό το πράγµα και αυτά που λέµε τώρα, τους τα έχω εξηγήσει
αρκετές φορές. Αλλά είχα ευήκοα ώτα, ούτως ή άλλως. Δεν χρειάστηκε να
κάνω και πολλά. Για να σας δώσω ένα παράδειγµα, εγώ πιστεύω ότι καλύτερή
µας απόδειξη, ότι πραγµατικά το παλεύουµε για εξωστρέφεια, στη
συνδιάσκεψη που κάναµε, ήταν η βράβευση που προσφέραµε στους
ανθρώπους, out of the blue και εκτός του συνηθισµένου επιχειρηµατικού
γίγνεσθαι.
Θα πείτε κάτι παραπάνω για τη βράβευση; Εντάξει, βραβεύσαµε µια ελληνική
επιχείρηση, η οποία αποβιβάστηκε στην Αµερική. Βραβεύσαµε τον καθηγητή
κύριο Βασιλάκο, είναι παγκοσµίως αυθεντία στο cyber security, και είναι στη
Σουηδία. Mετά βραβεύσαµε και τον Γιώργο Δρίβα, για την Biennale. Ο Γιώργος
ο Δρίβας, ο οποίος έκανε αυτή τη φοβερή κατασκευή, στη Biennale, και

ανάµεσα σε 95 συµµετοχές, ήµασταν στις πρώτες τέσσερις. Δηλαδή, αν στην
Biennale έδιναν δεύτερο και τρίτο βραβείο, ήταν πολύ πιθανό να το είχαµε
πάρει. Αλλά έχει kai πολύ µεγάλη επισκεψιµότητα. Και µετά βραβεύσαµε τον
Δηµήτρη Πλατανιά.
Τον τραγουδιστή της όπερας.Ήµουν στο Λονδίνο και είχα φτάσει αργά στο
Royal Opera House και δεν πρόλαβα να πάρω καν το πρόγραµµα. Μπαίνω
λοιπόν µέσα, ήταν το Rigoletto, όπου ο Rigoletto στο έργο, πρέπει όχι απλά να
τραγουδάει, αλλά να το παίζει και παραπληγικός και ταυτόχρονα ντυµένος ως
γελωτοποιός. Πολύ δύσκολο να το κάνεις αυτό το πράγµα. Ακούω τον
εκπληκτικό βαρύτονο και τον θαυµάζω για αυτά που κάνει στη σκηνή, χωρίς
να ξέρω ότι είναι Έλληνας και µετά στο διάλειµµα διαβάζοντας το πρόγραµµα
είδα το ελληνικό όνοµα κι έπαθα ένα πολύ ευχάριστο σοκ.
Υπάρχει περίπτωση, από τον κινηµατογράφο για παράδειγµα, µε το όνοµα
που έχει δηµιουργηθεί σε όλο τον κόσµο γύρω από την Ελλάδα, να
δηµιουργηθεί κέρδος; Πέρα από το αισθητικό, ηθικό ότι έχω και κάποια λεφτά
να προσφέρω στην τέχνη, υπάρχει περίπτωση να σκεφτεί κάποιος ότι από
αυτό θα βγάλουµε λεφτά; Αν είναι δοµηµένο να βγάλει λεφτά και το
παρουσιάσεις σε αυτούς που επενδύουν, δεν βλέπω τον λόγο γιατί όχι; Όλοι
θέλουν µια δικαιολογία να έρθουν εδώ στην Ελλάδα, κάποιος πρέπει να δώσει
την δικαιολογία, δόµησε την λοιπόν σωστά και δώσε την. Είναι πιο δύσκολο
εµείς οι επιχειρήσεις να έρθουµε µε ένα καινούριο προϊόν, να παραγάγουµε
κάτι διαφορετικό, είναι πολύ πιο δύσκολο από ό.τι για έναν καλλιτέχνη ο οποίος
ή η οποία µε ανοιχτό µυαλό και καλλιτεχνικούς αισθητήρες µπορεί να σκεφτεί
ένα concept . Όπως ο Steve Jobs που δεν σκεφτόταν µε τους όρους
που σκεφτόντουσαν όλοι οι άλλοι, δεν σκεφτόταν τι θέλει ο καταναλωτής,
αλλά παρήγαγε κάτι άγνωστο προς τον καταναλωτή µε την πεποίθηση ότι
αυτό πραγµατικά θα το θέλει και µετά τον έπεισε να το ζητήσει. Ο καλλιτέχνης
έχει την ικανότητα να φτιάξει από το τίποτα έναν ολόκληρο µαγικό κόσµο. Η
ουσία είναι πώς µπορείς να µεταφράσεις αυτόν τον κόσµο, εφόσον τον έχεις
σκεφτεί και να τον µετατρέψεις σε κάτι που µπορεί να αντιληφθεί ο
επιχειρηµατίας. Εδώ στην Ελλάδα εκτός από µυαλά υπάρχουν και άνθρωποι
που ψάχνονται.
Υπάρχει και το άλλο πρόβληµα, οι άνθρωποι που έχουν λεφτά συνήθως
έχουν γύρω τους µια αυλή όπου υπάρχουν και κάποιοι καλλιτέχνες µέσα σε
αυτή, µε αποτέλεσµα να χρηµατοδοτούνται συχνά καταστάσεις και
πράγµατα που δεν είναι ποιοτικά. Υπάρχει περίπτωση µε κάποιο τρόπο να
ισχύσει η αξιοκρατία στη χρηµατοδότηση από τον ιδιωτικό τοµέα; Όταν λέµε
ιδιωτικός τοµέας εννοούµε ιδιωτική πρωτοβουλία και απόφαση. Εάν εγώ, ή ο

οποιοσδήποτε, έχω κάποιους καλλιτέχνες φίλους, οι οποίοι δεν είναι ποιοτικά
καλοί, όπως λέτε, δεν είναι κακό. Γιατί κάποια στιγµή θα του πει κάποιος του
επιχειρηµατία «καλά µεγάλε, τι κάνεις εδώ;» Και καταρχάς θα του το δείξει η
αγορά. Δηλαδή εγώ δεν έχω κάνει µια-δυο ταινίες που ήταν άπατες εµπορικά ;
Άρα την επόµενη φορά κι εγώ και οι συνεργάτες µου θα είµαστε καλύτεροι.
Άρα, ας γίνουν και κακές χρηµατοδοτήσεις, αυτό είναι και υποκειµενικό σε
τελική ανάλυση. Το θέµα είναι να γίνει το πρώτο βήµα. Αυτό είναι το πρώτο,
αλλά πιστέψτε µε υπάρχουν αρκετοί επιχειρηµατίες οι οποίοι αγαπούν την
τέχνη.
Πόση ώρα σπαταλάτε στον πολιτισµό; Όχι πάρα πολλή, γιατί ταξιδεύω. Απλά
προσπαθώ, όταν είµαι στο εξωτερικό, για να µην είµαστε και εγωκεντρικοί, σαν
Έλληνες, να βλέπω κάτι παραπέρα από τα αξιοθέατα, κυρίως µουσεία και
εκθέσεις ζωγραφικής µε έντονα τοπικά χαρακτηριστικά. Ας πούµε ότι σπαταλώ
ένα 20 µε 30 τοις εκατό του ελεύθερού µου χρόνου. Ελπίζω στο µέλλον αυτό το
ποσοστό να είναι µεγαλύτερο.
Ζηλεύετε παραγωγές στις οποίες θα θέλατε να ήσασταν
συντελεστής; Επιχειρηµατικά, θα ήµουν βλάκας, αν δε ζήλευα µε την καλή
έννοια πάντα, βλέποντας µια επιτυχηµένη ταινία, όχι απαραιτήτως
χολιγουντιανής παραγωγής, αλλά και µια ελληνικής παραγωγής που βγάζει
χρήµατα. Αλλά η ευχαρίστηση ότι κάποιος άλλος έκανε κάτι και τράβηξε
κόσµο και τα λοιπά είναι για µένα πολύ µεγάλη.
Η Disney ετοιµάζεται να χτυπήσει το Netflix, «θυσιάζοντας» την αίθουσα, αλλά
«σώζοντας» τον κινηµατογράφο. Ποια η κουβέντα που γίνεται στην Ελλάδα
για αυτή την διαδικασία, ή είµαστε και σε αυτόν τον τοµέα πίσω; Εγώ χαίροµαι
την αναµπουµπούλα µε την καλή έννοια. Δηλαδή το Netflix έφερε παντού τα
πάνω-κάτω και πλέον το ακολουθούν όλοι. Σε αυτή τη συζήτηση, εφόσον κάτι
δεν πουλάει, δεν πρέπει να πας, όχι ένα, αλλά πέντε βήµατα πίσω; ΄Οπως είπα
προηγουµένως, για να καταλάβεις τι έχει να σου δώσει ένας καλλιτέχνης
πρέπει να ανατρέξεις στα generic skills του, να δεις τι έχει να σου προσφέρει.
Και τώρα, όταν η Netflix ή η Disney, ξαναγυρίζουν πίσω στα βασικά και λένε «τι
συµβαίνει αυτή τη στιγµή, ο κόσµος πηγαίνει στον κινηµατογράφο; Τι κάνει το
βράδυ; Ασχολείται µε τα social media. Τι θέλει ο πελάτης; Να κάνει log in στο
Netflix από οπουδήποτε και ανά πάσα στιγµή.» Αυτές οι συζητήσεις, είναι
καταπληκτικές και σίγουρα σώζουν τον κινηµατογράφο, όπως οποιαδήποτε
συζήτηση ξαναβλέπει από την αρχή το οικοδόµηµα και το ανοικοδοµεί. Ό,τι κι
αν γίνει, ακόµη και αν φαινοµενικά φαντάζει χαζή η συζήτηση, βοηθάει. Πρέπει
να είµαστε ανήσυχα πνεύµατα. Εγώ κάθε φορά που βλέπω ότι στην εταιρία
µας µπουκώνει το σύστηµα, ότι, δηλαδή, έχουµε µια κακή χρονιά, αναγκάζοµαι

και γυρίζω πίσω στα βασικά. Όχι να αλλάξω απλά ένα προϊόν, αλλά να το
σκεφτώ ριζικά. Αυτό συµβαίνει στον κινηµατογράφο, που είναι γόνιµος στην
Ελλάδα. Και ίσως λόγω της κρίσης, που πρέπει να είµαστε περισσότερο
ανταγωνιστικοί, να βρεθεί ένας τρόπος, αυτό που λέτε, να γίνει και να έρχεται η
ταινία πολύ πιο φθηνά, στους θεατές, αλλά και αυτοί να είναι περισσότεροι.
Μπορούµε να µιλάµε µε όρους ανταγωνισµού στην τέχνη; Γιατί να διαφέρει
από τις επιχειρήσεις; Δεν βγάζουν και οι επιχειρήσεις, άλλωστε, προϊόντα που
µένουν στο ράφι; Δεν είναι καλό αυτό; Τουλάχιστον στην τέχνη έχεις το καλό ότι
κάποιοι το ευχαριστιούνται από κάποιες άλλες πλευρές, ενώ το προϊόν, αν δεν
το πουλήσεις, δε θα υπάρξει κάποιος να το ευχαριστηθεί. Μόνο εσύ που δεν το
πούλησες και δυσαρεστήθηκες. Ο ανταγωνισµός στην τέχνη, θεωρώ ότι
υπάρχει, κυρίως µόνο για το πως να βρεθούν τα χρήµατα από µια
περιορισµένη δεξαµενή. Δεν µπορεί να υπάρχει ανταγωνισµός στην τέχνη, µιας
και είναι τόσο υποκειµενική. Δύο παραστάσεις δεν θα ανταγωνιστούν τόσο
πολύ για το ποια είναι η καλύτερη αλλά για το ποια θα βρει τα λεφτά για να
χρηµατοδοτήσει την παραγωγή.
Πηγή: http://popaganda.gr/kristian-chatziminas/

