
Θα µπορούσαµε να έχουµε µια ιστορία που δεν ξέρει κανείς. 
 Επιλέγουµε να εµπνευστούµε από το µύθο της Αντιγόνης. 
 
Θα µπορούσαµε να έχουµε ένα µεγαλοπαραγωγό ή να περιµένουµε επιχορηγήσεις. 
 Κεφαλαιοποιούµε τη δηµιουργικότητά µας και επιλέγουµε το δρόµο του crowdfunding. 
 
Θα µπορούσαµε να δούµε την ταινία µας σε multiplex. 
 Την προβάλουµε σε αρχαία θέατρα και χώρους τέχνης & πολιτισµού µε ζωντανή ορχήστρα. 
 
Θα µπορούσαµε να δουλέψουµε µόνο µε επαγγελµατίες του «χώρου». 
 Επιλέγουµε να συνεργαστούµε και µε νέους καλλιτέχνες. 
 
Θα µπορούσαµε να χρησιµοποιήσουµε µια παλιά ιστορία για να µείνουµε στο παρελθόν. 
 Χρησιµοποιούµε µια παλιά ιστορία για να πάµε στο µέλλον... 
 
Είµαστε η οµάδα ΒΑΚΙΣ, µια οµάδα επαγγελµατιών του κινηµατογράφου, του θεάτρου, της 
µουσικής και της επικοινωνίας, που δουλεύουµε πάνω σε ένα πολύπλευρο project το οποίο ξεκινά 
από τον κινηµατογράφο και απλώνεται σε πολλές άλλες µορφές τέχνης και όχι µόνο. 
 
Η «Α» είναι αρχικά µια κινηµατογραφική ταινία που εµπνέεται από το µύθο της Αντιγόνης, και 
µιλά για όλα αυτά που βιώνουµε σήµερα και που τα αποκαλούµε µε µια λέξη «κρίση». 
 
Με την ταινία αυτή θέλουµε να µιλήσουµε σαν καλλιτέχνες, αλλά και σαν ενεργοί πολίτες, για το 
πως βιώνουµε εµείς την «κρίση». Όχι απλά θέλουµε, αλλά οφείλουµε να το κάνουµε, γιατί αυτός 
είναι και ο ρόλος µας σαν συµµέτοχοι στην κοινωνία που ζούµε. 
 
Αλλά δεν πρόκειται µόνο για µια κινηµατογραφική ταινία. Ο κόσµος αλλάζει µε ταχύτατους 
ρυθµούς και ό,τι θεωρούσαµε δεδοµένο, απλά δεν ισχύει πια. Έτσι και στο δικό µας χώρο του 
σινεµά, όχι µόνο πιστεύουµε ότι πρέπει να βρούµε νέους τρόπους για να έρθουµε σε επαφή µε τον 
κόσµο, αλλά το κάνουµε ήδη πράξη µε τον εξής τρόπο: 
 

• Δουλεύουµε ανεξάρτητοι από κάθε είδους κρατικής επιχορήγησης και απευθυνόµαστε στον 
τελικό θεατή για να µας στηρίξει µε όποιο τρόπο µπορεί, ξεκινώντας ένα crowdfunding 
campaign την 1η Φεβρουαρίου, το οποίο και επικοινωνούµε παγκοσµίως, σε όλους όσους 
πιστεύουµε ότι η θεµατική ή/και ο τρόπος δουλειάς µας τους ενδιαφέρει. 

 
• Συνεργαζόµαστε µε φοιτητές και νέους καλλιτέχνες και δουλεύουµε µαζί σε όλα τα στάδια 
της παραγωγής. 

 
• Κινούµαστε εκτός του συνηθισµένου δρόµου διανοµής και φέρνουµε την ταινία σε Αρχαία 
Θέατρα σε όλη τη Μεσόγειο, γιατί αυτός είναι ο κατεξοχήν χώρος που δηµιουργήθηκε για 
να φιλοξενεί διασκευές των µύθων. Προβάλουµε την ταινία µε ζωντανή µουσική, µε την 
ορχήστρα στο χώρο της ορχήστρας του αρχαίου θεάτρου και παντρεύουµε το «παλιό» µε το 
«νέο». 

 
• Φέρνουµε την ταινία στην πόλη σε χώρους τέχνης και πολιτισµού και σε εναλλακτικούς 
χώρους, δηµιουργώντας µια ολόκληρη θεµατική ενότητα που ξεκινά από τον 
κινηµατογράφο και εξαπλώνεται σε πολλές και διαφορετικές µορφές τέχνης (φωτογραφία, 
video art, installation κλπ). Έτσι ξεκινάµε µια καλλιτεχνική αναζήτηση του τι σηµαίνει η 
Αντιγόνη σήµερα και δίνουµε στο θεατή µια πολυδιάστατη «τροφή για σκέψη» πάνω στο τι 
σηµαίνουν σήµερα έννοιες όπως δικαιοσύνη, αγάπη, θυσία, βια. 

 



• Διοργανώνουµε καθηµερινές συζητήσεις µε σηµαντικούς εισηγητές, ώστε να µην είναι ο 
θεατής ένα απλός δέκτης, αλλά ενεργός συµµέτοχος σε όλα αυτά τα θέµατα που θέτει ο 
µύθος σήµερα. 

 
Η εποχή στην οποία ζούµε απαιτεί νέους τρόπους παρουσίασης των έργων, αλλά και προσέγγισης 
του κοινού, και πάνω σε αυτή τη βάση δουλεύουµε. 
 
Αναλυτικές παρουσιάσεις του project όλες τις λεπτοµέρειες µπορείτε να βρείτε στις σελίδες µας: 
 
 

Επίσηµη σελίδα alpha-movie.com 
Το σχέδιο δράσης alpha-movie.com/plan 

Facebook alpha-movie.com/facebook 
Twitter alpha-movie.com/twitter 

 


