1

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Claude Lanzmann: «Shoah» (1985)
και «O τελευταίος των αδίκων» (2013) σε 1η δηµόσια προβολή στην Αθήνα
Προβολές ταινιών και συζητήσεις
Δύο διηµερίδες της Ελληνικής Ψυχαναλυτικής Εταιρείας σε συνεργασία µε το
Ινστιτούτο Γκαίτε Αθηνών και την υποστήριξη της Ελληνικής Ψυχιατρικής
Εταιρείας
2-3 και 9-10 Δεκεµβρίου 2016, Παρασκευή και Σάββατο
Χώρος διεξαγωγής των διηµερίδων: Ινστιτούτο Γκαίτε Αθηνών, Οµήρου 14-16,
10672 Αθήνα

Οι δύο αυτές ταινίες του Claude Lanzmann συνιστούν µία ενότητα. Το ντοκιµαντέρ
«Shoah», διάρκειας 9,5 ωρών, αποτέλεσε σταθµό στην προσέγγιση της γενοκτονίας
των εβραίων ενώ «Ο τελευταίος των αδίκων», διάρκειας περίπου 3,5 ωρών, το
κύριο µέρος του οποίου γυρίστηκε την ίδια περίοδο µε το «Shoah», εµβαθύνει σε µια
συγκεκριµένη πτυχή του θέµατος.
H µεγάλη διάρκεια των ταινιών υπαγορεύτηκε από την ανάγκη να συµπεριληφθεί σ’
ένα µοναδικό έργο η έκταση ενός ανείπωτου πόνου και της καταστροφής ενός
πολιτισµού από τον εθνικοσοσιαλισµό. Το περιεχόµενο των ταινιών θα αποτελέσει
αντικείµενο διαλόγου ανάµεσα σε ψυχαναλυτές, ψυχιάτρους, ιστορικούς, σκηνοθέτες
και κριτικούς του κινηµατογράφου, κοινωνικούς και πολιτικούς επιστήµονες και
δηµοσιογράφους. Οι συζητήσεις, οι οποίες θα διαµορφωθούν µε την συµµετοχή των
παρευρισκοµένων θεατών, θέλουν να αποτελέσουν έναυσµα ατοµικής περισυλλογής.
Oι απόψεις που θα διατυπωθούν από τους εισηγητές δεν φιλοδοξούν να µεταδώσουν
από κάθεδρας γνώση ή ερµηνείες, αλλά την γνήσια προσπάθεια του κάθε οµιλητή να
εκφράσει την πρόκληση που αποτέλεσε για τον ίδιο η µοναδικότητα της ταινίας.
Πρόκειται άλλωστε για ένα ιστορικό γεγονός που είναι αδύνατο να αναπαρασταθεί
στην ολότητά του.
Για την προβολή του «Shoah» έχουµε την τύχη να έχουµε µαζί µας, στην κεντρική
οµιλία την Παρασκευή 2 Δεκεµβρίου, την Corinna Coulmas που ήταν η βασική
συνεργάτης του Claude Lanzmann επί µια δεκαετία στην ταινία «Shoah».
Η Corinna Coulmas είναι φιλόσοφος και συγγραφέας, έχει µελετήσει τον Εβραϊσµό
και ιδιαίτερα τη Shoah. Υπήρξε συνεργάτης δύο µεγάλων διανοητών του Claude
Lanzmann και του Saul Friedländer.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Παρασκευή 2 Δεκεµβρίου
«SHOAH» (διάρκεια της ταινίας περίπου 9 ώρες και 30 λεπτά)
10.00 Χαιρετισµός από την πρόεδρο της ΕΨΕ, Σταυρούλα Μπεράτη
Χαιρετισµός από την οργανωτική επιτροπή
10.30-13.00 προβολή SHOAH
13.15-14.30 οµιλίες, Αγγελική Τσέτη (φιλόλογος, διδάκτωρ), Ιάσων Ξύγκης
(υποψήφιος διδάκτωρ πολιτικής φιλοσοφίας), προεδρία Οντετ Βαρών- Βασάρ
14.30-17.15 µεσηµεριανό διάλειµµα
17.30-20.00 προβολή SHOAH
20.15-22.30 οµιλίες, Corinna Coulmas (φιλόσοφος), Μισέλ Δηµόπουλος (κριτικός
κινηµατογράφου), προεδρία Αριέλλα Ασέρ
Σάββατο 3 Δεκεµβρίου
10.00 -13.30 προβολή SHOAH
13.30-15.00 οµιλίες, Νίκος Κουρέτας (ψυχίατρος, ψυχαναλυτής), Οντέτ ΒαρώνΒασάρ (ιστορικός, Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήµιο), προεδρία Αριέλλα Ασέρ
15.30-16.30 προβολή SHOAH (τελευταίο µέρος)
16:30-17.00 κλείσιµο, Νίκος Τζαβάρας (ψυχίατρος, ψυχαναλυτής)
------------------------------------------------------------------------------------------------------Παρασκευή 9 Δεκεµβρίου
«Ο τελευταίος των αδίκων» (διάρκεια της ταινίας περίπου 3 ώρες και 40 λεπτά)
19.00 Χαιρετισµός από την οργανωτική επιτροπή
19:15-20.30 προβολή της ταινίας (1ο µέρος)
20.45 -22.30 οµιλίες, Κατερίνα Oικονοµάκου, (δηµοσιογράφος), Αριέλλα Ασέρ
(ψυχαναλύτρια), Εύα Στεφανή (σκηνοθέτης), προεδρία Διονύσης Τσιογκρής
Σάββατο 10 Δεκεµβρίου
11.00-13.15 προβολή της ταινίας (2ο µέρος)
13.30 -15.00 οµιλίες, Γρηγόρης Μανιαδάκης (ψυχίατρος, ψυχαναλυτής), Στέλιος
Κρασανάκης (ψυχίατρος, δραµατο-θεραπευτής), Ηλίας Κατσούλης (καθηγητής
πολιτικής κοινωνιολογίας), προεδρία Νίκος Τζαβάρας
15.00-16. 00 κλείσιµο, Νίκος Τζαβάρας (ψυχίατρος, ψυχαναλυτής)

Είσοδος για την διηµερίδα «SHOAH», 5ευρώ
Είσοδος για την διηµερίδα «Ο τελευταίος των αδίκων», 6 ευρώ

