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Ο Νίκος Μπιλιλής 
παρουσιάζει ένα 
ανεκτίμητο ντοκουμέντο 
για τη Θεσσαλονίκη. 
Εικόνες από την 
Ακρόπολη και το 
Τουρκικό Νεκροταφείο, 
το Δικαστήριο 
(Διοικητήριο), την 
Εγνατία Οδό και 
παρουσιάζονται στο DVD 
του κινηρατογραφιστή

Acropole et cimetiere,

La rue Egnatia,Un coin de rue.
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Η Θεσσαλονίκη 
με την κάμερα 
του Ν. Μπιλιλή

^Θεσσαλονίκη μοο"
Μοοσίκή ιανη|κίτογρο»·κκή 

ανασκόπηση 
1900̂ 2000

αεικίνητος και θαλερός 
κινηματογραφιστής της 
Θεσσαλονίκης, ο βετε
ράνος της κάμερας Νί

κος Μπιλιλής, με ένα χειροποίητο 
αλλά ανεκτίμητο DVD, που ονομά
ζει «Θεσσαλονίκη μου» αξιοποί- 
ησε μέρος φιλμικού υλικού από το 
προσωπικό κινηματογραφικό του 
αρχείο, δημιουργώντας μια μου
σική κινηματογραφική ανασκόπη
ση για τη βορειοελλαδίτικη πρω
τεύουσα από το 1900-2000.

Αυτά τα 14 λεπτά που διαρκεί το 
DVD συνοδεύονται από ένα τρα
γούδι που έγραψε ο ίδιος με ενορ
χήστρωση του Θανάση Μπιλιλή, 
ερμηνεία της υψιφώνου Φόνης 
Μπαμπούρη -  Δελφινοπούλου και 
τον τενόρο Γιώργο Καρακάση με 
χορηγό παραγωγής τον Στρατή 
Χατζηγιαννάκη.

Στα θέματα είναι γραμμένες οι 
χρονολογίες λήψης και όπου χρει
άζεται υπάρχουν υπότιτλοι.

Γ. ΦΠΤ.

Φωτογραφία 
γυρίσματος από 
την ταινία «Ένα 
ρέκβιεμ για τον 
κινηματογράφο» 
με τον Alberto 
Fort/, στην 
κάμερα ο 
Γ. Πενταράκης. 
Σκηνοθεσία 
Ν. Μπιλιλής,
1989
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Νέο Ντοκιμαντέρ 
του Ν. Μπιλιλή
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Ένα νέο ντοκιμαντέρ για τη 
Θεσσαλονίκη κυκλοφόρησε 
σε DVD ο γνωστός κινηματο
γραφιστής Νίκος Μπιλιλής. 
Αξιοποιώντας μέρος του φιλ- 
μικού υλικού του κινηματο
γραφικού του αρχείου, ο κ. 
Μπιλιλής έκανε μια μουσική 
κινηματογραφική ανασκόπη
ση, για την πολύ παλιά και τη 
σύγχρονη Θεσσαλονίκη. Πα
ρουσιάζονται ανεπανάληπτες 
σκηνές από εκδηλώσεις, συ
νήθειες και χώρους της πόλης 
από το 1900 μέχρι το 2000. Οι 
εικόνες είναι μεταγραμμένες 
σε DVD και συνοδεύονται από 
τους στίχους ενός τραγου
διού του κινηματογραφιστή. Η 
ενορχήστρωση της μουσικής 
έγινε από τον Θανάση Μπιλι- 

-λή  και η ερμηνεία του τρα
γουδιού από τη Φόνη Μπα- 
μπούρη Δελφινοπούλου, σο
πράνο, και τον Γιώργο Καρα- 
κάση, τενόρο.


