Laŭ vi,
ĉu eblas

?

u

produkti profesian
ﬁlmon pri Esperanto

u

kiu ne estas
propagando aŭ reklamo

u

tiel, proponebla al respondeculoj
pri televidaj programoj

u

utila por varbi
novajn esperantistojn

Laŭ ni, jes!
La Eldona Fako Kooperativa de SAT ekigis ambician
projekton: produktado de profesia dokument-ﬁlmo
pri la esperantista movado. La kooperativo dungis la
reĝisoron Dominiko Gaŭtiero (Dominique Gautier) por
verki tiun ﬁlmon.

www.esperantoﬁlmo.com

Scenaro-resumo

K

un sia historio, sia spirito, sia klopodo, sia
ideologio, Zamenhofo estas persono ne ordinara.
Laŭ ﬁlmarta vidpunkto, temas pri ‘‘heroo’’, kiu vekas
intereson kaj simpation. La ﬁlmstrukturo konstruiĝas
sur bazo de la historio de Esperanto kaj ties elpensinto.
Ĉiuj gravaj eroj de la historio resendas al antaŭa
situacio. Pritrakti la historion de Esperanto laŭlonge
de la ﬁlmo donas plurajn avantaĝojn: malkovrigi
la historion sen enuigi per tro longa sekvenco, ligi
tiun historion kun la nuno, [...], montri kiel la utopio
de Zamenhofo retroviĝas en la realo, lin paroligi
per citaĵoj, eksterbilde luditaj far aktoro, relieﬁgi la
indecon kaj la adaptiĝon de Esperanto al la moderna
mondo, formale ludi per etosaj kaj ritmaj ŝanĝiĝoj.
La elekto de la ĉefaj temoj traktitaj en tiu
dokumentﬁlmo ebligos atesti pri la hodiaŭa vivo de
Esperanto [...]. La universalan dimension alportos la
sekvencoj ﬁlmitaj en diversaj mondpartoj kaj uzo de
multnombraj atestoj de diverslandaj esperantistoj.
La materioj uzataj por ĉi ﬁlmo kutimas por
dokumentﬁlmo: ﬁlmitaj kunparoladoj, ĝeneralaj
ilustradoj, apartaj situacioj, eksterbilda komento, [...]
animacio [...].
Por kongrui kun sia celo, la ﬁlmo baziĝas sur travivitaj
situacioj, emoci- kaj signifoplenaj, kaj atestantaj je
humanisma spirito. La ﬁlmitaj kunparoladoj proponas
individuajn klopodojn kaj spertojn, komplementojn,
klarigojn aŭ analizojn pri iuj historiaj aŭ nunaj faktoj,
kaj la eldirojn de iuj « fakuloj ».

Pri la ﬁlmo
-Ni komencis la laboron en oktobro 2009.
-Ĝi devus esti preta en marto 2011.
-Dominiko Gaŭtiero jam ﬁlmis unu semajnon en
Bjalistoko, dum la franca-germana kongreso, dum la
kongreso de SAT-Amikaro, dum diskregistrado, dum
prelegoj, en Internacia Esperanto-Muzeo en Vieno, ktp.
-La buĝeto estas 50 000 €. SAT-Amikaro pruntedonis.
-Ni ﬁnancos la registradon de la sonbendoj en la ses
laborlingvoj de UNO plus Esperanto kaj esperas dekojn
de subtitolitaj lingvoj (pri tio helpantoj petataj).
-La ﬁlmon aŭtoros la reĝisoro. Ni ne celas produkti
memreklaman aŭ propagandan ﬁlmon. Tio estas la ĉefa
kondiĉo, por ke ĝi ricevu veran eĥon ĉe la publiko.

Pri Dominiko Gaŭtiero
Aktiva jam de trideko da jaroj, Johan-Dominiko Gaŭtiero
(Jean-Dominique Gautier) specialiĝis en realigo de ﬁlmoj
pri socia historio, kaj aparte pri la socia historio de la
sud-okcidenta franca regiono Bearno (france : Béarn) kaj
pri la batalantoj de la Hispana Enlanda Milito.

Pri Eldona Fako Kooperativa de SAT (SAT-EFK)
La kooperativo estis kreita en 2007. Ĝi celas faciligi la
plenumon de la statutaj taskoj de SAT per eldono de kleriga
materialo, pretigita kadre de kolektiva laboro kaj kun
laŭeble kohera eldonpolitiko, ankaŭ kolektive diﬁnita. Ĝi
ﬁnancas siajn eldonojn per la proﬁto akirita dum la vendo
de antaŭaj eldonoj. Tiu sistemo ebligas ankaŭ eldonon de
valoraj verkoj, kies vendebleco estas limigita. En la reto :
http://www.satesperanto.org/eldonkooperativo/

Libroservoj, kontaktu mendoj@esperantoﬁlmo.com

c

Antaumendi DVD-ojn
Mi mendas ..... x 18€

= ........... €

(por individuo/familio)

Mi mendas ..... x 40€

= ........... €

(por asocio, biblioteko kun rajto
senpage projekcii aŭ pruntedoni)
Mi deziras helpi per mondonaco

= ........... €
SUMO ........... €

Familia, persona nomoj:...........................................
................................................................................
Adreso: ....................................................................
................................................................................
Poŝtkodo: ................................................................
Lando: .....................................................................
Urbo: .......................................................................
Telefono: .................................................................
Retadreso:.........................@ ...................................
Kiel mendi:
Poŝtletere: SAT-EFK / Esperanto
67 av. Gambetta FR - 75020 Paris
Ĉekoj al «Eldona fako Kooperativa de SAT» aŭ sendu
mesaĝon al mendoj@esperantoﬁlmo.com kun pago
per kreditkarto en la retejo, ĝiro al konto : Eldona fako
Kooperativa de SAT - IBAN : FR32 2004 1000 0157 5427
6D02 067 BIC : PSSTFRPPAR aŭ ĉe UEA-konto : efkf-b

