
Ο κ. Λεονάρδος, ένας πλανόδιος κινηματογραφιστής, έφτασε στο Καστόρι της Λακωνίας το 1905
για να δώσει δυο παραστάσεις κινηματογράφου. Δεν πρόλαβε όμως, γιατί αρρώστησε και πέ-
θανε. Η ταινία αναζητά αυτούς που συνέχισαν το έργο του. Η κάμερα διατρέχει όλη την Ελλάδα
και συναντά ανθρώπους μοναδικούς, γεμάτους πάθος, βάσανα και νοσταλγίες. Τους βλέπει να
ανασκαλεύουν παλιές μηχανές προβολής σε σκοτεινά υπόγεια, να ξεθάβουν κιτρινισμένα χαρτιά
και φωτογραφίες, να αγγίζουν το κινηματογραφικό φιλμ λες και πρόκειται για μετάξι και χάνε-
ται στις αναμνήσεις τους καταγράφοντας απίθανες ιστορίες.

In 1905 Mr Leonard, a travelling showman got to Kastori in Laconia, for two film performances.
But he didn’t make it because he got sick and died. This film searches for other travelling show-
men. Camera travels throughout Greece and meets unique people, full of passion, suffering and
nostalgia. We see them burrowing in dark undergrounds old projectors, yellowed papers and
photographs, touching upon the cinematographic film like it is silk. The camera records tall sto-
ries.

Επιλεκτική Φιλμογραφία/Selected Filmography
2003 Η σκοτεινή Ανατολή/The Dark East (μμ/short)
2003 Αλβανός/Albanian (μμ/short)
2004 Κοντραμπάντα-Κλεμμένες εικόνες/Contraband (μμ/short)
2005 Αμαρυλλίς/Amaryllis (μμ/short)
2005 Villy (μμ/short)
2006 Κουρσάλ/Koursal (ντοκ./doc.)
2007 Santa Barbara-Φαντάσματα στην Κερύνεια/Santa Barbara-Ghosts in Keryneia (ντοκ./doc.)
2008 Ο κος Λεονάρδος και οι άλλοι/Mr Leonard and the Traveling Cinema (ντοκ./doc.)
2008 Μαρία Καραγιώργη-Κατάθεση/Maria Karagiorgi (μμ/short)

Ο κος Λεονάρδος και οι άλλοι
Mr Leonard and the Traveling Cinema
Greek title: O kyrios Leonardos kai i ali

Digibeta Έγχρωμο-Ασπρόμαυρο/Color-B&W 68’
Ελλάδα/Greece 2008
Σκηνοθεσία-Σενάριο-Φωτογραφία-Ήχος/Direction-
Screenplay-Cinematography-Sound: Νίκος Θεοδοσίου/
Nikos Theodosiou Μοντάζ/Editing: Νίκος Θεοδοσίου/Nikos
Theodosiou, Γιώργος Κουρμούζας/Yorgos Kourmouzas Μου-
σική/Music: Πολυκράτης Πολυχρονάκης/Polikratis Polichro-
nakis Παραγωγός/Producer: Δημήτρης Σπύρου/Dimitris
Spyrou Παραγωγή/Production: Νεανικό Πλάνο/Neaniko
Plano-Youth Plan

Νίκος Θεοδοσίου
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1946. Σπούδασε κινηματογράφο στην
Αθήνα (1964-67) και το Παρίσι (1967-74). Είναι μέλος της
τριμελούς γραμματείας του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου
Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους από το ξεκίνημά του το 1997,
καλλιτεχνικός διευθυντής της Camera Zizanio - Ευρωπαϊκή Συνά-
ντηση Νεανικής Οπτικοακουστικής Δημιουργίας από την ίδρυσή της
το 2001, και υπεύθυνος των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του
Νεανικού Πλάνου. Είναι ιδρυτικό μέλος του Δικτύου Ελληνικού
Ντοκιμαντέρ.

Nikos Theodosiou
He was born in Athens in September 1946. He studied Film in
Athens and continued in Paris, where he stayed until 1974. He is
a founding member of Youth Plan (Team of authors for the au-
diovisual expression of young people) and the Head of the edu-
cational programs, member of the three-member committee of
the Olympia International FF for Children and Young People and
artistic director of Camera-Zizanio. He is a founding member of
the Greek Documentary Network.
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