“ELEVEN”
Ντοκιµαντέρ µεγάλου µήκους	
  

ΒΑΣΙΚΗ ΙΔΕΑ
Το “ELEVEN” είναι ένα ντοκιµαντέρ που χρησιµοποιεί την δύναµη του ποδοσφαίρου για να
γιορτάσει την διαφορετικότητα και να βοηθήσει παιδία που έχουν ανάγκη. Πόσο διαφορετικά
αντιλαµβανόµαστε τη ζωή στην τρυφερή ηλικία των έντεκα; Αυτή είναι η ιστορία έντεκα
εντεκάχρονων παιδιών από έντεκα διαφορετικές χώρες καθώς προετοιµάζονται για το παιχνίδι
της ζωής τους...

ΣΥΝΟΨΗ
Το “Εleven” είναι ένα ντοκιµαντέρ-εφαλτήριο για µια καµπάνια µε σκοπό να ενώσει παιδία από
όλον τον κόσµο. Τονίζοντας διαφορετικά πολιτισµικά στοιχεία και γιορτάζοντας την
διαφορετικότητα επιδιώκουµε να δούµε τις οµοιότητες στον τρόπο που το κάθε παιδί βλέπει τη
ζωή. Το “Eleven” είναι µία µη κερδοσκοπική προσπάθεια από την Matchbox Productions Ltd
και την νεοσυσταθείσα Pied Piper Pictures Entertainment Ltd, οι οποίες θα συνεργαστούν µε
φιλανθρωπικά ιδρύµατα σε κάθε µια από τις έντεκα χώρες, ενώ όλα τα έσοδα θα διατεθούν
κατευθείαν σε αυτά.
Χρησιµοποιώντας το ποδόσφαιρο, ένα άθληµα που λατρεύεται από εκατοµµύρια ανθρώπους
στον κόσµο, ως κοινό στοιχείο, το “Eleven” φιλοδοξεί να εξερευνήσει τις οµοιότητες και τις
διαφορές µεταξύ παιδιών που προέρχονται από έντεκα διαφορετικές χώρες στην µεταβατική
ηλικία των έντεκα. Μέσα από αυτό το ντοκιµαντέρ θα εξερευνήσουµε τον τρόπο µε τον οποίο το
ποδόσφαιρο επηρεάζει τις ζωές αυτών των παιδιών, καταδεικνύοντας παραλληλισµούς µεταξύ
της κοινωνίας και του ποδοσφαίρου.
Από την κοσµοπολίτικη Κοπεγχάγη στις φαβέλες του Ρίο και τον καυτό ήλιο του
Γιοχάνεσµπουργκ, θα ακολουθήσουµε τα παιδιά αυτά για µια µέρα εξερευνώντας ποια στοιχεία
του περιβάλλοντός και της οικογενειακής τους δοµής έχουν συνεισφέρει στη δόµηση της

προσωπικότητάς τους. Παρά τις αρχικές τους διαφορές, πόσο παρόµοιος είναι ο τρόπος µε τον
οποίο προσεγγίζουν τη ζωή και τις καθηµερινές της προκλήσεις; Εάν όλοι ξεκινάµε σαν ένας
άδειος καµβάς, πόσο µεγάλο είναι το κοµµάτι που παραµένει ανεπηρέαστο µέχρι την ηλικία των
έντεκα;
Θα κάνουµε ένα µοναδικό ταξίδι, ανακαλύπτοντας τα µυστικά της καθηµερινότητάς τους, ενώ
παράλληλα θα µαθαίνουµε τον ανεξάρτητο τρόπο σκέψης τους:
Ποιές είναι οι βασικές τους αξίες; Ποιές είναι οι ελπίδες και τα όνειρά τους; Πόσο µεγάλο
ρόλο παίζει η οικογένειά τους και η χώρα στον τρόπο µε τον οποίο αντιλαµβάνονται τον κόσµο;
Πόσο διαφορετικές είναι οι ζωές αυτών των παιδιών.

ΓΙΑΤΙ ΕΠΙΛΕΞΑΜΕ ΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ;
Το ποδόσφαιρο είναι το «όµορφο παιχνίδι». Έχει ενώσει τον κόσµο – άντρες, γυναίκες και
παιδιά όλων των ηλικιών και εθνοτήτων το παρακολουθούν, συνεπαρµένοι από τους αστέρες
και τις ικανότητές τους, αλλά ακόµα πιο σηµαντικός είναι ο τρόπος µε τον οποίο έντεκα παίκτες
ενώνονται και δρουν σαν οµάδα για να νικήσουν. Το ποδόσφαιρο είναι µια παγκόσµια γλώσσα.
Μήπως αυτό συµβαίνει επειδή το ποδόσφαιρο ξυπνάει το παιδί µέσα µας;
Θα ρωτήσουµε τα έντεκα παιδιά: πώς επηρεάζει τις ζωές τους το ποδόσφαιρο; Τι ελπίζουν να
πετύχουν µέσα από το αγαπηµένο τους άθληµα;
Το “Eleven” θα προσπαθήσει να βρει τις απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήµατα, καθώς και να
ευαισθητοποιήσει και να γιορτάσει την διαφορετικότητα σε µία εποχή όπου ο κόσµος
χαρακτηρίζεται ακόµα από ρατσισµό και διακρίσεις.

ΠΩΣ;
Μέσα από µια ζωντανή και γεµάτη συναισθήµατα ιστορία που καταγράφει την καθηµερινότητα
ενός εντεκάχρονου παιδιού στις έντεκα διαφορετικές χώρες, η κάθε µια µε τον δικό της
πολιτισµικό πλούτο, τις αµέτρητες εµπειρίες και απόψεις. Το 90λεπτό αυτό ντοκιµαντέρ θα
αποτελέσει για το κοινό ένα εκπαιδευτικό ταξίδι στις ζωές αυτών των παιδιών. Θα
παρακολουθήσουµε τους φόβους και τις επιθυµίες τους, όπως επίσης θα κατανοήσουµε τον
σηµαντικό ρόλο που το ποδόσφαιρο παίζει στις ζωές τους.

ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ
Κορύφωση του ντοκιµαντέρ είναι να ταξιδέψουν και τα έντεκα παιδιά στην Αγγλία για έναν
ποδοσφαιρικό αγώνα όπου θα σχηµατίσουν οµάδες µε έντεκα γνωστούς επαγγελµατίες
ποδοσφαιριστές από την κάθε χώρα. Αυτό θα αποτελέσει ένα πραγµατικά συγκινητικό θέαµα
στην ιστορία του ποδοσφαίρου.

Το να στηρίζεις το “Eleven” σηµαίνει ότι στηρίζεις την ισότητα και το
πνεύµα της αδελφοσύνης ενώ παράλληλα βοηθάς παιδιά που έχουν ανάγκη.
Το “Eleven” είναι κάτι παραπάνω από ένα ντοκιµαντέρ· είναι µια καµπάνια. Αυτή η προσπάθεια
αποσκοπεί στο να συγκεντρώσει µια ολόκληρη κοινότητα που θα στηρίζει το “Eleven” µε viral
videos, µουσική και εικαστικές παρεµβάσεις. Θέλουµε να ενωθεί γύρω από έναν κοινό στόχο
και έστω για µια στιγµή να φωνάξουν τη λέξη “Eleven”.
Το “Eleven” είναι µια καµπάνια µε τέσσερις στόχους:
•

Να ενώσει παιδιά, κινηµατογραφιστές, και θεατές από όλον τον κόσµο.

•

Να ευαισθητοποιήσει τον κόσµο για τις διαφορετικές κουλτούρες και ιδιοσυγκρασίες

•

Να καταπολεµήσει τις διακρίσεις.

•

Να συλλέξει χρήµατα για παιδιά που έχουν ανάγκη.

11 ΣΚΗΝΟΘΕΤΕΣ, 11 ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ
Συµµετέχουσες Χώρες: Αυστραλία, Βραζιλία, Δανία, Αίγυπτος, Ελλάδα, Ιαπωνία, Νότια
Αφρική, Ισπανία, Τρινιδάδ και Τοµπάγκο, Ηνωµένο Βασίλειο, ΗΠΑ.
Ελπίζουµε να δηµιουργήσουµε την πιο ειλικρινή και αντιπροσωπευτική αφήγηση που µπορούµε
για την κάθε χώρα. Θέλουµε να ενώσουµε όλες τις χώρες µαζί στο ταξίδι της δηµιουργίας του
"Eleven". Για το λόγο αυτό έχουµε επιλέξει ένα σκηνοθέτη και µια οµάδα παραγωγής, οι οποίοι
βρίσκονται σε κάθε χώρα και συνεργαζόµαστε µαζί τους για τα γυρίσµατα. Ποιος γνωρίζει
καλύτερα τους δρόµους του Ρίο από εκείνους που ζουν εκεί; Ποιος µπορεί να παρουσιάζει σε
βάθος τις ζωές των παιδιών της Βαρκελώνης καλύτερα από κάποιον που έχει µοιραστεί τις
ίδιες εµπειρίες; Υπάρχει καλύτερος τρόπος να ενθουσιάσεις το κοινό και να µοιραστείς µία
ιστορία, από το να ασχοληθούν έντεκα χώρες στη δηµιουργία της;
	
  

