
«Είδωλα στον καθρέφτη»Κινηµατογραφικό- βιογραφικό ντοκιµαντέρ για τη ζωή και 
το έργο του ζωγράφου και δάσκαλου ∆ηµήτρη  Μυταρά.(3/6/2011). 
Η ταινία απέσπασε Κρατικό Βραβείο Ποιότητας 2008  
του Υπουργείου Πολιτισµού 
 
Σκηνοθέτης-Εισηγητής: Γιάννης Βαµβακάς 
 
 
Για πρώτη φορά – ίσως – στον ελληνικό, αλλά και παγκόσµιο κινηµατογράφο, 
γυρίζεται σε ταινία η αυτοβιογραφία ενός σηµαντικότατου εν ζωή ζωγράφου, του 
µεγάλου µας δάσκαλου ∆ηµήτρη Μυταρά. 
Η πρωτοτυπία αυτού του εγχειρήµατος έγκειται στο γεγονός ότι ο ίδιος ο καλλιτέχνης 
υποδύεται τον εαυτό του, καθώς και όλοι οι συµµετέχοντες.  
Είναι ένα δραµατοποιηµένο ντοκιµαντέρ που – µε κεντρικό άξονα τον ίδιο το 
δηµιουργό και την ιστορικό τέχνης Λίµπερτη Πολύζου – αναπλάθεται η ζωή και το 
έργο του καλλιτέχνη, µέσα από ιστορικές διαδροµές, ντοκουµέντα και µαρτυρίες γι’ 
αυτή την πολυσήµαντη προσωπικότητα που σηµάδεψε την Ελληνική τέχνη στο 
δεύτερο ήµισυ του 20ου αιώνα. 
Οι χώροι των γυρισµάτων είναι αυθεντικοί και είναι αυτοί που ο ίδιος ο καλλιτέχνης 
έζησε και δηµιούργησε από την αυγή της καλλιτεχνικής του ύπαρξης µέχρι και 
σήµερα. ∆ηλαδή, από τη γενέτειρά του τη Χαλκίδα, στην Αθήνα, στο Σούνιο και στο 
Παρίσι.  
 
Η κινηµατογραφική προσέγγιση είναι εικαστικής φύσεως και µέσα από την ανάπτυξη 
του σεναρίου, ο θεατής µπορεί να απολαύσει απαράµιλλες εικόνες καλλιτεχνικού 
χαρακτήρα. 
Πέρα απ’ αυτό, αξίζει να σηµειωθεί, ότι κατά τη διάρκεια της ταινίας παρουσιάζονται 
γύρω στα εκατό έργα του ζωγράφου στο χώρο της έµπνευσής του. 
Και όλα αυτά µέσα από το πρίσµα της µοναδικής αίσθησης του χιούµορ που τον 
διακατέχει. 
Η Παραγωγή και Σκηνοθεσία είναι του Γιάννη  Βαµβακά. 
Το Σενάριο είναι των:  Γιάννη Βαµβακά - Λίµπερτη Πολύζου. 
Η επιστηµονική επιµέλεια είναι της Λίµπερτη Πολύζου. 
Τη µουσική υπογράφει ο Γιώργος Χατζηνάσιος. 
 
Στην ταινία συµµετέχουν ηχηρά ονόµατα του καλλιτεχνικού και µη χώρου: 
∆ηµήτρης Μυταράς, Λίµπερτη Πολύζου, Άγγελος ∆εληβορριάς,  

Μαρίνα Λαµπράκη-Πλάκα, Ίωνας Βορρές, Ευγένιος Σπαθάρης,  

Χάρης Τσιµόγιαννης, Χαρίκλεια Μυταρά, Σωτήρης Σόρογκας, Αριστείδης Μυταράς, 

Λήδα Βαρδινογιάννη, Νίνα Βλάχου, Ντέπη Χανδρή, Πάρις Τακόπουλος,  Ζωή 

Κυριακού, Θανάσης Νιάρχος καθώς και πολλοί άλλοι. 
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ΧΟΡΗΓΟΣ Η ΟΠΑΠ Α.Ε. 

 
 


