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Συντάκτες τεύχους: Όλγα Κοζάτη, Κύα Τζήμου, Γκέλυ Μαδεμλή, Βαγγέλης Ρητάς, Γιάννης 
Παλαβός, Κωνσταντίνος Σαμαράς, Βαρβάρα Μπασδέκη, Βάσω Βλαχοπούλου, Βούλα Παλαιολόγου

Ξενόγλωσσο κείμενο • Αγγελική Κόντις, Δημήτρης Φωτιάδης

Φωτογραφίες • MOTIONTEAM, Έφη Τσακρακλίδου

Παραγωγή • Μουγκός - Έντυπη Επικοινωνία

Επικοινωνία • protoplano@filmfestival.gr 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ της Βάσως Βλαχοπούλου �

Ποτέ δε μου άρεσαν οι συνομωσίες εκτός κι αν στήνονταν για ιερό σκοπό. Κι 
επειδή δεν μου αρέσει να κρύβομαι πίσω από το δάχτυλο μου, ομολογώ ότι 
χθες το βράδυ ξετρελάθηκα με τους Συνωμότες της Ηδονής. Δεν ήμουν βέβαια 
η μόνη. Η αίθουσα Παύλος Ζάννας ήταν γεμάτη από κόσμο που ήταν διατε-
θειμένος να καθίσει όπου έβρισκε, με ιδιαίτερη προτίμηση στο πάτωμα, αρ-
κεί να έβλεπε την ταινία του Σβανκμάγιερ με την περιβόητη masturbation 
machine. Δεν έπεφτε καρφίτσα, μόνο η φωνή του Μάριου ακούστηκε μες 
το σκοτάδι να σχολιάζει και να αναρωτιέται αν πωλείται κάπου στον κόσμο 
αυτό το καταπληκτικό μηχάνημα. Προς το παρόν, εκτίθεται στην έκθεση του 
δημιουργού στην πόλη μας, αγαπητέ. Δεν θέλω να σκεφτώ τι θα συμβεί αν 
θα μπορούσε κανείς να το αγοράσει, έτσι απλά.

Καθόλου απλή υπόθεση δε μου φαινόταν εξαρχής το πλάνο της Τετάρτης. 
Δεν θα έπινα νερό από την Πηγή της Ζωής γιατί οι διαδρομές Λιμάνι – Ολύ-
μπιον – Βακούρα με είχαν ξεπαστρέψει. Μέσα στη ντίρλα των ημερών του 
φεστιβάλ προσπάθησα να χωρέσω και ότι πάρτι γινόταν κάθε μέρα και… να 
το αποτέλεσμα. Χρειάστηκα ένα απαραίτητο διάλειμμα από τα φεστιβαλικά, 
που όμως μου κόστισε σε τηλεφωνικές μονάδες. Τα sms έδιναν κι έπαιρναν 
με τη Βαρβάρα που βρέθηκε εκεί και έσπευσε να με ενημερώσει και να με 
κάνει να ζηλέψω. Η ίδια κατάσταση λοιπόν και στο Βακούρα. Τα καθίσμα-
τα και φυσικά το πάτωμα γι’ άλλη μια φορά, φιλοξένησαν όλο τον λαό, εκτός 
από εμένα, που έμεινα σπίτι να γεμίσω μπαταρίες.

Οι μπαταρίες γεμίζουν με ζεστό καφέ, σοκολατίτσες και «βρομούσες» – όπως 
αποκαλεί η μαμά μου, κι δική σου, το junk food. Του χρόνου, ονειρεύομαι 
ένα διαιτολόγο να με ακολουθεί πιστά για περισσότερο από μια εβδομάδα, 
όσο θα διαρκέσει δηλαδή το κινηματογραφικό πάρτι. 
Η απαστράπτουσα Θεσσαλονίκη δεν έχει ύφος μπλαζέ αυτές τις μέρες. Αντί-
θετα μου φαίνεται πιο ανθρώπινη. Μέχρι που μπορείς να γεμίσει την ατζέ-
ντα σου με ένα σωρό τηλέφωνα νέων γνωριμιών, με αφορμή μια ταινία ή 
τον αγαπημένο σου δημιουργό. 

Η αφορμή να μάθω κινέζικα είναι ο Ρόιστον Ταν και οι ταινίες του. Είδα το 
4:30 και στο τέλος της τα είδα όλα, όταν προσπάθησα να διαβάσω τον τίτλο. 
Ακούστηκε κάτι σαν παπάγια και ο μόνος λόγος που ενέδωσα στην πρόκλη-
ση ήταν ο διαγωνισμός που γίνεται κάθε φορά στο διαδίκτυο, με σκοπό να 
ανακαλύψουν οι επισκέπτες τον επόμενο τίτλο-αριθμό της κάθε ταινίας του 
Royston και να κερδίσουν ένα ταξίδι.
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Το πρωί είδα στο Ηλέκτρα να πίνουν τον τελευταίο καφέ τους μαζί ο Βέντερς 
με το Σάλες κι επειδή η κουβέντα είχε ανάψει και ο Σάλες κόντευε να χά-
σει το αεροπλάνο τον πίεζε ο οδηγός να φύγει για αεροδρόμιο. «Σε αυτό 
το Φεστιβάλ συναντώ το πεπρωμένο», είπε, «και δεν με νοιάζει να χάσω 
για αυτό το λόγο ένα αεροπλάνο». Ράλι έγινε η διαδρομή για να προλάβει 
και από το παράθυρο του αυτοκινήτου τραβούσε με τη μηχανή του τα τε-
λευταία πλάνα της παραλίας. Η έκπληξη όμως ήρθε στο αεροδρόμιο, όπου 
περνώντας τον έλεγχο άρχισαν να χτυπούν δαιμονισμένα τα μηχανήματα. 
Άνοιξαν λοιπόν οι αστυνομικοί το σάκο του και διαπίστωσαν ότι αυτό που 
χτυπούσε ήταν ο Χρυσός Αλέξανδρος! Ας προσέξουν οι υπόλοιποι τιμημέ-
νοι όταν θα αναχωρούν, λοιπόν. 
 
Αυτός που κέρδισε τις εντυπώσεις, έμαθα πως είναι ο Μαλαισιανός Χο 
Ζουχάνγκ. Όσοι είχανε σχηματίσει γνώμη για την προσωπικότητα του απ’ 
τις ταινίες του, έπεσαν έξω. Ο δημιουργός του Rain Dogs στην προβολή 
της ταινίας του, δυο μέρες πριν, είπε ανάμεσα σε άλλα, ότι στη χώρα του 
είναι διάσημος κωμικός, ποδοσφαιριστής αλλά και πιανίστας. Παίρνει μέ-
ρος σε τηλεοπτικά διαφημιστικά και αυτό τον καιρό έχει κολλήσει με ένα 
τραγούδι της Ελευθερίας Αρβανιτάκη, το οποίο θέλει οπωσδήποτε να το 
χρησιμοποιήσει στις ταινίες του. Επίσης, είναι και φανατικός του Ψαρα-
ντώνη. Φανατικά θα υποστηρίξω εγώ το δικαίωμα μου, αυτό το βράδυ της 
Πέμπτης να είναι διαφορετικό. Πριν πάω στο πάρτι των Ημερών Ανεξαρ-
τησίας στο Santé, θα δω ταινία. Μαντέψτε ποια. Το Rain Dogs. Kι αν δω 
τον Χο, θα του προτείνω να πάμε μαζί εκεί που σήμερα το βράδυ θα γίνει 
όλο παιχνίδι. 

Η Λίλι Τέιλορ έφτασε απόγευμα στην πόλη. Ο άνδρας της, ωραίος τύπος και 
συγγραφέας, ξέxασε το laptop του στο αεροπλάνο, αλλά μετά βρέθηκε και 
όλα πήγαν καλά. Τα πρώτα της λόγια ήταν ερωτήσεις για το τι γράφουν τα 
συνθήματα στους τοίχους που περνούσαν, ότι θαυμάζει τη Σοφία Κόπολα 
και πως ο πόλεμος στο Ιράκ δεν την εκφράζει. Οδηγέ μου, σε ευχαριστώ. 
Τι θα έκανα χωρίς εσένα. 

Δεν ξέρω τι θα κάναμε χωρίς τον κ. Χωραφά. Στην απονομή τιμητικής πλακέ-
τας στη Lili Taylor, λίγο πριν την προβολή της ταινίας Πόλη Κοριτσιών, εί-
πε πως η πρωταγωνίστρια του ανατίναξε τα μυαλά με τον τρόπο που υπο-
δύεται κάθε της ρόλο. Η αίθουσα ήταν γεμάτη κόσμο που περίμενε ν’ αρ-
χίσει η ταινία με μια ψιλοκαθυστέρηση. Καλή... ώθηση... ουπς...θέαση λοι-
πόν, και το βράδυ ραντεβού στο Santé.





ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
της Κύας Τζήμου

ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ

Μετά από πέντε χρόνια απουσίας, ο μικρότερος 
αδερφός της Μίρα επιστρέφει μαζί με την 
κατά 20 χρόνια μεγαλύτερη ερωμένη του. Στην 
«οικογενειακή» αυτή συμβίωση προστίθενται 
η κόρη της γυναίκας, ο φίλος της, η μητέρα 
του και η ετεροθαλής αδελφή του με το αμόρε 
της. Το ‘σόλο’ σκηνοθετικό ντεμπούτο του 
�7χρονου Κορεάτη Tae-yong Kim είναι μια 
τρυφερή, αστεία και συγκινητική ταινία για 
τις ανθρώπινες σχέσεις, το νόημα της ζωής 
και την αληθινή αγάπη. Ο δημιουργός του 
μετράει ήδη μια επιτυχία ως συν-σκηνοθέτης 
του, βραβευμένου στα πιο έγκυρα ασιατικά 
φεστιβάλ, Whispering Corridors II: Memento 
Mori.

Έκανες την πρώτη σου ταινία πριν 7 χρόνια. 
Τι σε καθυστέρησε μέχρι το Family Ties;
Ασχολήθηκα με διάφορα projects που ήταν πο-
λύ «προσωπικά» και δεν ήταν καθόλου εύκολο 
να βρω χρηματοδότηση γι΄αυτά. Έκανα διάφο-
ρα θεατρικά και ταινίες μικρού μήκους. Φυσι-
κά, τον περισσότερο καιρό ονειροπολούσα. Λα-
τρεύω την ονειροπόληση.

Η ταινία σου επικεντρώνει σε πολυσύνθε-
τες σχέσεις και εκκεντρικούς χαρακτήρες. 
Οι ήρωες σου είναι αντιπροσωπευτικοί της 
σύγχρονης κορεάτικης κοινωνίας;
Λοιπόν, πιστεύω ότι ο τρόπος που φτιάχνονται 
οι σχέσεις και η εξέλιξη των συγκρούσεων και 
των συμφιλιώσεων ήταν στ΄αλήθεια καθαρά κο-
ρεάτικος. Ήθελα όμως πραγματικά να αντικατο-
πτρίσω στους 7 κεντρικούς χαρακτήρες της ται-
νίας, το γνήσιο αγώνα και τη σύγκρουση που γί-
νεται μέσα μας στην κορεάτικη κοινωνία, όπου η 
οικογενειακή δομή αποδυναμώνεται...

Πόσο δύσκολο ήταν να αποδώσεις τόσους 
πολλούς δυνατούς και ρεαλιστικούς χαρα-
κτήρες σε μια ταινία;
Το πιο σπουδαίο θέμα στην ταινία είναι το πώς 
οι άνθρωποι αλληλεπιδρούν, πονάνε και τελικά 
συγχωρούν ο ένας τον άλλο. Για να το καταφέ-
ρεις αυτό, χρειάζεσαι πολλούς χαρακτήρες και 
έπρεπε να σκιαγραφήσω τον καθένα σφαιρικά 
και ρεαλιστικά. Είχα τους ηθοποιούς στο μυαλό 
μου όταν έγραφα το σενάριο και κουβέντιασα 
πολύ μαζί τους αφού το ολοκλήρωσα, ώστε να 
δουλέψουμε μαζί και τις παραμικρές λεπτομέρει-
ες του κειμένου. 

Βλέπουμε πολλά ενδιαφέροντα κορεάτικα 
φιλμ με μεγάλους προϋπολογισμούς. Κατά 
πόσο, το κράτος υποστηρίζει την κινηματο-
γραφία;
Η ταινία πήρε $400.000 από Κορεάτικο Κέντρο 
Κινηματογράφου (KOFIC), σε ένα από τα προ-
γράμματα υποστήριξης. Το KOFIC έχει ποικί-
λα προγράμματα για να βοηθά ταινίες χαμηλού 
προϋπολογισμού. Ανάλογο ποσό μας πρόσφερε 
και η HD films που επίσης υποστηρίζει «καλλι-
τεχνικές» ταινίες.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΔΕΣΜΟΙ / GAJOKEUI TANSAENG
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Ένα 15χρονο κορίτσι αποφυλακίζεται μ΄ένα 
μωρό στην αγκαλιά. 15 χρόνια αργότερα, 
στην Τεχεράνη του σήμερα, το παρελθόν 
θα της χτυπήσει την πόρτα με τη μορφή της 
αδελφής της. Μια οικογένεια διαλυμένη από το 
συντηρητισμό και τις προκαταλήψεις προσπαθεί 
να βρει το δρόμο της επανασύνδεσης. Η 
�4χρονη Μόνα Ζάντι, στην πρώτη της μεγάλου 
μήκους ταινία, σκιαγραφεί το πορτρέτο μιας 
γυναίκας, ενός έφηβου χωρίς πατέρα, αλλά 
και της σημερινής ιρανικής κοινωνίας, με 
αμεσότητα και χωρίς υπερβολές.

Είσαι αυτοδίδακτη σκηνοθέτης...
Σπούδασα διακόσμηση αλλά δεν ασχολήθηκα 
ποτέ με το επάγγελμα. Με τράβηξε η φωτογρα-
φία, βιομηχανική και πορτρέτα, ώσπου κατέλη-
ξα να κάνω αυτή τη δουλειά στον κινηματογρά-
φο και στην τηλεόραση. Μετά δούλεψα αρκετά 
ως βοηθός σκηνοθέτη και μοντέρ, ως το 1998 
που έκανα την πρώτη μου ταινία μικρού μήκους. 
Ακολούθησαν άλλη μια και ένα ντοκιμαντέρ. 

Η σκηνοθεσία σου είναι άμεση και ρεαλιστι-
κή. Προτιμάς το ντοκιμαντέρ από την ταινία 
μυθοπλασίας;
Το είδος του ντοκιμαντέρ με τράβηξε κατ’ αρχάς 
γιατί ήθελα να μιλήσω για πράγματα που στο 
Ιράν παραμένουν ταμπού. Άλλωστε και η ιστο-
ρία της ηρωίδας μου είναι κάτι που συμβαίνει 
στην ιρανική κοινωνία. Έκανα έρευνα για μια 
13χρονη κοπέλα στην επαρχία, που βιάστηκε 
και δολοφονήθηκε από τρεις άντρες... Αυτό συ-
νέβη πριν 10 χρόνια. Δεν μπορούσα να γυρίσω 
ένα ντοκιμαντέρ για ένα περιστατικό σαν αυτό, 

δεν θα μπορούσα ποτέ να μαζέψω αρκετό υλικό 
και μαρτυρίες, γιατί κανείς δε θέλει να μιλήσει 
για κάτι τέτοιο. Έτσι πέρασα στη μυθοπλασία... 
Η επόμενή μου ταινία θα έχει να κάνει με το θέ-
μα του βιασμού ενός νεαρού αγοριού εντός του 
συγγενικού του περιβάλλοντος, άλλο ένα θέμα 
ταμπού και όχι μόνο την ιρανική κοινωνία.

Ποιες ήταν οι μεγαλύτερες δυσκολίες που 
συνάντησες είτε στα γυρίσματα, είτε στην 
ιρανική διανομή της ταινίας;
Δε δυσκολευτήκαμε καθόλου κατά τη διάρκεια 
των γυρισμάτων, αλλά συναντήσαμε κάποια 
προβλήματα λογοκρισίας κατά τη διανομή της 
ταινίας... όχι στη βασική δομή της ιστορίας αλλά 
σε επιμέρους σκηνές, όπως αυτή με την περούκα 
που σε κάποια στιγμή φορά η ηρωίδα, μια και ο 
καλλωπισμός μιας γυναίκας, όπως και τα μαλλιά 
της, είναι πράγματα που απαγορεύεται να κινη-
ματογραφούνται γιατί παραπέμπουν στις σεξου-
αλικές σχέσεις. Επίσης, στη χώρα μου, όπου η 
κινηματογραφία στηρίζεται αποκλειστικά σε ιδι-
ωτικά κεφάλαια, πολύ λίγες αίθουσες προβάλ-
λουν αυτό που λέμε καλλιτεχνικό σινεμά. Παρ’ 
όλα αυτά η ταινία μου παίχτηκε στο Ιράν και η 
ανταπόκριση του κοινού ήταν καλή. Άλλωστε ο 
ιρανικός κινηματογράφος και η διεθνή αναγνώ-
ριση που γνώρισε με σκηνοθέτες σαν τον Κια-
ροστάμι μας κάνει πολύ περήφανους παρά τις 
όποιες δυσκολίες προκύπτουν στη διανομή των 
ταινιών. 

ΜΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑ / ASRE JOMEH

MONA ZANDI

TAE-YONG KIM



ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
της Βούλας Παλαιολόγου

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

Καλοκαίρι. Ο συναγερμός που χτυπάει όλη νύ-
χτα γίνεται αιτία να διασταυρωθούν οι ζωές δι-
αφορετικών ανθρώπων, κλεισμένων στα διαμε-
ρίσματα και την πλήξη τους. Η Κατερίνα Ευαγ-
γελάκου (Θα το μετανιώσεις) σκηνοθετεί 5 δι-
αφορετικές ιστορίες, με 14 ήρωες κάθε φύλου 
και ηλικίας. Ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο τους 
αναγκάζει να βγουν «από το κέλυφος του ιδι-
ωτικού, να γίνουν ένα μπλεγμένο κουβάρι…».

Πώς προέκυψε η ιδέα στο σενάριο; 
Αντίθετα από τις προηγούμενες ταινίες μου, 
οι Ώρες Κοινής Ησυχίας ήταν έτοιμο σενάριο, 
γραμμένο από το Νίκο Παναγιωτόπουλο. Όταν 
ο ορίζοντας της ταινίας άρχισε να γίνεται ορα-
τός, δουλέψαμε μαζί. Σ’ εκείνη τη φάση, «πε-
τάχτηκαν έξω» τέσσερις ήρωες που στην πρώ-
τη γραφή καταλάμβαναν ‘σοβαρό’ σεναριακό 
χώρο. Η επόμενη φάση ήταν πιο κρίσιμη: ως 
σκηνοθέτης χρειαζόμουν χρόνο. Ελευθερία 
για να κάνω δικό μου το σενάριο. Να κατα-
νοήσω όχι τα εξωτερικά χαρακτηριστικά και 
τις πράξεις των ηρώων, αλλά το βαθύτερο νό-
ημα που συνδέει τις ιστορίες τους. Στάδιο στο 
οποίο ο Παναγιωτόπουλος με βοήθησε, αφή-
νοντάς με μόνη μου. Τον ευγνωμονώ. Στις συ-
ναντήσεις μας, ακούγοντας διάφορες απιθανό-
τητες για τους ήρωές του – που μάλλον τον 
έβγαζαν από τα ρούχα του – δεν προσπάθησε 
να με φρενάρει, προβάλλοντας δικαίωμα ‘φυ-
σικού πατέρα’ των ηρώων. Μετά, το σενάριο 
δουλεύτηκε από τους ηθοποιούς, με ένα κεί-
μενο που τους ζητήθηκε να μη σεβαστούν. Οι 
Ταξιάρχης Χάνος και Αλεξία Καλτσίκη «έγρα-
ψαν» ολόκληρο θεατρικό έργο με αυτοσχεδια-
σμούς τους. Απομαγνητοφωνώντας τις πρόβες 
τους, προέκυψε ένα κείμενο περίπου 180 σε-
λίδες, με συναρπαστικές στιγμές ανάμεσα σε 
ένα παράνομο ζευγάρι που ζει μια αφόρητη 
σχέση. Από αυτό επιλέξαμε κάποιες στιγμές 
και πάνω τους χτίσαμε την ιστορία τους. Για 
το υπόλοιπο επιφυλασσόμαστε. 

Στη σύγχρονη κοινωνική ζωή, την περι-

ορισμένη στο αστικό κάγκελο και στην 
αποξένωση της μητρόπολης, υπάρχουν 
συναγερμοί να μας αφυπνίσουν;
Έχει πέσει σκοτάδι στο νοτιότερο τμήμα της 
Ευρώπης. Υπάρχουν δύο Ελλάδες, δύο ειδών 
Έλληνες: οι «πολίτες», που ζουν σε μεγάλες 
πόλεις και θεωρούν τον εαυτό τους μέρος του 
ευρύτερου ευρωπαϊκού πολιτισμού και όλοι 
οι άλλοι που βιώνουν την ωμή εισβολή κά-
ποιων «πολιτών» στην καθόλου δυτικοευρω-
παϊκή πραγματικότητά τους. Το χάσμα είναι 
τεράστιο, αν όχι τρομακτικό, όπως παρουσιά-
ζεται μέσω της τηλεόρασης για ιστορίες επαρ-
χιακής φρίκης. Η «τρέλα της μητρόπολης» 
μοιάζει παιδική ασθένεια μπροστά στην τρέ-
λα της επαρχίας. Για συναγερμούς δεν ξέρω, 
θυμάμαι τον Κ. Καστοριάδη σε μια συνέντευ-
ξη (αρχές ‘80) που έλεγε: «Πιστεύω στην αυ-
τονομία του ατόμου, όχι στην ντοστογιεφσκι-
κή απειλή ‘αν δεν υπήρχε θεός όλα θα ήταν 
επιτρεπτά’». Υποστήριζε δηλαδή ότι ο άνθρω-
πος δεν έχει ανάγκη το φόβο του θεού (ή άλ-
λης δύναμης) για να κάνει το καλό, είναι ικα-
νός να το πράξει από μόνος του. Το σύγχρονο 
δόγμα περί ατιμωρησίας του ισχυρού – «μπο-
ρείς να παρανομείς, αλλά αν σε πιάσω την 
έβαψες» – έχει διαβρώσει την καθημερινότη-
τά μας. Η απουσία του θεού (ή όποιας δύ-
ναμης ωθεί τον άνθρωπο στο καλό) είναι το 
βασικότερο χαρακτηριστικό του σκότους στο 
οποίο ζούμε.

ΩΡΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΗΣΥΧΙΑΣ 

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΟΥ
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Που έγιναν τα γυρίσματα της ταινίας;
Τα γυρίσματα της ταινίας έγιναν αποκλειστικά 
στην Ινδία (Mandurai, Trivandrum, Kovalam, 
Cochin, Bombay, Pushkar, Jaipur και Goa).

Είναι αυτοβιογραφική η ταινία;
Υπάρχουν κάποιες αυτοβιογραφικές αναφορές 
σε ότι αφορά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει 
ο ήρωας, τα οποία είναι ίδια με αυτά που αντι-
μετωπίζει ο κινηματογραφιστής Βαγγέλης ο Ρι-
κούδης. Το υπόλοιπο που εξελίσσεται στην ται-
νία, είναι ένα φανταστικό ταξίδι και μια φαντα-
στική ιστορία.

Ο Βαγγέλης Ρικούδης, ηθοποιός που κάνει εδώ 
το σκηνοθετικό του ντεμπούτο, διηγείται την 
ιστορία του ταξιδιού ενός μικροεπιχειρηματία 
στην Ινδία και την προσπάθεια του να βρει 
τρόπο να παραμείνει εκεί, προκειμένου 
να απαλλαγεί από την καθημερινότητα της 
Ελλάδας, που τον ακολουθεί και τον ταράζει 
ακόμα και όταν αυτός βρίσκεται τόσο μακριά 
της, μέσω λογαριασμών κι ενοχλητικών 
τηλεφωνημάτων. . 

ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΤΑΣΗ ΓΚΟΑ 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
του Βαγγέλη Ρητά

DIGITAL WAVE
�

Πως εξελίχθηκε η δημιουργία της ταινίας; 
Υπήρχε εξ’ αρχής ένα ολοκληρωμένο σενά-
ριο που ακολουθήσατε, ή προχωρήσατε αυ-
τοσχεδιάζοντας;
Εμείς πήγαμε στην Ινδία να γυρίσουμε μια ται-
νία χωρίς να έχουμε σενάριο, ούτε καν έναν 
καμβά στον οποίο να βασιστούμε. Υπήρχε μό-
νο η ιδέα ενός μικροαστού φουκαρά που πάει 
ένα ταξίδι. Η όλη ταινία ολοκληρώθηκε κάνο-
ντας αυτοσχεδιασμούς μπροστά στην κάμερα. 
Συγκεκριμένα, ξεκίνησα μια μέρα τον αυτοσχε-
διασμό ενός τηλεφωνήματος, ο οποίος προέκυ-
ψε πολύ αληθινός. Από κει και πέρα, μέρα με τη 
μέρα, και ακολουθώντας τον ήρωα καταγράψα-
με την καθημερινότητά του στις διακοπές του. 
Και σιγά σιγά αποφασίσαμε ότι πρέπει να πού-
με πράγματα για τη ζωή του, για ότι έχει αφή-
σει πίσω, ένα μαγαζί, μια γυναίκα, ένα σπίτι. 
Όλο αυτό έχτισε την ιστορία. Αυτό που επίσης 
επέλεξα, ήταν να μην υπάρχει άλλος χαρακτή-
ρας στην ταινία, προκειμένου να τονίσω τη μο-
ναξιά αυτού του ανθρώπου. Βέβαια, όλο αυτό 
το εγχείρημα έχει πολύ μεγάλη δυσκολία, το να 
κάνεις δηλαδή μια ταινία σε ένα τόσο μακρινό 
τόπο όπως η Ινδία. Κι αυτό γιατί όταν φτάνει το 
σημείο του μοντάζ, ανακαλύπτεις κομμάτια που 
μπορεί να λείπουν, ή να είναι π.χ. βρεγμένος ο 
φακός της κάμερας. Και φυσικά δεν μπορείς να 
γυρίσεις πίσω να το ξαναγυρίσεις. Αλλά κι αυτό 
έχει τη γοητεία του. Η ταινία λοιπόν, κατά ένα 
μεγάλο βαθμό μπορεί να πει κανείς ότι χτίστηκε 
στο μοντάζ, μια κι εκεί έγινε η επιλογή του τι θα 
κρατηθεί από τις συνολικά 24 ώρες υλικό που 
είχαμε και τι όχι. 

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΡΙΚΟΥΔΗΣ



Πώς πείσατε τους ηθοποιούς σας να συμ-
μετέχουν στην ταινία και πώς συνεργαστή-
κατε μαζί τους;
Δεν υπάρχουν ηθοποιοί, γιατί δεν υπάρχει κα-
νείς ούτε πίσω από την κάμερα ούτε μπροστά. 
Γι’ αυτό παίζω όλους τους ρόλους, το έκανε πα-
λιά ο Μπάστερ Κήτον!

Ποια ήταν η αφορμή για να φτιάξετε αυτήν 
την ταινία;
Δεν υπάρχει συγκεκριμένη αφορμή. Επειδή ζω 
ποιητικά, δηλαδή κοιτάζω συνέχεια τον ήλιο και 
τα σύννεφα που αλλάζουν σχήματα και κοιμά-
μαι αγκαλιά με μια κάμερα, αναπνέω μόνο κι-
νηματογραφικά, που σημαίνει όταν παλιά έγρα-
φα το στίχο: “σαν βγεις στον πηγαιμό για την 
Ιθάκη”, μετά πώς σου ‘ρχεται η έμπνευση για 
να συνεχίσεις παρακάτω... και τι μπορείς “να ευ-
χηθείς”!;;; Εξ’ άλλου η ταινία λέγεται Έρημος και 
μόνος για να μου φύγει ο πόνος με υπότιτλο το νό-
ημα της παγκοσμιοποίησης... που τα λέει ΟΛΑ!

Πως αισθάνεστε που συμμετέχετε σε ένα 

Ο Νίκος Αλευράς, ένας από τους παλαίμαχους 
αυτού του τμήματος, μια και σκηνοθετεί από το 
1974, παρουσιάζει μια σουρεαλιστική ταινία για 
την αληθινή ιστορία ενός διεθνούς μυστικού 
πράκτορα.

ΕΡΗΜΟΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟΣ
ΓΙΑ ΝΑ ΜΟΥ ΦΥΓΕΙ Ο ΠΟΝΟΣ

διαγωνιστικό τμήμα με εικοσάρηδες συνα-
δέλφους σας; 
Κατ’ αρχάς “είμαι 16άρης και σας γαμώ τα λύ-
κεια”, όπως έλεγε κάποιος φίλος παλιά! Αλλά 
επειδή με παίρνουν πολλοί φίλοι δημοσιογρά-
φοι και με ρωτάνε γιατί δεν παίρνω μέρος στα 
κρατικά βραβεία, τους απαντώ... επειδή είμαι 
μεγάλος σκηνοθέτης, σε ηλικία, δεν θέλω να 
ανταγωνιστώ τους μικρούς φίλους μου, το Νίκο 
Καβουκίδη, το Νίκο Παναγιωτόπουλο, το Νίκο 
Περάκη, το Γιώργο Σταμπουλόπουλο, το Δημή-
τρη Σταύρακα και... πώς είναι δυνατόν να μιλά-
με για το ΧΡΟΝΟ, όταν ο θεός ΚΡΟΝΟΣ τρώ-
ει τα παιδιά του και δεν αφήνει να αναπτυχθεί 
και να ζήσει ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑ-
ΦΟΣ... ΕΥΟΙ ΕΥΑΝ!

ΝΙΚΟΣ ΑΛΕΥΡΑΣ
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«Μου πήρε 5 χρόνια για να αποφοιτήσω, και για 
να συνειδητοποιήσω ότι αυτό που με ενδιέφερε δεν 
ήταν η δουλειά του κεντρικού ήρωα, αλλά η δου-
λειά αυτών που με είχαν εξαπατήσει για τόσο και-
ρό. Όλιβερ Στόουν, δε μπορείς να φανταστείς πό-
σο μεγάλη ζημιά μου έχεις κάνει. Εσύ και οι όμοι-
οί σου.»!

Μεταξύ σοβαρού και αστείου, ο παρ’ ολίγον γι-
άπης παραδέχεται ότι δεν έχει εγκαταλείψει τις 
αμφιβολίες για την επαγγελματική του επιλογή 
(«Μήπως θα ήταν καλύτερα αν δούλευα σε κάποια 
τράπεζα;»), ενώ ταυτόχρονα μιλάει για τον κινη-
ματογράφο ως «τέχνη της απάρνησης». 
«Για μένα, η σκηνοθεσία είναι μια τραυματική και 
γεμάτη άγχος διαδικασία. Μου είναι πολύ δύσκολο 
να αφήσω τον υπολογιστή μου και τη μοναξιά της 
γραφής. Ο σκοπός μου ήταν να μην καταλήξω πο-

«Ναι, το ομολογώ, ήμουν ένας από αυτούς που 
ειδικεύτηκαν στη Διοίκηση Επιχειρήσεων – από 
αυτούς που ήθελαν να γίνουν χρηματιστές, σαν 
τον ήρωα που τόσο υπέροχα υποδύεται ο Μάικλ 
Ντάγκλας στο Wall Street». Τι συνέβη, λοιπόν, 
και ο Daniel Sanchez Arevalo, σκηνοθέτης του 
Azul OscuroCasiNegro, λοξοδρόμησε από τα 
μεγαλεπήβολα σχέδιά του; 

τέ να σκηνοθετώ. Ήθελα απλώς να γράφω για τους 
άλλους – τους καλύτερους, κατά προτίμηση – αλ-
λά συνειδητοποίησα κάπως καθυστερημένα ότι κα-
νείς δε θα μπορούσε να συλλάβει τις ιστορίες μου 
όπως εγώ, καλώς ή κακώς, τις είχα φανταστεί.
Ο διευθυντής φωτογραφίας μου, Juan Carlos 
Gomez, μου είπε πριν αρχίσουμε την προετοιμα-
σία της ταινίας: Ντάνι, η σκηνοθεσία είναι η τέχνη 
της απάρνησης. Θα εγκαταλείπεις πράγματα κάθε 
μέρα. Και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι είχε από-
λυτο δίκιο.
Η τέχνη της απάρνησης και η δύσκολη διαδικασία 
αυτογνωσίας που συνεπάγεται, δεν είναι μόνο κά-
τι που συνέβη σε μένα, αλλά και το θέμα που εξε-
ρευνά κατά βάθος η ταινία. Είναι μια ιστορία για 
ανθρώπους που παλεύουν ενάντια στη μοίρα τους, 
κόντρα σε αυτό που υποτίθεται ότι είναι γραμμένο 
στα άστρα. (…) Άτομα που δυσκολεύονται πολύ 
να εγκαταλείψουν κάποια πράγματα, αλλά πρέπει 
σιγά-σιγά να μάθουν να μην αντιστέκονται, να στα-

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Σαμαράς

ΣΚΟΥΡΟ ΜΠΛΕ ΣΧΕΔΟΝ ΜΑΥΡΟ / AZULOSCUROCASINEGRO
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ματήσουν να μάχονται με θεούς και δαίμονες, όχι 
ως ένδειξη υποχώρησης αλλά ακριβώς το αντίθετο. 
Πρέπει να αρχίσουν να αποδέχονται τα όριά τους 
για να προοδεύσουν – αργά. Για να καταλήξουν σε 
ένα μέρος διαφορετικό από αυτό που είχαν ονει-
ρευτεί, αλλά ίσως πιο ζεστό και ευχάριστο.»

DANIEL SANCHEZ AREVALO
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MASTERCLASS

της Βαρβάρας Μπασδέκη

Κι αν η μισή τους καρδιά βρέθηκε εδώ 
πέρα, η άλλη μισή στην Κίνα βρέθηκε. 
Το ένα δισεκατομμυριοστό του συνο-

λικού πληθυσμού της Κίνας, επτά άνθρωποι 
από το χώρο της κινηματογραφικής βιομηχα-
νίας της μεγαλύτερης χώρας του κόσμου, συ-
ναντήθηκαν το πρωινό της Πέμπτης στην αί-
θουσα Τζων Κασσαβέτης για να παραδώσουν 
μια εικόνα από τη σύγχρονη κινέζικη παρα-
γωγή, που αναδιπλώνεται σαν κινέζικο κουτί, 
σε μια συζήτηση που συντόνισε ο Derek Elley, 
Βρετανός κριτικός του Variety.
Στην εποχή ενός μετατοπισμένου Ψυχρού Πο-
λέμου του 21ου αιώνα, όπου η Κίνα αναδύε-
ται ως η νέα υπερδύναμη που μπορεί να ‘χτυ-
πήσει’ τις Ηνωμένες Πολιτείες, πολλοί σκη-
νοθέτες δέχονται κριτική στην πατρίδα τους 
για τη στενή επαφή τους με την άλλη πλευρά 
του...Ειρηνικού. Ο Chen Daming, σκηνοθέ-
της της Μαύρης Τρύπας, σημειώνει πως «στις 
Ηνωμένες Πολιτείες, μπορεί να πηγαινοέρχεσαι 
για χρόνια, και να νιώθεις πως όλα μένουν ίδια: 
οι δρόμοι, η πολιτική, οι άνθρωποι. Στην Κίνα 
μπορεί να λείψεις για λίγο, αλλά στην επιστρο-
φή όλα θα’ χουν αλλάξει. η νοοτροπία των αν-

θρώπων μεταβάλλεται διαρκώς. Βέβαια, ας μην 
ξεχνάμε πως η Κίνα έχει μια ιδιαιτερότητα. Ενώ 
είναι ακόμη μια κομμουνιστική χώρα που στηρί-
ζει το σοσιαλισμό, έχει μια τεράστια αγορά». Ο 
Zhang Jiaorui, παραγωγός αλλά και ακαδημα-
ϊκός, συνεχίζει το συλλογισμό: «Κάθε σκηνοθέ-
της που κάνει τα πρώτα του βήματα στο χώρο, 
αντιμετωπίζει ένα σοβαρό δίλημμα: πρέπει να 
βρει την ισορροπία μεταξύ της προσωπικής καλ-
λιτεχνικής έκφρασης και των αναγκών της αγοράς. 
Σήμερα οι ταινίες αντιμετωπίζονται ως προϊόντα». 
Ευτυχώς, πέρα από την υστερία του Δυτικού 
κόσμου για τα κινέζικα προϊόντα... 
Η Xu Jinglei, που έχει διάφορους ρόλους 
στην κινηματογραφία της χώρας, από αυτόν 
του παραγωγού μέχρι και της ηθοποιού, χτυ-
πάει στην καρδιά του ‘κτήνους’: «Η παραγωγή 
μιας ταινίας δε με δυσκόλεψε ποτέ, ανεξάρτητα 
από το ‘μέγεθος΄ της ταινίας. Το πρόβλημα είναι 
στη διανομή, το κύκλωμα δεν είναι αρκετά ώρι-
μο». Ο Zhang Yibai μιλά και για κάποιους άλ-
λους υπόγειους, πέρα από το ‘μετρό’ της ται-
νίας του. «Πριν από οποιουδήποτε είδους προ-
βολή, μια ταινία περνάει από ένα συμβούλιο λο-
γοκριτών. Υπόγειες (subway) ονομάζονται αυτές 

που δεν αναγνωρίζονται επισήμως και πρέπει να 
διακινηθούν πλαγίως». 
Οι θεατές μόνο τους... Κινέζους δεν έκαναν, 
καθώς δεν άφησαν τίποτα να πέσει από το 
(στρογγυλό) τραπέζι. Ερωτήσεις για την κινη-
ματογραφική βιομηχανία, για την καλλιτεχνι-
κή συγγένεια με τις κινηματογραφίες άλλων 

χωρών της Άπω Ανατολής, για το πολιτικό κα-
θεστώς, για τους Ολυμπιακούς του 2008. Και 
άλλα τόσα, χαμένα, όπως πρέπει, στη μετά-
φραση.

ΚΙΝΕΖΙΚΟ ΚΟΥΤΙ
ΝΕΟΣ ΚΙΝΕΖΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ



ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
του Γιάννη Παλαβού

Συνεπώς, αυτό σας ικανοποιεί εφόσον ση-
μαίνει ότι είστε ακόμα σε ανθηρή δημιουρ-
γική πορεία.
Σαφώς. Όμως, για μένα, αυτό που είναι ακό-
μα σημαντικότερο, είναι να κάνουμε δημιουργι-
κά πράγματα μέσα στο χολιγουντιανό σύστημα. 
Έχουμε κάνει αρκετά φιλμ σε συνεργασία με με-
γάλα στούντιο του συστήματος. Και το γεγονός 
ότι καταφέραμε και τα διανείμαμε στις αίθουσες, 
με συναρπάζει. Από μια άποψη, σχεδόν όλες οι 
ταινίες που κάνουμε βασίζονται στο κατεστημέ-
νο του Χόλιγουντ για τη διανομή τους.

Από την άλλη, όμως, σας προβληματίζει το 
ενδεχόμενο τα μεγάλα στούντιο να σας χρη-
σιμοποιούν ως άλλοθι;
Δεν με νοιάζει. Από τη στιγμή που οι ταινίες 
γίνονται και βρίσκουν το κοινό τους, δεν με εν-
διαφέρει.

Σας έχει γίνει πρόταση από κάποια μεγάλη 
εταιρεία να δουλέψετε γι’ αυτή;
Ναι, αλλά δεν πάω. Ποτέ μη λες ποτέ βέβαια, 
αλλά το βλέπω πολύ δύσκολο. Όπως και πολ-
λοί σκηνοθέτες με τους οποίους συνεργάζομαι, 
λ.χ. ο Τοντ Σόλοντζ, προτιμώ τα μικρά μεγέθη, 
τα οποία είμαι σε θέση να διαχειρίζομαι όπως 
θέλω εγώ κι όχι τα στούντιο. Αν και δεν σκέφτο-
νται όλοι έτσι.

Σας έχουν αποκαλέσει «παραγωγό auteur». 
Αποδέχεστε τον χαρακτηρισμό;
Όχι ιδιαίτερα. Πιστεύω ότι μια καλή ταινία είναι 
η έκφραση ενός μοναδικού, ιδιαίτερου οράμα-
τος. Αλλά όχι του δικού μου: είναι το όραμα του 
σκηνοθέτη που μετράει. Οπότε, δεν θα έλεγα 
ότι είμαι auteur. Από την άλλη, όλοι οι μεγά-
λοι σκηνοθέτες που ξέρω, θα δίσταζαν να μην 
αναγνωρίσουν την συμβολή όλων των στενών 
συνεργατών τους. Υπάρχουν πολλές φωνές που 
τον συμβουλεύουν. Η δουλειά του σκηνοθέτη 
είναι να κατευθύνει τις φωνές αυτές. Σε τελική 
ανάλυση, όμως, μια καλή ταινία είναι η συνι-
σταμένη έκφραση μιας και μοναδικής φωνής, 
της φωνής του σκηνοθέτη.

Έχετε βγάλει χρήματα από αυτή τη δουλειά;
Αρκετά για να ζήσω, αλλά όχι παραπάνω. Κά-
ποιες από τις ταινίες μας, φέρνουν κέρδος. Προ-
σπαθούμε πολύ να γυρίζουμε ταινίες που δεν 
χάνουν λεφτά, αυτό είναι σίγουρο, αν και δεν το 
πετυχαίνουμε πάντα, να πω την αλήθεια. Πρέ-
πει να σκέφτεται κανείς ότι οι ταινίες είναι ένα 
προϊόν με μακριά διάρκεια ζωής, οπότε αν δεν 
βγει το κόστος τον πρώτο χρόνο, να μην πανι-
κοβαλλόμαστε!

Μια τελευταία ερώτηση: το όνομά σας εί-
ναι περίπου συνώνυμο του Σάντανς. Τι απα-
ντάτε σε όσους επικρίνουν το Φεστιβάλ ως 
ενταγμένου πια στο mainstream σύστημα;
Έχει γίνει πια πολύ εύκολο και συνηθισμένο να 
επικρίνουμε το Σάντανς. Όμως, η αλήθεια είναι 
ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα από την εποχή που 
πρωτοξεκίνησε. Το όραμα και η λογική του δεν 
έχουν αλλοιωθεί. Μόνο το μέγεθος άλλαξε. Κι 
αυτό είναι προς τιμήν των διοργανωτών.

ΚΡΙΣΤΙΝ ΒΑΣΟΝ
«ΘΕΛΩ ΜΙΑ ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΙΔΕΑ»

Η ΚΡΙΣΤΙΝ ΒΑΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΕΡΕΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ. ΜΕΡΙΚΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΙΟ ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΕΣ 
ΦΙΓΟΥΡΕΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ, ΟΠΩΣ Ο ΤΟΝΤ ΣΟΛΟΝΤΖ, Ο ΤΟΝΤ 
ΧΕΪΝΣ, Ο ΤΖΟΝ ΚΑΜΕΡΟΝ ΜΙΤΣΕΛ ΚΑΙ ΠΟΛΛΟΙ ΑΛΛΟΙ, 
ΑΝΑΔΕΙΧΤΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ, ΤΗΝ KILLER 
FILMS. ΠΑΡΑ ΤΑ ΟΣΚΑΡ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΗΣ (ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΤΩΝ BOYS DON’T 
CRY ΚΑΙ Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΑΚΡΙΑ), Η ΒΑΣΟΝ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ 
ΑΚΑΘΕΚΤΗ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ. Η ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ 
ΜΑΖΙ ΤΗΣ ΗΤΑΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ.

«Προκλητικές», «οριακές», αντισυμβατικές» είναι 
μερικοί από τους χαρακτηρισμούς που έχουν 
ακουστεί για τις ταινίες σας. Εσείς τι πιστεύετε 
γι’ αυτές; Τι κοινό έχουν οι ταινίες σας;
Ο όρος «προκλητικός» σημαίνει διαφορετικά 
πράγματα για κάθε άνθρωπο. Και ποτέ μα πο-
τέ, δεν αποφάσισα να υποστηρίξω μια ταινία με 
βάση το πόσο προκλητική είναι. Επιπλέον, κά-
ποιες από τις ταινίες που έκανα, περίμενα να 
προκαλέσουν και δεν το έκαναν, ενώ άλλες που 
δεν το περίμενα προκάλεσαν. Αυτό που ψάχνω 
όταν στηρίζω μια ταινία, είναι η αυθεντικότητα. 
Θέλω μια αυθεντική και πρωτότυπη ιδέα.

Επίσημοι καλλιτεχνικοί θεσμοί, όπως το 
Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρ-
κης και κρατικά χρηματοδοτούμενα Φεστι-
βάλ, όπως αυτό, τιμούν το έργο σας με αφι-
ερώματα και ρετροσπεκτίβες. Φοβάστε μή-
πως αυτή η αποδοχή εξουδετερώσει, κατά 
κάποιο τρόπο, το αποτέλεσμά του;
Κατ’ αρχάς, δεν μπορώ να ξέρω πώς είναι τα 
μουσεία στην Ευρώπη και την Ελλάδα, αλλά 
στις Η.Π.Α. τα μουσεία μοντέρνας τέχνης είναι 
οι πραγματικές εστίες της εναλλακτικής κουλτού-
ρας. Στο αμερικανικό πλαίσιο, το να πεις ότι τέ-
τοιοι θεσμοί ζημιώνουν τις αντισυμβατικές μορ-
φές τέχνης, είναι αστείο. Ειλικρινά, η Αμερική 
είναι πολύ διαφορετικό μέρος. Τα μουσεία τα 
έχουν όλοι χεσμένα. Το να σου κάνει ένα αφιέ-
ρωμα το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης είναι ό,τι 
πιο περιθωριακό μπορεί να γίνει. Τέτοιοι θε-
σμοί δεν είναι φιλόξενοι για την εμπορική κι-
νηματογραφία. 

Δεδομένου ότι το διαγωνιστικό τμήμα του 
Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης 
περιλαμβάνει αποκλειστικά πρώτες και δεύ-
τερες ταινίες νέων δημιουργών, να υποθέ-
σουμε ότι στη Θεσσαλονίκη νιώθετε σαν 
στο σπίτι σας;
Πραγματικά, κάνουμε πολλές ταινίες πρωτοεμ-
φανιζόμενων σκηνοθετών, και συνήθως, όταν 
κάνουμε τη δεύτερη ταινία κάποιου, ο ίδιος έχει 
κάνει την πρώτη του ταινία μαζί μας. Όμως δου-
λεύουμε και με έμπειρους σκηνοθέτες. Για πα-
ράδειγμα, έχουμε δουλέψει και με τον Ρόμπερτ 
Άλτμαν. Οπότε είναι κάπως ανάμεικτα τα πράγ-
ματα για μας στην Killer Films. Αν δουλεύαμε 
μόνο με πρωτοεμφανιζόμενους, θα ήταν απί-
στευτα δύσκολο. 

Γιατί;
Διότι δεν το ’χουν ξανακάνει ποτέ!

Έρχονται πολλοί νέοι στην Killer Films κά-
θε χρόνο;
Πάρα μα πάρα πολλοί!

Και πώς κάνετε την επιλογή;
Συζητάμε με το σκηνοθέτη και αποφασίζουμε 
αν αυτός ή αυτή διαθέτει ένα όραμα το οποίο 
ταιριάζει με το δικό μας. Οι καλύτεροι σκηνο-
θέτες είναι εκείνοι που κατανοούν το μέσο, που 
καταλαβαίνουν τις δυνατότητες του κινηματο-
γράφου ως εκφραστικού μέσου. Συναντώ πολ-
λούς νέους σκηνοθέτες που μεγάλωσαν με την 
τηλεόραση κι όχι με τον κινηματογράφο και δεν 
κατέχουν την έννοια του mise en scene όσο οι 
προκάτοχοί τους.

U.S. Embassy, Athens
Πρεσβεία των Η.Π.Α., Αθήνα
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CHRISTINE VACHON 
 
Some of our films are profitable. We try 
hard to produce profitable films, that’s for 
sure, although, to tell you the truth, we don’t 
always accomplish that. One must think 
that a film is a long life product; therefore 
we shouldn’t panic if it’s not profitable from 
its first year!



GEORGE PAPALIOS
I joined because I always loved Greek cinema, because it always offers emotions that no other 
job offers. When I was asked by the Film Centre to help, I did it because I felt that I owed it to the 
art of Hellenic cinema. I believe we should make laws to let the producers or the directors to 
find money, since it’s the only way for us to help. Laws that will allow sponsors to participate in 
film productions. Sponsors can’t invest on films; they only do it because of vanity. There should 
be a law making it easier for them.
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

του Γιάννη Παλαβού

ΜΑΤΙΕΣ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ

Η ταινία του Kiran Kolarov αφηγείται την 
ιστορία ενός μεσοαστού διανοούμενου, του 
Λόρις, ο οποίος, εν έτει 19�6, επιχειρεί να 
αποδράσει στη Δύση. Ο Λόρις θα συλληφθεί 
και θα μείνει στη φυλακή ως την πτώση του 
σοσιαλιστικού καθεστώτος, υπομένοντας 
βασανιστήρια. Ο Kolarov (γεννημένος το 
1946 και αναγνωρισμένος στην πατρίδα του) 
παρακολουθεί τον ήρωά του καθώς αυτός, 
τυπικό προϊόν του ιστορικού γίγνεσθαι της 
εποχής του, θα μεταβληθεί από ελπιδοφόρο 
νέο σε αδιάφορο εγκληματία. Η εξέγερση 
του Λ. παρουσιάζεται στο 47ο Φεστιβάλ 
Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης σε διεθνή 
πρεμιέρα.

Γιατί επιλέξατε για πρωταγωνιστή έναν 
νεαρό που προέρχεται από τη δημοφιλή 
βουλγάρικη κουλτούρα;
Κατά την επιλογή του ηθοποιού για τον κε-
ντρικό ρόλο, είχα πολλές αμφιβολίες. Ωστό-
σο, πίστευα ένα πράγμα: ότι ο ηθοποιός έπρε-
πε να είναι πειστικά αυθεντικός. Και διάλεξα 
κατηγορηματικά τον Deo, από την πρώτη μας 
κιόλας συνομιλία. Ο Deo είναι ένα ευαίσθη-
το κι ευάλωτο αγόρι. Έχει το χάρισμα να δι-
αισθάνεται τι απαιτείται από αυτόν κι ένιωσα 
ότι, ενστικτωδώς, ανταποκρινόταν στην αντί-
ληψή μου για το τι είναι ο Λόρις. Δεν είχα 
καμία δυσκολία στη δουλειά μου, απολύτως. 
Το αντίθετο: το γεγονός ότι ήταν άπειρος μου 
επέτρεψε να «παράγω» απ’ αυτόν ό,τι ήθελα.

Η ταινία αναπαριστά μια μάλλον σκοτει-
νή όψη του σοσιαλιστικού καθεστώτος. 
Υπήρξαν αντιδράσεις από μερίδα θεατών 
και του Τύπου που υποστήριξαν ότι ο σο-
σιαλισμός δεν ήταν απλώς βία και παρα-
λογισμός;
Δεν θα πολιτικοποιούσα το θέμα της ταινίας ή 
την ιστορία της. Αυτό που πάντα με απασχο-
λούσε είναι τα υπαρξιακά τραύματα που οποι-
οδήποτε κλειστό σύστημα προκαλεί στο άτο-
μο. Ή – μιλώντας συγκεκριμένα για το πλαί-
σιο της ταινίας – η πνευματική σύγχυση που 
μετατρέπει έναν έξυπνο, ντροπαλό και χαρι-
σματικό νέο σε άβουλο εκτελεστή της θέλη-
σης ενός τρίτου. Όσο για το ζήτημα αν ο κομ-
μουνισμός ήταν αποκλειστικά βία και παρα-
λογισμός, το δηλώνω με βεβαιότητα: Όχι, δεν 
ήταν! Για μένα, ένα από τα πιο αποδεκτά χα-
ρακτηριστικά του αποκαλούμενου «κομμουνι-
σμού» ήταν το γεγονός ότι παρείχε στον καθέ-
να ένα μεγάλο ποσοστό ελεύθερου χρόνου. 
Κατά κάποιο τρόπο, ανεξάρτητα απ’ όλα τα 
υπόλοιπα, ένας άνθρωπος μπορούσε να χα-
λαρώσει. Κι ας το παραδεχτούμε: αυτό είναι 
σημαντικό για πολλούς.

Η ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ Λ. / BUNTAT NA L.

KIRAN KOLAROV

Σύνορα Γιουγκοσλαβίας-Αλβανίας, 19�7. Σ’ 
ένα φυλάκιο στην Οχρίδα, φαντάροι περνούν 
τη θητεία τους περιμένοντας την ημέρα 
της απόλυσής τους. Όταν ο διοικητής τους 
μολυνθεί από σύφιλη, μετά από επαφή με μια 
πόρνη, μην θέλοντας να μάθει τίποτε η γυναίκα 
του, διατάσσει απαγόρευση εξόδου από το 
φυλάκιο. Ο λόγος που σκαρφίζεται είναι ότι οι 
Αλβανοί ετοιμάζουν επίθεση. Η δέκατη ταινία 
του βετεράνου και πολυβραβευμένου (πάνω 
από πενήντα διακρίσεις για τα προηγούμενα 
φιλμ του) Κροάτη σκηνοθέτη Rajko Grlic 
είναι μια κωμωδία για τις ύστατες μέρες της 
Γιουγκοσλαβίας, αποτελώντας, κατά κάποιο 
τρόπο, ένα βαλκανικό ανάλογο των Σειρήνων 
στο Αιγαίο. Πρόκειται για την πρώτη ταινία από 
την διάλυση της Γιουγκοσλαβίας που αποτελεί 
συμπαραγωγή όλων των ανεξάρτητων σήμερα 
δημοκρατιών. 

Η ταινία ξεκινά ως μια ελαφριά κωμω-
δία για μια ομάδα ανθρώπων γεμάτων 
ελπίδα, αλλά καταλήγει ως τραγωδία. Θα 
μπορούσαμε εδώ να αναγνώσουμε κάποι-
ον παραλληλισμό σχετικά με τη μοίρα της 
Γιουγκοσλαβίας;
Γεννήθηκα σε μια χώρα, όπου στα μπαρ της 
η βραδιά ξεκινά συνήθως ως «ελαφριά». Ο 
κόσμος πίνει, γελάει, τραγουδά. Αλλά γύρω 
στις δέκα, κάποιος θα στήσει κάποιον καυγά 
με κάποιον άλλο για ένα ζήτημα που κανείς 
τρίτος δεν καταλαβαίνει. Γύρω στα μεσάνυχτα, 
ένα μαχαίρι θα βγει από τη τσέπη. Η τρίτη 
πράξη μιας τέτοιας ιστορίας περιλαμβάνει αί-
μα. Το λέω αυτό, προσπαθώντας να εξηγήσω 
ότι το πλαίσιο και το θέμα των ιστοριών προ-
έρχεται κυρίως από το πολιτισμικό τοπίο, μέ-
σα στο οποίο εργάζεται κανείς.

Δεδομένου ότι πολλές πρώην πολέμιες 
μεταξύ τους χώρες υποστήριξαν την πραγ-
ματοποίηση της ταινίας, ήταν δύσκολο να 
καταλήξετε σε ένα σενάριο που δεν θα 
κινδύνευε να πληγώσει την εθνική αξιο-
πρέπεια καθενός από τα χωριστά πλέον 
έθνη; 
Στήσαμε όλη αυτήν την «Όλες – οι – πρώην – 
Γιουγκοσλαβίες – μαζί» παραγωγή για πρακτι-
κούς λόγους, όχι για πολιτικούς: απλώς χρει-
αζόμασταν μερικά χρήματα παραπάνω. Tα 
Υπουργεία Πολιτισμού των πρώην γιουγκο-
σλαβικών κρατών δουλεύουν με τον ίδιο απλό 
τρόπο: δεν ζητάνε αλλαγές στα σενάρια. Επι-
πλέον, ο Ante Tomic (σ.σ. ο συν-σεναριογρά-
φος) κι εγώ ξέραμε καλά ότι αν κάναμε έστω 
έναν συμβιβασμό, προκειμένου να ευχαριστή-
σουμε το τάδε πρόσωπο ή το δείνα έθνος, θα 
καταλήγαμε στον απέραντο λασπότοπο και τη 
φτήνια της τρέχουσας πολιτικής. 

ΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΦΥΛΑΚΙΟ / KARAULA

RAJKO GRLIC



Εν μέσω της τεράστιας αναταραχής που 
ακολούθησε το σκάνδαλο των «Πυραμίδων» 
στην Αλβανία το 1997, ένας ηλικιωμένος 
φωτογράφος από το Αργυρόκαστρο θα 
καταγράψει άθελά του μια δολοφονία με την 
προσωπική Σούπερ � κάμερά του. Αμέσως, 
φεύγει για τα Τίρανα προκειμένου να εμφανίσει 
το φιλμ. Ωστόσο, χωρίς να το γνωρίζει, θα 
συνταξιδέψει με τον άνθρωπο που ευθύνεται 
για το φόνο, ένα νεαρό κάμεραμαν. Ο 
σεναριογράφος και σκηνοθέτης του Μαγικού 
Ματιού, Kujtim Cashku, είναι ο γνωστότερος 
εκπρόσωπος της αλβανικής κινηματογραφίας. 
Το Μαγικό Μάτι απέσπασε το βραβείο της 
FIPRESCI στο Μόντρεαλ και την Αργυρή 
Πυραμίδα στο Κάιρο.

Ποια είναι η στάση που πρέπει να κρατά 
ένας δημιουργός εν μέσω μιας μείζονος 
κοινωνικής αναταραχής, όπως αυτή που 
περιγράφεται στο «Μαγικό Μάτι»;
Ένας καλλιτέχνης δεν είναι στρατιώτης ή 
στρατηγός σ’ ένα πόλεμο, ούτε επαγγελματίας 
πολιτικός που είναι υποχρεωμένος να ασχο-
λείται με τη διαχείριση της ελπίδας των ηττη-
μένων και των νικητών. Ο καλλιτέχνης είναι 
ένας άνθρωπος που παρατηρεί και καταγρά-
φει. Είναι ίσως κυνικό, αλλά κάποιες φορές οι 
καλλιτέχνες εμπνέονται από τις τραγικές ή τις 
κωμικές στιγμές της κοινωνίας τους. 

Τι είδους ρόλο έπαιξε η τηλεόραση – τόσο 
η Αλβανική όσο και η διεθνής – κατά την 
κρίση του 1997;
Σε μια ταραγμένη κοινωνία, και ειδικά σε μια 
μετα-απολυταρχική κοινωνία, όπως αυτή της 
Αλβανίας, όπου η παρουσία του ιού των μέ-
σων είναι ιδιαίτερα έντονη, η εκδήλωση της 
συλλογικής παθολογίας και η απουσία αισθή-
ματος ατομικής ευθύνης τελούν πάντα υπό 
αμφισβήτηση. Χρησιμοποιώ τα γεγονότα του 
1997, όχι για να γράψω την ιστορία όσων συ-
νέβησαν τότε, αλλά για να εστιάσω στο τρί-
το μάτι των σημερινών κοινωνιών. Τα μέσα 
σήμερα διαμορφώνουν τη ζωή μας δια μιας 
διαδικασίας «από-φυσικοποίησης» του μέλλο-
ντος.

Στο τέλος του Μαγικού Ματιού η αλήθεια 
λάμπει. Είναι αυτό μια αισιόδοξη άποψή 
σας;
Πιστεύω στο ρόλο και τη δύναμη του ατόμου. 
Ένας άνθρωπος σήμερα μπορεί να είναι 1, αύ-
ριο 11, μεθαύριο 111, μέρα τη μέρα να γίνει 
1111 και τελικά 11111111… Οι επαναστάσεις 
προκαλούν μεγάλες συγκινήσεις, αλλά ο κα-
θημερινός αγώνας είναι που οδηγεί στην εξέ-
λιξη και τον αληθινό πολιτισμό.

ΜΑΓΙΚΟ ΜΑΤΙ / MAGIC EYE

KUJTIM CASHKU
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To σινεμά στη βιτρίνα 

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης είναι 
ένας από τους μεγαλύτερους πολιτιστικούς φορείς 
της Ελλάδας που εδώ και χρόνια αποτελεί τη γέφυ-
ρα της 7ης τέχνης με το κοινό της Θεσσαλονίκης, 
εξασφαλίζοντας στην πόλη μας πανελλαδική και 
διεθνή προβολή. Αυτή η προνομιακή σχέση που 
έχει χτίσει το Φεστιβάλ με την πόλη, εδραιώνε-
ται χρόνο με το χρόνο, όλο και περισσότερο. Η 
Θεσσαλονίκη κάθε χρόνο για 10 ημέρες γιορτάζει 
και ζει στους ρυθμούς του Κινηματογράφου, με 
σημεία συνάντησης τον κινηματογράφο Ολύμπιον, 
το λιμάνι της, τα ξενοδοχεία, τις γκαλερί τέχνης, 
τα μπαρ και τα εστιατόρια και κατακλύζεται από 
ανθρώπους του σινεμά, δημοσιογράφους, προσκε-
κλημένους του Φεστιβάλ και σινεφίλ απ’ όλη την 
υφήλιο. 
Θέλοντας λοιπόν να ενθαρρύνει ακόμη περισσό-
τερο τη συμμετοχή των δημοτών του ιστορικού 
και οικονομικού κέντρου της πόλης, σε δρα-
στηριότητες που αφορούν την κοινωνική και 
πολιτιστική ζωή της Θεσσαλονίκης, το Φεστιβάλ 
διοργανώνει φέτος για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά 
«Διαγωνισμό Βιτρίνας», στον οποίο μπορούν να 
συμμετέχουν όλα τα εμπορικά καταστήματα του 

ιστορικού και εμπορικού κέντρου της πόλης, για τη 
χρονική περίοδο 17-26 Νοεμβρίου 2006 με θέμα 
τον Κινηματογράφο. Τα έπαθλα για την καλύτερα 
στολισμένη Βιτρίνα είναι:
1. Ένα ταξίδι στο Bερολίνο για δύο άτομα.
2. Ένα αυθεντικό έργο τέχνης.
�. Ένα DVD player.

Σε όλους τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα 
δοθεί μία κάρτα ελευθέρας εισόδου στον κινημα-
τογράφο ΟΛΥΜΠΙΟΝ (CINEKARTA F)

Salonica Studio

Μια νέα εκπαιδευτική δραστηριότητα διοργανώ-
νει φέτος το Φεστιβάλ: το Salonica Studio. Στο 
εργαστήρι, που πραγματοποιείται το δεύτερο σαβ-
βατοκύριακο του Φεστιβάλ, θα λάβουν μέρος αντι-
προσωπείες από σχολές κινηματογράφου από τη 
Μεσόγειο, τα Βαλκάνια και την κεντρική Ευρώπη. 
Ο στόχος της εκδήλωσης είναι να λειτουργήσει ως 
μια εισαγωγή στους τελειόφοιτους σπουδαστές 
κινηματογραφικών σχολών, στον τομέα της παρα-
γωγής στην τέχνη της διεθνούς συμπαραγωγής, σε 
ένα ζωντανό, πολυεθνικό φόρουμ.
Το Salonica Studio θα φιλοξενηθεί στην Αποθήκη 
�, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε τις 
διαγωνιζόμενες ταινίες, τους καλεσμένους των 
Φεστιβάλ, τα συνέδρια, τις ανοιχτές συζητήσεις και 
μια μικρή ομάδα από καθηγητές και ειδικούς. 
Το πρόγραμμα, στο οποίο συμμετέχουν 25 φοιτη-
τές, συμπεριλαμβάνει ξεχωριστές υποθέσεις και 

διαλέξεις πάνω στην ανάπτυξη, τη χρηματοδότηση 
και τα νομικά και διαφημιστικά ζητήματα διεθνών 
ταινιών. Οι καθηγητές θα πραγματοποιήσουν κα-
θημερινά εργαστήρια γύρω από αυτά τα θέματα, 
δουλεύοντας με τους φοιτητές, οι οποίοι θα είναι 
χωρισμένοι σε μικρές ομάδες, για να δημιουργη-
θεί ένα αληθοφανές κινηματογραφικό project. Οι 
φοιτητές θα διαγωνιστούν στη συνέχεια, μπροστά 
από μια κριτική επιτροπή, η οποία θα επιλέξει τη 
«νικητήρια» συμπαραγωγή.
Το Τμήμα Κινηματογράφου του Αριστοτελείου 
Πανεπιστήμιου της Θεσσαλονίκης θα είναι ο οικο-
δεσπότης του Salonica Studio. Οι υπόλοιπες σχο-
λές που θα στείλουν μεταξύ 2 και 4 φοιτητών είναι: 

- Σχολή Κινηματογράφου και Μέσων Μαζικής 
Ενημέρωσης της Βαλτικής (Εσθονία)

- La FEMIS (Γαλλία)
- Γερμανική Ακαδημία Κινηματογράφου και 
Τηλεόρασης του Βερολίνου (Γερμανία)

- Σχολή Κινηματογράφου και Τηλεόρασης Sam 
Spiegel (Ισραήλ)

- Εθνικό Πανεπιστήμιο Θεάτρου και 
Κινηματογράφου (Ρουμανία)

- Τμήμα Δραματικών Τεχνών, Πανεπιστήμιο του 
Βελιγραδίου (Σερβία – Μαυροβούνιο)

- Ανώτατη Σχολή Κινηματογράφου και 
Οπτικοακουστικών Μέσων της Καταλονίας 
(Ισπανία)

ΓΕΓΟΝΟΤΑ
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ΚΑΛΕΙΔΟΣΚΟΠΙΟ

της Όλγας Κοζάτη

ΠΛΗΘΟΣ 
ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ 
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ 
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΗΜΕΡΑ 
ΚΑΙ ΑΥΡΙΟ. SALONICA 
STUDIO, CROSSROADS, 
MASTERCLASS ΑΠΟ 
ΤΟΝ ΤΣΕΝ ΚΑΪΓΚΕ, 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΤΥ 
ΣΕ ΜΙΑ ΠΟΛΗ 
ΠΟΥ ΣΤΟΛΙΖΕΙ 
ΤΙΣ ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΤΗΣ 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ. 
ΚΑΝΕ ΕΝΑ ΡΕΠΕΡΑΖ, 
ΜΠΟΡΕΙΣ!

➜
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΡΤ Α.Ε. κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΙΛΑ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΛΑΝΟ 
 
Όπως διαπιστώνουμε το Φεστιβάλ πάει πάρα πολύ καλά. Η συμμετοχή είναι μεγαλύτερη και γε-
νικά όλο το κλίμα είναι πάρα πολύ καλό. Αυτό εμάς μας χαροποιεί καθώς είμαστε και χορηγοί 
του Φεστιβάλ και επενδύουμε πάνω στην καλή πορεία του. Επίσης, πάει πολύ καλά το εμπορικό 
τμήμα που είναι καινούργιο και αφορά τις σχέσεις με τους παραγωγούς. Ελπίζουμε και αυτό να 
αναπτυχθεί γιατί αυτό είναι το μέλλον στην κινηματογραφία. Ακούμε ότι αυτό το τμήμα πάει όλο 
και καλύτερα και ότι γίνονται συνεχή σεμινάρια, επαφές, γνωριμίες και συναντήσεις που είναι 
σε θετική κατεύθυνση.
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Συναντώντας τον Τσεν Κάιγκε

Ένα masterclass με τον κορυφαίο κινέζο σκηνο-
θέτη Τσεν Κάιγκε θα απολαύσουμε αύριο, λίγες 
μέρες πριν πέσει η αυλαία του φετινού Φεστιβάλ. 
Είναι μια ευκαιρία να ακούσουμε έναν άνθρωπο 
που κατάφερε με τις πολύ πετυχημένες ταινίες του, 
όχι μόνο να βγάλει τον κινέζικο κινηματογράφο 
στη Δύση αλλά και να τον επιβάλλει. Ο Κάιγκε 
σκηνοθετεί το 1990 την πρώτη διεθνή συμπαραγω-
γή της χώρας, Life on a String, η οποία συμμετέχει 
στο διαγωνιστικό των Κανών. Το 199� σκηνοθετεί 
το Αντίο παλλακίδα μου, που κερδίζει τον Χρυσό 
Φοίνικα στις Κάνες, τη Χρυσή Σφαίρα καλύτε-
ρης ξένης ταινίας και υποψηφιότητα για Όσκαρ. 
Ακολουθούν Ο αυτοκράτορας και ο δολοφόνος, 
Γλυκά σκότωσέ με και The Promise.
Τον Κινέζο δημιουργό θα τιμήσει επίσης το 
Φεστιβάλ σε ειδική εκδήλωση αύριο το βράδυ, 
στις 19.�0, στο Ολύμπιον, πριν την προβολή της 
ταινίας του Ο αυτοκράτορας και ο δολοφόνος
Τσεν Κάιγκε: masterclass, 25/11, 11.00, Τζων 
Κασσαβέτης

Πάρτι Ελληνικού Κέντρου 
Κινηματογράφου 

Ένα πάρτι με ελληνικό χρώμα οργανώνει το 
Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου απόψε στις 
2�:�0 στην αποθήκη Γ. 

Just Talking: μέρα 6η 
Ραντεβού και σήμερα στο Εντευκτήριο, στις 16.00, 
για τις χαλαρές θεματικές συζητήσεις μεταξύ 
Ελλήνων και ξένων δημιουργών του κινηματογρά-
φου. Θέμα της ημέρας: «Reaching Your Public». 
Το πάνελ αποτελούν οι σκηνοθέτες Πανίκος 
Χρυσάνθου, Γιώργος Σταμπουλόπουλος, Γιώργος 
Λουκάκος και Μαντλέν Ακτύπη, Νίκος Αλευράς, 
Αλέξανδρος Σεφεριάδης, Markus Herling, ο ηθο-
ποιός Pascual Aleardi, η διανομέας Cindy Mi Lin 
και ο δημοσιογράφος Ronald Bergen. 

1�

Τα νέα του Industry Centre

• Το Salonica Studio ξεκινάει το ποικίλο πρόγραμ-
μα του, το οποίο περιλαμβάνει διαλέξεις και εργα-
στήρια, ενώ παράλληλα συνεχίζονται τα συνέδρια 
συμπαραγωγής των Crossroads. 
• Το Crossroads μαζί με το Ευρωπαϊκό Λόμπι των 
Παραγωγών έχουν οργανώσει δύο συζητήσεις 
αυτή την εβδομάδα. Το σημερινό συνέδριο επικε-
ντρώνεται στη διαφορά μεταξύ της χρηματοδότη-
σης μέσω συμπαραγωγής και την χρηματοδότηση 
μέσω προπωλήσεων. Είναι ανοιχτό σ’ όλους όσους 
έχουν πάσο και γίνεται μεταξύ 11.�0 και 1�.�0 στο 
Industry Centre.
• Το δεύτερο συνέδριο της Kodak είναι προγραμ-
ματισμένο από τις 16:00 μέχρι τις 1�:00. Η ταινιο-
θήκη της Agoras είναι ανοιχτή για τους αγοραστές, 
πωλητές, δημοσιογράφους και εκπρόσωπους του 
Industry Centre. Αν θέλεις να μιλήσεις με τους εκ-
προσώπους των διεθνών συμμετοχών, τα ραντεβού 
κανονίζονται μέσω του γραφείου της Agoras. 
• Αύριο νωρίς το πρωί, η ημερίδα της Agoras 
με θέμα τη σπουδαιότητα των φεστιβάλ και των 
αγορών στις διεθνής πωλήσεις – από τις 10:�0 στο 
Industry Centre.
Το TIFF Industry Centre είναι για σένα – επωφε-
λήσου! 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, κ. ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ,
ΓΡΑΦΕΙ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΛΑΝΟ 
 
Με την 47η διοργάνωσή του, τo Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, ένας καταξιωμένος θε-
σμός που προσεγγίζει μισό αιώνα ζωής, ανοίγει και πάλι τις πύλες του στο κοινό. Έχοντας κερδίσει 
το στοίχημα της ανανέωσης, με δεδομένη τη διεθνή του ακτινοβολία, το Φεστιβάλ εμπλουτίζεται 
και φέτος με νέες θεματικές ενότητες και πλήθος παράλληλες εκδηλώσεις.
Το Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, έχοντας ως πάγιο στόχο την καλλιέργεια του βλέμματος 
και το διάλογο ανάμεσα στις τέχνες, συνεχίζει και φέτος τη γόνιμη συνεργασία του με το Φεστιβάλ 
Κινηματογράφου, με τη διοργάνωση της έκθεσης των Βιμ και Ντονάτα Βέντερς «Ακίνητα στιγμιό-
τυπα από κινούμενες εικόνες», καθώς και με μια εκδήλωση λόγου για τη χρήση της φωτογραφίας 
σε τρεις ταινίες-σταθμούς του Νέου Ελληνικού Κινηματογράφου.
Προσβλέποντας στη συνέχιση και διεύρυνση της δημιουργικής μας συνεργασίας και στο μέλλον, 
εύχομαι ολόψυχα καλή επιτυχία στη διοργάνωση και στους διοργανωτές αυτής της μεγάλης γι-
ορτής του κινηματογράφου.
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ERT tunes in
Hellenic Radio Television head Yiorgos Houli-
aras offered lots of numbers and figures yester-
day and announced a new program for young 
people to write scripts and make documenta-
ries. Fifteen proposals will be accepted. 

The Blah Blah corner [02]
Just Talking participants planned their revo-
lution yesterday (4pm, as always in the gray 
building across from the Kitchen Bar). The 
talk included a who’s who of indie Greek film-
making (Alexandros Voulgaris, Yiannis Fa-
gras, Nikos Pomonis, Yiannis Fagras, Dimitris 
Koutsiabassakos, Yorgos Bakolas), as well as 

“Retrieval” director Slawomir Fabicki and “Mo-
torcycle” director Paul Gordon. 

“The Pink Safety Pin” director Pomonis pointed 
out that his film was shot in Athens’ Liossia 
neighborhood – but he intended that it look 
as if it were set anywhere. The teens in it, his 
friends, not only weren’t craving celebrity- but 
often told him they hoped no wider audience 
would see them. Meanwhile “The Guardian’s 
Son” director Koutsiabassakos said he spent 
four years making a film about what he calls 

“Greece’s violent urbanization”. 
Fabicki said he wanted to show “Where is the 
border between goodness and evil?” and “How 
difficult it is to make a good decision”. His 
film features Poland’s “second-class citizens,” 
he said. Gordon explained that he made each 

Images of China
At yesterday’s discussion on New Chinese cin-
ema, directors Chen Daming and Dayyan Eng 
agreed that they want to offer an alternative 
to films concerned with China’s countryside 
and “exotic” side, not to mention kung fu. Dis-
tribution remains a big challenge, but they and 
other filmmakers in Thessaloniki agreed the 
country’s cinema is in transition. 

Meet the Wenders [01]
Yesterday Wim and Donata Wenders talked to 
the press. Wim Wenders said that his films usu-
ally started not with a story, but with a sense 
of a space. The couple complements each oth-
er’s perspective on film sets, as Donata photo-
graphs from her own vantage point while Wim 
looks through the film camera’s lens more. Do-
nata Wenders seeks the “internal movement” 
of people being photographed, tracing actors’ 
work before, during and after the filming “ac-
tion” is called. Meanwhile the German director 
says as his life is so closely tied with his films, 
he always has a hard time when a film is done. 
Luckily he can find refuge in documentaries. 
Wenders also confessed that trading in his sax-
ophone for a film camera when first starting 
out wasn’t an easy choice, but he knew even 
then it was the right one.

Today’s program
Note Dimos Theos’ press conference has been 
rescheduled from yesterday to 1pm today. 
Screenwriter Yiannis Tziotis will be honored in 
a 4.30pm ceremony at the Marketaki cinema, 
with a screening of Yorgos Sklenakis’ “Queen 
of Spades”. 

 

Financial Crossroads
While the rest of us are tripping the lights fan-
tastic, some hardworking directors and pro-
ducers are busy pitching their new script ideas 
in the 2nd Crossroads Co-Production Forum 
(November 23-25). Producers and directors 
from throughout the Mediterranean and the 
Balkans are gathering once again to look for 
coproducers. The program’s artistic director 
is Marie-Pierre Macia, known to many from 
her work at Cannes. Greek directors with new 
projects include Olga Malea (with 1960s po-
litical tale “My First Baptism”), George “Evil” 
Noussias (with WW2 ghost tale “Reapers”), 
and Costantine Giannaris (with high seas sto-
ry “Welcome Aboard”). 

Lust & Angst on Paper
The festival announced a new program for 
those between 15 and 21 interested in partici-
pating in a 2-part workshop on writing Stories 
of Desire. Contact Teen Lust/Teen Angst dept 
(aka Mr. Kontovrakis) for details.

TAyLor-mADE CInEmA

of the three sections of his film during film 
school, going back and adding some shots 
sometimes. There was a lot of improvisation, 
he added. 
Voulgaris noted that he had not set out to 
make a film specifically including a non-Greek 
character, but that his casting produced the 
perfect girl who happened to be Ukranian. He 
says he wasn’t “very well” when making the 
film, casting himself because he “couldn’t pic-
ture another guy” playing his part. 
Actor Nikos Katis (of mystical “T: Imagine the 
World Without its Picture”) announced “imag-
es blind us”. Gordon explained each character 
in his film shot in Austin, Texas, had different 
music, from Daniel Johnston to a local all-girls 
punk band. Voulgaris used different sources, 
but tried to make it all sound like it came from 
one person. 
As a filmmaker, Fabicki said his biggest rebel-
lion “is the right to the final cut.” For Gordon, 

“You have to make films that you are called to 
make. The best way not to conform in film-
making is to be really original.” Koutsiabas-
sakos said, “The biggest act of rebellion is to 
be honest to your images.” In Greece, he feels 
a big pressure to conform to particular genres 
for box office success.  

PLANET FESTIVAL
by Angelike Contis
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THESSALONIKI WILL TAKE 
THE FRONT ROW STREET IN 
LILI TAYLOR’S MASTERCLASS 
THIS MORNING, WHILE 
RECOVERING FROM LAST 
NIGHT’S ABUNDANT 
FESTIVITIES. MAKE SURE 
TO ALSO GET YOUR TICKETS 
EARLY, AS OVER 50,000 
TICKETS WERE CUT IN THE 
FIRST SIX DAYS OF THE 
FESTIVAL - AND THE FINAL 
WEEKEND IS ALWAYS THE 
BIGGEST DRAW. 
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Official International Programme Greek Films 2006

International Competition

Special Screenings

√ut of Competition

FF

Doc

Sho

Feature Films

Documentaries

Award-winning Short Films

Independence Days

YAm

StW

Siss

Young Americans

IDID-06

Someone to Watch

Abderrahmane Sissako

McKJim McKay

JSvJan Svankmajer

SpScSpecial Screenings

Balkan Survey

Bal

BkSs

Main Selection

Special Screenings

CeyNuri Bilge Ceylan WW

Tributes

Wim Wenders

Foc

Focus

Teenage lust/Teenage angstDW

DigitalWave

DigitalWave

Greek Tributes

Tsio

Theo

Imm

Stavros Tsiolis

Dimos Theos

Immigration in Greek Cinema

SpoSpotlights

National Cinemas

Bra

Chi

Brazilian Cinema

Chinese Cinema

OLYMPION PAVLOS ZANNAS TONIA MARKETAKI FRIDA LIAPPA JOHN CASSAVETES STAVROS TORNES VAKOURA 1 VAKOURA 2 ARCHAEOLOGICAL MUSEUM
¶∞ƒ∞™∫∂À∏ / FRIDAY 24.11.2006

11:00
¶Âı·›ÓÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·
Pethenondas stin Athina 103’ 
Nikos Panayotopoulos ñ ∂ÏÏ¿‰· 2006 
O.V. Greek/English sub.

13:00
πÎ¤ÙÂ˜ / Iketes 76’
Stavros Ioannou ñ Greece 2006
O.V. Greek, Farsi, English/English sub.

15:00
√ÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÔ› ‰ÂÛÌÔ›
Gajokeui tansaeng 114’
Kim Tae-yong South Korea 2006
O.V. Korean/English sub.

17:30
™Ù· fiÚÈ·/ Sta Ôria 90’
Savvas Karydas ñ Greece 2006
O.V. Greek/English sub.

20:00
ªÈ· ¶·Ú·ÛÎÂ˘‹ ·fiÁÂ˘Ì·
Asre Jomeh 76’
Mona Zandi Haghighi Iran 2006
O.V. Farsi/English sub.

22:00
flÚÂ˜ ÎÔÈÓ‹˜ ËÛ˘¯›·˜ / Ores kinis isyhias 86’
Katerina Evangelakou ñ Greece 2006
O.V. Greek/English sub.

24:00
The Soul of a Man 125’
Wim Wenders ñ Germany-USA 2003
O.V. English

11:00
ŒÎÏÂÈ„Ë ÊÂÁÁ·ÚÈÔ‡ / Yueshi 100’
Wang Quanan ñ China 1999
O.V. Mandarin/English sub.

13:00
π‰ÈˆÙÈÎfi˜ ÓÙÂÙ¤ÎÙÈ‚ Ã¿ÌÂÙ / Hammett 97’ 
Wim Wenders USA 1982
O.V. English

15:00
Jan Svankmajer
ªÈÎÚÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜ / Short Films

C ™˘ÓÔÏÈÎ‹ ‰È¿ÚÎÂÈ·/Total run. time:100’
O.V. Czech/English sub. & no dialogue

17:00
™Î˘ÏÔ‚·ÚÂÌ¿Ú· / La perrera 109’
Manuel Nieto Zas
Uruguay-Argentina-Canada-Spain 2006
O.V. Spanish/English sub.

19:30
™‡Ó‰ÚÔÌ· ÎÈ ¤Ó·˜ ·ÈÒÓ·˜ / Sang sattawat 105’
Apichatpong Weerasethakul 
Thailand - France - Austria 2006
O.V. Thai/English sub.

22:00
ΔÔ ‚ÈÔÏ› / El viol›n 98’
Francisco Vargas ñ Mexico 2006
O.V. Spanish/English sub.

24:00
Blessed Are the Dreams of Men, 10’ USA
2006, no dialogue 

NYC Weights and Measures 7’ 
USA 2006, no dialogue 

Building a Broken Mousetrap 62’
O.V. English

Jem Cohen USA 2006

12:00
750.000 20’
Greece 1966 ñ ∞Ï¤ÍË˜ °Ú›‚·˜ O.V. Greek/French sub.

∞fi ÙËÓ ¿ÎÚË ÙË˜ fiÏË˜
Apo tin akri tis polis 94’ 
Constantine Giannaris, Gr. 1998
O.V. Greek, Russian/English sub.

14:30
∏ ˙Ô‡ÁÎÏ· ÙˆÓ fiÏÂˆÓ
I zoungla ton poleon 97’
Stavros Tsiolis ñ Greece 1969
O.V. Greek/English sub.

16:30
ΔÈÌËÙÈÎ‹ ∂Î‰‹ÏˆÛË °È¿ÓÓË˜ Δ˙ÈÒÙË˜ 
Honourary Ceremony Yannis Tziotis

¡Ù¿Ì· ™·ı› / Dama Spathi 82’
Yorgos Skalenakis Greece 1966
O.V. Greek/English sub.

18:15
¶·Ó‰ÒÚ· / Pandora 97’
George Stamboulopoulos ñ Greece 2006 
O.V. Greek/English sub.

20:30
ŒÚËÌÔ˜ Î·È ÌfiÓÔ˜ ÁÈ· Ó· ÌÔ˘ Ê‡ÁÂÈ Ô fiÓÔ˜
Erimos ke monos ya na mou fiyi o ponos 90’
Nikos Alevras, Greece 2006 
O.V. Greek/English sub.

22:15
∞Î¿Ì·˜ / Akamas 120’ 
Panicos Chrysanthou ñ Cyprus-Turkey-Hungary-
Greece 2006 O.V. Greek/English sub.

00:30
∂fiÌÂÓË ÛÙ¿ÛË °Îfi·/ Epomeni stasi Goa 76’
Vangelis Rikoudis ñ Greece 2006 
O.V. Greek/English sub.

11:00
§¿ıÔ˜ Î›ÓËÛË / Falsche Bewegung 99’
Wim Wenders W. Germany 1975
O.V. German/English sub.

13:00
∏ Î·Ù¿Ú· ÙË˜ §fiÏ· / Zuzhou 91’
Li Hong ñ China 2005
O.V. Mandarin/English sub.

15:00
∫·Ï‡ÙÂÚË ˙ˆ‹/ Schöner leben 104’
Markus Herling ñ Germany 2006
O.V. German/English sub.

17:30
Pan’s Labyrinth
El Laberinto del Fauno 114’ 
Guillermo del Toro ñ Spain-Mexico 2006
O.V. Spanish/English sub.

20:00
Δ·Ú·¯ÔÔÈÔ› / Guangrong de fennu 103’
Cao Baoping China 2006
O.V. Mandarin/English sub.

22:30
™ÙÔ ¤Ú·ÛÌ· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘
Im Lauf der Zeit 168’
Wim Wenders W. Germany 1976
O.V. German/English sub.

11:00 MASTERCLASS
Lili Taylor

13:00
§Â˘Î¤˜ ·Ï¿ÌÂ˜ / Fehér tenyér 101’
Szabolcs Hajdu ñ Hungary 2006
O.V. Hungarian/English sub.

15:30
∏ ˙ˆ‹ ¿Óˆ ÛÙË ÁË / La vie sur terre 61’
1999 ñ Abderrahmane Sissako
Mauritania-France-Mali 
O.V. Bambara, French/English sub.

°›ÓÂ ÙÔ ·ÛÙ¤ÚÈ ÌÔ˘ 
Mein Stern 65’
Valeska Grisebach ñ Austria - Germany 2001
O.V. German/English sub.

18:00
ÕÁÁÂÏÔ˜ / Angel Rodriguez 87’
Jim McKay ñ USA 2005
O.V. English

20:30
ºÚfiÈÏ·˚Ó / Das Fräulein 81’
Andrea Staka ñ Switzerland -Germany 2006
O.V. German, Serbocroatian/English sub.

23:00
™ÎÔ‡ÚÔªÏÂ ™¯Â‰fiÓª·‡ÚÔ 105’
AzulOscuroCasiNegro
Daniel S¿nchez Arévalo ñ Spain 2006
O.V. Spanish/English sub.

11:00
∏ fiÏË ÙÔ˘ ıÂÔ‡ / Cidade de Deus 135’
Fernando Meirelles, Katia Lund
Brazil 2002
O.V. Portuguese/English sub.

13:45
∏ ÂÍ¤ÁÂÚÛË ÙÔ˘ §. / Buntat na L. 105’
Kiran Kolarov ñ Bulgaria 2006
O.V. Bulgarian/English sub.

16:00
∫›ÙÚÈÓÔ Ì¿ÓÁÎÔ / Amarelo Manga 100’
Claudio Assis ñ Brazil 2002
O.V. Portuguese/English sub.

18:30
ª·ÁÈÎfi Ì¿ÙÈ / Magic Eye 93’
Kujtim Cashku ñ Albania-Germany 2005
O.V.Albanian/English sub.

20:30
2:37 91’
Murali K. Thalluri ñ Australia 2006
O.V. English

22:30
™˘ÓÔÚÈ·Îfi Ê˘Ï¿ÎÈÔ / Karaula 94’
Rajko Grlic
Bosnia & Herzegovina-Slovenia-FYROM-
Croatia-Serbia-UK-Hungary-France 2006
O.V. Serbocroatian/English sub.

13:00
ΔÔ ·È¯Ó›‰È ÙË˜ ÚÔ‰ÔÛ›·˜ / O Quatrilho 92’
Fabio Barreto ñ Brazil 1995
O.V. Portuguese/English sub.

15:00
ΔÛ¿È ·fi ¯Ú˘Û¿ÓıÂÌÔ / Juhua cha 94’
Jin Chen ñ China 2000
O.V. Mandarin/English sub.

17:30
°Ë ÛÂ ¤ÎÛÙ·ÛË / Terra em Transe 115’
Glauber Rocha ñ Brazil 1967
O.V. Portuguese/English sub.

20:00
™˘ÓÔ‰Â›· / Yajie de gushi 93’
Qi Xing ñ China 2000
O.V. Mandarin/English sub.

22:30
√ ÂÈÛ‚ÔÏ¤·˜ / O Invasor 100’
Beto Brant ñ Brazil 2001
O.V. Portuguese/English sub.

13:00
πÛÌ·‹Ï / Ismail 30’ ñ Greece 1994
°. ∑·ÊÂ›ÚË˜ / Y. Zafiris 

∞’ ÙÔ ¯ÈfiÓÈ / Ap to hioni 90’, 
™ˆÙ‹ÚË˜ °ÎÔÚ›ÙÛ·˜ / Sotiris Goritsas Gr 1993
O.V. Greek/English sub.

15:30
H ·ÁˆÓ›· ÙÔ˘ ÙÂÚÌ·ÙÔÊ‡Ï·Î· 
ÚÈÓ ·fi ÙÔ ¤Ó·ÏÙÈ
Die Angst des Tormanns
beim Elfmeter 100’
Wim Wenders ñ W. Germany 1971
O.V. German/English sub.

18:00
∫·ÂÙ¿Ó ªÂ˚ÓÙ¿ÓÔ˜ / Kapetan Meintanos 120’
Greece 1987 ñ Dimos Theos 
O.V. Greek/English sub.

20:30
∫Ô˘ÎÔ‡ÏÈ / Koza 20’
Turkey 1995
no dialogue

TÔ ¯ˆÚÈfi / Kasaba 85’
Nuri Bilge Ceylan ñ Turkey 1997
O.V. Turkish/English sub.

23:00
√ ¯·Ì¤ÓÔ˜ ıËÛ·˘Úfi˜ ÙÔ˘ ÃÔ˘ÚÛ›Ù ·Û¿
O hamenos thisavros
tou Hoursit Pasha 85’
St. Tsiolis, Greece 1995
O.V. Greek/English sub.

16:00
ªÈ· ÚÔ˙ ·Ú·Ì¿Ó· / Mia roz paramana 89’
Nikos Pomonis ñ Greece 2006 
O.V. Greek/English sub.

18:00
· / alpha 58’
J. Loukakos, M. Aktypi
GR-NL-France 2006
O.V. Greek, Dutch, French/English sub.

«T» / “T” 50’
Àorgos Bakolas, Greece 2006 
O.V. Greek/English sub.

20:00
™ËÌÂÈÒÛÂÈ˜ ÁÈ· ÙÈ˜ fiÏÂÈ˜ Î·È Ù· ÚÔ‡¯· 
Aufzeichnungen zu Kleidern
und Stadten 78’
Wim Wenders ñ W. Germany 1989
O.V. English, Japanese/English sub.
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ΤΙΤΛΟΣ Α' ΠΡΟΒΟΛΗ Β' ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΕΛΙΚΗ

Ο ουρανός της Σουελί �,�64 �,6�0 �,772

Δεσμοί αγάπης �,944 4,1�� 4,041

Η ψυχή στο στόμα 2,94� 4,271 �,610

Μεξικάνικο δράμα �,662 �,711 �,6�7

Μέρα-νύχτα �,267 �,690 �,479

Προτιμώ τη Ρώμη από σένα 1,�15 2,�92 2,�54

The Point 4,159 4,1�7 4,14�

Ανάκτηση �,�69 �,�69 �,�69

Ροζ �,�95 4,0�1 �,9��

Ταραχοποιοί �,155

Καλύτερη ζωή 4,122

Οικογενειακοί δεσμοί

Μια Παρασκευή απόγευμα

Πίσω στην πατρίδα

ΤΙΤΛΟΣ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΕΛΙΚΗ

Αύριο το πρωί �,�90 �,�90

Το πέρασμα του χρόνου �,9�2 �,9�2

Το χαρτί θα είναι μπλε �,67� �,67�

Κόρη του πολέμου 4,197 4,197

Ήταν ή δεν ήταν; 4,476 4,476

Κλίματα αγάπης �,940 �,940

Η εξέγερση του Λ.

Μαγικό μάτι

Συνοριακό φυλάκιο

Τρανσυλβανία

Σεράγεβο, σ’ αγαπώ 4,406 4,406
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ΤΙΤΛΟΣ Α' ΠΡΟΒΟΛΗ Β' ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΕΛΙΚΗ

Λούφα και Παραλλαγή: Σειρήνες στο Αιγαίο �,��5 �,�65 �,�50

Ικέτες �,501

Αποστολος και μόνος �,992 4,205 4,099

Η ψυχή στο στόμα 2,94� 4,271 �,610

Πέντε λεπτά ακόμα 4,29�

Sugartown: Οι γαμπροί 4,275

Το πέρασμα �,�1� �,510 �,662

Κράτησέ με �,6�6 �,�2� �,7�2

Πεθαίνοντας στην Αθήνα �,45�

Μέλι και κρασί �,��0 �,16� �,247

Ιλουστρασιόν 4,067 �,��6 �,952

Πέρα από τη λίμνη �,�2� 4,0�5 �,929

Ζωντανοί στο Κύτταρο - σκηνές ροκ 4,�14

Ο γιος του φύλακα 4,671

Ροζ �,�95 4,0�1 �,9��

Ι. Μόραλης 4,140

Ακάμας 4,�12

Πανδώρα

Στα όρια

Ώρες κοινής ησυχίας

Ένας ήρωας… στη Ρώμη

Eduart

ΤΙΤΛΟΣ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΕΛΙΚΗ

Όνειρα θερινής επαρχίας 4,444 4,444

Κάτω απ' το σεντόνι �,�57 �,�57

Τα κοινά: τι κοινό έχουμε �,56� �,56�

Η αρπαγή της Ευρώπης �,469 �,469

Όλα για τίποτα 4,015 4,015

Land of Nod 2,9�1 2,9�1

Μια ροζ παραμάνα 2,615 2,615

α

Τ: Φαντάσου τον κόσμο χωρίς την εικόνα του

Έρημος και μόνος για να μου φύγει ο πόνος

Επόμενη στάση Γκόα
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Το ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΟΙΝΟΥ JAMESON απονέμεται σε μία ελληνική ταινία που 
συμμετέχει στο 47ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και σε 
μία ξένη ή ελληνική ταινία που προβάλλεται στο πλαίσιο του Διεθνούς 
Διαγωνιστικού Προγράμματος. Το ίδιο βραβείο θα απονεμηθεί και σε 
μία ταινία που προβάλλεται στο πλαίσιο του προγράμματος «Ματιές 

στα Βαλκάνια», όπως επίσης και σε μία ταινία του προγράμματος «Digital Wave». Οι συμμετοχές των ταινιών εί-
ναι αυτές που, κατά σειρά προβολής, αναφέρονται παραπάνω. Οι βαθμολογίες για τις τελευταίες προβολές κάθε 
ημέρας θα δημοσιεύονται στο επόμενο φύλλο.
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Official International Programme Greek Films 2006

International Competition

Special Screenings

√ut of Competition

FF
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Feature Films

Documentaries

Award-winning Short Films

Independence Days
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StW

Siss

Young Americans

IDID-06

Someone to Watch

Abderrahmane Sissako

McKJim McKay

JSvJan Svankmajer

SpScSpecial Screenings

Balkan Survey

Bal

BkSs

Main Selection

Special Screenings

CeyNuri Bilge Ceylan WW

Tributes

Wim Wenders

Foc

Focus

Teenage lust/Teenage angstDW

DigitalWave

DigitalWave

Greek Tributes

Tsio

Theo

Imm

Stavros Tsiolis

Dimos Theos

Immigration in Greek Cinema

SpoSpotlights

National Cinemas

Bra

Chi

Brazilian Cinema

Chinese Cinema

OLYMPION PAVLOS ZANNAS TONIA MARKETAKI FRIDA LIAPPA JOHN CASSAVETES STAVROS TORNES VAKOURA 1 VAKOURA 2 ARCHAEOLOGICAL MUSEUM
¶∞ƒ∞™∫∂À∏ / FRIDAY 24.11.2006

11:00
¶Âı·›ÓÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·
Pethenondas stin Athina 103’ 
Nikos Panayotopoulos ñ ∂ÏÏ¿‰· 2006 
O.V. Greek/English sub.

13:00
πÎ¤ÙÂ˜ / Iketes 76’
Stavros Ioannou ñ Greece 2006
O.V. Greek, Farsi, English/English sub.

15:00
√ÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÔ› ‰ÂÛÌÔ›
Gajokeui tansaeng 114’
Kim Tae-yong South Korea 2006
O.V. Korean/English sub.

17:30
™Ù· fiÚÈ·/ Sta Ôria 90’
Savvas Karydas ñ Greece 2006
O.V. Greek/English sub.

20:00
ªÈ· ¶·Ú·ÛÎÂ˘‹ ·fiÁÂ˘Ì·
Asre Jomeh 76’
Mona Zandi Haghighi Iran 2006
O.V. Farsi/English sub.

22:00
flÚÂ˜ ÎÔÈÓ‹˜ ËÛ˘¯›·˜ / Ores kinis isyhias 86’
Katerina Evangelakou ñ Greece 2006
O.V. Greek/English sub.

24:00
The Soul of a Man 125’
Wim Wenders ñ Germany-USA 2003
O.V. English

11:00
ŒÎÏÂÈ„Ë ÊÂÁÁ·ÚÈÔ‡ / Yueshi 100’
Wang Quanan ñ China 1999
O.V. Mandarin/English sub.

13:00
π‰ÈˆÙÈÎfi˜ ÓÙÂÙ¤ÎÙÈ‚ Ã¿ÌÂÙ / Hammett 97’ 
Wim Wenders USA 1982
O.V. English

15:00
Jan Svankmajer
ªÈÎÚÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜ / Short Films

C ™˘ÓÔÏÈÎ‹ ‰È¿ÚÎÂÈ·/Total run. time:100’
O.V. Czech/English sub. & no dialogue

17:00
™Î˘ÏÔ‚·ÚÂÌ¿Ú· / La perrera 109’
Manuel Nieto Zas
Uruguay-Argentina-Canada-Spain 2006
O.V. Spanish/English sub.

19:30
™‡Ó‰ÚÔÌ· ÎÈ ¤Ó·˜ ·ÈÒÓ·˜ / Sang sattawat 105’
Apichatpong Weerasethakul 
Thailand - France - Austria 2006
O.V. Thai/English sub.

22:00
ΔÔ ‚ÈÔÏ› / El viol›n 98’
Francisco Vargas ñ Mexico 2006
O.V. Spanish/English sub.

24:00
Blessed Are the Dreams of Men, 10’ USA
2006, no dialogue 

NYC Weights and Measures 7’ 
USA 2006, no dialogue 

Building a Broken Mousetrap 62’
O.V. English

Jem Cohen USA 2006

12:00
750.000 20’
Greece 1966 ñ ∞Ï¤ÍË˜ °Ú›‚·˜ O.V. Greek/French sub.

∞fi ÙËÓ ¿ÎÚË ÙË˜ fiÏË˜
Apo tin akri tis polis 94’ 
Constantine Giannaris, Gr. 1998
O.V. Greek, Russian/English sub.

14:30
∏ ˙Ô‡ÁÎÏ· ÙˆÓ fiÏÂˆÓ
I zoungla ton poleon 97’
Stavros Tsiolis ñ Greece 1969
O.V. Greek/English sub.

16:30
ΔÈÌËÙÈÎ‹ ∂Î‰‹ÏˆÛË °È¿ÓÓË˜ Δ˙ÈÒÙË˜ 
Honourary Ceremony Yannis Tziotis

¡Ù¿Ì· ™·ı› / Dama Spathi 82’
Yorgos Skalenakis Greece 1966
O.V. Greek/English sub.

18:15
¶·Ó‰ÒÚ· / Pandora 97’
George Stamboulopoulos ñ Greece 2006 
O.V. Greek/English sub.

20:30
ŒÚËÌÔ˜ Î·È ÌfiÓÔ˜ ÁÈ· Ó· ÌÔ˘ Ê‡ÁÂÈ Ô fiÓÔ˜
Erimos ke monos ya na mou fiyi o ponos 90’
Nikos Alevras, Greece 2006 
O.V. Greek/English sub.

22:15
∞Î¿Ì·˜ / Akamas 120’ 
Panicos Chrysanthou ñ Cyprus-Turkey-Hungary-
Greece 2006 O.V. Greek/English sub.

00:30
∂fiÌÂÓË ÛÙ¿ÛË °Îfi·/ Epomeni stasi Goa 76’
Vangelis Rikoudis ñ Greece 2006 
O.V. Greek/English sub.

11:00
§¿ıÔ˜ Î›ÓËÛË / Falsche Bewegung 99’
Wim Wenders W. Germany 1975
O.V. German/English sub.

13:00
∏ Î·Ù¿Ú· ÙË˜ §fiÏ· / Zuzhou 91’
Li Hong ñ China 2005
O.V. Mandarin/English sub.

15:00
∫·Ï‡ÙÂÚË ˙ˆ‹/ Schöner leben 104’
Markus Herling ñ Germany 2006
O.V. German/English sub.

17:30
Pan’s Labyrinth
El Laberinto del Fauno 114’ 
Guillermo del Toro ñ Spain-Mexico 2006
O.V. Spanish/English sub.

20:00
Δ·Ú·¯ÔÔÈÔ› / Guangrong de fennu 103’
Cao Baoping China 2006
O.V. Mandarin/English sub.

22:30
™ÙÔ ¤Ú·ÛÌ· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘
Im Lauf der Zeit 168’
Wim Wenders W. Germany 1976
O.V. German/English sub.

11:00 MASTERCLASS
Lili Taylor

13:00
§Â˘Î¤˜ ·Ï¿ÌÂ˜ / Fehér tenyér 101’
Szabolcs Hajdu ñ Hungary 2006
O.V. Hungarian/English sub.

15:30
∏ ˙ˆ‹ ¿Óˆ ÛÙË ÁË / La vie sur terre 61’
1999 ñ Abderrahmane Sissako
Mauritania-France-Mali 
O.V. Bambara, French/English sub.

°›ÓÂ ÙÔ ·ÛÙ¤ÚÈ ÌÔ˘ 
Mein Stern 65’
Valeska Grisebach ñ Austria - Germany 2001
O.V. German/English sub.

18:00
ÕÁÁÂÏÔ˜ / Angel Rodriguez 87’
Jim McKay ñ USA 2005
O.V. English

20:30
ºÚfiÈÏ·˚Ó / Das Fräulein 81’
Andrea Staka ñ Switzerland -Germany 2006
O.V. German, Serbocroatian/English sub.

23:00
™ÎÔ‡ÚÔªÏÂ ™¯Â‰fiÓª·‡ÚÔ 105’
AzulOscuroCasiNegro
Daniel S¿nchez Arévalo ñ Spain 2006
O.V. Spanish/English sub.

11:00
∏ fiÏË ÙÔ˘ ıÂÔ‡ / Cidade de Deus 135’
Fernando Meirelles, Katia Lund
Brazil 2002
O.V. Portuguese/English sub.

13:45
∏ ÂÍ¤ÁÂÚÛË ÙÔ˘ §. / Buntat na L. 105’
Kiran Kolarov ñ Bulgaria 2006
O.V. Bulgarian/English sub.

16:00
∫›ÙÚÈÓÔ Ì¿ÓÁÎÔ / Amarelo Manga 100’
Claudio Assis ñ Brazil 2002
O.V. Portuguese/English sub.

18:30
ª·ÁÈÎfi Ì¿ÙÈ / Magic Eye 93’
Kujtim Cashku ñ Albania-Germany 2005
O.V.Albanian/English sub.

20:30
2:37 91’
Murali K. Thalluri ñ Australia 2006
O.V. English

22:30
™˘ÓÔÚÈ·Îfi Ê˘Ï¿ÎÈÔ / Karaula 94’
Rajko Grlic
Bosnia & Herzegovina-Slovenia-FYROM-
Croatia-Serbia-UK-Hungary-France 2006
O.V. Serbocroatian/English sub.

13:00
ΔÔ ·È¯Ó›‰È ÙË˜ ÚÔ‰ÔÛ›·˜ / O Quatrilho 92’
Fabio Barreto ñ Brazil 1995
O.V. Portuguese/English sub.

15:00
ΔÛ¿È ·fi ¯Ú˘Û¿ÓıÂÌÔ / Juhua cha 94’
Jin Chen ñ China 2000
O.V. Mandarin/English sub.

17:30
°Ë ÛÂ ¤ÎÛÙ·ÛË / Terra em Transe 115’
Glauber Rocha ñ Brazil 1967
O.V. Portuguese/English sub.

20:00
™˘ÓÔ‰Â›· / Yajie de gushi 93’
Qi Xing ñ China 2000
O.V. Mandarin/English sub.

22:30
√ ÂÈÛ‚ÔÏ¤·˜ / O Invasor 100’
Beto Brant ñ Brazil 2001
O.V. Portuguese/English sub.

13:00
πÛÌ·‹Ï / Ismail 30’ ñ Greece 1994
°. ∑·ÊÂ›ÚË˜ / Y. Zafiris 

∞’ ÙÔ ¯ÈfiÓÈ / Ap to hioni 90’, 
™ˆÙ‹ÚË˜ °ÎÔÚ›ÙÛ·˜ / Sotiris Goritsas Gr 1993
O.V. Greek/English sub.

15:30
H ·ÁˆÓ›· ÙÔ˘ ÙÂÚÌ·ÙÔÊ‡Ï·Î· 
ÚÈÓ ·fi ÙÔ ¤Ó·ÏÙÈ
Die Angst des Tormanns
beim Elfmeter 100’
Wim Wenders ñ W. Germany 1971
O.V. German/English sub.

18:00
∫·ÂÙ¿Ó ªÂ˚ÓÙ¿ÓÔ˜ / Kapetan Meintanos 120’
Greece 1987 ñ Dimos Theos 
O.V. Greek/English sub.

20:30
∫Ô˘ÎÔ‡ÏÈ / Koza 20’
Turkey 1995
no dialogue

TÔ ¯ˆÚÈfi / Kasaba 85’
Nuri Bilge Ceylan ñ Turkey 1997
O.V. Turkish/English sub.

23:00
√ ¯·Ì¤ÓÔ˜ ıËÛ·˘Úfi˜ ÙÔ˘ ÃÔ˘ÚÛ›Ù ·Û¿
O hamenos thisavros
tou Hoursit Pasha 85’
St. Tsiolis, Greece 1995
O.V. Greek/English sub.

16:00
ªÈ· ÚÔ˙ ·Ú·Ì¿Ó· / Mia roz paramana 89’
Nikos Pomonis ñ Greece 2006 
O.V. Greek/English sub.

18:00
· / alpha 58’
J. Loukakos, M. Aktypi
GR-NL-France 2006
O.V. Greek, Dutch, French/English sub.

«T» / “T” 50’
Àorgos Bakolas, Greece 2006 
O.V. Greek/English sub.

20:00
™ËÌÂÈÒÛÂÈ˜ ÁÈ· ÙÈ˜ fiÏÂÈ˜ Î·È Ù· ÚÔ‡¯· 
Aufzeichnungen zu Kleidern
und Stadten 78’
Wim Wenders ñ W. Germany 1989
O.V. English, Japanese/English sub.
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Official International Programme Greek Films 2006

International Competition

Special Screenings

√ut of Competition

FF

Doc

Sho

Feature Films

Documentaries

Award-winning Short Films

Independence Days

YAm

StW

Siss

Young Americans

IDID-06

Someone to Watch

Abderrahmane Sissako

McKJim McKay

JSvJan Svankmajer

SpScSpecial Screenings

Balkan Survey

Bal

BkSs

Main Selection

Special Screenings

CeyNuri Bilge Ceylan WW

Tributes

Wim Wenders

Foc

Focus

Teenage lust/Teenage angstDW

DigitalWave

DigitalWave

Greek Tributes

Tsio

Theo

Imm

Stavros Tsiolis

Dimos Theos

Immigration in Greek Cinema

SpoSpotlights

National Cinemas

Bra

Chi

Brazilian Cinema

Chinese Cinema

OLYMPION PAVLOS ZANNAS TONIA MARKETAKI FRIDA LIAPPA JOHN CASSAVETES STAVROS TORNES VAKOURA 1 VAKOURA 2 ARCHAEOLOGICAL MUSEUM
¶∞ƒ∞™∫∂À∏ / FRIDAY 24.11.2006

11:00
¶Âı·›ÓÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·
Pethenondas stin Athina 103’ 
Nikos Panayotopoulos ñ ∂ÏÏ¿‰· 2006 
O.V. Greek/English sub.

13:00
πÎ¤ÙÂ˜ / Iketes 76’
Stavros Ioannou ñ Greece 2006
O.V. Greek, Farsi, English/English sub.

15:00
√ÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÔ› ‰ÂÛÌÔ›
Gajokeui tansaeng 114’
Kim Tae-yong South Korea 2006
O.V. Korean/English sub.

17:30
™Ù· fiÚÈ·/ Sta Ôria 90’
Savvas Karydas ñ Greece 2006
O.V. Greek/English sub.

20:00
ªÈ· ¶·Ú·ÛÎÂ˘‹ ·fiÁÂ˘Ì·
Asre Jomeh 76’
Mona Zandi Haghighi Iran 2006
O.V. Farsi/English sub.

22:00
flÚÂ˜ ÎÔÈÓ‹˜ ËÛ˘¯›·˜ / Ores kinis isyhias 86’
Katerina Evangelakou ñ Greece 2006
O.V. Greek/English sub.

24:00
The Soul of a Man 125’
Wim Wenders ñ Germany-USA 2003
O.V. English

11:00
ŒÎÏÂÈ„Ë ÊÂÁÁ·ÚÈÔ‡ / Yueshi 100’
Wang Quanan ñ China 1999
O.V. Mandarin/English sub.

13:00
π‰ÈˆÙÈÎfi˜ ÓÙÂÙ¤ÎÙÈ‚ Ã¿ÌÂÙ / Hammett 97’ 
Wim Wenders USA 1982
O.V. English

15:00
Jan Svankmajer
ªÈÎÚÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜ / Short Films

C ™˘ÓÔÏÈÎ‹ ‰È¿ÚÎÂÈ·/Total run. time:100’
O.V. Czech/English sub. & no dialogue

17:00
™Î˘ÏÔ‚·ÚÂÌ¿Ú· / La perrera 109’
Manuel Nieto Zas
Uruguay-Argentina-Canada-Spain 2006
O.V. Spanish/English sub.

19:30
™‡Ó‰ÚÔÌ· ÎÈ ¤Ó·˜ ·ÈÒÓ·˜ / Sang sattawat 105’
Apichatpong Weerasethakul 
Thailand - France - Austria 2006
O.V. Thai/English sub.

22:00
ΔÔ ‚ÈÔÏ› / El viol›n 98’
Francisco Vargas ñ Mexico 2006
O.V. Spanish/English sub.

24:00
Blessed Are the Dreams of Men, 10’ USA
2006, no dialogue 

NYC Weights and Measures 7’ 
USA 2006, no dialogue 

Building a Broken Mousetrap 62’
O.V. English

Jem Cohen USA 2006

12:00
750.000 20’
Greece 1966 ñ ∞Ï¤ÍË˜ °Ú›‚·˜ O.V. Greek/French sub.

∞fi ÙËÓ ¿ÎÚË ÙË˜ fiÏË˜
Apo tin akri tis polis 94’ 
Constantine Giannaris, Gr. 1998
O.V. Greek, Russian/English sub.

14:30
∏ ˙Ô‡ÁÎÏ· ÙˆÓ fiÏÂˆÓ
I zoungla ton poleon 97’
Stavros Tsiolis ñ Greece 1969
O.V. Greek/English sub.

16:30
ΔÈÌËÙÈÎ‹ ∂Î‰‹ÏˆÛË °È¿ÓÓË˜ Δ˙ÈÒÙË˜ 
Honourary Ceremony Yannis Tziotis

¡Ù¿Ì· ™·ı› / Dama Spathi 82’
Yorgos Skalenakis Greece 1966
O.V. Greek/English sub.

18:15
¶·Ó‰ÒÚ· / Pandora 97’
George Stamboulopoulos ñ Greece 2006 
O.V. Greek/English sub.

20:30
ŒÚËÌÔ˜ Î·È ÌfiÓÔ˜ ÁÈ· Ó· ÌÔ˘ Ê‡ÁÂÈ Ô fiÓÔ˜
Erimos ke monos ya na mou fiyi o ponos 90’
Nikos Alevras, Greece 2006 
O.V. Greek/English sub.

22:15
∞Î¿Ì·˜ / Akamas 120’ 
Panicos Chrysanthou ñ Cyprus-Turkey-Hungary-
Greece 2006 O.V. Greek/English sub.

00:30
∂fiÌÂÓË ÛÙ¿ÛË °Îfi·/ Epomeni stasi Goa 76’
Vangelis Rikoudis ñ Greece 2006 
O.V. Greek/English sub.

11:00
§¿ıÔ˜ Î›ÓËÛË / Falsche Bewegung 99’
Wim Wenders W. Germany 1975
O.V. German/English sub.

13:00
∏ Î·Ù¿Ú· ÙË˜ §fiÏ· / Zuzhou 91’
Li Hong ñ China 2005
O.V. Mandarin/English sub.

15:00
∫·Ï‡ÙÂÚË ˙ˆ‹/ Schöner leben 104’
Markus Herling ñ Germany 2006
O.V. German/English sub.

17:30
Pan’s Labyrinth
El Laberinto del Fauno 114’ 
Guillermo del Toro ñ Spain-Mexico 2006
O.V. Spanish/English sub.

20:00
Δ·Ú·¯ÔÔÈÔ› / Guangrong de fennu 103’
Cao Baoping China 2006
O.V. Mandarin/English sub.

22:30
™ÙÔ ¤Ú·ÛÌ· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘
Im Lauf der Zeit 168’
Wim Wenders W. Germany 1976
O.V. German/English sub.

11:00 MASTERCLASS
Lili Taylor

13:00
§Â˘Î¤˜ ·Ï¿ÌÂ˜ / Fehér tenyér 101’
Szabolcs Hajdu ñ Hungary 2006
O.V. Hungarian/English sub.

15:30
∏ ˙ˆ‹ ¿Óˆ ÛÙË ÁË / La vie sur terre 61’
1999 ñ Abderrahmane Sissako
Mauritania-France-Mali 
O.V. Bambara, French/English sub.

°›ÓÂ ÙÔ ·ÛÙ¤ÚÈ ÌÔ˘ 
Mein Stern 65’
Valeska Grisebach ñ Austria - Germany 2001
O.V. German/English sub.

18:00
ÕÁÁÂÏÔ˜ / Angel Rodriguez 87’
Jim McKay ñ USA 2005
O.V. English

20:30
ºÚfiÈÏ·˚Ó / Das Fräulein 81’
Andrea Staka ñ Switzerland -Germany 2006
O.V. German, Serbocroatian/English sub.

23:00
™ÎÔ‡ÚÔªÏÂ ™¯Â‰fiÓª·‡ÚÔ 105’
AzulOscuroCasiNegro
Daniel S¿nchez Arévalo ñ Spain 2006
O.V. Spanish/English sub.

11:00
∏ fiÏË ÙÔ˘ ıÂÔ‡ / Cidade de Deus 135’
Fernando Meirelles, Katia Lund
Brazil 2002
O.V. Portuguese/English sub.

13:45
∏ ÂÍ¤ÁÂÚÛË ÙÔ˘ §. / Buntat na L. 105’
Kiran Kolarov ñ Bulgaria 2006
O.V. Bulgarian/English sub.

16:00
∫›ÙÚÈÓÔ Ì¿ÓÁÎÔ / Amarelo Manga 100’
Claudio Assis ñ Brazil 2002
O.V. Portuguese/English sub.

18:30
ª·ÁÈÎfi Ì¿ÙÈ / Magic Eye 93’
Kujtim Cashku ñ Albania-Germany 2005
O.V.Albanian/English sub.

20:30
2:37 91’
Murali K. Thalluri ñ Australia 2006
O.V. English

22:30
™˘ÓÔÚÈ·Îfi Ê˘Ï¿ÎÈÔ / Karaula 94’
Rajko Grlic
Bosnia & Herzegovina-Slovenia-FYROM-
Croatia-Serbia-UK-Hungary-France 2006
O.V. Serbocroatian/English sub.

13:00
ΔÔ ·È¯Ó›‰È ÙË˜ ÚÔ‰ÔÛ›·˜ / O Quatrilho 92’
Fabio Barreto ñ Brazil 1995
O.V. Portuguese/English sub.

15:00
ΔÛ¿È ·fi ¯Ú˘Û¿ÓıÂÌÔ / Juhua cha 94’
Jin Chen ñ China 2000
O.V. Mandarin/English sub.

17:30
°Ë ÛÂ ¤ÎÛÙ·ÛË / Terra em Transe 115’
Glauber Rocha ñ Brazil 1967
O.V. Portuguese/English sub.

20:00
™˘ÓÔ‰Â›· / Yajie de gushi 93’
Qi Xing ñ China 2000
O.V. Mandarin/English sub.

22:30
√ ÂÈÛ‚ÔÏ¤·˜ / O Invasor 100’
Beto Brant ñ Brazil 2001
O.V. Portuguese/English sub.

13:00
πÛÌ·‹Ï / Ismail 30’ ñ Greece 1994
°. ∑·ÊÂ›ÚË˜ / Y. Zafiris 

∞’ ÙÔ ¯ÈfiÓÈ / Ap to hioni 90’, 
™ˆÙ‹ÚË˜ °ÎÔÚ›ÙÛ·˜ / Sotiris Goritsas Gr 1993
O.V. Greek/English sub.

15:30
H ·ÁˆÓ›· ÙÔ˘ ÙÂÚÌ·ÙÔÊ‡Ï·Î· 
ÚÈÓ ·fi ÙÔ ¤Ó·ÏÙÈ
Die Angst des Tormanns
beim Elfmeter 100’
Wim Wenders ñ W. Germany 1971
O.V. German/English sub.

18:00
∫·ÂÙ¿Ó ªÂ˚ÓÙ¿ÓÔ˜ / Kapetan Meintanos 120’
Greece 1987 ñ Dimos Theos 
O.V. Greek/English sub.

20:30
∫Ô˘ÎÔ‡ÏÈ / Koza 20’
Turkey 1995
no dialogue

TÔ ¯ˆÚÈfi / Kasaba 85’
Nuri Bilge Ceylan ñ Turkey 1997
O.V. Turkish/English sub.

23:00
√ ¯·Ì¤ÓÔ˜ ıËÛ·˘Úfi˜ ÙÔ˘ ÃÔ˘ÚÛ›Ù ·Û¿
O hamenos thisavros
tou Hoursit Pasha 85’
St. Tsiolis, Greece 1995
O.V. Greek/English sub.

16:00
ªÈ· ÚÔ˙ ·Ú·Ì¿Ó· / Mia roz paramana 89’
Nikos Pomonis ñ Greece 2006 
O.V. Greek/English sub.

18:00
· / alpha 58’
J. Loukakos, M. Aktypi
GR-NL-France 2006
O.V. Greek, Dutch, French/English sub.

«T» / “T” 50’
Àorgos Bakolas, Greece 2006 
O.V. Greek/English sub.

20:00
™ËÌÂÈÒÛÂÈ˜ ÁÈ· ÙÈ˜ fiÏÂÈ˜ Î·È Ù· ÚÔ‡¯· 
Aufzeichnungen zu Kleidern
und Stadten 78’
Wim Wenders ñ W. Germany 1989
O.V. English, Japanese/English sub.
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11:00
¶Âı·›ÓÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·
Pethenondas stin Athina 103’ 
Nikos Panayotopoulos ñ ∂ÏÏ¿‰· 2006 
O.V. Greek/English sub.

13:00
πÎ¤ÙÂ˜ / Iketes 76’
Stavros Ioannou ñ Greece 2006
O.V. Greek, Farsi, English/English sub.

15:00
√ÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÔ› ‰ÂÛÌÔ›
Gajokeui tansaeng 114’
Kim Tae-yong South Korea 2006
O.V. Korean/English sub.

17:30
™Ù· fiÚÈ·/ Sta Ôria 90’
Savvas Karydas ñ Greece 2006
O.V. Greek/English sub.

20:00
ªÈ· ¶·Ú·ÛÎÂ˘‹ ·fiÁÂ˘Ì·
Asre Jomeh 76’
Mona Zandi Haghighi Iran 2006
O.V. Farsi/English sub.

22:00
flÚÂ˜ ÎÔÈÓ‹˜ ËÛ˘¯›·˜ / Ores kinis isyhias 86’
Katerina Evangelakou ñ Greece 2006
O.V. Greek/English sub.

24:00
The Soul of a Man 125’
Wim Wenders ñ Germany-USA 2003
O.V. English

11:00
ŒÎÏÂÈ„Ë ÊÂÁÁ·ÚÈÔ‡ / Yueshi 100’
Wang Quanan ñ China 1999
O.V. Mandarin/English sub.

13:00
π‰ÈˆÙÈÎfi˜ ÓÙÂÙ¤ÎÙÈ‚ Ã¿ÌÂÙ / Hammett 97’ 
Wim Wenders USA 1982
O.V. English

15:00
Jan Svankmajer
ªÈÎÚÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜ / Short Films

C ™˘ÓÔÏÈÎ‹ ‰È¿ÚÎÂÈ·/Total run. time:100’
O.V. Czech/English sub. & no dialogue

17:00
™Î˘ÏÔ‚·ÚÂÌ¿Ú· / La perrera 109’
Manuel Nieto Zas
Uruguay-Argentina-Canada-Spain 2006
O.V. Spanish/English sub.

19:30
™‡Ó‰ÚÔÌ· ÎÈ ¤Ó·˜ ·ÈÒÓ·˜ / Sang sattawat 105’
Apichatpong Weerasethakul 
Thailand - France - Austria 2006
O.V. Thai/English sub.

22:00
ΔÔ ‚ÈÔÏ› / El viol›n 98’
Francisco Vargas ñ Mexico 2006
O.V. Spanish/English sub.

24:00
Blessed Are the Dreams of Men, 10’ USA
2006, no dialogue 

NYC Weights and Measures 7’ 
USA 2006, no dialogue 

Building a Broken Mousetrap 62’
O.V. English

Jem Cohen USA 2006

12:00
750.000 20’
Greece 1966 ñ ∞Ï¤ÍË˜ °Ú›‚·˜ O.V. Greek/French sub.

∞fi ÙËÓ ¿ÎÚË ÙË˜ fiÏË˜
Apo tin akri tis polis 94’ 
Constantine Giannaris, Gr. 1998
O.V. Greek, Russian/English sub.

14:30
∏ ˙Ô‡ÁÎÏ· ÙˆÓ fiÏÂˆÓ
I zoungla ton poleon 97’
Stavros Tsiolis ñ Greece 1969
O.V. Greek/English sub.

16:30
ΔÈÌËÙÈÎ‹ ∂Î‰‹ÏˆÛË °È¿ÓÓË˜ Δ˙ÈÒÙË˜ 
Honourary Ceremony Yannis Tziotis

¡Ù¿Ì· ™·ı› / Dama Spathi 82’
Yorgos Skalenakis Greece 1966
O.V. Greek/English sub.

18:15
¶·Ó‰ÒÚ· / Pandora 97’
George Stamboulopoulos ñ Greece 2006 
O.V. Greek/English sub.

20:30
ŒÚËÌÔ˜ Î·È ÌfiÓÔ˜ ÁÈ· Ó· ÌÔ˘ Ê‡ÁÂÈ Ô fiÓÔ˜
Erimos ke monos ya na mou fiyi o ponos 90’
Nikos Alevras, Greece 2006 
O.V. Greek/English sub.

22:15
∞Î¿Ì·˜ / Akamas 120’ 
Panicos Chrysanthou ñ Cyprus-Turkey-Hungary-
Greece 2006 O.V. Greek/English sub.

00:30
∂fiÌÂÓË ÛÙ¿ÛË °Îfi·/ Epomeni stasi Goa 76’
Vangelis Rikoudis ñ Greece 2006 
O.V. Greek/English sub.

11:00
§¿ıÔ˜ Î›ÓËÛË / Falsche Bewegung 99’
Wim Wenders W. Germany 1975
O.V. German/English sub.

13:00
∏ Î·Ù¿Ú· ÙË˜ §fiÏ· / Zuzhou 91’
Li Hong ñ China 2005
O.V. Mandarin/English sub.

15:00
∫·Ï‡ÙÂÚË ˙ˆ‹/ Schöner leben 104’
Markus Herling ñ Germany 2006
O.V. German/English sub.

17:30
Pan’s Labyrinth
El Laberinto del Fauno 114’ 
Guillermo del Toro ñ Spain-Mexico 2006
O.V. Spanish/English sub.

20:00
Δ·Ú·¯ÔÔÈÔ› / Guangrong de fennu 103’
Cao Baoping China 2006
O.V. Mandarin/English sub.

22:30
™ÙÔ ¤Ú·ÛÌ· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘
Im Lauf der Zeit 168’
Wim Wenders W. Germany 1976
O.V. German/English sub.

11:00 MASTERCLASS
Lili Taylor

13:00
§Â˘Î¤˜ ·Ï¿ÌÂ˜ / Fehér tenyér 101’
Szabolcs Hajdu ñ Hungary 2006
O.V. Hungarian/English sub.

15:30
∏ ˙ˆ‹ ¿Óˆ ÛÙË ÁË / La vie sur terre 61’
1999 ñ Abderrahmane Sissako
Mauritania-France-Mali 
O.V. Bambara, French/English sub.

°›ÓÂ ÙÔ ·ÛÙ¤ÚÈ ÌÔ˘ 
Mein Stern 65’
Valeska Grisebach ñ Austria - Germany 2001
O.V. German/English sub.

18:00
ÕÁÁÂÏÔ˜ / Angel Rodriguez 87’
Jim McKay ñ USA 2005
O.V. English

20:30
ºÚfiÈÏ·˚Ó / Das Fräulein 81’
Andrea Staka ñ Switzerland -Germany 2006
O.V. German, Serbocroatian/English sub.

23:00
™ÎÔ‡ÚÔªÏÂ ™¯Â‰fiÓª·‡ÚÔ 105’
AzulOscuroCasiNegro
Daniel S¿nchez Arévalo ñ Spain 2006
O.V. Spanish/English sub.

11:00
∏ fiÏË ÙÔ˘ ıÂÔ‡ / Cidade de Deus 135’
Fernando Meirelles, Katia Lund
Brazil 2002
O.V. Portuguese/English sub.

13:45
∏ ÂÍ¤ÁÂÚÛË ÙÔ˘ §. / Buntat na L. 105’
Kiran Kolarov ñ Bulgaria 2006
O.V. Bulgarian/English sub.

16:00
∫›ÙÚÈÓÔ Ì¿ÓÁÎÔ / Amarelo Manga 100’
Claudio Assis ñ Brazil 2002
O.V. Portuguese/English sub.

18:30
ª·ÁÈÎfi Ì¿ÙÈ / Magic Eye 93’
Kujtim Cashku ñ Albania-Germany 2005
O.V.Albanian/English sub.

20:30
2:37 91’
Murali K. Thalluri ñ Australia 2006
O.V. English

22:30
™˘ÓÔÚÈ·Îfi Ê˘Ï¿ÎÈÔ / Karaula 94’
Rajko Grlic
Bosnia & Herzegovina-Slovenia-FYROM-
Croatia-Serbia-UK-Hungary-France 2006
O.V. Serbocroatian/English sub.

13:00
ΔÔ ·È¯Ó›‰È ÙË˜ ÚÔ‰ÔÛ›·˜ / O Quatrilho 92’
Fabio Barreto ñ Brazil 1995
O.V. Portuguese/English sub.

15:00
ΔÛ¿È ·fi ¯Ú˘Û¿ÓıÂÌÔ / Juhua cha 94’
Jin Chen ñ China 2000
O.V. Mandarin/English sub.

17:30
°Ë ÛÂ ¤ÎÛÙ·ÛË / Terra em Transe 115’
Glauber Rocha ñ Brazil 1967
O.V. Portuguese/English sub.

20:00
™˘ÓÔ‰Â›· / Yajie de gushi 93’
Qi Xing ñ China 2000
O.V. Mandarin/English sub.

22:30
√ ÂÈÛ‚ÔÏ¤·˜ / O Invasor 100’
Beto Brant ñ Brazil 2001
O.V. Portuguese/English sub.

13:00
πÛÌ·‹Ï / Ismail 30’ ñ Greece 1994
°. ∑·ÊÂ›ÚË˜ / Y. Zafiris 

∞’ ÙÔ ¯ÈfiÓÈ / Ap to hioni 90’, 
™ˆÙ‹ÚË˜ °ÎÔÚ›ÙÛ·˜ / Sotiris Goritsas Gr 1993
O.V. Greek/English sub.

15:30
H ·ÁˆÓ›· ÙÔ˘ ÙÂÚÌ·ÙÔÊ‡Ï·Î· 
ÚÈÓ ·fi ÙÔ ¤Ó·ÏÙÈ
Die Angst des Tormanns
beim Elfmeter 100’
Wim Wenders ñ W. Germany 1971
O.V. German/English sub.

18:00
∫·ÂÙ¿Ó ªÂ˚ÓÙ¿ÓÔ˜ / Kapetan Meintanos 120’
Greece 1987 ñ Dimos Theos 
O.V. Greek/English sub.

20:30
∫Ô˘ÎÔ‡ÏÈ / Koza 20’
Turkey 1995
no dialogue

TÔ ¯ˆÚÈfi / Kasaba 85’
Nuri Bilge Ceylan ñ Turkey 1997
O.V. Turkish/English sub.

23:00
√ ¯·Ì¤ÓÔ˜ ıËÛ·˘Úfi˜ ÙÔ˘ ÃÔ˘ÚÛ›Ù ·Û¿
O hamenos thisavros
tou Hoursit Pasha 85’
St. Tsiolis, Greece 1995
O.V. Greek/English sub.

16:00
ªÈ· ÚÔ˙ ·Ú·Ì¿Ó· / Mia roz paramana 89’
Nikos Pomonis ñ Greece 2006 
O.V. Greek/English sub.

18:00
· / alpha 58’
J. Loukakos, M. Aktypi
GR-NL-France 2006
O.V. Greek, Dutch, French/English sub.

«T» / “T” 50’
Àorgos Bakolas, Greece 2006 
O.V. Greek/English sub.

20:00
™ËÌÂÈÒÛÂÈ˜ ÁÈ· ÙÈ˜ fiÏÂÈ˜ Î·È Ù· ÚÔ‡¯· 
Aufzeichnungen zu Kleidern
und Stadten 78’
Wim Wenders ñ W. Germany 1989
O.V. English, Japanese/English sub.
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