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47ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ:
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Έκδοση του 47ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης





�

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΟΥ 47ου ΦΕΣΤΙΒΑΛ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Εκδότης • Δέσποινα Μουζάκη
Διευθυντής • Γιώργος Τούλας
Αρχισυντάκτρια • Τζένη Παυλίδου

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 

1 H τελετή έναρξης του 47ου 
Φεστιβάλ!

Το μαγικό ταξίδι στην ονειροχώρα του 
κινηματογράφου ξεκινά ως είθισται με ένδυμα 
επίσημο, διάσημες παρουσίες, χαμόγελα χαράς 
και ατμόσφαιρα γιορτής απόψε στο Ολύμπιον. 
Δυστυχώς, μόνο για όσους έχουν εξασφαλίσει 
την πολυπόθητη πρόσκληση εισόδου. Η αυλαία 
ανοίγει με την προβολή της τελευταίας ταινίας 
του Στίβεν Φρίαρς Η βασίλισσα / The Queen. 
Μαζί με το βραβείο καλύτερης ερμηνείας στο 
Φεστιβάλ Βενετίας 2006 για την Έλεν Μίρεν, 
η οποία ενσαρκώνει ιδανικά τη βασίλισσα 
Ελισάβετ, η ταινία απέσπασε το βραβείο 
FIPRESCI για τη σκηνοθεσία του αλλά και αυτό 
του καλύτερου σεναρίου (Golden Osella) για το 
σενάριο του Πίτερ Μόργκαν. 

2 Η τελετή λήξης 
του φεστιβάλ  

δέκα μέρες μετά (Κυριακή 26/11).
Για να δείτε από κοντά ποιοι θα φύγουν 
εστεμμένοι από τη φετινή διοργάνωση, αλλά 
και για να απολαύσετε την τελευταία ταινία 
του βετεράνου Αλέν Ρενέ Ιδιωτικοί φόβοι σε 
δημόσιους χώρους / Private Fears in Public 
Places (Αργυρός Λέοντας φεστιβάλ Βενετίας 
2006) που θα προβληθεί μετά την απονομή των 
βραβείων. 

3 Κοίτα ποιος μιλάει!
Η επέλαση των masterclasses μόνο 

ευτυχία μπορεί να γεμίσει τους απανταχού 
σινεφίλ του δεκαημέρου, καθώς μερικοί 
από τους πιο σημαντικούς δημιουργούς του 
παγκόσμιου κινηματογράφου έρχονται να 
μοιραστούν μαζί μας τα μυστικά της τέχνης 
τους. Μην τα χάσετε. Πρόκειται για μικρά 
πτυχία πάνω στην έβδομη τέχνη. Ραντεβού 
λοιπόν, σχεδόν καθημερινά, στην αίθουσα Τζων 
Κασσαβέτης με τους Wim Wenders-Walter 
Salles (21/11, 11.00): μια συζήτηση «στον 
δρόμο» με θέμα το ταξίδι και την περιπλάνηση 
ως κινηματογραφική θεματική, Κώστα Γαβρά 
(20/11, 11.00): ο παγκοσμίως αναγνωρισμένος 
έλληνας σκηνοθέτης διερευνά τις εθνικές 
πολιτικές για μια βιώσιμη κινηματογραφική 
βιομηχανία, Chen Kaige (25/11, 11.00): o 
βετεράνος του κινέζικου σινεμά σε μια ανοιχτή 
συζήτηση για το σινεμά της Άπω Ανατολής και 
όχι μόνο Christine Vachon (22/11, 11.�0) : η 
πρόεδρος της φετινής κριτικής επιτροπής είναι 
επίσης και ηγετική δύναμη του ανεξάρτητου 
αμερικάνικου κινηματογράφου με τεράστιες 
εμπορικές και καλλιτεχνικές επιτυχίες 
παγκοσμίως, ως παραγωγός. Γι’ αυτό και οι 
απόψεις της για το σινεμά έχουν ειδικό βάρος, 
Mogens Rukow (19/11, 11.00) : από τα χέρια 
του διάσημου Δανού σεναριογράφου έχει 
περάσει όλη η αφρόκρεμα του σύγχρονου 
δανέζικου κινηματογράφου, από τον Λαρς 
Φον Τρίερ και τον Τόμας Βίντεμπεργκ έως τον 

Περ Φλι και τον Κρίστοφερ Μπόε. Γνωστός 
και ως «ο γιατρός του Dogma», έχει πολλά 
να πει για τη σκανδιναβική σχολή σινεμά 
και όχι μόνο, Jasmila Zbanic (20/11, 1�.00): 
από το βραβείο του πρώτου Balkan Fund στη 
Θεσσαλονίκη το 200� για το υπό ανάπτυξη 
σενάριο του «Σεράγεβο σ’ αγαπώ» έως 
την Χρυσή Άρκτο του Βερολίνου (2006), η 
δημιουργός του μοιράζεται με το κοινό μια 
«ιστορία ανάπτυξης ενός σεναρίου», Lily 
Taylor (24/11, 11.00), η ηθοποιός – φετίχ του 
ανεξάρτητου αμερικάνικου σινεμά σε ένα 
μάθημα υποκριτικής με τίτλο «Παίζοντας με την 
Κάμερα», Νίκος Καβουκίδης (18/11, 11.00): ο 
βετεράνος διευθυντής φωτογραφίας και μοντέρ 
του ελληνικού σινεμά σε μια εφ’ όλης της ύλης 
συζήτηση για την κινηματογραφική εικόνα.

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

ΣΤΟΝ ΤΡΟΠΙΚΟ
ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ
30 ΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΑ
ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΑΣΕΤΕ 

 της Όλγας Κοζάτη



4 7 Ποιος θα φύγει με τον φετινό 
Χρυσό Αλέξανδρο;

Βάλτε τα δικά σας στοιχήματα αφού αφεθείτε 
στην «Περιπέτεια της Αφήγησης», τον τίτλο 
που, σύμφωνα με την καλλιτεχνική διευθύντρια 
του φεστιβάλ, Δέσποινα Μουζάκη, συνοψίζει 
φέτος τις 14 ταινίες του διεθνούς διαγωνιστικού. 
Νέοι δημιουργοί από τέσσερις ηπείρους 
αναμετριούνται με τα καθημερινά προβλήματα 
της ανθρώπινης ύπαρξης και δημιουργούν 
ένα κόσμο από επείγουσες ιστορίες που 
επιλέχθηκαν κυρίως για την φρεσκάδα του 
βλέμματος που φέρουν. Ανάμεσά τους και δύο 
ελληνικές: το Ροζ του Αλέξανδρου Βούλγαρη 
και Η ψυχή στο στόμα του Γιάννη Οικονομίδη. 

8 Νουρί Μπιλγκέ Τζεϋλάν.
Το τιμώμενο πρόσωπο φέτος του τμήματος 

«Ματιές στα Βαλκάνια» θεωρείται ένας από 
τους ανανεωτές του τουρκικού σινεμά, αγαπάει 
τον Αντονιόνι, τον Ταρκόφσκι και τον Όζου, 
ενώ υπογράφει εκτός από τη σκηνοθεσία, το 
μοντάζ, τη φωτογραφία και τα σενάρια των 
πολυβραβευμένων ταινιών του. Γνωρίστε τον 
μέσα από το αφιέρωμα στο έργο του αλλά και 
την μεγάλη φωτογραφική του έκθεση με τίτλο 
«Πανοραμική Τουρκία» που μας φέρνει, σε 
παγκόσμια πρώτη, στο Φεστιβάλ. Πρόκειται για 
τοπία και πορτρέτα που φωτογράφισε ο ίδιος 
κατά την διάρκεια των ταξιδιών του σε όλη την 
Τουρκία, αναζητώντας τοποθεσίες για τις ταινίες 
του (17-26/11, Αγορά Μπεζεστένι). 

9 Ημέρες Ανεξαρτησίας, 
χρονιά δεύτερη.

Το πιο νεανικό ίσως τμήμα του φεστιβάλ 
επανέρχεται δριμύτερο με μια συλλογή 40 
ταινιών, ποντάροντας στην πολυσυλλεκτικότητα 
και την διαφορετικότητα των προτάσεων 
του. Ανακαλύψτε το πολυσχιδές σύμπαν του 
τσέχου «αλχημιστή του φανταστικού» Γιαν 
Σβανκμάγιερ, την Αφρική του Αμπντεραμάν 
Σισακό (ο πρώτος δημιουργός από τη Μαύρη 
Ήπειρο που τιμάται με αφιέρωμα στο 
Φεστιβάλ), το κοινωνικά «στρατευμένο» σινεμά 
του ανεξάρτητου αμερικανού Τζιμ ΜακΚέι 
αλλά και το δίδυμο Ρόιστον Ταν – Βαλέσκα 
Γκρίζεμπαχ του τμήματος «Κάποιος να τους 
προσέχει». Σημειώστε επίσης τα ονόματα του 
Τζεμ Κοέν, της Σάρον Λόκχαρτ καθώς και τις 
νέες αριστουργηματικές δημιουργίες των Τσάι 
Μινγκ Λιανγκ (I Don’t Want to Sleep Alone) και 
Απιτσατπόνγκ Βερεσετακούλ (Syndromes and 
A Century). 

10 Μέσα στα πολλά πρόσωπα 
που θα βρεθούν ανάμεσά μας

θα είναι και ο Guillaume Laurent μετά 
της συζύγου του, Sandrine Bonnaire. Το 
συμπαθέσταστο ζευγάρι έρχεται από τη 
Γαλλία για μια ανοιχτή συζήτηση σχετικά 
με την μεταφορά λογοτεχνικών έργων στον 
κινηματογράφο. Και ως ειδικοί επί του θέματος 
έχουν πολλά να μας πουν. Από τη μεριά του, ο 
Laurent είναι σεναριογράφος των ταινιών Αμελί 
και Η πόλη των χαμένων παιδιών, ενώ έχει 
κάνει την προσαρμογή από το μυθιστόρημα του 
Sébastian Japrisot για την ταινία Ατέλειωτοι 
αρραβώνες. Όσο για την διάσημη Bonnaire, 
ηθοποιό - φετίχ του Pialat και πρωταγωνίστρια 
σημαντικών ταινιών των Chabrol, Leconte, De 
Palma, Rivette, Varda, Téchiné, έχει παίξει σε 
πολλές ταινίες βασισμένες σε μυθιστορήματα 
(26/11, 11.00, Κασσαβέτης).

4 Και αφού μιλάμε για πρόσωπα,
ας μην ξεχάσουμε την άφιξη 

δύο λαμπερών σταρ του ευρωπαϊκού 
κινηματογράφου στο φετινό φεστιβάλ. Η 
γαλλίδα ηθοποιός Εμμανουέλ Μπεάρ και η 
ιταλίδα Βαλέρια Γκολίνο θα βρίσκονται ανάμεσά 
μας! Η πρώτη με αφορμή την προβολή της 
τελευταίας της ταινίας Un crime σε σκηνοθεσία 
Μανουέλ Πραντάλ και η δεύτερη για την 
προβολή της ταινίας Respiro (2002), στην οποία 
πρωταγωνιστεί, σε σκηνοθεσία Εμανουέλε 
Κριαλέζε. Συνιστώ ψυχραιμία στο ανδρικό 
φεστιβαλικό κοινό. Έχουμε κι ένα επίπεδο...

5 Ο Βιμ Βέντερς είναι ένα 
πολύπλευρο ταλέντο.

Ναι, το ξέρετε αλλά ξέρατε ότι και η γυναίκα 
του έχει επίσης καλλιτεχνική φλέβα; Το ταλέντο 
τους, λοιπόν, ξεδιπλώνεται –παράλληλα με τις 
προβολές των ταινιών του αφιερώματος– σε 
μια έκθεση φωτογραφίας του Βιμ και 
της Ντονάτα Βέντερς, με εικόνες από τα 
γυρίσματα διάσημων ταινιών του όπως Γη 
της Επαγγελίας, Το τέλος της βίας, Buena 
Vista Social Club,Million Dollar Hotel, Μην 
ξαναγυρίσεις, Πέρα από τα σύννεφα (17/11/06-
�/1/07, Μουσείο Φωτογραφίας). Κάποιες από 
αυτές μάλιστα κάνουν την παγκόσμια πρώτη 
τους στη Θεσσαλονίκη. Η έκθεση έχει τίτλο 
Ακίνητα στιγμιότυπα από κινούμενες εικόνες, 
ενδεικτικός του εκπληκτικού περιεχομένου της. 
Μη τη χάσετε, όπως επίσης και την εκδήλωση 
που θα γίνει προς τιμήν του γερμανού 
σκηνοθέτη την Τρίτη 21/11 στις 20.00, στο 
Ολύμπιον.

6 «Το μάτι της φαντασίας, το 
χέρι της φαντασίας».

Η έκθεση με έργα ζωγραφικής, γλυπτά, 
μαριονέτες και έργα «απτικής τέχνης» 
(tactile art) του Γιαν Σβακμάγιερ (18/11 
– 10/12, Γενί Τζαμί), συμπληρώνει μοναδικά 
το υπερρεαλιστικό σύμπαν των ταινιών του 
διάσημου Τσέχου δημιουργού που θαυμάζουν 
ο Τέρι Γκίλιαμ και ο Τιμ Μπάρτον. Αν θέλετε κι 
άλλες αλχημιστικές εμπειρίες, μην χάσετε την 
εκδήλωση «Ένα απόγευμα με τον Σβανκμάγιερ» 
τη Δευτέρα 20/11 (1�.15, Παύλος Ζάννας). Μετά 
την προβολή των μικρού μήκους ταινιών του, 
θα ακολουθήσει συζήτηση του δημιουργού 
με το κοινό. Και για να είστε διαβασμένοι, ο 
72χρονος σκηνοθέτης ανήκει στην ομάδα των 
σουρρεαλιστών της Πράγας και ξεκίνησε την 
καριέρα του ως θεατρικός σκηνοθέτης. 

ΦΕΣΤΙΒΑΛ
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5
11 Αν σας αρέσει η video art,

μη χάσετε τα έργα της νεαρής κινέζας 
Κάο Φέι, τα οποία θα βρείτε εξαιρετικά. 
Μάλιστα, παρουσιάζεται σε ευρωπαϊκή 
πρεμιέρα η τελευταία της δουλειά Whose Utopia 
(2006). Τα βίντεο της Κάο Φέι θα προβάλλονται 
(17-26/11) κυκλικά όλη μέρα μέσα στον χώρο 
των Λουτρών στα Λουλουδάδικα - Γιαχουντί 
Χαμάμ. 

12 Παγκόσμια πρεμιέρα
και για το νέο έργο της καταξιωμένης 

καλλιτέχνιδας Ιβ Σάσμαν, τη video opera 
The Rape of the Sabine Women, που θα 
παρουσιαστεί την Κυριακή 19/11 στο Ολύμπιον 
(1�:00). Η Ιβ Σάσμαν με τη βιντεοκάμερά της 
συνδυάζει τη ζωγραφική με τον κινηματογράφο 
και δημιουργεί ένα «νέο εικαστικό είδος». 
Η δουλειά της αναφέρεται σε έργα τέχνης 
διάσημων ζωγράφων με βασικά συστατικά την 
κινούμενη εικόνα και τη διήγηση. Παράλληλα 
θα λειτουργεί έκθεση με έργα της Σάσμαν στο 
ΚΣΤ/Αποθήκη Β1 στο Λιμάνι, 19/11/06-7/1/07. 

13 Το 1o Φεστιβάλ Ψηφιακών 
Ταινιών είναι εδώ!

Το DigitalWave είναι ένα νέο διαγωνιστικό 
πρόγραμμα, αφιερωμένο αποκλειστικά στη 
σύγχρονη ελληνική ψηφιακή δημιουργία, 
στο οποίο συμμετέχουν 11 ταινίες. Η αυλαία 
ανοίγει στις 19/11 (21.15, Τώνια Μαρκετάκη) 
με την προβολή δύο από τις πρώτες ταινίες 
μυθοπλασίας που γυρίστηκαν στην Ελλάδα, 
σε αποκατεστημένες κόπιες από την Ελληνική 
Ταινιοθήκη: Οι περιπέτειες του Βιλλάρ (1924) 
του Ζόσεφ Χεπ και Ο μάγος της Αθήνας 
(19�1) του Αχιλλέα Μαδρά. Την προβολή τους 
συνοδεύει ζωντανή, ηλεκτρονική μουσική από 
το συνθέτη και παραγωγό Peekay Tayloh. 
Μη χάσετε την απονομή των βραβείων (25/11, 
20.�0, Μαρκετάκη) και αμέσως μετά την 
προβολή της καινούριας ταινίας του Κώστα 
Σφήκα, Μεταμόρφωση.

14 Μια χώρα με σπουδαίο 
κινηματογραφικό παρελθόν, 

αλλά ένα ακόμα πιο δυναμικό παρόν. Αυτή 
είναι η Κίνα, που φέτος έχει την τιμητική της 
στο φεστιβάλ. Υπό τον τίτλο «Νέος Κινέζικος 
Κινηματογράφος: Μια διαφορετική όψη», το 
φεστιβάλ σε συνεργασία με τον έγκριτο κριτικό 
του Variety και ειδήμων του ασιατικού σινεμά, 
Ντέρεκ Έλι, φέρνουν κοντά μας τις δημιουργίες 
22 νέων ανερχόμενων σκηνοθετών. Μην 
προσπαθήσετε να προφέρετε τα ονόματά τους 
αν δεν μιλάτε τα μανδαρίνικα. Απλά ανακαλύψτε 
τους. Το αφιέρωμα συμπληρώνεται με μια 
ανοιχτή συζήτηση για τον νέο κινεζικό σινεμά 
την Πέμπτη 2�/11 (11.00, Τζον Κασσαβέτης) 
ενώ για όσους θέλουν λίγη Κίνα ακόμα στο 
πρόγραμμά τους, υπάρχει και η άφιξη του 
σπουδαίου σκηνοθέτη Τσεν Κάιγκε (Αντίο 
παλλακίδα μου, Γλυκά σκότωσέ με, The 
Promise) για την παρουσίαση της ταινίας του 
Ο αυτοκράτορας και ο δολοφόνος (1999), της 
οποίας θα προηγηθεί ειδική εκδήλωση προς 
τιμήν του σκηνοθέτη (25/11, 19.�0, Ολύμπιον). 

15 Ποδόσφαιρο, 
καρναβάλι, καϊπιρίνια.

Και τώρα που έγραψες όλα όσα ξέρεις για την 
Βραζιλία, σημείωσε δίπλα και το βραζιλιάνικο 
σινεμά. Με ένα αντιπροσωπευτικό αφιέρωμα 18 
ταινιών που διατρέχει όλη την κινηματογραφική 
εξέλιξη της Βραζιλίας – από το Cinema Novo 
της δεκαετίας του ’60 έως σήμερα – αλλά 
και την ιστορία της χώρας, το Φεστιβάλ 
φωτίζει φέτος ένα σινεμά γεμάτο αδρεναλίνη, 
συναίσθημα και ανθρώπινη ευαισθησία. Αν 
θέλετε να εντρυφήσετε ακόμα περισσότερο στην 
πλούσια αυτή κινηματογραφία, δεν έχετε παρά 
να παρακολουθήσετε την ανοιχτή συζήτηση 
για το βραζιλιάνικο σινεμά (Τρίτη 21/11, 1�.00, 
αίθουσα Τζων Κασσαβέτης). Οι Βάλτερ Σάλες, 
Katjia Lund και Orlando Senna θα είναι εκεί για 
να σας διαφωτίσουν. 

16 Ας μην ξεχνάμε φυσικά
και όσα γίνονται εκτός των αιθουσών, 

όπως για παράδειγμα το Balkan Fund (18 
– 20/11, Αποθήκη 8), το οποίο απευθύνεται σε 
παραγωγούς. Σ’ αυτό συμμετέχουν 12 σχέδια 
σεναρίου τα οποία αξιολογεί μια πενταμελής 
διεθνή επιτροπή και βραβεύει τα 4 καλύτερα 
με 10.000 ευρώ το καθένα. Μπορεί να μην 
προλαβαίνετε να παρακολουθήσετε τα δρώμενα 
του Balkan Fund, μπορείτε όμως να πάτε στην 
απονομή των βραβείων (20/11, 20.00, Τορνές).

17 Παράλληλα,
διοργανώνεται η 2η ετήσια Αγορά 

Κινηματογραφικών Ταινιών (17 – 26/11) και 
το 2ο Φόρουμ Συμπαραγωγών Crossroads 
(2� – 25/11). Αυτά μπορεί να μην αφορούν 
το ευρύ κοινό όμως φέρνουν σε επαφή τους 
επαγγελματίες του χώρου μεταξύ τους. 
Επίσης, ξεκινάει φέτος μια νέα εκπαιδευτική 
δραστηριότητα, το Salonica Studio (24 - 26/11), 
το οποίο φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως μια 
εισαγωγή στους τελειόφοιτους σπουδαστές 
κινηματογραφικών σχολών στον τομέα 
της παραγωγής, στην τέχνη της διεθνούς 
συμπαραγωγής, σε ένα ζωντανό, πολυεθνικό 
φόρουμ. Όλα στην Αποθήκη 8, στο λιμάνι. 

18 Βρείτε στο χάρτη
τα Λουτρά Παράδεισος - Μπέη Χαμάμ 

και επισκεφτείτε την εγκατάσταση – περιβάλλον 
της Λήδας Παπακωνσταντίνου, με προβολές 
όλων των φιλμ της εικαστικού, που υπήρξε από 
τους πρώτους και ελάχιστους καλλιτέχνες στην 
Ελλάδα, που χρησιμοποίησαν την performance 
ως εκφραστικό εργαλείο στις δεκαετίες του 
’70 και ’80. Την ημέρα των εγκαινίων (18/11, 
19.00) στις 12.00 θα γίνει και η παρουσίαση του 
βιβλίου της Performance, Film, Video 1969 
– 2004, στο Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης 
Τέχνης. Από 16/11 έως �/12.

19 Και οι εικαστικές διαδρομές
του δεκαημέρου συνεχίζονται με δύο 

παράλληλες εκθέσεις. Οι γυμνές ασπρόμαυρες 
φωτογραφίες του Μιχάλη Αναστασίου, υπό τον 
τίτλο «Η Εποχή του Ομιλούντος», σας περιμένουν 
στο Αντλιοστάσιο του ΟΛΘ, ενώ για τους φίλους 
της ζωγραφικής, η Ράνια Καπελάρη ζωντανεύει 
σκηνογραφικά το χώρο της Αποθήκης 8 με την 
«Ελεγεία της Περιπλάνησης». Θέμα της, το ταξίδι 
μέσα από τον κινηματογράφο. Και οι δύο από 17 
έως 26/11.

 

20 Τέσσερις σημαντικοί έλληνες 
σεναριογράφοι

θα τιμηθούν φέτος από το Φεστιβάλ. Οι 
εκδηλώσεις θα γίνουν στην αίθουσα Τώνια 
Μαρκετάκη ενώ θα ακολουθεί κάθε φορά και 
προβολή μιας ταινίας του τιμώμενου καλλιτέχνη. 
Σημειώστε τα ραντεβού: Βαγγέλης Γκούφας, 
Ταξίδι, 21/11, 17.00. Πάνος Κοντέλλης, Διωγμός, 
22/11, 16.45. Λάκης Μιχαηλίδης, Η αρχόντισσα 
και ο αλήτης, 2�/11, 16.45. Γιάννης Τζιώτης, 
Ντάμα σπαθί, 24/11, 16.�0. 

15

14
11



6

27 Τι λένε οι έλληνες 
σκηνοθέτες όταν συζητούν 

μεταξύ τους;
Ανακαλύψτε το, παρακολουθώντας τις 
συναντήσεις του «Συζητώντας» («Just 
Talking»), μια αφορμή για χαλαρή κουβέντα 
και ανταλλαγή απόψεων γύρω από το σινεμά. 
Καθημερινά στις 16.00, στο Εντευκτήριο του 
ΟΛΘ. 

28 Διάσημες υπογραφές 
σε νέες περιπέτειες,

λαμπεροί σταρ σε ταινίες νέων δημιουργών. Αν 
θέλετε να τις ανακαλύψετε, βγάλτε εισιτήριο 
για τις «Ειδικές Προβολές» του Διεθνούς 
Τμήματος. Εκεί σας περιμένουν οι τελευταίες 
ταινίες των Ντέηβιντ Λυντς, Γκιγιέρμο Ντελ 
Τόρο, Ντάρεν Αρονόφσκι, Ρίτσαρντ Λινκλέιτερ, 
αλλά και vintage προβολές όπως αυτή του 
«χαμένου» για πολλά χρόνια βωβού φιλμ του 
Σαμ Γουντ «Πέρα απ’ τα βράχια» (1922), το 
οποίο βρέθηκε το 200� στο Κινηματογραφικό 
Μουσείο της Ολλανδίας και προβάλλεται στο 
φεστιβάλ σε συνεργασία με την Ταινιοθήκη της 
Ελλάδος. 

29. Kourtrajmé.
Η «αναρχική» κολεκτίβα καλλιτεχνών 

από την Γαλλία, με ιδρυτικά μέλη ονόματα όπως 
ο Βενσάν Κασέλ, ο Ματιέ Κασοβίτς και ο Ρομάν 
Γαβράς, αποβιβάζεται στο φεστιβάλ για να 
συμμετάσχει σε μια ανοιχτή συζήτηση για τον 
ψηφιακό κινηματογράφο (22/11, 10.00. Τζων 
Κασσαβέτης), στο πλαίσιο του DigitalWave. Ο 
πρωτοπόρος Κρις Μαρκέρ τους έχει βαφτίσει 
τη νέα «nouvelle vague» του γαλλικού σινεμά. 
Αλήθεια ή ψέματα; Μια συνάντηση μαζί τους 
ίσως δώσει την απάντηση. 

30 Πέντε δεκαετίες  
ελληνικής φιλμογραφίας

αποτυπώνουν το θέμα της μετανάστευσης σε 
όλες του τις κοινωνικοπολιτικές διαστάσεις στην 
ελληνική κοινωνία. Όλα αυτά στο αφιέρωμα με 
τίτλο «Σε ξένο τόπο: 50 χρόνια μετανάστευσης 
στον ελληνικό κινηματογράφο» που φιλοξενεί 
φέτος το φεστιβάλ. Το ταξίδι κρατάει όσο 
29 ταινίες, από το «Δολάρια και όνειρα» του 
Ίωνα Νταϊφά (1956) έως το Delivery του Νίκου 
Παναγιωτόπουλου (2005). 

21 Με μια ξεχωριστή  
μέρα μνήμης,

τιμάται ο Αλέξης Δαμιανός που έφυγε από 
τη ζωή τον περασμένο Μάιο. Στο πλαίσιο 
του αφιερώματος για τη μετανάστευση στον 
ελληνικό κινηματογράφο θα προβληθεί στις 
2�/11 η ταινία του Μέχρι το πλοίο (12.00, 
Τώνια Μαρκετάκη). Ταυτόχρονα, περάστε και 
από το Μουσείο Κινηματογράφου, όπου θα 
προβάλλονται στη διάρκεια της μέρας οι ταινίες 
του σκηνοθέτη. Την ίδια μέρα θα παρουσιαστεί 
και το βιβλίο του Λάκη Παπαστάθη Όταν ο 
Δαμιανός γύριζε την «Ευδοκία».
Φέτος έφυγε από τη ζωή και ο σκηνοθέτης 
Γιάννης Φαφούτης, τον οποίο θα τιμήσει το 
Φεστιβάλ με την προβολή της ταινίας του Τα 
όπλα μου ρίχνουν λουλούδια (20/11, 15.45, 
Μαρκετάκη).

22 Να κάτι που ίσως δεν ξέρατε!
Η Μαρία Πλυτά υπήρξε η πρώτη 

ελληνίδα που κάθισε στην καρέκλα του 
σκηνοθέτη, σπάζοντας με την τόλμη της το 
ανδρικό μονοπώλιο στο χώρο και γυρίζοντας 
συνολικά 17 ταινίες. Το Φεστιβάλ την 
τιμά φέτος προβάλλοντας μια από τις πιο 
αντιπροσωπευτικές της δημιουργίες, την Eύα 
(195�), στους τίτλους της οποίας εμφανίζονται, 
για πρώτη φορά στον κινηματογράφο, τα 
ονόματα του Mίκη Θεοδωράκη στη μουσική 
επένδυση και του Γιάννη Tσαρούχη στα 
σκηνικά. Στη μνήμη της πρωτοπόρου 
καλλιτέχνιδας, η οποία έφυγε πρόσφατα από τη 
ζωή, θα γίνει ειδική τιμητική εκδήλωση αύριο 
στις 18.�0 στην αίθουσα Τώνια Μαρκετάκη.

23 Ανάμεσα στα πρόσωπα που 
θα τιμηθούν φέτος

είναι και ο σκηνοθέτης και θεωρητικός του 
κινηματογράφου Δήμος Θέος. Με την ευκαιρία 
αυτή, μη χάσετε το Κιέριον και το μικρού 
μήκους ντοκιμαντέρ Εκατό ώρες του Μάη, 
ταινία - σταθμός τόσο για τον ίδιο τον Θέο 
(είναι η πρώτη του προσωπική δουλειά), όσο 
και για τον εγχώριο πολιτικό κινηματογράφο. 
Για το σκηνοθέτη θα γίνει και ειδική τιμητική 
εκδήλωση στις 22/11 (20.00, Ολύμπιον).

24 Ένα βιβλίο που σίγουρα 
αξίζει όλοι να ξεφυλλίσουμε

είναι ο Ελληνικός κινηματογράφος της Αγλαΐας 
Μητροπούλου. Πρόκειται για ένα ανεκτίμητο 
βιβλίο – ντοκουμέντο για την ιστορία της εξέλιξης 
του εθνικού μας σινεμά, που επανεκδίδεται 
με μια πιο σύγχρονη αισθητική ματιά. Θα 
το παρουσιάσουν στο Φεστιβάλ οι Νίκος 
Κούνδουρος, Νίκος Παναγιωτόπουλος, Marc Paul 
Mejer και Μαρία Κομνηνού (19/11, 17.00, Ζάννας).

25 Φεστιβάλ χωρίς party και 
μουσική δε γίνεται

Σκέφτεστε καλύτερο τονωτικό μετά από τον 
καθημερινό μαραθώνιο θέασης ταινιών στις 
σκοτεινές αίθουσες; Εμείς πάλι, όχι. Γι’ αυτό 
και αποστηθίζουμε το επίσημο νυχτερινό δελτίο 
διασκέδασης του Φεστιβάλ: πάρτι έναρξης απόψε 
το βράδυ (Αποθήκη Γ’, λιμάνι), πάρτι ελληνικού 
τμήματος με Αργύρη Μπακιρτζή και Mode Plagal 
(Σάββατο 18/11, Αποθήκη Γ’), Balkan Festival 
Band (Κυριακή 19/11, Αποθήκη Γ’), συναυλία 
του περιοδικού «Δίφωνο» (Τετάρτη 22/11, Παλέ 
Ντε Σπορ), Νίκος Παπάζογλου (Πέμπτη 2�/11, 
Αποθήκη Γ’) και φυσικά το καθιερωμένο πάρτι 
του τμήματος «Ημέρες Ανεξαρτησίας» στο 
μπαρ Santé (Πέμπτη 2�/11) με τον DJ MEHDI. 

Επιστροφή στην Αποθήκη Γ’ για το πάρτι του ΕΚΚ 
(Παρασκευή 24/11) και Σάββατο 25/11 στο Μύλο 
όπου η γνωστή ηθοποιός Juliette Lewis μαζί με 
το συγκρότημά της The Licks θα ηχήσουν ροκ 
στ’ αυτιά μας. Ο αποχαιρετισμός στο dance floor 
θα σημάνει την Κυριακή 26/11 με το πάρτι λήξης 
του Φεστιβάλ στο Colonial. Ή μήπως όχι; Διότι, τη 
Δευτέρα έρχονται τα Κρατικά Κινηματογραφικά 
Βραβεία με το δικό τους πάρτι στο Shark. Και μην 
απελπίζεστε, αν στα περισσότερα πάρτι χρειάζεστε 
πρόσκληση για να εξασφαλίσετε είσοδο. Όλο και 
κάποιος θα βρεθεί να σας καλέσει! 

26 12 σκηνοθέτες από 10 
διαφορετικές χώρες,

ένα ορμητικό κολάζ από δώδεκα ταινίες-
στιγμιότυπα που απεικονίζουν τη δύσκολη 
εφηβεία και ένα ολοκαίνουριο τμήμα του 
φεστιβάλ που, κάτω από το γενικό όνομα 
FOCUS, θα εστιάζει κάθε χρόνο σε ένα 
διαφορετικό θεματικό πυρήνα. Ο φετινός 
με τον τίτλο «Focus: Εφηβικός Πόθος/ 
Εφηβικός Πόθος», εμπνευσμένο από το 
δεύτερο φωτογραφικό άλμπουμ του Λάρι 
Κλαρκ, συγκεντρώνει τις βιωματικές ματιές 
νέων δημιουργών γύρω από την πιο καίρια 
και καταλυτική, για την διαμόρφωση της 
ανθρώπινης ταυτότητας, περίοδο. Αυτή της 
εφηβείας, με την οποία όλοι συναντηθήκαμε 
κάποτε. 

ΦΕΣΤΙΒΑΛ
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Οι χώροι του 47ου Φεστιβάλ

01 Κινηματογράφοι Ολύμπιον-Παύλος Ζάννας  
Πλατεία Αριστοτέλους 10, τηλ 2310 378400 
Προβολές Ταινιών όλων των προγραμμάτων 

02   Αποθήκη Α 
• Aίθουσα Σταύρος Τορνές 
Ματιές στα Βαλκάνια, Βραζιλιάνικο και Focus   
• Αίθουσα Τζον Κασσαβέτης 
Μέρες Ανεξαρτησίας,Focus και Masterclasses 

03  Αποθήκη Δ 
• Αίθουσα Φρίντα Λιάππα 
Βίμ Βέντερς, Κινέζικο, Focus, Διεθνές Διαγνωστικό   
• Αίθουσα Τώνια Μαρκετάκη 
Ελληνικό 2006, Digital Wave, Ελληνικά Αφιερώματα 

04  Αποθήκη Γ 
Κεντρικό Κτίριο Φεστιβάλ 
Πάρτι Έναρξης, Συναυλία Ελληνικού τμήματος, Balkan Festival Band

05  Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης 
Λιμάνι Θεσσαλονίκης, τηλ. 2310 566716  
Έκθεση φωτογραφίας Wim & Donata Wenders 
Μουσείο Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης 
Λιμάνι Θεσσαλονίκης, τηλ. 2310 508398  
Έκθεση αφισών ταινιών του Krzystof Kieslowski

06  Αποθήκη 8 
• INDUSTRY CENTRE (Balkan Fund & European 
Screenwriter’s Conference, Agora, Crossroads/Co-Production 
Forum. Salonica Studio, Ελληνικά Σωματεία και Οργανισμοί)  
• Έκθεση ζωγραφικής Ράνιας Καπελιάρη 
Η Ελεγεία της Περιπλάνησης

07  Αντλιοστάσιο  
Έκθεση φωτογραφίας Μιχάλη Αναστασίου «Η εποχή του ομιλούντος»

08  Αποθήκη Β1 - Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης 
Τηλ. 2310546683  
Έκθεση Eve Sussman

09  Εντευκτήριο  
Χώρος για συνεντεύξεις τύπου Ελλήνων, με τον τίτλο “Συζητώντας” 
(καθημερινά, 4 μ.μ.) • Happy Hour 5-7 μ.μ. 

10  Santé  
Καποδιστρίου 3, τηλ. 2310 510008 
Πάρτι Τμήματος Μέρες Ανεξαρτησίας 

11  Βακούρα  
Ιωάννου Μιχαήλ 8, τηλ. 2310 225152 
Προβολές όλων των τμημάτων του Φεστιβάλ 

12  Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης  
Μ. Ανδρόνικου 6, τηλ. 2310 830538 
Προβολές Digital Wave και Wim Wenders

13  Μπέι Χαμάμ - Λουτρά Παράδεισος  
Εγνατία & Μητρ. Γενναδίου-Αριστοτέλους, τηλ. 2310 226931 
Έκθεση video-art Λήδα Παπακωνσταντίνου

14  Γιαχουντί Χαμάμ - Λουτρά στα Λουλουδάδικα  
Κομνηνών & Βασιλέως Ηρακλείου 
Έκθεση video-art της Cao Fei

15  Μπεζεστένι 
Σκεπαστή Αγορά Εγνατία & Βενιζέλου 
Έκθεση φωτογραφίας Nuri Bilge Ceylan 

16  Γενί Τζαμί 
Αρχαιολογικού Μουσείου 30, τηλ. 2310 857978 
Έκθεση zωγραφικής/σχεδίων/αντικειμένων 
της Eva Svankmajerova και του Jan Svankmajer

17  Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης  
25ης Μαρτίου και παραλία, τηλ. 2310 895800 
Τελετή Απονομής Κρατικών Βραβείων Κινηματογράφου 

18  Shark  
Αργοναυτών 2 & Σοφούλη, τηλ. 2310 416855 
Πάρτι Απονομής Κρατικών Βραβείων 

19  Παλέ Ντε Σπόρ 
Συναυλία Διφώνου με τραγούδια από τον Ελληνικό Κινηματογράφο 

20  Colonial 
Πλ. Αριστοτέλους 10, τηλ. 2310 278920 
Πάρτη Λήξης Φεστιβάλ 

21  Μύλος  
Ανδρέου Γεωργίου 56, τηλ. 2310 551838 
Συναυλία Τζουλιέτ Λούις
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
του Γιώργου Τούλα

ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΩΡΑΦΑΣ

Πως είναι να παρακολουθεί κανείς ένα 
φεστιβάλ ως πρόεδρος; 
Είναι πιο ξεκούραστο φυσικά να είσαι ένας 
απλός θεατής. Και πιο άνετο και πιο ήσυχο 
και λιγότερο αγχωτικό. Ως πρόεδρος βέβαια 
είναι πιο δημιουργικό. 

Πως κύλησε αυτή η χρονιά από πέρσι μέ-
χρι σήμερα;
Ταξίδεψα σε πολλά ξένα φεστιβάλ για να δω 
πως λειτουργούν, να συλλέξω καλές ιδέες και 
λεπτομέρειες που πιθανά θα μπορούσαμε να 
προσαρμόσουμε και εδώ. 

Υπάρχουν πράγματα που ζηλεύετε σε ξέ-
να φεστιβάλ; 
Τα μόνα πράγματα που ίσως ζηλεύω είναι η 
παρουσία μεγάλων δημιουργών που φαίνε-
ται εύκολη αλλά είναι εξαιρετικά δύσκολη λό-
γω του εντατικού τους προγράμματος. Βλέπετε 
δεν έχουν όλοι αυτοί συμφέροντα να χάσουν 
χρόνο έστω και για μια τιμητική εκδήλωση. 
Παρόλα αυτά εμείς είμαστε πια ένα μεγάλο 
φεστιβάλ και αυτό πολλοί άνθρωποι το εκτι-
μούν και φυσικά δέχονται να συμμετάσχουν. 

Τι σας αρέσει στο δικό μας φεστιβάλ; 
Η φοβερή ενέργεια της πόλης, η τοποθεσία 
που διεξάγεται το Φεστιβάλ, η πλατεία, το λι-
μάνι, το πάθος του κόσμου, που το έχει καθι-
ερώσει τόσα χρόνια και βλέπει φανατικά ται-
νίες, παρακολουθεί το σινεμά του κόσμου και 
τις ελληνικές ταινίες. Είναι τόσο ωραίο το Φε-
στιβάλ σε αυτή την πόλη. Περπατάς παντού, 
συναντάς ανθρώπους, δημιουργούς, έχει 
χρώμα και ένταση. Έξω δεν είναι έτσι. Είναι 
πιο απρόσωπα. 

Η φετινή διοργάνωση πως προβλέπεται; 
Είναι σημαντική χρονιά. Πέρσι είχαμε μεγάλη 
επιτυχία. Φέτος νομίζω θα πάμε ακόμα καλύ-
τερα. Πέρα από τις ταινίες έχουμε σημαντικές 
εκθέσεις, πάρτι, σημαντικούς καλεσμένους. 
Ίσως να μην προφτάσουμε να είμαστε σε όλα. 
Αλλά ξέρετε σε ένα φεστιβάλ καλείς πολύ κό-
σμο και μέχρι τελευταία στιγμή συνήθως δεν 
ξέρεις πόσοι θα έρθουν. Περιμένεις απαντή-
σεις μέχρι τέλους. 

Στους ξένους πως φαίνεται το Φεστιβάλ;
Τους αρέσει πολύ το κλίμα του. Το ότι δεν χά-
νεται το φεστιβάλ σε 20 αίθουσες στην πόλη. 
Σε άλλες πόλεις έξω δεν έχουν τη δυνατότητα 
να είναι μαζεμένοι, δεν υπάρχει η αίσθηση 
της εστίας που υπάρχει εδώ. Εντυπωσιάζονται 
από τον προγραμματισμό. Εγώ εδώ συνήθως 
λόγω των υποχρεώσεων δεν προλαβαίνω να 
δω πολλές ταινίες. 

Μερικά highlights ίσως; 
Τον Βέντερς φυσικά, το γιο του Γαβρά τον Ρο-
μάν, την Kourtrajmé, αυτό το κίνημα με τη φο-
βερή ενέργεια που αντιπροσωπεύει την ελπίδα 
που θα γεννήσει το νέο. Ίσως όχι από την αρ-
χή αριστουργήματα αλλά σίγουρα ελπίδες. Ίσως 
χρειάζεται να γίνει και στην Ελλάδα κάτι τέτοιο, 
να έρθει ένα νέο κύμα που θα απορρίψει την 
παθητικότητα, να μην περιμένει κανείς 3 χρό-
νια για να πάρει λεφτά και να κάνει ταινία πέ-
φτοντας σε κατάθλιψη. Να βρεθεί τρόπος για τα 
ελληνικά ταλέντα να μπορούν φέρουν στον κό-
σμο τη φωνή της Ελλάδας, να βοηθήσουν ακό-
μα και στον τουρισμό. Επένδυση που θα φέρει 
πολλά οφέλη. 

Τι θα κάνετε μετά το Φεστιβάλ; 
Ξεκινώ στο Λος Άντζελες μια ταινία με το Ρέι 
Λιότα, μια ακόμα γαλλική ταινία και θέατρο 
με τον Πίτερ Μπρουκ. Και θα ήθελα λίγο να 
μην ταξιδεύω άλλο. Να αράξω για λίγο.
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Μου αρέσει η τοποθεσία που διεξάγεται το 
Φεστιβάλ, η πλατεία, το λιμάνι, το πάθος του 
κόσμου, που το έχει καθιερώσει τόσα χρόνια 
και βλέπει φανατικά ταινίες, παρακολουθεί το 

σινεμά του κόσμου και τις ελληνικές ταινίες. 
Είναι τόσο ωραίο το Φεστιβάλ σε αυτή την πόλη. 

Μ' ΑΡΕΣΕΙ Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΕΔΩ ΚΑΙ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ, Ο ΔΙΑΣΗΜΟΣ 
ΕΛΛΗΝΑΣ ΗΘΟΠΟΙΟΣ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ ΣΕ ΟΛΟ 
ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ 
ΤΟΥ, ΣΥΝΑΝΤΑ ΔΙΑΣΗΜΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΤΟΥ 
ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΔΕΙ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΝΤΟΥ. ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΤΗ ΦΕΤΙΝΗ 
ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΣ ΜΙΛΗΣΕ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΥ 
ΠΕΡΑΣΕ, ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΟΣΑ ΘΑ 
ΓΙΝΟΥΝ ΦΕΤΟΣ. 
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
του Γιώργου Τούλα. Φωτογραφίες: Μενέλαος Μυρίλλας

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΟΥΖΑΚΗ 

Τι σας έμαθε η χρονιά που πέρασε από 
την περσινή διοργάνωση μέχρι το 47ο;
Ήταν μια γεμάτη χρονιά αυτή που μεσολάβη-
σε από το τέλος της 46ης διοργάνωσης μέχρι 
την έναρξη της 47ης! 
Αφ’ ενός, η προετοιμασία για το επόμενο φε-
στιβάλ ξεκίνησε την επομένη της ολοκλήρω-
σης του 46ου: αναζήτηση ταινιών νέων κινη-
ματογραφιστών από όλον τον κόσμο που να 
συγκεντρώνουν τα χαρακτηριστικά που ανα-
ζητούμε για το επίσημο πρόγραμμά μας: φρέ-
σκια ματιά, πρόκληση στη γραφή, δυνατά θέ-
ματα. Οργάνωση των αφιερωμάτων, των νέων 
τμημάτων, των νέων μας αναπτυξιακών δρα-
στηριοτήτων και του Industry Center. 
Αφ’ ετέρου, το Φεστιβάλ είναι ένας ζωντανός 
οργανισμός με εκδηλώσεις σε όλη τη διάρκεια 
του χρόνου, με κορυφαίες στιγμές του: το Φε-
στιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου, με ανα-
βαθμισμένη από την προηγούμενη χρονιά συ-
νεργασία και υποστήριξη με τη Γαλλική Πρε-
σβεία και το Γαλλικό Ινστιτούτο. Το Crash 
Fest, το καινούριο φεστιβάλ με σπουδαστι-
κές ταινίες στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία 
με το Τμήμα Κινηματογράφου του ΑΠΘ. Το 
νέο πρόγραμμα «Το Φεστιβάλ Κινηματογρά-
φου Θεσσαλονίκης στην Αθήνα», με πρεμιέ-
ρες επιλεγμένων ταινιών που προβλήθηκαν 
για πρώτη φορά στη διάρκεια της διεξαγωγής 
του Φεστιβάλ στη Θεσσαλονίκη. Και, βέβαια, 
το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης-Εικό-
νες του 21ου αιώνα. Αλλά και τις ειδικές εβδο-
μάδες ειδικών προγραμμάτων και αφιερωμά-
των στη βασική μας αίθουσα στη Θεσσαλονί-
κη, το «Ολύμπιον». Επί πλέον, συμμετείχαμε 
ενεργά στην παρουσία για πρώτη φορά της 
Ελλάδας με περίπτερο στο Φεστιβάλ Κανών 
τον περασμένο Μάιο – κάτι που έδωσε μεγά-
λη ώθηση στην εικόνα του Φεστιβάλ στον δι-
εθνή κινηματογραφικό χώρο. 
Σε συνεχή δραστηριότητα το Φεστιβάλ, σε 
εγρήγορση κι εμείς μαζί του! Αυτό είναι εν 
κατακλείδι το «ηθικό δίδαγμα» της χρονιάς 
που πέρασε.

Υπάρχουν πράγματα που βελτιώθηκαν σε 
σχέση με πέρσι; 
Αναπτύσσουμε κι επεκτείνουμε σταθερά τους 
στόχους μας. Με σεβασμό στην κινηματογραφι-
κή ιστορία, το Φεστιβάλ αποτελεί χώρο ανακά-
λυψης των νέων τάσεων, παρέχει βήμα στους 
δημιουργούς, επιτελεί έναν ουσιαστικό εκπαι-
δευτικό και παιδευτικό ρόλο, είναι νεανική κυ-
ψέλη ζωής, δημιουργικής συνομιλίας των επι-
σκεπτών του και ανταγωνιστική αγορά.
Στο 47ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλο-
νίκης, παρουσιάζουμε την πρεμιέρα του πρώ-
του διαγωνιστικού τμήματος του Ελληνικού 
Προγράμματος DigitalWave, με ψηφιακές ται-
νίες Ελλήνων δημιουργών, που αρθρώνουν 
μια νέα γλώσσα, ψηλαφίζουν ένα νέο τρόπο 
παραγωγής, αναζητούν μία νέα προσέγγιση 
του κοινού.
Υπάρχουν σημαντικές νέες αναπτυξιακές δρά-
σεις. Και αφορούν, τόσο στην προώθηση και 
ενίσχυση της ελληνικής ταινίας, όσο και στην 
δημιουργία ενός πλαισίου φιλοξενίας καινο-
τόμων πρωτοβουλιών, νέων δραστηριοτήτων 
και εκπαιδευτικών προγραμμάτων. 

Δημιουργούμε στη νέα –για το Φεστιβάλ– 
Αποθήκη 8, το Industry Center, μια «ομπρέ-
λα» για τις αναπτυξιακές δραστηριότητες του 
Φεστιβάλ, Agora, Crossroads και Balkan 
Fund, και χώρο φιλοξενίας καινοτόμων πρω-
τοβουλιών. Εδώ είναι το σημείο όπου η αγο-
ρά συναντιέται με την τέχνη, το όνειρο με την 
υλοποίηση, η ενημέρωση με τον διάλογο.

ΕΞΑΣΚΩΝΤΑΣ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΟ ΟΝΕΙΡΟ 

Tο Φεστιβάλ αποτελεί χώρο ανακάλυψης των 
νέων τάσεων, παρέχει βήμα στους δημιουργούς, 
επιτελεί έναν ουσιαστικό εκπαιδευτικό και 
παιδευτικό ρόλο, είναι νεανική κυψέλη ζωής, 
δημιουργικής συνομιλίας των επισκεπτών του 
και ανταγωνιστική αγορά.

➜
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Στο Industry Center, εισάγουμε:
Το Salonica Studio - Student Workshops, σε 
συνεργασία με το Τμήμα Κινηματογράφου του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 
τη νέα, εκπαιδευτική πρωτοβουλία του Φεστι-
βάλ για τους ειδικευόμενους στην παραγωγή 
φοιτητές κινηματογραφικών σχολών από τη 
Μεσόγειο, τα Βαλκάνια και την Ευρώπη. 
Το Balkan Works in Progress, ένα πρόγραμ-
μα - συνεργασία της Αγοράς και του τμήμα-
τος Ματιές στα Βαλκάνια, η ευκαιρία για τους 
επαγγελματίες να ανακαλύψουν ταινίες από 
την περιφέρεια των Βαλκανίων πριν από την 
ολοκλήρωσή τους και να συμμετάσχουν σε 
αυτές ως συμπαραγωγοί.
Αλλά και το 1ο Συνέδριο Ευρωπαϊκού Σενα-
ρίου στο πλαίσιο του Balkan Fund, στο οποίο 
διερευνώνται η ταυτότητα και οι διαστάσεις 
της έννοιας του ευρωπαϊκού σεναρίου. 

Ο ρόλος ενός καλλιτεχνικού διευθυντή 
όπως εσείς έχει εκτός από το αμιγώς καλ-
λιτεχνικό κομμάτι και πολύ λάντζα. Από 
δεκάδες θεσμικές συναντήσεις μέχρι διεκ-
περαιώσεις γραφειοκρατικών ζητημάτων. 
Πως τα αντιμετωπίζετε όλα αυτά; 
Με σοβαρότητα, σεβασμό, αλλά και επιμονή. 
Το όραμα είναι ο οδηγός και η προϋπόθεση 
για την ανάληψη των καθηκόντων μιας τέτοι-
ας θέσης. Απ’ την άλλη όμως, απαιτείται οργα-
νωτική πείρα, υπομονή και προσήλωση στους 
στόχους που θέτουμε. 
Το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Ο ιδανικός συν-
δυασμός τους, βοηθά να επιτευχθεί το αρτιό-
τερο και ουσιαστικότερο δυνατό αποτέλεσμα

Ακούτε την κριτική που λέγεται ή γράφε-
ται για το θεσμό; 
Όταν η κριτική είναι καλοπροαίρετη και προ-
έρχεται από ανθρώπους με βαθιά γνώση του 
αντικειμένου, βοηθά στο να διορθώνουμε τυ-
χόν λάθη ή παραλείψεις, μας βοηθά να εξελ-
λισσόμαστε. Η αμφισβήτηση άλλωστε μπορεί 
να συμβάλλει καταλυτικά – και με τον πιο πα-
ραγωγικό τρόπο – στην δημιουργία. 
Οι κριτικές για το φεστιβάλ, είναι ωστόσο 
στην πλειοψηφία τους θετικές και εξαιρετικά 
ενθαρρυντικές για το έργο μας. 

Τι ακούτε στα ξένα φεστιβάλ που ταξιδεύ-
ετε για το ελληνικό φεστιβάλ; 
Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, 
έχει καταφέρει να εδραιώσει τη θέση του στον 
διεθνή φεστιβαλικό χάρτη. Θεωρείται το ση-
μαντικότερο φεστιβάλ στην ευρύτερη περιοχή 
των Βαλκανίων. Είναι το φεστιβάλ που φιλο-
ξενεί στο διαγωνιστικό του τμήμα τις πρώτες 
ή δεύτερες ταινίες δημιουργών, μια ιδιαιτερό-
τητα που δίνει και το στίγμα του. 

Υπάρχουν πολλά ακόμα κριτήρια που καθορί-
ζουν το μέγεθος και την απήχηση ενός φεστι-
βάλ. Πέρα από τη γνωστή super liga των 6-7 
μεγάλων φεστιβάλ που στηρίζονται στην πα-
ράδοση και το κύρος που έχουν αποκτήσει στο 
μεταξύ, το διεθνές φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, με 
ιστορία μόλις δεκαπέντε χρόνων, ανήκει στα 
ταχέως αναπτυσσόμενα. Δεν είναι τυχαίο πως 
ο μεγάλος ευρωπαϊκός οργανισμός στήριξης 
της ευρωπαϊκής κινηματογραφικής παραγω-
γής EURIMAGES το έχει επιλέξει στη λίστα 
εκείνων των ποιοτικών φεστιβάλ στα οποία 
προβάλλει με ειδικό τρόπο τις παραγωγές 

του. Η στήριξη από το MEDIA είναι σημαντι-
κό στοιχείο που συμβάλλει στη διεύρυνση της 
αναγνώρισης του. Το Screen International το 
κατατάσσει στα 25 σημαντικότερα διεθνή φε-
στιβάλ. Επίσης, ως διευθύντρια του Φεστιβάλ 
έχω την τιμή να έχω εκλεγεί μέλος της δωδε-
καμελούς επιτροπής των φεστιβάλ της FIAPF, 
μαζί με διευθυντές των σημαντικότερων διορ-
γανώσεων όπως ο Μάρκο Μίλερ της Βενετίας. 
Όλα αυτά δείχνουν διεθνή αναγνώριση για το 
Φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης και για τον ρόλο 
που διαδραματίζει, τη δυναμική που έχει και 
την κατεύθυνση που έχει χαράξει να αποτελέ-
σει, στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιανατολι-
κής Ευρώπης και της Μεσογείου, τη γέφυρα 
με το διεθνές κινηματογραφικό στερέωμα.
Το φεστιβάλ συμβάλλει αποφασιστικά στην 
ενίσχυση του ρόλου της Θεσσαλονίκης ως πύ-
λης πολιτισμού και ανάπτυξης προς την ευρύ-
τερη περιοχή της, λειτουργεί ως πολιτιστικό 
σταυροδρόμι των Βαλκανίων, της Νοτιοανα-
τολικής Ευρώπης και της Μεσογείου.
Ταυτόχρονα, τμήματά του, όπως το Balkan 
Fund και το Balkan Survey, μαζί με τη φετινή 
συνεργασία του τελευταίου με την Agora στη 
νέα πρωτοβουλία Balkan Works in Progress, 
προσελκύουν το ενδιαφέρον των επαγγελμα-
τιών της διεθνούς κινηματογραφικής κοινό-
τητας υπογραμμίζοντας την ελληνική ακμά-
ζουσα δραστηριότητα στον χώρο των Βαλκα-
νίων. 
Το Φεστιβάλ, με μνήμη και σεβασμό στην πα-
ράδοση, είναι ανοιχτό στις νέες τάσεις, στους 
παράλληλους δρόμους της τέχνης. Είναι, τελι-
κά, ένας «τόπος» πολιτισμού και αναζήτησης. 
Χαίρει σεβασμού και εμπιστοσύνης, παραδο-
σιακών διοργανώσεων. Γεγονός που αναδει-
κνύεται και μέσα από τις νέες μας συνεργασί-
ες, τόσο με το Φεστιβάλ του Τορόντο για το 
Crossroads, όσο και με το Φεστιβάλ του Βερο-
λίνου για το ειδικό κινηματογραφικό αφιέρω-
μα στο φωτογραφικό πρακτορείο Magnum.

Υπάρχει φέτος αύξηση των χορηγών. 
Ήταν εύκολο να επιτευχθεί και υπάρχει 
περιθώριο για παραπάνω; 
Όπως είναι γνωστό, υπάρχει μεγάλη δυσκο-
λία στην προσέλκυση χορηγιών στον κινημα-
τογραφικό χώρο. Ωστόσο, η εικόνα που πα-
ρουσιάζει το φεστιβάλ, είναι ιδιαιτέρως ελκυ-
στική, το περιεχόμενό του διευρύνεται διαρ-
κώς και γίνεται ολοένα και πιο ενδιαφέρον, 
ενώ το κοινό αυξάνεται και ανοίγει. Έτσι λοι-
πόν, για το 2006, οι χορηγίες, έχουν αυξηθεί 
κατά 50% σε σχέση με το 2005. Περιθώριο 
για παραπάνω, πάντα υπάρχει, είμαστε όμως 
ικανοποιημένοι με την φετινή αύξηση. Σε αυ-
τό πιστεύουμε ότι θα συμβάλλει αποτελεσμα-
τικά ο νέος νόμος που προωθεί ο Υπουργός 
Πολιτισμού Γ. Βουλγαράκης για τις πολιτιστι-
κές χορηγίες.

Περισσότερες από 200 ταινίες είναι ένας 
άθλος για τον θεατή της Θεσσαλονίκης 
ακόμα και αν δεν κάνει τίποτε άλλο στη 
διάρκεια της ημέρας. Τι θα του συνιστού-
σατε να μη χάσει για να έχει μια πλήρη 
εικόνα του Φεστιβάλ; 
Το φεστιβάλ είναι πολυπρισματικό. Κινεί-
ται σε πολλά επίπεδα: προβολών, εκθέσεων, 
masterclasses, ανοιχτών συζητήσεων, αγο-
ράς, παράλληλων εκδηλώσεων... Κάθε θε-
ατής, κάθε επισκέπτης, επιλέγει τις στιγμές 
του φεστιβάλ, που τον αφορούν περισσότερο, 
χαράζοντας τη δική του διαδρομή. Και είναι 
πολλές οι στιγμές. 

Το όραμα, υπάρχει και μας οδηγεί. Οι απαιτήσεις πολλαπλασιάζονται, 
διαφοροποιούνται, υπαγορεύονται από τις εξελίξεις. Το Φεστιβάλ 

Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, είναι ένα ζωντανό κύτταρο. Θέλουμε 
κάθε χρόνο να γίνεται πιο ανήσυχο, να οξύνει το κινηματογραφικό 

κριτήριο, να γίνεται τόπος συνάντησης των ανθρώπων του 
κινηματογράφου, να δίνει βήμα στους νέους ανθρώπους να 

παρουσιάσουν τη δουλειά τους και να ενισχύει τη θέση του στη διεθνή 
ανταγωνιστική αγορά.



Υποδεχόμαστε, διοργανωτές και κοινό:
Τον Βιμ Βέντερς, τη μεγαλύτερη προσωπικό-
τητα του νέου γερμανικού κινηματογράφου 
και υπέρμαχο του ευρωπαϊκού κινηματογρά-
φου. Τον Γιαν Σβανκμάγιερ, τον αποκαλούμε-
νο «αλχημιστή της Πράγας». Το masterclass 
του Κώστα Γαβρά. Τον Αμπντεραμάν Σισα-
κό, από τους πιο αξιόλογους εκπρόσωπους 
του αφρικανικού σινεμά, στο πρώτο αφιέρω-
μα του Φεστιβάλ σε αφρικανό σκηνοθέτη. Τον 
πολυβραβευμένο τούρκο δημιουργό Νουρί 
Μπιλγκέ Τζεϊλάν με παρουσίαση του κινημα-
τογραφικού και του φωτογραφικού του έργου. 
Τον άγνωστο κινηματογράφο της Κίνας σε πα-
γκόσμια πρεμιέρα εκτός συνόρων. Την πρω-
τοποριακή κολλεκτίβα Kourtrajmé. Τον Τσεν 
Κάιγκε, επικό δημιουργό του σύγχρονου κι-
νέζικου σινεμά. Τον γεμάτο αδρεναλίνη βρα-
ζιλιάνικο κινηματογράφο και τον Βάλτερ Σά-
λες, δημιουργό των Ημερολογίων μοτοσικλέ-
τας και του Κεντρικού σταθμού. Τις Εμανουέλ 

Μπεάρ, Λίλι Τέιλορ, Βαλέρια Γκολίνο, αλλά 
και την Τζούλιετ Λιούις, την οποία θα γνω-
ρίσουμε και ως τραγουδίστρια στη συναυλία 
που θα δώσει για το κοινό του Φεστιβάλ.
Κι ακόμα, έχουμε την πρεμιέρα του πρώτου 
θεματικού τμήματος του Διεθνούς Προγράμ-
ματος του Φεστιβάλ, Focus, με θέμα και τίτ-
λο για φέτος «Εφηβικός Πόθος / Εφηβικός 
Πόνος», την πρεμιέρα του πρώτου θεματικού 
αφιερώματος του Ελληνικού Τμήματος με την 
προβολή αντιπροσωπευτικών ταινιών που αγ-
γίζουν το θέμα της μετανάστευσης, της εμπει-
ρίας του «ξένου τόπου», από το 1956 μέχρι 
σήμερα, τα αφιερώματα στον Σταύρο Τσιώλη, 
δημιουργό με απελευθερωτικό χιούμορ που 
φλερτάρει με το παράλογο και τον Δήμο Θέο, 
εμβληματική προσωπικότητα του ελληνικού 
κινηματογράφου.

Για ποια πράγματα είστε ιδιαιτέρως περή-
φανη φέτος; 
Για τις δυνατές ταινίες του διαγωνιστικού προ-
γράμματος, που προσανατολίζονται περισσό-
τερο από κάθε άλλη φορά, στην περιπέτεια 
της αφήγησης.
Για τις πρεμιέρες με αριθμό – ρεκόρ στην 
ιστορία του φεστιβάλ, που φιλοξενούμε στο 
διαγωνιστικό τμήμα (τις οποίες επίσης προ-
ανέφερα).
Για τις νέες συνεργασίες που εγκαινιάζουμε 
με φεστιβάλ του εξωτερικού.
Για τα πρόσωπα – μύθους που φιλοξενούμε.
Αλλά και για το νέο αίμα, για τις κινηματογρα-
φικές γραφές νέων δημιουργών που μας συ-
στήνονται φέτος στη διοργάνωση.
Για τις νέες αναπτυξιακές δράσεις που προα-
νάφερα: όλο το πλαίσιο του Industry Center 
και το DigitalWave.
Και, βέβαια, για όλους τους πολύτιμους συ-
νεργάτες του Φεστιβάλ.

Ένα φεστιβάλ τόσο μεγάλο είναι αποτέ-
λεσμα προσπαθειών μιας ομάδας ανθρώ-
πων. Πως συνεργαστήκατε με τα στελέχη 
του Φεστιβάλ, παλιά και νέα και ποια εί-
ναι η αίσθηση σας ένα χρόνο μετά; 
Δημιουργικά. Όπως πολύ σωστά αναφέρετε, 
το φεστιβάλ, είναι το αποτέλεσμα συλλογι-
κής δουλειάς. Σε αυτό το πλαίσιο δεν υπάρ-
χουν παλιοί και νέοι: όλοι αποτελούμε μέλη 
της ίδιας ομάδας. Η εμπιστοσύνη και η γό-
νιμη ανταλλαγή απόψεων και ιδεών είναι τα 
κύρια και βασικά χαρακτηριστικά της συνερ-
γασίας μας. 

Υπάρχουν πράγματα από το συνολικό 
όραμα σας που δεν καταφέρατε ακόμα να 
πραγματοποιήσετε και τα έχετε απωθημέ-
να για τα μελλοντικά φεστιβάλ;
Απωθημένα, όχι. Στόχους και όνειρα, ναι 
– και μάλιστα πολλά. Και ακόμα καλύτερα το 
συνδυασμό τους. «Εξασκώντας» το δικαίωμα 
στο όνειρο, προσπαθώ ταυτόχρονα να του δί-
νω «σάρκα και οστά». 
Το όραμα, υπάρχει και μας οδηγεί. Οι απαι-
τήσεις πολλαπλασιάζονται, διαφοροποιούνται, 
υπαγορεύονται από τις εξελίξεις. Το Φεστιβάλ 
Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, είναι ένα ζω-
ντανό κύτταρο. Θέλουμε κάθε χρόνο να γίνε-
ται πιο ανήσυχο, να οξύνει το κινηματογραφι-
κό κριτήριο, να γίνεται τόπος συνάντησης των 
ανθρώπων του κινηματογράφου, να δίνει βή-
μα στους νέους ανθρώπους να παρουσιάσουν 
τη δουλειά τους και να ενισχύει τη θέση του 
στη διεθνή ανταγωνιστική αγορά.

1�
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
του Λευτέρη Αδαμίδη

BRINGING UP BABY

Παρότι ξενόγλωσσος, δεν νομίζω ότι υπάρ-
χει πιο κατάλληλος τίτλος για να περιγράψει 
τα δεύτερα γενέθλια στις «Ημέρες Ανεξαρτη-
σίας». Παραπέμπει άλλωστε ιδανικά και άμε-
σα στο Μικρό Ότικ του Γιαν Σβανκμάγιερ. Από 
αυτό το όνομα άλλωστε ξεκίνησε και η φετι-
νή περιπέτεια και μάλιστα πολύ νωρίς. Λέ-
νε ότι στην Ελλάδα όλα γίνονται την τελευ-
ταία στιγμή, όμως χωρίς υπερβολή το φετινό 
πρόγραμμα άρχισε να παίρνει σχήμα πέρσι 
το Δεκέμβριο, λίγες μέρες μόνο μετά το πάρ-
τι λήξης του 46ου Φεστιβάλ, όταν ξεφυλλίζο-
ντας κάποιο έντυπο διάβασα ότι η νέα ταινία 
του Γιαν Σβανκμάγιερ, Lunacy, θα έκανε την 
πρεμιέρα της στο Ρότερνταμ στις αρχές του 
2006. Τα υπόλοιπα είναι μια μεγάλη ιστο-
ρία και μια ακόμη μεγαλύτερη αλληλογραφία, 
που δεν χωρά εδώ και η οποία απέδωσε ένα 
πλήρες αφιέρωμα, μια έκθεση και μια έκδο-
ση. Θα γνωρίσετε τον κύριο Γιαν Σβανκμάγιερ 
και το έργο του από κοντά. Θέλω όμως να πω 
μόνο το εξής γι αυτόν: επειδή γνώριζε ότι η 
έκθεση και το αφιέρωμα είχαν κόστος, ο ίδι-
ος και οι άνθρωποί του έκαναν το παν για να 
βρουν τις πιο οικονομικές λύσεις, φτάνοντας 
στο σημείο να κλείσουν βραδινές οικονομικές 
πτήσεις για τη μετακίνησή τους. Χώρια που το 
μόνο «αλχημιστικό» του αίτημα ήταν να του 
βρούμε μανδραγόρα καθώς ήξερε ότι φυτρώ-
νει στην Ελλάδα. Είναι μια από τις σπάνιες πε-
ριπτώσεις όπου άνθρωπος και έργο ορίζουν 
μια ταυτόσημη στάση ζωής. Και μιλώντας για 
την έκθεση είναι μια καλή ευκαιρία να πω ένα 
μεγάλο ευχαριστώ στη Λίζα Ψωμιάδου που 
έτρεξε την οργάνωσή της στη Θεσσαλονίκη 
(βρήκε και το μανδραγόρα!) και στη Μάριον 
Ιγγλέση που βοήθησε από την Αθήνα. 
 

Το αφιέρωμα στον Τζιμ ΜακΚέι ήταν μια ακό-
μη μικρή περιπέτεια καθώς έφτασε σε αδιέξο-
δο, όταν ο ίδιος ο σκηνοθέτης μας έγραψε ότι 
το κανάλι HBO (παραγωγός των δύο τελευ-
ταίων ταινιών του και ένα κανάλι που κατά 
πολλούς αποτελεί το καταφύγιο πολλών δημι-
ουργών) δεν ενδιαφερόταν για την προβολή 
της τελευταίας του ταινίας Άγγελος σε φεστιβάλ 
ούτε σε αίθουσες, αφού είχε ήδη κλειδώσει 
την τηλεοπτική της πρεμιέρα. Το φοβερό εί-
ναι ότι ο ΜακΚέι μας πρότεινε αντί γι’ αυτόν 
να παρουσιάσουμε το έργο του Τζεμ Κοέν στη 
θέση του· κάτι που έγινε εν μέρει! Ευτυχώς 
μια και μόνο επιστολή και η ιδέα του αφιερώ-
ματος ήταν αρκετή για να πείσει την εταιρία 
και να συνεργαστούμε άψογα τελικά. Η μόνη 
μου στενοχώρια είναι ότι ο Τζιμ ΜακΚέι δεν 
θα μπορεί να βρίσκεται στο πρώτο, διεθνώς, 
αφιέρωμα που πραγματοποιείται στη δουλειά 
του. Ο λόγος απλούστατος. Γυρίζει ένα επει-
σόδιο τηλεοπτικής σειράς στο Λος Άντζελες 
μετά από 9 μήνες ανεργίας. Ποιος είπε ότι 
τα πράγματα είναι ρόδινα για το αμερικάνικο 
ανεξάρτητο σινεμά; 

Μια από τις αγωνίες μου φέτος ήταν να απο-
φύγω την επανάληψη και να μην κλείσω τις 
«Ημέρες Ανεξαρτησίας» σε ένα ασφυκτικό 
κουτάκι. Αυτό βέβαια δυσχεραίνει την ανα-
γνωρισιμότητα, όπως λένε οι άνθρωποι του 
marketing, αλλά πιστέψτε με ωφελεί τον θεα-
τή και προσωπικά αυτό με νοιάζει πάνω από 
όλα. Νομίζω λοιπόν ότι τα ονόματα που ανέ-

φερα μαζί με αυτά του Αμπντεραμάν Σισακό 
από την Αφρική και των νεαρότερων Ρόιστον 
Ταν και Βαλέσκα Γκρίζεμπαχ αρκούν για να 
δώσουν το ολότελα διαφορετικό σε σχέση με 
πέρυσι στίγμα του τμήματος, αλλά και το εύ-
ρος των επιλογών του. Και βέβαια ούτε λόγος 
ακόμη για την εικοσάδα των ταινιών του ID-
06 όπου και πάλι οι ανακαλύψεις κυριαρχούν 
μαζί με δυο - τρεις «κλασικούς» που δεν μπο-
ρούσα να αφήσω έξω. 

Δεν είναι δυνατό φυσικά να μιλήσω για συ-
νολικά 43 μεγάλου μήκους και 30 μικρού μή-
κους ταινίες. Τι αξίζει λοιπόν να δείτε και τι 
δεν πρέπει να χάσετε; Δύσκολη ερώτηση και 
πολύ προσωπική για τον καθένα. Χωρίς αξιο-
λογική σειρά μια δεκατριάδα θα μπορούσε να 
είναι η παρακάτω. Τρέλα – Γιαν Σβανκμάγιερ, 
γιατί η τελευταία της σκηνή μιλά για τον κό-

σμο μας όσο χίλιες φετινές ταινίες μαζί. Άγγε-
λος – Τζιμ ΜακΚέι. Μια ελάχιστη ιστορία με 
αντιστρόφως ανάλογο συναισθηματικό βάρος. 
Pineflat – Σάρον Λόκχαρτ. Δεν είναι ακριβώς 
ταινία, αλλά 12 στατικά μονοπλάνα-στιγμιότυ-
πα από την παιδική ηλικία, χωρίς διάλογο και 
ένα διάλειμμα στο οποίο ακούγεται ένα παι-
δικό τραγούδι. Χρειάζεται να αφεθείς και δεν 
συστήνεται στους «βιαστικούς». Δεν Θέλω να 
Κοιμηθώ Μόνος – Τσάι Μινγκ Λιανγκ. Τρεις 
άνθρωποι, ένα στρώμα. Κανείς δεν θέλει να 
κοιμηθεί μόνος. Πόθος – Βαλέσκα Γκρίζεμπαχ. 
Πόθος, απιστία, νοσταλγία όπως δεν τα έχου-
με ξαναδεί, εκτός κάδρου. Αρκεί που Είσαι 
Εδώ – Στέφαν Βερστεβέλε. Μια «ασύμμετρη» 
σχέση, μια πτυχιακή(!) ταινία που πιστοποι-
εί ότι το φετινό γερμανικό θαύμα θα κρατή-
σει. Φτιάχνοντας μια Χαλασμένη Ποντικοπαγίδα 
– Τζεμ Κοέν. Οι αναρχικοί Ολλανδοί The Ex 
στη Νέα Υόρκη. Όσοι τους έχουν δει ζωντανά 
στην Ελλάδα ξέρουν. Συλλέκτρια Στοιχημάτων 
– Τζέφρι Τζετουριάν. Μια ιστορία ριζωμένη 
στις φτωχογειτονιές της Μανίλα και όμως τό-
σο οικουμενική. Bamako – Αμπντεραμάν Σισα-
κό. Ο Νικ Τζέιμς έγραψε στο Sight and Sound 
ότι «αλλάζει τα δεδομένα της πολιτικής ταινί-
ας μυθοπλασίας». Οι Ενδιάμεσες Μέρες – Σο 
Γιονγκ Κιμ. Η αγαπημένη μου από τους νέ-
ους αμερικανούς. Σκυλοβαρεμάρα – Μανουέλ 
Νιέτο Σας. Αργία μήτηρ πάσης δημιουργίας. 
15 – Ρόιστον Ταν. Προσπάθησαν να το λογο-
κρίνουν στη Σιγκαπούρη, ο σκηνοθέτης απά-
ντησε με το ξεκαρδιστικό μικρού μήκους Cut. 
Προβάλλονται μαζί. Φροιλάιν – Αντρέα Στάκα. 
Τρία γυναικεία πορτρέτα που στοιχειώνονται 
από τις μνήμες του πολέμου στην πρώην Γι-
ουγκοσλαβία. Οι «Ημέρες Ανεξαρτησίας» συ-
ναντούν το Βαλκανικό τμήμα, άλλωστε με το 
Δημήτρη Κερκινό έκανα και φέτος τις πιο γό-
νιμες συζητήσεις. 
 
Κλείνω με ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Μαρία 
Χατζάκου που είναι υπεύθυνη για το συντο-
νισμό, στη Νατάσα Γιανναράκη που και φέ-
τος θα «πρωταγωνιστήσει» στις παρουσιάσεις, 
στη Σάρον Λόκχαρτ που μας παραχώρησε το 
θέμα της αφίσας μας και στο Γιάννη Γρηγοριά-
δη που είχε την επιμέλειά της. Γιατί πάνω από 
όλα, είμαστε ομάδα!

Τα φετινά ονόματα, μαζί με αυτά του 
Αμπντεραμάν Σισακό από την Αφρική και 
των νεαρότερων Ρόιστον Ταν και Βαλέσκα 
Γκρίζεμπαχ αρκούν για να δώσουν το ολότελα 
διαφορετικό σε σχέση με πέρυσι στίγμα του 
τμήματος, αλλά και το εύρος των επιλογών του.

ΗΜΕΡΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ #2



15

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
του Κωνσταντίνου Κοντοβράκη

ΤΑΡΑΓΜΕΝΟΙ ΕΦΗΒΟΙ – 
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΟΙ ΚΙΝΕΖΟΙ 

Ιανουάριος του 2006, Φεστιβάλ του Ρότερ-
νταμ. Η ταινία του Αλέξις Ντος Σάντος, Glue 
(Η Κόλλα) ξεχωρίζει. Μια ιστορία στη μέση 
του πουθενά για έναν έφηβο που ονειρεύε-
ται να ξεφύγει, ασφυκτιώντας μέσα στη ζέστη 
του καλοκαιριού, τους καυγάδες των γονιών 
του και τις ερωτικές επιταγές του σώματός του. 
Στα αυτιά του οι Violent Femmes ουρλιάζουν 
«Why can’t I get just one fuck!». Εφηβικός πό-
θος, ερωτική απόγνωση, ηχητική έκρηξη και 
υπαρξιακός πόνος, ξεδιπλώνονται στην οθό-
νη και η ιδέα μιας ενότητας που θα εξερευ-
νά την εφηβεία έχει γεννηθεί. Ο τίτλος της 

“Focus”, δηλαδή η οπτική / θεματική / κινη-
ματογραφική εστίαση. Ο υπότιτλος «Εφηβικός 
Πόθος / Εφηβικός Πόνος», μια μικρή επεξή-
γηση του θέματος και μια μικρή, προσωπική 
αναφορά στο σπουδαίο φωτογραφικό έργο 
του Larry Clark. 

Μάρτιος του 2006, πρώτο γενικό meeting για 
το 47ο Φεστιβάλ. Παρουσιάζω την ιδέα του 
Focus στους συναδέλφους και η νέα ενότη-
τα του διεθνούς προγράμματος του Φεστιβάλ 
έχει μόλις εγκριθεί. Τα υπόλοιπα ήρθαν εύ-
κολα... Οι ταινίες βρέθηκαν (ευχαριστώ Λευ-
τέρη, Μαρία, Νικολέτα, Σάντρα, Κίαν, Δημή-
τρη) και η αλήθεια είναι ότι πέρασα καλά δι-
αμορφώνοντας το πρόγραμμα. Φαντάζομαι 
ότι πολλοί θα περιμένουν το Focus σαν μια 
«ζωντανή, νεανική, φρέσκια και trendy» ενό-
τητα. Λυπάμαι που θα σας απογοητεύσω, αγα-
πητοί... Όσοι πάλι θυμούνται τα δεκάξι τους 
σαν μια ηλικία βασανιστικού πόθου και πό-
νου, όσοι έχουν ζήσει την απόλυτη ανάταση 
και κατάβαση την ίδια στιγμή – έτσι, ταυτό-
χρονα – και θυμούνται το πρώτο τους μεθύσι 
σε ΕΚΕΙΝΟ το πάρτι, ελπίζω να βρείτε λίγο 
από τον εαυτό σας στο Focus. Οι δώδεκα ται-
νίες του σας περιμένουν.

Ιούλιος του 2006, πρώτος mini καύσωνας. Η 
νιρβάνα της ζέστης και των επικείμενων, τό-
σο κοντινών διακοπών διαταράσσεται με μια 
φράση. «Κωνσταντίνε, αναλαμβάνεις τους Κι-
νέζους, πάρε τηλέφωνο τον Ντέρεκ». Εξηγού-
μεθα: όπου Ντέρεκ, εννοούμε τον Derek Elley, 
κριτικό κινηματογράφου του Variety, του με-
γαλύτερου και ισχυρότερου κινηματογραφι-
κού εντύπου παγκοσμίως, ο οποίος τυγχάνει 
επίσης μεγάλος γνώστης του κινέζικου κινη-
ματογράφου και υπεύθυνος για την επιλογή 
των ταινιών του σχετικού αφιερώματος. Όπου 
Κινέζοι, όμως, εννοούμε συνεννοήσεις με αν-
θρώπους που, στη συντριπτική τους πλειοψη-
φία, δεν μιλάνε αγγλικά, λαό με εξωφρενικά 
διαφορετικούς κώδικες επικοινωνίας, κράτος 
με δαιδαλώδη γραφειοκρατία και χώρα με δι-
αφορά έξι ωρών (μπροστά) από μας. Και, ως 
γνωστόν, εγώ δεν είμαι πρωινός τύπος...

Οκτώβριος του 2006, πρώτος νευρικός κλο-
νισμός. Όσοι έχουν δουλέψει στο Φεστιβάλ 
γνωρίζουν με βεβαιότητα το εξής: κάπως, κά-
που, κάποτε θα πάθεις ένα νευρικό κλονισμό. 
Εγώ τον έπαθα μέρα μεσημέρι, στο γραφείο 
μου, τέλη Οκτωβρίου. Ο κατάλογος του Φε-
στιβάλ κλείνει και μου λείπουν φωτογραφίες 
από πέντε ταινίες και οχτώ (οχτώ!) σκηνοθέ-
τες, ενώ παραμένει άγνωστο το πως θα μετα-
φραστούν και θα υποτιτλιστούν άλλες πέντε 
ταινίες. Το χειρότερο απ’ όλα, όμως, είναι ότι 
γνωρίζω καλά πως δεν πρόκειται να βγάλω 
καμία άκρη με τις εταιρείες παραγωγής στην 
Κίνα. Ο λόγος απλός: από τη στιγμή που απο-
φασίσαμε το αφιέρωμα να αφορά στον άγνω-
στο κινέζικο κινηματογράφο, στραφήκαμε σε 
ταινίες και εταιρείες που δεν έχουν δουλέψει 
αρκετά με το εξωτερικό και, ως εκ τούτου, δεν 
γνωρίζουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για 
τη συμμετοχή μιας ταινίας σε ένα διεθνές Φε-
στιβάλ. Τα αποτελέσματα επίσης απλά: ένας 
κατάλογος χωρίς φωτογραφίες και προβολές 
μόνο για όσους ομιλούν άπταιστα τα μανδα-
ρίνικα (γιατί, αν θέλετε να ξέρετε, ταινίες στα 
καντονέζικα δεν παρουσιάζουμε). Ο τρόμος, 
ο τρόμος...

17 Νοεμβρίου του 2006. Αγαπητοί μου φίλοι, 
σήμερα ξεκινά το 47ο Φεστιβάλ Κινηματογρά-
φου Θεσσαλονίκης. Με χαρά σας παρουσιά-
ζω τα δυο μου παιδιά. Το ένα είναι καλόβολο 
για έφηβο. Το άλλο, κομματάκι πιο περίπλοκο. 
Ελπίζω να σας αρέσουν.

Υ.Γ. Το κείμενο αυτό είναι αφιερωμένο στη Τμήμα Φι-
λοξενίας που επί δύο μέρες άγρυπνο πασχίζει να φέ-
ρει όλους τους καλεσμένους στη Θεσσαλονίκη. «Κάθε 
Κινέζος είναι και ένα διδακτορικό» μου λέει η Στέλλα, 
καθώς εγώ γράφω. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα χαθεί κα-
νείς στα αεροδρόμια...

Φαντάζομαι ότι 
πολλοί θα περιμένουν 
το Focus σαν μια 
«ζωντανή, νεανική, 
φρέσκια και trendy» 
ενότητα. Λυπάμαι που 
θα σας απογοητεύσω, 
αγαπητοί... Όσοι πάλι 
θυμούνται τα δεκάξι 
τους σαν μια ηλικία 
βασανιστικού πόθου και 
πόνου, ελπίζω να βρείτε 
λίγο από τον εαυτό σας 
στο Focus. 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΤΟΥ 2005, ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ MEETING ΤΟΥ 46ΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ. ΟΛΟΙ ΣΥΜΦΩΝΟΥΜΕ 
ΟΤΙ ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΠΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ. 
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΟΥΖΑΚΗ, ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΤΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΙ 
ΦΡΕΣΚΟ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΟ – ΟΥΤΕ ΑΦΙΕΡΩΜΑ, ΟΥΤΕ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΑΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. 
ΨΑΞΕ, ΒΡΕΣ!
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

του Θάνου Αναστόπουλου

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΙΝΕΜΑ:

Τo Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης 
ανανεώνει για 47η χρονιά τη συνάντησή του 
με το κοινό, αποδεικνύοντας ότι παραμένει 
ένας από τους παλαιότερους, ανθεκτικότερους 
και πιο συνεκτικούς πολιτιστικούς θεσμούς 
της χώρας. Παράλληλα με την διεθνοποίηση 
του, συνεχίζει ν’ αποτελεί τον κυρίαρχο τόπο 
προβολής και προώθησης των ελληνικών ται-
νιών και μια από τις γέφυρες συνάντησης του 
με τους επαγγελματίες όλου του κόσμου. Στη 
διάρκεια της φετινής εκδήλωσης θα προβλη-
θεί το σύνολο της φετινής εθνικής παραγω-
γής: 18 ταινίες μυθοπλασίας, 4 ντοκιμαντέρ, 
καθώς κι οι βραβευμένες μικρού μήκους ται-
νίες του Φεστιβάλ Δράμας. 

Για μια ακόμα χρονιά ο αριθμός των νέων 
ταινιών είναι ανάλογος με τον μέσο όρο της 
εθνικής παραγωγής των τελευταίων χρόνων 
και σταθερά πάνω από τον μέσο όρο κάθε άλ-
λης χώρας του ίδιου μεγέθους στην Ευρώπη. 
Το σύνολο της παραγωγής χαρακτηρίζεται 
από θεματική και υφολογική ποικιλομορφία, 
ενώ διαφαίνεται μια διαρκώς αυξανόμενη τά-
ση των νέων κινηματογραφιστών να στρέψουν 
το βλέμμα τους στην πραγματικότητα, άλλοτε 
ακολουθώντας την με μια λοξή, παιγνιώδη 
ματιά κι άλλοτε επιτιθέμενοι σε πάγιες όψεις 
και στερεότυπα της νεοελληνικής κοινωνίας.

Το ελληνικό τμήμα δραστηριοποιείται στην 
προβολή και προώθηση των ελληνικών ται-
νιών σε συνεργασία με τα άλλα τμήματα του 
Φεστιβάλ (Balkan Fund, Crossroads, Agora) 
μέσα από τη λειτουργία του Industry Centre, 
σε μια κοινή προσπάθεια με όλους τους κινη-
ματογραφικούς θεσμούς της χώρας.
Παράλληλα με την παρουσίαση της φετινής 
παραγωγής πραγματοποιούνται αναδρομικά 
αφιερώματα στο έργο δύο πολύ σημαντικών 
Ελλήνων δημιουργών των Σταύρου Τσιώλη 
και Δήμου Θέου. Θα πραγματοποιηθούν επί-
σης τιμητικές προβολές στη μνήμη της πρώ-
της ελληνίδας σκηνοθέτιδας Μαρίας Πλυτά, 
και του Γιάννη Φαφούτη, ενώ μια ολόκληρη 
μέρα θ’ αφιερωθεί στον Αλέξη Δαμιανό σε 
μια εκδήλωση στο Μουσείο κινηματογράφου 
όπου θα προβληθούν οι ταινίες του, ντοκιμα-
ντέρ για τη ζωή και την δουλειά του καθώς 
κι αποσπάσματα από ταινίες που εμφανίστη-
κε ως ηθοποιός.

Τέλος, το πρόγραμμα των αφιερωμάτων του 
ελληνικού τμήματος ολοκληρώνεται με την ει-
σαγωγή για πρώτη φορά ενός θεματικού αφιε-
ρώματος. Πρόκειται για μια προσπάθεια απο-
τύπωσης του φαινόμενου της Μετανάστευ-
σης όπως αυτό διατρέχει τον ελληνικό κινη-
ματογράφο. Με την προβολή 29 ταινιών (μι-
κρού μήκους και μεγάλου μήκους, μυθοπλα-
σίας και ντοκιμαντέρ) των τελευταίων πενήντα 
χρόνων, παρακολουθεί τις μεταλλαγές της ελ-
ληνικής κοινωνίας από χώρα αποστολής μετα-
ναστών στις δεκαετίες του ’50, ‘60 και 70, σε 
χώρα υποδοχής μεταναστών από τις αρχές της 
δεκαετίας του ‘90 έως τις μέρες μας. 
Στόχος των αφιερωμάτων αποτελεί πάντα η 
σύνδεση των θεατών με την ιστορία του ελ-
ληνικού κινηματογράφου προσφέροντας τους 
την δυνατότητα να δουν και να ανακαλύψουν 
ή να ξαναδούν και να επανεκτιμήσουν το έρ-
γο ξεχωριστών ελλήνων δημιουργών.

Ο ελληνικός κινηματογράφος όμως δεν έχει 
μόνο παρελθόν ή παρόν έχει και μέλλον και 
το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, 
ικανοποιώντας μια διαρκώς αυξανόμενη ανά-
γκη, όπως είχε διαφανεί μετά από δύο επιτυ-
χημένες χρονιές μεταμεσονύκτιων προβολών, 
εγκαινιάζει φέτος, το DigitalWave, ένα νέο 
διαγωνιστικό πρόγραμμα αφιερωμένο απο-
κλειστικά στην σύγχρονη ελληνική ψηφιακή 
δημιουργία, με μια επιλογή έντεκα ταινιών 
γυρισμένων από κινητό τηλέφωνο μέχρι HD. 
Το καινούριο αυτό πρόγραμμα – του οποίου 
οι αιτήσεις συμμετοχής ξεπέρασαν κάθε προσ-

δοκία – φιλοδοξεί να δώσει βήμα σε νέους 
σκηνοθέτες, αλλά και σε όσους αισθάνονται 
νέοι, να τους παροτρύνει να διευρύνουν τα 
εκφραστικά τους μέσα και να επανεξετάσουν 
τις κινηματογραφικές δομές, ξεκινώντας από 
το σύστημα παραγωγής και τεχνικής επεξερ-
γασίας ως το νέο τοπίο της διανομής που δη-
μιουργείται με την σταδιακή επικράτηση της 
ψηφιακής τεχνολογίας. 

Το σύνολο της ψηφιακής παραγωγής χαρακτη-
ρίζεται από μια συντριπτική παρουσία ταινι-
ών από την περιφέρεια. Ταινίες από την Κρή-
τη, τις Σέρρες, την Πάτρα, την Κύπρο ακόμα 
και από ομογενείς που ζουν στην Αμερική ή 
αλλοδαπούς που ζουν στην Ελλάδα. Και μό-
νο η ταυτότητα των 25 υποψηφιοτήτων δίνει 
μια πλουραλιστική διάσταση στις προτάσεις 
και γεμίζει αισιοδοξία για το μέλλον. Οι δη-
μιουργοί ψηφιακών ταινιών εκμεταλλεύονται 
τις δυνατότητες του νέου μέσου δείχνοντας 
μια ζηλευτή ελευθερία και πλήρη έλλειψη σο-
βαροφάνειας στην διαδικασία της κινηματο-
γράφησης. Με παιγνιώδη διάθεση και χωρίς 
τον φόβο της αποτυχίας τολμούν να προβάλ-
λουν την απενοχοποιημένη ματιά τους σ’ ένα 
κόσμο που ολοένα μεταλλάσσεται. Ταυτόχρο-
να σε πολλές ταινίες καταγράφεται μια επι-
στροφή του πολιτικού λόγου. Με μια σύγχρο-
νη ματιά απαλλαγμένη από αγκυλώσεις του 
παρελθόντος, αποτολμάται έστω διστακτικά κι 
αμήχανα να εκφραστούν αιτήματα κι αγωνίες 
της εποχής μας. 

Σε μια εποχή που αρχίζουν να κυριαρχούν 
καινούργια μέσα προβολής, προώθησης και 
διανομής μιας ταινίας, σε μια εποχή που οι ει-
κόνες συρρικνώνονται για να χωρέσουν στην 
οθόνη ενός κινητού τηλεφώνου, σε μια επο-
χή που δεν φαίνεται να υπάρχει άλλη επιλογή 
ανάμεσα στην κυρίαρχη εικόνα και την εναλ-
λακτική, το ΦΚΘ δίνει το βήμα σε μια γενιά 
καλλιτεχνών που συνδέονται με το παρόν και 
δεν φοβούνται να αντιμετωπίσουν το μέλλον. 
Να δοκιμάσουν την άρθρωση μιας νέας γλώσ-
σας, την ψηλάφηση ενός νέου τρόπου παρα-
γωγής, την αναζήτηση μιας διαφορετικής δια-
νομής. Στόχος του ΦΚΘ υπήρξε πάντα ν’ ανα-
καλύπτει και να προβάλλει κάθε νέα κινημα-
τογραφική πρόταση και να δοκιμάζει την επα-
φή της με το κοινό.

Η συνέχεια στην οθόνη...

Οι δημιουργοί 
ψηφιακών ταινιών, 

εκμεταλλευόμενοι τις 
δυνατότητες του νέου 
μέσου, δείχνουν μια 

ζηλευτή ελευθερία 
και πλήρη έλλειψη 

σοβαροφάνειας 
στην διαδικασία της 
κινηματογράφησης, 

προβάλλοντας την 
απενοχοποιημένη 
ματιά τους σ’ ένα 

κόσμο που ολοένα 
μεταλλάσσεται

ΧΘΕΣ, ΣΗΜΕΡΑ, ΑΥΡΙΟ





ΠΡΟΣΩΠΑ
του Βαγγέλη Ρητά

ΝΙΚΟΣ ΚΑΒΟΥΚΙΔΗΣ 
TO MATI ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΙΝΕΜΑ

Εκτός από διευθυντής φωτογραφίας, ιδι-
ότητα για την οποία είναι περισσότε-
ρο γνωστός, δούλεψε στο ξεκίνημά του 

και ως μοντέρ ενώ δεν είναι λίγες οι φορές 
που φλέρταρε με την σκηνοθεσία. Ξεκίνησε 
από το μεγάλο σχολείο της Φίνος Φιλμς ως 
γιος πρωτοπόρου κινηματογραφιστή, μαθη-
τεύοντας δίπλα στο Φιλοποίμην Φίνο και τον 
Ντίνο Κατσουρίδη. Τότε ήταν ακόμη ο «Νι-
κολάκης Καβουδικάκος» για την οικογένεια 
της Φίνος Φιλμς για να εξελιχθεί σε έναν από 
τους σπουδαιότερους διευθυντές φωτογραφί-
ας στην ιστορία του ελληνικού σινεμά. Ανά-
μεσα στις δουλειές της εποχής εκείνης είναι 
ταινίες που έχουν μείνει ανεξίτηλες στις μνή-
μες όλων: Αμόκ, Λόλα, Κατηγορώ τους ανθρώ-
πους, Κοινωνία ώρα μηδέν, Δεσποινίς διευθυ-
ντής, Στεφανία, Κοντσέρτο για πολυβόλα, Το δό-
λωμα, Μια τρελή, τρελή οικογένεια, Το Νησί της 
Αφροδίτης – η μοναδική ελληνική ταινία που 
συμμετείχε η Κατίνα Παξινού. 
Συνδέοντας τον παλιό με το νέο Ελληνικό κι-
νηματογράφο, ο Νίκος Καβουκίδης είναι από 
τους ανθρώπους που έδωσαν συνέχεια στο οι-
κοδόμημα που λέγεται ελληνικό σινεμά. Από 
το 1969 έχει δουλέψει σε ταινίες όπως Λη-
στεία στην Αθήνα, Το προξενιό της Άννας, 1922, 
Τα χρώματα της ίριδος, Ο άνθρωπος με το γα-
ρύφαλλο, Μπορντέλο, Μπάυρον - Μπαλάντα για 
έναν δαιμονισμένο, Η κάθοδος των 9, Φωτογρά-
φοι, Lilly's Story, ενώ οι σημαντικότεροι Έλλη-
νες κινηματογραφιστές σήμερα – Βούλγαρης, 
Αγγελόπουλος, Κατσουρίδης είναι μερικοί – 
υπήρξαν και συνεχίζουν να είναι συνοδοιπό-
ροι του σ’ αυτό το μαγικό ταξίδι. 
Πέρα από τη φωτογραφία ασχολήθηκε και με 
τη σκηνοθεσία και το ντοκιμαντέρ, καταγρά-
φοντας από το 1957 με τον φακό του, κάθε 
πολιτικό γεγονός στην Ελλάδα, με κορύφωση 
τα γεγονότα του Πολυτεχνείου, παρουσιάζο-
ντας ως σκηνοθέτης το 1974 την ταινία Μαρ-
τυρίες, που διακρίνεται σε πολλά ξένα φεστι-
βάλ. Έχει ακόμα σκηνοθετήσει τα ντοκιμαντέρ 
Ανάβαση στα Καλάβρυτα και Ολυμπία - Γη θεών 
και ανθρώπων. 

NIKOS KAVOUKIDIS
Besides being director of photography, which is his main occupation and which he is known 
for, during his early days he worked as an editor and sometimes he "toyed" with directing. He 
started at Finos Films studios. Besides photography, he dealt with directing and documentaries, 
recording since 1957 every single political event in Greece.

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΙΟ ΠΑΛΙΟΥΣ, ΑΛΛΑ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΚΑΙ ΠΙΟ 
ΕΝΕΡΓΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ, Ο 
ΝΙΚΟΣ ΚΑΒΟΥΚΙΔΗΣ, ΤΟΝ ΥΠΗΡΕΤΗΣΕ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ ΤΟΝ 
ΥΠΗΡΕΤΕΙ ΣΧΕΔΟΝ ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ ΠΟΣΤΑ ΤΟΥ.

«Προσωπικά, σε κάθε νέα κινηματογραφική δου-
λειά που ξεκινώ αισθάνομαι σαν πρωτάρης. Αυ-
τό το συναίσθημα επιθυμώ να μεταφέρω στα νέα 
παιδιά. Επιπρόσθετα, θέλω να κατανοήσουν πως 
σε μία ταινία ακόμη κι αν η φωτογραφία είναι 
μέτρια, μία πολύ καλή αφήγηση και πολύ καλές 
ερμηνείες θα διασώσουν το τελικό αποτέλεσμα» 
δήλωνε πριν από δύο μήνες περίπου μιλώ-
ντας σε νέους συναδέλφους του, αποδεικνύ-
οντας έμπρακτα την αγάπη του για το σινεμά 
πέρα από προσωπικές φιλοδοξίες. Κάτι ανά-
λογο αναμένεται να γίνει και στο φετινό φε-
στιβάλ όπου ο Νίκος Καβουκίδης θα δώσει 
masterclass με θέμα την φωτογραφία στον κι-
νηματογράφο.

• Το masterclass του Νίκου Καβουκίδη θα 
πραγματοποιηθεί αύριο Σάββατο 18/11 στις 11 
το πρωί στην αίθουσα Τζον Κασσαβέτης.



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
του Δημήτρη Κερκινού

Ο ΟΡΓΙΣΜΕΝΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΟΣ 
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Ο βαλκανικός κινηματογράφος έχει πά-
ρει πια τα πάνω του. Οι ταινίες του 
κερδίζουν βραβεία στα μεγάλα διε-

θνή φεστιβάλ, η κινηματογραφική παραγωγή 
των βαλκανικών χωρών ολοένα και μεγαλώ-
νει, όπως αυξάνονται και οι συμπαραγωγές 
που πραγματοποιούνται με δυτικές ευρωπα-
ϊκές χώρες αλλά και μεταξύ των βαλκανικών 
χωρών. Παράλληλα, καταξιωμένοι σκηνοθέ-
τες επιλέγουν να γυρίσουν ταινίες στα Βαλ-
κάνια, κριτικοί κινηματογράφου γράφουν με 
πάθος γι’ αυτόν, και οι εκδόσεις για το σινεμά 
της περιοχής πληθαίνουν. Θυμάμαι, όταν ξε-
κίνησα να αναζητώ ταινίες για το βαλκανικό 
τμήμα του Φεστιβάλ, το 2002, έβλεπα γύρω 
στις 30 ταινίες. Σιγά – σιγά οι ταινίες έγιναν 
50 για να φθάσω φέτος να δω σχεδόν 80 ται-
νίες. Ως Bαλκάνιος – δηλαδή, στο περιθώριο 
της Ευρώπης, ούτε στην Ανατολή αλλά ούτε 
και στη Δύση, απλά κάπου στη μέση, σαν σ’ 
ένα συννεφάκι που δεν βρίσκεται ούτε στον 
Παράδεισο αλλά ούτε και στην Κόλαση, απο-
λαμβάνω την προβληματική για πολλούς βαλ-
κανική ταυτότητα, και γελώ ανατρεπτικά, κα-

πνίζω, ακούω τα χάλκινα, πίνω ρακί, φωνά-
ζω και το ευχαριστιέμαι - , δεν έχω λόγο να 
κρύψω την χαρά μου. Ταυτόχρονα όμως είμαι 
και οργισμένος. Με όλους εκείνους που τό-
σο καιρό ντρέπονταν ή σνόμπαραν τις εικόνες 
που μιλούσαν για την καταγωγή τους, το τα-
μπεραμέντο τους, τα προβλήματά τους, προτι-
μώντας μια υψηλότερη, μια «ευρωπαϊκότερη», 
κουλτούρα. Όχι μόνο μ’ αυτούς αλλά και με 
τον ανταγωνισμό που έχει αρχίσει να βαρά 
δυνατά την πόρτα. Γιατί, τώρα πια που ο κινη-
ματογράφος από τα Βαλκάνια αναδεικνύει την 
δυναμική του και γίνεται της μόδας, τα πράγ-
ματα δυσκολεύουν περισσότερο για τους προ-
γραμματιστές. Κάθε φεστιβάλ θέλει τον Βαλ-
κάνιό του, το δικό του (βαλκανικό) τμήμα, τις 

δικές του πρεμιέρες, τις δικές του συμπαραγω-
γές. Και βέβαια, κάθε Βαλκάνιος θέλει να πά-
ει στο Βερολίνο, στο Ρότερνταμ, στις Κάνες… 
Με λίγα λόγια, κινδυνεύει να μετατραπεί σε 
συναλλαγή και εμπόρευμα, να χάσει την αυ-
θεντικότητά του και να γίνει έρμαιο της βιομη-
χανίας του θεάματος. Και τότε είναι πολύ πι-
θανό να χάσουμε τις εικόνες που μας χάριζε, 
να σταματήσει να μας μιλά για την ζωή μας 
και να μετατραπεί σε φολκλόρ και στείρο θέα-
μα. Αυτά σκέφτομαι και αντί να χαίρομαι που 
τα Βαλκάνια είναι στα πάνω τους, οργίζομαι… 
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ΝΕΟ ΚΙΝΕΖΙΚΟ ΣΙΝΕΜΑ

Στη σύγχρονη κινέζικη παραγωγή παρατη-
ρούνται δύο τάσεις. Τα μεγάλα στούντιο, 
από τη μία, στηρίζουν τις περίφημες «με-

γάλες ταινίες» (da pian), μεγάλες σε διάρκεια, 
μπάτζετ, εμβέλεια και φιλοδοξίες. Αυτή η νεαρή 
αλλά σκληροπυρηνική κινηματογραφική παρά-
δοση ξεκίνησε με το Τίγρης και Δράκος και τον 
Ήρωα, συντηρήθηκε με φιλμ όπως τα Ιπτάμενα 
Στιλέτα, Η Υπόσχεση ή το The Banquet και συνε-
χίζεται με μια σειρά ταινιών που και ανορθώ-
νουν την ντόπια θεατρική αγορά και γίνονται 
τα πιο δημοφιλή εξαγώγιμα πολιτιστικά προϊό-
ντα στο εξωτερικό. Άλλωστε, η αλήθεια είναι τα 
δείγματα του κινέζικου σινεμά που φτάνει στην 
Ευρώπη και την Αμερική πέφτουν θύματα ενός 
ακατάσχετου ‘οριενταλισμού’, όπως τον όρισε 
πρώτος ο Έντουαρντ Σαΐντ: η Δύση αντιμετωπί-
ζει την Ανατολή ως ένα ομογενοποιημένο σύ-
νολο που άλλοτε παραπέμπει στο εξωτικό και 
άλλοτε στο επικίνδυνο. Αντίστοιχα, οι κινέζικες 
ταινίες, που πρωτογνώρισε το δυτικό κοινό στη 
δεκαετία του ’80, προβάλλονται είτε ως φαντα-
σμαγορικά θεάματα που μπολιάζονται με ισχυ-
ρές δόσεις φολκλόρ και σύντομων μαθημάτων 
ιστορίας, είτε ως προϊόντα μιας πανίσχυρης βι-
ομηχανίας που επιδιώκει να ‘χτυπήσει’ το Χό-
λιγουντ. 

Από την άλλη, η αντίρροπη τάση περιλαμβά-
νει όλες τις μικρότερες, art house παραγωγές 
που στηρίζονται από νέους, ανεξάρτητους κι-
νηματογραφιστές που δεν έχουν ως προτε-
ραιότητα την εμπορική καταξίωση. Στα Μέσα 
Ενημέρωσης απαντώνται και ως ‘οι σκηνοθέ-
τες της Έκτης Γενιάς’, μιας που οι πρώτοι δη-
μιουργοί άρχισαν να δραστηριοποιούνται στη 
Σαγκάη το 1916. Οι σκηνοθέτες της Πέμπτης 
Γενιάς είναι για τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κί-
νας το «Νέο Κύμα»: Πρόκειται για το σύνο-
λο εκείνο των σκηνοθετών που αποφοίτησαν 
πρώτοι από την Κινηματογραφική Ακαδημία 
του Πεκίνου, όταν ξανάνοιξε μετά την Πολι-
τιστική Επανάσταση, το 1978. Ο νέος Κινέζι-
κος Κινηματογράφος προσπαθεί να κόψει τον 
ομφάλιο λώρο που τον δένει με το παρελθόν. 
Απομακρυσμένοι από το πνεύμα ενός ‘σινε-
μά διαμαρτυρίας’, οι σκηνοθέτες επικεντρώ-

νονται στην αναπαράσταση των νέων ανθρώ-
πων και της θέσης τους σε ένα διαρκώς μετα-
βαλλόμενο κόσμο. Το φυσικό τους περιβάλ-
λον δεν είναι η απόμακρη ενδοχώρα, αλλά 
τα μεγάλα αστικά κέντρα. Δεν ενδιαφέρονται 
τόσο για την ιστορικά και πολιτικά φορτισμέ-
νη κινέζικη ύπαιθρο, αλλά για την αγωνία της 
μεγαλούπολης που είναι εκτεθειμένη στις δια-
θέσεις της παγκόσμιας οικονομίας. Στιλιστικά, 
ρέπουν περισσότερο προς το ρεαλισμό, αν και 
είναι εμφανής η επιρροή της Ευρώπης, και δη 
των φεστιβαλικών της κυκλωμάτων.
 
Ο βασικός κορμός του αφιερώματος, περιλαμ-
βάνει 22 ταινίες από διάφορα είδη, χρονικές 
στιγμές και δημιουργούς, ώστε να καλυφθεί 
όσο το δυνατόν ακριβέστερα ο πολύμορφος 
χαρακτήρας του σύγχρονου κινέζικου σινε-
μά. Στον προγραμματισμό του συμμετέχει και 
ο Βρετανός κριτικός κινηματογράφου Ντέρεκ 
Έλι, γνωστός από τη στήλη του στο περιοδι-
κό Variety. Προβάλλονται λιγότερο γνωστές 
ταινίες ήδη παγκοσμίως καταξιωμένων σκη-
νοθετών που δεν έχουν βρει ακόμα το δρό-
μο για τις αίθουσες. Το I Love you, μοναδικό 
στο είδος του ψυχολογικό δράμα του Zhang 
Yuan που είναι συνονόματος με άλλους τέσσε-
ρις (!) ανθρώπους στο Κινέζικο σινεμά, είναι 

και η μεγαλύτερη εμπορική του επιτυχία στη 
χώρα του. Το Crazy Stone είναι μια κωμωδία 
στα όρια του φιλμ νουάρ, τόσο μαύρη που οι 
απανταχού θεατές της βρίσκουν στο πρόσω-
πο του σκηνοθέτη της Ning Hao τον Κινέζο 
Γκάι Ρίτσι. Το Baober In Love της Li Shaohong 
είναι μια πληθωρική παραγωγή, όπου τα ει-
δικά εφέ περισσεύουν σε μια δαιδαλώδη εξ-
τραβαγκάντζα που κατά τ’ άλλα αφηγείται μια 
κλασική ιστορία αγάπης. Αντίστοιχες εντυπώ-
σεις προκαλεί και το Crash Landing, ένα κι-
νέζικο μπλοκμπάστερ που θυμίζει το Airport 
(1970), την πρώτη αμερικάνικη ταινία κατα-
στροφής. Το The Music Box του Hou Yong ως 
καθαρό πολεμικό δράμα, αναπαριστά μέρες 
αγάπης και μέρες πολέμου, μεταφέροντας μας 
στα τέλη της δεκαετίας του ’30 στη σύγκρου-
ση με τους Ιάπωνες. Παρεμφερές είναι και το 
δράμα εποχής Jasmine Women με τη Ζανγκ Ζι-
γί σε τριπλό ρόλο να αφηγείται τα δεινά του 
οικογενειακού της δέντρου. 

Πέρα όμως από τις ‘μεγάλες’ ταινίες, παρουσι-
άζονται και οι πρώτες ταινίες νεότερων σκηνο-
θετών. Από το Waiting Alone του Eng Dayyan, 
με τις σλάκερ καταβολές, ως το σπονδυλωτό 
δράμα Manhole του Chen Daming, από το μυ-
στηριώδες A Lingering Face του Lu Xuechang 
ως το αινιγματικό, σχεδόν αλά Ντέιβιντ Λιντς, 
Lunar Eclipse του Wang Quenan και το νεο-
ρομαντικό Spring Subway του Zhang Yibai, κε-
ντρική θέση στο έργο των νέων έχει η αναζή-
τηση ταυτότητας. Από το πρόγραμμα ξεχωρί-
ζουν η πρώτη ταινία μαγικού ρεαλισμού στην 
Κίνα, το Living Dream του Ηu Xueyang, και 
η μαύρη κωμωδία Τhe Common People του 
Ζhou Xiaowen που δεν έχουν προβληθεί πο-
τέ εκτός Κίνας. 
Κάπως έτσι, μια αλλιώτικη ‘Πολιτιστική’ επα-
νάσταση θα φτάσει και στο λιμάνι της Θεσσα-
λονίκης.
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CHINESE CINEMA
Two trends can be detected in contemporary Chinese cinema. The big studios support the 
infamous “great films” (da pian), productions big in duration, budget, scope and ambition, 
like “Crouching Tiger, Hidden Dragon” and “Hero”, which become the most famous cultural 
products exported abroad. On the other hand, the opposite trend includes all the smallest, art 
house productions, which are supported by young, independent filmmakers, who don’t rate 
commercial success as a priority. 
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ΒΡΑΖΙΛΙΑΝΙΚΟΣ 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

Τα πρώτα δειλά βήματα στο χώρο του 
κινηματογράφου γίνονται το 1930. Το 
1964 ξεκινά μια μακρά περίοδος επιβο-

λής δικτατοριών που θα τερματιστεί μόλις το 
1984. Η κοινωνική ανησυχία που προκύπτει 
ως αποτέλεσμα της δράσης των μιλιταριστι-
κών καθεστώτων βρίσκει ιδανικό τρόπο έκ-
φρασης στην εγχώρια κινηματογραφική πα-
ραγωγή. Κάθε δράση έχει κι αντίδραση: το 
Cinema Novo, το νέο κύμα της βραζιλιάνικης 
κινηματογραφίας, εξελίσσεται παράλληλα με 
τη γαλλική Nouvelle Vague στην άλλη πλευρά 
του Ατλαντικού στις δεκαετίες του ‘60 και του 
’70, ενώ διατηρεί εκλεκτικές συγγένειες με τον 
ιταλικό νεορεαλισμό. Προεξάρχοντες του ρεύ-
ματος είναι μεταξύ άλλων οι Νέλσον Περέιρα 
ντος Σάντος, Κάρλος Ντιέγκες, Ζοακίμ Πέντρο 
ντε Αντράντε, Γκλάουμπερ Ρότσα. Όσο για 
το σχεδόν...πανκ σύνθημά τους; «Μια κάμε-
ρα στο χέρι και μια ιδέα στο κεφάλι». («Uma 
câmera na mão e uma idéia na cabeça»). Οι 
ταινίες Ξερές Ζωές / Vidas Secas (1963) του 
Ντος Σάντος, Γη σε Έκσταση / Terra em Trance 
(1967) του Ρότσα και οριακά το Bye Bye Brazil 
(1979) του Ντιέγκες παραμένουν εμβληματι-
κές για αυτή την περίοδο.

Παράλληλα με το Cinema Novo αναπτύσσεται 
και μια underground τάση που υποστηρίζε-
ται από σκηνοθέτες της ντόπιας αβάντ-γκαρντ, 
γνωστή και ως Cinema Marginal. Αυτό το ‘πε-
ριθωριακό’ σινεμά απαντά στη ρεαλιστική πα-
ράδοση του κυρίαρχου ρεύματος με διαρκείς 
πειραματισμούς στην αφήγηση, το στυλ, τα κι-
νηματογραφικά είδη. Μάλιστα, συνδιαλέγεται 
εκτενώς με το κίνημα των Τροπικαλιστών, το 
Ανθρωποφαγικό Μανιφέστο του ’20 και με τα 
chanchadas, τα κλασικά καρνιβαλικά μιούζι-
καλ της Βραζιλίας. Κάπως έτσι διαμορφώνεται 
και ένας ιδιαίτερος χαρακτήρας μιας εθνικής 
κινηματογραφίας στα όρια του γκροτέσκου, 
που θα κληροδοτηθεί και στις νέες γενιές κι-
νηματογραφιστών, όπου αποκρυσταλλώνεται 
το βραζιλιάνικο ταμπεραμέντο και οι αντιθέ-
σεις της καθημερινότητας - η ακραία θλίψη 
συνυπάρχει με την ακραία χαρά. 
 

Στα επόμενα χρόνια η κινηματογραφική δρα-
στηριότητα θα σημειώσει δραματική κάμψη. 
Το 1990, ο Φερνάντο Κολόρ ντε Μέλλο, πρώ-
τος πρόεδρος της χώρας που εκλέγεται με δη-
μοκρατικές διαδικασίες, μετά από μια μακρά 
βίας και νοθείας, αποφασίζει να κλείσει την 
Embrafilm, το Βραζιλιάνικο Κέντρο Κινημα-
τογράφου που στήριζε οικονομικά και ηθικά 
τους ντόπιους κινηματογραφιστές από το πρώ-
το κιόλας έτος της ίδρυσης του, το 1969. Κά-
πως έτσι η ετήσια παραγωγή ολίσθησε από 
τις 100, στις δύο μόλις ταινίες ανά σεζόν. Σε 
αυτή τη νέα περίοδο πολιτικού σκοταδισμού, 
η κυβέρνηση Κολόρ αφήνει στη συλλογική 
συνείδηση το στίγμα του αδύναμου και φο-
βισμένου, όπως και την ανάγκη αναζήτησης 
ταυτότητας. Όλα αυτά τα κοινωνικά μεταδι-
δόμενα νοσήματα διαπραγματεύεται ιδανι-
κά το road movie Ξένη Γη / Terra Estrangeira 
(1995): η ταινία των Βάλτερ Σάλες και Ντανι-
έλα Τόμας σηματοδοτεί άτυπα και την απαρ-
χή της αναγέννησης του βραζιλιάνικου σινε-
μά. Η νέα ‘χρυσή’ εποχή για τον κινηματογρά-

φο της χώρας, που κωδικοποιείται και με τον 
όρο «Ανάκτηση της Παραγωγής» (Retomada 
da Produção) δεν μπορεί παρά να συνδέεται 
με τη βαθιά ανάσα στην οικονομία της χώρας, 
μ’ άλλα λόγια και με μια σειρά ευνοϊκότερων 
φορολογικών μέτρων για τους ανεξάρτητους 
σκηνοθέτες. Η θεματολογία των ταινιών δεν 
παραλλάσσεται σημαντικά: η ανεργία, η βία 
των μεγάλων αστικών κέντρων, η διαφθορά 
της οικονομικής και πολιτικής ηγεσίας, καθώς 
και η απώλεια της ατομικότητας είναι τα βασι-
κά τους μοτίβα. O Κεντρικός Σταθμός / Central 
Do Brasil (1998) του Βάλτερ Σάλες γνωστοποι-
εί και πιστοποιεί σε όλη την υφήλιο την άνθι-
ση της εγχώριας παραγωγής. Πολλές ταινίες 
της περιόδου ξεχωρίζουν: Η Τάτα Αμαράλ με 

Τον Ουρανό με τ’ Άστρα / Um Ceu De Estrelas 
(1997) αντιπροσωπεύει το μικρό αλλά δυνα-
μικό και ολοένα διαστελλόμενο σώμα των γυ-
ναικών - δημιουργών. Ο Βάλτερ Λίμα Jr στο 
λυρικό Το Όστρακο κι ο Άνεμος / A Ostra e O 
Vento (1998) προσπαθεί να συναρτήσει μια 
νέα σχέση κινηματογραφικού τόπου και χρό-
νου, σε αυτό που ο ίδιος ονομάζει «γεωγρα-
φία των συναισθημάτων». Το 2001 γυρίζονται 
το Κίτρινο Μάνγκο / Amarelo Manga του Κλα-
ούντιο Ασίς, ο Άσωτος Υιός / Lavoura Arcaica 
του Λουΐζ Φερνάντο Καρβάλιο, και ο Εισβολέ-
ας / O Invasor του Μπέτα Μπραντ.
Το 2002, πρόεδρος της χώρας γίνεται ο Ερ-
γατικός Λούλα Ντα Σίλβα, που προεξαγγέλει 
την οργάνωση μιας αλλιώτικης πολιτικής και 
πολιτιστικής ατζέντας. Η εκλογή του συμπί-
πτει με την προβολή της περίφημης Πόλης του 
Θεού / Cidade De Deus, του Φερνάντο Μεϊρέ-
γιες. Ακολουθούν οι Φυλακές Καραντιρού / 
Carandiru του Έκτορ Μπαμπένκο (2004), το 
Σινεμά, ασπιρίνες και γύπες / Cinema, Aspirinas 
e Urubus (2005) του Μαρσέλο Γκόμεζ και το 
Στην πόλη του πάθους / Cidade Baixa (2005) 
του Σέρτζιο Μασάντο (ταινίες που προβλή-
θηκαν και στο Φεστιβάλ των Κανών) και το 
Οι δυο γιοι του Φρανσίσκο / Dois Filhos de 
Francisco (2006) του Μπρένο Σιλβέιρα, η με-
γαλύτερη εισπρακτική επιτυχία του Βραζιλιά-
νικου σινεμά. Το λουλούδι του Μαντακαρού 
έχει ήδη ανθίσει.
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ΕΝΑΣ ΘΡΥΛΟΣ ΤΗΣ ΒΡΑΖΙΛΙΑΣ ΜΙΛΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΝΤΑΚΑΡΟΥ, 
ΕΝΑΝ ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΑΚΤΟ ΠΟΥ ΦΥΤΡΩΝΕΙ ΣΤΟ ΧΩΜΑ ΜΕΤΑ 
ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΣΦΑΓΗ. ΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕΙ 
ΚΑΘΕ ΘΑΝΑΤΟ ΜΕ ΜΙΑ ΝΕΑ ΖΩΗ, ΑΡΕΣΚΟΝΤΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΙ 
ΟΙ ΒΡΑΖΙΛΙΑΝΟΙ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΟΥΣ 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ, ΠΟΥ ΔΕΝΕΤΑΙ ΑΡΡΗΚΤΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 
ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΚΗΝΙΚΟ. 

ΟΙ ΔΥΟ ΓΙΟΙ ΤΟΥ ΦΡΑΝΤΣΕΣΚΟ

BRAZILIAN CINEMA
Cinema Novo, the new wave of Brazilian cinema, was developed throughout the same period 
as the French Nouvelle Vague, during the '60s and '70s. Its leaders were Nelson Pereira dos 
Santos, Carlos Diegues, Joaquim Pedro de Andrade and Glauber Rocha among others. Their 
almost… punk motto was “A camera in the hand and an idea in the head”. During the same 
period, an underground movement, which was supported by directors from the local avant-
guard and was known as Cinema Marginal, was developed. In the '90s, the basic motifs were 
subjects like unemployment, violence in the big cities, corruption of the financial and political 
leaders, and also the loss of individuality. 
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ
του Βαγγέλη Ρητά

30 ταινίες μυθοπλασίας, ντοκιμαντέρ 
και μικρού μήκους, από τις ηθο-
γραφίες και τα μελοδράματα των 

ταινιών των δεκαετιών ’50 και ’60, μέχρι την 
αμφισβήτηση και την βαθιά πολιτική προσέγ-
γιση των ταινιών στο ’70 και ’80 και από κει 
στο ρεαλισμό των τελευταίων ετών, κάνουν 
εμφανή την επαγρύπνηση των σκηνοθετών 
να καταγράψουν και να μιλήσουν για το βίω-
μα της ξενιτιάς.

Στα Δολάρια και όνειρα του Ίωνα Νταϊφά μέσα 
από μια ηθογραφία παρουσιάζονται οι προσ-
δοκίες της ελληνικής κοινωνίας, ενώ μέσα 
από την καθαρά δραματική προσέγγιση του 
Μετανάστη του Νέστορα Μάτσα παρουσιάζεται 
η πίκρα και η απογοήτευση του ίδιου ονείρου. 
Στο Μέχρι το πλοίο ο Αλέξης Δαμιανός μέσα 
από τα βλέμματα και την ποίηση των εικόνων 
του παρουσιάζει την οδύσσεια του ήρωα μετα-
νάστη. Με την Αναπαράσταση ο Θόδωρος Αγ-
γελόπουλος μετατρέπει τον μετανάστη του σε 
χαρακτήρα τραγωδίας και συστήνει το κινη-
ματογραφικό του ύφος ενώ με τη Φωτογραφία 
ο Νίκος Παπατάκης, Έλληνας της διασποράς 

ο ίδιος, το 1986 μέσα από το αλληγορικό του 
βλέμμα μιλά για τις αυταπάτες της εποχής της 
δικτατορίας. Ο Χρήστος Δήμας, ένας από τους 
πιο ελπιδοφόρους σκηνοθέτες, με τον Αμερι-
κάνο περιγράφει με χιούμορ αλλά και μοναδι-
κό λυρισμό ένα διαφορετικό μετανάστη στην 
Αμερική του σήμερα, τη στιγμή που ο Παντε-
λής Βούλγαρης στρέφει το βλέμμα του στο πα-
ρελθόν, για να διηγηθεί στις Νύφες, μέσα από 
την ιστορία του ταξιδιού μιας κοπέλας με σκο-
πό το γάμο στην Αμερική, όλο το μικρόκο-
σμο της εποχής, τα όνειρα και τις απογοητεύ-
σεις τους. Τέλος στο My sweet home ο Φίλιπ-
πος Τσίτος, Έλληνας που ζει και δουλεύει στη 
Γερμανία, μιλά για την πολυπολιτισμική κοι-
νωνία του Βερολίνου σε μια νύχτα την παρα-
μονή ενός γάμου. 
Μια σειρά από πολύ ενδιαφέροντα ντοκιμαντέρ, 
κάποια από τα οποία έχουν προβληθεί ελάχιστα 
στην Ελλάδα, συμπληρώνουν το αφιέρωμα, κά-
νοντας ακόμα πιο εμφανή την παρουσία του θέ-
ματος της μετανάστευσης στο ελληνικό σινεμά. 
Τα ντοκιμαντέρ του αφιερώματος είναι: Το Γράμ-
μα από τη Σαλερουά, 750.000, Γράμματα από την 
Αμερική, Τελευταίος σταθμός Κροϊτσμπεργκ, Ελ-
ληνική κοινότητα Χαϊδελβέργης, Γιώργος από τα 
Σωτηριάνικα, Γιώργος από τη Χαϊδελβέργη, Αχιλ-
λέας, Μετανάστες.
Η σημαντική αλλαγή πάντως τόσο κοινωνικά 
όσο και καλλιτεχνικά θα έρθει στις αρχές της 
δεκαετίας το ’90. Οι δραματικές εξελίξεις στην 
Ανατολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια μετατρέ-
πουν την Ελλάδα για πρώτη φορά σε χώρο 
υποδοχής μεταναστών. Οι Έλληνες σκηνοθέτες 
δείχνουν να αντιδρούν με καλά αντανακλαστι-
κά και το γεγονός αυτό καταγράφεται σε κάποι-
ες από τις πιο σημαντικές ταινίες των τελευταί-
ων 15 ετών. Ο Σωτήρης Γκορίτσας περιγράφει 
στο Απ’ το χιόνι την πορεία τριών Βορειοηπει-
ρωτών από τα σύνορα μέχρι το όνειρο της Αθή-
νας. Στο Μιρουπάφσιμ των Γιώργου Κόρα και 
Χρήστου Βούπουρα η συνάντηση ενός Έλλη-
να με μια παρέα Αλβανών θα προσγειώσει και 
θα επαναπροσδιορίσει την προσωπικότητά του. 
Στην Αθήνα των μεταναστών ο Κωνσταντίνος 
Γιάνναρης παρακολουθεί με ταχύτητα και ορ-
μή, τις σαν αρχαία τραγωδία ζωές μιας παρέας 
παλιννοστούντων από τον Πόντο στο Από την 
άκρη της πόλης. Ο Νίκος Παναγιωτόπουλος στο 
Delivery χρησιμοποιεί την Αθήνα και τον ήρωά 
του, για να δείξει την πόλη των μεταναστών, 

των αστέγων και του περιθωρίου. Με τη φόρμα 
του ντοκιμαντέρ αλλά και τη δύναμη των αλη-
θινών τους εικόνων, ο Σταύρος Ιωάννου με το 
Κλειστοί δρόμοι και ο Κυριάκος Κατζουράκης με 
το Ο δρόμος προς τη δύση προβληματίζουν, συ-
γκινούν και σοκάρουν με δυο ταινίες που πέρα-
σαν και τα σύνορα της χώρας. Οι ξένοι μετανά-
στες στην Ελλάδα βρίσκονται στο επίκεντρο κά-
ποιων αξιόλογων ταινιών μικρού μήκους, που 
άλλοτε με χιούμορ κι άλλοτε με ιδιαίτερα σκλη-
ρή γλώσσα και χωρίς τον περιορισμό της φόρ-
μας ή της εμπορικότητας, περιγράφουν τις ιστο-
ρίες τους. Οι ταινίες Ισμαήλ, Ένας λαμπερός ήλιος, 
Εσωτερικό σπιτιού με γυναίκα που καθαρίζει μήλα 
(λεπτομέρειες) και Τα σαλιγκάρια της Λουλούς θα 
προβληθούν στο αφιέρωμα. 
Τέλος, οι αλλαγές στην ελληνική κοινωνία 
έχουν και μια άλλη ενδιαφέρουσα πτυχή. Ξέ-
νοι σκηνοθέτες ζουν, δουλεύουν και συνε-
πώς δημιουργούν στην Ελλάδα. Η Ιρίνα Μπό-
ικο με το Υπάρχουν λιοντάρια στην Ελλάδα, ο 
Μάρκ Γκαστίν με το Μασσαλία, μακρινή κόρη 
και ο Μπουγιάρ Αλιμάνι με το Κατώι αποτε-
λούν τρία αντιπροσωπευτικά παραδείγματα 
που χρησιμοποιούν τα προσωπικά τους βιώ-
ματα ως μετανάστες είτε για να μιλήσουν ευ-
θέως για αυτά είτε ως έμπνευση για τις δημι-
ουργίες τους.

Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ Η ΞΕΝΙΤΙΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΕΛΛΗΝΑ ΕΝΑ ΤΟΣΟ ΙΣΧΥΡΟ ΒΙΩΜΑ, ΜΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ 
ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΓΚΑΣΤΗΚΕ ΝΑ ΨΑΞΕΙ ΤΗΝ ΤΥΧΗ ΤΟΥ 
ΣΕ ΞΕΝΟ ΤΟΠΟ, ΓΕΓΟΝΟΣ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΑΝΑΠΟΦΕΥΚΤΟ ΠΑΡΑ ΝΑ 
ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΕΙ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΙΟ ΙΣΧΥΡΑ 
ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ. ΜΕ ΤΙΣ 
ΤΑΙΝΙΕΣ ΝΑ ΑΝΤΑΝΑΚΛΟΥΝ ΚΑΘΕ ΣΤΙΓΜΗ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ, 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ, Ο 
ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ ΣΥΧΝΑ ΠΑΡΩΝ Σ’ ΑΥΤΕΣ, ΚΑΤΙ ΠΟΥ 
ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΞΕΚΑΘΑΡΑ ΣΤΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΤΟΥ 47ου ΦΕΣΤΙΒΑΛ 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. 

01. ΑΠ' ΤΟ ΧΙΟΝΙ

02. ΝΥΦΕΣ

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ
ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΙΝΕΜΑ ΞΕΝΙΤΕΥΕΤΑΙ
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IMMIGRATION 
To Greeks, immigration and living abroad are a vivid experience and one of the most powerful 
subjects of Greek cinema. With the films reflecting every moment the social, political and 
aesthetic situation of the place, the immigrant is ever present. Fiction stories, documentaries 
and short films, from the custom descriptions and the melodramas of the '50s and '60s, to the 
controversy and the deep political approach of the '70s and '80s and then to the realism of the 
recent years, reveal the eagerness of the directors to record and talk about the experience of 
living abroad.



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
του Βαγγέλη Ρητά

Focus. Χρονιά πρώτη. Τίτλος: Εφηβικός 
πόθος / εφηβικός πόνος, εμπνευσμένος 
από το δεύτερο (μετά από το αυτοβιογρα-

φικό Tulsa) φωτογραφικό άλμπουμ του Λάρι 
Kλαρκ, μετέπειτα σκηνοθέτη του προκλητικού 
Kids. Θέμα η εφηβεία. Η αναζήτηση ταυτότητας, 
η ερωτική αφύπνιση, η διαμόρφωση της σεξου-
αλικότητας, ο πόθος και η αγωνία της ηλικίας 
αλλά και η εφηβεία ως καθρέφτισμα μιας κοι-
νωνίας σε διαμόρφωση, θίγονται από δώδεκα 
σκηνοθέτες, όλοι πρωτοεμφανιζόμενοι, οι οποί-
οι σκαλίζουν τις ανεξάντλητες πτυχές της εφη-
βείας ο καθένας με τρόπο διαφορετικό, άλλοτε 
σκληρό και ενοχλητικό, άλλοτε αστείο και ανά-
λαφρο, πάντα όμως ανήσυχο.
Ο Βραζιλιάνος σκηνοθέτης Εσμίρ Φίλιο με 
την 15 λεπτών ταινία του Κάτι τέτοιο (Alguma 
coisa assim) κέρδισε φέτος το βραβείο σεναρί-
ου στην εβδομάδα κριτικής του φεστιβάλ των 
Κανών. Δυο δεκαεφτάχρονοι βγαίνουν ένα 
βράδυ στους δρόμους του Σάο Πάολο, της με-
γαλύτερης πόλης της Βραζιλίας. Χορεύουν, γε-
λούν, παίζουν, μαθαίνουν. 

Από τις Η.Π.Α. έρχονται δυο ταινίες του αφιε-
ρώματος. Με το Απροσδόκητα (Bugcrash), ο Κάρ-
τερ Σμιθ παρουσιάζει την ιστορία του Μπεν, 
ενός μοναχικού γυμνασιόπαιδου σε μια μικρή 
επαρχιακή πόλη που η φαντασίωσή του με τον 
Γκραντ, ενός επικίνδυνα σαγηνευτικού νέου 
παιδιού στην πόλη, τον οδηγεί σε κάτι πολύ πιο 
αμαρτωλό απ’ ότι θα μπορούσε και ο ίδιος να 
φανταστεί. Η ταινία κέρδισε το βραβείο καλύτε-
ρης ταινίας μικρού μήκους στο τελευταίο φεστι-
βάλ του Sundance και ο σκηνοθέτης της είναι 
καταξιωμένος φωτογράφος μόδας. 
Σε διαφορετικούς δρόμους κινείται ο Μάικλ 
Κουέστα με το Μαζί στα δώδεκα (Twelve and 
holding), σκηνοθέτης που πριν τρία χρόνια 
μας έδωσε το L.I.E., το οποίο είχε παρουσια-
στεί στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλο-
νίκης, καθώς και κάποια επεισόδια ενός από 
τα καλύτερα αμερικάνικα σίριαλ των τελευταί-
ων ετών, του Six feet under. Τρία παιδιά στα 

01. ΑΠΡΟΣΔΟΚΗΤΑ

02. ΚΑΤΙ ΤΕΤΟΙΟ

FOCUS
ΠΟΘΟΙ ΚΑΙ ΠΟΝΟΙ ΣΕ ΜΙΑ ΑΓΟΥΡΗ ΗΛΙΚΙΑ
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12 και με αφορμή το θάνατο του αδερφού του 
ενός, διασχίζουν το μονοπάτι της αυτογνω-
σίας και αρχίζουν να διαχωρίζουν τις φωνές 
τους από αυτές των γονιών τους. 
Η Σιμόνε Βαν Ντούσερντορπ στο Βαθιά 
(Diep) μας μεταφέρει στην Ολλανδία των τε-
λών της άγριας δεκαετίας του ’70 με μια ταινία 
γυρισμένη με κάμερα στο χέρι και παρουσιά-
ζοντας με ρεαλιστικό τρόπο την καθημερινό-
τητα. Καθώς οι γονείς μιας 14χρονης κοπέλας 
χωρίζουν, η ίδια εξερευνά τον κόσμο του σεξ, 
των ναρκωτικών και ενός έρωτα.
Δύο ταινίες συμμετέχουν στο αφιέρωμα από 
τη Γαλλία. Ο Ελιέ Σιστέρν με το 45λεπτο Δέρ-
μα φιδιού (Les deux vies du serpent) συμμετεί-
χε στο τμήμα της εβδομάδας κριτικής του φε-
στιβάλ των Κανών. Η ιστορία μας μεταφέρει 
σε μια καλοκαιρινή μέρα που ο 17χρονος Πι-
ερ το σκάει από τους δικούς του, για να συνα-
ντήσει τους φίλους του σε ένα ποτάμι. Καθώς 
παίζουν προσπαθώντας να τρομάξει ο ένας 
τον άλλον συμβαίνει το ατύχημα. Η Σοφί Λε-
τουρνέ με τα Δυο κορίτσια (Manue Bolonaise) 

μας μεταφέρει στον κόσμο δυο 11χρονων 
κοριτσιών που μοιράζονται τα πάντα και τις 
πρώτες τους σχέσεις με τα αγόρια. 
Ο Σάιμον Τσουνγκ με το Αθώος (Innocent) 
παρουσιάζει την ιστορία μιας οικογένειας από 
το Χονγκ Κονγκ που μεταναστεύει στον Κανα-
δά, μέσα από τα μάτια του 17χρονου γιου που 
αναγκάζεται να από τη μια να προσαρμοστεί 
στο νέο περιβάλλον της χώρας και από την άλ-
λη να εξερευνήσει τη σεξουαλική του ταυτότη-
τα μέσα από μια σειρά γκέι σχέσεων.
Από τη συνεχώς αναπτυσσόμενη κινηματο-
γραφία της Κορέας και έχοντας διατελέσει βο-
ηθός σκηνοθέτη σε ταινίες του Κιμ Κι Ντουκ, 
ο Τσο Τσανγκ-Χο γύρισε τη Συνταγή Πήτερ 
Παν (The Peter Pan Formula) με έναν πολύ μι-
κρό προϋπολογισμό και πραγματεύεται την 
ιστορία ενός παιδιού που αναγκάζεται να αντι-
μετωπίσει τη ζωή του και να ωριμάσει όταν η 
μητέρα του πέφτει σε κώμα.
Ο Γερμανός Χένερ Βίνκλερ με τη Λούσι (Lucy) 
μιλά για τη ζωή μιας 18χρονης ανύπαντρης μη-
τέρας της οποίας η ζωή κυλάει ανάμεσα στις 

FOCUS. ΕΣΤΙΑΖΩ. ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΝΩ. ΣΗΜΕΙΟ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ. FOCUS 
ΟΝΟΜΑΣΤΗΚΕ ΤΟ ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΦΕΤΙΝΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΦΙΛΟΔΟΞΕΙ ΝΑ 
ΑΝΑΔΕΙΞΕΙ ΝΕΟΥΣ ΣΚΗΝΟΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ 
ΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ.

02εφηβικές της ανησυχίες και την ανατροφή του 
παιδιού της. Παρόλα αυτά τίποτα δε μοιάζει να 
γεμίζει το κενό που νιώθει μέσα της.
Από την Ουγγαρία ο Ζάμπολκς Χάντου με το 
White Palms (Feher tenyer) πάει στη δεκαετία 
του ’80 και διηγείται τη ζωή και την επίπονη 
προσπάθεια ενός αθλητή της γυμναστικής από 
παιδί μέχρι να γίνει πρωταθλητής.
Στην Αυστραλία του σήμερα ο Μουράλι Κ. 
Ταλούρι στο 2:37 μπλέκει τις ιστορίες 6 μα-
θητών και των καθηγητών τους όταν κατά τη 
διάρκεια μιας σχολικής μέρας θα συμβεί ένα 
τραγικό γεγονός που θα τους επηρεάσει όλους 
με διαφορετικό τρόπο. 
Τέλος από την Αργεντινή ο Αλέξις Ντος Σά-
ντος έρχεται με την ταινία Η κόλλα - μια εφη-
βική ιστορία στη μέση του πουθενά (Glue – 
Historia adolescente en medio de la nada) για 
την οποία ο τίτλος τα λέει όλα: ένα εφηβικό 
καλοκαίρι σε μια μικρή πόλη στην έρημο, μια 
δυσλειτουργική οικογένεια, ένα ροκ συγκρό-
τημα, δυο αγόρια, ένα κορίτσι…

FOCUS: TEENAGE LUST / TEENAGE PAIN
Year one. Title inspired by the second (after the autobiographical “Tulsa”) photo album of Larry 
Clark, future director of the provocative “Kids”. The subject is puberty. The search for an identity, 
the sexual awakening, the forming of sexuality, the lust and the agony of the age and also the 
adolescence as a mirror image of a society in the making, are mentioned by twelve directors, 
all debutants, who dig into the endless aspects of puberty, each one using a different way, 
sometimes harsh and discomforting, sometimes funny and light, but always restless.
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Opening Lines
Make sure to curtsy like you mean it at the 
opening ceremony, featuring Stephen Frear’s 
The Queen. Helen Mirren plays Queen Eliza-
beth, alongside real archive footage of Di-
ana, in a film both spoofing and humanizing 
the monarchy.

Promising Rookies
37,000 and 22,000 euros will mean a lot to 
the two lucky first and second - time direc-
tors awarded the top prizes on November 26. 
Fourteen filmmakers from four continents 
are in the International Competition section. 
Producer Christine Vachon presides over a 
seven-member jury also including director 
Katia Lund, director/actress Xu Jingley, crit-
ic Diego Galan, writer Mogens Rukov, con-
sultant Pierre Rissient and stage director/ac-
tor Lefteris Voyatzis. 

Independence Daze
If you’re wondering what those in the know 
are watching in 2006, Independent Days 
brings you all the cutting edge stuff – includ-
ing films by Apitchatpong Weerasethakul and 
US indie film. There’s a tribute to Jim McK-
ay, whose cross-sections of US life range from 
Girls Town (1996) to Angel Rodriguez (2005). 
Independence Days also focuses on Abderrah-
mane Sissako; the Mauritanian director’s films 
will be in Thessaloniki, including his new Ba-
mako. Maybe one day the Golden Alexander 
statue the festival will give Jan Svankmajer on 
November 20th will appear in one of his films. 
Svankmejer will be in Thessaloniki for a retro-
spective of his work and an art exhibit of his 
and his late wife Eva’s work opening Novem-
ber 18. This year’s children’s film is The Ugly 
Duckling and Me. 

PLANET FESTIVAL
by Angelike Contis

FeST PRevIew
WELCOME TO THESSALONIKI, THE BOOKISH AND INTRO-
SPECTIVE, OUTGOING AND FESTIVE CITY HOSTING THE 47TH 
INTERNATIONAL THESSALONIKI FILM FESTIVAL NOVEMBER 
17-26. AUDIENCES CAN BASK IN THE GLOW OF WIM WENDER’S 
NEON LIGHTS AND JAN SVANKMAJER’S ANIMATED UNIVERSE, 
AS WELL AS DISCOVER NEW TALENT. 

Chinese Characters
Derek Elley and Stephen Cremin have assem-
bled 22 examples of interesting new Chinese 
cinema. China sends creators and film biz 
folk to town. Farewell My Concubine director 
Chen Kaige will also receive a Golden Alex-
ander. 

Costa-Gavras
The Greek - French director returns to pres-
ent Mon Colonel, the out-of-competition film 
directed by Laurent Herbiet which he wrote 
and produced. Herbiet and actors Olivier 
Gourmet and Robinson Stevenin will attend 
a gala screening November 19. 

The German Friend
Remember seeing Wings of Desire or Par-
is, Texas for the first time? Wim Wenders 
will be in town for a week, treating the city 
to a photo exhibit he and his wife Dona-
ta Wenders created opening November 20. 
Wenders speaks to the press November 23.

Walter Salles
& Brazilian Cinema
Central Station’s Walter Salles will be in town 
as a part of an 18 - film homage to Brazilian 
cinema, as will actor Peter Ketnath, actress 
Hermila Guedes and numerous other direc-
tors and film professionals. A round table 
talk on Brazilian Cinema will be held on No-
vember 21. 

Cinema roll calls
The masterclasses include those by Wenders 
and friend Salles, Kaige, Costa - Gavras, ac-
tress Lili Taylor (standing in for featured di-
rector Jim McKay), Greek director Nick Ka-
voukides and screenwriter Guillaume Lau-
rent (Amelie). 

Film Acme
Teenage lust and angst is a special section 
of films about teens on the edge inspired by 
Larry Clark. Participate by sharing your teen 
memories on the blog www.teenage-mem-
oirs.blogspot.com. 

JIM McKAY

I LOVE YOU

WALTER SALLES



Nuri Bilge Ceylan
You may think he looks too young for a ret-
rospective, but this Turkish director known 
for his Zen - like calm and weighty, sensitive 
films is coming for that reason - and for a 
photography exhibit that’ll be launched No-
vember 22. 

Balkan Zone
The Balkan Survey turns 13, with the year’s 
best regional films. For a second year, there 
will be a 2,000 euro audience award, while 
there will also be a new works-in-progress 
program in conjunction with the festival’s 
Agora film market. The fourth Balkan Fund 
screenwriting event will be held November 
18-20. A dozen projects will take part in the 
event that has already yielded new films in-
cluding Jasmila Zbanic’s Berlin Golden Bear-
winning Grbavica. That film will be the sub-
ject of a case study November 20. It will be 
screened at that evening’s announcement of 
the fund’s four winners. 

All Greek to You?
Against the odds, Greek filmmakers have 
managed to pump out 18 fiction films, 4 
documentaries and award - winning shorts. 
A new competitive DigitalWave section of 
over a dozen works encourages experimen-
tation on the digital frontier. Alongside the 
Greek video works, a selection of works by 
Kourtrajme, a 100-person collective originat-
ing in France, will be screened and a joint DJ 
event held. The fest focuses on veteran direc-
tors Stavros Tsiolis and Dimos Theos, and 
hours the memories of Alexis Damianos. It 
tips its hat to Maria Plyta, Greece’s first fe-
male director and the late activist/filmmak-
er Yiannis Fafoutis. Local screenwriters will 
also be in the spotlight. 

➜

GRBAVICA



PLANET FESTIVAL
by Angelike Contis

Suitcase-in-hand
As Greece still adjusts from being a country 
exporting immigrants to one receiving them, 
the festival has assembled a list of the best 
films on the topic, dating from 1956 to the 
present – including 750.000 by Alexis Gri-
vas. 

Cutting deals
For the first time a new venue, Warehouse 
8, further within the port, features an Indus-
try Centre complete with a café and plas-
ma screen. It will house many professional 
meetings including the Agora (the festival’s 
film market). MK2 (France), the Berlin Film 
Festival, Bavaria Film Intnl (Germany) and 

Toyko Theatres Co & Ltd are expected at the 
Agora. (Check out the Agora booklet for de-
tails). Keep an eye out for European Film 
Promotion president Claudia Landsberger’s 
selling and marketing workshop Novem-
ber 25-26 and a presentation about the re-
vamped Russian studio Mosfilm. Happy pro-
duction marriages between Mediterranean/
Balkan and other countries are the aim of 
Crossroads Co -Production Forum; 18 proj-
ects are up for a 10,000 euro grant. Ware-
house 8 will also host events related to Euro-
pean screenwriters, Kodak, archival digitali-
zation, the Media program’s EAVE as well 
as the Southeastern European Cinema Net-
work.

Something for Film Students
A new initiative, the Salonica Studio Student 
Workshops will be hosted with 25 film stu-
dents from Greece and seven other countries 
attending a three - day seminar on interna-
tional co - productions. Local Aristotle Uni-
versity’s new film department is the host or-
ganization. 

Hands-down winners
Special screenings will include the lovely 
presences of actresses Emmannuelle Beart 
to town (for her new Un Crime) and Vale-
ria Golino (accompanying her Respiro). Other 
special and out-of-competition films include 
Peter Meszaros’ Kythera, Darren Aronofsky’s 
The Fountain, David Lynch’s Inland Empire 
and Idi Amin story The Last King of Scotland. 

750.000

UN CRIME
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Juliette and the Licks
The festival is brining actress/singer Juliette 
Lewis and her band to the Milos complex on 
November 25. In another musical event, fes-
tival directors from Sofia, Warzaw and Kar-
lovy Vary perform as part of the Festival 
Band November 19. 

Art, please
Eve Sussman created a splash last year when 
she passed through Athens filming The Rape 
of the Sabine Women in part within the city’s 
chilly meat market and glowing Irodion the-
atre at sunset. The film has its worldwide 
premiere at the Olympion’s Pavlos Zannas 
cinema November 19. It will be part of a 
Sussman exhibit November 19-January 7 
at the Thessaloniki Center of Modern Art. 
Other festival exhibits include Chinese Cao 
Fei’s videos (November 17-26) and a look at 
Greek performance artist Lida Papakonstan-
tinou’s films from 1968-2004 (November 16-
December 3). 

New Venues
In addition to the Olympion and the four 
Pier cinemas, this year three new cinemas 
are being added, the Vakoura 1 and 2, and 
the Archaeological Museum’s Manolis An-
dronikos hall. 

Blah-blah, yadda yadda
If you’re in the pier complex stop by “Just 
Talking” each day at 4pm for chats in Eng-
lish with directors and professionals in a 
friendly, relaxed atmosphere. It’ll be held at 
the Entefktirion (Greek for “club” or “meet-
ing place”) in the Pier complex across from 
Warehouse C and Kitchen Bar restaurant. 
Wine, coffee at witty comments on tap. 

Closing Remarks
Alain Resnais’ Private Fears in Public Places 
closes the festival after the awards gala No-
vember 26 where the international jury priz-
es and Fipresci awards will be unveiled. As 
always the Greek “Oscars” – the State Film 
Awards – will be held in Thessaloniki the 
day after the festival closes.

PRIVATE FEARS IN PUBLIC PLACES
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21:30

Δ∂§∂Δ∏ ∂¡∞ƒ•∏™
OPENING CEREMONY

∏ μ·Û›ÏÈÛÛ· / The Queen 97’
Stephen Frears ñ UK-France-Italy 2006
O.V. English

16:30
¶fiÏË ÙˆÓ ÎÔÚÈÙÛÈÒÓ / Girls Town 90’
Jim McKay ñ USA 1996
O.V. English

18:30
∞Ï›ÎË / Neco z Alenky 84’
Jan Svankmajer
Switzerland-Germany-UK 1987
O.V. Czech/English sub.

12:00
∫·Ù¿¯ÚËÛÈ˜ ÂÍÔ˘Û›·˜ 
Katahrisis exousias 104’
Stavros Tsiolis ñ Greece 1970
O.V. Greek/English sub.

14:00
¡‡ÊÂ˜ / Nyfes 122’
Pantelis Voulgaris ñ Greece 2004
O.V. Greek, English/English sub.

16:30
∏ ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· / I fotografia 102’
Nico  Papatakis ñ Greece-France 1986 
O.V. Greek/French sub.

18:30
∞Î·Ù·Ó›ÎËÙÔÈ ÂÚ·ÛÙ¤˜
Akatanikiti erastes 84ã
Stavros Tsiolis ñ Greece 1988
O.V. Greek/English sub.

20:15
∂Î·Ùfi ÒÚÂ˜ ÙÔ˘ ª¿Ë 
Ekato ores tou Mai 20’
Fotos Lambrinos, Dimos Theos
Greece, 1964
O.V. Greek/English sub.

∫È¤ÚÈÔÓ / Kierion 92’
Dimos Theos ñ Greece, 1968
O.V. Greek, English/ French sub.

23:00
∞˜ ÂÚÈÌ¤ÓÔ˘Ó ÔÈ Á˘Ó·›ÎÂ˜
As perimenoun I yinekes 87’ 
Stavros Tsiolis ñ Greece 1998
O.V. Greek/English sub.

16:00
™˘ÓÔ‰Â›· / Yajie de gushi 93’
Qi Xing ñ China 2000
O.V. Mandarin/English sub.

18:00
™’ ·Á·Ò / Wo ai ni 93’
Zhang Yuan ñ China 2002
O.V. Mandarin /English sub.

20:30
ª¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ (Director’s Cut)

Bis ans Ende der Welt 278’
Wim Wenders
Germany-France-Australia 1991
O.V. English

18:00
15 90’
Royston Tan ñ Sin. 2003
O.V. Mandarin/English sub.

∫ÔÌÌ¤ÓÔ / Cut 13’
Royston Tan ñ Singapore 2004
O.V. English

20:30
√È Ì¤ÚÂ˜ ·Ó¿ÌÂÛ·
In Between Days 82’
So Yong Kim ñ USA-Canada-S. Korea 2006
O.V. Korean, English/English sub.

23:00
£ÂÔ‡ ı¤ÏÔÓÙÔ˜ / Om Gud vill 85’
Amir Chamdin ñ Sweden 2006
O.V. Swedish/English sub.

17:30
ª·ÎÚÈ¿ / Uzak 110’
Nuri Bilge Ceylan ñ Turkey 2002
O.V. Turkish/English sub.

20:00
∞‡ÚÈÔ ÙÔ Úˆ› / Sutra ujutru 85’
Oleg Novkovic ñ Serbia 2006
O.V. Serbian/English sub.

22:00
√ ¿ÛˆÙÔ˜ ˘Èfi˜ / Lavoura ∞rcaica 171’
Luiz Fernando Carvalho ñ Brazil 2001
O.V. Portuguese/English sub.

15:00
¶·Ú¿ÛÙ·ÛË ˙ˆ‹˜ / Shenghuo xiu 105’
Huo Jianqi ñ China 2002
O.V. Mandarin /English sub.

17:30
∫ÂÓÙÚÈÎfi˜ ÛÙ·ıÌfi˜ 
Central do Brasil 112’
Walter Salles ñ Brazil 1998
O.V. Portuguese/English sub.

20:00
∞Ó·ÁÎ·ÛÙÈÎ‹ ÚÔÛÁÂ›ˆÛË
Jinji pojiang 114’
Zhang Jianya ñ China 1999
O.V. Mandarin /English sub.

22:30
∏ fiÏË ÙÔ˘ ıÂÔ‡ / Cidade de Deus 135’
Fernando Meirelles, Katia Lund
Brazil 2002
O.V. Portuguese/English sub.

18:00
ŒÓ·˜ ·ÌÂÚÈÎ·Ófi˜ Ê›ÏÔ˜
Der Amerikanische Freund 123’
Wim Wenders ñ W. Germany-France 1977
O.V. German, English/English sub.

20:30
ºÙ¿Û·ÌÂÂ!… / Ftasamee! 90’
Stavros Tsiolis ñ Greece 2004
O.V. Greek/English sub.

22:30
T· ÊÙÂÚ¿ ÙÔ˘ ¤ÚˆÙ· 
Der Himmel über Berlin 128’
Wim Wenders ñ W. Germany-France 1987
O.V. German/English sub.
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Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α  Β Ρ Α Β Ε Ι Ω Ν  Κ Ο Ι Ν Ο Υ 
ΤΙΤΛΟΣ Α' ΠΡΟΒΟΛΗ Β' ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΕΛΙΚΗ

Ο ουρανός της Σουελί

Δεσμοί αγάπης

Η ψυχή στο στόμα

Μεξικάνικο δράμα

Μέρα-νύχτα 

Προτιμώ τη Ρώμη από σένα

The Point

Ανάκτηση

Ροζ

Ταραχοποιοί

Καλύτερη ζωή

Οικογενειακοί δεσμοί

Μια Παρασκευή απόγευμα

Πίσω στην πατρίδα

ΤΙΤΛΟΣ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΕΛΙΚΗ

Αύριο το πρωί

Το πέρασμα του χρόνου

Το χαρτί θα είναι μπλε

Για τη Μαριλένα

Tertium non datur

Κόρη του πολέμου

Ήταν ή δεν ήταν;

Η εξέγερση του Λ.

Μαγικό μάτι

Συνοριακό φυλάκιο

Τρανσυλβανία

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

Λούφα και Παραλλαγή: Σειρήνες στο Αιγαίο

Ικέτες

Αποστολος και μόνος

Η ψυχή στο στόμα

Πέντε λεπτά ακόμα

Sugartown: Οι γαμπροί

Το πέρασμα

Κράτησέ με

Πεθαίνοντας στην Αθήνα

Μέλι και κρασί

Ιλουστρασιόν

Πέρα από τη λίμνη

Ζωντανοί στο Κύτταρο - σκηνές ροκ

Ο γιος του φύλακα

Ροζ

Ι. Μόραλης

Ακάμας

Πανδώρα

Στα όρια

Ώρες κοινής ησυχίας

Ένας ήρωας… στη Ρώμη

Eduart

ΤΙΤΛΟΣ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΕΛΙΚΗ

Όνειρα θερινής επαρχίας

Κάτω απ' το σεντόνι

Τα κοινά: τι κοινό έχουμε

Η αρπαγή της Ευρώπης

Όλα για τίποτα

Land of Nod

Μια ροζ παραμάνα

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.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΒΟΛΩΝ
Η ταινία «Ένα ζωντανό πρόσωπο» που θα προ-
βαλλόταν  στην αίθουσα Φρίντα Λιάππα την 
Παρασκευή 17/11 στις 16:00 δίνει τη θέση της στην  
προβολή της ταινίας «Συνοδεία» που θα προβαλ-
λόταν κανονικά στο Βακούρα 1, την Παρασκευή 
24/11 στις 20:00.
Αντίστοιχα, οι δεύτερες προβολές των δύο αυτών 
ταινιών προγραμματίζονται εκ νέου ως εξής: Η 
προβολή της ταινίας «'Ενα ζωντανό πρόσωπο» 
θα γίνει στο Βακούρα 1 την Κυριακή 26/11 στις 
15:00 ενώ στην αίθουσα Παύλος Ζάννας την 
Κυριακή 19/11 στις 11:00 θα προβληθεί η ταινία 
«Συνοδεία».
Με την ευκαιρία, σε περίπτωση που δεν το γνωρί-
ζετε ήδη, σας ενημερώνω ότι την Κυριακή 19/11, 
στο ΟΛΥΜΠΙΟΝ έχει αλλάξει η προβολή του Mon 
Colonel, που πλέον θα είναι στις 18:00.  Αντίστοιχα, 
η τιμητική εκδήλωση του Σταύρου Τσιώλη θα 
πραγματοποιηθεί στις 20:�0.






