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Oι Aλέξανδροι και τα άλλα Bραβεία του 46ου Φεστιβάλ: H Κριτική Επι-
τροπή, µε πρόεδρο τον Iταλό κινηµατογραφιστή Bιττόριο Στοράρο και µέλη
τους Oύλριχ Φέλσµπεργκ, παραγωγό από τη Γερµανία, Λοτζ Kέριγκαν, σκη-
νοθέτη από τις HΠA,Aντουανέττα Aγγελίδη, σκηνοθέτη από την Eλλάδα,
Σοτιγκί Kουγιατέ, ηθοποιό και θεατρικό σκηνοθέτη από το Mάλι, Λεονάρδο
Γκαρσία Tσάο, κριτικό κινηµατογράφου από το Mεξικό και Nατάσα Pενιέ, η-
θοποιό από τη Γαλλία, απένειµε το Βραβείο Καλύτερης Μεγάλου Μήκους
Ταινίας, τον Χρυσό Αλέξανδρο στην ταινία H ευτυχία του άλλου της Φιν
Tροχ από το Bέλγιο/Oλλανδία.Tο Ειδικό Βραβείο Κριτικής Επιτροπής, τον
Αργυρό Αλέξανδρο, κέρδισε η ταινία Aίµα του Aµάτ Eσκαλάντε από το Mε-
ξικό. O Oύγγρος Pόλαντ Bράνικ και η Γαλλίδα Eµανουέλ Mπερκό κέρδισαν
εξ ηµισείας το Bραβείο Σκηνοθεσίας για τις ταινίες τους Mαύρη βούρτσα
και Στα παρασκήνια, αντίστοιχα.Tο Βραβείο Σεναρίου πήρε η Φιν Tροχ για
την ταινία της H ευτυχία του άλλου.Tο Βραβείο Καλύτερης ηθοποιού δόθηκε
εξ ηµισείας στην Ίνα Γκερτς για το ρόλο της στην ταινία H ευτυχία του άλλου
της Φιν Tροχ και στην Iσίλντ ντε Mπεσκό για το ρόλο της στην ταινία Στα

παρασκήνια της Eµανουέλ Mπερκό, ενώ το Βραβείο Καλύτερου ηθοποιού πήρε ο Aχµάντ Pαζβί για το ρόλο του
στην ταινία Άνθρωπος σπρώχνει καρότσι του Pαµίν Mπαχρανί.Tο Βραβείο Καλλιτεχνικού Επιτεύγµατος κέρδισε ο
Tσινγκ Tινγκ-τσανγκ για τη διεύθυνση φωτογραφίας στην ταινία Eρωτευµένοι του Oυάνγκ Mινγκ-τάι, ενώ Ειδική
Μνεία δόθηκε στη Nάταλι Mπροντς για την ερµηνεία της στην ταινία H ευτυχία του άλλου της Φιν Tροχ.
(Περισσότερα στις σελίδες 8 και 9)
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Apocalypse Now!



TITΛOΣ TAINIAΣ A’ ΠPOB B’ ΠPOB TEΛIKH
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1. Play 3,846 3,005 3,426
2. Backstage 3,331 3,828 3,580
3. Bορινές πολιτείες 3,100 2,886 2,993
4. Kινέττα 2,303 2,746 2,525
5. Άνθρωπος σπρώχνει καρότσι 3,868 4,185 4,027
6. Kαρπός στα στάχια 3,317 3,219 3,268
7. Eρωτευµένοι 2,851 3,373 3,112
8.Aίµα 2,701 2,382 2,542
9. Πώς περνάν οι ώρες 3,250 3,304 3,277
10. Γλυκιά µνήµη 3,919 3,710 3,815
11. Mια νύχτα 3,545 3,725 3,635
12.Tο κορίτσι ταξιδιώτης 3,768 3,623 3,696
13. Mαύρη βούρτσα 3,723 3,523 3,623
14. H ευτυχία του άλλου 3,907 3,093 3,500

1. O Άλλος 3,962 3,753 3,858
2. H νοσταλγός 4,325 4,362 4,344
3. H γυναίκα είναι… σκληρός άνθρωπος 3,555 3,775 3,665
4. H χορωδία του Xαρίτωνα 4,612 4,578 4,595
5. Λιούµπη 3,943 3,899 3,921
6. Kινέττα 2,303 2,746 2,525
7.Tο Kακό 3,054 4,282 3,668
8.Tο πήδηµα του Kατσαντώνη 4,000 4,132 4,066
9. Λουκουµάδες µε µέλι 3,563 3,467 3,515
10. H εύκολη Λία 3,372 3,330 3,351
11.Tο όνειρο του Iκάρου 3,734 3,327 3,531
12. Black µπέεε… 4,030 4,267 4,149
13. Όµηρος 4,291 3,861 4,076
14. Eκτός σχεδίου 4,026 4,533 4,280
15.Tσίου… 4,254 4,520 4,387
16. Θυµάµαι 4,068 3,722 3,895
17. Buzzz 4,034 3,967 4,001
18.Tο όνειρο του σκύλου 3,846 3,738 3,792
19. Kακολύρι 3,878 4,028 3,953
20. Γλυκιά µνήµη 3,919 3,710 3,815
21. H πόλη των θαυµάτων 3,119 3,252 3,186
22.Aγρύπνια 4,121 4,181 4,151
23. Γαλάζιο φόρεµα 3,982 4,007 3,995
24.Yποβρύχιος έρωτας 2,375 3,620 2,998
25.The zero years 3,236 3,767 3,502
26. H καρδιά του κτήνους 4,305 4,604 4,455
27. Kι αν φύγω θα ξανάρθω 4,059 4,234 4,147

1. Aπό τάφο σε τάφο 3,412 4,234 3,823
2.Tι είναι ένας άντρας χωρίς µουστάκι; 4,132 4,249 4,190
3. ∆ύο κορίτσια 3,826 3,802 3,814
4.Aπωλεσθέντα 3,957 3,249 3,603
5. H οδύσσεια του κυρίου Λαζαρέσκου 4,231 3,500 3,866
6. H πτώση του αγγέλου 2,725 2,600 2,663
7. Lady Zee 3,407 3,630 3,519
8. Kορώνα-γράµµατα 3,178 3,556 3,367
9. O Kοκούµι 3,686 3,130 3,408
10. Πήγαινε δυτικά 4,391 4,723 4,557
11. Kontakt 4,229 3,970 4,100
12. Pίνα 3,661 3,596 3,629
13. O ήχος της πόλης 4,431 4,567 4,499

AΠOTEΛEΣMATA BPABEIΩN KOINOY 

Το ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΟΙΝΟΥ JAMESON απονέµεται σε µία ελληνική ταινία που συµµετέχει στο 46ο Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Θεσσαλονίκης και σε µία ξένη
ή ελληνική ταινία που προβάλλεται στο πλαίσιο του ∆ιεθνούς ∆ιαγωνιστικού προγράµµατος. Το ίδιο βραβείο θα απονεµηθεί και σε µία ταινία που

προβάλλεται στο πλαίσιο του προγράµµατος «Ματιές στα Βαλκάνια». Οι συµµετοχές των ταινιών είναι αυτές που, κατά σειρά προβολής, αναφέρονται
παραπάνω. Οι βαθµολογίες για τις τελευταίες προβολές κάθε ηµέρας θα δηµοσιεύονται στο επόµενο φύλλο.

* H βαθµολογία της δεύτερης προβολής, καθώς και η τελική βαθµολογία βασίστηκε µόνο στα 20 πρώτα λεπτά της ταινίας, λόγω τεχνικού προβλήµατος.
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™‹ÌÂÚ· Ë ÁÈÔÚÙ‹ ÙˆÓ AÁÁ¤ÏˆÓ. EÌÂ›˜ ¿ÓÙÂ ÁÂÈ·.
ñ Yesterday, all my troubles seemed so far away, now
they look as though they’re here to stay, oh, I believe in
yesterday. ¢ÂÓ Í¤Úˆ ÁÈ·Ù›, ·ÏÏ¿ ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ÌÔÚÒ Ó·
ÛÎÂÊÙÒ Â›Ó·È ÛÙÈ¯¿ÎÈ· Î·È ¯ÈÏÈÔÂÈˆÌ¤ÓÂ˜ ÂÊË‚ÈÎ¤˜ ·-
Û˘Ó·ÚÙËÛ›Â˜. ¡ÈÒıˆ Û·Ó Ó· Ù¤ÏÂÈˆÛÂ ÙÔ Î·ÏÔÎ·›ÚÈ Î·È
Ú¤ÂÈ Ó· ¿ˆ Û¯ÔÏÂ›Ô, Û·Ó Ó· Á‡ÚÈÛ· ·fi ‰È·ÎÔ¤˜,
Û·Ó Ó· ¯ÒÚÈÛ·, Û·Ó Ó· ÙÚÒˆ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ·ÁˆÙfi
ÌÔ˘... ™Î¤ÊÙÔÌ·È ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÌÔ˘ Ó· Â›Ó·È ÔÁ‰fiÓÙ· ¯ÚÔ-
ÓÒÓ Î·È Ó· ·Ó·ÔÏÂ› ÎÔ˘ÓÒÓÙ·˜ Ù· ÚÔ˙È·ÛÌ¤Ó· ¯¤ÚÈ·
ÙÔ˘, ›ÓÔÓÙ·˜ ÂÏÏËÓÈÎfi Î·Ê¤: «···¯, ı˘Ì¿Ì·È Ùfi-
ÙÂ...». £˘Ì¿Ì·È. ∆Ô ¯ıÂ˜ ‹Ù·Ó fiÌÔÚÊÔ, fiÏ· Ù· ÚÔ-
‚Ï‹Ì·Ù· ¤ÌÔÈ·˙·Ó ÙfiÛÔ Ì·ÎÚÈÓ¿. ∆ÒÚ·, fiÌˆ˜, Â›Ó·È
¿ÏÈ Â‰Ò Î·È Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ‹Úı·Ó ÁÈ· Ù· Î·Ï¿... ¶fi-
ÛÔ ÈÛÙÂ‡ˆ ÛÙÔ ¯ıÂ˜...

ñ ™‹ÌÂÚ· Â›Ó·È ∫˘ÚÈ·Î‹ Î·È ÙÒÚ· Ô˘ ‰È·‚¿˙ÂÙÂ Â›-
Ó·È Ì¿ÏÏÔÓ ¢Â˘Ù¤Ú·. ¢ÂÓ ı¤Ïˆ Ó· ÌÈÏ‹Ûˆ ÁÈ· ÙË

¢Â˘Ù¤Ú·. £· Û·˜ ÌÈÏ‹Ûˆ ÁÈ· ÙËÓ ∫˘ÚÈ·Î‹. ∫·È ı· Û·˜
ˆ ˆ˜ Û’ fiÏÂ˜ ÙÈ˜ Ù·ÈÓ›Â˜ ÁÈÓfiÙ·Ó ¯·Ìfi˜. ∫·È ˆ˜
ÛÙËÓ AÔı‹ÎË ‰ÂÓ ¤ÂÊÙÂ Î·ÚÊ›ÙÛ·. ∫·È ˆ˜ fiÏÔÈ
ÚˆÙÔ‡Û·Ó ÙÔÓ ‰ÈÏ·Ófi ÙÔ˘˜: «·‡ÚÈÔ ÙÈ ı· Î¿ÓÂÈ˜;»
∫·È ˆ˜ Î·ÓÂ›˜ ‰ÂÓ ‹ıÂÏÂ Ó· ··ÓÙ‹ÛÂÈ…

ñ £· ˆ ÌÂÚÈÎ¤˜ ÁÎÚ›ÓÈÂ˜ ÌÔ˘ ÙÒÚ·, ÒÛÙÂ Ó· ÎÏÂ›Ûˆ
ÌÂÙ¿ ÈÔ Â˘¯¿ÚÈÛÙ· Î·È ÁÏ˘Î¿. ¶ÚÔ˜ fiÏÔ ÙÔ ÎÔÈÓfi...
◊Û·ÛÙ·Ó ˘¤ÚÔ¯ÔÈ. ŸÌˆ˜, ¤·È˙Â Ï›ÁÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË
„ËÏÔÙ¿ÎÔ˘ÓË ÌfiÙ· (Ì¿Î· ÌÔ‡Î· ÛÙÔ Ï·ÎfiÛÙÚˆ-
ÙÔ) ·’ fiÛÔ ı· ¤ÚÂÂ Î·È Ù· Î·ÛÎfiÏ ‹Ù·Ó ÈÔ ·ÎÚÈ‚¿
·fi ¿ÏÏÂ˜ ÊÔÚ¤˜, ·ÏÏ¿ ¤ÙÛÈ Â›Ó·È ·˘Ù¿. ∞˜ ÌËÓ Á›ÓÔÌ·È
ÁÚ·ÊÈÎfi˜. ∏ fiÏË Ì·˜ Ô‰Â‡ÂÈ ÌÂ ÊÔ‡ÚÈ· ÚÔ˜ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ
ÙË˜ Î˘Ú›Ï·˜… ∆Ô˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ, ÎÚ·Ù‹ÛÙÂ ÙËÓ ·ÓÔÈ¯Ù‹ Û˘-
ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Û·˜ ÎÈ ÂÎÙfi˜ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï. ªËÓ ÎÔÏÏ¿ÙÂ ÛÂ
‚Ï·ÎÂ›Â˜ Î·È ÎÔÌÏÂÍÈÛÌÔ‡˜. ¡· ‚Ï¤ÂÙÂ Î·Ï¤˜ Ù·È-
Ó›Â˜, Ó· Â›ÛÙÂ ÊÈÏÈÎÔ› Î·È Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÙÂ Ó· Â›ÛÙÂ Î·-
¯‡ÔÙÔÈ ÌÂ ÙÔ˘˜ ·ÁÓÒÛÙÔ˘˜. ¢¤Î· Ì¤ÚÂ˜ ‰ÂÓ Ê¤ÚÓÔ˘Ó
ÙËÓ ¿ÓÔÈÍË... ∞ÏÏ¿ ÔÈÔ˜ Í¤ÚÂÈ; ªÔÚÂ› ÙÂÏÈÎ¿ Î·È Ó·
ÙËÓ Ê¤ÚÓÔ˘Ó...

ñ ªÏ· ÌÏ· ÌÏ· as stated by law… ∂›Ó·È ·˘Ù‹ Ë Ì·-
ÁÓËÙÔÊˆÓËÌ¤ÓË ·˘Ù·Ú¯ÈÎ‹, ·ÓÙÈÛÂÍÔ˘·ÏÈÎ‹ ·ÂÈÏ‹ ÚÈÓ

ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Î¿ıÂ Ù·ÈÓ›·˜. ∆Ô Ï¤ˆ Î·ÙËÁÔÚËÌ·ÙÈÎ¿. ¢ÂÓ
Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ ÛÙÔ ÓÂ‡Ì· ÂÓfi˜ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï. ªÔÚÂ› Ó· ÙËÓ ·-
ÎÔ‡Û·ÌÂ ÌÂÚÈÎ¤˜ ‰ÂÎ¿‰Â˜ ÊÔÚ¤˜ Ô Î·ı¤Ó·˜ Î·È ÛÙÔ Ù¤-
ÏÔ˜ ·Ï¿ Ó· ÙË Û˘ÓËı›Û·ÌÂ, ·ÏÏ¿ ·˘Ù¿ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Â›-
Ó·È Î·Î¤˜ Û˘Ó‹ıÂÈÂ˜. ŸÏÔÈ Í¤ÚÔ˘ÌÂ ÙÈ˜ Û˘Ó¤ÂÈÂ˜ ÙÔ˘
ÓfiÌÔ˘. ªËÓ Ì·˜ ÍÂÓÂÚÒÓÂÙÂ ¤ÙÛÈ...

ñ √È ÂÚˆÙ‹ÛÂÈ˜ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙˆÓ Ù·ÈÓÈÒÓ
ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó ·›ÛÙÂ˘ÙÂ˜. À¿Ú¯Ô˘Ó ÌÂÚÈÎ¤˜ ÛÙ¿-
ÓÙ·Ú ·ÓıÚˆÔ‰Èˆ¯ÙÈÎ¤˜ Ù¿ÛÂÈ˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂˆÓ. ∏ ÚÒÙË
Â›Ó·È fiÙ·Ó ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ·Ó·Á¿ÁÔ˘Ó Ù· ¿ÓÙ· ÛÙËÓ ∂Ï-

Ï¿‰·. «£· Á˘Ú›˙·ÙÂ ÔÙ¤ Ù·È-
Ó›· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·; ¶Ò˜ ÓÈÒ-
ı·ÙÂ fiÙ·Ó ÙÚ·‚‹Í·ÙÂ ÛÙËÓ ∞-
ÎÚfiÔÏË;» ¡ÈÒıˆ ˘¤ÚÔ¯·.

∂›Ì·È ŒÏÏËÓ·˜. ∂›Ì·È ¤Ó·˜ ·Ô Ù· 500 ÂÎ·-
ÙÔÌÌ‡ÚÈ· ŒÏÏËÓÂ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘... ∏ ‰Â‡ÙÂÚË Â›Ó·È Ë ÂÓÔ-
¯ÏËÙÈÎ‹ Ì·Ó›· ÁÈ· Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ·fi ÎÔÏÏËÌ¤-
ÓÔ˘˜ ÛÈÓÂÊ›Ï: «ª·, Â›ÛÙÂ Û›ÁÔ˘ÚÔ˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó
Ù·ÚÎÔÊÛÎÈÎ¤˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ‰È·ÔÙÈÛÌ¤ÓÂ˜ ·fi ¤Ó·Ó ˘Ô-
‰fiÚÈÔ ÌÔ˘ÓÈÔ˘ÂÏÈÎfi Û·ÚÎ·ÛÌfi;» ¡·È, ÚÂ. ∂›Ì·È Û›ÁÔ˘-
ÚÔ˜. ∫·È Ë ÙÚ›ÙË Ù¿ÛË Â›Ó·È ·˘Ù¤˜ ÔÈ Ì·ÎÚÔÛÎÂÏÂ›˜ ÂÚˆ-
Ù‹ÛÂÈ˜, Ô˘ Â›Ó·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎ¿ Ì¿ÏÏÔÓ ‰ËÏÒÛÂÈ˜ ÙÔ˘ ÛÙÈÏ
«ı· ‹ıÂÏ· Ó· ˆ... fiÙ·Ó ÂÁÒ ‹ÌÔ˘Ó... Î·È Ì’ ¿ÚÂÛÂ
Ô˘...» ÌÂ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÛËÎÒÓÂÙ·È ÙÔ ÌÈÛfi ÛÈÓÂÌ¿ Î·È
Ó· ÊÂ‡ÁÂÈ... ∞ÎÚÈ‚Ò˜ Â‰Ò, Â›Ó·È ÙÔ ÛËÌÂ›Ô, Ô˘ ÙÂÏÂÈÒ-
ÓÔ˘Ó ÔÈ fi¯È Î·È ÙfiÛÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎ¤˜ ÁÎÚ›ÓÈÂ˜ ÌÔ˘…

ñ √ ÁÎÔ˘ÚÔ‡ ÙÔ˘ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ‹Ù·Ó ¤Ó·˜: Ô ™ÔÙÈÁÎ› ∫Ô˘-
ÁÈ·Ù¤. ¢ÂÓ ÙÔ Û˘˙ËÙÒ. ∞fi ÂÎÂ› Î·È ¤Ú· Ô ∑ÔÚ˙ ÙÔ‡˜
ÁÏ‡Î·ÓÂ fiÏÔ˘˜ ÌÂ ÙË ÁÔËÙÂ˘ÙÈÎ‹ · Ï· ÃÈÔ˘ °ÎÚ·ÓÙ ·ÌË-
¯·Ó›· ÙÔ˘ (ÂÌÚfi˜ fiÏÔÈ ÁÈ· ÙÔ ™º¶, ™‡Ó‰ÂÛÌÔ º›ÏˆÓ
¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘), Î·È ·fi Â‰Ò Î·È ÛÙÔ ÂÍ‹˜ Î·ıÈÂÚÒÓˆ Ó¤·
ÊÚ¿ÛË ·ÊÈÂÚˆÌ¤ÓË ÛÙÔÓ ÙÚÂÏÔ-È¿ˆÓ· Ô˘ ÙÔÓ ¤Ì·ıÂ
fiÏÔ ÙÔ ÛÈÓÂÊ›Ï ÎÔÈÓfi. •Â¯¿ÛÙÂ ÙÔ «Â›Û·È ÙÚÂÏfi˜ ÂÛ‡».
∞fi ‰ˆ Î·È ÛÙÔ ÂÍ‹˜: «ƒÂ, Â›Û·È ™Ô˘˙Ô‡ÎÈ ÂÛ‡. ∂›Û·È
™Ô˘˙Ô‡ÎÈ!». 

ñ ∫Ô˘›˙: ¶Ò˜ ˘ÔÙÈÙÏ›˙ÂÙ·È ÙÔ «Ì¿‰ÂÚ Ê¿ÎÂÚ» ‹ «Ê¿-
ÎÈÓÎ ¿Û¯ÔÏ» ÛÙ· ÂÏÏËÓÈÎ¿; ª·Ï·ÎÔÛÙÚfi‚ÈÏÔ˜… ∫·È Î¿-
Ô˘ ‹ÚÂ ÙÔ Ì¿ÙÈ ÌÔ˘ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈÎ‹ ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË «Á·Ì¿-
Ô˘·»! ¢ÂÓ ı˘Ì¿Ì·È ÙÈ Â›Â ÛÙ· ·ÁÁÏÈÎ¿, ·ÏÏ¿ Û›ÁÔ˘Ú·
‰ÂÓ ‹Ù·Ó «Ê·Î¿Ô˘·»… ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎ‹ ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË Û’ fiÏÔ
ÙË˜ ÙÔ ÌÂÁ·ÏÂ›Ô…

ñ ™·Ó ¯ıÂ˜ ‹Ù·Ó Ë ÙÂÏÂÙ‹ ¤Ó·ÚÍË˜ Î·È Ó¿ ‘Ì·ÛÙÂ ÙÒÚ·
Â‰Ò ÁÈ· ÙËÓ ÙÂÏÂÙ‹ Ï‹ÍË˜. ∫ÔÌ„¤˜ Á˘Ó·›ÎÂ˜, ‰È·ÛËÌfi-
ÙËÙÂ˜, Í·Ó¿ Ì·Ó¿ fiÏÔÈ ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› Î·È ˘‹Ú¯Â Ê˘ÛÈÎ¿
Ï›ÁÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÂÌ¿˜ ÙÔ˘˜ ÎÔÈÓÔ‡˜ ıÓËÙÔ‡˜.
¶ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜, ‚¤‚·È·, ‹Ù·Ó fiÏÔÈ ÔÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ›. ªÈ·
ÛÙÈÁÌ‹ ·ÊÈÂÚˆÌ¤ÓË ÛÙÔ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï. √È ÔÏÈÙÈÎÔ› ÏfiÁÔÈ ¤-

ÏÂÈ„·Ó. º›Ô˘!

ñ ¶·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ¤˜
ÁÈ· ·ÎfiÌË ÌÈ· ÊÔÚ¿
Ô ∫·Ú·Ì›¯Ô˜ Î·È Ë
ªÚ¤ÌÔ˘. «∆Ô Í¤-
Úˆ fiÙÈ Î·ÓÂ›˜ Û·˜
‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ Ó· ·Ó·-
ÎÔÈÓÒÛˆ ·˘Ùfi Ô˘
ı· ·Ó·ÎÔÈÓÒÛˆ. ∆Ô

ÊÂÛÙÈ‚¿Ï Ù¤ÏÂÈˆÛÂ», Â›Â Ô ÚÒÙÔ˜
ÎÈ ¤Î·ÓÂ ·˘Ùfi Ô˘ ‰ÂÓ ¤ÚÂÂ Ó·
Î¿ÓÂÈ. ª·˜ ı‡ÌÈÛÂ ·˘Ùfi Ô˘ ı¤Ï·ÌÂ
Ó· ÍÂ¯¿ÛÔ˘ÌÂ…

ñ ∞’ fiÏ· Â›¯Â Ô Ù˙¤ÚÙ˙ÂÏÔ˜! ¶·È‰È-
Î‹ ¯ÔÚˆ‰›·, ÌÈ· ¯ÔÚÂ‡ÙÚÈ· Ó· Î¿ÓÂÈ
ÎÔ‡ÓÈ· ·fi ÙËÓ ÔÚÔÊ‹ Û·Ó ¿ÁÁÂÏÔ˜,
‰ÂÎ¿ÏÂÙÔ ‚ÈÓÙÂ¿ÎÈ ÌÂ ÛÙÈÁÌ¤˜ ·’

fiÏÔ ÙÔ ÊÂÛÙÈ-
‚¿Ï, Ï›ÁÂ˜ ¯·È-
ÚÂÙÔ‡ÚÂ˜,
ÁÎÚ›ÓÈÂ˜ ÛÙÔ
‚‹Ì· ÙˆÓ ·ˆ-
ıËÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘

ÛÙÈÏ «Ë ÔÏ˘ÌÈ¿‰· Ù¤ÏÂÈˆÛÂ ÎÈ ¤¯Ô˘ÌÂ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·» ‹
«·fi ÙÚÂÈ˜ ‰ÈÔÈÎ‹ÛÂÈ˜ ¤Ú·ÛÂ Ë Ù·ÈÓ›· ÌÔ˘. ∞Ó·ÚˆÙÈ¤-
Ì·È ·Ó ı· ¤ÚÂÂ Ó· ÙÈ˜ ÊÙÈ¿¯Óˆ ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚ· ‹ Ó· ÌËÓ
·ÏÏ¿˙Ô˘Ó ÔÈ ‰ÈÔÈÎ‹ÛÂÈ˜ ÙfiÛÔ Û˘¯Ó¿» (ÎÈ ÂÁÒ ·Ó·ÚˆÙÈ¤-
Ì·È ·Ó ÛÙ· ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ÙÔ˘ ÂÍˆÙÂÚÈÎÔ‡, ÔÈ ÔÌÈÏËÙ¤˜ ‰Ú¿Ù-
ÙÔ˘Ó ÙË˜ Â˘Î·ÈÚ›·˜ ÙÔ˘ ÌÈÎÚÔÊÒÓÔ˘ ÁÈ· Ó· Ô‡ÓÂ Ù·
ÛÒ„˘¯¿ ÙÔ˘˜… ÎÈ ·˜ ¤¯Ô˘Ó ‰›ÎÈÔ ‹ ¿‰ÈÎÔ Û’ fi,ÙÈ Ï¤-
ÓÂ…), ÃÚ˘Ûfi ∞Ï¤Í·Ó‰ÚÔ ÛÙÔÓ ™ÙÔÚ¿ÚÔ ·fi ÙÔÓ ∫·ÎÔ-
ÁÈ¿ÓÓË ÁÈ· ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ (Ô˘ ·¤Û·ÛÂ ıÚ˘ÏÈ-
Î¿ ¯ÂÈÚÔÎÚÔÙ‹Ì·Ù·) Î·È Ê˘ÛÈÎ¿ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙÂÏÂ-
ÛÙ¤˜ Ô˘ ‚Ú·‚Â‡ÙËÎ·Ó ÎÈ Â˘¯·Ú›ÛÙËÛ·Ó ÁÈ· ÙË ÊÈÏÔÍÂ-
Ó›· Î·È ÙÔ ˘¤ÚÔ¯fi Ì·˜ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï. °È· Ó· ¯·ÈÚfiÌ·ÛÙÂ Î·È

Ó· Â˘ÏÔÁÔ‡ÌÂ Ù· Á¤ÓÈ· Ì·˜ Î·È Ó· ÎÔÈÌfiÌ·ÛÙÂ ‹Û˘¯ÔÈ Ù·
‚Ú¿‰È·.

ñ ∫·È Â›¯·ÌÂ Î·È ‰‡Ô ÂÎÏ‹ÍÂÈ˜ Ô˘ ·Ó¤‚ËÎ·Ó ÛÙË ÛÎË-
Ó‹ ÁÈ· Ó· ·ÔÓÂ›ÌÔ˘Ó ‰‡Ô ‚Ú·‚Â›·. ∏ ÚÒÙË ‹Ù·Ó Ë ·ÈÒ-
ÓÈ· ·Á·ËÌ¤ÓË µÈÎÙfiÚÈ· ∞ÌÚ›Ï, ÌÂ ÙÔ ÌÂÛÔÁÂÈ·Îfi Ù·-
ÌÂÚ·Ì¤ÓÙÔ, ÙÔ ÍˆÙÈÎ›ÛÈÔ ÚÔÛˆ¿ÎÈ Î·È ÙË ÌÈÓÈfiÓ ÛÂ
Û˘ÛÎÂ˘·Û›· ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfiÙËÙ¿ ÙË˜. ¶Ú¤ÂÈ, fiÌˆ˜, Ó· ÔÌÔ-
ÏÔÁ‹Ûˆ Î¿ÙÈ. ¡ÈÒıˆ ¤ÓÔ¯Ô˜, ÓÈÒıˆ ˆ˜ ÙËÓ ÚÔ‰›‰ˆ,
ˆ˜ ÚÔ‰›‰ˆ ÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÌÔ˘. ¢ÈfiÙÈ Ë ‰Â‡ÙÂÚË Ô˘ ·Ó¤-
‚ËÎÂ ‹Ù·Ó Ë ÙÚÈ·ÓÙ·ÂÍ¿¯ÚÔÓË ÈÙ·Ï›‰· ª·Ú›· °ÎÚ¿ÙÛÈ·
∫Ô˘ÙÛÈÓfiÙ· (‚Ï¤Â ÂÎÚËÎÙÈÎ‹ ÌÂÏ·¯ÚÈÓ‹ ·fi ÙËÓ Ù·ÈÓ›·
√ Ù·¯˘‰ÚfiÌÔ˜), Ô˘ ÌÂ ÙËÓ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Î‹ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Î·È
ÙÔ ·ÛÊ˘ÎÙÈÎfi ÌÔ‡ÛÙÔ ÙÚ¿‚ËÍÂ fiÏÂ˜ ÙÈ˜ Ê·ÓÙ·ÛÈÒÛÂÈ˜
¿Óˆ ÙË˜. Ÿ¯È, ‰ÂÓ ı· Ï˘Á›Ûˆ. Ÿˆ˜ Ô √‰˘ÛÛ¤·˜ Ô˘
·ÓÙÈÛÙ¿ıËÎÂ ÛÙÈ˜ ™ÂÈÚ‹ÓÂ˜, ¤ÙÛÈ ÎÈ ÂÁÒ ı· ÊˆÓ¿Íˆ: µ›-
Î˘, ı· Â›Û·È ¿ÓÙ· Ë ÚÒÙË! (Î·Ï¿, ÂÓÙ¿ÍÂÈ, ÙÔ ·Ú¿Î·-
Ó·. ∞ÏÏ¿ Ë Ï›ÁË ˘ÂÚ‚ÔÏ‹ ‰ÂÓ ¤‚Ï·„Â ÔÙ¤ Î·Ó¤Ó·Ó).

ñ ∞˜ ‚·‰›ÛÔ˘ÌÂ ¯¤ÚÈ-¯¤ÚÈ ÚÔ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜… £· ‹ıÂÏ·
Ó· Â˘¯·ÚÈÛÙ‹Ûˆ fiÏÔ˘˜ ÂÛ¿˜ Ô˘ ¤¯ÂÙÂ ‰È·‚¿ÛÂÈ ¤ÛÙˆ
Î·È ÌÈ· ÙÂÏ›ÙÛ·. ◊Û·ÛÙ·Ó ˘¤ÚÔ¯ÔÈ. ¡ÈÒıˆ Û·Ó Ó· Û·˜
¯¿Óˆ fiÏÔ˘˜. ∂Ï›˙ˆ Ó· ÂÚ¿Û·ÙÂ Î·Ï¿. £· ÌÔ˘ ÏÂ›„ÂÙÂ
Ú·ÁÌ·ÙÈÎ¿. ÕÓÙÂ, ·ÏÈfi·È‰·,  ‚Ô‡ÚÎˆÛ· :-) £· ‹ıÂ-
Ï·, Ê˘ÛÈÎ¿, Ó· Â˘¯·ÚÈÛÙ‹Ûˆ ·fi Ù· ‚¿ıË ÙË˜ Î·Ú‰È¿˜
ÌÔ˘ ÎÈ fiÏÔ˘˜ ÂÛ¿˜, ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜, ÁÓˆÛÙÔ‡˜ ÎÈ ·ÁÓÒ-
ÛÙÔ˘˜ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹Û·ÙÂ Û·Ó ÌÈÎÚÔ› ¯·ÊÈ¤‰Â˜ Î·È ÌÂ
ÙÚÔÊÔ‰ÔÙÔ‡Û·ÙÂ Û˘ÓÂ¯Ò˜ ÌÂ ÂÈÎfiÓÂ˜ Î·È Û¯fiÏÈ·. ÃˆÚ›˜
ÂÛ¿˜ ‰ÂÓ ı· Ù· Î·Ù¿ÊÂÚÓ·. ◊Û·ÛÙ·Ó fiÏÔÈ Ì¤ÁÎÏ·.

ñ ŸÛÔ ÁÈ· ÙË ¢Â˘Ù¤Ú·… Ë ÁÏ˘ÎÈ¿ ÌÂÏ·Á¯ÔÏ›· ÙÔ˘ Ù¤-
ÏÔ˘˜… «¢ÂÓ Â›Ó·È Ë ·Ô˘Û›· ÙË˜ ÌÔÓ¿¯· Ô˘ ÏËÁÒ-
ÓÂÈ, Â›Ó·È ÎÈ Ë ›ÎÚ· Ô˘ ÔÓ¿ ÁÈ· fi,ÙÈ ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ». Ÿ¯È,
‰ÂÓ ı· ÎÏÂ›Ûˆ ıÏÈÌÌ¤Ó·. £· ÎÏÂ›Ûˆ ÎÔÈÙÒÓÙ·˜ ÌÚÔ-
ÛÙ¿! ªÂ Â˘¯¤˜! ¡· ÂÚÓ¿ÙÂ Î·Ï¿, ÚÂ, Ó· Â›ÛÙÂ ÎÂÊ¿ÙÔÈ
Î·È Ó· ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÂÙÂ ÙË ÌË ÊÂÛÙÈ‚·ÏÈÎ‹ ˙ˆ‹! ∫·È ÙÔ˘
¯ÚfiÓÔ˘, ÂÏ›˙ˆ Ó· Â›Ì·ÛÙÂ ¿ÏÈ Ì·˙›! ∂ÁÒ ÙÔ ı¤Ïˆ Ô-
Ï‡. ∂Ï›˙ˆ ÎÈ ÂÛÂ›˜!

Sotiris Babatzim 
donkihotis@hotmail.com

¶ÈÂÚfi: ¢Â ÌÔ˘ ÏÂ˜, B·Û›ÏË, Ì‹ˆ˜ ·ÔÚÈÛÙÔÏÔÁÒ;
B·Û›ÏË˜: NÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ı· ÛÂ Î·Ù·ÁÁÂ›ÏÂÈ Ô ¶ÚfiÂ‰ÚÔ˜ ÙË˜ ¶EKK
ÁÈ· ·ÔÚÈÛÙÔÏÔÁ›·.

BÈÙÙfiÚÈÔ: ¶Ú¤ÁÎÔ, ÛÈÓÈfiÚÂ, ÌËÓ ·ÁÁ›˙ÂÈ Ù· ¤ÚÁÎ·.
ºÚ¿ÓÛÈ˜: ¢ÂÓ ·ÁÁ›˙ÂÈ, ¿È fiÓÏ˘ ‚Ï¤ÂÈ ÙÔÓ M¿ÚÏÔÓ. AÓ ‰ÂÓ Â›¯Â
Âı¿ÓÂÈ, ı· ‹Ù·Ó ÎÈ ·˘Ùfi˜ Â‰Ò, Ê¤ÙÔ˜.

Πάει κι αυτό το Φεστιβάλ
και του χωρισµού ο πόνος…

XÔÚÂ‡ÙÚÈ·: °Î¤Ï ÌÔ˘ÚÓÙ¿ ÛÙÔÓ ÔÓÙ¿,
ÙÛÔÎ N·˙Ï› M¿Ì·Ù˙ÈÌ. T·Ì¿Ì!
ÕÛÎÔÏÛÔ˘Ó Ì¿Û·Ï· ÙÛÔÎ Î·ÓÙ·˝Ê
ÁÈ·‚ÚÔ‡Ì! MÂÚÂÎ¤Ù!

KÔ˘ÁÈ·Ù¤: ŸÛÔ ÎÈ ·Ó
ÎÚ·ÙÒ ÙÔ ¯¤ÚÈ ÙË˜
AÓÙÔ˘·Ó¤ÙÙ·˜, ‰Â ı· Á›Óˆ
ÔÙ¤ §Ô˘‰Ô‚›ÎÔ˜.

BÈÎÙfiÚÈ·: ÕÛÙ· Ï·
‚›ÛÙ·, ÙÛ›ÎÔ
M·Ì·Ù˙›ÌÔ.
M¤Û·ÌÂ ÌÔ‡ÙÛÔ! Y
ÙÔ˘ ¿· Ù·ÌÈ¤Ó!

10:00 Όµηρος
του Kωνσταντίνου Γιάνναρη, 105’

12:15 H καρδιά του κτήνους
του Pένου Xαραλαµπίδη, 80’

14:00 Γλυκειά µνήµη
του Kυριάκου Kατζουράκη, 99’

16:15 Λιούµπη
της Λάγιας Γιούργου, 96’

18:15 Black µπέεε…
του Θόδωρου Mαραγκού, 78’

10:00 Yποβρύχιος έρωτας
του Γιάννη Σολδάτου, 90’

12:00 H πόλη των θαυµάτων
του ∆ηµήτρη Aθανίτη, 85’

13:45 Tο όνειρο του Iκάρου
του Kώστα Nάτση, 90’

16:00 Kι αν φύγω… θα ξανάρθω
της ∆ώρας Mασκλαβάνου, 87’

17:45 Buzz
του Σπύρου N. Tαραβήρα, 120’

10:00 O Άλλος
της Λουκίας Pικάκη, 74’

11:45 Tο όνειρο του σκύλου
του Άγγελου Φραντζή, 88’

13:30 Θυµάµαι
του ∆ηµήτρη Kολλάτου, 104’

15:15 Γαλάζιο φόρεµα
του Γιάννη ∆ιαµαντόπουλου, 108’

18:00 Kακολύρι 5/44… η ιστορία
µιας µέρας
του Σταύρου Iωάννου, 75’

10:00 Λουκουµάδες µε µέλι
της Όλγας Mαλέα, 90’

12:00 Tσίου…
του Mάκη Παπαδηµητράτου, 83’

14:00 Tο κακό
του Γιώργου Nούσια, 82’

16:00 H γυναίκα είναι… σκληρός
άνθρωπος
του Aντώνη Kαφετζόπουλου, 100’

18:15 Eκτός σχεδίου
του Mένιου ∆ίτσα, 64’

10:00 H χορωδία του Xαρίτωνα
του Γρηγόρη Kαραντινάκη, 116’

12:30 H νοσταλγός
της Eλένης Aλεξανδράκη, 82’

14:30 H εύκολη Λία
του Bαγγέλη Σεϊτανίδη, 84’

16:30 Kινέττα
του Γιώργου Λάνθιµου, 95’

18:30 Tο πήδηµα του Kατσαντώνη
και ο µπαρµπα-Λάµπρος
του Γιώργου Kολόζη, 71’
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CINÉ ΦPINTA ΛIAΠΠA

Όµηρος
του Kωνσταντίνου Γιάνναρη (2005)
Ο Ελιόν, ένας νεαρός
Αλβανός µετανά-
στης, καταλαµβάνει,
οπλισµένος µε
Kalashnikov και χει-
ροβοµβίδες, ένα λε-
ωφορείο του ΚΤΕΛ
λίγο έξω από τη   Θεσσαλονίκη και κρατά επτά
από τους επιβάτες όµηρους. Παγιδευµένος σε
µια καταδικασµένη προσπάθεια να ξαναφτιάξει
τη ζωή του, γίνεται θύτης και θύµα σε µια τρελή
πορεία ενός λεωφορείου, αλλά και µιας ολό-
κληρης κοινωνίας. Τα τηλεοπτικά δίκτυα µετα-
δίδουν την απαγωγή σε ζωντανή σύνδεση και
ολόκληρη η χώρα κρατά την αναπνοή της. Έξω
από το λεωφορείο δηµιουργείται µια αυτοκινη-
τοποµπή που αποτελείται από περιπολικά, τη-
λεοπτικά συνεργεία, απελπισµένους συγγενείς
και τους συνήθεις περίεργους, ενώ µέσα η έ-
νταση ανεβαίνει λεπτό µε το λεπτό… B.P.

» Ώρα προβολής: 10.00

H καρδιά του κτήνους
του Pένου Xαραλαµπίδη (2005)
Ο Στέφανος Τζου-
τζές, πτυχιούχος φι-
λοσοφίας και επαγ-
γελµατίας είρων, α-
πολύεται από το
στρατό και θεωρεί
ότι έφτασε η ώρα να
περιφέρει στον κόσµο την αυταπόδεικτη ανω-
τερότητά του. Ωστόσο, πριν καλά-καλά πάρει
στα χέρια του το απολυτήριο, ο αναπάντεχος
θάνατος της µητέρας του θα τον βυθίσει στα
χρέη και η απόρριψη της κοπέλας του στην
αυτολύπηση. Η πραγµατική ζωή αποδεικνύεται
για τον Στέφανο πιο σκληρή απ’ ό,τι φανταζό-
ταν: «το παγώνι χάνει τα φτερά του», κατά τη
φράση του συγγραφέα Πέτρου Τατσόπουλου,
στο οµότιτλο βιβλίο του οποίου βασίζεται η
Καρδιά του κτήνους. Τα πράγµατα φαίνονται να
παίρνουν διαφορετική τροπή για τον ήρωα, ό-
ταν θα συναντήσει τυχαία δυο παλιούς του
συµµαθητές, που θα του προτείνουν να δια-
πράξουν µαζί την «ιδανική ληστεία»… Γ.Π.

» Ώρα προβολής: 12.15

Γλυκιά µνήµη
του Kυριάκου Kατζουράκη (Eλλάδα, 2005)
Η Γλυκιά Μνήµη εξι-
στορεί την επιστρο-
φή µιας γυναίκας α-
πό τη Ρωσία στην
Ελλάδα µετά από 25
χρόνια. Κεντρική η-
ρωίδα της ταινίας εί-
ναι η Ιρίνα, µια γυναίκα γεννηµένη στη Μόσχα
από έλληνα πατέρα και ρωσίδα µητέρα. Όταν
λαµβάνει ένα γράµµα από την Ελλάδα, επιστρέ-
φει στη χώρα και αναζητά τον ετεροθαλή α-
δερφό της. Ο πατέρας της έχει πεθάνει και ως
µόνη κληρονοµιά τής άφησε τα ηµερολόγιά
του κι ένα ανέκδοτο κείµενο του Ζενέ. Στην
Ελλάδα η Ιρίνα προσπαθεί να συµφιλιωθεί µε
το παρελθόν της και ψάχνει σε µια -ξένη ου-
σιαστικά- χώρα για µια νέα ταυτότητα: ψάχνει
για την Πατρίδα της. Ωστόσο, στην πορεία αυ-
τής της αναζήτησης την περιµένουν µια σειρά
από φριχτές εµπειρίες. Τα γεγονότα που θα
βρει στο δρόµο της θα θέσουν σε δοκιµασία
τις ψυχικές της αντοχές. Μόνους συµµάχους σ’
αυτό το αντίξοο κι επώδυνο ταξίδι θα βρει τον
ποιητικό λόγο του Ζενέ, έναν παράξενο αµερι-
κάνο µουσικό και έναν µικρό πρόσφυγα από
την Ουκρανία…  Γ.Π.

» Ώρα προβολής: 14.00

Λιούµπη
της Λάγιας Γιούργου (2005)
«Λιούµπη» στα ρω-
σικά σηµαίνει «αγά-
πη»: «Λιούµπη» είναι
το όνοµα µιας νεα-
ρής κοπέλας από
την Τασκένδη, που
φτάνει στην Ελλάδα
και πιάνει δουλειά σε µια µεσοαστική ελληνική
οικογένεια ως βοηθός της ανήµπορης ηλικιω-
µένης µητέρας. Εκτός από την άρρωστη γυναί-

κα, στο σπίτι µένουν επίσης τα δύο παιδιά της
-η έγκυος και υστερική κόρη της, η Άννα, και ο
νεαρός γιος της, ο ∆ηµήτρης, που ασφυκτιά υ-
πό το βάρος των οικογενειακών ευθυνών. Η
Λιούµπη θα γίνει ο εξωτερικός παράγοντας
που θα απορρυθµίσει την εύθραυστη ισορρο-
πία ανάµεσα στα µέλη της οικογένειας. Η Λι-
ούµπη και ο ∆ηµήτρης θα ερωτευτούν και ο
αρραβώνας του τελευταίου θα διαλυθεί. Λίγο
αργότερα, η Λιούµπη θα µείνει έγκυος, όµως
τα οικονοµικά βάρη της οικογένειας, που εξα-
ναγκάζουν το ∆ηµήτρη να παντρευτεί µια ευ-
κατάστατη κοπέλα, θα σταθούν εµπόδιο στη
σχέση του µε τη Λιούµπη… Γ.Π.

» Ώρα προβολής: 16.15

Black Mπεεε…
του Θόδωρου Mαραγκού (2005)
Ο Θοδωράκης µα-
θαίνει για την ύπαρ-
ξη  διασωσµένων
παπύρων µε αρχαία
ελληνικά κείµενα, οι
οποίοι βρίσκονται
στη βιβλιοθήκη της
Νάπολης στην Ιταλία. Ερευνητές από όλον τον
κόσµο ενδιαφέρονται και τα µελετούνε, αλλά οι
Νεοέλληνες αγνοούνε καν την ύπαρξή τους. Η
γνωριµία του γιου του µε έναν Ιταλό φιλέλληνα
που µιλάει άπταιστα ελληνικά και γνωρίζει το
θέµα, τον οδηγεί στη Νάπολη για να βρει και
να µάθει για το περιεχόµενο των παπύρων, α-
ναζητώντας ταυτόχρονα απαντήσεις για βαθύ-
τερα ερωτήµατα, όπως η σχέση των Νεοελλή-
νων µε τους προγόνους τους, οι πραγµατικές
µας γνώσεις για αυτούς και η απότοµη αποκο-
πή που επεχείρησε και κατάφερε το Βυζάντιο
στη σχέση αυτή. Ταυτόχρονα, τα κείµενα του
Επίκουρου που όπως αποδεικνύεται κρύβονται
στους παπύρους, δίνουν απαντήσεις για την ί-
δια τη ζωή… B.P.

» Ώρα προβολής: 18.15

CINÉ TΩNIA MAPKETAKH

Yποβρύχιος έρωτας
του Γιάννη Σολδάτου (2005)
Ο Ισίδωρος είναι ο
µεσήλικας ιδιοκτή-
της ενός παλιού κι-
νηµατογράφου, ταγ-
µένου στις παλιές
σινεφίλ ταινίες. Στο
µπαρ της αίθουσας
δουλεύει ως µπάρµαν ο Ζοζέφ ή Ιωσήφ, ερα-
σιτέχνης φωτογράφος και «κυνηγός ωραίων
θλιµµένων γυναικών». Οι δυο τους, µαζί µε τον
ηλικιωµένο τεχνικό της µηχανής προβολής του
κινηµατογράφου, τον Σπύρο, υποδέχονται και
φροντίζουν τους λιγοστούς θεατές της αίθου-
σας. Ωστόσο, η βασική ενασχόλησή τους είναι
το να φτιάχνουν φανταστικές ιστορίες µε
«πρώτη ύλη» τις ζωές των ανθρώπων που συ-
ναντούν κάθε µέρα. Οι δυο φίλοι συναγωνίζο-
νται ο ένας τον άλλο στην κατασκευή εξωφρε-
νικών ιστοριών κι ύστερα πασχίζουν να απο-
δείξουν (στον άλλο αλλά και στον εαυτό τους)
ότι ήταν αληθινές… Γ.Π.

» Ώρα προβολής: 10.00

H πόλη των θαυµάτων
του ∆ηµήτρη Aθανίτη (2005)
Αύγουστος 2004. Για
δέκα µέρες η Αθήνα
γίνεται το κέντρο
του κόσµου. Άνθρω-
ποι από όλο τον
πλανήτη έρχονται να
ζήσουν τη µεγάλη
γιορτή. Από το Παρίσι, τη Βοστόνη, τη Μόσχα
και το Τόκιο, όλα τα πρόσωπα της ταινίας βλέ-
πουν τη ζωή τους ν’ ανατρέπεται, καθώς οι πο-
ρείες τους διασταυρώνονται µε τρόπο αναπά-
ντεχο. Καλώς ήρθατε στην Πόλη των
Θαυµάτων! B.P.

» Ώρα προβολής: 12.00

Tο όνειρο του Iκάρου
του Kώστα Nάτση (2005)
Χωριό Ριζοβούνι,
Ήπειρος: ένα ατίθα-
σο δεκάχρονο αγόρι,
ο Ηλίας, γιος ενός
παπά και µιας νεαρής
αλλά συντηρητικής
µητέρας, πλήττει από
το σχολείο και την ανιαρή ζωή του ορεινού χω-
ριού. Εκείνο που πραγµατικά τον γοητεύει είναι
η παραδοσιακή µουσική της περιοχής, για την
οποία είναι πρόθυµος να εγκαταλείψει τα πά-
ντα. Εγκλωβισµένος ανάµεσα σε µια οικογένεια
που δεν τον καταλαβαίνει κι ένα σχολείο που
τον αφήνει αδιάφορο, µόνος φίλος και σύµµα-
χος στα όνειρά του είναι ένας περίεργος νεα-
ρός, που κατασκευάζει παράξενες µηχανές, µε
σκοπό να καταφέρει να πετάξει. Όταν η πίεση
από το περιβάλλον αρχίζει να γίνεται αφόρητη
για τον Ηλία, ο µικρός αποφασίζει να αγοράσει
ένα κλαρίνο και να ακολουθήσει τους τσιγγά-
νους πλανόδιους µουσικούς…. Γ.Π.

» Ώρα προβολής: 13.45

Kι αν φύγω…
θα ξανάρθω
της ∆ώρας Mασκλαβάνου (2005)
Η ταινία αφηγείται
την ιστορία ενός κα-
ταδικασµένου έρωτα
µε φόντο το ορεινό
µακεδονικό τοπίο.
Ένας µικροκακοποι-
ός, ο Μάρκος, απο-
φυλακίζεται και αναζητά καταφύγιο σ’ ένα απο-
µακρυσµένο ορεινό χωριό απ’ όπου κατάγεται
και όπου εξακολουθεί να µένει ο Μιχάλης, ο
ξάδερφός του. Εκεί θα συναντήσει και θα ερω-
τευτεί την Ελπίδα, µια παράξενη και µοναχική
γυναίκα, που ζει µια µονότονη ζωή, φτιάχνο-
ντας κάρβουνο και ζώντας µ’ έναν άνδρα που
δεν αγαπά. Οι δυο χαρακτήρες θα πλησιάσουν
ο ένας τον άλλο, όµως για να αγαπηθούν, θα
πρέπει να αποδείξουν την εµπιστοσύνη τους ο
ένας στον άλλο. Παράλληλα, ο σύζυγος της Ελ-
πίδας και η κοινωνία του χωριού δεν δείχνουν
ανοχή για τις σχέσεις του ζευγαριού. Γ.Π.

» Ώρα προβολής: 16.00
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Buzz
του Σπύρου N. Tαραβήρα (2005)
Ο Άλµπερτ Ισαάκ
Μπεζερίδης –ή α-
πλώς «Μπαζ»– είναι
ένας από τους ελά-
χιστους έλληνες ε-
παγγελµατίες της
γραφής που γνώρι-
σαν επιτυχία στο εξωτερικό και έγιναν ευρέως
γνωστοί. Γεννηµένος το 1908 στη Σαµψούντα, ο
Μπεζερίδης κατέφυγε σε µικρή ηλικία µαζί µε
την οικογένεια του στο Σαν Φρανσίσκο. Εκεί
ξεκίνησε, στις αρχές του ’30, τη συγγραφική
του πορεία. Λίγο αργότερα, µετακόµισε στο
Λος Άντζελες και απασχολήθηκε ως σεναριο-
γράφος των µεγαλύτερων κινηµατογραφικών
στούντιο. Ανάµεσα στις ταινίες του περιλαµβά-
νονται το κλασικό νουάρ Φίλησέ µε µέχρι θανά-
του και Oι άνθρωποι του αίµατος. Συνεργάστηκε
µε σκηνοθέτες όπως ο Ζιλ Ντασέν και ο Νίκο-
λας Ρέι, ενώ µεταξύ των φίλων του συγκαταλέ-
γονταν ο Χάµφρεϋ Μπόγκαρτ, ο Ρόµπερτ Μί-
τσαµ, o Τζον Γουέιν και η Μέριλιν Μονρό. Γ.Π.

» Ώρα προβολής: 17.45

CINÉ TZON KAΣΣABETHΣ

O άλλος
της Λουκίας Pικάκη (2005)
Ο οχτάχρονος Γιώρ-
γος Γερακιανάκης εί-
ναι ο µοναδικός
Έλληνας µαθητής
στο σχολείο του.
Στο µονοθέσιο σχο-
λείο του χωριού Πα-
τσίδερος στο Ηράκλειο, όλοι οι συµµαθητές
του Γιώργου είναι Αλβανοί, παιδιά µεταναστών
που ήρθαν στην Ελλάδα για µια καλύτερη τύχη
και κατέληξαν στο χωριό. Σ’ αυτούς οφείλεται
το γεγονός ότι το σχολείο παραµένει ανοιχτό,
χωρίς αυτούς θα είχε κλείσει. Στο σχολείο ό-
λοι διδάσκονται ισότιµα και αυτό διασφαλίζε-
ται από την αφοσίωση του δασκάλου Γιάννη
Φραγκιαδάκη. Το έργο του δασκάλου δεν µέ-
νει µόνο στο σχολείο, µιας και έχει άµεσο α-
ντίκτυπο στην οµαλή συνύπαρξη και διαβίωση
των Αλβανών µεταναστών στο χωριό. Άλλωστε
οι µετανάστες είναι πια που φροντίζουν τη γη
του χωριού… B.P.

» Ώρα προβολής: 10.00

Tο όνειρο του σκύλου
του Άγγελου Φραντζή (2005)
Ένας άνδρας βλέπει ένα όνειρο, µια παράξενη
ληστεία συµβαίνει
στη λυρική σκηνή,
κάποιος κλέβει τη
φωνή της κεντρικής
τραγουδίστριας. Ο ί-
διος άντρας γυρνώ-
ντας στο σπίτι του
συνειδητοποιεί ότι στο σπίτι του έχει γίνει µια
παράξενη ληστεία. Το µυστήριο σιγά σιγά ξεδι-
πλώνεται. Τι συµβαίνει στην πραγµατικότητα;
Πού σταµατα η αλήθεια και πού αρχίζει το ψέ-
µα; Υπάρχει αλήθεια κι αν ναι, ποια είναι αυτή; Η
πραγµατικότητα αποτελεί τη µόνη αλήθεια; B.P.

» Ώρα προβολής: 11.45

Θυµάµαι
του ∆ηµήτρη Kολλάτου (2005)
Κοιτάζοντας «στα
µάτια» τους θεατές
και απευθυνόµενος
σ’ αυτούς σε δεύτε-
ρο πρόσωπο, ο σκη-
νοθέτης, συγγραφέ-
ας, θεατράνθρωπος
και πολιτικός ∆ηµήτρης Κολλάτος αποκαλύ-
πτεται. Εξήντα χρόνια συνειδητής ζωής, από τα
∆εκεµβριανά µέχρι σήµερα, συµπυκνώνονται
σε έναν αυτοβιογραφικό µονόλογο που δια-
τρέχει σαν ραχοκοκαλιά την ταινία. Το Θυµάµαι
αποτελεί µια αναδροµή στην πολυτάραχη πο-
ρεία του δηµιουργού του: από τη µια η δηµό-
σια ζωή του –οι ριζοσπαστικές απόψεις του, οι
απαγορεύσεις και η λογοκρισία, οι τεταµένες
σχέσεις του µε το σύστηµα και τους άλλους
καλλιτέχνες· κι απ’ την άλλη ο προσωπικός του
βίος –η µητέρα του και οι συµβίες του, τα παι-
διά του, τα όνειρα και η µοναξιά του. Ταυτό-
χρονα, µέσα από την αφήγηση περιστατικών
µε δεσπόζουσες προσωπικότητες της ελληνι-
κής τέχνης στο δεύτερο µισό του 20ού αιώνα
(όπως ο Χατζιδάκις, ο Καρούζος, ο Τσαρού-
χης, ο Ιόλας, ο Σαµαράκης κ.ά.), ο σκηνοθέτης
καταθέτει την προσωπική του µατιά για την
πολιτιστική αλλά και την πολιτική πορεία της
Ελλάδας εδώ και µισό αιώνα. Γ.Π.

» Ώρα προβολής: 13.30

Tο γαλάζιο φόρεµα
του Γιάννη ∆ιαµαντόπουλου (2005)
Η σχέση µιας µάνας
µε το γιο της. Σχέση
λατρείας σχεδόν τυ-
φλής. Ο γιος, χαρα-
κτήρας δύσκολος α-
πό µικρός, δεν θα
κρύψει τις οµοφυλο-
φιλικές του τάσεις. Η µάνα όµως προτιµά να ε-
θελοτυφλεί. Ο γιος στη συνέχεια την ακολου-
θεί στην επιλογή της. Συνεχίζει όµως να συ-
γκρούεται µαζί της για το παραµικρό. Πάντα ό-
µως επιστρέφει, µοιάζει να είναι αγκιστρωµέ-
νος πάνω της µε έναν περίεργο σύνδεσµο.
Στην προσπάθειά του να φύγει µακριά της και
να ακολουθήσει τη δική του πορεία, ταξιδεύει
στο Παρίσι για να ασχοληθεί µε το χορό. Η ε-
πιστροφή του θα είναι απογοητευτική. Αλλά-
ζοντας πολλές δουλειές στόχος του, πέρα από
τη δική του ευτυχία, είναι άλλοτε να εντυπω-
σιάσει και άλλοτε να προκαλέσει τη µάνα του.
Καταλήγοντας στο πεζοδρόµιο ως τραβεστί, η
πορεία του µοιάζει πια µη αναστρέψιµη. Και η
µάνα, πάντα αρνούµενη να τον καταλάβει, συ-
νεχίζει να του δίνει τα πάντα. B.P.

» Ώρα προβολής: 15.15

Kακολύρι 544…
η ιστορία µιας µέρας
του Σταύρου Iωάννου (2005)
Το Κακολύρι ήταν έ-
νας µόνο τόπος ο-
λοκαυτώµατος, ανά-
µεσα στους δεκάδες
άλλους στην Ελλάδα.
Η νύχτα µεταξύ της
24ης και 25ης Μαίου

του 1944 υπήξε καθοριστική για την ιστορία
του χωριού. Οι Έλληνες αντάρτες στην προ-
σπάθειά τους να ανατινάξουν µια γέφυρα, σκό-
τωσαν ένα Γερµανό στρατιώτη. Οι Γερµανοί για
αντίποινα εκτέλεσαν τους περισσότερους ά-
ντρες του χωριού και στη συνέχεια κάψανε ό-
λο το χωριό. Η Ιστορία αυτή ζωντανεύει, 60
χρόνια µετά, στην ταινία του Σταύρου Ιωάννου
µέσα από τις πραγµατικές µαρτυρίες των αν-
θρώπων που τις έζησαν. Κανείς δεν γνωρίζει ο-
λόκληρη την ιστορία γιατί ποτέ δεν καταγρά-
φηκε. Ο καθένας περιγράφει το κοµµάτι της ι-
στορίας που έζησε. Όλες οι µαρτυρίες συνολι-
κά συµπληρώνουν το παζλ της θηριωδίας. Ταυ-
τόχρονα, µέσα από τις µαρτυρίες αυτές, η ται-
νία λειτουργεί και σε άλλα επίπεδα. Τονίζει τη
σηµαντικότητα της ιστορικής µνήµης και δεί-
χνει ότι πίσω από κάθε επίσηµη ιστορία υπάρ-
χουν οι προσωπικές ιστορίες των ανθρώπων
που τις έζησαν. B.P.

» Ώρα προβολής: 18.00

CINÉ ΣTAYPOΣ TOPNEΣ

Λουκουµάδες µε µέλι
της Όλγας Mαλέα (2005)
Ο Μάνος επιστρέ-
φει στην ιδιαίτερη
πατρίδα του από
την Αθήνα, µιας και
µόλις έχει χάσει τη
δουλειά του. Εκεί θα
συναντήσει όλους
τους παλιούς γνωστούς του: τη Φένια, το µε-
γάλο του έρωτα που τώρα δουλεύει σε γρα-
φείο κηδειών, τη θεία του που τον προστατεύ-
ει πάντα αν και µε λάθος τρόπο, το θείο του
που λιγουρεύεται απαγορευµένους λουκουµά-
δες και το… Μαρικάκι, την αγαπηµένη του
γουρουνίτσα που µε εξυπνάδα λαγωνικού, γί-
νεται σύµµαχος στην αποκάλυψη µιας λυτρω-
τικής αλήθειας. B.P.

» Ώρα προβολής: 10.00

Tσίου…
του Mάκη Παπαδηµητράτου (2005)
Αθήνα, ∆εκαπενταύ-
γουστος. Οι εκδρο-
µείς έχουν εγκατα-
λείψει την πόλη· το
ίδιο και οι ντίλερ
ναρκωτικών. Ο Τσί-
ου, ένας νεαρός η-
ρωινοµανής, ψάχνει µάταια λίγη πρέζα για να
«γίνει». Με αφορµή την αναζήτηση του Τσίου
το απόγευµα της Παναγίας, η ταινία µάς συ-
στήνει σε ένα γαϊτανάκι αλλοπρόσαλλων χαρα-
κτήρων, που κοινό τους πρόβληµα είναι η έλ-
λειψη παράνοµων ουσιών. Ο Τσίου θα ψάξει
για ηρωίνη µέσω της αδερφής του, που είναι
παντρεµένη µ’ ένα µαφιόζο. Εκείνος θα αναθέ-
σει στους δύο µπράβους του, τον Τάκο και
τον Μπιλ, να ψάξουν για τα πολυπόθητα γραµ-
µάρια κι αυτοί µε τη σειρά τους θα απευθυν-
θούν στον κοκαϊνοµανή Νώντα, παλιό φίλο
του Τσίου. Εν τω µεταξύ, ο Νώντας και ο φίλος
του Γιάννης διεκδικούν την Τζένη, µια µεγαλο-
αστή που αναζητά κοκαΐνη. Τα πράγµατα θα
µπερδευτούν όταν ο Νώντας θα ψάξει για η-
ρωίνη µέσω του Τσίου, χωρίς να ξέρει ότι προ-
ορίζεται για εκείνον. Γ.Π.

» Ώρα προβολής: 12.00

To κακό
του Γιώργου Nούσια (2005)
Σε διάστηµα λίγων
ωρών τρεις εργάτες
µεταµορφώνονται
σε αιµοβόρα ζόµπι
και απειλούν να µε-
ταδώσουν τη δίψα
τους σε ολόκληρη
την πόλη. Το Κακό ξυπνάει στο κέντρο της Α-
θήνας και µε ρυθµό επιδηµίας µετατρέπει τους
ανυποψίαστους πολίτες σε λυσσασµένα ζόµπι.
Όσοι επιβιώσουν θα παλέψουν για τη ζωή
τους. Μέχρι θανάτου… ∆ιακόσιοι πενήντα
βοηθητικοί ηθοποιοί, εκατό πλάνα µε ψηφιακά
εφέ, εβδοµήντα προσθετικά make up effects,
σαράντα λίτρα αίµα, δεκαπέντε κούκλες για
πτώµατα, τέσσερις µήνες γύρισµα… Κάπως έ-
τσι είναι ο απολογισµός της µοναδικής αυτής
προσπάθεια για τα ελληνικά δεδοµένα. Το
πρώτο ελληνικό σπλάτερ είναι γεγονός, σε µια
ταινία που συνδυάζει αγωνία τρόµο αλλά και
γέλιο. B.P.

» Ώρα προβολής: 14.00 ➜
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H γυναίκα είναι…
σκληρός άνθρωπος
του Aντώνη Kαφετζόπουλου (2005)
Μια δύσκολη µέρα
ξεκινάει για τον
Τζόνι. Η γυναίκα
του, του θέτει τελε-
σίγραφο ότι θέλει ε-
πειγόντως να κάνουν
παιδί, η µητέρα του
εξαφανίζεται µυστηριωδώς κατά την επίσκεψή
της στη διαφηµιστική εταιρία που εργάζεται ο
ίδιος, η κόρη του που κατηγορείται για µικρο-
κλοπές το σκάει µε έναν Βούλγαρο κακοποιό,
η πρώην γυναίκα του τον πιέζει να µιλήσουν
για την κόρη τους. Κι όλα αυτά καθώς ο Τζόνι
βρίσκεται στο πιο κρίσιµο σηµείο της καριέ-
ρας του ως διαφηµιστής. Ο Τζόνι διατυµπανί-
ζει συνεχώς στους συνεργάτες του να µην α-
νησυχούν, µιας και η µέρα της κρίσης δεν έ-
φτασε ακόµη. Η µέρα αυτή όµως θα τον κάνει
να το ξανασκεφτεί… B.P.

» Ώρα προβολής: 16.00

Eκτός σχεδίου
του Mένιου ∆ίτσα (2005)
Σύµφωνα µε τις στα-
τιστικές, το 4% του
ελληνικού πληθυ-
σµού αποτελείται α-
πό τσιγγάνους. Τόσο
στην Ελλάδα όσο
και σ’ ολόκληρο τον
κόσµο, η φυλή των Ροµ αποτελεί µια ιδιάζου-
σα, από ιστορική και πολιτισµική άποψη, κοι-
νωνική τάξη. ∆ιεσπαρµένοι ανά την υφήλιο,
χωρίς γραπτή γλώσσα, µε έναν ιδιαίτερο πολι-
τισµό που διακρίνεται (και πολλές φορές είναι
διαµετρικά αντίθετος) από τους αξιακούς κώ-
δικες του δυτικού πολιτισµού, οι τσιγγάνοι ή-
ταν ανέκαθεν αντικείµενο ενδιαφέροντος για
τον καλλιτεχνικό κόσµο. Την ίδια στιγµή, όµως,
η ρατσιστική συµπεριφορά των εκάστοτε κρα-
τικών αρχών –τόσο σε ελληνικό όσο και σε
παγκόσµιο επίπεδο- και τα κοινωνικά στερεό-
τυπα που τους συνόδευαν, οδήγησαν την ξε-
χωριστή αυτή φυλή σε περιθωριοποίηση και
µαρασµό. Γ.Π.

» Ώρα προβολής: 18.15

ΠAYΛOΣ ZANNAΣ

H χορωδία του Xαρίτωνα
του Γρηγόρη Kαραντινάκη (2005)
Ο Χαρίτων Ουλιά-
νωφ είναι ο Γυµνα-
σιάρχης στο σχο-
λείο µιας µικρής ε-
παρχιακής πόλης.
Ονειροπόλος, γλε-
ντζές, γυναικάς αλλά
και τρυφερός ζει την κάθε στιγµή της ζωής
του µε όλο του το είναι. Η έλευση της Ελένης,
µιας όµορφης καθηγήτριας Μαθηµατικών στο
σχολείο, θα τον κάνει να αποκτήσει τους πρώ-
τους του αντιπάλους, το νέο αυστηρό διοικη-
τή του στρατού που όρισε η στρατιωτική κυ-
βέρνηση της δικτατορίας και ένα συνάδελφό
του. Άλλωστε µια ωραία Ελένη πάντα φέρνει κι
έναν Τρωικό πόλεµο, άσχετα αν ο ίδιος δεν
θέλει να συµµετάσχει σε κάτι τέτοιο. Αυτός ε-
πιµένει να χαίρεται το καλό κρασί καθώς και
τις πρόβες της χορωδίας του σχολείου που
πρόκειται να λάβει µέρος στο µεγάλο τοπικό
διαγωνισµό χορωδιών. Ο µικρός Γρηγόρης, α-
γαπηµένος µαθητής του Χαρίτωνα, παρακο-
λουθεί όλη την πόλη να ζει για το διαγωνισµό
αλλά και να παίρνει µαθήµατα ζωής από το
δάσκαλό του. B.P.

» Ώρα προβολής: 10.00

H νοσταλγός
της Eλένης Aλεξανδράκη (2004)
Είναι λίγες οι φορές
που ο σύγχρονος
ελληνικός κινηµατο-
γράφος πατάει στην
ελληνική λογοτεχνία
για να αντλήσει τις ι-
στορίες του. Η Ελέ-
νη Αλεξανδράκη όχι µόνο την εµπιστεύεται,
αλλά επιλέγει να βασιστεί στο οµότιτλο διήγη-
µα του Αλέξανδρου Παπαδιαµάντη, µια επιλογή
φαινοµενικά δύσκολη, για τη δεύτερή της ται-
νία µιας και ο πλούτος και η οµορφιά των γρα-

πτών του συγγραφέα βασίζεται στην οµορφιά
της γλώσσας του και τη δύναµη της παράδο-
σης. Αυτό ακριβώς είναι και το στοιχείο που η
σκηνοθέτης επιχειρεί να αποδώσει στην ταινία.
Γυρισµένη στη Νίσυρο και το Γυαλί, δυο µικρά
νησιά της ∆ωδεκανήσου, µε αφήγηση στη νισύ-
ρικη διάλεκτο από τρία Νισυρόπουλα και ε-
κτός από επαγγελµατίες ηθοποιούς να χρησι-
µοποιεί και Nισύριους ερασιτέχνες, η ταινία
προσπαθεί να έχει την αύρα του συγγραφέα.
Η ιστορία αναφέρεται σε µια γυναίκα που το
σκάει από το νησί που ζει µε τον αρκετά µεγα-
λύτερο σύζυγό της για το απέναντι νησί, που α-
ποτελεί την ιδιαίτερη πατρίδα της. Κατά τη φυ-
γή της ένας νεαρός βοσκός κρυφά ερωτευµέ-
νος µαζί της τη βοηθά στην απόδρασή της ενώ
για την ίδια, παρά έναν λανθάνοντα ερωτισµό
που υπάρχει και στη δική της ψυχή, ο πραγµα-
τικός λόγος της φυγής της είναι η νοσταλγία
για τον τόπο που γεννήθηκε… B.P.

» Ώρα προβολής: 12.30

H εύκολη Λία
του Bαγγέλη Σεϊτανίδη (2005)
Ο Σάββας είναι πορ-
τιέρης στο πιο κο-
σµικό club της Αθή-
νας. Χρόνια στη νύ-
χτα, περνάει την κρί-
ση των 30 στα 40!
Παραµονές Χρι-
στουγέννων, τρακάρει µε τη Λία, κόρη διαβόη-
του µεγαλοεπιχειρηµατία. Ο Σάββας βλέπει σ’
αυτήν το «έτερον ήµισυ». Μέχρι τώρα, δήλωνε
άθεος. Από ‘δω και πέρα ερµηνεύει διάφορες
συµπτώσεις ως θεϊκά σηµάδια. Όταν αποφασί-
ζει πως για τις σαδοµαζοχιστικές τάσεις της
Λίας φταίει ο πατέρας της, ο Θεός τού οπλίζει
το χέρι µ’ ένα 45άρι.
Ο Βαγγέλης Σεϊτανίδης διαλέγει άλλον έναν
άνθρωπο που δουλεύει στη νύχτα. Από τον Αι-
ώνιο φοιτητή και τη δουλειά στο καζίνο, σειρά
έχει ο πορτιέρης Σάββας, ένας άνθρωπος που
έχει µια δανεική εξουσία, κρατώντας έξω από
το club ανθρώπους που, κατά κάποιο τρόπο,
και αυτοί ικανοποιούν τις µαζοχιστικές τους
τάσεις περιµένοντας έξω από το µαγαζί. Αυτό
είναι και το ουσιαστικό θέµα της ταινίας. Στο
θέατρο του σαδοµαζοχισµού, είναι σαν να
περπατάς σε τεντωµένο σκοινί και από θύµα,
είναι πολύ εύκολο να γίνεις θύτης. Ή το λιγό-
τερο, να παρασυρθείς σε µια πορεία που δύ-
σκολα µπορείς να ελέγξεις… B.P.

» Ώρα προβολής: 14.30

Kινέττα
του Γιώργου Λάνθιµου (2005)
Κατά τη διάρκεια του
χειµώνα, στο άλλοτε
δηµοφιλές και τώρα
παρηκµασµένο θέρε-
τρο της Κινέττας, οι
ζωές τριών προσώ-
πων συνδέονται ανα-
πάντεχα: µια νεαρή κοπέλα, που ζει και εργάζε-
ται στο άδειο ξενοδοχείο ως καθαρίστρια, ένας
υπάλληλος φωτογραφείου κι ένας αστυνοµικός
µε πολιτικά ρούχα. Ο αστυνοµικός, παθιασµένος
µε τα αυτοκίνητα, τα κασετόφωνα και τις ρωσί-
δες, βρίσκεται εκεί για να κάνει αναπαραστάσεις
εγκληµάτων που έγιναν στην περιοχή. Για το
σκοπό αυτό χρησιµοποιεί τη νεαρή καθαρίστρια
και τον φωτογράφο. Η κοπέλα ενθουσιάζεται µε
το ρόλο της, ενώ ο φωτογράφος την ερωτεύε-

ται. Ο αστυνοµικός από την άλλη, µην µπορώ-
ντας να αγοράσει την BMW των ονείρων του,
παρασύρεται σε βόλτες µε καρτ και νύχτες µε
ρωσίδες πόρνες. Η δεύτερη µεγάλου µήκους
ταινία του Γιώργου Λάνθιµου (το 2001 είχε συν-
σκηνοθετήσει µε το Λάκη Λαζόπουλο το φιλµ Ο
καλύτερός µου φίλος) είναι ένα πρωτότυπο, αι-
σθητικά και αφηγηµατικά, κινηµατογραφικό πεί-
ραµα, ασυνήθιστο για την εγχώρια κινηµατογρα-
φία. Ελάχιστοι διάλογοι, ελλειπτική πλοκή, στυλι-
ζαρισµένη φωτογραφία, κινηµατογράφηση µε
κάµερα στο χέρι και εκτεταµένα µονόπλανα
συνθέτουν το ιδιαίτερο σύµπαν της Κινέττας.
Μπροστά στο φακό, το άδειο ξενοδοχείο µετα-
τρέπεται στο ιδανικό σκηνικό που τονίζει τη µο-
ναξιά και την αδυναµία επικοινωνίας των τριών
χαρακτήρων. Γ.Π.

» Ώρα προβολής: 16.30

Tο πήδηµα 
του Kατσαντώνη και 
ο µπάρµπα Λάµπρος
του Γιώργου Kολόζη (2005)
Ο Μπάρµπα Λά-
µπρος είναι ένας η-
λικιωµένος ορεσί-
βιος που ζει στα
Άγραφα. Το καφε-
νείο και το χάνι του,
που λειτουργούν α-
πό το 1937, αποτελούν σταθµό για όλους τους
ντόπιους και τους ταξιδιώτες της περιοχής. Ε-
κεί συχνάζουν κάθε λογής περίεργοι τύποι. Η
ταινία καταγράφει τη ζωή του Μπαρµπα Λά-
µπρου και την κίνηση στο χάνι των Αγράφων,
παραλληλίζοντάς τες µε την ιστορία µιας άλ-
λης προσωπικότητας του τόπου, του ήρωα της
επανάστασης Κατσαντώνη. Σύµφωνα µε το
θρύλο, ο Κατσαντώνης, για να ξεφύγει από
τους διώκτες του, µπορούσε µε ένα σάλτο να
πηδήξει από τη µία πλευρά του Αχελώου στην
άλλη –σ’ ένα σηµείο κοντά στο χάνι του
Μπάρµπα Λάµπρου. Ο Μπάρµπα Λάµπρος, πα-
ρά την ηλικία του, δεν κατάφερε ποτέ να πάει
µέχρι το σηµείο αυτό. Όµως τώρα ήρθε η
στιγµή να το επιχειρήσει… Η ταινία του βρα-
βευµένου ντοκιµαντερίστα Γιώργου Κολόζη
στήνει µια πρωτότυπη κι ενδιαφέρουσα αναλο-
γία ανάµεσα σε δύο φαινοµενικά αταίριαστες
προσωπικότητες. Η αισθητική και αφηγηµατική
της ευρηµατικότητα έγκειται, κυρίως, στη συν-
δυαστική χρήση του θεάτρου σκιών, οι φιγού-
ρες του οποίου παρεµβαίνουν, σχολιάζουν και
υπογραµµίζουν τα επί της οθόνης τεκταινόµε-
να. Παράλληλα, οι επιβλητικές εικόνες του το-
πίου των Αγράφων και οι -ακόµη πιο επιβλητι-
κές- µορφές των ανθρώπων της περιοχής, δη-
µιουργούν µια ατµόσφαιρα µυστικιστικής έντα-
σης. Η ταινία του Γιώργου Κολόζη είναι ένα
ποιητικό παιχνίδι φωτός και σκιάς, µοναξιάς
και παρεΐστικης ελαφρότητας και ταυτόχρονα
ένα πρωτότυπο και άκρως ευχάριστο µάθηµα
ιστορίας. Γ.Π.

» Ώρα προβολής: 18.30
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ΒΡΑΒΕΙΟ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ 
ΕΛΛΗΝΩΝ «ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΑΞΙΕΣ»
Ο τηλεοπτικός σταθµός της
Βουλής των Ελλήνων µεταξύ
πολλών αξιόλογων ταινιών του
τµήµατος Ηµέρες Ανεξαρτη-
σίας επέλεξε µια ταινία που µε
πειστικότητα και έµπνευση ι-
χνηλατεί την πορεία ενός αν-
θρώπου από την ακραία βία
του γκέτο στην κάθαρση, ανα-
δεικνύοντας τις αρχές της α-
ξιοπρέπειας και του αυτοσεβα-
σµού και ιδίως τη θεµελιώδη α-
ξία της ανθρώπινης ζωής.

Το βραβείο «Ανθρώπινες α-
ξίες» της Βουλής των Ελλήνων,
που συνοδεύεται από το χρη-
µατικό έπαθλο των 15.000 ευ-
ρώ, απονεµήθηκε στην ταινία:

ΤΣΟΤΣΙ / TSOTSI του Gavin Hood (Γκάβιν Χουντ), Νότια Αφρι-
κή/Μ.Βρετανία

ΒΡΑΒΕΙΟ ΤΗΣ ΠEKK
H Πανελλήνια Ενωση Κριτικών Κι-
νηµατογράφου επισηµαίνει:
1. Ελπίζουµε ότι για τελευταία φο-

ρά φέτος συµβαίνει το παράδο-
ξο να βραβεύουµε µιαν ελληνι-
κή ταινία σε µια τελετή λήξης
του ∆ιεθνούς ∆ιαγωνιστικού
τµήµατος του Φεστιβάλ.

2. Επισηµαίνοντας την ουσιαστική
υπεροχή των ταινιών τεκµηρίω-
σης, η ΠΕΚΚ απένειµε το Βρα-
βείο Καλύτερης Ταινίας στο
ντοκιµαντέρ του Σπύρου Ταρα-
βήρα BUZZ, όχι µόνον επειδή
αγαπάει µε πάθος το σινεµά και
τους αφανείς εργάτες του, αλλά
και γιατί καταφέρνει να συνδέ-
σει την Ελληνική διασπορά µε
τη µυθολογία του Χόλιγουντ.

3. Μας ανησυχεί η συνεχιζόµενη διόγκωση του θεσµού, εις βάρος των
σαφέστερων επιλογών και της ουσιαστικότερης επικοινωνίας.

4.Τέλος, µας εκπλήσσουν οι αόριστες εξαγγελίες και η σύγχιση που δια-
περνά το νέο πλαίσιο νόµου, την ώρα που ο ελληνικός κινηµατογρά-
φος χρειάζεται γενναίες, ξεκάθαρες και επείγουσες πρωτοβουλίες.

ΒΡΑΒΕΙΟ ETEKT
Ειδικό βραβείο τεχνικής αρτιότη-
τας ΕΤΕΚΤ – ΟΤ (Ενωση Τεχνικών
Ελλάδος Κινηµατογράφου Τηλεό-
ρασης - ΟΤ) για ελληνική παραγω-
γή απονεµήθηκε στην ταινία 

ΓΑΛΑΖΙΟ ΦΟΡΕΜΑ του Γιάννη
∆ιαµαντόπουλου
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BΡΑΒΕΙΑ ΚΟΙΝΟΥ JAMESON
Το βραβείο Κοινού  JAMESON του ∆ιεθνούς ∆ιαγωνιστικού
Τµήµατος του 46ου Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Θεσσαλονίκης,
που συνοδεύεται από το χρηµατικό έπαθλο των 3.000 ευρώ, α-
πονεµήθηκε στην ταινία:
ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΠΡΩΧΝΕΙ ΚΑΡΟΤΣΙ / MAN PUSH CART
του Ramin Bahrani (Ραµίν Μπαχράνι), ΗΠΑ

Το βραβείο Κοινού  JAMESON του Eλληνικού Προγράµµατος
του 46ου Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Θεσσαλονίκης, που συνο-
δεύεται από το χρηµατικό έπαθλο των 3.000 ευρώ, απονεµήθη-
κε στην ταινία:
Η ΧΟΡΩ∆ΙΑ ΤΟΥ ΧΑΡΙΤΩΝΑ του Γρηγόρη Καραντινάκη,
Ελλάδα

Το βραβείο Κοινού  JAMESON του τµήµατος Ματιές στα Βαλ-
κάνια του 46ου Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Θεσσαλονίκης, που
συνοδεύεται από το χρηµατικό έπαθλο των 2.000 ευρώ, απονε-
µήθηκε στην ταινία:
ΠΗΓΑΙΝΕ ∆ΥΤΙΚΑ / GO WEST του Ahmed Imamovic (Αχµέντ
Ιµάµοβιτς), Βοσνία Ερζεγοβίνη/Κροατία

ΒΡΑΒΕΙΑ FIPRESCI
Η Κριτική Επιτροπή της ∆ιεθνούς Οµοσπονδίας των
Κριτικών Κινηµατογράφου (FIPRESCI) αποτελούµενη
από τους:
• Κίριλ Ραζλόγκοφ (Ρωσία) Πρόεδρος
• Μάγκντα Μιχαϊλέσκου (Ρουµανία)
• Τζον Χάρκνες (Καναδάς)
• Ανίκα Γκούσταφσον (Σουηδία)
• Λουκά Κατσίκα (Ελλάδα),

απένειµε τα εξής βραβεία:

Για το Eπίσηµο ∆ιαγωνιστικό Τµήµα στην ταινία:
• ΠΩΣ ΠΕΡΝΑΝ ΟΙ ΩΡΕΣ / COMO PASAN LAS HORAS

της Ines de Oliveira Cezar (Ινές ντε Ολιβέιρα Σεζάρ)

Για τον Ελληνικό Κινηµατογράφο 2005 στην ταινία:
• ΤΣΙΟΥ… του Μάκη Παπαδηµητράτου, Ελλάδα

TA YΠOΛOIΠA BPABEIA TOY 46ου ΦEΣTIBAΛ
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O Φράνσις Φόρντ Kόπολα στην έκθεση του Bιττόριο Στοράρο

Aπό τη συναυλία της Bικτόρια Aµπρίλ στο Mέγαρο Mουσικής

Aπό τη συναυλία του Φατίχ Aκίν στην Aποθήκη Γ

Aπό την τελετή απονοµής βραβείων του 46ου Φεστιβάλ





Hou Hsiao-hsien
Tο 46ο Φεστιβάλ Κινηµα-
τογράφου Θεσσαλονίκης
µε την ευκαιρία του αφιε-
ρώµατος στον ταϊβανό δη-
µιουργό Hou Hsiao-hsien
εκδίδει µονογραφία, η ο-
ποία περιλαµβάνει:
* Εισαγωγικό κείµενο από τον Νίκο Σαββάτη.
* Ανέκδοτα στην Ελλάδα δοκίµια και µελέτες για το αι-

σθητικό σύµπαν του σκηνοθέτη από σηµαντικούς ευ-
ρωπαίους, αµερικανούς και ασιάτες θεωρητικούς:
Godfrey Cheshire, Kent Jones, James Udden, Gang
Xu κ.ά.

* Συνεντεύξεις του Χου Χσιάο-χσιεν και ένα σπάνιο
κείµενό του για τον ταϊβανικό κινηµατογράφο.

* Μια µαρτυρία του σκηνοθέτη και πρώην κριτικού
Olivier Assayas, του πρώτου ευρωπαίου δηµοσιογρά-
φου που ασχολήθηκε σοβαρά µε το έργο του Χου
Χσιάο-χσιεν.

* Πλήρη φιλµογραφία µε ζενερίκ και συνόψεις των ται-
νιών, δηλώσεις του σκηνοθέτη και των συνεργατών
του και κριτικές για όλες τις ταινίες του από ξένους
και έλληνες κριτικούς και σκηνοθέτες.

* Πλούσιο φωτογραφικό υλικό.
Εκδόσεις: Ιανός - Φεστιβάλ Kινηµατογράφου Θεσσαλονίκης
Επιµέλεια: Νίκος Σαββάτης. Σελίδες: 208

Patrice Chereau
Tο 46ο Φεστιβάλ Κινηµα-
τογράφου Θεσσαλονίκης
µε την ευκαιρία του αφιε-
ρώµατος στο γάλλο δηµι-
ουργό του σινεµά Patrice
Chereau παρουσιάζει έκδο-
ση, η οποία περιλαµβάνει:
* Πρωτότυπες µελέτες και προσεγγίσεις του κινηµατο-

γραφικού έργου του αποκλειστικά από τους έλληνες
κριτικούς και θεωρητικούς του κινηµατογράφου Μπά-
µπη Ακτσόγλου, Τάσο Γουδέλη, Κωνσταντίνο Κυριακό

* Παρουσίαση του θεατρικού του έργου από την Ελένη
Βαροπούλου και τις Ιλειάνα ∆ηµάδη και Αργυρώ Χιώτη.

* Αναλυτική προσέγγιση των ταινιών του, µε πλήρη ζε-
νερίκ, περιλήψεις, κείµενα και συνεντεύξεις του σκη-
νοθέτη και κριτικές προσεγγίσεις από τους: Γιάννη Κα-
τσαχνιά, Chantal de Bechade, Stephane Bouquet, Chris
Darke, Pierre Eisenreich, Richard Falcon, Jean-Michel
Frodon, Christophe Honore,Violeta Kovacsics, Marcel
Martin, Danielle Parra,Yan Tobin, Serge Toubiana, Μπά-
µπη Ακτσόγλου, Μαρία Γαβαλά, Θόδωρο Σούµα, Ιωάν-
να Παπαγεωργίου, Γιάννα Σαρρή, Σωκράτη Καµπουρό-
πουλο.

* Συνεντεύξεις του Chereau από τη Μαρία Κατσουνάκη
και τον Γιάννη Ζουµπουλάκη.

* Βιβλιοπαρουσίαση του συγγραφέα Hanif Kureishi, φίλου
και συνεργάτη του Chereau στη «Σαρκική εξάρτηση».

* Πλήρη θεατρογραφία, όπως και φιλµογραφία τηλεο-
πτικών ταινιών.

Εκδόσεις: Σύγχρονοι Ορίζοντες - Φεστιβάλ Kινηµατογρά-
φου Θεσσαλονίκης
Επιµέλεια: Μπάµπης Ακτσόγλου. Σελίδες: 176

Michael Winterbottom
Tο 46ο Φεστιβάλ Κινηµα-
τογράφου Θεσσαλονίκης
µε την ευκαιρία του αφιε-
ρώµατος στον βρετανό δη-
µιουργό Michael Winter-
bottom παρουσιάζει δί-
γλωσση έκδοση στα ελλη-
νικά και τα αγγλικά, η οποία περιλαµβάνει:
* Μελέτες και προσεγγίσεις του έργου του από τους

βρετανούς κριτικούς κινηµατογράφου Philip Kemp
και Leslie Felperin.

* Αναλυτικά ζενερίκ και περιλήψεις των ταινιών.
* Κριτικές προσεγγίσεις των ταινιών του σκηνοθέτη α-

ποκλειστικά από τον αγγλόφωνο τύπο, που υπογρά-
φουν οι Derek Elley, Dan Jolin, Colin Kennedy, Glenn
Kenny, Demetrios Matheou, Dominic Power, Jonathan
Romney, Charlotte O'Sullivan, Daniel Webb, Linda
Ruth Williams.

* Πλούσιο φωτογραφικό υλικό από όλες τις ταινίες, ό-
πως και µερικές σπάνιες φωτογραφίες του ιδίου του
Winterbottom.

* Φιλµογραφία του τηλεοπτικού του έργου.
Εκδόσεις: Ιανός - Φεστιβάλ Kινηµατογράφου Θεσσαλονίκης
Επιµέλεια: Philip Kemp & Μπάµπης Ακτσόγλου. Σελίδες: 104

Νίκος Παπατάκης
To 46ο Φεστιβάλ Κινηµατο-
γράφου Θεσσαλονίκης σε
συνεργασία µε την Eλληνοα-
µερικανική Ένωση εκδίδει
την πρωτότυπη µονογραφία
του Γιάννη Κονταξόπουλου, η
οποία περιλαµβάνει:
* Πρόλογο από τον Jack Lang, πρώην Υπουργό Πολιτι-

σµού της Γαλλίας, και τον συγγραφέα Bασίλη Bασιλικό.
* ∆ιεξοδική ανάλυση του έργου του σκηνοθέτη, µε παράλ-

ληλη παρουσίαση των γεγονότων της ζωής του, τα ο-
ποία διαµόρφωσαν την κινηµατογραφική του αισθητική.

* Τρεις µαρτυρίες από τους Michel Piccoli, Όλγα Kαρ-
λάτου και Nίκο Kούνδουρο.

* Συνεντεύξεις του σκηνοθέτη.
* Ντοκουµέντα σχετικά µε τις ταινίες του σκηνοθέτη

(σχόλια του ιδίου, ειδικές συνεντεύξεις του για κάθε
ταινία, κινηµατογραφικές κριτικές, ζενερίκ και συνό-
ψεις όλων των ταινιών του).

* Κείµενα γάλλων στοχαστών, συγγραφέων και ποιη-
τών, όπως οι: Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir,
Jean Genet,Andre Breton, Maurice Clavel, Michel
Foucault κ.ά.

* Καταγραφή παράλληλων δραστηριοτήτων του Nίκου
Παπατάκη ως παραγωγού, σεναριογράφου, θεατρι-
κού σκηνοθέτη, ηθοποιού και µυθιστοριογράφου.

* ∆ηµοσίευση πρωτότυπου σεναρίου του σκηνοθέτη
για µία µελλοντική ταινία.

* Βιβλιογραφία, ευρετήρια ονοµάτων και τίτλων.
* Πλούσιο και ανέκδοτο φωτογραφικό υλικό.
Eκδόσεις: Kαστανιώτη - Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Θεσσα-
λονίκης - Ελληνοαµερικανική Ένωση
Συγγραφέας: Γιάννης Kονταξόπουλος. Σελίδες: 248

Γιώργος 
Πανουσόπουλος
To 46ο Φεστιβάλ Κινηµατο-
γράφου Θεσσαλονίκης µε
την ευκαιρία του αφιερώµα-
τος στον Γιώργο Πανουσό-
πουλο εκδίδει µονογραφία, η
οποία περιλαµβάνει:
* Εισαγωγικό κείµενο από τον ∆ηµήτρη Κερκινό.
* Θεωρητικές προσεγγίσεις πάνω στο έργο του σκηνο-

θέτη από τους: ∆ηµήτρη Χαρίτο, Αφροδίτη Νικο-
λαΐδου, Θόδωρο Σούµα.

* Ανέκδοτες συνεντεύξεις του δηµιουργού.
* Μαρτυρίες συνεργατών του σκηνοθέτη.
* Φιλµογραφία και εργογραφία µε τις υποθέσεις των

ταινιών, σχόλια, ζενερίκ και κριτικές αναλύσεις.
* ∆ηµοσιεύµατα και κριτικά κείµενα από αναλυτές ό-

πως οι: Χρήστος Βακαλόπουλος, Γιάννης Μπακογιανό-
πουλος, ∆ηµήτρης Μπάµπας, Χρυσάνθη Σωτηροπού-
λου, Ιωάννα Αθανασάτου, Ελένη ∆ούνια.

* Φωτογραφικό υλικό από ταινίες και γυρίσµατα.
Εκδόσεις: Αιγόκερως - Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Θεσσα-
λονίκης. Επιµέλεια: ∆ηµήτρης Κερκινός. Σελίδες: 208

Αντουανέττα 
Αγγελίδη
Tο 46ο Φεστιβάλ Κινηµατο-
γράφου Θεσσαλονίκης µε
την ευκαιρία του αφιερώµα-
τος στη σκηνοθέτιδα Α-
ντουανέττα Αγγελίδη εκδί-
δει µονογραφία, η οποία πε-
ριλαµβάνει:
* Εισαγωγικό σηµείωµα από τη Στέλλα Θεοδωράκη.
* Θεωρητικό κείµενο της Στέλλας Θεοδωράκη για το

έργο της Αντουανέττας Αγγελίδη.
* Θεωρητικά κείµενα και µελέτες για το έργο της Α-

ντουανέττας Αγγελίδη από το 1976 έως σήµερα συ-
νολικά, αλλά και κείµενα που αφορούν τις συγκεκρι-
µένες ταινίες από τους Χρήστο Βακαλόπουλο, Ρέα
Βαλντέν, Ηλέκτρα Βενάκη, Μιχάλη ∆ηµόπουλο, Βασί-
λη ∆ιοσκουρίδη, Βασίλη Μαζωµένο, Κωνσταντίνο Κυ-
ριακό, Άντα Κλαµπατσέα, Νίκη Λοϊζίδη, Ελένη Μαχαί-
ρα, Βασίλη Ραφαηλίδη, Τάκη Σπετσιώτη, Χρυσάνθη

Σωτηροπούλου, Μάνο Στεφανίδη.
* Κείµενα της Αντουανέττας Αγγελίδη.
* 'Aρθρα συνεργατών της, αναλύσεις και σηµειώσεις α-

πό τους: Θοδώρα Αµπαζή, Κλαίρη Μιτσοτάκη, Ηλία
Κωνσταντακόπουλο.

* Κριτικές και αναλύσεις για το κινηµατογραφικό, αλλά
και το εικαστικό έργο της από τους: Louis
Marcorelles, Μαρία Μαραγκού, Γιώργο Μπράµο,
Jocelyne Poirier, Μαρία Κατσουνάκη.

* Συνεντεύξεις από τους Θρασύβουλο Γιάτσιο, Βένα Γε-
ωργακοπούλου, Κατερίνα Ευαγγελάκου, Έφη Ξηρού,
Βούλα Παλαιολόγου.

* Φωτογραφίες, σχέδια, story boards και φωτογραφίες
των ταινιών της, καθώς επίσης και µια ανέκδοτη σει-
ρά φωτογραφιών της ίδιας από τη φωτογράφο Μα-
ρία Στέφωση.

* Βιογραφικό σηµείωµα και περιλήψεις των ταινιών.
* Αποσπάσµατα ελληνικών και ξένων κριτικών.
Εκδόσεις: Αιγόκερως - Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Θεσσα-
λονίκης. Επιµέλεια έκδοσης: Στέλλα Θεοδωράκη
Σελίδες: 128

Seijun Suzuki
Tο 46ο Φεστιβάλ Κινηµατο-
γράφου Θεσσαλονίκης µε
την ευκαιρία του αφιερώµα-
τος του τµήµατος «Ηµέρες
Ανεξαρτησίας» στον ιάπωνα
δηµιουργό Seijun Suzuki εκ-
δίδει µονογραφία, η οποία
περιλαµβάνει:
* Εισαγωγικό κείµενο από τον Λευτέρη Αδαµίδη.
* Μελέτες και προσεγγίσεις πάνω στη ζωή και το έρ-

γο του σκηνοθέτη µε κείµενα των Max Tessier,Tony
Rayns,Thierry Jousse, Stephen Teo,Tadao Sato,Takeo
Kimoura.

* Κείµενα, συνεντεύξεις και απόψεις του ίδιου του
σκηνοθέτη.

* Υποθέσεις των ταινιών του αφιερώµατος, σχόλια του
σκηνοθέτη και των συνεργατών του, ζενερίκ και κρι-
τικά σχόλια.

* Αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα, πλήρη φιλµογρα-
φία, βιβλιογραφία καθώς και αναλυτική καταγραφή
των εκδόσεων DVD.

* Πλούσιο φωτογραφικό υλικό.
Εκδόσεις: Σύγχρονοι Ορίζοντες - Φεστιβάλ Κινηµατογρά-
φου Θεσσαλονίκης. Επιµέλεια: ∆ηµήτρης Μπάµπας
Σελίδες: 98

Μεξικανικός Κινηµατογράφος
Tο 46ο Φεστιβάλ Κινηµατογρά-
φου µε την ευκαιρία του αφιερώ-
µατος στον Μεξικανικό Κινηµατο-
γράφο παρουσιάζει έκδοση, η ο-
ποία περιλαµβάνει:
* Εισαγωγικό κείµενο από τη Γιάννα

Σαρρή.
* Κείµενα για την ιστορία και θεωρητικές προσεγγίσεις

πάνω στον Μεξικανικό Κινηµατογράφο από τους
Leonardo Garcia Tsao, Carl J. Mora κ.ά.

* Άρθρα και θεωρητικές αναλύσεις για τις ταινίες του
αφιερώµατος.

* Φωτογραφίες των ταινιών του αφιερώµατος.
Εκδόσεις: Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Θεσσαλονίκης
Επιµέλεια: Γιάννα Σαρρή. Σελίδες: 76

Νέος ∆ανέζικος Κινηµατογράφος
Το 46ο Φεστιβάλ Κινηµατογρά-
φου µε την ευκαιρία του αφιερώ-
µατος στον Νέο ∆ανέζικο Κινη-
µατογράφο παρουσιάζει έκδοση,
η οποία περιλαµβάνει:
* Εισαγωγικό κείµενο από τον Κωνστα-

ντίνο Κοντοβράκη.
* Εισαγωγικό κείµενο του ∆ιευθύνοντος Σύµβουλου

του ∆ανέζικου Ινστιτούτου Κινηµατογράφου Henning
Camre.

* Αναλυτικό κείµενο από τον δανό ιστορικό και κριτικό
κινηµατογράφου Morten Piil που ανατρέχει στην ι-
στορία του δανέζικου κινηµατογράφου µέχρι σήµερα
και τις ταινίες του αφιερώµατος.

* Κείµενο για την κατάσταση του δανέζικου κινηµατο-
γράφου σήµερα και τις µεθόδους που ακολουθήθη-
καν για την πρόοδο και βελτίωσή του από την υπεύ-
θυνη του New Danish Screen του ∆ανέζικου Ινστι-

τούτου Κινηµατογράφου Vinca Wiedemann.
* Πλήρη παρουσίαση των ταινιών µε ζενερίκ και συνό-

ψεις όλων των ταινιών.
* Φωτογραφικό υλικό από τις ταινίες.
Εκδόσεις: Φεστιβάλ Kινηµατογράφου Θεσσαλονίκης
Επιµέλεια: Κωνσταντίνος Κοντοβράκης. Σελίδες: 32

Νέος Ιρλανδικός Κινηµατογράφος
Το 46ο Φεστιβάλ Κινηµατογρά-
φου Θεσσαλονίκης µε την ευκαι-
ρία του αφιερώµατος στον Νέο
Ιρλανδικό Κινηµατογράφου πα-
ρουσιάζει έκδοση, η οποία περι-
λαµβάνει:
* Εισαγωγικό κείµενο από τον Κωνστα-

ντίνο Κοντοβράκη.
* Εισαγωγικό κείµενο της Αν. ∆ιευθύνουσας Συµβού-

λου του Ιρλανδικού Συµβουλίου Κινηµατογράφου
Teresa McGrane.

* Αναλυτικό κείµενο από τον ιρλανδό ιστορικό κινηµα-
τογράφου καθηγητή Πανεπιστηµίου Dr Harvey
O'Brien που ανατρέχει στην ιστορία του ιρλανδικού
κινηµατογράφου µέχρι σήµερα και τις ταινίες του α-
φιερώµατος.

* Πλήρη παρουσίαση των ταινιών µε ζενερίκ και συνό-
ψεις όλων των ταινιών.

* Φωτογραφικό υλικό από τις ταινίες.
Εκδόσεις: Φεστιβάλ Kινηµατογράφου Θεσσαλονίκης
Επιµέλεια: Κωνσταντίνος Κοντοβράκης. Σελίδες: 32

Kutlug Ataman
To 46ο Φεστιβάλ Κινηµατογρά-
φου Θεσσαλονίκης µε την ευκαι-
ρία του αφιερώµατος του τµήµα-
τος «Ματιές στα Βαλκάνια» στον
σηµαντικό τούρκο δηµιουργό
Kutlug Ataman εκδίδει µονογρα-
φία, η οποία περιλαµβάνει:
* Εισαγωγικό κείµενο από τον ∆ηµήτρη Κερκινό.
* Κριτικό κείµενο της Rachel Kent για το εικαστικό του

έργο.
* Φιλµογραφία και εργογραφία µε τις υποθέσεις των

ταινιών, ζενερίκ, σχόλια του σκηνοθέτη και κριτικές
αναλύσεις των ∆ηµήτρη Χαρίτου, Κωνσταντίνου Κο-
ντοβράκη, Ελένης ∆ούνιας.

Εκδόσεις: Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Θεσσαλονίκης
Επιµέλεια: ∆ηµήτρης Κερκινός. Σελίδες: 16
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Πώς γίνατε παραγωγός κινηµατογραφικών ταινιών;
Έχω σπουδάσει σκηνοθεσία και είχα σκοπό να ασχοληθώ µε αυτό. Έτσι, έ-
φτιαξα µια µικρή εταιρία παραγωγής που θα χρηµατοδοτούσε τις δικές
µου ταινίες. Κάποια στιγµή ήρθε στο γραφείο µου ο Κάρλος Ρεϋγάδας και
µου είπε πως θέλει να δουλέψει µαζί µου στο Χαπόν. Είχε δει ήδη δύο
άλλους παραγωγούς αλλά δεν ενδιαφέρονταν. Το Χαπόν ήταν η πρώτη
µου παραγωγή.

Τι σας άρεσε στο Sangre και αποφασίσατε να εµπλακείτε στο
πρότζεκτ ως παραγωγός;
Η απλότητά του και το γεγονός πως ο σκηνοθέτης έδειχνε να έχει τον έ-
λεγχο της ιστορίας που ήθελε να αφηγηθεί. Το ίδιο που µου άρεσε και στο
Χαπόν. Το σενάριο και ο σκηνοθέτης. Μου αρέσουν οι απλές ιστορίες και
οι σκηνοθέτες που δεν προσπαθούν να κάνουν πολύπλοκους τους εαυτούς τους. Θέλω να κάνω απλό σινε-
µά, µε ανθρώπους που µου αρέσουν.

Πόσο καλλιτέχνης προσπαθείτε να είστε όταν κάνετε µια ταινία;
Προσπαθώ να µην είµαι. Είναι πάντα ένα πρόβληµα όταν ο παραγωγός θέλει να είναι και καλλιτέχνης. Αυτό
που κάνω είναι να προσπαθώ να βοηθήσω τον σκηνοθέτη, να τον υποστηρίξω, να του παρέχω όλες τις προ-
ϋποθέσεις για να κάνει τη δουλειά του, χωρίς να εµπλέκοµαι στην καλλιτεχνική διαδικασία. Όταν αποφασί-
ζω να κάνω µια ταινία µε κάποιον, τον εµπιστεύοµαι απόλυτα.

Η συνεργασία σας µε τους σκηνοθέτες από την πλευρά του παραγωγού, άλλαξε καθόλου
την οπτική σας για τη δυσκολία της δηµιουργίας µιας ταινίας;
Φυσικά. Όµως, αυτό που κυρίως συνειδητοποίησα βλέποντας τη δουλειά των σκηνοθετών µε τους οποίους
συνεργάστηκα, ήταν η ανωριµότητα των δικών µου σεναρίων και των ιστοριών που ήθελα να διηγηθώ ως
σκηνοθέτης.

Ποιος είναι για σας ο ορισµός ενός καλού παραγωγού;
Θαυµάζω ανθρώπους που βρίσκονται πίσω από πρότζεκτ τα οποία έχουν έναν πολύ υψηλό βαθµό ρίσκου.
Για παράδειγµα, ο παραγωγός του Λουίς Μπουνιουέλ. Θα ήθελα να τον συναντήσω, γιατί πιστεύω ότι πρέπει
να είναι ένας πολύ ενδιαφέρων άνθρωπος. Επίσης, ο παραγωγός της ταινίας La Formula Secreta, µια ται-
νία που είδα εδώ στο φεστιβάλ στο πλαίσιο του µεξικάνικου αφιερώµατος. Αυτός ο άνθρωπος φαίνεται να
έβαλε πολύ ενέργεια και ρίσκο σε αυτή την ταινία.

Ποια είναι τα επόµενα πρότζεκτ σας;
Θα ξαναδουλέψω µε τον Αµάτ Εσκαλάντε στην επόµενη ταινία του αλλά και µε τον Κάρλος Ρεϋγάδας. Για την
ώρα, ξέρω πολύ λίγα πράγµατα για την ταινία του Κάρλος. Μόνο ότι θα διαδραµατίζεται στο Βόρειο Μεξικό.

Μάλλον λοιπόν είστε ένας ριψοκίνδυνος παραγωγός… 
∆εν νοµίζω. Για ‘µένα ριψοκινδυνεύουν οι παραγωγοί εκείνοι που κάνουν ταινίες µε προϋπολογισµό 2 εκα-
τοµµύρια δολάρια, µε µεγάλο καστ ηθοποιών και µε περίπλοκα γυρίσµατα. ∆εν ξέρω αν θα µπορούσα να το
κάνω αυτό. Προσωπικά, µου αρέσει η απλότητα.

Προτιµώντας απλές ιστορίες
Jaime Romandia, παραγωγός της ταινίας Aίµα

Η ΠΡΩΤΗ Ι∆ΕΑ
Για την ιστορία της ταινίας βασίστηκα σε πρόσωπα
που ήξερα. Μια παρέα φίλων οι οποίοι σπουδάζουν
στο πανεπιστήµιο αλλά δεν πατάνε ποτέ το πόδι
τους και προτιµούν να δουλεύουν ως καπνοδοχοκα-
θαριστές. Μια µέρα λοιπόν, πήγα µαζί τους να δω τι
ακριβώς έκαναν και πώς περνούσαν τη µέρα τους.
Αλλά η ταινία, µετά τα πρώτα 15 λεπτά, βασίζεται σε
µια φανταστική ιστορία που γράψαµε µαζί µε τον
καµεραµάν µου και συν-σεναριογράφο του φιλµ.

ΜΙΑ ΜΑΥΡΗ ΚΩΜΩ∆ΙΑ 
Ήθελα να συνδυάσω το δράµα και την κωµωδία
στην ταινία µου. Γιατί το να είσαι νέος και να µην

κάνεις τίποτα, να µην έχεις καµία άποψη για τη
ζωή σου και κανέναν προσανατολισµό, µπορεί να
είναι µια κωµική κατάσταση αλλά ταυτόχρονα και
πολύ τροµακτική. ∆εν ήθελα όµως να κρίνω αυτή
την επιλογή των χαρακτήρων της ταινίας αλλά ούτε
και τη συµπεριφορά τους απέναντι στα πράγµατα,
που είναι ιδιαίτερα κυνική.

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΣΙΚΑΣ 
Χρησιµοποιήσαµε την ιδέα µιας κατσίκας που έχει
αυτά τα παράξενα ψυχεδελικά όνειρα, για να οδη-
γήσουµε την ιστορία πέρα από την πραγµατικότητα,
σε µια σουρεαλιστική κατάσταση. Συνέβη τυχαία ό-
ταν ήµουν µε φίλους σε ένα µπαρ κι ένας από αυ-
τούς άρχισε να µιλάει για µια κατσίκα ως «δούρειο
ίππο» στη διακίνηση ναρκωτικών από τη Βουδαπέ-
στη στην Ευρώπη. Και άρχισε να λέει πώς θα µπο-
ρούσε να τοποθετηθεί το εµπόρευµα στην κοιλιά
µιας κατσίκας. Ήταν φυσικά µια χαζή ιδέα αλλά
µου άρεσε και την έβαλα στην ταινία µου.

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
Η σκηνή στο κέντρο «Κρίσνα» είχε να κάνει µε τη
δική µου σχέση µε τη θρησκεία. ∆εν είµαι καθόλου
θρησκευόµενο άτοµο κι αυτή ήταν η µικρή κυνική
µου άποψη για τη θρησκευτική πραγµατικότητα
στην Ουγγαρία. Κέντρα διαλογισµού Κρίσνα υπάρ-
χουν πολλά στη χώρα µου, ανήκουν σε πολύ πλού-
σιους ανθρώπους και χρηµατοδοτούνται τόσο από

το κράτος όσο και από απλούς ανθρώπους. Είναι
κάτι µε το οποίο δεν συµφωνώ και ήθελα να το
διακωµωδήσω στην ταινία.

ΜΙΑ ΤΑΙΝΙΑ ΣΕ ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟ
Όταν φαντάστηκα στην αρχή το οπτικό στιλ της ται-
νίας, το έβλεπα έγχρωµο. Χρειάστηκε να µε πείσει
ο καµεραµάν µου ότι το ασπρόµαυρο θα ήταν κα-
λύτερη επιλογή και τώρα πια, νοµίζω πως είχε δί-
κιο. Ήθελα η ταινία να αποµακρυνθεί από την
πραγµατικότητα και το ασπρόµαυρο εξυπηρέτησε
απόλυτα αυτήν την πρόθεσή µου.

Ο ΤΖΑΡΜΟΥΣ ΣΤΗΝ ΤΑΙΝΙΑ
∆εν µπορώ να το αρνηθώ. Λατρεύω τον Τζιµ Τζάρ-
µους. Όταν ξεκίνησα την ταινία, το κίνητρό µου δεν
ήταν να κάνω ένα φιλµ αλά Τζάρµους. Αλλά υπάρ-
χουν πολλά στοιχεία του δικού του σινεµά στην
Μαύρη Βούρτσα.

∆ΟΥΛΕΥΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΜΠΕΛΑ ΤΑΡ
∆ούλεψα ως βοηθός σκηνοθέτη στην τελευταία
του ταινία. Μου αρέσει η δουλειά του και έµαθα
πολλά κοντά του. Ήταν µια όµορφη εµπειρία. Για
πολλούς νέους Ούγγρους σκηνοθέτες, ο Μπέλα
Ταρ είναι µια επιρροή. Όχι όµως για ‘µένα. Το σινε-
µά του βασίζεται πολύ στην πραγµατικότητα. Εγώ
θέλω να κάνω ταινίες που δεν συνδέονται άµεσα

µε την κοινωνία, µε ιστορίες όχι τόσο µετωπικά κρι-
τικές στην πραγµατικότητα. Εκείνο που µε ενδιαφέ-
ρει είναι το στοιχείο του σαρκασµού σε µια ταινία.

NO BUDGET STORY
Η ταινία έγινε µε 200.000 ευρώ. Είχαµε τρεις εται-
ρίες παραγωγής στο πρότζεκτ. Αυτές έβαλαν όλο
τον τεχνικό εξοπλισµό για την πραγµατοποίηση της
ταινίας, ώστε να µπορέσουµε µε τα χρήµατα που
είχαµε να πληρώσουµε τους ανθρώπους που δού-
λεψαν στην ταινία. Χρειάστηκε να κάνουµε πολ-
λούς συµβιβασµούς στην παραγωγή. Υπήρχαν σκη-
νές που δεν είχαµε το χρόνο να τις δουλέψουµε
αρκετά και αναγκαστήκαµε γι’ αυτό τον λόγο να τις
κόψουµε από την ταινία, αφού τα γυρίσµατα κράτη-
σαν µόλις 24 µέρες. Ο χρόνος και το χρήµα είναι
πάντα χρήσιµα να τα έχεις στο σινεµά.

Η ΣΦΑΓΗ ΤΗΣ ΚΑΤΣΙΚΑΣ
Στην ταινία δεν βλέπεις τη διαδικασία της σφαγής.
Αυτή την κατσίκα µάς την έφεραν ήδη νεκρή από
τον ζωολογικό κήπο, πριν χρησιµοποιηθεί για τροφή
στα λιοντάρια. Είναι συνήθως άρρωστα ή γέρικα
ζώα που τα θανατώνουν και τα προσφέρουν ως
τροφή για σαρκοβόρα ζώα στον ζωολογικό κήπο
της Βουδαπέστης. Ως σκηνοθέτης αλλά και ως άν-
θρωπος δεν θα έβλαπτα ποτέ ένα ζώο για τις ανά-
γκες µιας ταινίας.

Συνέντευξη:Tζένη Παυλίδου

Συνδυάζοντας το δράµα µε την κωµωδία
Roland Vranik, σκηνοθέτης της ταινίας Mαύρη βούρτσα

[ EIΠAN ΓIA TO ΦEΣTIBAΛ... ]
Αλίσια Σέρσον
σκηνοθέτις της ταινίας Play
Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο φεστιβάλ. Μοναδι-
κό ως προς την τοποθεσία του. Επίσης, το
πρόγραµµα είναι σπουδαίο, ειδικά τα αφιερώ-
µατα στον Χου Χσιάο-xσεν και τον Πατρίς
Σερό. Επίσης, ήταν έκπληξη για ‘µένα η συµµε-
τοχή στο φεστιβάλ της Μιράντας Τζουλάι µε
την πρώτη της µεγάλου µήκους ταινία. Τη γνω-
ρίζω χρόνια τώρα από τις µικρού µήκους ται-
νίες της και νιώθω πολύ χαρούµενη που θα δω
στη Θεσσαλονίκη το πρώτο της µεγάλου µή-
κους φιλµ. Είναι σπουδαία καλλιτέχνης.

Ρόλαντ Βράνικ
σκηνοθέτης της ταινίας Μαύρη Βούρτσα
Όλοι γνωρίζουν το Φεστιβάλ Κινηµατογρά-
φου Θεσσαλονίκης. ∆εν προσπαθώ να φανώ
ευγενικός αλλά νοµίζω πραγµατικά πως είναι
ένα καταπληκτικό φεστιβάλ. Με ενθουσίασε
το γεγονός πως οι άνθρωποι ενδιαφέρονται
τόσο πολύ για το σινεµά.Οι αίθουσες είναι γε-
µάτες θεατές, η τοποθεσία του εδώ στο λιµά-
νι, όπου όλα είναι συγκεντρωµένα και προσβά-
σιµα στον επισκέπτη, η τεράστια ενέργεια που
έχουν βάλει οι άνθρωποι της οργάνωσής του
στην παραγωγή του.

Ραµίν Μπαχρανί
σκηνοθέτης της ταινίας Άνθρωπος σπρώχνει καρότσι
Γνωρίζω το Φεστιβάλ Kινηµατογράφου Θεσ-
σαλονίκης εδώ και πολλά χρόνια. Είναι ένα φε-
στιβάλ πολύ φιλικό στο ιρανικό σινεµά. Επίσης,
ήξερα πόσο εξαιρετικά τυχερός είσαι να σε
δεχθούν εδώ και να δείξεις την πρώτη σου
ταινία σε αυτή τη διοργάνωση. ∆εν σας κρύβω
ότι είχα αγωνία για το αν θα µε δεχθούν, όταν
έστειλα την ταινία µου. Χάρηκα που τα κατά-
φερα να είµαι εδώ. Είναι µια πολύ µεγάλη εκ-
δήλωση. Νιώθω ιδιαίτερα τυχερός και µόνο
που προβάλλεται η ταινία µου στο φεστιβάλ.
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Μεντί Σαρέφ  σκηνοθέτης του Tanza
Μου αρέσει να είµαι αυτοβιογραφικός στις
ταινίες µου ή τα βιβλία µου γιατί µιλάω πο-
λύ για την Αλγερία των παιδικών µου χρό-
νων. Αυτό το φιλµ µε έκανε ευτυχισµένο
γιατί µπόρεσα να µιλήσω για άλλα παιδιά.
Αυτά τα παιδιά που πήγαν στον πόλεµο
δεν ήταν µεγάλα, και κάτι ακόµα που µε εντυπωσίασε ήταν πως
δεν γνώριζαν τι σηµαίνει «δώρα». Νόµισαν πως το να πάνε στον
πόλεµο ήταν ένα δώρο, σκέφτηκαν πως οι χειροβοµβίδες και τα
όπλα που τους έδωσαν ήταν δώρα. Και αυτό είναι πολύ ανησυχη-
τικό. Αυτός είναι ένας από τους λόγους που έκανα την ταινία.

Σπάικ Λι
σκηνοθέτης της ταινίας Jesus Children of America
Έχω κάνει αρκετά µικρού µήκους φιλµάκια
αλλά δεν το θεωρούσα αρκετά προκλητικό.
Κάθε φορά που δουλεύω σε µια ταινία εί-
ναι µια σπουδαία εµπειρία. Περάσαµε καλά
κάνοντας αυτό το φιλµ. Μπορεί να µην εί-
ναι ένα χαρούµενο και κεφάτο φιλµ, αλλά σηµασία είχε το περιε-
χόµενο. Υπάρχει ένα µήνυµα ελπίδας στο τέλος της ταινίας, όταν
η Μπλάνκα βλέπει έναν ανοδικό δρόµο. Ήθελα να κάνω µια µε-
ταφορά, ότι υπάρχει φως στο τέλος του τούνελ. Αλλά είναι σκλη-
ρό, το AIDS µας σκοτώνει.

Κάτια Λουντ  
σκηνοθέτις της ταινίας Bilu & Joao
Ήθελα η ταινία να είναι µια καινούρια, φρέ-
σκια µατιά στη δύναµη αυτών των παιδιών
και σε µια ζωή που οι περισσότεροι άν-
θρωποι αγνοούµε ή δείχνουµε οίκτο γι’ αυ-
τήν. Αυτό που ήθελα να αποφύγω ήταν ο
οίκτος. Θα ήθελα το κοινό να θυµάται το χιούµορ, την ενέργεια,
τη δηµιουργικότητα και την απίστευτη προσωπικότητα µερικών
από αυτά τα παιδιά. Όλα όσα έχουµε να χάσουµε όταν σπάει η
εµπιστοσύνη.

Εµίρ Κοστουρίτσα
σκηνοθέτης της ταινίας Blue Gypsy
Ελευθερία γι’ αυτά τα παιδιά σηµαίνει το α-
ντίθετο από αυτό που θα περιµέναµε. Που
σηµαίνει πως όταν ξεµένουν από χρήµατα
και διασκέδαση, πηγαίνουν πίσω στη φυλα-
κή διαπράττοντας ένα µικρό έγκληµα, για
παράδειγµα, ληστεύουν ένα αυτοκίνητο. Προτιµούν, ιδιαίτερα την
περίοδο του χειµώνα, να γυρίσουν στη φυλακή. Εντυπωσιάστηκα
σε πόσα διαφορετικά κοινωνικά επίπεδα υπήρχαν άνθρωποι που
προτιµούσαν τη φυλακή από την ελευθερία και αυτό ήταν που µε
οδήγησε να πιστέψω πως ήταν καλό να κάνω, µε τον δικό µου
τρόπο, αυτή την ταινία που ονόµασα Blue Gypsy.

Τζον Γου σκηνοθέτης του Song Song & Little Cat
Πάντα µου άρεσαν οι ταινίες που επικε-
ντρώνουν στον ανθρωπισµό. Αν και είµαι
περισσότερο γνωστός για ταινίες δράσης,
σε όλες µου τις ταινίες µού αρέσει να εξε-
ρευνώ τι υπάρχει στις καρδιές των ανθρώ-
πων. Αυτή η µικρού µήκους ταινία είναι πο-
λύ προσωπική για ‘µένα. Εκφράζει ακριβώς το πώς νιώθω για τα
παιδιά. ∆εν είναι τόσο διαφορετική στον πυρήνα της από τις άλ-
λες µου ταινίες, αλλά αυτή τη φορά λέω µια αληθινή ιστορία που
αφορά τόσα πολλά παιδιά.

Τζόρνταν Σκοτ 
σκηνοθέτις της ταινίας Jonathan
Νοµίζω πως, µεταξύ άλλων, είναι και ένα
φιλµ για την απάθεια. Είναι εύκολο να α-
γνοήσεις ή να φύγεις µακριά από οτιδήπο-
τε είναι πραγµατικά σηµαντικό, σκεπτόµε-
νος πως η συνεισφορά σου δεν έχει σηµα-
σία, είναι πολύ εύκολο να καταλήξεις να µην κάνεις τίποτα. Πολ-
λά πράγµατα µε τράβηξαν σε αυτό το πρότζεκτ. ∆εν ήταν απλά η
σύνδεση µε την παιδική ηλικία. Αισθάνθηκα ότι ήταν πολύ σηµα-
ντικό να θυµίσουµε στον εαυτό µας τι συµβαίνει εκεί έξω στον
κόσµο.

Στέφανο Βενερούζο
σκηνοθέτης της ταινίας Ciro 
Στη διάρκεια των σπουδών µου, διάβασα ό-
ποιο βιβλίο µπορούσα για τον Βιτόριο Στο-
ράριο και την καταπληκτική καριέρα µου.
Έτσι, όταν έµαθα πως µπορούσε να εµπλα-
κεί στο πρότζεκτ και να δουλέψει µαζί
µου, ήταν πραγµατικά η πιο συναρπαστική µέρα της ζωής µου. Η
συνεργασία µε τον Βιτόριο παρήγαγε τις σωστές εικόνες, τη σω-
στή ατµόσφαιρα και ακριβώς το σωστό ποσό έντασης για να πω
αυτό που ήθελα, ακόµα και σε τόσο µικρό χρόνο.

Κιάρα Τιλέζι  παραγωγός
της ταινίας All the invisible children 
Όταν σκέφτηκα πρώτη φορά αυτό
το φιλµ, ήταν βασικό να επιτραπεί
σε κάθε σκηνοθέτη να διαλέξει το
θέµα του και να έχει την ελευθερία
να αναπτύξει την ιδέα του. Θα ή-
ταν παράλογο να προσπαθήσω να
επιβάλλω θέµατα πάνω τους – αν
δεν έδειχναν κάτι κοντινό στην
καρδιά τους, δεν θα είχε την ίδια
αντήχηση. Συζητήσαµε τον βασικό
σκοπό της ταινίας, ο οποίος ήταν
να υπογραµµίσει αυτές τις πτυχές
των παιδιών, που τις περισσότερες φορές είναι «αόρατα». Και
είναι «αόρατα» γιατί κανείς δεν γνωρίζει γι’ αυτά. Το µόνο προ-
καθορισµένο στην ιδέα είναι ότι εµείς αναζητούσαµε ιστορίες
για την εκµετάλλευση παιδιών από την ίδια τους τη χώρα. Ως εκ
θαύµατος, όλοι οι σκηνοθέτες εµφάνισαν εντελώς διαφορετικά
θέµατα.

Eπιµέλεια:Tζένη Παυλίδου

[ MATIEΣ ΣTA BAΛKANIA ]
Nadejda Koseva  σκηνοθέτις της ταινίας Απωλεσθέντα αντικείµενα
Είναι φοβερό και η ατµόσφαιρά του πολύ ζεστή. Έχοντας ταξιδέ-
ψει σε πολλά φεστιβάλ, αυτό που βλέπω εδώ είναι ένα πολύ ζεστό
και νεανικό κοινό. Μ’ αρέσει πολύ η µουσική που ακούτε γενικά ε-
δώ. Βοηθάει πολύ στην όλη ατµόσφαιρα.

Semih Kaplanoglou  σκηνοθέτης της ταινίας Η πτώση του αγγέλου
Το Φεστιβάλ έχει αλλάξει και είναι λογικό γιατί γενικά ο κόσµος
αλλάζει. Είχα έρθει πριν τρια χρόνια µε την πρώτη µου ταινία και
βρήκα τα πράγµατα πολύ διαφορετικά.

Hrvoje Hribar
σκηνοθέτης της ταινίας Τι είναι ένας άντρας χωρίς µουστάκι;
Είναι η πρώτη φορά που έρχοµαι. Με µια λέξη θα έλεγα εύρηκα!
Έχω εντυπωσιαστεί από την αγάπη των Ελλήνων για τον κινηµατο-
γράφο. Ακόµη κι αν ακούγονται παράπονα από τους Έλληνες ε-
παγγελµατίες για το σύστηµα, υπάρχει η αγάπη για τον κινηµατο-
γράφο που είναι το πιο σηµαντικό πράγµα.Τα λεφτά βρίσκονται µε
κάποιον τρόπο.

Kutlug Ataman
Είναι η τρίτη φορά που έρχοµαι στη Θεσσαλονίκη. Είναι παλιό και
πολύ σηµαντικό Φεστιβάλ ιδιαίτερα για τα Βαλκάνια. Είναι ένα Φε-
στιβάλ όχι µόνο για να βλέπεις ταινίες αλλά και για να δηµιουργείς.
Η εµπειρία µου κάθε φορά είναι πολύτιµη.

Marcelo Busse  συµπαραγωγός της ταινίας Kontakt
Έρχοµαι πρώτη φορά και µ’ αρέσει πολύ.

[ NEOΣ IPΛAN∆IKOΣ KINHMATOΓPAΦOΣ ]
Lance Daly  σκηνοθέτης της ταινίας The halo effect 
Έρχοµαι πρώτη φορά και το βρίσκω συναρπαστικό.Υπάρχει πολύς
κόσµος, πολλές συζητήσεις.

Mark O’Halloran
ηθοποιός, σεναριογράφος της ταινίας Adam and Paul
Όταν είπα στους φίλους µου ότι θα έρθω στη Θεσσαλονίκη όλοι
είπαν: «Ουάου, θα πας σε ένα µέρος µε ήλιο!». Αλλά µόλις έφτα-
σα διαπίστωσα πως ο καιρός είναι όπως στην Ιρλανδία. Στο µυα-
λό µου είχα έναν ήλιο να λάµπει πάντα, ακόµα και το χειµώνα. Πα-
ρόλα αυτά µ’αρέσει πάρα πολύ. Έχει πλάκα να περπατάω στο
δρόµo και να µην καταλαβαίνω τις πινακίδες ή τη γλώσσα που α-
κούω. Είναι µεγαλη τιµή για ‘µένα να είµαι εδώ.

Liz Gill σκηνοθέτις της ταινίας Goldfish memory 
Είναι φανταστικό. Οι ταινίες, οι καλεσµένοι, η οργάνωση, η φιλοξε-
νία, όλα!

[ NEOΣ ∆ANEZIKOΣ KINHMATOΓPAΦOΣ ]
Christoffer Boe  σκηνοθέτης της ταινίας Allegro
Ήµουν στο "Q and A" της ταινίας και µ’αρεσε πολύ που είδα τό-
σο νεανικό κοινό. Θυµήθηκα τον εαυτό µου πριν 10 χρόνια. Είναι
ωραίο να βλέπεις ανθρώπους που τους ενδιαφέρει ο κινηµατο-
γράφος.

Thomas Gammeltoft  παραγωγός της ταινίας Ο Κινέζος 
Είναι υπέροχο.Μ’ αρέσει που όλα είναι συγκεντρωµένα σε ένα ση-
µείο. Επίσης, οι ταινίες είναι πολύ καλές.

[ MEΞIKANIKOΣ KINHMATOΓPAΦOΣ ]
Susana Lopez Aranda
Υπεύθυνη του IMCINE, 
εκπρόσωπος Υπουργείων Πολιτισµού & Εξωτερικών του Μεξικού
Τα αφιερώµατα, όπως αυτό της Θεσσαλονίκης, είναι πολύ σηµα-
ντικά για µας. Χαιρόµαστε πολύ να βλέπουµε γεµάτες αίθουσες. Η
προώθηση που γίνεται εδώ είναι πολύ σηµαντική, καθώς και η ε-
παφή των συντελεστών µε το κοινό.

Carlos Reygadas  σκηνοθέτης της ταινίας Battle in Heaven 
Μ’αρέσει που όλα είναι τόσο βολικά. Η αρχιτεκτονική του χώρου
είναι πολύ ωραία. Αυτό που µε εντυπωσίασε είναι ότι κατά µήκος
της παραλίας δεν υπάρχουν κάγκελα. Αν είσαι αρκετά ηλίθιος ώ-
στε να πέσεις στη θάλασσα, είναι δικό σου πρόβληµα. Μ’ αρέσει
αυτή η νοοτροπία και ελπίζω να µην το αλλάξετε ποτέ. Οι αµερι-
κάνοι θα έβαζαν κάγκελα µε τεράστια πινακίδα: "Μην πλησιάζετε.
Πρόστιµο 500 δολλάρια". Αυτή η κακή αµερικάνικη νοοτροπία
περνάει από την Αγγλία, ως άλλος ∆ούρειος Ίππος, και στην υπό-
λοιπη Ευρώπη. Οι Άγγλοι φέρνουν όλα τα άσχηµα πράγµατα. Τελι-
κά θα έπρεπε τα κάγκελα να υπάρχουν στο στενό της Μάγχης.

Κάρλος Καρέρα
Είναι υπέροχο. Είναι από τα πιο φιλόξενα φεστιβάλ που έχω επι-
σκεφθεί. Μ’ αρέσει πάρα πολύ η δοµή του χώρου και υπάρχει µε-
γάλη ποικιλία στο πρόγραµµα των ταινιών. Μπορώ να πω ότι πέ-
ρασα πολύ καλά αυτές τις µέρες.

Για την ταινία All the invisible children µιλούν οι σκηνοθέτες της
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Fien Troch’s "Someone Else’s Happiness" took both the
Golden Alexander and the Best Screenplay awards last
night in the 46th Thessaloniki Film Festival’s closing
ceremony at the Olympion Theater.
The Golden Alexander is prized at 37,000 euros.The film’s
actress Ina Geer was one of two Best Actress winners.There
was also a special Artistic Achievement mention for a second
actress from the film, Natali Broods.

"Someone Else’s Happiness", a Belgian/Dutch co-
production, is about a woman who discovers the body of a
child killed in a hit-and-run accident. It looks at the effect of
the tragedy on a whole community.Troch is the second
woman to win Thessaloniki’s Golden Alexander.The previous
non-male winner was Sally Potter with "Orlando" in 1992.

The second prize, the Silver Alexander, went to "Sangre", a
Mexican/French film directed by Amat Escalante.That film is
about a man whose TV-and-sex routine is interrupted by the
arrival of his daughter.

There were not one, but two Best Director awards last night,
going to Roland Vranik ("Black Brush") and Emmanuelle
Bercot ("Backstage"). Bercot’s actress Isild Le Besco shared
the Best Actress distinction with "Someone Else’s Happiness"
Geer.
Among the men,Ahmad Razvi, who stars in New York tale

"Man Push Cart" took the Best Actor award.
"Man Push Cart" was also the recipient of
the 3,000 euro Audience Award, which
comes courtesy of Jameson.

The Best Artistic Achievement prize went to
Chin Ting-chang, the cinematographer of
Taiwanese production "Falling…in Love."
That film – with its broodin, beautiful cast- is
awash in stylized bright colors.

The International Federation of Film Critics
(FIPRESCI) gave their international
competition award to Argentine cross-
generational tale "Como Pasan Las Horas"
by Ines de Oliveira Cezar.Among the Greek
films, they most appreciated Maki
Papadimitratou’s "Tsiou".

A new 15,000 euro "Human Values" award by the Greek
Parliament’s TV station went to South Africa/UK production
"Tsotsi" by director Gavin Hood.The film’s hero is caught in
the extreme violence of ghetto life before human dignity
conquers all.

The Greek-American production "Buzz" was the Greek Film
Critics’ top pick.They liked "Buzz", which tells the story of

fascinating screenwriter-underdog A.I. Bezzerides.The
documentary by Spiro N.Taraviras covers the highs and lows
of Buzz’s career, but reminds viewers of the fact that
mastering the craft is an award in itself.

The Union of Greek Cinema and TV Technicians (ETEKT)
gave their single prize to "True Blue", Gianni Diamantopoulos’
tale of a transvestite and his relationship with his mother.
Also on the Greek scene, the 3,000 euro Greek Audience
Prize (by Jameson) went to Grigoris Karadinakis’ "Chariton’s
Choir".

The 2,000 Audience Award for the most popular Balkan
Survey film went to "Go West", about a homosexual couple in
besieged Sarajevo and their escape out of the city…and
country.

Note:At 9pm the Greek version of the Oscars will be held at
the Thessaloniki Concert Hall.The organizers promise humor,
as the whole thing is inspired by Greek 1950s comedies. If you
can’t make it in person, the usually lengthy and glitzily-inclined
event will be on your ET-1 TV channel.
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Thessaloniki fest jury headed by cinematographer Vittorio Storaro
gives the second-ever top distinction to a female director 

Troch’s Golden Alexander Happiness 
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On the last day of the festival, we asked
festival-goers their opinions on the highlights
and shortcomings of this year’s event. Here are
a few of the uncensored comments from this
random survey.

Pavlos Kougioutzis
(sculptor, made the Gold Alexander awards and
National Awards)
The atmosphere is wonderful this year. [The
Alexander award is bigger with more facial detail].

Thanassis Giandimis
(journalist, Cinemanews.gr) 
I really liked the masterclasses.There was a good
choice of people …I also liked the International
Competition films. I didn’t much like the weather,
but that’s nothing to do with the festival! And
seriously, there were a few problems with the press
office.

Angelos Frantzis
(director, "A Dog’s Dream")
I recommend the whole Hou Hsiao-hsien section. I
also liked the totally happy film that I saw yesterday,
by 96-year-old Suzuki, "The Raccoon Princess". I
recommend it as breakfast for everyone.We should
watch it every single day as soon as we wake up. My
film went unexpectedly well, with a warm, filled
theater, considering it’s already come out on DVD,
and opened in cinemas.

Mareta Sidiropoulou
(student)
I really liked "Citizen Dog" and didn’t like "Sugar".

Markos Holevas
(director)
The themes of the films were expected and
generally there was nothing really new about this
festival making it different to previous ones. I would
have liked fewer films and better access to some
workshops.

Nikos Giorgakis
(actor, "Liubi")
I haven’t seen a lot of films. I liked
Grammatikos’ film ["The Wake"].

Meletis Georgiadis
(Actor, "Evil")
I saw a lot of Greek films and I
generally liked them. Maybe there
were some weaknesses with the
scripts, but from a technical viewpoint
they are getting better. I liked "True
Blue", "The Wake" and Dora
Masklavanou’s film.

Natasha Sinesios
(Tarkovsky scholar)
I liked the atmosphere.The films I saw were
excellent. I saw a French film and a Danish film that
really annoyed me. No, it was very good, but soul-
destroying. I’ve seen a Suzuki film, a wonderful Hou
Hsiao-hsien film, "The Puppetmaster".

Antonis Ververis
(biologist)
I enjoy the chance to see people. In Nicosia, where
I’m from, you don’t have things like this.

Christos Politis
(volunteer, press office)
The festival was well organized, with good films and
parties.

Pami Papachristou
(festival-goer)
I really liked all the Irish films. I hated the film that
imitated "A Clockwork Orange". I wanted to kill the
director. I wonder why instead of making films
where they rape and kill women to show us
violence in society, they don’t kill men and have
their penises cut off for once.

Dimitri Atinoglou
(festival-goer)

I really liked Nicolaides’ new film….I
didn’t like "A Perfect Couple". I felt there
were a lot of slow films that should’ve
been wrapped up in 60 minutes, but
ended up taking 120.

Dimitris Makris
(producer, "Tsiou")
I was very impressed by "Sangre" in the
International Competition. I really liked
its fresh perspective and new cinematic
language that’s very hard to come by.

Venia Vergou
(journalist,Athinorama)
This year Seijun Suzuki, Kim Jee-woon, Miranda July,
Andrew Bujalski and Jerome Bonnell were directors
that helped us change the way we see cinema.
Independence Days was the most lively section of
this year’s festival…Unfortunately the Greek
journalists were notably absent from it.

Giorgos Papagiannis
(journalist) 
Some organizational problems from the past
persist.And some of the people who work here act
as if they are doing us a huge favor every time they
do their job…I really liked the Danish films and the
Winterbottom tribute.

Lambros Trifillis
(producer, "Evil" and "The Heart of the Beast")
I liked that they had the Agora this year.Although I
don’t think it functioned exactly like it should, it was
a good move. I like the festival as always because
Thessaloniki is beautiful and I like the piers. It was a
good year.

Akis Karpanos
(film critic, Exodos, Metro magazines) 
There are many different kind of films to choose
from. [But] quantity doesn’t necessarily correspond
to quality.Although things are pretty organized, I
don’t like the way tickets are sold.With all these
different kind of passes, the more populist side of
the festival is lost as people can’t find tickets.

Giannis Raouzeos
(film critic,Cinephile Magazine)
I very much liked "Sympathy for Lady Vengeance",
"Citizen Dog" and the retrospectives including
Seijun Suzuki.

Judging any of the characters of "The Halo Effect"
on appearances, as the phrase denotes, would be
one big mistake.The main character, Fatso, is as
close to an unpretentious antihero as you can
possibly get. And his late night take-away in Dublin’s
inner city is a world away from the gentrified city
center.The film’s writer and director Lance Daly
says this is a movie about people stuck in a rut.

So why do you think this would make
interesting material for a film? 
While I was editing my first film, which took a few
years, I was very poor, so during the day I was
working on the film and during the night I was
delivering pizzas and Chinese food. So I started
writing down stories that were happening around
me at the take-away and observing the
customers…There are people who come out late
at night in those places that you never get to see at
any other time of the day.

Do the characters correspond to real
people? 
For legal reasons I would have to say no –but then,
yes, of course they do. Most of them are actually
me. Especially Fatso, this guy who exists in the

middle of this night-time world.This is why I decided
to use night light throughout.The only daylight is in
the last scene….I kind of based it around this guy
who only gets up when its dark and goes to bed
when it’s dark and never really sees the daylight. It
also seemed like a good metaphor for the rut the
main character is in.

The film is a bit like "a week in the life of"
and then it ends. Is that for a reason? 
I think that the film tricks you into believing that
something big did happen. So it manages to be a
film that can leave the audience satisfied that there
has been a resolution, while there hasn’t been
one….When I was making this film, I was looking
at life and thinking that things don’t really change
and that people go through the same cycles over
and over again.

Can you tell us more about the setting of
the film? 
It’s inner city Dublin, a little pocket of the city that
hasn’t changed while the entire city has been
rebuilt in the recent past.There are still people
there that live in that rut and that kind of decay
and to me that’s much more romantic than the big
buildings and the flash cars. I find it easier to see
the humanity when you are between all that dirt
and grime. People in Dublin responded very well to
being shown this side of the city [that] they don’t
get to see much anymore.

Dublin night owls in a rut

…with Angelike Contis
and Elinda Labropoulou

24 Hour Festival People speak




