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Λίγο πριν το φινάλε: Όπως το πλατύ κοινό έχει κάποιους κινηµατογραφικούς η-
θοποιούς ως σταρ, που τους λατρεύει σαν «θεές» και «θεούς», έτσι και οι πιο φα-
νατικοί σινεφίλ (απλοί θεατές, κριτικοί, κινηµατογραφιστές) έχουν κάποιους σκη-
νοθέτες ως «αγίους» της τέχνης που λατρεύουν.Aνάµεσα σ’ αυτούς τους δεύτε-
ρους είναι και Φράνσις Φορντ Kόπολα, του οποίου τουλάχιστον οι ταινίες του Nο-
νός I και II, ψηφίζονται εδώ και χρόνια ανάµεσα στις δέκα καλύτερες στην ιστορία
του κινηµατογράφου. Eπόµενο ήταν λοιπόν να γίνει χαλασµός µε την παρουσία
του εδώ στη Θεσσαλονίκη και κυρίως στην αίθουσα του Oλύµπιον χθες, στην τι-
µητική εκδήλωση στον ίδιο και τον στενό συνεργάτη του Nτιν Tαβουλάρη και την
ηθοποιό και σύζυγο του τελευταίου Oρόρ Kλεµάν, όπου ο Kόπολα (µαζί µε την
κόρη του, Σοφία) αποθεώθηκε από το κοινό Eλλήνων και ξένων, ανάµεσα στους ο-
ποίους και αρκετοί επαγγελµατίες του χώρου που βρίσκονταν στην αίθουσα και
τον χειροκροτούσαν όρθιο -σαν µάστερ και σταρ.Tον Kόπολα, ο οποίος χθες το
µεσηµέρι στη συζήτηση που είχε µε το κοινό στο Mακεδονικό Mουσείο Σύγχρο-
νης Tέχνης περί κινηµατογράφου είπε, ανάµεσα στα άλλα, και τα εξής:
«Η αλήθεια είναι ότι τα λεφτά των ταινιών βγαίνουν από την ενοικίαση και πώλη-

ση των DVD και τα δικαιώµατα στην καλωδιακή τηλεόραση. Το 80% του κοινού βλέπει την ταινία στη µικρή οθόνη. Είναι
ένα οικονοµικό γεγονός. Αλλά νοµίζω ότι η θεατρική αίσθηση του κινηµατογράφου, η σκοτεινή αίθουσα, η δυνατότητα
των ανθρώπων να βρεθούν κοντά, θα διατηρηθεί και θα γυρνάµε πάντα στον παραδοσιακό τρόπο θέασης των ταινιών,
την απολαυστική εµπειρία όπου ο ήχος είναι δυνατός και τα καθίσµατα αναπαυτικά. Όσο για την ψηφιακή τεχνολογία, το
ξέρω ότι αυτό θα πληγώσει τους νέους ροµαντικούς κινηµατογραφιστές, αλλά αυτό είναι το µέλλον µας. Ελάχιστοι, πλέ-
ον, θα γυρίζουν απευθείας σε φιλµ. Ακόµα κι όταν γίνεται αυτό, τότε πάλι θα µεταφέρεται σε ψηφιακή µορφή για τη δια-
δικασία του µοντάζ.» του Σωτήρη Zήκου
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04Ότι υπάρχουν οι καλύτερες προϋποθέσεις σήµερα

για τον ευρωπαϊκό κινηµατογράφο, µας λέει η

Bικτόρια Aµπρίλ

05Για την τελετή λήξης του 46ου Φεστιβάλ και

στιγµιότυπα από την παρουσία του Φράνσις Φορντ

Kόπολα και της Bικτόρια Aµπρίλ

06H σκηνοθέτις Niki Karimi µιλάει για την ηρωίδα 

που ακούει τους άντρες να µιλούν, στην ταινία της

Nύχτα

07All the invisible Children η ταινία λήξης και η

σκηνοθέτις Fien Trogh µιλάει για την ταινία της 

H ευτυχία του άλλου

09O Πρόεδρος του E.K.K., συγγραφέας Θανάσης

Bαλτινός, µιλάει έξω απ’ τα δόντια

10Συνεντεύξεις των Liz Gill, Lance Daly, Carlos

Carrera και Carlos Cuaron

12O σκηνοθέτης Alexey Uchitel της ταινίας

Oνειρεύοµαι το διάστηµα σε Πρώτο Πλάνο και οι

ταινίες της ηµέρας στις Hµέρες Aνεξαρτησίας

13H ηθοποιός Nathalie Boutefeu µας λέει το πόσο

αντίθετη είναι στο να θεωρητικοποιεί τα πράγµατα

15Oι βραβευµένες ταινίες µικρού µήκους του

Φεστιβάλ ∆ράµας 2005 και οι επαναληπτικές

προβολές ελληνικών ταινιών της ∆ευτέρας

16Oι συντελεστές των ταινιών του τµήµατος Eλληνικός

Kινηµατογράφος 2005 µας λένε τη γνώµη τους για

το Φεστιβάλ

21O σκηνοθέτης Fatih Akin µας λέει για το πώς είδε

την Kωνσταντινούπολη ερχόµενος από τη Γερµανία

22Fest Forward: The 46th International Thessaloniki

Film Festival in english

¢È·‚¿ÛÙÂ
Û‹ÌÂÚ·:

KόπολαΦράνσις Φορντ



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

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
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
27. Kι αν φύγω θα ξανάρθω

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
9. O Kοκούµι 3,686 3,130 3,408
10. Πήγαινε δυτικά 4,391 4,723 4,557
11. Kontakt 4,229
12. Pίνα 3,661 3,596 3,629
13. O ήχος της πόλης

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.

ΠPΩTO ΠΛANO • KAΘHMEPINH EΦHMEPI∆A TOY 46ου ΦEΣTIBAΛ KINHMATOΓPAΦOY ΘEΣΣAΛONIKHΣ
APIΘ. ΦYΛΛOY 181 • KYPIAKH 27 NOEMBPIOY 2005

EK∆OTHΣ: ∆EΣΠOINA MOYZAKH • ∆IEYΘYNTHΣ ΣYNTAΞHΣ: ΣΩTHPHΣ ZHKOΣ
ΣYNTAΞH: ANAΣTAΣIA ΓPHΓOPIA∆OY, OΛΓA KOZATH, AΓΓEΛIKH KONTIΣ, EΛINTA ΛAMΠPOΠOYΛOY, ∆HMHTPHΣ MΠAMΠAΣ, ΓIANNHΣ ΠAΛABOΣ, ΣΩTHPHΣ MΠAMΠATZIMOΠOYΛOΣ,
TZENH ΠAYΛI∆OY, BAΓΓEΛHΣ PHTAΣ, KΩNΣTANTINOΣ ΣAMAPAΣ • EΠIMEΛEIA YΛHΣ: ΓEΩPΓIA AΛEΞOΠOYΛOY • ΣYNEPΓATEΣ: ΘANOΣ MΠAKPATΣAΣ, XPHΣTOΣ ΠAPI∆HΣ
ΦΩTOΓPAΦIA: MOTION TEAM • ΠAPAΓΩΓH: MOYΓKOΣ-ENTYΠH EΠIKOINΩNIA • website: www.filmfestival.gr • e-mail: press@filmfestival.gr

* *
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TfiÛÂ˜ Ù·ÈÓ›Â˜! KÈ Ô‡ÙÂ ¤Ó·˜ ¤ÚˆÙ·˜ ÁÈ· Ì¤Ó·;
ñ ¶·›˙ÂÈ ÙÚÂÏÔ-Jon Bon Jovi Î·È Gun’s and Roses. O ‹ÏÈÔ˜
ÍÂÌ‡ÙÈÛÂ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Î·È ˙ÂÛÙ·›ÓÂÈ Ù· ÛÎ·Ï Ì·˜. ™·Ó ·Û¯·-
Ï›ÙÛÂ˜ ÌÂÙ¿ ·fi ‚ÚÔ¯‹ ÛÎÔ˘ÓÙÔ˘ÊÏ¿ÌÂ ÌÂÙ·Í‡ Ì·˜, ·Ï·-
ÊÈ¿˙Ô˘ÌÂ ÁÈ· ÙÈ˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ù˙Ô‡ÚÂ˜, ·ÓÈÎfi‚ÏËÙÔÈ ÂÎÏÈ·-
ÚÔ‡ÌÂ ÁÈ· (µ) ÙË Ì·ÁÈÎ‹ Â›ÛÔ‰Ô. ºÏÂÚÙ¿ÚÔ˘ÌÂ ÌÂ ÙÈ˜ ÛÎÔ-
ÙÂÈÓ¤˜ ·›ıÔ˘ÛÂ˜ Û·Ó ÂÚ·ÛÙ¤˜ Ô˘ ı· ¯ˆÚÈÛÙÔ‡Ó ÁÈ· ÙÔ ÌÂ-
Á¿ÏÔ Ù·Í›‰È ÙÔ˘ ÎÚ‡Ô˘. ∆ÂÏÂ˘Ù·›· ÌÂÏ·Á¯ÔÏÈÎ‹ ¤ÎÚËÍË ·-
‰ÚÂÓ·Ï›ÓË˜ Î·È ÎÂÊÈÔ‡. ÃÚfiÓÂ, ÛÙ·Ì¿Ù·, Î·È ÌË ÌÔ˘ ÙË
Û·˜. ∑Ô‡ÌÂ ÙÔ Î‡ÎÓÂÈÔ ¿ÛÌ· ÌÈ·˜ ‰ÂÎ·‹ÌÂÚË˜ ÂÔ¯‹˜. ø,
ÂÔ¯‹ ÌÔ˘ ı˘Ì›˙ÂÈ˜ ÙÔÓ ∫·›Û·Ú· Î·È ÔÈ ÛÈÓÂÊ›Ï ÛÂ ¯·ÈÚÂ-
ÙÔ‡Ó.

ñ ∏ ·Á¿Ë, Ë ·Á¿Ë ı· Ì·˜ ¯ˆÚ›ÛÂÈ, ı· Ì·˜ ÛÎ›ÛÂÈ… ŒÂ-
ÛÂ Û‡ÚÌ· ÁÈ· ÙÔ ¿ÚÙÈ ÛÙËÓ ªÔ˘Ù›Î. ªÂÙ¿ ·fi 46 Ù·ÈÓ›Â˜
Î·È 62 Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜, ‹Úı·ÌÂ ÛÙ· ›Û· ÌÂ guest ÙÔÓ ¡Ù¤È‚ÈÓÙ
ÃÔÏÌ˜. ÃÔÚfi˜ Î·È ÌÔ‡ÚÂ˜ ÁÓˆÛÙ¤˜. ¶Ï¤ÔÓ Â›Ì·ÛÙÂ fiÏÔÈ
ÁÓˆÛÙÔ› ÌÂÙ·Í‡ Ì·˜. ¢ÂÓ Í¤ÚÔ˘ÌÂ Ù· ÔÓfiÌ·Ù¿ Ì·˜ (ÁÂÈ···,
ÂÌ¤Ó· ÌÂ Ï¤ÓÂ Sotiri), ·ÏÏ¿ Ì·˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÂÈ Ë ›‰È· ·‡Ú·.
ª·˜ ÂÓÒÓÂÈ Ë ÎÔÈÓ‹ Â-
ÌÂÈÚ›· (Â›Ì·È Û·¯ÏÔ-
ÚÔÌ¿ÓÙ˙·˜, ÙÔ Í¤Úˆ).
∫·È ÔÈ Joy Division ÙÚ·-
ÁÔ‡‰ËÛ·Ó ‰È˜ Love,
love will tear us apart
again…

ñ ¶·‡ÏÔ˜ ∑¿ÓÓ·˜.
Œ¯ˆ Î¿ÚÙ·. ¢ÂÓ ÂÚÈ-
Ì¤ÓÂÈ Î·ÓÂ›˜. «ªÔÚÒ
Ó· Ìˆ;» ªÂÈ‰›·Ì·
ÔÚÙÈ¤ÚË. «∂›Ó·È ÛÔÏÓÙ
¿Ô˘Ù. ™Ô˘˙Ô‡ÎÈ Â›Ó·È
·˘Ùfi˜…» «ª· ‰ÂÓ Â›-
Ó·È Î·ÓÂ›˜ ¤Íˆ, Î·È ı·
ÛÙÚÈÌˆ¯ÙÒ…» «∫·Ï¿,
·ÏÏ¿ Ó· Í¤ÚÂÈ˜… ı· ¿-
ÚÂÈ˜ ÙË ı¤ÛË Î¿ÔÈÔ˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ. ™Ô˘˙Ô‡ÎÈ Â›Ó·È ·˘-
Ùfi˜». ø, Î·ÈÚÔ›, ˆ, ‹ıË… Œ¯Ô˘ÌÂ ÌÂÁÎÏ·ıÂ› ÌÂ ÙÔÓ ÊÂ˘Á¿-
ÙÔ ™Ô˘˙Ô‡ÎÈ. ŒÚÂÂ Ó· Â›Ó·È Â‰Ò, Ó· ‰ÂÈ ÙÈ ÒÚˆÛË ¤¯ÂÈ
¤ÛÂÈ ÌÂ ÙËÓ ÌÔ˘ÙÛÔ‡Ó· ÙÔ˘ Î·È ÙÈ˜ fi,ÙÈ Ó· ‘Ó·È, ˘ÂÚÎ·ÏÙ
Ù·ÈÓ›Â˜ ÙÔ˘. √‡ÙÂ (π) Ô ›‰ÈÔ˜ ‰ÂÓ ı· ›ÛÙÂ˘Â ÛÙ· Û¯ÈÛÙ¿ ÙÔ˘
Ì¿ÙÈ·!

ñ ª‹Ó˘Ì· ÛÙÔ ÎÈÓËÙfi Ô˘ ¤Ï·‚· ÌfiÏÈ˜ ÙÒÚ· ·fi Ê›ÏÔ ÛÈÓÂ-
Ê›Ï: «·Ó‰·ÈÛ›· ™Ô˘˙Ô‡ÎÈ. ƒ˘ıÌÈÎ¿ ¯ÂÈÚÔÎÚÔÙ‹Ì·Ù· ÂÓ ÒÚ·
ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ·Ó·Ú¯ÈÎÔ‡ ÌÈÔ‡˙ÈÎ·Ï ¶ÚÈÁÎ›ÈÛÛ· ƒ·ÁÎÔ‡Ó…»

ñ ŒÚ¯ÂÙ·È ÌÈ· Ê›ÏË ÌÔ˘ ÌÂ ‡ÊÔ˜ Á¿Ù·˜ Ô˘ ·Ó¤‚ËÎÂ ÎÏÂ-
ÊÙ¿ ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È Î·È ÙÛ›ÌËÛÂ ÛÔ˘Ù˙Ô˘Î¿ÎÈ· ÚÈÓ ÙËÓ ¿-
ÚÔ˘Ó ¯·Ì¿ÚÈ Ù· ·ÊÂÓÙÈÎ¿. ªÔ˘ Ï¤ÂÈ: «¤Î·Ó· Î¿ÙÈ Î·Îfi».
ÕÚ¯ÈÛ· Ó· Ê·ÓÙ¿˙ÔÌ·È ·›ı·ÓÂ˜ ÈÛÙÔÚ›Â˜, fiÙÈ ¤ÛÎÈÛÂ Î¿Ó·
·Ó› ÔıfiÓË˜ ‹ ¤¯˘ÛÂ Î¿Ó· ÎÔ˘‚¿ ÌÂ ÛÔÎÔÏ¿Ù· ÛÙÔÓ ∑ÔÚ˙.
∞ÓÔ›ÁÂÈ ÙËÓ ÙÛ¿ÓÙ· ÙË˜ Î·È ‚Á¿˙ÂÈ ÌÈ· ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·. ∂›Ó·È ÌÈ·
ÔÏfiÛˆÌË ÙÔ˘ °ÂˆÚÁÔ‡ÏË Ó· ¯·ÌÔÁÂÏ¿ÂÈ. «¡·, ‹Ù·Ó Î¿Ùˆ,

Î·ÚÊÈÙÛˆÌ¤ÓË ¯·ÌËÏ¿, ‰ÂÓ ÙËÓ ¤‚ÏÂÂ Î·ÓÂ›˜ Î·È ÙË ÛÔ‡-
ÊÚˆÛ·…» ∫·Ï¿, ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰· ÎÈ ¤ÁÎÏËÌ·. ¡· ÎÏ¤„ÂÈ˜ ÔÏfi-
ÎÏËÚÔ ÙÔÓ °ÂˆÚÁÔ‡ÏË Î·È Ó· ÙÔÓ ‰¤ÛÂÈ˜ ÛÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈfi ÛÔ˘,
ÔÎ¤È, ÙÔ ¤¯ÂÈ˜ ·Ú·Î¿ÓÂÈ. ∞ÏÏ¿ ÙÒÚ· ÁÈ· ÌÈ· ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·…
ÛÈÁ¿ ÙÔ ¤ÁÎÏËÌ·. ∏ ÚÒÙË Â›Û·È ‹ Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›·;

ñ √ ÓÔÓfi˜ ∫fiÔÏ· Â›Ó·È Â‰Ò! ªÂ ÌÔ‡ÛÈ·, „ËÏfi˜ Î·È ÁÂÚÔ-
‰ÂÌ¤ÓÔ˜. √ Ê›ÏÔ˜ ÌÔ˘, ºÚ¿ÓÎÈ (¤ÙÛÈ ÙÔÓ ·ÔÎ·ÏÒ, fiÙ·Ó ¤Ú-
¯ÂÙ·È Î·Ù¿ (∫) ‘‰ˆ Î·È ›ÓÔ˘ÌÂ ¯·ÏÏÏ·Ú¤˜ ÊÚ·Â‰È¤˜…),
ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎÂ ÙÔ Úˆ› ÛÙÔ ª·ÎÂ‰ÔÓÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô ™‡Á¯ÚÔÓË˜
∆¤¯ÓË˜ ÁÈ· Ó· ·ÚÂ˘ÚÂıÂ› ÛÙËÓ ÙÈÌËÙÈÎ‹ ÂÎ‰‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙÔÓ
Ê›ÏÔ ÙÔ˘, ÛÎËÓÔ-
ÁÚ¿ÊÔ ¡ÙÈÓ ∆·-
‚Ô˘Ï¿ÚË. ¢ÂÓ ÙÔ
‹Ú·Ó ÔÏÏÔ›
Ú¤Ê·, ÙÔ Ì˘Ú›-
ÛÙËÎ·Ó, ‚¤‚·È·,
·ÚÎÂÙÔ› ÊÔÈÙËÙ¤˜,
‹Ù·Ó Î·È ÔÈ ÚÔ-

ÛÎÏ‹ÛÂÈ˜ ·ÚÈıÌËÌ¤-
ÓÂ˜, ÔfiÙÂ ÂÈÎÚ¿-
ÙËÛÂ ·Ú·‰fiÍˆ˜…
Ô ÔÏÈÙÈÛÌfi˜! Ÿ¯È
¿ÏÏÔ˜ ÔÏÙfi˜…

ñ «¶Ú¤ÂÈ Ó· Â›Û·È Ó¤Ô˜ Î·È ·Ú¿ÙÔÏÌÔ˜ ÁÈ· Ó· ˙‹ÛÂÈ˜ ÙË
˙ˆ‹. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·ÌÂ›ÓÔ˘ÌÂ ·È‰È¿ Î·È (∆) ÓÂ·ÚÔ› ÛÙËÓ
Î·Ú‰È¿ Î·È ÛÙÔ ÓÂ‡Ì·, ÁÈ· Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘ÌÂ ÙÔÓ ÂÓ-
ıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi Î·È ÙËÓ ÂÚÈ¤ÚÁÂÈ· ÁÈ· ÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ Î·È Ó· Ù·
Û˘Ó‰˘¿ÛÔ˘ÌÂ ÌÂ ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· Î·È ÙË ÁÓÒÛË Ô˘ ¤¯Ô˘ÌÂ ·-
ÔÎÙ‹ÛÂÈ», Â›Â Ô ºÚ¿ÓÎÈ ÎÈ ¿Ú¯ÈÛÂ ÎÈ ·˘Ùfi˜ Ù· ÎÔ˘Ï¿ Ì·ıË-
Ì·ÙÈÎ¿. ™Ù· ÂÓ‹ÓÙ· ¤ÓÈˆıÂ Î·Ï¿, ·ÏÏ¿ ÛÙ· ÂÍ‹ÓÙ· ÌÔ‡ÙÚˆ-
ÛÂ Î·È ÙÔ ‹ÚÂ ·ÏÏÈÒ˜. •Â¯¿ÛÙÂ ÙÔ ÂÍ‹ÓÙ·. ∆Ô Ï¤ÂÈ ÂÓ‹ÓÙ·
‰¤Î·. ∆ÒÚ· Â›Ó·È ÂÓ‹ÓÙ· ‰ÂÎ¿ÍÈ. µ¿ÏÙÂ Ï›ÁÔ Î·È ÏËıˆÚÈ-
ÛÌÔ‡˜, ÌÂÙ·ÙÚÔ¤˜ Î·È ‰ÂÓ Í¤Úˆ Î·È ‘Áˆ ÙÈ ¿ÏÏÔ, ¤ÌÂÈÓÂ
ÛÎ¤ÙÔ ‰ÂÎ¿ÍÈ. Ÿ,ÙÈ ÂÈ ÙÔ ·È‰›…

ñ ª·˙› ‹Ù·Ó Î·È Ë ÁÏ˘Î‡Ù·ÙË ÎfiÚË ÙÔ˘, Ë ™ÔÊ›· ∫fiÔÏ·. ¡·
Û·˜ ˆ ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ·, ÂÌ¤Ó· ÈÔ ÔÏ‡ ÌÂ ¿ÁÁÈÍÂ Ë ‰ÈÎ‹ ÙË˜
·ÚÔ˘Û›·. ∂›Ó·È ÌÈÎÚÔÎ·ÌˆÌ¤ÓË, ÔÏ‡ ·Ï‹, ·Ì‹¯·ÓË ÎÈ ¤-
¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ‰‡Ô Ù·ÈÓ›Â˜, ∞˘Ùfi¯ÂÈÚÂ˜ ·Úı¤ÓÔÈ Î·È Ã·Ì¤ÓÔÈ ÛÙË
ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË, Ô˘ Â›Ó·È ·Ï¿ ˘¤ÚÔ¯Â˜. ∫È fiÙ·Ó ¤ÊÙ·ÛÂ ÌÂ
ÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÙË˜ ÛÙÔ ÌÔ˘ÛÂ›Ô, ¿Ú¯ÈÛÂ Ó· ÙÚ·‚¿ÂÈ ÊˆÙÔÁÚ·-
Ê›Â˜ ÙÔ˘˜… ÊˆÙÔÁÚ¿ÊÔ˘˜. ∂ÓÙÂÏÒ˜ ÛÔ˘ÚÂ¿Ï…

ñ ∞ÏÏ¿ ÙÔ ÈÔ ÛÔ˘ÚÂ¿Ï Â›Ó·È, fiÙÈ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙË˜ ÂÎ-
‰‹ÏˆÛË˜ ÎÈ ÂÓÒ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÙÔ ÎÔÈÓfi ÛÊ·˙fiÙ·Ó ÁÈ· ÙÔ
ÔÈÔ˜ ı· Î¿ÓÂÈ ÂÚÒÙËÛË ÛÙÔ˘˜ ºÚ¿ÓÎÈ Î·È ¡ÙÈÓ, Û‹ÎˆÓÂ Ì·-
˙› Î·È Ë ™ÔÊ›· ÙÔ ¯ÂÚ¿ÎÈ ÙË˜ Û·Ó Ì·ıËÙÚÈÔ‡Ï· ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ ÎÈ
¤Î·ÓÂ ÎÈ ·˘Ù‹ ÂÚˆÙ‹ÛÂÈ˜! ∫fiÏÏ· ¤ÓÙÂ, ÚÂ, Â›Û·È ÔÏ‡
ÎÔ˘Ï!

ñ Œ‰ˆÛ·Ó Î·È ·˘ÙfiÁÚ·Ê·. ∂, Ô‡ Ó· ÎÚ·ÙËıÂ›˜; ∫ÔÙ˙¿Ì ∫Ô-
ÔÏ¤ÈÎÔ Â›Ó·È ÙÔ‡ÙÔ, Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÈ˜ ¤Ó· ÛÔ˘‚ÂÓ›Ú;

ñ ¶¿ÓÙˆ˜ Ô ºÚ¿ÓÎÈ, ¤Î·ÓÂ ÙÔ ÂÍ‹˜ (√) Î·Ù·ÏËÎÙÈÎfi fiÙ·Ó
Ù¤ÏÂÈˆÛÂ Ë ÂÎ‰‹ÏˆÛË. ∞ÓÙÈÏ·Ì‚·ÓfiÌÂÓÔ˜ fiÙÈ ˘‹Ú¯·Ó ÔÏ-
ÏÔ› ÓÂ·ÚÔ› ÂÓ ‰˘Ó¿ÌÂÈ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÛÙ¤˜ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û·,
ÙÔ˘˜ Ì¿˙Â„Â ÛÙÔ ‚¿ıÔ˜, ¤‰ÈˆÍÂ ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ ÎÈ ¤‰ˆÛÂ
ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ‰È¿ÏÂÍË ¿Óˆ ÛÙÈ˜ Ó¤Â˜ ÙÂ¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ Î·È ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ
ÙÔ˘ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘. ŒÎ·ÙÛ· ÏÈÁ¿ÎÈ, ¿ÏÏ· ¿Ú¯ÈÛ·Ó ÔÈ ·Î·Ù·-
Ï·‚›ÛÙÈÎÔÈ ÎÈÓ¤˙ÈÎÔÈ fiÚÔÈ Ù˙È ÌÈ ÁÈÔ˘, ÌÈ ÎÔÈÔ˘ ÓÙÔ˘, ÎÔ˘ ÎÔ˘

ÌÔ˘ ÏÔ˘ Î·È ÙËÓ ¤Î·Ó· ÌÂ ÂÏ·ÊÚ¿
‚·ÙÚ·¯ÔË‰ËÌ·Ù¿ÎÈ·…

ñ ¢ˆÚÂ¿Ó ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ, ·ÚÎÂÙ¿ Î·-
ı˘ÛÙÂÚËÌ¤Ó·, ÁÈ· ÙË ¯Ú‹ÛË ÌÈ-

ÎÚÔÊÒÓˆÓ: ŸÙ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ Ï·Ì¿ÎÈ ÛÙÔ Ì·ÙÛÔ‡ÎÈ ‹ ÛÙË Û˘-
ÛÎÂ˘‹, ÙfiÙÂ ¿Ì· Â›Ó·È ÎfiÎÎÈÓÔ Ì¿ÏÏÔÓ ‰Ô˘ÏÂ‡ÂÈ, ÂÓÒ ·Ó Â›-
Ó·È Û‚ËÛÙfi, Ì¿ÏÏÔÓ Ù˙›ÊÔ˜. ™ÙÔ Ì·ÙÛÔ‡ÎÈ ¯ÂÈÚfi˜, ÎÔ˘Ì¿ÎÈ
ÚÔ˜ Ù· ¿Óˆ ÛËÌ·›ÓÂÈ on, ÎÔ˘Ì¿ÎÈ ÚÔ˜ Ù· Î¿Ùˆ off. ∞Ó
Î¿ÔÈÔ˜ ‰ÂÓ ÌÈÏ¿ÂÈ ÛÙÔ ÌÈÎÚfiÊˆÓÔ… ‰ÂÓ ı· ÙÔ ÈÛÙ¤„ÂÙÂ
·˘Ùfi Ô˘ ı· ˆ, ·ÏÏ¿… ‰ÂÓ ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È! ∫Ô˘Êfi, Â; ¶¿ÓÂ Â-
ÎÂ›ÓÂ˜ ÔÈ ÂÔ¯¤˜ ÙˆÓ ·Ú¯·›ˆÓ ıÂ¿ÙÚˆÓ Ô˘ fiÙ·Ó ¤ÂÊÙÂ ¤-
Ó· Î¤ÚÌ· ÛÙË Ì¤ÛË ÙË˜ ÛÎËÓ‹˜ ·ÎÔ˘ÁfiÙ·Ó Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ÙÂ-
ÏÂ˘Ù·›· ÎÂÚÎ›‰·. ∆fiÙÂ… ‚·ıÈ¿ ·Ó¿Û·… ‰ÂÓ Â›¯·ÌÂ (ƒ) ÌÈ-
ÎÚfiÊˆÓ·. ∆ÒÚ·, ¤¯Ô˘ÌÂ!

ñ ∞Ó ÌÔ˘ ¤ÏÂÁ·Ó Ó· ÔÓÔÌ¿Ûˆ ¤ÓÙÂ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎ¤˜ Á˘-
Ó·›ÎÂ˜ Ô˘ ÌÔ˘ ÛËÌ¿‰Â„·Ó ÙË ˙ˆ‹… ÌÈ· ·’ ·˘Ù¤˜ ı· ‹Ù·Ó
Û›ÁÔ˘Ú· Ë µÈÎÙfiÚÈ· ∞ÌÚ›Ï. ™·Ú·ÓÙ·¤ÍÈ, ¯ÚÔÓÒÓ, ÂÓÙÂÏÒ˜
ÌÈÓÈfiÓ, ÌÂ Ù· ÂÙ·¯Ù¿ ÙË˜ ·˘Ù¿ÎÈ· Î·È ÚÔÛˆ¿ÎÈ Û·Ó ÍˆÙÈ-
Îfi, Â›Ó·È ·Ï¿ ·Ó¤ÌÔÚÊË.

ñ ∂‡ÎÔÏ· ·ÓÙÈÛÙ¿ıËÎÂ ÛÙÔ ‰¤ÏÂ·Ú ÙË˜ ∞ÌÂÚÈÎ‹˜, Ï¤ÂÈ.
«¢ÂÓ Â›¯· ÙËÓ Ù‡¯Ë ‹ ÙËÓ ·Ù˘¯›· Ó· ‚Úˆ ÙÔÓ ¤ÚˆÙ· ÙË˜ ˙ˆ-

‹˜ ÌÔ˘, fiˆ˜ Ë ¶ÂÓ¤ÏÔÂ ∫ÚÔ˘˙ Î·È Ô
∞ÓÙfiÓÈÔ ª·ÓÙ¤Ú·˜. ªÔÓ¿¯· Ô ¤ÚˆÙ·˜
ı· ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ó· ·ÓÙÈÛÙ·ıÌ›ÛÂÈ ÙËÓ Ï‹-
ÍË ÙˆÓ ·ÌÂÚÈÎ·ÓÈÎÒÓ Á˘ÚÈÛÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙÔ
Î·Îfi Ê·ÁËÙfi». ∫·È ÌÂÙ¿ ÚÒÙËÛÂ Ô ∑ÔÚ˙:

«£· ¤Î·ÓÂ˜ Ù·ÈÓ›· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·;». «∞Ó Â›Ó·È ÌÂ ‘Û¤Ó·, fi¯È
ÌfiÓÔ Ù·ÈÓ›·, ·ÏÏ¿ ÔÏfiÎÏËÚÔ Û›ÚÈ·Ï». ∫È ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ì¤Û· ÌÔ˘
Ó· ÛÙÚÔ‚ÈÏ›˙Ô˘Ó ÌÈÎÚ¿ ‰È·‚ÔÏ¿ÎÈ·… ÕÛÂ ÙÔÓ ÚfiÂ‰ÚÔ ÎÈ ¤-
Ï· ÎÔÓÙ¿ ÌÔ˘, (π) ·ÈÒÓÈ· ·Á·ËÌ¤ÓË, ÌÂ›ÓÂ ÛÙË ÊÙˆ¯‹ £ÂÛ-
Û·ÏÔÓ›ÎË Î·È ı· ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘ÌÂ Ì·˙› ÙËÓ Ï‹ÍË ÙˆÓ ·ÙÂÏÂ›ˆ-
ÙˆÓ Î·Ê¤‰ˆÓ Î·È ÙˆÓ ‚·ÚÂÙÒÓ ·ÌÂÏÔÊÈÏÔÛÔÊÈÒÓ… ¶ÔÚ
Ê·‚fiÚ…

ñ µÁ‹ÎÂ Ô ¤¯ˆ-ÙÚÔÌÂÚ‹-Â·Ê‹-ÌÂ-ÙÔÓ-ÎfiÛÌÔ ƒ¤ÓÔ˜ Ã·-
Ú·ÏÌ›‰Ë˜ ÚÈÓ ÙËÓ Ù·ÈÓ›· ÙÔ˘ Î·È Í¤Û·Û·Ó fiÏÔÈ ÛÂ ¯ÂÈÚÔ-
ÎÚÔÙ‹Ì·Ù·. «∂ÓÙ¿ÍÂÈ, ÚÂ ·È‰È¿…» ∫È ¿ÏÏ· ¯ÂÈÚÔÎÚÔÙ‹Ì·-
Ù·… «¡· ÌÈÏ‹ÛÔ˘ÌÂ Ï›ÁÔ…» ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ¯ÂÈÚÔÎÚÔÙ‹Ì·-
Ù·… «∂ÓÙ¿ÍÂÈ, ·ÔıÂÒÛÙÂ ÌÂ…» ∆· ¯Ú‹Ì·Ù· ÔÏÏÔ› ÂÌ›ÛË-
Û·Ó, ÙËÓ ·Ôı¤ˆÛË Î·ÓÂ›˜…

ñ ∞ÊËÁÂ›Ù·È Ô ƒ¤ÓÔ˜ ÌÂ ÙÔ ·Ì›ÌËÙÔ ıÂ·ÙÚÈÎfi ÙÔ˘ ÛÙÈÏ: «¶¿-
ÏÈ Î·Ï¿ Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔ˘ ¤Î·ÓÂ Ì‹Ó˘ÛË Ô ¶¤ÙÚÔ˜ ∆·ÙÛfiÔ˘ÏÔ˜.
™ÙËÓ ÚÒÙË Ù·ÈÓ›· ÌÔ˘, ÙÔ˘ ¤ÎÏÂ„· Î¿Ó· ‰˘Ô ÛÎËÓ¤˜ ·fi ÙÔ
‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘. ™ÙË ‰Â‡ÙÂÚË, Â›ÛË˜. ªÂ ·›ÚÓÂÈ ÙËÏ¤ÊˆÓÔ Î·È
ÌÔ˘ Ï¤ÂÈ: ‘ı· ÛÔ˘ Î¿Óˆ Ì‹Ó˘ÛË’. ªËÓ ÌÔ˘ Î¿ÓÂÙÂ Ì‹Ó˘ÛË!
AÁÎ·ÏÈ¿ÛÙÂ ÌÂ! ™·˜ ÙÔ Á˘Ú›˙ˆ Ï›ÁÔ-Ï›ÁÔ. ∞Ê‹ÛÙÂ ÌÂ Ó· ÙÔ
Á˘Ú›Ûˆ fiÏÔ!» ∫·È (∞) ÍÂ‹‰ËÛÂ Ë ∫·Ú‰È¿ ÙÔ˘ ÎÙ‹ÓÔ˘˜…

ñ ŸÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ∫˘ÚÈ·Î‹… Ô˚Ì¤ ıÂÔ› Î·È ‰·›ÌÔÓÂ˜, Î·Ù¿Ú·
ÛÙÔ Û‡Ì·Ó Î·È ÛÙ· ÛÙÔÈ¯ÂÈ¿ ÙË˜ Ê‡ÛË˜! ªËÓ Â›Ó·È Ë ÙÂÏÂ˘-
Ù·›· Ì¤Ú·; ªËÓ Â›Ó·È Ë Û˘ÓÙ¤ÏÂÈ· ÙÔ˘ ÊÂÛÙÈ‚·ÏÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘;
ªËÓ Â›Ó·È Ë ÂÍ·Ê¿ÓÈÛË ÙˆÓ ÛÈÎ¿ÙˆÓ ÎÔÚÈÙÛÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ·ÎÚÈ-
‚ÒÓ Î·ÛÎfiÏ; ªËÓ Á›ÓÔ˘ÌÂ ¿ÏÈ ÌÈ· Ì·˜ ÎÏ·˜ (ÏËÓ… ÂÚˆ-
ÙÈÎ‹…) fiÏË; ∞˜ ·ÁÎ·ÏÈ·ÛÙÔ‡ÌÂ fiÏÔÈ ÚÈÓ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜… ºÔ˘-
Ô˘Ô˘ (ÛÙÂÓ·ÁÌfi˜ ·fiÁÓˆÛË˜)… Ú¤ÂÈ Ó· „¿Íˆ Ó· ‚Úˆ
ÌÈ· ˙ˆ‹…

Sotiris Babatzim (donkihotis@hotmail.com)

ºÚ¿ÓÛÈ˜: ŒÌ·ı· fiÙÈ ¤¯Ô˘ÓÂ
ÁÚ¿„ÂÈ ÎÈ ¤Ó· ÙÚ·ÁÔ‡‰È ÛÙËÓ
EÏÏ¿‰· ÁÈ· Ì¤Ó·.
NÙËÓ: K·È ÁÈ· ÙÔÓ º·ÛÌ›ÓÙÂÚ.BÈÎÙfiÚÈ·: M·˙› ÛÔ˘, ZÔÚ˙, ı· ‹ıÂÏ· Ó· ·›Íˆ fi¯È ÛÂ Ù·ÈÓ›·, ·ÏÏ¿ ÛÂ

Û›ÚÈ·Ï (ÁÈ· Ó· Â›Ì·ÛÙÂ ÔÏ‡ Î·ÈÚfi Ì·˙›).
ZÔÚ˙: K¿ÙÛÂ ÚÒÙ· Ó· ÛÂ ÂÚ¿Ûˆ ·’ ÙÔ Ú˘¿ÎÈ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ, ÌË ‚Ú·¯Â›˜.

Φινάλε στο ∆ιεθνές
Bικτόρια και Φράνσις for ever…

™ÔÊ›·: ŒÌ·ı· fiÙÈ Ê¤ÙÔ˜ Ù· Î¿Ó·ÙÂ
Ì·ÓÙ¿Ú· ÛÙÈ˜ ‰ÈÂÚÌËÓÂ›Â˜ ÚÔ˜ ÙÈÌ‹Ó
ÌÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ Ù·ÈÓ›· ÌÔ˘ X·Ì¤ÓÔÈ ÛÙË
ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË. E˘¯·ÚÈÛÙÒ.

M·Ú‰¿Ó: KÈ ÂÁÒ ı¤Ïˆ
¤Ó· ·˘ÙfiÁÚ·ÊÔ ÛÙÔ
¶ÚÒÙÔ ¶Ï¿ÓÔ. £· Á›ÓÔ˘Ó
Û˘ÏÏÂÎÙÈÎ¿, fiÙ·Ó Á›ÓÂÙÂ
20 ¯ÚÔÓÒÓ, Î. KfiÔÏ·.

OLYMPION

20:30 ∆∂§∂∆∏ §∏•∏™
CLOSING CEREMONY

TÈÌËÙÈÎ‹ ∂Î‰‹ÏˆÛË µÈÙfiÚÈÔ ™ÙÔÚ¿ÚÔ
Honourary Ceremony Vittorio Storaro

∞ÔÓÔÌ‹ µÚ·‚Â›ˆÓ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢È·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ‡
Award Ceremony International Competition

All the Invisible Children - 116’
Mehdi Charef, Emir Kusturica
Spike Lee, Katia Lund
Jordan Scott & Ridley Scott
Stefano Veneruso, John Woo
Italy 2005
O.V. French, Mandarin, English, Itallian, Portuguese,
Serbo-Croatian/English sub.

PAVLOS ZANNAS

11:00 Hou Hsiao-hsien Tribute
XXX: ¶ÔÚÙÚ¤ÙÔ ÙÔ˘ ÃÔ˘ ÃÛÈ¿Ô-¯ÛÈ¤Ó/ HHH: portrait
de Hou Hsiao-hsien - 91’
Olivier Assayas, France - Taiwan 1997
O.V.Taiwanese/English sub.

13:00 Antoinetta Angelidi Tribute
Idees Fixes - Dies Erae (¶·Ú·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ ›‰ÈÔ ı¤-
Ì·) / Idees Fixes - Dies Erae  - 60min
∞ÓÙÔ˘·Ó¤ÙÙ· AÁÁÂÏ›‰Ë / 
Antoinetta Angelidi, Greece 1977
O.V. Greek/English sub.

14:30 Seijun Suzuki Tribute
¶›ÛÙÔÏ ŸÂÚ· /Pisutoru Opera - 110’
Seijun Suzuki, Japan 2001
O.V. Japanese/English sub.

17:00 ID-05
∏ ·Ú¿ÎÏËÛË / La Neuvaine - 97’
Bernard Emond, Canada 2005
O.V. French/English sub.

19:00 ID-05
™ÙÔ ÎÚÂ‚¿ÙÈ / En la cama - 85’
Matias Bize, Chile - Germany 2005
O.V. Spanish/English sub.

TONIA MARKETAKI FRIDA LIAPPA

11:00 International Competition
∏ Â˘Ù˘¯›· ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘ / Een Ander Zijn Geluk - 98’
Fien Troch, Belgium - The Netherlands 2005
O.V. Dutch/English sub.

13:30 Michael Winterbottom Tribute
∆Ú›ÛÙÚ·Ì ™¿ÓÙÈ: ªÈ· ÈÛÙÔÚ›· ÁÈ' ·ÁÚ›Ô˘˜ /
Tristram Shandy: A Cock and Bull Story - 91’
Michael Winterbottom, UE 2005
O.V.English

15:30 Hou Hsiao-hsien Tribute
Ã·ÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ ¿ÓÂÌÔ˜ / Fenger Titacai - 90’
Hou Hsiao-hsien Taiwan 1981
O.V. Mandarin/English sub.

18:00 Patrice Chereau
Judith Therpauve - 125’
Patrice Chereau, France 1978
O.V. French

20:30 Special Screenings
∫Ú˘ÌÌ¤ÓÔ˜ / Cache - 112’
Michael Haneke, France - Austria - 
Germany - Italy 2005
O.V. French/English sub.

23:00 Hou Hsiao-hsien Tribute
Goodbye South, Goodbye / 
Nanguo Zaijian, Nanguo - 116’
Hou Hsiaohsien, Taiwan 1996
O.V. Mandarin,Taiwanese/English sub.

JOHN CASSAVETES

13:00 Focus on New Danish Cinema
√˘Î ÂÈı˘Ì‹ÛÂÈ˜ ÙË Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘ ÏËÛ›ÔÓ ÛÔ˘ /
Bridre - 110’
Susanne Bier, Denmark 2004
O.V. Danish/English sub.

15:30 ID-05
∞‰ÂÏÊ¤˜ / Hermanas - 88’
Julia Solomonoff, Argentina - Spain 2005
O.V. Spanish/English sub.

18:00 Seijun Suzuki Tribute
¶ÚÈÁÎ›ÈÛÛ· ƒ·ÎÔ‡Ó / Operetta Tanuki Goten - 110’
Seijun Suzuki, Japan 2005
O.V. Japanese/English sub.

20:30 ID-05
√ÓÂÈÚÂ‡ÔÌ·È ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· / Kosmos Kak
Predchuvstvie - 90’
Alexey Uchitel, Russia 2005
O.V. Russian/English sub.

23:00 Kim Jee-woon Tribute
∏ ÈÛÙÔÚ›· ‰‡Ô ·‰ÂÏÊÒÓ / Janghwa, Hongryeon - 115’
Kim Jee-woon, South Korea 2003

STAVROS TORNES

11:00 Balkan Survey Main Selection
Kontakt - 110’
Sergej Stanojkovski, FYROM-Germany 2005
O.V. Slavomacedonian/English sub.

13:30 Balkan Survey Main Selection
∫ÔÚÒÓ·-ÁÚ¿ÌÌ·Ù· / Yazi Tura - 110’
Ugur Yucel, Turkey - Greece 2004
O.V.Turkish/English sub.

16:00 Balkan Survey Main Selection
√ ‹¯Ô˜ ÙË˜ ¶fiÏË˜ / Crossing the Bridge - 
The Sound of Istanbul - 90’
Fatih Akin, Germany - Turkey 2004
O.V.Turkish, English,German/English sub.

18:00 Focus on New Irish Cinema
ªÓ‹ÌË ¯Ú˘Ûfi„·ÚÔ˘ / Goldfish Memory - 85’
Liz Gill, Ireland 2003
O.V. English sub.

20:30 Focus on New Danish Cinema
∆· Ì‹Ï· ÙÔ˘ ∞‰¿Ì / Adams Aebler - 94’
Anders Thomas Jensen, Denmark 2005
O.V. Danish/English sub.

23:00 Mexican Cinema
∞ıÒÂ˜ ÊˆÓ¤˜ / Voces Inocentes - 120’
Luis Mandoki, Mexico - USA - Puerto Rico 2004
O.V. Spanish/English sub.

ODEON - PLATIA

15:00 Patrice Chereau Tribute
∞˘ÙÔ› Ô˘ Ì' ·Á·Ô‡Ó ı· ¿ÚÔ˘Ó ÙÔ ÙÚ¤ÓÔ / 
Ceux qui m'aiment prendront le train - 122’
Patrice Chereau, France 1998
O.V. French

17:30 Hou Hsiao-hsien Tribute
ªÈ· ÈÛÙÔÚ›· ÙË˜ ∆·˚¤È / Qingmei Zhuma - 105’
Edward Yang, Taiwan 1985
O.V. Mandarin,Taiwanese/English sub.

20:00 Michael Winterbottom Tribute
Jude - 123’
Michael Winterbottom, UE 1996
O.V. English

22:30 Patrice Chereau Tribute
™·ÚÎÈÎ‹ ÂÍ¿ÚÙËÛË / Intimacy - 120’
Patrice Chereau, UK - France 2000
O.V. English

11:00 George Panoussopoulos Tribute
∆·ÍÂ›‰È ÙÔ˘ Ì¤ÏÈÙÔ˜/ Taxidi tou melitos - 112’
George Panoussopoulos, Greece 1979
O.V. Greek/English sub.

13:30 Feature Films
KÈ ·Ó Ê‡Áˆ... ı· Í·Ó¿Úıˆ / 
Ki an fygo... tha xanartho - 87’
¢ÒÚ· M·ÛÎÏ·‚¿ÓÔ˘ / Dora Masklavanou,
Greece 2005 ñ O.V. Greek/English sub.

15:45 Feature Films
∏ ∫·Ú‰È¿ ÙÔ˘ ÎÙ‹ÓÔ˘˜ / I kardia tou ktinous - 80’
ƒ¤ÓÔ˜ Ã·Ú·Ï·Ì›‰Ë˜ / Renos Haralambidis,
Greece 2005 ñ O.V. Greek/English sub.

18:00 Antoinetta Angelidi Tribute
KÏ¤ÊÙË˜ ‹ Ë Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· / 
Kleftis i i pragmatikotita - 83’
∞ÓÙÔ˘·Ó¤ÙÙ· ∞ÁÁÂÏ›‰Ë/ 
Antoinetta Angelidi, Greece 2001
O.V. Greek/English sub.

20:00 Spotlight on Alexis Bisticas
7 ÌÈÎÚÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜ Ù·ÈÓ›Â˜ / 7 short films - 98’
O.V. Greek, English/English sub.

22:00 Award-winning Short Films
µÚ·‚Â˘Ì¤ÓÂ˜ ∆·ÈÓ›Â˜ ªÈÎÚÔ‡ ª‹ÎÔ˘˜
ºÂÛÙÈ‚¿Ï ¢Ú¿Ì·˜ 2005
Award-winning Short Films
Film Festival at the City of Drama 2005__________________________________
ñ Ygri erimos ñ The Mirror Stage
ñ Defteri fysi ñ Ohe cat
ñ Ta salingaria tis Lulu's ñ 3
ñ Samoure ñ O telefteos fakiris
ñ Pyrinos belas se mikro paramythi
ñ O kleftis ñ Blackberries
ñ Sto Pedon ñ I fotografos ton Trikalon
ñ Prostasia
O.V. Greek/English sub.

27 KYPIAKH ñ SUNDAY
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Μικροκαµωµένη, αυθόρµητη και µε το µεσογειακό της
ταµπεραµέντο να ξεχειλίζει χιούµορ και σπιρτάδα, η
µούσα του Αλµοδόβαρ έφτασε στη  συνέντευξη τύπου
στο λιµάνι µε διάθεση χαλαρή και φιλική, µιλώντας για
τη µουσική, τον κινηµατογράφο, την εµπειρία της στο
Χόλιγουντ αλλά και το Παρίσι όπου ζει. Πώς της φάνη-
κε η Θεσσαλονίκη; Στη µικρή της βόλτα από το ξενο-
δοχείο έως το λιµάνι, σκέφτηκε τη Βαρκελώνη. Και
στην επισήµανση ότι εδώ δεν έχουµε Γκαουντί, η γοη-
τευτική Ισπανίδα ηθοποιός µάς χάρισε ένα θαυµαστι-
κό: «Ναι, αλλά έχετε το Βυζάντιο!».

Μια εξαιρετική στιγµή για το ευρωπαϊκό σινεµά
Κατά τη γνώµη µου ο ευρωπαϊκός κινηµατογράφος ζει µια εξαιρετι-
κή στιγµή. ∆ιαθέτει τα πάντα. Καλές ιστορίες, καλές παραγωγές, κα-
λούς ηθοποιούς, υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να σώσουµε τους µι-
κρούς κοντινούς πολιτισµούς, τους οποίους οι περισσότεροι δεν γνω-
ρίζουµε. Πριν από 30 χρόνια, όταν άρχισα να δουλεύω στο σινεµά, εί-
χαµε περιέλθει σε κατάσταση κρίσης. Και δείτε τι γίνεται σήµερα. Η
παλιά εκείνη κρίση συνίστατο σε πολλά πράγµατα. Καταρχήν, η χρη-
µατοδότηση. ∆εν υπήρχαν επαρκή κονδύλια για να γίνουν οι παραγω-
γές του µεγέθους των αµερικανικών. Υπήρχε επίσης κρίση όσον αφο-
ρά το τεχνικό µέρος. ∆εν είχαµε καλά καταρτισµένους τεχνικούς οι ο-
ποίοι να είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε παραγωγές µε προϋπο-
λογισµούς µεγάλους, αντίστοιχους αυτών των αµερικάνικων ταινιών.
Σε όλη αυτή τη διάρκεια των τριάντα χρόνων όµως, αυτή η κρίση δεν
άγγιξε ποτέ τις ξεχωριστές ιστορίες που είχε να αφηγηθεί ο ευρω-
παϊκός κινηµατογράφος ή τους λαούς και όλα τα ιδιαίτερα χαρακτηρι-
στικά τους που αξίζει τον κόπο να διηγηθεί το σινεµά. Η σηµερινή
κρίση βρίσκεται στο επίπεδο της προβολής. Έχουµε πλέον ταινίες, η-
θοποιούς, προϋπολογισµούς υψηλούς, λόγω των συµπαραγωγών στις
οποίες συµµετέχουν τρεις η περισσότερες χώρες, αλλά πλέον δεν έ-
χουµε αίθουσες. Είναι δύσκολο να παρακολουθήσει κανείς ποιες είναι
οι εξελίξεις στον ιρανικό, τον ιταλικό ή τον γερµανικό κινηµατογράφο.
Ο γαλλικός κινηµατογράφος βρίσκεται σε καλύτερη µοίρα από αυτήν
την άποψη γιατί η αµερικανική παραγωγή δεν έχει διεισδύσει τόσο
πολύ στη Γαλλία.

Η σηµασία των φεστιβάλ
Γι’ αυτό ακριβώς είναι σηµαντικά τα φεστιβάλ. Στις µέρες µας, αποτε-
λούν τον µοναδικό χώρο στον οποίο το κοινό µπορεί να έρθει σε επα-
φή µε άλλους πολιτισµούς. Είναι τεράστια η συµβολή τους στο να µην
καταπατηθεί ο πολιτισµός των µικρότερων χωρών και να µην γίνει
λεία του αµερικάνικου πολιτισµού, ώστε να µην πεθάνουµε όλοι ηλίθι-
οι σε αυτόν τον κόσµο.

Η πρόκληση του Χόλιγουντ
∆εν ήταν καθόλου δύσκολο να αντισταθώ στην πρόσκληση του Χόλι-
γουντ. Έκανα δύο αµερικάνικες παραγωγές, µία στο Λος Άντζελες και
µία στο Τέξας. Η ταινία στο Τέξας ήταν συµπαραγωγή µε την Ισπανία.
Μπορώ να πω ότι έζησα στην Αµερική τους τρεις πιο βαρετούς µή-
νες της ζωής µου. Ευτυχώς που δεν ξεκίνησα να κάνω κινηµατογρά-
φο στις Ηνωµένες Πολιτείες, αλλιώς δεν θα είχα γίνει ποτέ ηθοποιός.
Για να µην µιλήσω για το χάλι του φαγητού. Το να τρως τόσο άσχηµο
φαγητό επί τρεις µήνες ήταν κάτι πολύ επώδυνο. Και προσωπικά εγώ
δεν είχα την τύχη ή την ατυχία να βρω στην Αµερική τον έρωτα της
ζωής µου, όπως άλλοι Ισπανοί ηθοποιοί, σαν τον Αντόνιο Μπαντέρας ή

την Πενέλοπε Κρουζ. Πραγµατικά, ίσως µόνο ο έρωτας µπορεί να σε
κάνει να αντέξεις τον στοµαχόπονο που σου προκαλεί το αµερικάνικο
junk food. Μπορεί να µην είσαι υγιής, αλλά τουλάχιστον µε τον έρωτα
είσαι ευτυχισµένος.

Πάθος µε την Bossa Nova 
Το άλµπουµ που έχω κάνει λέγεται «Putcheros do Brazil». Είναι µια ε-
πιλογή, που έχω κάνει εγώ, των αγαπηµένων µου κοµµατιών της
bossa nova. Η bossa nova είναι η µουσική επένδυση της παιδικής µου
ηλικίας. Είναι το πρώτο µου µεγάλο πάθος.Tην επιλογή αυτή την έκα-
να, ανεξάρτητα από τις επιλογές τις οικογένειάς µου, στα δέκα µου
χρόνια. Kι είναι µια επιλογή που µε ακολούθησε στα 20, στα 30, στα
40, και τα τελευταία είκοσι χρόνια µαγειρεύω σε σιγανή φωτιά την ε-
πιθυµία µου να την τραγουδήσω. Από πολύ µικρή αισθάνθηκα ότι την
bossa nova την είχε ανακαλύψει ο Antonio Carlos Jobim για ‘µένα. Γιατί

συνδυάζει δύο χαρακτηριστικά. Τη λεπτότητα και το βάθος. Πολύ κα-
λές µελωδίες, πολύ καλούς στίχους. Και στη συγκεκριµένη χρονική
στιγµή, θεωρώ ότι έχω την αναγκαία ωριµότητα να ερµηνεύσω την
bossa nova έτσι όπως  πρέπει. Η ηχογράφηση του άλµπουµ έγινε µε
ένα κουιντέτο µουσικών που µε ακολουθεί και στις συναυλίες. Η χώ-
ρα καταγωγής των µουσικών είναι η Κούβα, µια χώρα την οποία λα-
τρεύω, και η Γαλλία. Πρόκειται για ένα πολύ γερά δεµένο σχήµα, το ο-
ποίο µε ακολουθεί κατά πόδας, ως πάνθηρες. Στη σηµερινή παράστα-
ση δεν υπάρχει σκηνοθεσία, δεν θα κάνω περφόρµανς, είναι από τις
λίγες φορές που δεν θα κρυφτώ πίσω από τρίτους. Θα είµαστε οι
δυο µας, εσείς το κοινό, κι εγώ. Κι αυτό είναι το καλό µε τις συναυ-
λίες. Ότι τα πράγµατα γίνονται µόνο από δύο. ∆εν υπάρχει διαµεσολά-
βηση. Θα ακούσετε λοιπόν δύο ώρες γεµάτες έρωτα και χωρισµό.

Το Παρίσι δεν φλέγεται
Κατά τη γνώµη µου, τα γεγονότα που συνέβησαν στα προάστια του
Παρισιού µεγεθύνθηκαν σε πολύ µεγάλο βαθµό από τα µέσα ενηµέ-
ρωσης. Παραφουσκώθηκαν. Ζω στη Γαλλία και σας πληροφορώ ότι ε-
κεί δεν έγιναν τόσο αισθητά. Μόνο τα δελτία ειδήσεων, κυρίως αµερι-
κανικών σταθµών, παρουσίασαν το Παρίσι να φλέγεται. Θα έλεγα ότι
ήταν η αντίδραση κάποιων περιθωριακών οµάδων σε έναν Υπουργό Ε-
σωτερικών, ο οποίος χρησιµοποιεί χαρακτηρισµούς ανεπίτρεπτους, πό-
σο µάλλον όταν ο ίδιος έχει την ιδιότητα του πολιτικού. Θα σας έλεγα
λοιπόν να έρθετε διακοπές στο Παρίσι. ∆εν φλέγεται το Παρίσι, απλά
κάνει κρύο.

Eπιµέλεια:Tζένη Παυλίδου

Η µουσική και το τραγούδι ήταν ένα όνειρο είκοσι ετών για
την Βικτόρια Αµπρίλ. Το πραγµατοποίησε φέτος και ήρθε να
το µοιραστεί µαζί µας µε δύο ώρες γεµάτες «έρωτα και
χωρισµό» σε µια συναυλία στο Μέγαρο Μουσικής, στο
πλαίσιο του 46ου Φεστιβάλ Kινηµατογράφου Θεσσαλονίκης

BικτόριαAµπρίλ

‘‘Καλές ιστορίες, καλές παραγωγές, καλοί

ηθοποιοί, υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να

σώσουµε τους µικρούς κοντινούς

πολιτισµούς, τους οποίους οι περισσότεροι

δεν γνωρίζουµε

’’
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Σήµερα στις 20:30 στο Ολύµπιον θα πραγµατοποιηθεί η Τελετή Λή-
ξης του 46ου Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Θεσσαλονίκης. Την εντυ-
πωσιακή τελετή λήξης θα παρουσιάσουν οι ηθοποιοί Γωγώ Μπρέ-
µπου και Γιώργος Καραµίχος, ενώ τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Κων-
σταντίνος Ρήγος.
Η τελετή θα ξεκινήσει µε την απονοµή του Χρυσού Αλέξανδρου
στον  κινηµατογραφιστή Βιτόριο Στοράρο από τον Μιχάλη Κακο-
γιάννη. Στη συνέχεια η Πανελλήνια Ένωση Κριτικών Κινηµατογράφου
(ΠΕΚΚ) θα απονείµει βραβείο σε µία ελληνική ταινία, ενώ η Ένωση Τε-
χνικών Ελληνικού Κινηµατογράφου και Τηλεόρασης (ΕΤΕΚΤ) θα απο-
νείµει το βραβείο τεχνικής αρτιότητας επίσης σε µία ελληνική ταινία.
Εκ µέρους της Βουλής των Ελλήνων, ο συντονιστής του τηλεοπτικού
σταθµού της Βουλής (Βουλή-Τηλεόραση), Κωνσταντίνος Αλαβάνος,
θα απονείµει για πρώτη φορά το Βραβείο «Ανθρώπινες Αξίες» σε

µία ταινία από το τµήµα «Ηµέρες Ανεξαρτησίας», ένα βραβείο που
συνοδεύεται από το χρηµατικό ποσό των 15.000€. H ∆ιεθνής Ένω-
ση Κριτικών Κινηµατογράφου (FIPRESCI) θα απονείµει τα βραβεία
της επιτροπής σε µία ελληνική και σε µία ξένη ταινία.Τα Βραβεία Κοι-
νού Jameson απονέµονται και φέτος σε µία ταινία του ∆ιεθνούς ∆ια-
γωνιστικού (3.000€) και σε µία ελληνική ταινία, υποψήφια για τα Κρα-
τικά Βραβεία Ποιότητας 2005 του Υπουργείου Πολιτισµού (3.000€)
και για πρώτη φορά σε µία ταινία του τµήµατος Ματιές στα Βαλκάνια
(2.000€). Η ∆ιεθνής Κριτική Επιτροπή του 46ου Φεστιβάλ Κινηµα-
τογράφου,που απαρτίζεται από τον Βιτόριο Στοράρο (Πρόεδρο), τον
Ούλριχ Φέλσµπεργκ, τον Σοτιγκί Κουγιατέ, την Αντουανέττα Αγγελί-
δη, τον Λοτζ Κέριγκαν, τον Λεονάρντο Γκαρσία Τσάο και τη Νατάσα
Ρενιέ,θα απονείµει τα βραβεία του ∆ιεθνούς ∆ιαγωνιστικού: τον Χρυ-
σό Αλέξανδρο που συνοδεύεται από το χρηµατικό έπαθλο των

37.000€, τον Αργυρό Αλέξανδρο που συνοδεύεται από το χρηµατι-
κό επάθλο των 22.000€ και τα Βραβεία Καλλιτεχνικής Επίτευξης, Α΄
Γυναικείου Ρόλου, Α’ Αντρικού Ρόλου, Σεναρίου, και Σκηνοθεσίας.
Στην τελετή λήξης του 46ου Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Θεσσαλο-
νίκης θα παραστούν ο υφυπουργός Πολιτισµού κ. Πέτρος Τατούλης,
ο Γενικός Γραµµατέας του υπουργείου Πολιτισµού κ. Χρήστος Ζαχό-
πουλος, ο υφυπουργός Αθλητισµού κ. Γιώργος Ορφανός, ο υπουργός
Μακεδονίας κ. Νίκος Τσιαρτσιώνης, ο ∆ήµαρχος Θεσσαλονίκης κ.
Βασίλης Παπαγεωργόπουλος και ο Νοµάρχης Θεσσαλονίκης κ. Πα-
ναγιώτης Ψωµιάδης.
Η τελετή λήξης θα ολοκληρωθεί µε την προβολή της πολυαναµενό-
µενης σπονδυλωτής ταινίας All the Invisible Children των Mehdi
Charef, Emir Kusturica, Spike Lee,Katia Lund,Tony Scott, Jordan Scott,
Stefano Veneruso και John Woo.

Η Τελετή Λήξης του 46ου Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Θεσσαλονίκης

O Φράνσις Φόρντ Kόπολα στο Mακεδονικό Mουσείο Σύγχρονης Tέχνης
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ΜΙΑ ΠΛΑΓΙΑ ∆ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
ΤΟΥ ΙΡΑΝ
Πιστεύω πως µπορεί να πεις πράγµατα χωρίς να
είσαι ευθύς και µετωπικός. Όλες οι ταινίες που µι-
λάνε για τις ιστορίες των γυναικών είναι συνήθως
γεµάτες γυναικείους χαρακτήρες. Ήθελα να κάνω
κάτι καινούριο. Να πω την ιστορία των γυναικών
του Ιράν, αφήνοντας τους άντρες να µιλήσουν.
Ήθελα επίσης να δείξω πως και οι άνδρες έχουν
προβλήµατα. Συνολικά, µε ενδιέφεραν τα προβλή-
µατα που αντιµετωπίζει κάθε ανθρώπινη ύπαρξη
µέσα σε µια κοινωνία. Όχι γυναικών ή αντρών µόνο.
Όλοι µπορεί να υποφέρουν µέσα σε µια κοινωνία.

ΑΣ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ ΤΟ ΚΟΙΝΟ 
Ήθελα η ηρωίδα µου να είναι σιωπηλή και να τους
ακούει. Αν την έβαζα να µιλάει και να παίρνει θέση
σε αυτά που ακούει, θα ήταν σαν να πρόβαλλα την
προσωπική µου κρίση ως σκηνοθέτης. Ήθελα να
το αποφύγω αυτό. Σκέφτηκα την ηρωίδα σαν µια
ψυχαναλύτρια που παρακολουθεί τους ανθρώπους
και απλά ακούει τα προβλήµατά τους. Η πρόθεσή

µου ήταν να αφήσω το κοινό ελεύθερο να προβεί
στις δικές του κρίσεις για όσα βλέπει και ακούει.

ΚΟΙΤΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΑ 
Φυσικά, ως γυναίκα µε ενδιαφέρουν τα προβλήµατα
των γυναικών αλλά πιστεύω ότι όταν επικεντρώνεις
αποκλειστικά στο δικό σου φύλο, τότε µπορεί να κα-
ταφύγεις σε υπερβολές. Η δική µου οπτική έχει να
κάνει µε την κριτική στην κοινωνία συνολικά. Και όχι
να µιλήσω για τις γυναίκες µε ένα συγκεκριµένο
τρόπο. Και ήθελα το κοινό να σκεφτεί µόνο του πάνω
σε αυτή την κατάσταση. Για παράδειγµα, η τρίτη ιστο-
ρία µέσα στην ταινία. Είναι ένας άντρας που µας λέει
ότι σκότωσε τη γυναίκα του επειδή τον απατούσε. Το
συναίσθηµά µας κλίνει να τον συµπαθήσει γιατί έκα-
νε αυτή την αποτρόπαια πράξη, λόγω της απιστίας.
Αλλά µετά µας λέει ότι είναι ένας δηµοκρατικός άν-
θρωπος. Και πρόκειται για έναν γραφίστα, δηλαδή έ-
ναν άνθρωπο σκεπτόµενο.Μιλάει λοιπόν για δηµο-
κρατία αλλά δεν συµπεριφέρεται ανάλογα. Για ‘µένα,
καθένας από τους τρεις άντρες στην ταινία αντιπρο-
σωπεύει κι ένα διαφορετικό κοινωνικό επίπεδο στο
Ιράν.Ο πρώτος είναι ένας επιχειρηµατίας, ο δεύτε-
ρος ένας µορφωµένος γιατρός και ο τρίτος ένας δια-
νοούµενος γραφίστας. Αλλά δεν αφορά αποκλειστικά
το Ιράν, θα µπορούσε να αφορά όλες τις χώρες και
τις κοινωνίες του κόσµου. Το πόσο εύκολα µιλάµε για
δηµοκρατία και ισότητα αλλά όταν βρεθούµε σε µια
δύσκολη κατάσταση αντιδρούµε αλλιώς. Όποια λοι-
πόν κι αν είναι προσωπική µου θέση για όλο αυτό, ή-
θελα να δείξω την πραγµατικότητα.

ΜΙΑ ΤΑΙΝΙΑ ΤΗΝ ΝΥΧΤΑ
Στο φως της µέρας, τίποτα δεν είναι καθαρό. Τη µέ-
ρα βλέπεις ανθρώπους να πηγαίνουν στη δουλειά,
να τρώνε, να απασχολούνται σε καθηµερινές δρα-
στηριότητες. Αλλά τη νύχτα, όταν δεν έχουν κάτι συ-
γκεκριµένο να κάνουν, έρχονται στην επιφάνεια τα
προβλήµατα και ο πόνος τους. Επίσης, ήθελα να το-
νίσω ότι είναι µια πικρή και όχι µια γλυκιά ταινία. Και
η νύχτα εξυπηρετεί αυτή την άποψή µου.

ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
ΑΝ∆ΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Η έλλειψη επικοινωνίας γενικά. Πάσχουµε από αυτό.
Υπάρχουν πάρα πολλές ιστορίες για γυναίκες και ά-
ντρες που δεν µπορούν να κατανοήσουν ο ένας τον
άλλον.Οι γυναίκες έχουν την τάση να καταλαβαίνουν
τους άνδρες περισσότερο.Οι άνδρες ζουν πραγµατι-
κά σε έναν δικό τους κόσµο, τους είναι πολύ δύσκο-
λο να βγουν από αυτόν.Θέλουν περισσότερα από τη
ζωή, είναι πιο απαιτητικοί. Ενώ οι γυναίκες νοιάζονται
περισσότερο για το τι συµβαίνει σε ένα ανθρώπινο
πλάσµα. Αυτός είναι ο δικός µου τρόπος σκέψης.
Όµως στην ιρανική κοινωνία έχουµε κι άλλα προβλή-
µατα στις σχέσεις ανάµεσα στα δύο φύλα. Όπως, τα
δικαιώµατα των γυναικών.Οι άνδρες έχουν περισσό-
τερα δικαιώµατα από τις γυναίκες.

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΟ ΙΡΑΝ
Είναι µια µεγάλη διαµάχη. Οι γυναίκες θέλουν να
µάθουν τον εαυτό τους, έχουµε πολλές γυναίκες
στα πανεπιστήµια. Ο µέσος όρος των γυναικών που
σπουδάζουν στο Ιράν είναι διπλάσιος από αυτόν
των αντρών. Τις ενδιαφέρει να βγάλουν χρήµατα,
να µπορούν να στηρίζουν οικονοµικά τον εαυτό
τους και να έχουν ίσα δικαιώµατα µε τους άνδρες.
Αλλά η κοινωνία δεν τους αναγνωρίζει  τίποτα. Για
παράδειγµα, αν µια γυναίκα χωρίσει, τότε το παιδί
της ανήκει δικαιωµατικά στο σύζυγό της.
Και δεν µπορείς να κάνεις κάτι γι’ αυτό παρά µόνο
να αγωνιστείς και διεκδικήσεις µια καλύτερη µετα-
χείριση. Το λιγότερο λοιπόν που µπορείς να κάνεις
είναι να µιλήσεις γι’ αυτό, µέσα από το σινεµά, τη
λογοτεχνία, την τέχνη γενικά.

Ο ΚΙΑΡΟΣΤΑΜΙ ΚΑΙ Η ΤΑΙΝΙΑ 
Στο ∆έκα του Κιαροστάµι βλέπεις µόνο δύο λήψεις
σε αυτοκίνητο. Η δική µου ταινία έχει πάρα πολλές.
Ένας λόγος που γύρισα την ταινία στο εξωτερικό
περιβάλλον, ήταν το γεγονός πως οι γυναίκες δεν
φοράνε τσαντόρ µέσα στο σπίτι. Και εγώ ήθελα να
είναι ρεαλιστική η απεικόνιση της γυναίκας του
Ιράν. Υπάρχει λοιπόν µια µικρή σκηνή στο σπίτι και

µετά η ηρωίδα βγαίνει έξω, όπου συναντάει µια σει-
ρά από ανθρώπους. Πού θα τους συναντήσει λοι-
πόν; Σε ένα µπαρ, σε ένα ρεστοράν, σε ένα νοσοκο-
µείο και σε ένα αυτοκίνητο. Χρησιµοποίησα περισ-
σότερο το αυτοκίνητο γιατί µου αρέσει και η κίνηση
που  υπάρχει σε αυτό. Αλλά είναι πολύ διαφορετική
ταινία από αυτή του Κιαροστάµι.

Η ∆ΥΝΑΜΗ ΚΑΙ Η ΑΝΟ∆ΟΣ ΤΟΥ
ΙΡΑΝΙΚΟΥ ΣΙΝΕΜΑ
Νοµίζω ότι ο πιο σηµαντικός λόγος για την ύπαρξη
µιας τόσο δυνατής ιρανικής κινηµατογραφίας είναι
όλη αυτή η καταπίεση που υπάρχει στην ιρανική
κοινωνία. Οι καλλιτέχνες ψάχνουν έναν τρόπο να
το ξεπεράσουν αυτό. Όπως όταν είσαι σε µια χώρα
που δεν υπάρχει κάποιο πολύ µεγάλο πρόβληµα, κι
εποµένως δεν χρειάζεται να σκεφτείς πάρα πολύ,
δεν χρειάζεται να ψάχνεις τρόπους να είσαι δηµι-
ουργικός. Στο Ιράν, λόγω της πίεσης που βιώνουν οι
άνθρωποι, υπάρχει η ανάγκη να εκφραστούν µε
πολλούς τρόπους, όπως το σινεµά, η λογοτεχνία, η
ποίηση. Επίσης, έχουµε ένα πολύ µεγάλο πολιτιστι-
κό παρελθόν στην χώρα µας, το οποίο υπάρχει στα
κύτταρα µας. Αν πας σε ένα µανάβικο στο Ιράν, θα
σου πουν ένα ποίηµα. Είναι κάτι πολύ παράξενο.
Και µετά έχουµε όλη αυτή την πολύ µεγάλη λογο-
κρισία. Όταν υπάρχει λογοκρισία αναγκάζεσαι να
ψάχνεις καινούριες ιδέες, προκειµένου να αποφύ-
γεις το καταπιεστικό περιβάλλον.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΚΡΙΣΙΑΣ
Αναγκάστηκα να κόψω 15 λεπτά από την ταινία
µου αφότου πέρασα από την επιτροπή λογοκρισίας.
Η λογοκρισία στο Ιράν όσον αφορά το σινεµά, δεν
έχει να κάνει µε το σεξ ή τη βία. Απλά δεν θέλουν
κάποια πράγµατα που αφορούν την κοινωνία µας
να είναι εκεί. Πρέπει λοιπόν να πάρεις άδεια για να
προβάλλεις την ταινία σου. Είναι µια πολύ δύσκολη
κατάσταση για τους καλλιτέχνες.

Συνέντευξη:Tζένη Παυλίδου

Για µια ηρωίδα που ακούει τους άντρες…
Niki Karimi, σκηνοθέτις της ταινίας Mια νύχτα

Υπαρξιακός τρόµος, συναισθηµατική αποξένωση και αστυνοµική ιστορία
µπλέκονται σε αυτό το κοινωνικό δράµα της Φλαµανδής σηνοθέτιδας
Φιν Τροχ, που εξετάζει την ανθρώπινη ευτυχία σε σχέση µε τους γύρω
µας αλλά και τον σηµερινό τρόπο ζωής  
Σε ένα φλαµανδικό χωριό, ένα µωσαϊκό διαφορετικών χαρακτήρων αρ-
χίζουν να διασταυρώνουν τις ζωές τους µετά από έναν φρικτό θάνατο.
Ένα µικρό αγόρι χάνει τη ζωή του σε ένα τροχαίο δυστύχηµα. Ο οδηγός
ενός αυτοκινήτου το έχει παρασύρει στο δρόµο και το έχει αφήσει α-
βοήθητο να πεθάνει. Όταν η είδηση µαθαίνεται, ολόκληρο το χωριό πε-
ριέρχεται σε κατάσταση σοκ. Όσο, όµως, συνεχίζεται η αναζήτηση του
οδηγού του αυτοκινήτου, τόσο τα γεγονότα περιπλέκονται και συσκοτί-
ζονται. Η κατάσταση είναι πια τόσο τεταµένη, που ο θάνατος του παιδι-
ού γίνεται αφορµή για να βγουν πάλι στην επιφάνεια ξεχασµένα µίση και
να λυθούν παλιές διαφορές. Αλλά σ’ ένα χωριό όπου οι ζωές όλων είναι
αλληλένδετες, κανείς δεν είναι πραγµατικά αθώος, και όλοι έχουν αίµα
στα χέρια τους.
Η ταινία παρακολουθεί µια σειρά από παράξενους χαρακτήρες (µια νεα-
ρή µητέρα και υπάλληλο σε κατάστηµα οπτικών ειδών που βρίσκεται σε
διάσταση µε τον σύζυγό της, ένας πατέρας που πεθαίνει από καρκίνο
αλλά το κρύβει από την οικογένειά του, ένας αστυνοµικός µε προβλήµα-
τα όρασης), να υποψιάζονται και να καταδικάζουν σιωπηλά ο ένας τον
άλλον, ενώ έρχονται αντιµέτωποι µε τα αδιέξοδα της προσωπικής τους
ζωής. Άδεια και στεγνά από ζωή σπίτια, µεγάλα εµπορικά κέντρα, µο-
ντέρνα σούπερµάρκετ, φουτουριστικά καταστήµατα, αχανείς ερηµικές
φυσικές τοποθεσίες φιλοξενούν τις µετέωρες υπάρξεις τους σε έναν
κόσµο καταναλωτικής αποθέωσης και άνεσης που έχει στραγγίξει από
τα πρόσωπα κάθε σταγόνα ανθρώπινης επαφής. Μέχρι τη στιγµή που η

τραγωδία του άλλου, µας αναγκάζει να βγούµε από την τακτοποιηµένη
µας ζωή και να σκεφτούµε όχι µόνο την αλληλεπίδραση των πραγµάτων
αλλά και την ατοµική ευθύνη απέναντι στη συλλογική ευτυχία µιας κοι-
νωνίας.
Η ευτυχία µας είναι αλληλένδετη µε την ευτυχία του άλλου και αντί-
στροφα, µας λέει αυτό το µελαγχολικό και σκοτεινά ειρωνικό ντεµπού-
το της σκηνοθέτιδας, το οποίο χρησιµοποιεί πολλαπλές αφηγηµατικές
διαδροµές, λιτή και σχεδόν στοιχειωτική µουσική αλλά και καφκικές α-
τµόσφαιρες για να χτίσει το δράµα και το σασπένς που κρύβει κάθε
στιγµή της ζωής, λειτουργώντας ταυτόχρονα ως µια ενδιαφέρουσα µε-
ταφορά πάνω στο σύγχρονο τρόπο ζωής. Tζ.Π.

» Ciné Φρίντα Λιάππα, 11:00

H ευτυχία του άλλου / Een ander zijn geluk [ EΠANAΛHΠTIKH ΠPOBOΛH ]
της Fien Troch (Bέλγιο-Oλλανδία, 2005)
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Επτά διαφορετικές ιστορίες που φέρνουν στο φως το δράµα των µη
προνοµιούχων και αγνοηµένων παιδιών του πλανήτη. Επτά διαφορετικές
χώρες όπου τα παιδιά ζουν µια «σκυλίσια ζωή». Επτά αναγνωρισµένοι
σκηνοθέτες πίσω από την κάµερα και το προσωπικό τους οπτικό σχό-
λιο για «τα παιδιά ενός κατώτερου θεού». Έξι γλώσσες και τέσσερα
χρόνια γυρισµάτων. Μια σπονδυλωτή ταινία αφύπνισης και ευαισθητο-
ποίησης της κοινής γνώµης. Ένας σκοπός: η ενίσχυση του ταµείου «All
the Invisible Children», το οποίο  δηµιουργήθηκε από την UNICEF, το
Παγκόσµιο Πρόγραµµα Επισιτισµού (World Food Program) και την Επι-
τροπή Αναπτυξιακής Βοήθειας (Development Co-operation
Directorate). Με δυο λόγια, επτά λόγοι σε µία ταινία για να βρεθείς στη
σκοτεινή αίθουσα.
Όλα ξεκίνησαν στο µυαλό της Ιταλίδας παραγωγού Κιάρα Τιλέσι, η ο-
ποία συνέλαβε την ιδέα ενός κινηµατογραφικού πρότζεκτ που θα εγεί-
ρει τη συνείδηση και την κατανόηση του κόσµου πάνω στο καυτό θέµα
των παιδικών «µειονοτήτων» του πλανήτη. Και µαζί µε τον συνεργάτη
της στην εταιρία παραγωγής «ΜΚ Film Productions» και σκηνοθέτη Στέ-
φανο Βενερούσο κατάφεραν να επιστρατεύσουν γι’ αυτό το σκοπό µε-
ρικές από τις πιο διάσηµες κινηµατογραφικές υπογραφές του πλανήτη,
παρέχοντάς τους απόλυτη ελευθερία στην επιλογή της ιστορίας που θα
διηγηθούν και στο final cut.
Το αποτέλεσµα; Επτά ιστορίες διάρκειας έως 18 λεπτών η κάθε µία που
µας ταξιδεύουν στην Αφρική, τη Σερβία-Μαυροβούνιο, τη Βραζιλία, τις
Ηνωµένες Πολιτείες, τη Μεγάλη Βρετανία, την Ιταλία και την Κίνα. Εκεί
που «όλα τα αόρατα παιδιά» του τίτλου της ταινίας βιώνουν µε κουρά-
γιο, αξιοπρέπεια και ελπίδα µια δύσκολη καθηµερινότητα, ελπίζοντας
κάποιος να τα προσέχει.
Ο δωδεκάχρονος «Tanza» που µπαίνει στο στρατό των µαχητών της ε-
λευθερίας στην οµώνυµη ιστορία του Αλγερινού σκηνοθέτη Mehdi
Charef, η σπαρακτική ιστορία ενός µικρού τσιγγάνου που αποφυλακίζε-
ται από το αναµορφωτήριο στο Blue Gupsy του Εµίρ Κοστουρίτσα, ο α-
γώνας µιας έφηβης στο Μπρούκλιν που µαθαίνει ότι είναι φορέας του
Aids –κληρονοµιά των ναρκοµανών γονέων της στο δυνατό πορτραίτο
του Σπάικ Λι Jesus Children of America, µια µέρα από τη ζωή δύο αγοριών

που παλεύουν να επιβιώσουν στις φαβέλες και τους άγριους δρόµους
του Σάο Πάολο στο Bilu & Joao της Κάτια Λουντ, η «ανάσταση» ενός
βασανισµένου φωτορεπόρτερ µέσα από τις συναντήσεις του µε παιδιά
στο υπνωτικό Jonathan του Ρίντλεϊ Σκοτ (σε σενάριο και συν-σκηνοθε-
σία της κόρης του, Τζόρνταν Σκοτ), η εγκληµατική καθηµερινότητα του
µικρού Τσίρο στις τσιµεντένιες εργατικές κατοικίες της Νάπολης στο ο-
µώνυµο φιλµάκι του Στέφανο Βενερούσο και η δυνατή φιλία ενός πά-
φτωχου ορφανού κοριτσιού µε µια πλούσια αλλά ταραγµένη συνοµήλική
της στο ελπιδοφόρο Song Song & Little Cat του Τζον Γου, συνθέτουν το
µωσαϊκό φρίκης, δύναµης, ηρωισµού αλλά και ελπίδας της παιδικής ύ-
παρξης σε συνθήκες αδιανόητης φτώχειας, υποσιτισµού και στέρησης
δικαιωµάτων.
Κάθε µία από αυτές εκπροσωπεί, σύµφωνα µε τους παραγωγούς της
ταινίας, την «ανώνυµη και χωρίς πρόσωπο παιδική ηλικία», η οποία µετα-
φράζεται σε εκατοµµύρια παιδιών στον πλανήτη που διεκδικούν σιωπη-
λά την προσοχή µας. Σε αυτά τα παιδιά είναι αφιερωµένη η ταινία και γι’
αυτά τραγουδούν η Τίνα Τέρνερ και η ιταλίδα Ελίζα το τραγούδι των
τίτλων «Teach me again», το βιντεοκλίπ του οποίου σκηνοθέτησε ο Στέ-
φανο Βενερούσο και φώτισε ο Βιτόριο Στοράρο. Εµείς δεν έχουµε πα-
ρά να ακούσουµε το τραγούδι τους. Tζ.Π.

» Oλύµπιον, 20:30

Επτά ιστορίες, διάρκειας έως 18 λεπτών η κάθε µία, που µας
ταξιδεύουν στην Αφρική, τη Σερβία-Μαυροβούνιο, τη Βραζιλία, τις
Ηνωµένες Πολιτείες, τη Μεγάλη Βρετανία, την Ιταλία και την Κίνα

Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ
Είναι πολύ προσωπικός. Κάθε πρωί που ξυπνάω, το
πρώτο πράγµα που σκέφτοµαι είναι αν οι άνθρωποι
που αγαπάω είναι ευτυχισµένοι ή δυστυχισµένοι.
Και πάνω σε αυτή τη βάση, µπορώ να είµαι κι εγώ
ευτυχισµένη ή δυστυχισµένη. Στην ταινία µου, η ευ-
τυχία των ανθρώπων εξαρτάται πάρα πολύ από την
ευτυχία των άλλων. Για ‘µένα, η ευτυχία ενός ατό-
µου δεν είναι µόνο υπόθεση προσωπική αλλά σχε-
τίζεται και εξαρτάται από τη χαρά ή τον πόνο των
συνανθρώπων του.

ΜΙΑ ΕΙΚΟΝΑ, ΠΟΛΛΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ
Για µένα, το οπτικό κοµµάτι µιας ταινίας είναι πολ-
λές φορές πιο σηµαντικό από τα υπόλοιπα. Συµβαί-

νει να ξεκινάω να γράφω µια ιστορία, έχοντας στο
µυαλό µου µια συγκεκριµένη τοποθεσία ή µια εικό-
να, και ψάχνω τρόπους να βάλω µέσα σε αυτό µια
ιστορία. Αυτό συνέβη µε το κατάστηµα οπτικών στο
οποίο δουλεύει η κεντρική ηρωίδα.. Έτυχε να το δω
καθώς έκανα βόλτα σε ένα εµπορικό κέντρο κι έτσι
αποφάσισα να δώσω το συγκεκριµένο επάγγελµα
στην ηρωίδα. Είχα ένα ολόκληρο βιβλίο από ανάλο-
γες εικόνες καθώς έγραφα τα σενάριο.

∆ΡΑΜΑ Ή ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ; 
Ξεκίνησα γράφοντας µια ιστορία για τη µοναξιά και
την ευτυχία των ανθρώπων. Ήξερα επίσης από την
αρχή πως η ιστορία θα στηρίζεται σε πολλούς χα-
ρακτήρες. Και µετά σκέφτηκα την ιδέα ενός τραγι-
κού περιστατικού που συµβαίνει και επηρεάζει
τους πάντες, κάτι το οποίο δεν µπορούν να αγνοή-
σουν, όπως το θάνατο ενός παιδιού σε ένα αυτοκι-
νητιστικό δυστύχηµα, ο δράστης του οποίου άφησε
το θύµα του αβοήθητο στο δρόµο. Έτσι, οι χαρακτή-
ρες της ταινίας εξακολουθούν να είναι δυστυχισµέ-
νοι αλλά έχουν ένα σοβαρό λόγο να πλησιάσουν ο
ένας τον άλλον. Μου έδωσε µια δικαιολογία να µι-
λήσουν οι χαρακτήρες µου ο ένας στον άλλον, κάτι
που φυσιολογικά δεν θα το έκαναν ποτέ.

ΟΙ ΜΙΚΡΕΣ ΚΩΜΙΚΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ ΤΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ
Υπάρχουν κάποια κωµικά πράγµατα στην ταινία, αλ-
λά συνήθως το κοινό δεν τα βλέπει γιατί η ιστορία
µου είναι κατά βάση λυπητερή. Όµως, πιστεύω πως

ακόµα κι αν σου συµβεί το πιο απαίσιο πράγµα, ό-
πως το να χάσεις ένα παιδί, πράγµατα ηλίθια και α-
στεία συνεχίζουν να συµβαίνουν στη ζωή. Απλά δεν
τα βλέπεις πια γιατί είσαι λυπηµένος. Για ‘µένα το
χιούµορ είναι πολύ σηµαντικό στη ζωή. Και ήθελα
την πολύ λεπτή εκείνη ισορροπία ανάµεσα στο γέ-
λιο και το κλάµα. Πόσο µας επιτρέπεται να γελάµε
µε κάτι αστείο όταν είµαστε στη µέση µιας πολύ
τραγικής κατάστασης.

ΜΙΑ ΤΑΙΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 
ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ 
Η ταινία δείχνει πως τα παιδιά µπορεί να είναι τα
µεγαλύτερα θύµατα του τρόπου συµπεριφοράς των
ενηλίκων. Τα παιδιά είναι πολύ σηµαντικά για ‘µένα.
Βλέπουν πράγµατα που εµείς δεν βλέπουµε και
καταταβαίνουν περισσότερα από τους µεγάλους.
Ήθελα να δείξω πως είναι πιο έξυπνα από εµάς
αλλά λόγω της ηλικίας τους δεν τους το αναγνωρί-
ζουµε.

ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ
Νιώθω πολύ πιο κοντά στην κεντρική ηρωίδα, την
Κριστίν, γιατί έχει µια εξέλιξη στο χαρακτήρα της.
Είναι σίγουρα δυστυχισµένη αλλά µετά το τραγικό
περιστατικό που αναστατώνει τη ζωή του χωριού,
προσπαθεί να καταλάβει. Για ‘µένα, ενσαρκώνει ό-
λους του χαρακτήρες της ταινίας µαζί, µόνο που
αυτή από ένα σηµείο και µετά εξελίσσεται. Το ίδιο
και η µητέρα του νεκρού αγοριού. Μπορεί να της

έχει συµβεί το χειρότερο πράγµα του κόσµου αλ-
λά στο τέλος διατηρεί την ελπίδα για µια καλύτε-
ρη ζωή.

ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ, Ο ΗΡΩΑΣ ΜΟΥ
Λατρεύω τον Τζον Κασσαβέτης. Ήταν η αιτία που
άρχισα να κάνω σινεµά και να θέλω να διηγηθώ ι-
στορίες, γιατί οι ιστορίες του είναι τόσο ανθρώπινες,
πικρές και την ίδια στιγµή όµορφες. Επίσης µου α-
ρέσει πολύ ο Γκας Βαν Σαντ, ο οποίος µπορεί από
τη µια να κάνει εµπορικές ταινίες και από την άλλη
υπέροχες καλλιτεχνικές δηµιουργίες. Θα ήθελα να
έχω αυτή  τη δυνατότητα. Οι ταινίες της Γαλλίδας
Κλερ Ντενί αλλά και του Πατρίς Σερό ήταν µια α-
νακάλυψη για ‘µένα. Και φυσικά όλο το ασιατικό σι-
νεµά και ειδικά ο Χου Χσιάο-χσεν. Είναι µια µίξη
πραγµάτων οι επιρροές µου. Βλέπω πολύ σινεµά
για τα συναισθήµατα που µου προκαλούν οι ταινίες
και διαβάζω λιγότερα βιβλία για τον κινηµαγράφο.
∆εν είµαι τόσο της θεωρίας. Έχω µια λίστα από χι-
λιάδες αγαπηµένες ταινίας. Αλλά ο ήρωάς µου είναι
ο Τζον Κασσαβέτης.

Συνέντευξη:Tζένη Παυλίδου

Tοποθετώντας την ιστορία µέσα σε µια εικόνα
Fien Trogh, σκηνοθέτις της ταινίας H ευτυχία του άλλου

All the invisible children [ TAINIA ΛHΞHΣ ]
των Mehdi Charef, Emir Kusturica, Spike Lee, Katia Lund, Ridley & Jordan Scott, Stefano Veneruso και John Woo (Iταλία, 2005)





Κατά µέσο όρο, τι ποσό δαπανά ετησίως
το Ε.Κ.Κ. για τη στήριξη των ελληνικών ται-
νιών;
Υπάρχει ένας προϋπολογισµός που κυµαίνεται.
Φέτος θα έχουµε 4,5 εκατοµµύρια συν επιστρο-
φές φόρων, γύρω στα 6 εκατοµµύρια ευρώ. Μ’
αυτά θα διεκπεραιωθεί το πρόγραµµα που εµείς
βρήκαµε εγκεκριµµένο από την προηγούµενη δι-
οίκηση και, εν συνεχεία, µε την καινούρια επιχορή-
γηση, θα προχωρήσουµε στο δικό µας. Τα ποσά
αυτά διατίθενται κυρίως στην παραγωγή και κά-
ποια κονδύλια δίνονται και για την διανοµή και την
προώθηση.

Οι τηλεοπτικοί σταθµοί ανταποκρίνονται
στην υποχρέωση να αποδίδουν το 1,5%
των ακαθάριστων εσόδων τους στην υπο-
στήριξη της εγχώριας κινηµατογραφικής
παραγωγής;
Αυτό είναι ένας µύθος. Κανείς δεν µπορεί να υπο-
χρεώσει τους τηλεοπτικούς σταθµούς να δώσουν
αυτά τα λεφτά. Ας µην τον συντηρούµε: είναι σαν
να ξύνουµε µια πληγή. Αυτά τα λεφτά δεν πρόκει-
ται να δοθούν ποτέ. Συνεργαζόµαστε µε την ΕΡΤ
σ’ ένα πρόγραµµα, το «Νέο Βλέµµα», που είναι και
για ταινίες µυθοπλασίας και για ντοκιµαντέρ. Η
περίπτωση των κρατικών σταθµών είναι η µόνη
τηλεοπτικού σταθµού που συµβάλλει σ’ αυτήν την
περιπέτεια. Από τους ιδιωτικούς σταθµούς, ορισµέ-
νοι γυρίζουν περιστασιακά κάποιες τηλεταινίες και
λένε ότι βάζουν λεφτά.

Τα τελευταία δέκα χρόνια περίπου παρα-
τηρείται το φαινόµενο της επαναδραστη-
ριοποίησης των ιδιωτών παραγωγών στο
χώρο του ελληνικού κινηµατογράφου. Εί-
ναι µια ασιόδοξη εξέλιξη;
Βεβαίως και είναι αισιόδοξο. Είναι αναγκαίο να αρ-

χίσει η ιδιωτική παραγωγή να λειτουργεί πλήρως.
Μέχρι τώρα περιµένουν όλοι να εγκρίνει το Κέ-
ντρο, να βάλουν κάποιοι άλλοι κάποια πολύ λιγότε-
ρα ψιλά και να γίνει η ταινία. Όλ’ αυτά τα πράγµα-
τα θυµίζουν δουλειές του ποδαριού, θα έλεγα. Εί-
ναι καιρός η ιδιωτική παραγωγή να µπει µπροστά,
να ανδρωθεί µια τέτοια βιοµηχανία και να πάψει ο
ελληνικός κινηµατογράφος να ειναι προϊόν υπό
προστασία. Μέχρι τώρα ήταν όπως π.χ. οι πρόκες,
όπου δεν γίνονταν εισαγωγές προκειµένου να υ-
ποστηριχθεί µια υποτυπώδης, αδύναµη και φυτο-
ζωούσα ελληνική βιοµηχανία. Τελείως αντιπαρα-
γωγικά πράγµατα, δηλαδή.

Θα συνεχιστεί αυτή η τάση;
Ναι, είµαι αισιόδοξος ότι θα συνεχιστεί. Για τα απο-
τελέσµατα δεν θα µιλήσω, γιατί δεν είµαι καθόλου
αισιόδοξος.

∆εν είστε ικανοποιηµένος από το επίπεδο
των ελληνικών ταινιών;
Απ’ όσες έχω δει µέχρι τώρα, δεν είµαι καθόλου
αισιόδοξος –όχι µόνο απ’ αυτές που κάνουν οι ι-
διώτες παραγωγοί, που οι περισσότεροι, εκ των υ-
στέρων, έρχονται για να γυρέψουν την ενίσχυση
του Κέντρου, αλλά κι απ’ αυτές που συγχρηµατο-
δοτεί το Ε.Κ.Κ. Κοιτάξτε, αυτό το ίδιο το Φεστιβάλ
του Ελληνικού Κινηµατογράφου είναι ένα Βατερ-
λώ. Κι έχουν το θράσος να βγαίνουν και να φωνά-
ζουν και να λένε «λεφτά». Κανείς δεν βγαίνει να
πει «σενάρια». Κανείς δεν είπε «καλή δουλειά».
Για όνοµα του Θεού! Κοροϊδευόµαστε ή κρυβόµα-
στε πίσω απ’ το δάχτυλό µας; Σε κάποια εφηµερί-
δα σήµερα διάβασα ότι ανακοινώνεται µία λίστα µε
τα ονόµατα των ανθρώπων που υπογράφουν για
τη συρρίκνωση του ελληνικού κινηµατογράφου.
Ποια πολιτική συρρίκνωσης είδαν; Η συρρίκνωση

έρχεται ακριβώς από το γε-
γονός ότι το προϊόν που πα-
ράγεται είναι άκρως συζη-
τήσιµο. Το Ε.Κ.Κ θα κάνει
περισσότερες ταινίες φέ-
τος. Ναι, αλλά τι ταινίες θα
κάνει; Επειδή δεν υπάρχουν
κάποιοι µε κότσια να προ-
τείνουν καλές δουλειές,
πρέπει όλα αυτά τα πράγ-
µατα, που έρχονται κάθε
χρόνο στο Φεστιβάλ και τα
κατακρίνουν, να τα συνεχί-
ζει ως ίδια τακτική το Κέ-
ντρο; Αυτό τους βολεύει;
∆εν βγήκε κανένας σκηνο-
θέτης να διαµαρτυρηθεί και
να πει «επιτέλους, στοπ αυ-
τή η αθλιότητα». Μόνο φωνάζουν να δίνονται πε-
ρισσότερα λεφτά. Για ποιο λόγο; Για να τα πετάνε
απ’ το παράθυρο; Ποιος τους είπε ότι το Κέντρο
θα συρρικνώσει την ελληνική παραγωγή; Το Κέ-
ντρο θα την αυξήσει, και µάλιστα µε τρόπο τέτοιο
ώστε να µην έχουν καµία δικαιολογία.

Το πρόβληµα, συνεπώς, δεν είναι τα χρή-
µατα αλλά η απουσία καλών σεναρίων;
Το πρόβληµα είναι και τα λεφτά. Για να γίνουν τα
καλά σενάρια, τα λεφτά υπάρχουν. Αλλά πού θα
βρω τα καλά σενάρια; Με το φανάρι ψάχνουµε. Το
Κέντρο µπορεί να χρηµατοδοτήσει πάρα πολλές
ταινίες. Το πρόβληµα του Κέντρου είναι να βρει
προτάσεις και σενάρια άξια να χρηµατοδοτηθούν
–κι αυτό, παρακαλώ, να υπογραµµιστεί. Κι όποιος
έχει διαφορετική αντίληψη, να έρθει να κουβε-
ντιάσουµε µαζί δηµοσίως, µε στοιχεία. Είναι µέγα
ψεύδος ότι το Ε.Κ.Κ. θέλει να συρρικνώσει την πα-
ραγωγή: θέλει να την πολλαπλασιάσει και ψάχνει
µανιωδώς να βρει καλά σενάρια. Είµαστε σε αδιέ-
ξοδο. Η δική µου αγωνία δεν είναι τα λεφτά, αλλά
πού θα βρεθούν τα σενάρια για να γίνουν ταινίες.
Αναρρωτιέµαι, αυτοί που υπογράφουν γιατί το κά-
νουν; Μήπως θέλουν να σκεπάσουν κάτι άλλο –α-
µηχανίες, αδεξιότητες και ευθύνες δικές τους; Το
Κέντρο δεν  µπορεί να πετάει λεφτά και να χρη-
µατοδοτεί, όπως γίνεται µέχρι τώρα, όλο αυτό το
υποπροϊόν, εν τέλει. Για να τα πούµε έξω από τα
δόντια.

Σε τι, κατά τη γνώµη σας, υστέρησε η
προηγούµενη διοίκηση και οδηγηθήκαµε
σ’ αυτήν την κατάσταση;
Σε τίποτα. Απλώς, ακολούθησε µια άλλη πολιτική
και έκρινε ότι µε µια άλλη πολιτική µπορούν τα
πράγµατα να κυλήσουν. Πιθανόν, δεν ήθελε να α-
ναταράξει την επιφάνεια των πραγµάτων. Εγώ θέ-
λω να εφαρµόσω τη δική µου πολιτική, η οποία εί-
ναι σαφέστατη: καλές ταινίες και πολλές ταινίες,
µε κάθε τρόπο.

Αναζητά το Κέντρο την α-
νανέωση;
Έχω τονίσει πολλές φορές ότι
µε ενδιαφέρουν οι νέοι άνθρω-
ποι. Τους περιµένω, τους έχω
προσκαλέσει και προκαλέσει να
έρθουν µε τις δουλειές τους.
Αυτοί που έχουν µέσα τους πά-
θος και στοχασµό. Υπάρχει µια
στρατιά νέων ανθρώπων που
µπορούν να φέρουν καλά
πράγµατα. Αν έχουν µια πρότα-
ση που έχει κάποιο αντίκρυσµα,
που αποβλέπει κάπου, που κου-
βαλάει και αφορά πολύ περισ-

σότερους ανθρώπους απ’ αυτόν που θέλει να την
κάνει, βεβαίως να γίνει. Όσοι απ’ αυτούς είναι άξι-
οι µάστορες, να έρθουν, να δούµε το κοντάρι τους
και να δούµε τι µπορούν να πηδήξουν. Το Κέντρο
τους στρώνει το έδαφος της Ρόδου.

Πώς σας φαίνεται το Φεστιβάλ φέτος;
Έχει οργανωθεί πάρα πολύ καλά, παρά τον λυσσα-
λέο πόλεµο που του ασκήθηκε. Υπήρξε ένας πό-
λεµος χυδαίος και ανεπίτρεπτος. Είναι ντροπή.
Προσπάθησαν να το υπονοµεύσουν, να το µποϋ-
κοτάρουν και να αποτύχει, αλλά τα πήγε µια χαρά.
Και αποδεικνύει ότι κανείς δεν είναι αναντικατά-
στατος. ∆εν υπάρχουν ιερές αγελάδες, πώς να το
κάνουµε;

Συµµερίζεστε την άποψη ορισµένων ότι
το ελληνικό τµήµα του Φεστιβάλ είναι σε
δεύτερη µοίρα σε σχέση µε το διεθνές;
Η προηγούµενη διοίκηση, στα δεκατρία χρόνια της
εδώ, έκανε ό,τι έκαναν παλιά στα χωριά: όταν ερ-
χόταν κάποιος ξένος να του κάνουν το τραπέζι, έ-
κρυβαν τον παππού στην κουζίνα, επειδή δεν ήξε-
ρε να φάει µε το µαχαίρι. Ντρέπονταν για τον ελ-
ληνικό κινηµατογράφο και τον έκρυβαν πίσω από
την πόρτα. Οργάνωσαν και ένα «λόχο» ως κριτική
επιτροπή για να δίνει αυτά τα βραβεία, από αν-
θρώπους, υποτίθεται, που ήξεραν από κινηµατο-
γράφο, ενώ στην ουσία ήθελαν απλώς να ξεφορ-
τωθούν τον ελληνικό κινηµατογράφο. Πρωτάκου-
στα πράγµατα. Πρέπει να προβληθεί ο ελληνικός
κινηµατογράφος, να µελετηθεί ένα σχέδιο. Ελπίζω
να αλλάξει το επίπεδο του ελληνικού κινηµατο-
γράφου και να βρεθεί ένας τρόπος ώστε να µην
είναι το παραπαίδι του Φεστιβάλ. Και κυρίως να
µην είναι ένα πανηγύρι. Πρέπει τα πράγµατα να
γίνουν ώριµα, σοβαρά και µε αγάπη.

Συνέντευξη: Γιάννης Παλαβός

Ο νέος πρόεδρος του σηµαντικότερου φορέα υποστήριξης της εγχώριας κινηµατογραφίας, του Ελληνικού
Κέντρου Κινηµατογράφου, ο συγγραφέας Θανάσης Βαλτινός, µιλά στο «Πρώτο Πλάνο» για τη νέα πολιτική
του Ε.Κ.Κ., σχολιάζει τη σύγχρονη ελληνική παραγωγή και απαντά σε όσους κάνουν λόγο για επερχόµενη
συρρίκνωση του ελληνικού κινηµατογράφου.

‘‘Ελπίζω να αλλάξει το επίπεδο του ελληνικού κινηµατογράφου

και  να βρεθεί ένας τρόπος ώστε να µην είναι παραπαίδι 

το Φεστιβάλ των ελληνικών ταινιών στο διεθνές Φεστιβάλ

’’

ΘανάσηςBαλτινός

(φωτ. αρχείου)

Aπό τη συνέντευξη τύπου του EKK/EFAD
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Γιατί επιλέξατε στην ται-
νία σας να διαπραγµα-
τευτείτε το θέµα της εκ-
κλησίας, που είναι ένα
θέµα ταµπού στο Μεξι-
κό;
Για ‘µένα η ταινία είναι αρκε-
τά ήρεµη και δεν περιέχει τί-
ποτα σκανδαλώδες. Υπάρ-
χουν πολλά στραβά στην εκ-
κλησία στο Μεξικό, όπως ας
πούµε, ότι πολλές φορές ε-
λέγχει το εµπόριο των ναρ-
κωτικών. Όλα αυτά γράφο-
νται στις εφηµερίδες, αλλά
το κακό είναι ότι οι µεξικανοί
δεν τις διαβάζουν. Πέρα από το πρόβληµα του α-
ναλφαβητισµού, ο κόσµος είναι εθισµένος στην
τηλεόραση. Πάντως, εγώ δεν ασχολήθηκα µε τις
σκοτεινές πτυχές του θεσµού της εκκλησίας. Πα-
ρόλα αυτά η εκκλησία θα ήθελε να εµποδίσει την
ταινία, αλλά όταν βγήκε στις αίθουσες και το κοινό

αντέδρασε τόσο θετικά, έγινε σα-
φές ότι δεν µπορεί να ελέγχει
τις καταστάσεις. Το µεξικάνικο
κοινό είναι πιο ανοιχτό σε νέα ε-
ρεθίσµατα από ό,τι φαντάζεται
κανείς.

Αντιµετωπίσατε δυσκολίες
στη δηµιουργία της ταινίας;
Εκτός από τα… πέντε χρόνια
που χρειάστηκα για να βρω λε-
φτά, δεν αντιµετώπισα δυσκολίες.
Από τη στιγµή που ξεκίνησα τα
γυρίσµατα, όλα κύλησαν οµαλά.
Μάλιστα, είχα και τη θεία βοή-
θεια… Για παράδειγµα, σε µια
σκηνή ήθελα να έχω οµίχλη.

Όµως, δεν µ’ άρεσε η ιδέα να χρησιµοποιήσω τε-
χνητά µέσα. Στάθηκα τόσο τυχερός, που από το
πουθενά εµφανίστηκε φυσική οµίχλη. Ένα µικρό
θαύµα…

Πώς δουλεύετε τους δια-
λόγους;
Σε γενικές γραµµές, για να
γράψεις καλούς διάλογους
χρειάζεσαι καλό αυτί. Αυτί για
τη γλώσσα. Γεννήθηκα µε αυ-
τό. Πιστεύω ότι οι άνθρωποι
γεννιούνται µε αυτό το ταλέ-
ντο. Βοηθάει πολύ. Αυτό που
προσπαθώ να κάνω είναι να
φτιάχνω τις ατάκες ανάλογα
µε τον χαρακτήρα του κάθε
προσώπου. Ο κάθε χαρακτή-
ρας έχει µια φωνή, την οποία
µπορείς να διαχωρίσεις ξεκά-
θαρα. Μόλις έχω τη φωνή της
περσόνας µέσα µου, µετά γίνεται µια διαδικασία
αυτοµατοποιηµένη. ∆εν ξοδεύω πολύ χρόνο σ’
αυτό, αλλά το διασκεδάζω πολύ. Έτσι, διασκέδασα
και τη συγγραφή του σεναρίου για την ταινία Θέ-
λω και τη µαµά σου που είχε πολλούς διάλογους.

Ποιο είναι το πιο σηµαντι-
κό σ’ ένα σενάριο;
Σίγουρα η δοµή και η δηµιουρ-
γία του χαρακτήρα. Ο διάλογος
είναι µόνο ένα µέρος αυτού του
συνόλου. Μερικές φορές φτιά-
χνω και λίστα µε τα γούστα και
τις ιδιοτροπίες του κάθε χαρα-
κτήρα. Στο Θέλω και τη µαµά
σου, ο αδερφός µου κι εγώ
δουλέψαµε το σενάριο µε τους
ηθοποιούς και φτιάξαµε κάτι
σαν βιογραφία για τον καθένα.
Αυτό βοηθάει και στο σκηνοθε-
τικό µέρος, αφού ξεκαθαρίζει σ’
όλους πού βρίσκονται και τι

πρέπει να κάνουν.

Συνεντεύξεις: Σωτήρης Mπαµπατζιµόπουλος

AºIEPøMA ™TO ME•IKANIKO KINHMATO°PAºO
Carlos Carrera
σκηνοθέτης της ταινίαςTο πάθος του πατέρα Aµάρο

Carlos Cuaron
σεναριογράφος της ταινίας Θέλω και τη µαµά σου

NEO™ IP§AN¢IKO™ KINHMATO°PAºO™ 

Γιατί "µνήµη χρυσόψαρου";
Απλά γιατί οι άνθρωποι όταν είναι ερω-
τευµένοι έχουν µνήµη χρυσόψαρου. Πλη-
γώνονται και µετά τα ξεχνάνε όλα και κά-
νουν πάλι τα ίδια λάθη.

Πώς προσεγγίζετε το θέµα του έ-
ρωτα στην ταινία;
Το ερώτηµα που τίθεται, από την αρχή
κιόλας της ταινίας, είναι το τι είναι έρωτας.
Το θέµα είναι αν µαθαίνουµε τίποτα από
τη διαδικασία µιας σχέσης ή απλά συνεχί-
ζουµε να κάνουµε τα ίδια λάθη. Το βασικό
ερώτηµα είναι αν ο έρωτας µπορεί να θε-
ραπεύσει µια πληγωµένη καρδιά.

Αυτό που βλέπουµε στην ταινία είναι µια εικόνα της σύγχρονης κοι-
νωνίας;
Τα τελευταία δέκα χρόνια στην Ιρλανδία, τα πράγµατα έχουν αλλάξει πολύ ως
προς τον τρόπο που σκέφτεται ο κόσµος. Στην ταινία βλέπουµε τις διαφορές
της ιρλανδικής κοινωνίας σε σχέση µε την αµερικάνικη, ας πούµε. Στην Ιρλαν-
δία οι άνθρωποι παντρεύονται και θεωρούν ότι αυτό είναι, ενώ στην Αµερική υ-
πάρχει η νοοτροπία τού να έχεις περισσότερους συντρόφους. Αν ο άλλος κάνει
κάτι που δεν σου αρέσει, τον αλλάζεις αµέσως. Νοµίζω πως αυτή η νοοτροπία
έρχεται σιγά σιγά και στην Ιρλανδία αλλά ακόµα κρατάµε στο πίσω µέρος του
µυαλού µας ότι ερωτευόµαστε µια φορά για πάντα. ∆είτε για παράδειγµα τον
Μπόνο. Είναι ο µόνος σταρ που µπορώ να σκεφτώ που είναι παντρεµένος µε
τη γυναίκα του τόσα χρόνια. Έτσι, θα λέγαµε ότι υπάρχει µια νέα Ιρλανδία και
µια παλιά µε τις ροµαντικές ιδέες που χάνεται λίγο λίγο.

Ποιο είναι το µήνυµα που θέλετε να περάσετε στο θεατή;
Αυτό που προσπαθούµε να πούµε είναι ότι ο έρωτας είναι ένα θέµα που αφο-
ρά όλον τον κόσµο, είτε πρόκειται για ετεροφυλόφιλους είτε για οµοφυλόφι-
λους. Όλοι περνάµε από τις ίδιες χαρές αλλά και λύπες που δίνει ο έρωτας.

Ποιο ήταν το κίνητρο για τη δηµι-
ουργία της ταινίας;
Όταν έκανα την πρώτη µου ταινία, το
Last days in Dublin, χρειαζόµουν λεφτά
και έτσι, όταν ήµασταν στη φάση του µο-
ντάζ, δούλευα ταυτόχρονα τα βράδια σε
delivery πιτσαρίες και κινέζικα. Την ίδια
στιγµή σκεφτόµουν το θέµα της επόµε-
νης ταινίας. Ήθελα να ασχοληθώ µε ένα
µαγαζί που πουλάει junk food. Μου φαι-
νόταν πολύ ενδιαφέρων χώρος.

Βλέπουµε τον κεντρικό ήρωα, τον
Φάτσο, λίγο µπερδεµένο. Τι θέλει α-
πό τη ζωή του;
Όλη η ιστορία είναι γύρω από το γεγονός ότι δεν ξέρει τι θέλει. Βρίσκεται µέσα
σ’ έναν κύκλο εµµονής µε το παρελθόν, αντί να αναζητήσει κάτι καινούργιο. Το
θέµα είναι να µάθει να προχωράει µπροστά. Παρόλα αυτά, δεν ήθελα στο τέ-
λος της ταινίας να δω τον Φάτσο διαφορετικό. Να έχει πάρει, για παράδειγµα,
ένα µάθηµα από τη ζωή, να προχωράει αφήνοντας το παρελθόν πίσω. Στο τέ-
λος τον βλέπουµε εκεί ακριβώς απ’ όπου ξεκίνησε. Αυτό βέβαια είναι και το
πιο αληθινό, γιατί στην πραγµατικότητα οι άνθρωποι δεν αλλάζουν ποτέ. Βοηθά-
ει τους άλλους γιατί δεν υπάρχει κανείς άλλος να το κάνει.

Τι σηµαίνει το "φαινόµενο του φωτοστεφάνου";
Όταν βλέπεις κάποιον που δεν είναι καλά ντυµένος ή ξυρισµένος, σου έρχεται
στο µυαλό ότι ο χαρακτήρας του δεν είναι καλός. Αυτός ο τρόπος σκέψης είναι
στην ανθρώπινη φύση. Αντιθέτως, όταν βλέπεις κάποιον καλοντυµένο σου είναι
πιο εύκολο να τον εµπιστευτείς, ακόµα κι αν δεν υπάρχει καµία σχέση ανάµεσα
στην εµφάνιση και στο ποιος είσαι πραγµατικά. Συζητώντας µε κάποιον, µου εί-
πε πως στο marketing όλο αυτό ονοµάζεται The halo effect (Το φαινόµενο του
φωτοστεφάνου). Αυτό που συµβαίνει στην ταινία είναι το ακριβώς αντίθετο. Ο
Rooster για παράδειγµα, που φαίνεται κακός στην αρχή, στο τέλος σώζει τον
Φάτσο.

Συνεντεύξεις: Όλγα Kοζάτη

Liz Gill
σκηνοθέτις της ταινίας Mνήµη χρυσόψαρου

Lance Daly
σκηνοθέτης της ταινίας Tο φαινόµενο του φωτοστέφανου





Πολλά επίπεδα
Αυτό που ψάχνω πάντα είναι ένα πρόσθετο επίπε-
δο στην ιστορία και τους διαλόγους. Αυτό το επίπε-
δο εκφράζει κάτι που δεν µπορεί να αποδοθεί µε
τα λόγια. Η λέξη «ονειρεύοµαι» στον τίτλο εδραιώ-
νει µια σύνδεση µε το υποσυνείδητο. Μια από τις
δύο γυναίκες στην ταινία µου, η Λάρα, είναι κατά
τον ίδιο τρόπο ανίκανη να εξηγήσει γιατί προτιµά έ-
ναν άλλο άντρα αντί του Κόνιοκ. Ενδιαφέροµαι για
τα όρια της λογικής και για την ενστικτώδη αναζή-
τηση του αδύνατου, όπως θεωρούσαν πολλοί το
διάστηµα πριν από την πτήση του Γκαγκάριν.

Τότε και τώρα
Ποτέ δεν µε ενδιαφέρει µια συγκεκριµένη ιστορική
περίοδος. Αφηγούµαι µια ιστορία για ‘µένα και για
αυτούς που είναι γύρω µου. Παίρνω πολύ σοβαρά
όµως τη φυσικότητα της όψης των πραγµάτων. Με
ενδιαφέρει πολύ η ιστορική ακρίβεια.
∆εν συγκρίνω τις εποχές –πώς ήταν τότε και πώς
είναι τώρα. Οι 20χρονοι στη σηµερινή Ρωσία ίσως
να µην κατανοούν το λόγο που ο ήρωας της ταινίας
θέλει να αυτοµολήσει. Τώρα, αν θέλεις να µετανα-
στεύσεις, µπορείς απλώς να το κάνεις. Τα πράγµα-
τα έχουν αλλάξει. Με ενδιέφερε να βρω ορισµούς
ως προς την ελευθερία και την έλλειψή της. ∆εν
εννοώ τόσο σε πολιτικό επίπεδο, όσο σε πνευµατι-
κό. Το διάστηµα είναι για τους χαρακτήρες µου κάτι
σαν τη γη του ονείρου. Ο Γκέρµαν θέλει να απο-

δράσει σε ένα είδος µαγικού βασιλείου. Ψάχνουν
µια ελευθερία µεταφυσική, όχι τόσο πολιτική.

Άλλες σκέψεις 
Η Ρωσία είναι µια πολύ σκληρή χώρα. Αλλά θέλω
ένα θετικό συναίσθηµα να µείνει στο θεατή αφού
τελειώσει η ταινία.
Η ταινία µου είναι ένα δράµα µε µια δόση ειρωνεί-
ας και διακριτικής κωµωδίας. Έχει κάποια µελοδρα-
µατικά στοιχεία επίσης. Ο Πίντερ όριζε ένα έργο
του ως comedy of threat. Μου αρέσει πολύ αυτός
ο ορισµός και ίσως να ταιριάζει στην ταινία µου.

Eπιµέλεια: Kωνσταντίνος Σαµαράς
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Πίστολ Όπερα / Pisutoru Opera
του Seijun Suzuki (Iαπωνία, 2001)
Η Μιγιούκι Μιναζούκι είναι το Νο 3 στην κα-
τάταξη των επαγγελµατιών δολοφόνων. Συνα-
ντιέται µε την πράκτορα του συνδικάτου των
επαγγελµατιών δολοφόνων και αναλαµβάνει
µια υπόθεση: να δολοφονήσει την ερωµένη
του διευθυντή µιας επιχείρησης. Συναντάει, ε-
πίσης, τον Νο 4, έναν άνδρα σε αναπηρική κα-
ρέκλα και τον σκοτώνει. Η Μιγιούκι δεν είναι
πλέον ασφαλής. Είναι αναγκασµένη να αντιµε-
τωπίσει όλους αυτούς τους άγνωστους ε-
χθρούς µε παράξενα ονόµατα, όπως «ο χει-
ρούργος που δεν πονά» ή «το µαύρο άλο-
γο»… Μάλλον ένα µπαλέτο, παρά µια όπερα, η
ταινία έχει ως κεντρικά στοιχεία το χρώµα, τη
µορφή και την κίνηση. Η αφήγηση, οργανωµένη
σε µια σειρά από θεατρικά «tableaux», όπου
κεντρική θέση κατέχει η φιγούρα της «killer»,
διαθέτει κάτι από τη δοµή ενός ονείρου.

» Seijun Suzuki Tribute • Παύλος Zάννας, 14:30

Aδελφές / Hermanas
της Julia Solomonoff (Aργεντινή-Iσπανία, 2005)
Τέξας, 1984: η Νατάλια και η Έλενα Λεβίν, α-
δελφές οι οποίες χωρίστηκαν ενώ ήταν ακόµα
έφηβες, συναντιούνται 9 χρόνια αργότερα. Η
Νατάλια, που ζει στην Ισπανία από το 1975, ό-
ταν αναγκάστηκε να φύγει από την Αργεντινή
µετά την εξαφάνιση του φίλου της, Μαρτίν, πά-
ει να επισκεφτεί την Έλενα που µόλις µετακό-
µισε στις ΗΠΑ. Ο πατέρας τους, διανοούµε-
νος και δηµοσιογράφος, πέθανε αφήνοντας πί-

σω του ένα ανέκδοτο µυθιστόρηµα το οποίο η
Έλενα έχει φέρει µαζί της, αν και δεν το έχει
διαβάσει. ∆ιαβάζοντας το βιβλίο, η Νατάλια
καταλαβαίνει ότι πρόκειται για την ιστορία της
οικογένειάς της κατά τη διάρκεια της δικτατο-
ρίας. Η Νατάλια αρχίζει να θέτει διάφορα ερω-
τήµατα. Ποιος πρόδωσε τον Μαρτίν; Ποιος ή-
ξερε πού ήταν το βράδυ που τον έπιασαν; Για-
τί την είχε εµποδίσει ο πατέρας της να δει τον
Μαρτίν εκείνο το βράδυ;

» ID-05 • Ciné Tζον Kασσαβέτης, 15:30

H παράκληση / La neuvaine
του Bernard Édmond (Kαναδάς, 2005)
Η Ζαν είναι µια γιατρός που ταλαιπωρείται α-
πό τις τύψεις για το θάνατο µιας ασθενούς και
του µωρού της. Απεγνωσµένη, φεύγει από το
Μοντρεάλ µε σκοπό να αυτοκτονήσει. Καθώς
στέκεται σε µια προβλήτα, θέλοντας να πηδή-
ξει στο ποτάµι, την εµποδίζει ένας νεαρός ά-
ντρας, ο οποίος έχει έρθει να προσευχηθεί για
την ετοιµοθάνατη γιαγιά του. Η Ζαν συγκινεί-
ται από τον Φρανσουά, και πείθεται να τον α-
κολουθήσει και να φροντίσει τη γιαγιά του.

» ID-05 • Παύλος Zάννας, 17:00

Πριγκήπισσα Pακούν
Operetta tanuki goten
του Seijun Suzuki (Iαπωνία, 2005)
Όταν ο Αζούτσι Μοµογιάµα, δεσπότης του
Κάστρου της Χάριτος, µαθαίνει ότι ο γιος του,
Πρίγκιπας Αµετσίγιο, σύντοµα θα γίνει πιο ό-
µορφος από τον ίδιο, αποφασίζει να τον εξο-
ρίσει. Μια µέρα, η Πριγκίπισσα Τάνουκι πηγαί-
νει να επισκεφτεί το Παλάτι των Ρακούν. Κα-
θώς βαδίζει στο Ιερό Βουνό, βλέπει τον Αµε-
τσίγιο να κοιµάται. Οι δύο νέοι θα γνωριστούν
και ένας µεγάλος έρωτας θα γεννηθεί ανάµεσά
τους…
Η ταινία είναι µια δυτική οπερέτα µε σύγχρο-
νη µουσική, βασισµένη σ’ έναν παραδοσιακό
µύθο της Άπω Ανατολής, που αποδίδεται µε

εικόνες διάστικτες από επιρροές τόσο της
∆ύσης όσο και της Ανατολής. Ιστορία ενός α-
ταίριαστου και ανέφικτου έρωτα, η ταινία έχει
τη γοητεία και τη σαγήνη ενός παραµυθιού.

» Seijun Suzuki Tribute • Ciné Tζον Kασσαβέτης, 18:00

Στο κρεβάτι / En la cama
του Matias Bize (Xιλή-Γερµανία, 2005)
∆υο νέοι άνθρωποι, ο Μπρούνο κι η Ντανιέλα,
συναντιούνται σ’ ένα καφέ και λίγες ώρες αρ-
γότερα πηγαίνουν σ’ ένα ξενοδοχείο για να κά-
νουν έρωτα. ∆εν ξέρουν τίποτε ο ένας για τον
άλλον, ούτε καν το όνοµα. Μετά το σεξ, αρχί-
ζουν αυθόρµητα να µιλάνε. Πολύ σύντοµα, αυ-
τοί οι δύο ξένοι συνειδητοποιούν ότι κάτι χη-
µικό έχει συµβεί. Παίζουν, κάνουν πλάκα, νιώ-
θουν καλά µαζί και κάνουν έρωτα ξανά, αλλά
αυτή τη φορά πιο οικεία, πιο τρυφερά. Ωστό-
σο, καθώς αµφιταλαντεύονται συνέχεια ανάµε-
σα στην αλήθεια και τα ψέµατα, την αγάπη και
το µίσος, την εµπιστοσύνη και την καχυποψία,
το αίσθηµα που πάει να γεννηθεί ανάµεσά τους
δεν αντέχει. Το κρεβάτι, ως κυρίαρχη παρουσία
στην ταινία, συµβολίζει τα όνειρα, την αναπαρα-
γωγή, την ανάπαυση, και την ελευθερία, αποµο-
νώνοντας τους δύο εραστές από  τα δεσµά της
έξω ζωής, της πραγµατικότητας. Η Ντανιέλα κι
ο Μπρούνο µας δίνουν µια τρυφερή, λυρική αλ-
λά και κυνική µατιά στην αγάπη και τη σεξουα-
λικότητα.

» ID-05 • Παύλος Zάννας, 19:00

Oνειρεύοµαι το διάστηµα
Kosmos kak predchuvstvie
του Alexey Uchitel (Pωσία, 2005)
To 1957 η Σοβιετική Ένωση εκτόξευσε τον
πρώτο τεχνητό δορυφόρο στο διάστηµα, ανα-
νεώνοντας την ελπίδα των πολιτών, οι οποίοι
ζούσαν φυλακισµένοι µέσα στην ίδια τους τη
χώρα. Η αίσθηση που κυριαρχούσε ήταν πως
µια υπέροχη εποχή ελευθερίας πλησίαζε. Ο α-
φελής Κονιόκ, ένας µάγειρας και µποξέρ ταυ-

τόχρονα, ζει στην περιορισµένη ζώνη ενός λι-
µανιού και γίνεται φίλος µε έναν αινιγµατικό
Γερµανό, ο οποίος είναι ένας πρώην πολιτικός
κρατούµενος που θέλει να λιποτακτήσει. Ενώ ο
προπονητής του Κονιόκ θέλει να αποκαλύψει
το µυστικό του Γερµανού, ο Ρώσος απλά θέλει
να διατηρήσει τη σχέση µε το φίλο του και να
κερδίσει την καρδιά της σερβιτόρας Λάρα.

» ID-05 • Ciné Tζον Kασσαβέτης, 20:30

H ιστορία δύο αδελφών
Janghwa, hongryeon
του Kim Jee-woon (N. Kορέα, 2003)
Tο ψυχολογικό αυτό θρίλερ αφηγείται την ι-
στορία δύο αδελφών, της Σου-µι και της Σου-
γεόν. Από εύπορη οικογένεια, οι δύο κοπέλες
έχουν περάσει ένα διάστηµα σε ψυχιατρική
κλινική. Έχοντας θεραπευτεί, πηγαίνουν να ζή-
σουν µε τον πατέρα και την εκκεντρική µητριά
τους. Σύντοµα όµως, γίνεται σαφές ότι τα ψυ-
χολογικά προβλήµατα των δύο αδελφών όχι
µόνο εµµένουν, αλλά έχουν χειροτερέψει εξαι-
τίας της ανισόρροπης συµπεριφοράς της µη-
τριάς τους και των φαντασµάτων που στοιχει-
ώνουν το σπίτι. Μήπως όµως, όλα αυτά είναι
παραισθήσεις; Και µήπως το αληθινό φάντα-
σµα είναι κάποιος άλλος;

» Kim Jee-woon Tribute • Ciné Tζον Kασσαβέτης, 23:00

OÈ Ù·ÈÓ›Â˜
ÙË˜ ËÌ¤Ú·˜

Το Ονειρεύοµαι το διάστηµα του Αλεξέι Ούτσιτελ λαµβάνει χώρα στην
ΕΣΣ∆ του 1957: ο πρώτος τεχνητός δορυφόρος έχει εκτοξευτεί στο
διάστηµα και ένας ολόκληρος λαός καταλαµβάνεται από µια
απροσδιόριστη ελπίδα.

UchitelAlexey
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Από τη µικρού.. στη µεγάλου µήκους
Είναι αλήθεια ότι παρότρυνα τον Jérôme να γυρίσει µια ταινία µεγάλου
µήκους πάνω σε µια ιδέα που αρχικά  προοριζόταν  για µικρού µή-
κους... Η ιστορία µου φαινόταν τόσο καλοφτιαγµένη και ενδιαφέρου-
σα... Ήµουν ενθουσιασµένη. Γιατί να περιορίσει µια ταινία µε τόσο
πλούσιο υλικό στη διάρκεια των πέντε λεπτών, καταδικάζοντάς την σε
διανοµή αποκλειστικά για φεστιβάλ; Μετά από κάποιο σηµείο είχε
κουραστεί να κάνει εξαιρετικές δουλειές, οι οποίες όµως απευθύνο-
νταν σε αριθµητικά περιορισµένο κοινό... Μου άρεσε η κατάσταση αυ-
τού του κοριτσιού. Απολύτως αντικοινωνική και αποστερηµένη από α-
γάπη, κανείς δεν της έδινε σηµασία, δεν την έβλεπε καν. Κυρίως συ-
γκινήθηκα από το πώς η γνωριµία της µε έναν άνθρωπο της ξαναδί-
νει ζωή. Αλλά  και αµοιβαία πώς ο ένας αναζωογονεί τον άλλο. Πρό-
κειται για µια ταινία που µας προκαλεί επίσης να "δούµε", κάτι το ο-
ποίο έχει γίνει σπάνιο στον κινηµατογράφο. Αυτή τη φορά δεν παρε-
νέβην καθόλου στη συγγραφή του σεναρίου, τη δοµή ή τον χαρακτήρα
της ηρωίδας. Άφησα τον Jérôme να γράψει και να φανταστεί, πρώτον
γιατί πιστεύω ότι δεν ήθελε την παρέµβασή µου, αλλά κυρίως γιατί δι-
αισθανόµουν ότι ήξερε τι έκανε.

Προσέγγιση της Φανύ
∆εν "βλέπω" τους χαρακτήρες. Ξέρω ότι θα προσπαθήσω να είµαι αυ-
τό που είναι και οι ίδιοι τους, αλλά δεν είµαι καθόλου προκατειληµµέ-
νη. Υπάρχουν στοιχεία σχιζοφρένειας στον χαρακτήρα της Φανύ ή
στοιχεία που προδίδουν µια διχασµένη προσωπικότητα. Είναι δειλή, µα
συγχρόνως και αγρίµι. Πιστεύω ότι υπάρχουν πολλές γυναίκες σαν
αυτή. ∆υσκολεύονται να ενσωµατωθούν σε ένα σύνολο, δεν µπορούν
να συνηθίσουν σ' αυτή την ιδέα.
Από την άρχη δεν υπήρξε κάποιο συγκεκριµένο µοντέλο. Θέλαµε να
παραµείνουµε στα στοιχεία της ανθρώπινης πλευράς της... Πώς ήταν
η ζωή της παλαιότερα, γιατί κατοικούν εκεί... Βασικά πράγµατα, στη
σφαίρα του πραγµατικού πάνω στα οποία δοµήθηκε ο χαρακτήρας
της Φανύ. Αλλά δεν ήταν µόνο αυτά. Μου φαίνεται ότι πρόκειται για
έναν ρόλο που σχηµατίστηκε και µέσω της αφοµοίωσης. Ο Jérôme
µου έδωσε να διαβάσω µερικά διηγήµατα, όπως  το "Χανς, ο σκαντζο-
χειρός µου" των αδελφών Γκριµ... Κατόπιν µου είπαν ότι στη σκηνή
µε τις καρέκλες, έµοιαζα κι εγώ µε σκαντζόχοιρο. Είχαν πραγµατικά
δίκιο, κι όµως εγώ δεν το είχα αντιληφθεί. Κάνουµε πράγµατα και συ-
νειδητοποιούµε ότι ξεπερνούν αυτό που αρχικά είχαµε καταλάβει.

Γκαµπριέλ
Έχουν µια φλογερή σχέση µε την Φανύ, δεν είναι έτσι; Νοµίζω ότι ο
Γκαµπριέλ δεν ενηλικιώθηκε στη σχέση του µαζί της. Είναι ερωτευµέ-
νος µαζί της, αλλά δεν το δείχνει. Φοβάται αυτή την οικειότητα. Τον
ελκύει και συγχρόνως τον απωθεί. "Αυτό το κορίτσι είναι σαν εµένα,

αλλά εγώ δεν θέλω να είµαι σαν αυτή, είµαι φυσιολογικός..." Την ίδια
στιγµή όµως την κατανοεί. Προσπαθεί να µείνει στην πλευρά των ε-
νηλίκων, άλλωστε είναι παντρεµένος.

Όσκαρ
Ένα ακόµη µυστήριο πρόσωπο, σαν να βγήκε από παραµύθι. Ο Jérôme
έκοψε µια σκηνή που διηγούνταν ορισµένα στοιχεία για την πορεία
αυτού του άνδρα, καθώς αντιλήφθηκε ότι οι εξηγήσεις πάνω σ' αυτό
το πρόσωπο δεν ταίριαζαν µε την ταινία. Ο ρόλος θα βυθιζόταν υπό το
ψυχολογικό βάρος. Άλλωστε αυτό που αξίζει σ' αυτή την ταινία είναι η
διαίσθηση των πραγµάτων. Η Φανύ έχει έναν τρόπο έφρασης τόσο ι-
διαίτερο που δεν θα µπορούσε να συγκινήσει κανέναν άλλο, έναν τρό-
πο που θα έκανε οποιονδήποτε εκτός από τον Όσκαρ να τη στείλει
πίσω στα φαντάσµατά της, ενώ αυτός τη δέχεται όπως είναι. Με τον ί-
διο τρόπο λειτουργούµε ο Jérôme και εγώ. Ο Όσκαρ την ακούει και η
Φανύ το καταλαβαίνει αµέσως. Έτσι κατορθώνουν να εξηµερώσουν ο
ένας τον άλλο.

Τα γυρίσµατα
Κατά τη διάρκεια των γυρισµάτων, αυτό που µε εξέπληξε ήταν η σι-

γουριά του Jérôme ως προς την τοποθέτηση της κάµερας. Ήξερε πά-
ντα  πώς να διηγηθεί µια σκηνή. ∆εν γνώριζε απαραίτητα όλα όσα θα
έλεγε, άλλα γνώριζε την ουσία. Αυτό συµβαίνει εφόσον συνδέεσαι στε-
νά µε αυτό που έγραψες και θέλεις να κινηµατογραφήσεις.

Το σώµα
Σπάνια βλέπουµε στον κινηµατογράφο ολόκληρα σώµατα µε την έκ-
φρασή τους. Είµαστε επικεντρωµένοι κατά κύριο λόγο στο πρόσωπο.
Στην ταινία η λήψη ενός κοµµατιού γίνεται από απόσταση. Όχι όµως
µε διάθεση θεωρητικοποίησης. Το σώµα είναι ένας τρόπος να αποδο-
θεί ο γεµάτος συγκρούσεις χαρακτήρας της Φανύ. Η εύθραυστη ψυ-
χολογία αλλά και ο δυναµισµός της.

Η προετοιµασία
Η δουλειά µε τον Jérôme κυλά όπως η ζωή. Αστειευόµαστε για δύο ώ-
ρες και µετά µιλάµε για την Φανύ µέσα σε πέντε λεπτά. Κι αυτό συµ-
βαίνει παράλληλα µε τόσα άλλα πράγµατα. Γίνοµαι όλο και πιο αντίθε-
τη στο να µιλώ ανοιχτά για κάτι και να το θεωρητικοποιώ. Απεχθάνο-
µαι να πρέπει να αποδείξω ή να εξάγω ένα συµπέρασµα. Όλα αυτά
που µου λέει ο Jérôme τα κρατώ µέσα µου. Και κατά τη διάρκεια των
γυρισµάτων τα φέρνω στην επιφάνεια. Μου έγραψε ένα κείµενο 20
γραµµών πάνω στο φόβο του σώµατος όταν αγγίζεται, το εφιαλτικό
βίωµα αυτού του σώµατος. ∆ίχως όµως να το ονοµάσει, καθώς έτσι
δεν θα µπορούσε να µιλήσει γι' αυτό, όπως ούτε κι εγώ. ∆ιαβάζοντας
το κείµενο, το περιεχόµενό του µου µεταδόθηκε και κατόπιν κατάφε-
ρα να το αποδώσω. Έγραψε επίσης 2-3 σελίδες για το παρελθόν κά-
θε χαρακτήρα, πώς µεγάλωσε ο καθένας, µέσα από λεπτοµέρειες
που συγκέντρωναν τα ουσιώδη σηµεία. Έδωσε τις σελίδες στους ηθο-
ποιούς, κανένας µας όµως δεν είχε το δικαίωµα να διαβάσει τις σελί-
δες του άλλου. Η δουλειά γινόταν πάνω στη συναίσθηση και τη διατή-
ρηση του προβληµατισµού µας, ούτως ώστε να µπορέσουµε να τον α-
ναπαραστήσουµε. Προσπαθήσαµε να κρατήσουµε το νόηµα αυτών
που δεν µπορούµε να προφέρουµε µε λέξεις.

Το ανοιχτό φινάλε
Έπρεπε να γυρίσουµε το τέλος  όπως ήταν γραµµένο, µε αποχαιρετι-
σµό. Την ηµέρα του γυρίσµατος φέρθηκα απαίσια... Μάλλον ένιωθα ό-
τι δεν ταίριαζε. Κατά την ανάγνωση είχα πει ότι αυτή η σκηνή µπορού-
σε να γίνει, δίχως όµως να το πιστεύω πραγµατικά. Στις 7 το πρωί, ό-
ταν έπρεπε να την επαναλάβω, ήταν αδύνατον να παίξω… Μου αρέ-
σει η ιδέα να ερµηνεύει ο καθένας το τέλος µε τον δικό του τρόπο.
Μερικοί πιστεύουν ότι θα κάνει στροφή 180 µοιρών και θα ξαναγυρί-
σει, άλλοι ότι επιτέλους  είναι ελεύθερη και θα ξαναφτιάξει τη ζωή
της. Όλοι πάντως το βρίσκουν υπέροχο… 

Eπιµέλεια: Kωνσταντίνος Σαµαράς

∆υστυχώς, η απόφαση του Jérôme
Bonnell να µην επισκεφτεί το
Φεστιβάλ Κινηµατογράφου
Θεσσαλονίκης µας στέρησε και την
παρουσία της Nathalie Boutefeu,
µούσας του στη ζωή και την τέχνη...

Γίνοµαι όλο και πιο αντίθετη στο να µιλώ

ανοιχτά για κάτι και να το θεωρητικοποιώ.

Απεχθάνοµαι να πρέπει να αποδείξω 

ή να εξάγω ένα συµπέρασµα

‘‘

BoutefeuNathalie
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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’

Ciné ΦPINTA ΛIAΠΠA Ciné TΩNIA MAPKETAKH Ciné TZON KAΣΣABETHΣ Ciné ΣTAYPOΣ TOPNEΣ ΠAYΛOΣ ZANNAΣ
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Υγρή έρηµος
του Κωστή Μπασογιάννη 
Ήταν η τελευταία νύχτα της
ζωής του. Μέσα στην υγρή του
φυλακή, άκουσε µια γυναικεία
φωνή να του µιλά σαν να τον
γνώριζε από πάντα. Τι να ήταν εκείνη η παράξενη µορφή
που έδειχνε να τον ξέρει τόσο καλά, ενώ αυτός δεν την
είχε δει ποτέ;

• Βραβείο ΕΤΕΚΤ

The Mirror Stage
του Σπύρου Σιάκα
Μια ξύλινη κούκλα ζει τις τε-
λευταίες στιγµές της πριν της
τοποθετήσουν τα νήµατα χει-
ρισµού και το χειριστήριο και
γίνει µαριονέτα-χορεύτρια. Έξω από το παράθυρό της,
µια γιγαντοαφίσα χοροθεάτρου λειτουργεί σαν καθρέ-
φτης όπου η κούκλα προσπαθεί να προσδιορίσει την ο-
ντότητά της.

• ∆ιάκριση-Κίνητρο ΕΚΚ

∆εύτερη φύση
του Βαρδή Μαρινάκη
Ένας αξιωµατικός του ναυτι-
κού και ένα µικρό κορίτσι α-
ντιµετωπίζουν το φόβο, µόνοι
τους µέσα στη φύση.

• ∆ιάκριση-Κίνητρο ΕΚΚ

∆ε κατ
του Βασίλη Κεχαγιά
Μια γάτα έγκλειστη σ’ ένα α-
διαφανές κουτί και απειλούµε-
νη από την τυχαία εκπυρσο-
κρότηση ενός όπλου δεν είναι
ούτε νεκρή, ούτε ζωντανή. Είναι εν δυνάµει και τα δύο.
Μόνο το άνοιγµα του κουτιού –η παρατήρηση– την το-
ποθετεί οριστικά σ’ έναν απ’ τους δύο κόσµους.

• Τιµητική ∆ιάκριση Μοντάζ στον Βασίλη Κεχαγιά
• Τιµητική ∆ιάκριση Καλύτερης Γυναικείας Ερµηνείας 
στην Εύη Μέρµυγκα 
• Βραβείο ΕΤΕΚΤ 

Τα σαλιγκάρια
της Λουλούς
του Παναγιώτη Φαφούτη
Σ’ ένα πάρκο, ανάµεσα σε άλ-
λους, συχνάζουν η µικρή Λου-
λού µε τη µητέρα της κι ένας παράξενος άντρας. Με α-
φορµή το ενδιαφέρον της µικρής για τα σαλιγκάρια του
πάρκου, ξεκινά µια ιδιαίτερη φιλία.

• Τιµητική ∆ιάκριση Μουσικής στον Γιώργο Παλλήκαρη
• Τιµητική ∆ιάκριση Ανδρικής Ερµηνείας στον Κωνσταντίνο Αβαρικιώτη
• ∆ιάκριση-Κίνητρο ΕΚΚ 

3
του ∆ηµήτρη Άντζου
Μια µαύρη ιστορία για την α-
πληστία και τα αποτελέσµατά
της. Καλύψτε τα µάτια των παι-
διών. Περιέχει την αγία τριάδα
της pulp fiction – φόνους, χρήση ναρκωτικών και σεξ.
Όχι απαραίτητα µε αυτή τη σειρά.

• Τιµητική ∆ιάκριση Φωτογραφίας στον Βασίλη Βαφειάδη
• Βραβείο ΕΤΕΚΤ

Σάµουρε
του Θεόδωρου Παπαδουλάκη
Στα αγριοβούνια ενός χωριού
της νότιας Κρήτης, ο τριαντά-
χρονος Θωµάς που είναι βο-
σκός ονειρεύεται να γίνει σα-
µουράι και να δραπετεύσει κάποτε στη µακρινή Ιαπωνία.

• Τιµητική ∆ιάκριση Σεναρίου στον Θεόδωρο Παπαδουλάκη

Ο τελευταίος φακίρης 
του Μπάµπη Μακρίδη
O Αλί Καζάν είναι ο τελευταί-
ος αυθεντικός φακίρης που
µας έχει αποµείνει σε αυτούς
τους καιρούς της κοροϊδίας
και της απατεωνιάς.

• Ειδικό βραβείο Πρωτοεµφανιζόµενου Σκηνοθέτη 
“Ντίνος Κατσουρίδης”

Πύρινος µπελάς 
σε µικρό παραµύθι
του Νικόλαου Πετροπουλέα
Ένα οικολογικό παραµύθι για
τις πυρκαγιές που κάθε χρόνο
καίνε τα δάση µας. Μια καινούργια φωτιά ξεσπά στο δά-
σος που το προστατεύει ο γίγαντας Πάρης, ενώ την ίδια
στιγµή περιµένει για δείπνο την αγαπηµένη του. Θα κα-
ταφέρει ο Πάρης και η παρέα του να κάνουν τα βατρά-
χια να πουν το µαγικό τραγούδι που φέρνει τη βροχή,
προκειµένου να σώσει το δάσος και τον έρωτά του;

• Τιµητική ∆ιάκριση Animation στον Νικόλαο Πετροπουλέα

Ο κλέφτης 
της Ιρίνα Μπόικο
Ο Αλέξανδρος είναι γεµάτος
χαρά επειδή ήρθε διακοπές
στο χωριό της γιαγιάς του και
η ξαδέλφη του η Ντίνα δέχε-
ται να κάνει παρέα µαζί του. Είναι πρόθυµος να κάνει
πολλά για να φανεί άξιος και µεγάλος στα µάτια της. Είναι
όµως τεσσάρων χρόνων και δεν ξέρει καν την έννοια κά-
ποιων λέξεων. Έτσι, η ιστορία µπορεί να εξελιχθεί απρό-
βλεπτα.

• Ειδικό Βραβείο γυναικείας σκηνοθετικής παρουσίας στη µνήµη της
Τώνιας Μαρκετάκη

Blackberries
του Νίκου Πανουτσόπουλου
Ο Αλεχάνδρο µεγαλώνει στη
µεξικανική συνοικία του Λος
Άντζελες. Η µικρή περιπέτειά
του στο ποτάµι γίνεται αφορ-
µή για να ξεσπάσει η κρυµµένη ένταση ανάµεσα στους
γονείς του.

• 1ο Βραβείο για την κατηγορία «Έλληνες του Κόσµου»

Στο Παίδων 
του Αλέξη Κοµνάκου
Ένας ταξιτζής εφευρίσκει έναν
πρωτότυπο τρόπο να αποσπά
φιλοδωρήµατα από τους πελά-
τες του. Κάποια στιγµή, όµως,
έρχεται αντιµέτωπος µε τη συνείδησή του.

• 1ο Βραβείο Σπουδαστικής ταινίας

Ο φωτογράφος 
των Τρικάλων
του Βασίλη Κοσµόπουλου
1923, Τρίκαλα. Ο τοπικός φω-
τογράφος επιστρέφει, µε το
µυαλό γεµάτο εικόνες που τράβηξε σε όλη του τη ζωή.
Ξαφνικά, δέχεται µια επίσκεψη από έναν θρυλικό ληστή.
Παρά το γεγονός ότι καταζητείται επ’ αµοιβή, ο ηρωικός
παράνοµος αφήνει τα βουνά και αποφασίζει να φωτο-
γραφηθεί…

• 2ο Βραβείο Μυθοπλασίας 
• Τιµ. ∆ιάκρ. Σκηνογραφίας και Ενδυµατολογίας: Σοφία Παντουβάκη 
• ∆ιάκριση-Κίνητρο ΕΚΚ 

Προστασία
του Χρήστου Νικολέρη
Ο Βενετός, σεσηµασµένος κα-
κοποιός, έχει εξοντώσει τον Ε-
σκιµώο και η αγορά είναι πια
δική του. Κανέναν δεν φοβά-
ται. Ή µήπως όχι;

• A’ Βραβείο Μυθοπλασίας
• Βραβείο Jameson 
• ∆ιάκριση-Κίνητρο ΕΚΚ 
• Βραβείο ΠΕΚΚ 



Λάγια Γιούργου
σκηνοθέτις της ταινίας Λιούµπη
Ο Θεός να δίνει στο Φεστιβάλ
χρόνους… και σε ‘µένα κουρά-
γιο να κάνω ταινίες.

Κώστας Ξυκοµηνός
ηθοποιός στην ταινία Κινέττα
Υπάρχουν περιθώρια να γίνουν ακόµα πιο ορ-
γανωµένα τα πράγµατα, ακόµα καλύτερες επι-
λογές νέων σκηνοθετών –είτε ελλήνων είτε και
ξένων. Kαι η τελετή λήξης και απονοµής χρειά-
ζεται µια βελτίωση. Κατά τα άλλα, είναι πολύ
φιλόξενο. Έχω δει πολύ ενδιαφέρουσες ται-
νίες που δεν βρήκαν διανοµή. Περνάω καλά ό-
ταν ανεβαίνω πάνω. Και χαίροµαι που υπάρχει
αυτός ο θεσµός και που υπάρχει στη Θεσσα-
λονίκη και όχι στην Αθήνα.

Γιώργος Τριανταφύλλου
µοντέρ της ταινίας Buzz
Το Φεστιβάλ το παρακολουθούσα από την
πρώτη του διοργάνωση. ∆εν νοµίζω πια ότι εί-
ναι Φεστιβάλ ελληνικού κινηµατογράφου –δεν
έχει καµία σχέση. Είναι ένα πανηγύρι. Απλώς

παίζονται κάποιες ελληνικές ταινίες. Συνήθως
ζητάνε κοµπάρσους και όχι ανθρώπους που
δούλεψαν στις ταινίες. Μας καλούνε για µια-
δυο µέρες. Εµείς οι κινηµατογραφιστές θέλου-
µε να βλέπουµε ταινίες, όχι να µας καλούνε για
να γεµίζουµε την αίθουσα στην απονοµή. Αυτά
είναι αστεία πράγµατα. Προσωπικά το έχω κό-
ψει, δεν πάω καθόλου τα τελευταία χρόνια. Για
‘µένα δεν υπάρχει Φεστιβάλ πια. Για ‘µένα δεν
είναι τίποτα. Ίσως να αλλάξουν µερικά πράγµα-
τα από ‘δω και πέρα, αλλά, µέχρι τώρα τουλάχι-
στον, ήταν αστείο.

Μάνος Βακούσης
ηθοποιός στην ταινία Υποβρύχιος Έρωτας
Είναι ένα σπουδαίο παιχνίδι. ∆εν είναι επιστή-
µη. Είναι ψυχαγωγία. Μαζευόµαστε για να δεί-
ξουµε τη δουλειά µας, είτε είµαστε σκηνοθέ-
τες είτε σεναριογράφοι είτε ηθοποιοί. Είναι έ-
να παιχνίδι κι όλοι είµαστε ευχαριστηµένοι.

Τζίνα Θλιβέρη
ηθοποιός της ταινίας Η καρδιά του Κτήνους
Το Φεστιβάλ αποτελεί έναν θεσµό µε παρά-
δοση και ιστορία. Μέσα από αυτό αναδεικνύο-
νται σκηνοθέτες µε σηµαντικό έργο. Ενδιαφέ-
ρον παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια η ένταξη
σε αυτό και άλλων χωρών. Μέσα από αυτή τη
συνάντηση των πολιτισµών, το Φεστιβάλ απο-
τελεί πλέον µια γιορτή για το σινεµά.

Σπύρος Ταραβήρας
σκηνοθέτης του Buzz
Τα πράγµατα είναι σε µεταβατι-
κό στάδιο. Γίνεται µια τοµή, µια
προσπάθεια ανανέωσης. Κάθε
ανανέωση είναι ευπρόσδεκτη.

Νοµίζω ότι µέχρι στιγµής, όπως ήταν µέχρι
τώρα, το Φεστιβάλ είχε καταφέρει να ανέλθει
σε µια καλή κατηγορία διεθνώς. Είµαι θετικός
ότι και τώρα θα καταφέρει να κρατήσει αυτό
το επίπεδο. ∆εν συµµερίζοµαι όλη αυτήν την
καταστροφολογία. Γενικά, στην Ελλάδα υπάρ-
χει µια αδυναµία να δεχτούµε το καινούριο.
Αλλά βέβαια, αυτή είναι η πρόκληση του νεω-
τερισµού… Το µόνο που µε φοβίζει λίγο είναι
το γεγονός πως χρησιµοποιούνται πάρα πολλά
χρήµατα για ένα κοµµάτι που αφορά στην
προβολή του κινηµατογραφικού προϊόντος σε
µια χώρα τόσο µικρή όπως η Ελλάδα, ενώ τα
χρήµατα αυτά που αναλίσκονται θα έπρεπε,
κατά τη γνώµη µου, να πάνε στην παραγωγή.

Βίκυ Χάρρις
ηθοποιός της ταινίας The Zero Years
Το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης είναι ένας θεσµός
που συγκεντρώνει ανθρώπους από διάφορα
σηµεία του κόσµου που έχουν ένα κοινό πά-
θος, αυτό του σινεµά. ∆ίνει φωνή σε ανεξάρτη-
τες παραγωγές από όλο τον κόσµο και σε ε-
µάς την ευκαιρία να απολαύσουµε ένα πρό-
γραµµα που µας βάζει σε σκέψεις, µας καλεί
να προβληµατιστούµε, να συζητήσουµε, να α-
ναλύσουµε… και όλα αυτά διαδραµατίζονται
σε µια φιλική και γιορτινή ατµόσφαιρα, στην
πανέµορφη Θεσσαλονίκη.

Κυριάκος Κατζουράκης
σκηνοθέτης της ταινίας Γλυκιά µνήµη
Το Φεστιβάλ έχει αποκτήσει µε
τα χρόνια µεγάλο κύρος στο ε-
ξωτερικό. Είναι ένας από τους ε-
λάχιστους θεσµούς στην τέχνη

στην Ελλάδα, µε τόσο µεγάλη διάρκεια στο
χρόνο και µε συνεχή άνοδο του κύρους του.
Αυτό είναι αδιαµφισβήτητο και δεδοµένο. Να
θυµίσω ότι, στο χώρο των εικαστικών δεν υ-
πάρχει τίποτα; Ότι ο εικαστικός, ο συγγραφέ-
ας, ο ποιητής, ο σοβαρός µουσικός, ο καλλιτέ-
χνης που πειραµατίζεται, είναι στην Ελλάδα
χοµπίστες, χωρίς καµία υποστήριξη από τον
κρατικό κορβανά; Και µόνον όταν κάποιος δια-
πρέψει στο εξωτερικό τον τιµούν; Ότι σιγά-
σιγά κόβονται οι επιχορηγήσεις στην τέχνη και
κατακλύζεται ο χώρος από την «αβάσταχτη ε-
λαφρότητα»; Ότι η καλλιτεχνική επιτυχία είναι
πλέον συνδεδεµένη µε την εµπορικότητα;
Γι’ αυτούς και για άλλους πολλούς λόγους το
Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Θεσσαλονίκης, κα-
θώς και το Ελληνικό Κέντρο Κινηµατογράφου,
πρέπει να κρατηθούν µε νύχια και µε δόντια
ζωντανά και παραγωγικά. Είναι η µόνη πηγή υ-
ποστήριξης του εναλλακτικού κινηµατογράφου
και µακάρι να αντιληφθούν σύντοµα οι αρµόδι-
οι την ανάγκη να πολλαπλασιαστεί η στήριξη
των µικρών και των µεσαίων παραγωγών, του
DV, του HD, των ταινιών µικρού µήκους, των
ντοκιµαντέρ και του πειραµατικού σινεµά. Και
µακάρι, τέλος, να ασχοληθούν σοβαρά µε το
σύστηµα διανοµής. Μια ταινία αρχίζει να υπάρ-
χει αφού τελειώσει, όταν αρχίσει να την φρο-
ντίζει ο περίγυρος, υπουργείο, παραγωγοί, τη-
λεόραση, κριτικοί, διανοµείς, κοινό. Χωρίς φρο-
ντίδα είναι ως µη «γεννηµένη».

Γιάννης Σολδάτος
σκηνοθέτης της ταινίας Υποβρύχιος Έρωτας
∆εν σηκώνει συζήτηση, και µόνο
οι µωρές παρθένες µιξοσαλιαρί-
ζουν περί διαγραµµάτων. Τι να
κάνει ο Ολυµπιακός χωρίς το

Καραΐσκάκη και ο ΠΑΟΚ χωρίς την Τούµπα...
Τι να κάνει ο κινηµατογράφος µας χωρίς αυτή
τη µεγαλειώδη, άνευ εµπορικού αντικρύσµα-
τος, εµποροπανήγυρή του;

Μάκης Παπαδηµητράτος
σκηνοθέτης της ταινίας Τσίου…
Η καλύτερη αφορµή για να επι-
σκεφτείς τη Θεσσαλονίκη µερι-
κές µέρες. Είναι το τρίτο φεστι-
βάλ που παρακολούθησα και ό-

λα ήταν πολύ καλά. Είδα πολλές και καλές ται-
νίες, και πέρασα πολύ καλά στην πόλη, που έ-
χω φίλους αγαπηµένους. Η µεγαλύτερη γιορτή
του σινεµά στη χώρα. Αξίζει να το ζήσει κα-
νείς. Σαν τριπ.

Βαγγέλης Κουλίνος
∆ιευθυντής Φωτογραφίας στο ντοκιµαντέρ
Το πήδηµα του Κατσαντώνη και ο µπάρµπα-Λάµπρος
Εύχοµαι στο φεστιβάλ κάθε επιτυχία και σί-
γουρα πρέπει να το στηρίξουµε. Έχουν γίνει
πολλά θετικά βήµατα, πιστεύω όµως οτι πρέ-
πει να γίνουν κάποιες αλλαγές και να ενισχυθεί
ακόµα περισσότερο η ελληνική ταινία αλλά και
το ντοκιµαντέρ.

Νίκος Νικολαΐδης
σκηνοθέτης της ταινίας The Zero Years
Το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης εί-
ναι µία αίθουσα όπου παίζουν
την ταινία σου, κόβουν πολλά ει-
σιτήρια, µαζεύουν λεφτά και ‘σέ-

να δεν σου δίνουν τίποτα.

Βαγγέλης Μουρίκης
ηθοποιός της ταινίας Αγρύπνια
Το Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Θεσσαλονίκης,
είναι από τις λίγες επαφές µας µε τον έξω της
Ελλάδας κινηµατογραφικό κόσµο. Μας µαθαί-
νουν και τους µαθαίνουµε. Θα ήταν τέλειο οι
ελληνικές ταινίες που παίζονται εκεί, να προω-
θηθούν να φτάσουν και ν’ αγγίξουν αυτόν τον
κόσµο, ώστε µε τη σειρά του να ενδιαφερθεί
γι’ αυτές και τους συντελεστές τους.

∆ώρα Μασκλαβάνου
σκηνοθέτις της ταινίας Κι αν φύγω... θα ξα-
νάρθω
Είναι η δεύτερη φορά που συµµε-
τέχω στο φεστιβάλ Θεσσαλονί-
κης µε δική µου ταινία. Την προη-

γούµενη φορά, δεν πρόλαβα να συµπεράνω. Θυ-
µάµαι ότι περνούσαν όλα γρήγορα, σαν αέρας…

Γιώργος Κολόζης
σεναριογράφος και σκηνοθέτης του ντοκιµα-
ντέρ Το πήδηµα του Κατσαντώνη και ο Μπάρ-
µπα Λάµπρος
Τα µέσα και οι δράσεις του ελ-
ληνικού τµήµατος για την προώ-

θηση της ελληνικής ταινίας και οι καινοτοµίες
που ανακοινώθηκαν είναι θετικά, αποµένει να
δοκιµασθούν στην πράξη. Η παρατήρηση που
έχω να κάνω είναι ότι, παρά τις κάποιες βελτιώ-
σεις, το ντοκιµαντέρ εξακολουθεί να παραµένει
ο φτωχός συγγενής του φεστιβάλ. Πιστεύω ότι
πολλά πρέπει να αλλάξουν αλλά, καθώς βρισκό-
µαστε σ’ ένα µεταβατικό στάδιο µε πολλά α-
διέξοδα, ο κινηµατογραφικός χώρος πρέπει να
δείξει ωριµότητα και συνεργασία, µακριά από
στενά συµφέροντα. Όλοι κρινόµαστε…

∆ηµήτρης Κολλάτος
σκηνοθέτης της ταινίας θυµάµαι
Το ∆ιεθνές, µια επαρχιώτικη εκ-
δήλωση. Ακριβή στο κόστος
της, που δεν προσφέρει τίποτε
στον Ευρωπαϊκό κινηµατογράφο

και αφαιρεί από τον Ελληνικό χρήµατα που τα
χρειαζόµαστε. Το Ελληνικό τµήµα υποβαθµι-
σµένο. Η παρουσία του Βαλκανικού κινηµατο-
γράφου λίγη. Μας υποσχέθηκαν αλλαγές. Ανα-
βάθµιση του Ελληνικού. Προβολή ουσιαστική
του Κινηµατογράφου µας, λιγότερη δουλοπρέ-
πεια στους ξένους «επισκέπτες», που έτσι κι
αλλιώς δεν µας υπολογίζουν. Ελπίζω να το
δούµε του χρόνου. Γιατί συµµετέχω; Είναι η
δέκατη συµµετοχή µου. Βραβεύτηκα για πρώτη
φορά το 1962. Ίσως να πιστεύω ότι µόνο µε
την παρουσία µας µπορούµε να πετύχουµε τις
αλλαγές που θέλουµε και πρέπει να γίνουν.

Ευγενία Καπλάν
ηθοποιός στην ταινία Λιούµπη
Πρώτη φορά το παρακολούθησα πέρυσι, και
µου άρεσε πολύ! Πολλές και καλές ταινίες φέ-
τος. Και τώρα πάλι προσπάθησα να τις δω όλες!
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Νίκος Γραµµατικός
σκηνοθέτης της ταινίας Αγρύπνια
Χρωστάω πολλά στο Φεστιβάλ
Θεσσαλονίκης. Αισθάνοµαι ότι
υπάρχουν άνθρωποι εκεί που α-
γαπούν το σινεµά και στηρίζουν

τις ταινίες µου. Η Θεσσαλονίκη είναι η κινηµα-
τογραφική µου πατρίδα και θεωρώ το Φεστι-
βάλ κάτι σαν σπίτι µου.

Κάτια Γέρου
ηθοποιός στην ταινία Γλυκιά Μνήµη
Ένα κινηµατογραφικό φεστιβάλ είναι στολίδι
και για την πόλη και για τη χώρα που γίνεται.
Για ‘µένα, το Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Θεσ-
σαλονίκης είναι ένας θρυλικός θεσµός που
πρέπει πάση θυσία να συνεχίσει να υπάρχει,
παρά τις οποιεσδήποτε αντιξοότητες που
πολλές φορές δηµιουργούνται.

Μένιος ∆ίτσας
σκηνοθέτης του ντοκιµαντέρ Εκτός σχεδίου
Θα πρέπει να ενδιαφερθεί πε-
ρισσότερο και να στηρίζει την
ελληνική παραγωγή, κυρίως αυτή
που δεν µπορεί να βρει διανο-

µή, µε εκδηλώσεις στις πόλεις της επαρχίας,
σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Και γιατί όχι
στο εξωτερικό.

Ρένος Χαραλαµπίδης
σκηνοθέτης της ταινίας H καρδιά του κτήνους
Γενικά, είµαι υπέρ των αλλαγών.
Οι αλλαγές πολλές φορές φέρ-
νουν περιπέτεια και η περιπέ-
τεια, όπως ξέρουν όλοι οι σινε-

φίλ, είναι πάντα περιπέτεια. Έχει την οµορφιά
της.

∆ηµήτρης Βάκης, Γιώργος Μακρής
σεναριογράφοι της ταινίας H χορωδία του Xαρίτωνα
Το Φεστιβάλ είναι πια το σταθερό µας ραντε-
βού. Μια ευκαιρία να συναντήσουµε ανθρώ-
πους, ταινίες και απόψεις για το σινεµά που
µπορούν να µας ξαφνιάσουν και να µας βγά-
λουν από την κινηµατογραφική µας καθηµερι-
νότητα. Είναι µια γιορτή του κινηµατογράφου
και µας κάνει πολύ χαρούµενους η συµµετοχή
µας σ’ αυτήν. Κάθε επιτυχία του όµως, δικαιο-
λογηµένα ανεβάζει και τον πήχυ ψηλότερα, για
την επόµενη χρονιά. Κι αυτό µάλλον είναι ένα
διαρκές στοίχηµα.

Γρηγόρης Καραντινάκης
σκηνοθέτης της ταινίας H χορωδία του Xαρίτω-
να
Τα φεστιβάλ είναι µια καλή ευ-
καιρία για να δεις ταινίες που
πολύ δύσκολα συναντάς στις αί-

θουσες. Είναι ακόµα µια ευκαιρία να συζητή-
σεις και να ανταλλάξεις προβληµατισµούς µε
ανθρώπους από άλλα τοπία και αντιλήψεις,
που καθηµερινά δεν τους συναντάς. Το Φεστι-
βάλ Θεσσαλονίκης ειδικότερα, είναι ένας θε-
σµός που έχει καταξιωθεί στην πορεία του
χρόνου και, παρά τις αντιξοότητες και την
προβληµατική που αναπτύσσεται γύρω απ’ αυ-
τό, δεν µπορούµε να αµφισβητήσουµε τη δυ-
ναµική του µέσα στον χώρο µας.

Ελένη Αλεξανδράκη
σκηνοθέτις της ταινίας H νοσταλγός
Στην προετοιµασία οι άνθρωποι
µε τους οποίους ήρθα σε επαφή
ως τώρα (Aφροδίτη, Πάτρα, Θά-
νος,Aύρα κτλ) ήταν ευγενείς και

προσπαθούσαν για το καλύτερο. Φοβάµαι, ο-
µολογώ, πως θα µας λείψει η κινηµατογραφο-
φιλία περασµένων ετών.

Όλια Λαζαρίδου
ηθοποιός της ταινίας H νοσταλγός
Eίχα πολλά χρόνια να έρθω στο Φεστιβάλ. Φέ-
τος πάντως ήρθα µε χαρά. Κάθε θεσµός που
υπάρχει και στηρίζει τη δηµιουργία µε έναν
τρόπο γιορταστικό είναι καλό να υπάρχει.

Γιώργος Νούσιας
σκηνοθέτης της ταινίας Tο κακό
Σαν θεατής, µια χαρά. Σαν συµ-
µετέχων, για να δούµε…

Αντώνης Καφετζόπουλος
σκηνοθέτης της ταινίας H γυναίκα είναι…
Απέχω εδώ και πολλά χρόνια.
∆εν µου προκαλούσε, από πα-
λιά, καµία ευχαρίστηση η εµφά-
νιση (για να µην πω, κυριαρχία)

των ταπεινότερων ενστίκτων ανάµεσα στους
διαγωνιζόµενους. Μετά ήρθαν ατελείωτα χρό-
νια ανίας, γνώρισα και µερικούς διαβόητους
γραφειοκράτες του ευρωπαϊκού κινηµατογρα-
φικού στερεώµατος, δεν µπορώ να πω ότι έ-
µεινα ενθουσιασµένος. Ήταν, πιστεύω, µια κα-
λή εβδοµάδα για τους σινεφίλ της Θεσσαλονί-
κης και τίποτε άλλο. Είναι νωρίς για να κρίνει
κανείς τη νέα διεύθυνση αλλά παρ’ όλ’ αυτά,
µπορώ να σας πω µε δύο λόγια, ότι όπως έ-
χουµε την ανάγκη (όσοι από µας την έχουν),
για ένα χειραφετηµένο εθνικό κινηµατογράφο,
άλλο τόσο χρειαζόµαστε και την ετήσια σύνα-
ξή του. Και τα δύο, λόγω ιδιοσυγκρασίας αλλά
και ιδεολογίας, δεν µπορώ να τα φανταστώ
χωρίς τη συµµετοχή του ευρύτερου κοινού.
Και σε κλίµα πνευµατικότητας φυσικά, όχι α-
ρένας.

Λουκία Ρικάκη
σκηνοθέτις της ταινίας O Άλλος
Είναι µια εξαιρετικά σηµαντική
εκδήλωση, την οποία παρακο-
λουθούσα ως µαθήτρια στη
Θεσσαλονίκη, κάνοντας απερί-

γραπτες ουρές έξω από το ΚΘΒΕ. Επίσης είχα
την ευκαιρία να εργαστώ από το 1982 µε τον
Θανάση Ρεντζή, τον ∆άναλη και τον ∆ηµόπου-
λο και εργάζοµαι και τώρα στο Βαλκανικό τα-
µείο σεναρίων. Για ‘µένα το φεστιβάλ υπήρξε
σχολείο για πολλά πράγµατα που είδα και έµα-
θα και πρέπει να συνεχίσει να υφίσταται και να
αναπτύσσεται. Όµως, οφείλω να επισηµάνω µια
τροµερή πολιτική ανακολουθία στην πολιτική
των ΥΠΠΟ, και πριν και τώρα. Ενισχύουν µε
πρωτοφανή γενναιοδωρία αυτή τη διεθνή εκ-
δήλωση και καλά κάνουν, ενώ κινούνται µε σο-
καριστική αδιαφορία και έλλειψη γενναιοδω-
ρίας στις πολύ πιο σηµαντικές υποθέσεις πα-
ραγωγής και διανοµής της ελληνικής ταινίας.
Έτσι η ελληνική ταινία φτάνει τραυµατισµένη, α-
νάπηρη και αβοήθητη σε αυτήν την τόσο σηµα-
ντική εκδήλωση και η παρουσία της δίπλα στη

διεθνή παραγωγή  παραµένει ελάχιστη. Υπάρχει
τεράστια πολιτική ευθύνη σε αυτό. Πότε θα γί-
νει κατανοητό ότι δεν µπορούµε να καταφθά-
νουµε γυµνοί στη δική µας µεγάλη γιορτή; ∆εν
µπορούµε  να δούµε τι κάνουν οι Γάλλοι, οι
Ισπανοί, ακόµη και οι Πορτογάλοι για τη δική
τους εθνική παραγωγή; Το ότι υφίσταται ένα
µεγάλο φεστιβάλ σε µια χώρα δεν δίνει άλλοθι
σε µια κυβέρνηση η οποία  δεν ασχολείται µε
την παραγωγή και τη διανοµή των ταινιών της
χώρας οι οποίες ασφυκτιούν στην αγορά, κάτω
από το βάρος των εµπορικών κολοσσών, αλλά
ασφυκτιούν και στο φεστιβάλ κάτω από το βά-
ρος των αισθητικών κολοσσών, οι οποίες απλά
προέρχονται από χώρες που σέβονται την ε-
θνική τους παραγωγή και την ενισχύουν.

Βαγγέλης Σεϊτανίδης
σκηνοθέτης της ταινίας H εύκολη Λία
Εύχοµαι η προσπάθεια της νέας
δ/νσης να φέρει Έλληνες και ξέ-
νους κινηµατογραφιστές σε
στενότερη επαφή, ν’ ανοίξει

δρόµους. Ο ανταγωνισµός για τις εγχώριες ε-
πιχορηγήσεις µαίνεται όλο το χρόνο, αλλά κο-
ρυφώνεται στην αρένα του ελληνικού Πανορά-
µατος. Περσινά ξινά σταφύλια. Αν προσθέσεις
και τη βαρυστοµαχιά των µονοµάχων απ' τις
ψητές φέτες και τα σουτζουκάκια, αντιλαµβά-
νεσαι γιατί η γενναιοδωρία δεν µένει πια εδώ.
Ψυχολογικά βρίσκοµαι ήδη µέσα στην επόµε-
νη ταινία. Αλλιώς, θα ήµουν εύκολη λεία στην
"ερωτική Θεσσαλονίκη".

Ιωάννης Παπαζήσης
ηθοποιός της ταινίας H εύκολη Λία
Άκουσα την κυρία Μουζάκη στο ραδιόφωνο σε
µια συνέντευξη. Αν από δω και πέρα είναι αυτή
στο Φεστιβάλ, θα πάει πολύ µπροστά. Έπαθα
πλάκα µε αυτά που είπε. Είναι απίστευτη, χωρίς
να υποτιµώ τον κύριο που ήταν πριν στη θέση.
Είπε λοιπόν ότι το Φεστιβάλ, όπως και κάθε φε-
στιβάλ, είναι και βιοµηχανία. Και συµφωνώ, γιατί
δεν µπορώ να καταλάβω ποια είναι η χρησιµό-
τητα ενός φεστιβάλ αν στο τέλος δεν πουλη-
θούνε οι ταινίες.

Όλγα Μαλέα
σκηνοθέτης της ταινίας Λουκουµάδες µε µέλι
Είµαι περήφανη για το Φεστι-
βάλ Θεσσαλονίκης και πιστεύω
ότι έχει και πολύ καλή διεθνή α-
νταπόκριση και αναγνώριση.

Φωτεινή Μπαξεβάνη
ηθοποιός της ταινίας Λουκουµάδες µε µέλι
Είναι µια µεγάλη γιορτή, και µια ευκαιρία να έρ-
χονται σε επαφή  και να ανταλλάζουν απόψεις
οι δηµιουργοί του κινηµατογράφου, αλλά και οι
άνθρωποι που αγαπούν αυτή την τέχνη. Μακά-
ρι να µπορούσα κάθε χρόνο να είµαι εκεί και
να παρακολουθώ όλες τις εκδηλώσεις του φε-
στιβάλ από κοντά, αλλά συνήθως ο Νοέµβριος
είναι ένας µήνας  µε πολλές υποχρεώσεις και
δουλειές στην Αθήνα. Ζηλεύω… Εύχοµαι πά-
ντα ο κόσµος να γεµίζει τις αίθουσες, εύχοµαι
ν’ αγαπήσει και τον ελληνικό κινηµατογράφο
γιατί είναι ακριβή τέχνη, και για να δούµε ται-
νίες νέων Ελλήνων σκηνοθετών –που είναι
πολλοί µε ταλέντο, και έχουν να µας δώσουν
καλές ταινίες– πρέπει να τους υποστηρίζουµε.

Άγγελος Φραντζής
σκηνοθέτης της ταινίας το όενριο του σκύλου
Πιστεύω ότι έχει µια πολύ χα-
ρούµενη πλευρά, που είναι η ε-
παφή µε το διεθνές περιβάλλον
και όλος ο ζωντανός διάλογος

που µπορούν να προκαλέσουν οι ταινίες, αλλά
και µια πολύ µελαγχολική πλευρά που είναι όλο
το κουτσοµπολιό εσωτερικής κατανάλωσης που
αφορά τις ελληνικές ταινίες και τα όσα συµβαί-
νουν στην εγχώρια κινηµατογραφία. Κάθε χρό-
νο συνειδητοποιώ ότι όλοι µας εδώ µιλάµε πά-
ρα πολύ για τα προβλήµατα γύρω από τον κινη-
µατογράφο και σχεδόν καθόλου για τον ίδιο
τον κινηµατογράφο. Γι’ αυτό θα προτιµούσα να
αποσυνδεθεί επιτέλους η µελαγχολία των κρα-
τικών βραβείων από τη χαρά του φεστιβάλ. Και
να σας πω την αλήθεια, θα προτιµούσα να απο-
συνδεθεί κάθε βράβευση από κάθε φεστιβάλ.
Ο ανταγωνισµός στην τέχνη δεν προσέθεσε
ποτέ τίποτε στην ίδια την τέχνη.
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Ένας γερµανός µουσικός, ο Alexander Hacke, µπασίστας του
θρυλικού πλέον συγκροτήµατος Einstürzende Neubauten, φθά-
νει στην Κωνσταντινούπολη. Έχει έρθει και στο παρελθόν στην
πόλη, για να συνεργαστεί µε τον τουρκογερµανό σκηνοθέτη
Fatih Akin για την ταινία Head on. Θα µείνει στην περιοχή
Beyoglu, στο ξενοδοχείο Grand Hotel de Londres. Τώρα, στό-
χος του είναι να γνωρίσει καλύτερα το µουσικό τοπίο της πό-
λης, να ακούσει τους ήχους και τις µουσικές της. Θα γνωρίσει
νέες ψυχεδελικές µπάντες µ’ ένα ethnic χρώµα, όπως οι Baba
Zula και θα συνεργαστεί µαζί τους. Θα περιπλανηθεί στα σοκά-
κια, θα ζήσει τη νυχτερινή ζωή. Θα συναντηθεί µε ράπερς, όπως
ο Ceza ή µε τους χορευτές του δρόµου, όπως οι Instanbul Style
Breakers. Στην περιπλάνησή του, οι περιστρεφόµενοι ∆ερβίση-
δες και οι τσιγγάνοι µουσικοί αποτελούν σηµαντικές στάσεις.
Θα βρει τους παλιούς ρόκερς της τουρκικής µουσικής, όπως ο
Erkin Koray και grunge ροκ µπάντες όπως οι Duman και οι
Replikas. Τέλος, θα ηχογραφήσει µε κάποια πολύ σηµαντικά πρόσω-
πα της τουρκικής µουσικής σκηνής, την τραγουδίστρια Sezen Aksu (η
οποία έχει συνεργαστεί µε την Χάρις Αλεξίου) και τον ουτίστα και
τραγουδιστή Orhan Gencebay. Θα ακούσει τις κρυφές και «απαγο-
ρευµένες» µελωδίες: θα ηχογραφήσει την κουρδικής καταγωγής τρα-
γουδίστρια Anyar.
Μια φράση του Κοµφούκιου που ακούγεται στην ταινία κρύβει το
σκεπτικό του σκηνοθέτη: «Όταν φθάνεις σ’ ένα µέρος και θέλεις να
το κατανοήσεις, άκουσε τη µουσική του τόπου». Ουσιαστικά, η ταινία

είναι ένα ντοκιµαντέρ για την Κωνσταντινούπολη, µε όχηµα τη µουσι-
κή. Παράλληλα όµως, αποκαλύπτει την πίσω όψη µιας κοινωνίας, µας
δίνει τη ζωντανή της πραγµατικότητα µακριά από κάθε ειδησεογρα-
φική κοινοτοπία. Εδώ έχουµε µια ζωντανή µητρόπολη, που δέχεται
µε προθυµία κάθε επιρροή –είτε αυτή προέρχεται κυρίως από τη
∆ύση είτε λιγότερο από την Ανατολή– για να την εντάξει µέσα στο
επιβλητικό ηχητικό της σύµπαν. Και κατά αυτόν τον τρόπο χαρτο-
γραφούνται τα θολά όρια που χωρίζουν Ανατολή και ∆ύση.

» Ciné Σταύρος Tορνές, 16:00

O ήχος της Πόλης
Crossing the bridge-The sound of Istanbul
του Fatih Akin (Γερµανία-Tουρκία, 2004)

E¶ANA§H¶TIKE™
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Ένα ντοκιµαντέρ για την Κωνσταντινούπολη, µε όχηµα 
τη µουσική

Πώς σας ήρθε η ιδέα να κάνετε ένα ντοκι-
µαντέρ για την τουρκική µουσική µέσα α-
πό τους δρόµους της Κωνσταντινούπολης;
Η ιδέα δηµιουργήθηκε ήδη από την ταινία Head
On. Είχε έρθει στην Κωνσταντινούπολη ο Γερµα-
νός παραγωγός για να δουλέψει µε τους Τούρ-
κους µουσικούς. Εκεί όταν τους είδα µαζί να συ-
νεργάζονται, παρόλο που δεν µιλούσαν την ίδια
γλώσσα, εντυπωσιάστηκα. Ακριβώς επειδή δεν µι-
λούσαν την ίδια γλώσσα επικοινωνούσαν πολύ πιο
βαθιά µε τη µουσική. Όλο αυτό το βρήκα πολύ
ενδιαφέρον και τότε είπα ότι θα κάνω µια ταινία
µε αυτό το θέµα.

Ήταν δύσκολη η έρευνα για τη συγκέ-
ντρωση του υλικού;
Η έρευνα κράτησε πολύ χρόνο. Ξεκίνησα από τη
Γερµανία διαλέγοντας µουσικούς που ενδιαφέρο-
νταν να συµµετέχουν. ∆εν είχα από την αρχή στο
µυαλό µου ότι θα έκανα κάτι µόνο για την Κων-
σταντινούπολη. Ήθελα να κάνω κάτι από όλον
τον κόσµο, από διάφορες περιοχές, όπως για πα-
ράδειγµα  όπως τη βόρεια Αφρική ή τις αραβικές
χώρες, την Ινδία, τη δυτική Κίνα που έχουν επη-
ρεάσει πολύ την τουρκική µουσική. Για µια τέτοια
ταινία, όµως, χρειάζονται πολλά λεφτά. Εγώ ήθελα
να κάνω µια µικρή ταινία γιατί ένιωθα αρκετά
κουρασµένος αλλά όχι τόσο, ώστε να µην το κάνω
καθόλου. Έτσι έβαλα σαν πλαίσιο την Κωνσταντι-
νούπολη. Ξεκίνησα µε έξι µουσικούς και όταν πή-
γα εκεί, όσο περνούσε ο χρόνος τόσα περισσότε-
ρα πράγµατα µάθαινα για την περιοχή από την ο-
ποία έρχονταν, για τη γενιά τους, τις επιρροές
τους. Πήγαµε σε χιλιάδες συναυλίες. Στο µεταξύ,

χρειάστηκε να προσθέσω κι άλλους µουσικούς
στη λίστα µου. Πολλά από αυτά που έβαλα τελικά
δεν ήταν σχεδιασµένα.

Πώς θα περιγράφατε το πορτρέτο της
τουρκικής µουσικής;
Είναι ένα µείγµα. ∆εν µπορείς να αναγνωρίσεις
την τουρκική µουσική µόνο από τον στίχο. Ανακά-
λυψα ότι αυτή χτίζεται από πολλά διαφορετικά εί-
δη. Υπάρχουν επιρροές όπως είπα από τη βόρεια
Αφρική, την Ινδία, την Κίνα, τη Γιουγκοσλαβία, την
Ελλάδα. Να σας δώσω ένα παράδειγµα: τα πνευ-
στά, που είναι χαρακτηριστικό της σηµερινής µεξι-
κάνικης µουσικής, µετά την έρευνα που κάναµε
βρήκαµε ότι έφτασαν στο Μεξικό τον 18ο αιώνα
από τις αποικίες των Aυστριακών.

Μπορεί η πολιτική κατάσταση να επηρεά-
σει τη µουσική;
Πολύ. Μάλιστα, πολύ περισσότερο απ’ ότι συµβαί-
νει στη ∆ύση. Η µεγάλη διαφορά ανάµεσα στην
τουρκική µουσική και αυτή της ∆ύσης είναι ότι οι
άνθρωποι στην Τουρκία αγοράζουν τη µουσική ό-
πως αγοράζουν το ψωµί. Στη Γερµανία για παρά-
δειγµα, βλέπω να αγοράζουν ένα δίσκο απλά γιατί
κάνει επιτυχία. Αυτό δείχνει το πάθος και την ανά-
γκη που έχουµε για τη µουσική. Και φυσικά, αυτό
έχει και πολιτικές προεκτάσεις. Ας πούµε, το να
τραγουδήσεις µε κουρδικό στίχο είναι ένα πολιτι-
κό θέµα ακόµα κι αν οι στίχοι µιλάνε για αγάπη.

Θα µπορούσατε να κάνετε αυτό το ντοκι-
µαντέρ αν ζούσατε στην Τουρκία;
Ένα από τα καλύτερα κοπλιµέντα που άκουσα για
την ταινία ήταν από ανθρώπους που ζουν στην
Κωνσταντινούπολη. Μου είπαν "ήρθες εσύ που
µένεις µακριά (στη Γερµανία) και µας έδειξες
στοιχεία, γειτονιές της πόλης που δεν ξέραµε ή
είχαµε ξεχάσει". Αν ζούσα εκεί, δεν θα µπορούσα
να τα δω όλα αυτά. Είναι χρήσιµη η απόσταση.

Για το Φεστιβάλ;
Παρόλο που είναι η πρώτη φορά που έρχοµαι νιώ-
θω πολύ οικεία γιατί η πρώτη µου κιόλας ταινία εί-
χε προβληθεί εδώ και φυσικά και οι επόµενες.

Συνέντευξη: Όλγα Kοζάτη

Aπό τη Γερµανία στην Kωνσταντινούπολη
Fatih Akin, σκηνοθέτης της ταινίας

Kontakt
του Sergej Stanojkovski (πΓ∆M-Γερµανία, 2005)
Η Zana ζει µια δύσκολη ζωή. Βρίσκεται έγκλειστη στο ψυχια-
τρείο λόγω ψυχολογικών προβληµάτων που σχετίζονται µε
το οικογενειακό της περιβάλλον. Όµως η ώρα της εξόδου α-
πό το ίδρυµα έχει φθάσει και η ηρωίδα πηγαίνει να ζήσει στο
πατρικό της σπίτι. Τώρα είναι µόνη, καθώς η οικογένεια της α-
πουσιάζει. Μόνη της συντροφιά ο Janko, ένας εργάτης που ε-
πιδιορθώνει το σπίτι. Ο Janko είναι πρώην κρατούµενος και
αποφυλακίσθηκε µε όχι και τόσο νόµιµο τρόπο. Τον πληρώ-
νει η οικογένεια της Zana για να την προσέχει και να την πα-
ρακολουθεί. Ο Janko µένει στην αρχή σ’ ένα πορνείο αλλά
αργότερα νοικιάζει ένα µικρό δωµάτιο. Παρόλο που αρχικά
αντιµετωπίζει µε ψυχρότητα και απάθεια τη νεαρή κοπέλα,
γρήγορα τα αισθήµατά του απέναντί της αλλάζουν…

» Ciné Σταύρος Tορνές, 11:00

Kορώνα-γράµµατα / Yazi tura
του Ugur Yucel (Tουρκία-Eλλάδα, 2004)
1999. Τουρκία. Το κουρδικό αντάρτικο, ένας πόλεµος χαµη-
λής έντασης, είναι σε έξαρση. Μία οµάδα στρατιωτών κα-
τευθύνονται προς την περιοχή των συγκρούσεων, για µια
εκκαθαριστική επιχείρηση. Λίγο αργότερα, ένας αλλόφρων
στρατιώτης τρέχει προς το ναρκοπέδιο. Ένας από τους συ-
ναδέλφους του τρέχει από πίσω του για να τον προστατεύ-
σει. Λίγους µήνες µετά, παρακολουθούµε τον ένα από τους
δύο στρατιώτες να έχει επιστρέψει στην πατρίδα του: έχει
χάσει το πόδι του λόγω της νάρκης και αντιµετωπίζει πρό-
βληµα προσαρµογής στην πολιτική ζωή. Η αρραβωνιαστικιά
του είναι διστακτική και αµήχανη για την εξέλιξη της σχέ-
σης τους. Λίγους µήνες µετά, παρακολουθούµε τη ζωή του
άλλου στρατιώτη. Ζει στην Κωνσταντινούπολη µια άστατη
ζωή: ναρκωτικά, γυναίκες και αναµνήσεις του πολέµου. Έχει
χάσει την ακοή του από το ένα του αφτί και προσπαθεί να
ανοίξει ένα κυλικείο σ’ ένα σιδηροδροµικό σταθµό. Όµως,
ο µεγάλος σεισµός που θα συνταράξει την περιοχή του
Μαρµαρά θα αλλάξει τη ζωή του.

» Ciné Σταύρος Tορνές, 13:30
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Old friends and collaborators director Francis Ford Coppola
and Dean Tavoularis talked about their shared lives in film
yesterday at the Macedonian Museum of Contemporary Art.The
result was a touching conversation about two people who gave
a detailed account of the day they met –down to what Coppola
was eating at the time- and have worked so closely for 30 years
that, as Tavoularis put it, "working with other directors, felt like
committing adultery".
Tavoularis explained how he met Coppola when the young
director was looking for a production designer for his first
"Godfather" film. Coppola answered his hotel door and
Tavoularis saw "A young man with a beard in a robe eating a
pastry." Since then  their constant back-and-forth has been very
important. Not only was Coppola confident that Tavoularis’
work would do the job, but sometimes the result was different
from what he thought and better.
"I only work with Greek production designers!" Coppola
remarked, after director Mihalis Cacoyiannis reminded him of an
earlier collaboration the American director had with Vassilis
Photopoulos. In any case, Coppola noted, since his family hails
from "Magna Grecia", he feels very much in tune with Greek
cultural touchstones. Maybe he’ll even do his own Helen of Troy
story someday.
One of the most surprising turns of the event, was when
Coppola took film students aside and offered advice as a "fifty-
sixteen-year-old" director. Specifically, he spread the news that
HD is not only here to stay- but that it’ll be hard to find film in
five years.The digital medium is in its infancy, and will soon be no
different in picture quality. He reminded film die-hards that film
is not an element naturally appearing in nature: "Film is
technology". Coppola advised those starting out to start with
the basics – to find a room and work with actors. "Cinema is

acting and writing," he explained.
He later added: "You can make a
film with a still camera and a tape recorder." 
"Studios," Coppola informed the students, "want to make money
without risk. It’s like wanting to make babies without sex."  The
student crowd applauded him when he noted that: "It’s sensible
to live a happy life, because when you die, you’ll have a happy
death."  

Some of the Q & A highlights follow.
Does one have to be young and foolish to make films?
Coppola: I think you have to be young and foolish to live life correctly,
not just to make cinema…
Tavoularis: I think you can be old and foolish but I don’t think there is
a special time. I think if you have the feeling to do something at any
point in your life.Then of course, if you are young, you have a bit more
energy to pursue your ideas. But I don’t think that you can plunge into
film project at any point in your life.

You haven’t shot a film in almost a decade.What is the
reason for this? Is it you? Is it the studios? Is it something
else? 
Coppola:The first thing about making a film is that there should be a
subject matter that you truly wish to make a film about. Sometimes in
the commercial film industry the same movie is made over and over
again. Making a film requires money. So you need to finance your film
with money from elsewhere. [Coppola discusses how his recent
ventures, including wine-making, were done to raise funds for his future
films on his own.]…So when I found a project I wanted, then I wouldn’t
have to ask anyone for the money. I could give the money myself.

Trends internationally show that the money comes from
DVDs and cable TV. Do you share the view that movie
theatres are dying a slow death? 
Coppola:The truth is that when a movie is made, about 80 percent of
the people will see it in a home format, that is, DVD or cable. So that’s
just an economic fact. But still I hope, and believe, that the theatrical
experience of people getting together to watch a film will be
preserved. But I think we can return to an older form of theater
exhibition where the seating is very fine, the sound is very fine and the
seat is comfortable and I think that will come back. It is what we used
to call a road show –when you buy a ticket and you have a beautiful
evening and you buy a program and then you go home.As for HD
[High Definition], it’s nothing to do with a new level of production as it
is to do with a new level of technology. I would predict that in five
years all films will be shot in electronic format.

How important is the storyboard for you? What happens if
an actor, for example, or the director wants to shoot
something from a different angle than planned? 
Coppola: In my experience the storyboard is very important. But in
many cases you don’t follow it exactly. The point of the storyboard is
to look at it so everyone understands what they have to do.And you
encourage the actors to come up with ideas which might be different
to the storyboard.We try different things and keep the best one.
Sometimes very good things come from that.

Can you discuss your new project in Romania?
Coppola: [His new film is based on an Orientalist Romanian author of
religious works, novels and short stories who died 15 years ago.] I am
interested in making films, but films that you can make for yourself. I
believe that when you make a film it’s like a asking a question.And when
you finish it, you have the answer. It is very difficult to say to financers
that,‘I want to make a film because I have a question and want to find
the answer, but I don’t know the answer.’ All my life when I made films I
did experiment and I’ve tried every kind of experiment.Now I am going
to use what I learned and I am making a film now with or without you…

There is a difference between the beautiful work of the
abstract paintings and the concrete work for the pictures.
These two are quite different. How you got to these
abstract paintings at this stage in your life? 
Tavoularis: It is a very complex question that I can’t answer totally
because with painting I don’t really investigate or make an intellectual
exercise about what I am doing. I let it go. But there are similarities as
well as differences between the paintings and the film work….Working
on a film collaboration has many restrictions with time and budget.
Other than that you can be very expressive and the advantages you
have with vast resources of money and very talented people machines
and ideas is that can be conscripted and visualized and that is very
thrilling to see.The disadvantage is that it is more of a job and there are
many critical aspects about it. If you fail with a painting you can wash
over it and [start over], but it is unacceptable to fail with your film work.
If everyone arrives and the set isn’t there that’s a catastrophe.

NOTE: The Tavoularis exhibit, made up of examples of his and
his brother Alex’s drawings and beautifully precise designs, as
well as dangling screens from films, scripts and storyboards are
on display at the museum.The most eye-catching sight may be a
room full of Tavoularis’ bright, playful, geometric and primary
color-inspired canvases. Finally, if anyone knows someone
capable of making combustion effects on a Macintosh, they
should contact: Mr. Francis Ford Coppola, Bucharest, Romania.
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One inspired and taught the other for 30 years

The Tavoularis-Coppola connection



…with Angelike Contis
and Elinda Labropoulou

Last November, this year’s closing ceremony film, "All
the Invisible Children", was not only in production,
but it was being shot in four countries around the
world at the same time.This was possible because
eight different directors were at the helm.This multi-
segmented project aims at raising awareness – not
to mention funds – for the world’s most vulnerable
children.

Four years ago, Rome-based producer Chiara Tilesi
decided to launch the project. Directors from
around the world were invited to participate, to
write and shoot stories about the situation of
"invisible children" in their countries.The seven
directors ended up focusing on children
experiencing war, poverty, illness and neglect.The
directors who took part include Mehdi Charef, Emir
Kusturica, Spike Lee, Katia Lund, Ridley Scott and his
brother Jordan Scott, John Woo – and Tilesi’s long-
time collaborator, Stefano Veneruso. Each was given
full creative license and production support – but
worked on a pro bono basis.The stories, shot in
35mm, average 15 minutes in length.

Seven different styles exist side-by-side in the film,
but somehow Tilesi says, "When you see the film, it
looks like one single film."  The different approaches
allow viewers to, she says, "see the same subject
from a different point of view. In the end, these
points of view make up one point of view, which is
that of the child…." The purpose of the project was
to make the invisible children visible through art.
Tilesi says, "As St.Augustine said,‘There are two type
of people in life who are telling the truth. One are
the crazy people, and the other are the children." In
the end, many directors involved family members in
the effort. Kusturica’s son, Lee’s sister and brother,
and Ridley Scott’s sibling penned scripts.

Italian director Veneruso says, like some of the
directors, he draws on his own childhood for the

film. He says of the poor Naples
neighborhood in the film, "It’s my
story. I grew up in that type of
environment – unfortunately and
fortunately." He and his co-writer
looked back at their past and
found "loneliness that comes
from social structures, that
comes from institutions."
Veneruso’s childhood memories
are bittersweet. He lived in
Naples under difficult conditions
before his large family moved to
Rome, in search of bettering
their prospects, when he was 12.
Sadly, he says, children in his old
Naples neighborhood’s streets
today face more violence than he
did.An important early scene in
his film, which was shot by
Vittorio Storaro, shows a boy
who cannot even play. He cannot
dance with his shadow, because
his "mother is fighting with her
lover and is screaming like crazy." 

Through making the films, the
producer points out, the children
- all non-actors except for the
Scott film - become visible for
the first time. In the African
segment, the child discovered by
Charef came from a poor village,
Tilesi explains, where children

with many siblings did not have "the luxury of crying
or being at the center of attention, because there is
no time for that.There is only time for surviving."
During shooting, she observed the boy cast in the
film suddenly being at the center of the crew’s and
his whole village’s attention. He acquired a great
"dignity" in his new role.

The directors drew on a different side of themselves
for the film.Tilesi notes that, for instance, John Woo
reveals a different, "tender, sweet" side. She believes
it proves, though he is known for his action work, he
has great dramatic talent. Lee, in turn, was "very
generous as a person and as an artist." In the end, at
the film’s Venice festival premiere, all the directors
involved were present to enjoy a standing ovation.

"There is always time to think little, so we started by
thinking big," Tilesi now says.
The ambitious project came together, with " a
domino effect, but in a good way…where everybody
involved [in turn] somehow involved somebody
else." The Rome-based MK Film Productions duo
credits their tenacity and love for what they were
doing for making it possible.They were funded by
Italy’s Foreign Ministry Italian Development

Cooperation. The associate co-producer is RAI
Cinema.Tilesi says, "Distributors and other
producers went beyond their typical involvement."
Veneruso, who has recently worked on "Gangs of
New York" and "The Passion of Christ", noted that
US film connections through previous work helped
make it all happen too. In the end, even Tina Turner
lent a hand- performing the theme song "Teach Me
Again," written by Italian artist Elisa.

Originally, there had been a plan to shoot a segment
a month, but due to director delays, suddenly last
November, there were four segments in production.
Tilesi increased her frequent flyer mileage going to
all seven sets, recalling: "It was crazy but wonderful."

Now, all of the film’s profits will go to UNICEF and
the World Food Program. So far, the film has been
sold in over 50 countries. The filmmakers appreciate
the energy of the Thessaloniki Festival, which they
say has an energy that is often lost amidst the biz-
minded shuffle.They hope to raise "as much as we
can" for the fund.

The film –beyond raising money– is aimed at raising
awareness. Children don’t just suffer from economic
problems. John Woo’s story, about a rich and a poor
girl coming together, reveals that loneliness and
abandonment don’t always depend on finances.
"Knowledge gives you tolerance," Tilesi says, pointing
out how her own attitude has changed towards
children begging at cafes and in the streets at home:
"I’ve seen what is behind [it]…They are doing that
to survive."   

Veneruso feels there is a real touch of the beloved
actor of "Il Postino", Massimo Troisi in the project.
After all, the late actor, who was his mother’s
brother, introduced him first to the world of cinema,
as he worked on the set of "Il Postino" as an 18-year-
old.

*The film will be shown after tonight’s 8.30pm
closing ceremony. It will be released in Greece in
2006 by distributors PCV.

Almodovar’s muse,Victoria
Abril, sang a selection of her
favourite bossa nova songs
at the Thessaloniki
Symphony Hall last night.
Earlier in the day,Abril said
that this music has been her
"first big passion and has
been with her at the age of
ten, twenty, thirty and
forty". As for her desire to
make the leap from acting
to singing she said that it is
something she has "been
cooking slowly and at low
heat for the last twenty
years".

Taking another look at ‘Invisible Children’

Abril sings our tune

23




