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Κάθε φορά σαν να ‘ναι η πρώτη φορά: Πόσες και ποιες από τις ταινίες που έ-
χει σκηνοθετήσει ο Μάικλ Oυίντερµποτοµ έχεις δει; Το φιλί της πεταλούδας; Μείνε
µακριά µου; Τζουντ; Καλωσήρθατε στο Σεράγεβο; Με ή χωρίς εσένα; Η χώρα των θαυµά-
των; Στα χρόνια της απληστίας; Στα σύνορα του κόσµου; 24 hour party people; Κωδικός
46; 9 Songs; Το ξέρεις ότι δεν έχει γράψει το σενάριο σε κανένα από αυτά τα έρ-
γα, εκτός από το 9 Songs –που εδώ που τα λέµε δεν είχε και σενάριο; Νοµίζεις ό-
τι αν έβλεπες κάποια από αυτές τις ταινίες, χωρίς να ξέρεις ποιος τις υπογράφει,
θα αναγνώριζες από κάτι, µια αναγνωρίσιµη εµµονή στο θέµα ή στο στιλ, ότι είναι
του Μάικλ Oυίντερµποτοµ; Έχεις µήπως διακρίνει σε κάποια από αυτές τις ται-
νίες κάποιο ίχνος επιρροής του Ίνγκµαρ Μπέργκµαν του οποίου ο Μάικλ Oυί-
ντερµποτοµ δηλώνει µέγας θαυµαστής; Συγγνώµη, αλλά σκέφτηκε ποτέ κανείς
ψαγµένος σινεφίλ ότι το σενάριο της ταινίας Το φιλί της πεταλούδας του 1994
(γραµµένο από τον Φρανκ Kοτρέλ Mπόις και βασισµένο, λέει, σε µια ιδέα του ίδι-
ου και του Μάικλ Oυίντερµποτοµ) είναι ξεπατικωµένο από την πραγµατική ιστο-
ρία της αµερικανίδας κατά συρροή δολοφόνου Αϊλίν Γουόρνος και µεταφερµένο
στον αγγλικό βορρά –9 χρόνια πριν γυριστεί η ταινία Monster µε την Σαρλίζ Θε-
ρόν; Κι αν έτσι έχουν τα πράγµατα, για ποιο λόγο ο Μάικλ Oυίντερµποτοµ θεω-

ρείται ένας σηµαντικός άνθρωπος του σύγχρονου (έστω του βρετανικού) κινηµατογράφου; Επειδή είναι ιδιαίτερα παρα-
γωγικός, έχοντας σκηνοθετήσει 13 ταινίες µεγάλου µήκους τα τελευταία δέκα χρόνια; Ή µήπως επειδή µετακινείται κάθε
φορά και σε διαφορετικό είδος κινηµατογράφου; ∆εν νοµίζω. Και το λέω εγώ αυτό, που είµαι από καιρό δηλωµένος φαν
των ταινιών του –όχι όµως ως συνολικό έργο αλλά της κάθε ταινίας χωριστά και για διαφορετικούς λόγους την κάθε µία.
Γιατί κάθε φορά σέβεται το θέµα του κι επιχειρεί να βρει την πιο κατάλληλη µορφή που ταιριάζει σ’ αυτό και µπορεί α-
ληθινά να το εκφράσει –το θέµα του και τους ήρωές του, την ιστορία του και την εποχή που διαδραµατίζεται και όχι τις
προσωπικές αισθητικές αναζητήσεις του και τις εµµονές του. Κι αρχίζοντας κάθε φορά σαν να ‘ναι η πρώτη φορά, χωρίς
να εξαντλείται δηµιουργικά… του Σωτήρη Zήκου
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‘‘ Ίσως τελικά τα θέµατα 

που µ’ ενδιαφέρουν πιο πολύ 

είναι ιστορίες, οι οποίες στην

επιφάνεια να µην κάνουν αίσθηση,

αλλά να νιώθω πως µπορώ 

να τις κάνω αρκετά ελκυστικές.

M’ αυτόν τον τρόπο θέλω 

να τραβήξω το κοινό σε καταστάσεις

που αφορούν ανθρώπους,

τους οποίους το κοινό 

θα επιθυµούσε να αποφύγει 

υπό φυσιολογικές συνθήκες

’’
Mάικλ Oυίντερµποτοµ
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04Στρογγυλό τραπέζι για το Nέο ∆ανέζικο

Kινηµατογράφο και το Masterclass του Alex

McDowell

05∆ιαλέγει πρώτα τους ηθοποιούς και τους χώρους

πριν την ιστορία, µας λέει ο Xου Xσιάο-χσιεν

06Kρυµµένος του Michael Haneke στις Eιδικές

Προβολές και η Angelina Maccarone µιλάει για την

ταινία της Ξένο δέρµα

07Mαύρη βούρτσα στο ∆ιεθνές ∆ιαγωνιστικό και ο

σκηνοθέτης Perry Ogden µιλάει για την ταινία Tο

κορίτσι Tαξιδιώτης

09O Lodge Kerrigan της Jury µιλάει για το πώς ο

ηθοποιός αποδίδει µόλις αρχίσει να τραβάει η

κάµερα

10Pίνα και H καλύβα του φύλακα από τη Pουµανία στις

Mατιές στα Bαλκάνια

12O σκηνοθέτης Gavin Hood της ταινίας Tσότσι σε

Πρώτο Πλάνο και οι ταινίες της ηµέρας στις Hµέρες

Aνεξαρτησίας

13O σκηνοθέτης Andrew Bujalski µας λέει ότι παίζει

στις ταινίες του για λόγους οικονοµίας

15O σκηνοθέτης Γιάννης Σολδάτος, ο ηθοποιός Mάνος

Bακούσης και η µουσικός Eύα Λουκάτου µιλούν για

τον Yποβρύχιο έρωτα

16O σκηνοθέτης Nίκος Nικολαΐδης, η ηθοποιός Bίκυ

Xάρρις και ο µουσικός Simon Nikolaides µιλούν για

την ταινία The Zero Years

17Oι επαναληπτικές προβολές της ηµέρας του

Tµήµατος Eλληνικός Kινηµατογράφος 2005

21 Oυκ επιθυµήσεις τη γυναίκα του πλησίον σου στο

Nέο ∆ανέζικο Kινηµατογράφο και δύο συνεντεύξεις

Mεξικανών

22Fest Forward: The 46th International Thessaloniki

Film Festival in english

¢È·‚¿ÛÙÂ
Û‹ÌÂÚ·:

OυίντερµποτοµMάικλ



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
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
12.Tο κορίτσι ταξιδιώτης 3,768
13. Mαύρη βούρτσα
14. H ευτυχία του άλλου

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
4. H χορωδία του Xαρίτωνα 4,612
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
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
13. Όµηρος 4,291 3,861 4,076
14. Eκτός σχεδίου 4,026
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
22.Aγρύπνια 4,121
23. Γαλάζιο φόρεµα
24.Yποβρύχιος έρωτας
25.The zero years
26. H καρδιά του κτήνους
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
5. H οδύσσεια του κυρίου Λαζαρέσκου 4,231
6. H πτώση του αγγέλου 2,725
7. Lady Zee 3,407 3,630 3,519
8. Kορώνα-γράµµατα 3,178
9. O Kοκούµι 3,686
10. Πήγαινε δυτικά 4,391
11. Kontakt 4,229
12. Pίνα
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.

ΠPΩTO ΠΛANO • KAΘHMEPINH EΦHMEPI∆A TOY 46ου ΦEΣTIBAΛ KINHMATOΓPAΦOY ΘEΣΣAΛONIKHΣ
APIΘ. ΦYΛΛOY 179 • ΠAPAΣKEYH 25 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



OLYMPION PAVLOS ZANNAS TONIA MARKETAKI FRIDA LIAPPA

11:00 Michael Winterbottom Tribute
ª·˙› ÛÔ˘ ‹ ¯ˆÚ›˜ ÂÛ¤Ó· / With or Without You - 93’
Michael Winterbottom, U∫ 1998
O.V. English

13:00 Patrice Chereau Tribute
Judith Therpauve - 125’
Patrice Chereau, France 1978
O.V. French

15:30 Special Screenings
ŒÓ· Ù¤ÏÂÈÔ ˙Â˘Á¿ÚÈ / Un couple parfait - 104’
Nobuhiro Suma, Japan - France 2005
O.V. French

18:00 International Competition - 
Focus On Irish Cinema

∆Ô ÎÔÚ›ÙÛÈ T·ÍÈ‰ÈÒÙË˜ / Pavee Lackeen - 87’
Perry Ogden, Ireland 2005
O.V. English/English sub.

20:30 International Competition
ªÈ· Ó‡¯Ù· / Yek Shab - 90’
Niki Karimi, Iran 2005
O.V. Farsi/English sub.

23:00 Special Screenings
∫Ú˘ÌÌ¤ÓÔ˜ / Cache - 112’
Michael Haneke, France - Austria Germany - Italy
2005
O.V. French/English sub.

JOHN CASSAVETES

13:00 Focus on New Danish Cinema
Allegro - 88’
Christoffer Boe, Denmark 2005
O.V. Danish/English sub.

15:30 ID-05
ªÂ›ÓÂ Ì·˙› ÌÔ˘ / Be With Me - 90’
Eric Khoo Singapore 2005
O.V. Cantonese, English, Hokkien,
Mandarine/English sub.

18:00 ID-05
∑Ô˙fi / Zozo - 103’
Josef Fares, Sweden - U∫ - Denmark 2005
O.V.Arabic, Swedish/English sub.

20:30 Someone to Watch
∞ÌÔÈ‚·›· ÂÎÙ›ÌËÛË / Mutual Appreciation - 110’
Andrew Bujalski, USA 2005
O.V. English

23:00 ID-05
∆ÛfiÙÛÈ / Tsotsi - 94’
Gavin Hood, UK - South Africa 2005
O.V. Zulu, Xhosa, Afrikaans/ English sub.

STAVROS TORNES

11:00 Special Screenings
√ ∫Ô˘ÎÔ‡ÌÈ / ∫ukumi - 107’
Isa Qosja, UNMI Kosovo - Croatia 2005
O.V. Albanian/English sub.

13:15 Special Screenings
∞ˆÏÂÛı¤ÓÙ· / Lost and Found - 99’
2005
O.V. Serbian, Bulgarian, Romanian, Estonian,
Bosnian, Hungarian/ English sub.

15:30 Balkan Survey Main Selection
∏ ÙÒÛË ÙÔ˘ ·ÁÁ¤ÏÔ˘ / Melegin Dususu - 98’
Semih Kaplanoglou, Turkey - Greece 2004
O.V.Turkish/English sub.

18:00 Balkan Survey Main Selection
∏ Î·Ï‡‚· ÙÔ˘ Ê‡Ï·Î· / Canton - 30’
Con. Popescu Romania 2005
ƒ›Ó· / Ryna - 93’
Ruxandra Zenide, Switzerland-Romania 2005
O.V. Romania/English sub.

20:30 Focus on New Danish Cinema
√˘Î ÂÈı˘Ì‹ÛÂÈ˜ ÙË Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘ ÏËÛ›ÔÓ ÛÔ˘/
BrÔdre - 110’
Susanne Bier, Denmark 2004
O.V. Danish/English sub.

23:00 Balkan Survey Main Selection
∏ Ô‰‡ÛÛÂÈ· ÙÔ˘ Î˘Ú›Ô˘ §·˙·Ú¤ÛÎÔ˘ / 
Moartea Domnului Lazarescu - 153’
Cristi Puiu, Romania 2005
O.V. Romania/English sub.

ODEON - PLATIA

15:00 Mexican Cinema
∆Ô ¿ıÔ˜ ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· ∞Ì¿ÚÔ / 
El Crimen del Padre Amaro - 120’
Carlos Carrera, Mexico 2002
O.V. Spanish/English sub.

17:30 Vittorio Storaro Tribute
°ÎfiÁÈ· / Goya en Burdeos - 105’
Carlos Saura, Spain - Italy 1999
O.V. Spanish, French/English sub.

20:00 Patrice Chereau Tribute
∏ Á˘Ó·›Î· ÌÂ ÙÔ ÎfiÎÎÈÓÔ ÏÔ˘ÏÔ‡‰È / 
La Chair de l' orchidee - 110’
Patrice Chereau, France - Germany - Italy 1975
O.V. French

22:30 Michael Winterbottom Tribute
24 Hour Party People - 107’
Michael Winterbottom, U∫ 2001
O.V. English

11:00 George Panoussopoulos Tribute
√ Î·Ê¤˜ / O kafes - 9’
°ÈÒÚÁÔ˜ ¶·ÓÔ˘ÛfiÔ˘ÏÔ˜ / George
Panoussopoulos, 1989
O.V. Greek/English sub.
ª' ·Á·¿˜; / M'agapas? - 102’
°ÈÒÚÁÔ˜ ¶·ÓÔ˘ÛfiÔ˘ÏÔ˜ / George
Panoussopoulos, 1989
O.V. Greek/English sub

13:15 Documentaries
Black ªÂÂÂ... / Black Beh... - 78’
£fi‰ˆÚÔ˜ ª·Ú·ÁÎfi˜ / Thodoros Marangos,
Greece 2005
O.V. Greek/English sub.

15:15 Feature Films
∏ fiÏË ÙˆÓ ı·˘Ì¿ÙˆÓ / I poli ton thavmaton - 85’
¢ËÌ‹ÙÚË˜ ∞ı·Ó›ÙË˜ / Dimitri Athanitis, Greece 2005
O.V. Greek, English/English sub.

17:30 Feature Films
°·Ï¿˙ÈÔ ÊfiÚÂÌ· / Galazio forema - 108’
°È¿ÓÓË˜ ¢È·Ì·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜ / Yannis Diamandopoulos,
Greece 2005
O.V. Greek/English sub.

20:15 Feature Films
∞ÁÚ‡ÓÈ· / Agrypnia - 99’
¡›ÎÔ˜ °Ú·ÌÌ·ÙÈÎfi˜ / Nikos Grammatikos,
Greece 2005
O.V. Greek/English sub.

22:30 Nico Papataki Tribute
Spotlight on Aris Retsos
∏ ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· / La Photo - 102’
N›ÎÔ˜ ¶··Ù¿ÎË˜ / Nico Papatakis, 
France - Greece 1986
O.V. Greek/English sub.
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¶¿ÏÈ ‚Ú¤¯ÂÈ. §Ô‡ÙÛ· Á›Ó·ÌÂ.
ñ √Î¤È. ºÙ¿ÓÔ˘ÌÂ ÛÙËÓ ÙÂÏÈÎ‹ Â˘ıÂ›·. §Â˜ Î·È Â›Ì·ÛÙÂ ¿ÏÔ-
Á·. Ã·! ™ÈÓÂÊ›Ï ¿ÏÔÁ·. ∫Ï··ÎÏÔ‡Î, ÎÏ··ÎÏ¿Î, Î·Ï¿˙Ô˘ÌÂ
ÌÂÚ‰ÂÌ¤Ó· Î·È ÎÔÈÙ¿ÌÂ ÌfiÓÔ ÌÚÔÛÙ¿. ªÂÚÈÎ¿ ¿ÏÔÁ· ÎÔ-
ÓÙÂ‡Ô˘Ó Ó· Ù· ÊÙ‡ÛÔ˘Ó, ¿ÏÏ· ÙÚ·‚¿ÓÂ Î·ÊÂ˝ÓÂ˜ (Ó· ÙÚÒÙÂ
Ì·ÓÙ·Ú›ÓÈ· Î·Ï‡ÙÂÚ·) Î·È ¯ÏÈÌÈÓÙÚ›˙Ô˘Ó ÛÙÈ˜ ·›ıÔ˘ÛÂ˜. À¿Ú-
¯Ô˘Ó, fiÌˆ˜, Î·È Î¿ÔÈ· ¿ÏÏ· ¿ÏÔÁ·, ·˘Ù¿ Ù· ¿Ù˘¯·, Ù· Ï›ÁÔ
ÈÔ ¿ÎÂÊ·, Ù· Î¿ˆ˜ ıÏÈÌÌ¤Ó·. ™¿Û·ÓÂ ÌÂÚÈÎ¿ fiÓÂÈÚ·. ¶¤-
Û·ÓÂ Ù· ÎÂÊ¿ÏÈ· ¯¿Ìˆ. Œ¯·ÛÂ Ô Ì¿ÔÎ ·fi ÙË ™ÙÔ˘ÙÁ¿Ú‰Ë.
¡ÔÌ›˙ˆ ·˘Ùfi Ù· Ï¤ÂÈ fiÏ·…

ñ µÚ·‰ÈÓ‹ ÚÔ‚ÔÏ‹ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Flaming Lips Î·È Ì·˙Â‡ÙËÎ·Ó fi-
ÛÔÈ ·ÓÎÔÏ¿ÙÚÂ˜ Î·È ÌË, ÙÔ ‹Ú·ÓÂ ¯·Ì¿ÚÈ. ¢ÂÎ·ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ·
¤ÊÙÈ·¯ÓÂ ÙËÓ Ù·ÈÓ›· Ô Ù‡Ô˜. °‡ÚÈÛÂ fiÏË ÙËÓ ∂˘ÚÒË ÌÂ ·˘Ù‹
Î·È ÙÔ ·Ú¿ÔÓfi ÙÔ˘ Â›Ó·È fiÙÈ ‹ıÂÏÂ Ó· ÙËÓ ·›˙ÂÈ ÈÔ ‰˘Ó·Ù¿.
¡· ·Ù‹ÛÂÈ ÁÎ¿˙È· Ô ‹¯Ô˜ Î·È Ó· ÙÚ¤ÌÔ˘Ó Ù· Î·ı›ÛÌ·Ù·. °È·Ù›
·˘Ùfi Â›Ó·È Ë ÌÔ˘ÛÈÎ‹. ¶¿ıÔ˜. ∫·È ÌÂÚÈÎ¤˜ ÊÔÚ¤˜ Ú¤ÂÈ Ó·
ÙËÓ ÛÊËÓÒÓÂÈ˜ ‚·ıÈ¿ Ì¤Û· ÛÔ˘ ÁÈ· Ó· ÙËÓ Î·Ù·Ï¿‚ÂÈ˜.

ñ ™Ô˘˙Ô‡ÎÈ. £Âfi˜. ¢¤-
Î· ¯ÚfiÓÈ· ÌÚÔÛÙ¿ ·fi
ÙÒÚ· Â›Ó·È Ô ¿ÓıÚˆÔ˜.
∫fi‚ÂÈ Î·È Ú¿‚ÂÈ Ù· Ï¿-
Ó· fiÔ˘ ÁÔ˘ÛÙ¿ÚÂÈ,
ÛÙ‹ÓÂÈ ÙËÓ Î¿ÌÂÚ· fiÔ˘
ÙÚ·‚¿ÂÈ Ë „˘¯‹ ÙÔ˘, ÔÈ
ÛÎËÓ¤˜ ‰Ú¿ÛË˜ Î·È ÔÈ
·Ù¿ÎÂ˜ Â›Ó·È ÊÂ˘Á¿ÙÂ˜,
ÙÔ Á˘ÌÓfi ·fiÏ·˘ÛË Î·È
ÁÂÓÈÎ¿ Ô Ù‡Ô˜ ˙ˆÁÚ·-
Ê›˙ÂÈ… °ÂÓÓËÌ¤ÓÔ˜ ‰Ô-
ÏÔÊfiÓÔ˜, ·ÛÚfiÌ·˘ÚÔ,
¤ÙÔ˜ 1967. ∫fi„ÙÂ ÛÎË-
Ó‹. µÚ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÚÚ·ÎÙˆ-
‰Ò˜. ™ÙÔ ‚¿ıÔ˜ ‰È·ÎÚ›-
ÓÂÙ·È ÙÔ ·˘ÙÔÎ›ÓËÙÔ ÙÔ˘ ‹Úˆ· Ô˘ ÎÏ·Ù¿ÚÂÈ Î·È ‚Á¿˙ÂÈ Î·-
ÓÔ‡˜ ÏÂ˜ ÎÈ ¤¯ÂÈ ¤Ó· ÊÔ˘Á¿ÚÔ ‰È˘ÏÈÛÙËÚ›Ô˘ ÛÙËÓ ÂÍ¿ÙÌÈÛË.
∆Ô ÚÒÙÔ ·˘ÙÔÎ›ÓËÙÔ Ô˘ ÂÚÓ¿ÂÈ Î·È ÛÙ·Ì·Ù¿ÂÈ Â›Ó·È ¤Ó·…
Î¿ÌÚÈÔ… √ ‹Úˆ·˜ Ë‰¿ÂÈ Ì¤Û·. √‰ËÁ¿ÂÈ ÌÈ· fiÌÔÚÊ· ÁÈ·-
ˆÓ¤˙· Ô˘ Â›Ó·È ÏÔ‡ÙÛ· ·fi ÙË ‚ÚÔ¯‹… ªÂ ÓfiËÌ· ÙË Úˆ-
Ù¿ÂÈ: «Â›Û·È ·ÓÙÚÂÌ¤ÓË;» ∏ ·¿ÓÙËÛË: «ªÈÛÒ ÙÔ˘˜ ¿-
ÓÙÚÂ˜…» «∆fiÙÂ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ˜ ÂÏ›‰·». «∏ ÂÏ›‰· ÌÔ˘ Â›Ó·È Ó·
Âı¿Óˆ…» ∫fiÏÏ· ¤ÓÙÂ, ÚÂ! ∂›Û·È ·ÏÏÔ‡ ÂÛ‡…

ñ ∫·È Î¿ÙÈ ·ÎfiÌ· ·fi… ·ÏÏÔ‡. µÁ·›ÓÔÓÙ·˜ ·fi ÙËÓ ·›ıÔ˘Û·,
¤Ó·˜ Ù‡Ô˜ Û·ÛÙÈÛÌ¤ÓÔ˜ ·fi ÙË ÊÂ˘Á·ÙÔÛ‡ÓË ÙÔ˘ ™Ô˘˙Ô‡ÎÈ,
Ï¤ÂÈ ÛÙËÓ ÎÔ¤Ï· ‰›Ï· ÙÔ˘: «¢˘Ô Ï¤ÍÂÈ˜ ı· ÛÔ˘ ˆ ÁÈ· ÙËÓ
Ù·ÈÓ›·: fi,ÙÈ Ó¿ ‘Ó·È…» «∆ÚÂÈ˜ Ï¤ÍÂÈ˜, ı¤ÏÂÈ˜ Ó· ÂÈ˜». «∞ÊÔ‡
ÙÔ fi,ÙÈ Ì›· Ï¤ÍË ‰ÂÓ Â›Ó·È;» «¡·È, ·ÏÏ¿ ÙÔ Ó¿ ‘Ó·È Â›Ó·È ‰‡Ô.
¡· Â›Ó·È…»

ñ ∞¤ÚÁËÛ·Ó ÔÈ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ, ·Î˘ÚÒıËÎ·Ó ÔÈ Û˘ÓÂÓÙÂ‡-
ÍÂÈ˜ Ù‡Ô˘, ‰ÂÓ ÙÔ ¤Ì·ı· ÂÁÒ, ÁÈ·Ù› ˙ˆ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÌÔ˘, Î·È
Ù˙¿Ì· ÙÚ·‚ÈfiÌÔ˘Ó ·fi Ù· ¯·Ú¿Ì·Ù· ÛÙÔ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï. ¶¿ÓÙˆ˜,

ÂÂÈ‰‹ ·ÓÙÔ‡ Á›ÓÔÓÙ·È Ì·ÌÔ˘ÓÈ¤˜ (·ÎfiÌË Î·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·!),
ÌÂÚÈÎÔ› ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ ÛÙÚ›ÌˆÍ·Ó ÙÔÓ ÃÔ˘ ÃÛÈ¿Ô ÃÛÈÂÓ (Â›-
ÙÂ ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘ ¤ÓÙÂ ÊÔÚ¤˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· Î¿ÓÂÙÂ Û·Ú‰¿Ì, Î·È
ı· Û·˜ ‰ÒÛˆ ¤Ó· Ì·ÓÙ·Ú›ÓÈ) ÛÂ ÌÈ· ÁˆÓÈ¿ Î·È ‹Ú·Ó ÙË Û˘ÓÂ-
ÓÙÂ˘ÍÔ‡Ï· ÙÔ˘˜, Ë ÔÔ›· ÚÔÊ·ÓÒ˜ ı· ‰ËÌÔÛÈÂ˘ÙÂ› ÛÙÔ ÎÔ-
ÓÙÈÓfi Ì¤ÏÏÔÓ. ∫·È Ë ›Ù· ¯ÔÚÙ¿ÙË Î·È Ô ÛÎ‡ÏÔ˜ ÁÂÌ¿ÙÔ˜. Ÿ·,
Ï¿ıÔ˜… ∫·È Ë ›Ù· ÁÂÌ¿ÙË Î·È Ô ÛÎ‡ÏÔ˜ ¯ÔÚÙ¿ÙÔ˜…

ñ ∆·ÈÓ›· ¤ÎÏËÍË!!! ªËÓ Â›Ó·È Ô πfiÙË˜ ÙË˜ ·ÛÊ¿ÏÙÔ˘:
Redux ÛÂ ÛÂÓ¿ÚÈÔ, ÛÎËÓÔıÂÛ›·, ·Ú·ÁˆÁ‹ ¡Ù¤È‚ÈÓÙ (ª¿ÈÎÏ
¡¿ÈÙ) Ã¿ÛÂÏ¯ÔÊ; ∆ÛÔ˘Î… ∂ÏÏËÓÈÎ‹ Â›Ó·È, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Û·˜ Ï¤ˆ
ÔÈ·. ÀÔÙ›ıÂÙ·È
fiÙÈ Â›Ó·È ¤ÎÏËÍË,
·ÏÏ¿ Â›Ó·È ·fi ·˘-
Ù¿ Ù· ÂÊÙ·ÛÊÚ¿ÁÈ-
ÛÙ· Ì˘ÛÙÈÎ¿ Ô˘
Ù· Í¤ÚÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ ÙË
™Ô˘·˙ÈÏ¿Ó‰Ë…

ñ ∏ ÚÒÙË Ù·ÈÓ›·
ÙË˜ ÙÚÈÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘
Î˘Ú›Ô˘ Ô‡È ÎÈ ÛÈ ÁÈÔ˘
ÙÔ‡ÎÈ (ÌÙÊÚ. £·
ÙÔ˘˜ ÛÊ¿Íˆ fiÏÔ˘˜
ÛÙÈ˜ Ù·ÈÓ›Â˜ ÌÔ˘)
¶·ÚÎ, Sympathy for Mr. Vengeance, ÚˆÙÔ·›¯ÙËÎÂ ÚÈÓ
¯ÚfiÓÈ· ÛÂ ÌÈ· ‰ÔÎÈÌ·ÛÙÈÎ‹ ÚÔ‚ÔÏ‹ ÌÂÙ¿ ·fi ÌÈ· ÚÔÌ·ÓÙÈÎ‹
Ù·ÈÓ›·. ∆Ô ·Ó˘Ô„›·ÛÙÔ ÎÔÈÓfi ÓfiÌÈ˙Â fiÙÈ ı· ¤‚ÏÂÂ Î¿ÙÈ ·ÓÙ›-
ÛÙÔÈ¯Ô, ·ÏÏ¿ fiÙ·Ó ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ÏÈÒÓÔ˘Ó ÎÂÊ¿ÏÈ·, ÔÏÏÔ› ÙÚ¿-
ËÎ·Ó ÛÂ Ê˘Á‹ Î·È ÔÈ ÈÔ ·‰‡Ó·ÌÔÈ Ú›¯ÙËÎ·Ó ÛÙËÓ ÙÔ˘·Ï¤Ù·
ÁÈ· Ó·… ÍÂÚ¿ÛÔ˘Ó! ∆· ÚÒÙ· ‚‹Ì·Ù·, Ï¤ÓÂ, ‰›ÓÔ˘Ó Û˘Ó‹ıˆ˜
Î·È ÙÈ˜ Î·Ï‡ÙÂÚÂ˜ ÎÏˆÙÛÈ¤˜!

ñ ŸÛÔÈ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙÔÓ ∫¿ÚÏÔ˜ ƒÂÈÁ¿‰·˜, ‹ÍÂÚ·Ó Î·È ÙÈ ı·
‰Ô˘Ó ÛÙÔ Battle in heaven. O Î‡ÚÈÔ˜ ·˘Ùfi˜ Â›¯Â ¿ÚÂÈ ÚÈÓ
ÌÂÚÈÎ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô ÛÎËÓÔıÂÛ›·˜ ÛÙÔ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï, ÌÂ ÙËÓ
Ù·ÈÓ›· Ã·fiÓ, Ô˘ ·ÚfiÏ· ·˘Ù¿ Â›¯Â –·Ó ı˘Ì¿Ì·È Î·Ï¿– ÙË

¯·ÌËÏfiÙÂÚË ‚·ıÌÔÏÔÁ›· ÎÔÈÓÔ‡… ∑fiÚÈÎ· Ú¿ÁÌ·Ù·, ‰ËÏ·‰‹.
¶¿ÏÈ, ÏÔÈfiÓ, ¤‰ˆÛÂ Ì¿ıËÌ· ‰˘ÛÂ„›·˜ Î·È ‰ÂÓ ÙÛÈÁÎÔ˘ÓÂ‡-
ÙËÎÂ ‰ÈfiÏÔ˘ ÛÙÔ Á˘ÌÓfi Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÌÂÙ·Í‡ ¯ÔÓÙÚÒÓ (¯Ô-
ÓÙÚfi˜; ¶ÔÈÔ˜ Â›Ó·È ¯ÔÓÙÚfi˜; §ÈÁ¿ÎÈ Â‡ÛˆÌÔ˜ ›Ûˆ˜…).
«◊ıÂÏ· Ó· ‰Â›Íˆ ·ÏËıÈÓÔ‡˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜…» Â›Â ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜
ÙË˜ Ù·ÈÓ›·˜. ∂ÈÙ¤ÏÔ˘˜, ‰ËÏ·‰‹. ÕÏÏÔ ¤Ó· ·„ÂÁ¿‰È·ÛÙÔ ÌÈ-
ÌÂÏ›ÛÙÈÎÔ ÎÔÚÌ¿ÎÈ Î·È ¤Ó·˜ ¿ÙÚÈ¯Ô˜, Á˘·ÏÈÛÙÂÚfi˜ ÌÔ˘ÛÎÔ˘-
Ï¿˜ Î·È ı· ÊÔ˘ÓÙ¿Ú·ÌÂ fiÏÔÈ ÛÙÔ £ÂÚÌ·˚Îfi ·fi ÙËÓ ·Û¯‹ÌÈ·
Ì·˜…

ñ «¶ÚÈÓ Ï›ÁÔ Î·ÈÚfi», Ï¤ÂÈ Ô ∫¿ÚÏÔ˜, «ÌÂ ÚÒÙËÛÂ ¤Ó·˜ ÁÈ·Ù›
ÛÙËÓ Ù·ÈÓ›· ‚¿˙ˆ Ó· ·ÎÔ‡ÓÂ ÌÔ˘ÛÈÎ‹ ª·¯ ÛÙÔ ‚ÂÓ˙ÈÓ¿‰ÈÎÔ.
ªÔ˘ Â›Â fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÚÂ·ÏÈÛÙÈÎfi. ¢ÂÓ ÙÔ Î·Ù·Ï·‚·›Óˆ. ∫È-
ÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˜ Â›Ó·È Î·È Î¿Óˆ fi,ÙÈ ı¤Ïˆ…» ¡ÙÔÓÙ ÁÔ˘fiÚÈ,
∫¿ÚÏÔ˜. º›Ó·, Ù· ÏÂ˜. ∞˜ ‰ÒÛÔ˘ÌÂ ÌÈ· ·ÏÏÈÒÙÈÎË ÈÓÂÏÈ¿ ÛÙË
˙ˆ‹. ™ÙË ‰ÈÎ‹ ÌÔ˘ Ù·ÈÓ›· ı· ‚¿Ïˆ ÎÏËÚÈÎÔ‡˜ Ó· ·ÎÔ‡ÓÂ
Marilyn Manson, Î·È ÛÙÚÈÙÈÙ˙Ô‡‰Â˜ Ó· ÂÙ¿ÓÂ Ù· ÂÛÒÚÔ˘¯¿
ÙÔ˘˜ ÌÂ ÌÔ˘ÛÈÎ‹ ˘fiÎÚÔ˘ÛË ‚·Ï˜.

ñ Masterclass ·fi ÙÔÓ ÛÎËÓÔÁÚ¿ÊÔ ÕÏÂÍ ª·Î ¡Ù¿Ô˘ÂÏ, Ô˘
ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ¤¯ÂÈ ÂÈÌÂÏËıÂ› Ù· ÛÎËÓÈÎ¿ ÁÈ· ÙÈ˜ Ù·ÈÓ›Â˜
ÙÔ˘ ∆›Ì ª¿ÚÙÔÓ: √ ∆Û¿ÚÏÈ Î·È ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ÛÔÎÔÏ¿Ù·˜ Î·È
Corpse Bride. °È· ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ï¤ÂÈ (ÛÂ ÂÏÂ‡ıÂÚË ·fi‰Ô-
ÛË): «™ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙˆÓ ˙ˆÓÙ·ÓÒÓ fiÏÔÈ Â›Ó·È ÛÊÈÁÌ¤ÓÔÈ Ì¤Û· Û’

·˘Ù‹ ÙË µÈÎÙˆÚÈ·Ó‹ ·ÙÌfi-
ÛÊ·ÈÚ·. ∂ÓÒ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ
ÙˆÓ ÓÂÎÚÒÓ, fiÏÔÈ ÂÚÓ¿ÓÂ
Î·Ï¿, ÁÏÂÓÙ¿ÓÂ Î·È ÁÔ˘ÛÙ¿-
ÚÔ˘ÓÂ ÙÚÂÏ¿». ¶¿ÓÙˆ˜,

Ï¤ˆ ÂÁÒ, ÌÔÚÔ‡ÌÂ Ó· Í˘Ó‹ÛÔ˘ÌÂ Î·È ÚÈÓ Ó· Â›Ó·È ÙfiÛÔ
·ÚÁ¿. ºÔÚ¿ÌÂ ¤Ó· ¯·ÌÔÁÂÏ¿ÎÈ, ¯·Ï·ÚÒÓÔ˘ÌÂ ÏÈÁÔÙÔÛÔ-
‰Ô˘Ï¿ÎÈ Î·È ÛÎÂÊÙfiÌ·ÛÙÂ «Â, Î·È Ó· ˆ ‰˘Ô ÎÔ˘‚¤ÓÙÂ˜
·Ú·¿Óˆ Î·È Ó· ¯ÔÚ¤„ˆ ÌÈ· ÛÙ·Ï›ÙÛ·, ‰ÂÓ ı· ÌÔ˘ Û¿-
ÛÂÈ ‰· Î·È ÙÔ Ù·ÎÔ‡ÓÈ».

ñ ∞˘Ùfi ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· Â›Ó·È ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ÈÂÈ ¤ÛÙˆ Î·È ÌÈ·
ÊÔÚ¿ ÙÔÓ Î·Ê¤ ÌfiÓÔÈ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ AÔı‹ÎË ‹ ¤¯Ô˘Ó ‰ÂÈ ¤ÛÙˆ
Î·È ÌÈ· Ù·ÈÓ›· ÛfiÏÔ. ¡·È, ÚÂ! ∞˘Ùfi Â›Ó·È! ¶fiÛÔ Ù¤ÏÂÈ· Â›Ó·È
·˘Ù‹ Ë ·›ÛıËÛË ¯ˆÚ›˜ Ó· ÛÂ ÎÔÈÙÔ‡ÓÂ ÏÂ˜ Î·È Â›Û·È ÊÚÈÎ,
ÏÔ‡˙ÂÚ (ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÚ‡· ÙÔ˘ ˙Ô˘ÚÓ¿), ÙÂÏÂÈˆÌ¤ÓÔ˜! °È·Ù›
‰ËÏ·‰‹ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡ÌÂ ÙfiÛÔ ·ÎÔÌÏÂÍ¿ÚÈÛÙ· ÌfiÓÔ ·˘Ù¤˜
ÙÈ˜ ‰¤Î· Ì¤ÚÂ˜; ¶Ô‡ Â›Ó·È fiÏÔ˜ ·˘Ùfi˜ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ÙÔÓ ˘fiÏÔÈ-
Ô ¯ÚfiÓÔ; ¶Ô‡ ÎÚ‡‚ÂÙ·È; ∫·È ÁÈ·Ù› ÌfiÓÔ ÛÙÔ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï Â›Ó·È
ÙfiÛÔ Â‡ÎÔÏÔ Ó· ÌÈÏ‹ÛÂÈ˜ ÌÂ ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙÂ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÓÈÒıÂÈ˜
fiÙÈ ¤¯ÂÈ˜ ÌÈ· Ù·Ì¤Ï· Ô˘ ÁÚ¿ÊÂÈ «Î·Ú·ÁÎÈfi˙Ë˜/Â‡ÎÔÏË» ÛÙÔ
ÎÔ‡ÙÂÏÔ; ∂, Ó·È, ÚÂ… ªÔ˘ ‚Á·›ÓÂÈ ¤Ó· ·Ú¿ÔÓÔ. Œ¯ˆ ‚·ÚÂ-

ıÂ› fiÏÔ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ó· ‚Ï¤ˆ ÛÓÔÌ›ÛÙÂ˜
Î·È Î·Ù·ÈÂÛÌ¤ÓÔ˘˜. ∫Ú·Ù‹ÛÙÂ Î¿ÙÈ ·fi
ÙÔ ÓÂ‡Ì· Î·È ÁÈ· ÙÈ˜ ˘fiÏÔÈÂ˜ Ì¤ÚÂ˜.
∫·È ı· ÊÙÈ¿ÍÔ˘ÌÂ ¤Ó·Ó ÎfiÛÌÔ ÈÔ ÛÙ·Ú¿-
ÙÔ Î·È ˆÚ·›Ô…

ñ ¢ÂÓ Â›Ó·È ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÊÂÛÙÈ‚·ÏÈÎfi ÂÚÈ-
ÛÙ·ÙÈÎfi, fiÌˆ˜ ¤ÁÈÓÂ ÌÂ˜ ÛÙÔ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï, Â›Ó·È ÔÏ‡ ÛÔ˘ÚÂ¿Ï
Î·È ÙÔ Î·Ù·ÁÚ¿Êˆ. ªÈ· ÎÔ¤Ï· ı¤ÏÂÈ Ó· ¿ÚÂÈ Û˘Ó¤ÓÙÂ˘ÍË ·-
fi ¤Ó· ÛÎËÓÔı¤ÙË. ∫·ÏÂ› ÙÔ ÓÔ‡ÌÂÚÔ, ·ÏÏ¿ ¤¯ÂÈ ¿ÚÂÈ ¤Ó·Ó
·ÚÈıÌfi Ï¿ıÔ˜ ÎÈ ¤ÙÛÈ ‰ÂÓ ÙÔ ÛËÎÒÓÂÈ Î·ÓÂ›˜. §›Á· ÏÂÙ¿ ·Ú-
ÁfiÙÂÚ· ¯Ù˘¿ÂÈ ÙÔ ÎÈÓËÙfi ÙË˜. ∂›Ó·È ·fi ÙÔ Ï¿ıÔ˜ ÓÔ‡ÌÂÚÔ.
«ªËÓ ÙÔÏÌ‹ÛÂÈ˜ Ó· Í·Ó·¿ÚÂÈ˜ ÙËÏ¤ÊˆÓÔ», ÎÚ¿˙ÂÈ ÌÈ· ÂÍ·-
ÁÚÈˆÌ¤ÓË Á˘Ó·ÈÎÂ›· ÊˆÓ‹. «ª’ ·ÎÔ‡˜; ªËÓ ÙÔÏÌ‹ÛÂÈ˜ Ó· Í·-
Ó·¿ÚÂÈ˜!» «ª·, Í¤ÚÂÙÂ, Î¿ÔÈÔ Ï¿ıÔ˜ ¤¯ÂÈ Á›Ó…» «∂›Ó·È
·ÓÙÚÂÌ¤ÓÔ˜! ª’ ·ÎÔ‡˜, ÚÂ;» «ª·, ÂÁÒ ‰Ô˘ÏÂ‡ˆ ÛÙÔ ÊÂ-
ÛÙÈ‚…» «¡·È, Ó·È, Ù· Í¤Úˆ ·˘Ù¿… ªËÓ ÙÔÏÌ‹ÛÂÈ˜ Í·Ó¿!» ∆Ô
¤ÎÏÂÈÛÂ Ë ÎÔ¤Ï· Û·ÛÙÈÛÌ¤ÓË Î·È ÌÂÙ¿ ·fi ÌÂÚÈÎ¤˜ ÛÙÈÁÌ¤˜,
ÙÔ ÎÈÓËÙfi ÙË˜ ¯Ù‡ËÛÂ Í·Ó¿ ÁÈ· Ó· ·ÎÔ‡ÛÂÈ Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ:
«&%$* (ÔÏÏ¤˜ ¿Û¯ËÌÂ˜ Ï¤ÍÂÈ˜ ÌÂ ÁÂÓÂÙ‹ÛÈÂ˜ ·Ó·ÊÔ-
Ú¤˜…)» ∂›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ Ï¤ÓÂ ˆ˜ ÌÂÚÈÎ¤˜ ÊÔÚ¤˜ Ë ˙ˆ‹ ÍÂ-
ÂÚÓ¿ÂÈ ÙË Ê·ÓÙ·Û›·…

ñ ¶¿ÏÈ ‚Ú¤¯ÂÈ… ¶Ò˜ ı· ¿ˆ Û›ÙÈ, ÌˆÚ¤; Œ¯ˆ Á›ÓÂÈ ¿È·
(ÊˆÓÔ‡Ï· Û˘ÓÂ›‰ËÛË˜: «™Î¿ÛÂ ÁÎÚÈÓÈ¿ÚË!»)

ñ ŸÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ¶·Ú·ÛÎÂ˘‹… Ó· ‰ˆ ÔÈÔ˜ ı· ÚˆÙÔÌÂ›
ÛÙËÓ Ù·ÈÓ›· ÙÔ˘ Ã¿ÓÂÎÂ… Î·È ÌÂÙ¿, ÌËÓ ÍÂ¯ÓÈfiÌ·ÛÙÂ, ¤¯ÂÈ
¿ÚÙÈ. ∞ÏÏ¿ ¿ÓÙ· ¤¯ÂÈ ¿ÚÙÈ. ºÏ·ÛÈ¿… ªÔ˘ ‹Úı·Ó ÙÒÚ·
ÛÙÔ Ì˘·Ïfi Ù· ¿ÚÙÈ ÛÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi, ÙfiÙÂ Ô˘ Î·ıfiÌ·ÛÙ·Ó ·Áfi-
ÚÈ· ·fi ÙË ÌÈ·, ÎÔÚ›ÙÛÈ· ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË Î·È ÂÚÈÌ¤Ó·ÌÂ ·Ì‹¯·-
Ó· Ó· Á›ÓÂÈ Î¿ÔÈÔ ı·‡Ì·. ¶¿ÏÈ ¿Ú¯ÈÛ· Ó· Ï¤ˆ Û·¯Ï·Ì¿ÚÂ˜…
™Ù·Ì·Ù‹ÛÙÂ Ó· ‰È·‚¿˙ÂÙÂ, ‰Â›ÙÂ Ù·ÈÓ›Â˜ Î·È È¿ÛÙÂ ÎÔ˘‚¤ÓÙ·
ÛÙÔÓ ‰ÈÏ·Ófi Û·˜. ∂›Ó·È fi,ÙÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÌÔÚÂ›ÙÂ Ó· ‰ÒÛÂÙÂ
ÛÙÔÓ Â·˘Ùfi Û·˜.

Sotiris Babatzim (donkihotis@hotmail.com)

MÈ¯¿ÏË˜: BÈ¿ÛÔ˘, ·Ú¯›˙ÂÈ Ë Ù·ÈÓ›·
TÚ›ÛÙÚ·Ì ™¿ÓÙÈ: MÈ· ÈÛÙÔÚ›· ÁÈ’
·ÁÚ›Ô˘˜.
K˘Ú›·: ¶Ò˜ ı· ·˜ ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ
Ù‹‚ÂÓÓÔ;

ZÔÚ˙: ™‹ÌÂÚ· ı· ‰ˆ TÚ›ÛÙÚ·Ì ™¿ÓÙÈ: MÈ· ÈÛÙÔÚ›· ÁÈ’ ·ÁÚ›Ô˘˜.
XÔ˘: KÈ ÂÁÒ TÈÌ M¿ÚÙÔÓ.

Aνάµεσα στις προβολές
Aς µιλήσουµε για ταινίες

E›‰· ÙËÓ Ù·ÈÓ›· TÚ›ÛÙÚ·Ì ™¿ÓÙÈ: MÈ·
ÈÛÙÔÚ›· ÁÈ’ ·ÁÚ›Ô˘˜. T›ÔÙ· ÙÔ ÛÔ˘‰·›Ô.
MÂÙ¿ ÛÙËı‹Î·ÌÂ Ó· ‰Ô‡ÌÂ TÈÌ
M¿ÚÙÔÓ. A‰‡Ó·ÙÔÓ.

¢¤ÛÔÈÓ·: ¢ÈÎÈ¿ ÛÔ˘ ‹Ù·Ó
Ë Ù·ÈÓ›· TÚ›ÛÙÚ·Ì ™¿ÓÙÈ:
MÈ· ÈÛÙÔÚ›· ÁÈ’ ·ÁÚ›Ô˘˜;
O˘›ÓÙÂÚ: §ÔÁÔÙÂ¯Ó›·
Â›Ó·È, ÂÁÒ ·ÏÒ˜ ÙË
Á‡ÚÈÛ·.

12:00 ∞ÓÔÈ¯Ù‹ ™˘˙‹ÙËÛË / 
Round Table Discussion
«∆¤¯ÓË»: ŒÓ·˜ ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË
«Art»:Words for Thessaloniki

15:00 ID-05
∞ÓÔÈ¯Ùfi¯ÚˆÌ· Ì¿ÙÈ· / Les yeux clairs - 87’
Jerome Bonnell, France 2005
O.V. French/English sub.

17:00 ID-05
∏ÏÈfiÏÔ˘ÛÙË fiÏË / Slunecni Stat - 95’
Martin Sulik, Czech Republic-Slovakia 2005
O.V. Slovak, Czech/English sub.

19:30 Kim Jee-woon Tribute
°Ï˘ÎfiÈÎÚË ˙ˆ‹ / Dalkomhan Insaeng - 120’
Kim Jee-woon, South Korea 2005
O.V. Korean/English sub.

22:00 ID-05
7 ·Úı¤ÓÂ˜ / 7 Virgenes - 86’
Alberto Rodriguez, Spain 2005
O.V. Spanish/English sub.

24:00 Seijun Suzuki Tribute
¶›ÛÙÔÏ ŸÂÚ· / Pisutoru Opera - 110’
Seijun Suzuki, Japan 2001
O.V. Japanese/English sub.

11:00 Documentaries
∂ÎÙfi˜ Û¯Â‰›Ô˘ / Ektos schediou - 64’
ª¤ÓÈÔ˜ ¢›ÙÛ·˜ / Menios Ditsas,
Greece 2005
O.V. Greek/English sub.

12:30 Featured Films
∏ Á˘Ó·›Î· Â›Ó·È... ÛÎÏËÚfi˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ / I gyneka
ine skliros anthropos - 100’
∞ÓÙÒÓË˜ ∫·ÊÂÙ˙fiÔ˘ÏÔ˜ / A. Kafetzopoulos,
Greece 2005
O.V. Greek/English sub.

15:00 International Competition
ª·‡ÚË ‚Ô‡ÚÙÛ· / Fekete Kefe - 80’
Roland Vranik, Hungary 2005
O.V. Hungarian/English sub.

17:00 Featured Films
ÀÔ‚Ú‡¯ÈÔ˜ ¤ÚˆÙ·˜ / Ypovryhios erotas - 90’
°È¿ÓÓË˜ ™ÔÏ‰¿ÙÔ˜ / Yannis Soldatos,
Greece 2005
O.V. Greek/English sub.

19:00 Hou Hsiao-hsien Tribute
∆ÈÌËÙÈÎ‹ ∂Î‰‹ÏˆÛË ÃÔ˘ ÃÛÈ¿Ô-¯ÛÈ¤Ó / Honourary
Ceremony Hou Hsiao-hsien
∆ÚÂÈ˜ ÊÔÚ¤˜ / Three Times - 120’
Taiwan 2005
O.V.Taiwanese/English sub.

22:00 Featured Films
The Zero Àears - 120’
N›ÎÔ˜ NÈÎÔÏ·˝‰Ë˜ / Nikos Nikolaidis,Greece 2005
O.V. Greek/English sub.

00:30 Surprise Film
O.V. Greek/English sub.
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O Alex McDowell, διάσηµος σκηνογρά-
φος «νέας γενιάς» που χρησιµοποιεί
την τεχνολογία για τις σύγχρονες ανά-
γκες του production design, παρουσία-
σε σήµερα στην ασφυκτικά γεµάτη αί-
θουσα Τζον Κασσαβέτης, τον τρόπο µε
τον οποίο εργάζεται και τις εντυπωσια-
κές δυνατότητες της τεχνολογίας που
χρησιµοποιεί.
Με τη χρήση του υπολογιστή του, ο ο-
ποίος είχε συνδεθεί µε τα συστήµατα
προβολής της αίθουσας, έκανε ένα πέ-
ρασµα από τις σηµαντικότερες στιγµές
της καριέρας του και της συνεργασίας
µε σκηνοθέτες όπως ο Tim Burton, ο Steven
Spielberg, ο David Fincher κ.ά.
Ο Alex Mc Dowell ξεκινώντας την εισήγησή
του, αναφέρθηκε στις τεράστιες αλλαγές που
έχουν συντελεστεί στην παγκόσµια κινηµατο-
γραφική βιοµηχανία. Το τµήµα της σκηνογρα-
φίας είναι πλέον εκείνο που αλλάζει συνολικά
και τον τρόπο και τη φύση µιας παραγωγής. Λί-
γα χρόνια πριν, η παραδοσιακή µορφή της κινη-
µατογραφικής βιοµηχανίας καθόριζε το πλάνο
της παραγωγής, το οποίο ουσιαστικά λειτουρ-
γούσε µε γραµµικό τρόπο: όλοι και όλα υπο-
τάσσονταν σε ένα έτοιµο σενάριο, το οποίο εί-
χε γραφτεί «από έναν σεναριογράφο σε απο-
µόνωση», όπως χαρακτηριστικά είπε ο
McDowell. Μετά την ολοκλήρωση του σεναρί-
ου, οι υπόλοιποι συντελεστές καλούνταν να το
υπηρετήσουν. Σήµερα, το τµήµα σκηνογραφίας
είναι εκείνο που µπορεί να δηµιουργεί και να
διαχέει την εικόνα της ταινίας από τα πρώιµα
στάδια της προετοιµασίας της παραγωγής της,

έτσι ώστε όλα τα τµήµατα να έχουν οπτική
πληροφόρηση και να δουλεύουν καλύτερα, υ-
πηρετώντας το τελικό αποτέλεσµα. «Το τρισ-
διάστατο περιβάλλον της ταινίας δηµιουργείται
στον υπολογιστή και έτσι ο σκηνοθέτης γνωρί-
ζει ακριβώς τους χώρους του, µπορεί να επεµ-
βαίνει σε αυτούς, να τους εξελίσσει και να προ-
ετοιµάζεται για τη σκηνοθεσία. Βεβαίως, όταν
συµφωνηθεί το περιβάλλον αυτό, µετατρέπεται
σε πρόγραµµα αρχιτεκτονικού σχεδιασµού και
στη συνέχεια αναλαµβάνουν δράση οι µηχανι-
κοί που κατασκευάζουν το πραγµατικό περι-
βάλλον της ταινίας, το οποίο, από τη στιγµή
που θα κατασκευαστεί, δεν υπάρχει η δυνατό-
τητα να αλλάζει. Η διαφορά είναι ότι οι συντε-
λεστές µιας ταινίας δεν χρειάζεται πλέον να
‘µαντεύουν’ πώς θα λειτουργήσει το κάθε
πράγµα και ποια θα είναι η τελική της εικόνα».
Ο Mc Dowell έδειξε παραδείγµατα από τις ται-
νίες Το εργοστάσιο σοκολάτας του Τσάρλι, Terminal,
Cat in the Hat και Minority Report, αναλύοντας
παράλληλα τη δουλειά του σε αυτές.

Είναι γνωστή σε όλους η τεράστια επιτυχία του
δανέζικου κινηµατογράφου τα τελευταία χρό-
νια σε παγκόσµιο επίπεδο. Μια επιτυχία που
δεν είναι τυχαία, αλλά οφείλεται στην πολύ κα-
λά σχεδιασµένη και συστηµατικά υλοποιηµένη
εθνική πολιτική της ∆ανίας για τη στήριξη του
κινηµατογράφου της. «Πριν από 20 χρόνια, ή-
ταν εκτός πραγµατικότητας να συζητά κανείς
στις παρέες για δανέζικες ταινίες. Σήµερα, όχι
µόνο τις βλέπουµε, αλλά είναι και πολύ συνηθι-
σµένο να τις συζητάµε στις παρέες», είπε χα-
ρακτηριστικά η ∆ιευθύντρια του New Danish
Screen,Vinca Wiedemann. «Είναι το αποτέλε-
σµα µιας πολιτικής που υιοθετήθηκε πριν από
40 χρόνια», συµπλήρωσε ο ∆ιευθύνων Σύµβου-
λος του Danish Film Institute, Henning Camre.
Η πολιτική της ∆ανίας για τη στήριξη του κινη-
µατογράφου ξεκίνησε µε τη διοχέτευση ντοκι-
µαντέρ στα σχολεία και δοµήθηκε µε βάση στα
εξής σηµεία:
• Εθνικό σύστηµα υποστήριξης: Ο κινηµατο-
γράφος αντιµετωπίστηκε ως προϊόν µε πολιτι-
στικό ενδιαφέρον. Χτίστηκε µια πολιτική που
εξασφαλίζει την ποικιλία των κινηµατογραφι-
κών ειδών και δίνει περιθώριο έκφρασης στους
νέους κινηµατογραφιστές. Η κρατική υποστήρι-
ξη εφαρµόζεται συστηµατικά σε όλα τα στάδια
µιας παραγωγής. Ξεκινά από την υποστήριξη
του σεναρίου και της ανάπτυξης των σχεδίων
παραγωγής, συνεχίζεται µε την ενίσχυση της
παραγωγής και ολοκληρώνεται µε την υποστή-
ριξη της προώθησης των ταινιών σε εθνικό και
παγκόσµιο επίπεδο. Το δίκτυο των δηµοτικών
κινηµατογράφων έχει διασφαλισµένη υποστή-
ριξη, ενισχύεται η διακίνηση των ταινιών στα
διεθνή φεστιβάλ, καθώς και η µετάδοση των
ταινιών από τους δανέζικους τηλεοπτικούς
σταθµούς.
• Σχολή κινηµατογράφου: Η συνεχής ανανέωση
του δανέζικου κινηµατογράφου στηρίζεται εν

πολλοίς στους αποφοίτους της εξαιρετικά κα-
λά στελεχωµένης και εξοπλισµένης εθνικής
σχολής. Η εκπαίδευση εκτείνεται σε όλα τα
στάδια και απευθύνεται σε όλους του συντελε-
στές της κινηµατογραφικής παραγωγής. Η εισα-
γωγή γίνεται µε εξετάσεις, ενώ οι καθηγητές εί-
ναι συνδυασµός ακαδηµαϊκών µε επαγγελµα-
τίες. Όλα αυτά επειδή, όπως είπε ο Henning
Camre, «είναι κοινοτοπία να λέµε ότι ο κινηµα-
τογράφος είναι η τέχνη της συνεργασίας. Σηµα-
σία έχει να τον αντιµετωπίζουµε ως τέτοιο και
στην πράξη». Για να συµπληρώσει ότι «το να
κάνει κανείς και ταινίες που προσφέρουν ψυ-
χαγωγία, δεν είναι κοινοτοπία, είναι µορφή επι-
κοινωνίας. ∆εν κάνουµε τις ταινίες µόνο για τον
εαυτό µας...».
• Ποιότητα και όγκος: Η ποιότητα δεν αρκεί
για να κερδίσει κανείς την αγορά. Ο όγκος και
η ποικιλία της παραγωγής είναι απαραίτητα για
κάθε στρατηγική µάρκετινγκ. Το εθνικό προϊόν
είναι αυτό που µπορεί να αντιταχθεί στην εισα-
γωγή ξένων ταινιών. Ο όγκος της παραγωγής εί-
ναι επίσης πολύ σηµαντικός για τη δανέζικη κι-
νηµατογραφία – ο κίνδυνος για την ποιότητα
της παραγωγής είναι ίδιος στην περίπτωση που
ο όγκος αυτός υπερβαίνει τη δυναµική της ε-
θνικής κινηµατογραφίας όσο και στην περίπτω-
ση που υστερεί από αυτήν.
• Παραγωγοί και  προϋπολογισµοί: Η νέα γενιά
των παραγωγών συνδέεται µε τους σκηνοθέτες
και σεναριογράφους και έχει εισαγάγει νέες
µορφές χρηµατοδότησης και συµπαραγωγής.
Οι προϋπολογισµοί προσαρµόζονται στο µέγε-
θος της αγοράς, ενώ η τεχνολογία αξιοποιείται
στο έπακρο.
Το σηµαντικότερο σηµείο της σηµερινής συζή-
τησης συνοψίζεται στο ότι για αυτούς είναι ση-
µαντικότερο οι δανέζικες ταινίες να πηγαίνουν
καλά στο εσωτερικό της χώρας και προς αυτή
κυρίως την κατεύθυνση εργάζονται.

Επιµέλεια: Μάριον Ιγγλέση & ∆η-
µήτρης Χαρίτος / Συντονισµός:
Χρυσούλα Ψωµιάδου

Η «Τέχνη» Μακεδονική Καλλιτεχνική
Εταιρεία συµπλήρωσε ήδη 54 χρόνια
υπεύθυνης προσφοράς στα πολιτι-
στικά πράγµατα της Θεσσαλονίκης
και, ευρύτερα, της Βόρειας Ελλάδας.
Η ιστορία της αποτελεί αναπόσπα-
στο κοµµάτι της ιστορίας της πόλης.
Υπηρετώντας σταθερά το όραµα των
ιδρυτών της, ανθρώπων χαρισµατι-
κών µε βαθιά παιδεία, κοινωνική συ-
νείδηση και οµοειδή φαντασία, που
τύχη αγαθή τους έκανε να συναντη-
θούν, οδήγησε την Τέχνη «εντός των
τειχών», καλλιέργησε στους πολίτες µια νέα
συνείδηση της ιδιότητας του φιλότεχνου, έδω-
σε ευκαιρίες ανέλιξης σε νέους καλλιτέχνες και
δηµιουργούς και συνέβαλε καθοριστικά στον

πολιτιστικό σχεδιασµό
µιας πόλης που, το 1951,
προσπαθούσε ακόµα να
επουλώσει τις πληγές της
προσφυγιάς, της Κατοχής
και του Εµφυλίου. ∆ια-
δραµατίζοντας έναν ρόλο
κυριολεκτικά γενετικό, η
«Τέχνη» κυοφόρησε,
πρότεινε και πέτυχε την
ίδρυση σηµαντικών θε-
σµών όπως είναι το Κρα-
τικό Θέατρο Βορείου Ελ-
λάδος, η Κρατική Ορχή-
στρα και το Φεστιβάλ Κι-
νηµατογράφου Θεσσα-
λονίκης, η Σχολή Καλών

Τεχνών του Πανεπιστήµιου. Η έκθεση φωτο-
γραφιών από τη ζωή και τις δραστηριότητες
της Εταιρείας, που συµπεριλαµβάνεται φέτος
στις παράλληλες εκδηλώσεις του Φεστιβάλ Κι-

νηµατογράφου Θεσσαλονίκης –παιδιού της
«Κινηµατογραφικής Λέσχης» της «Τέχνης» και
του αείµνηστου Παύλου Ζάννα– αποσκοπεί
τόσο στην ιστορική µόρφωση όσο και στον α-
ναστοχασµό. Νέοι και παλαιότεροι καλούµα-
στε να «ξαναδιαβάσουµε» την ιστορία της, να
µετρήσουµε το µέγεθος και την ποιότητα της
προσφοράς της, να εκτιµήσουµε τις αντοχές
της στον χρόνο και στην αλλαγή των συνειδή-
σεων καθώς και τη δυνατότητά της να ανοίγει
νέες προοπτικές. Καλούµαστε ακόµη να συµ-
βάλλουµε στην έξοδό της από το οικονοµικό
αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει και να κα-
τανοήσουµε την ανάγκη να αποκτήσει έναν κε-
ντρικό µόνιµο χώρο-εντευκτήριο που θα επέ-
τρεπε µια συστηµατικότερη παρέµβαση στην
πόλη. Εµείς θα συνεχίσουµε να εργαζόµαστε
για την επίτευξη του µείζονος αυτού στόχου
και να διεκδικούµε το αυτονόητο.

Αθανασία Τσατσάκου 
Πρόεδρος ∆.Σ. «Τέχνης»

«ΤΕΧΝΗ»: ΕΝΑΣ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ολύµπιον - Café ∆ωµάτιο µε θέα, 5ος όρ. • ∆ιάρκεια: 18 - 27 Νοεµβρίου 2005

MASTERCLASS: ALEX McDOWELL ΣTPOΓΓYΛO TPAΠEZI: NEOΣ ∆ANEZIKOΣ KINHMATOΓPAΦOΣ

ΠPOΓPAMMA MASTERCLASSES
Πέµπτη 24 Noεµβρίου, 11:00 - Aίθουσα Τζον Κασσαβέτης
Masterclass: Xου Xσιάο-χσιεν
∆ιάλεξη του ταϊβανού σκηνοθέτη Hou Hsiao-hsien, ενός από τους σηµαντικότερους εκπροσώπους του σύγχρονου
αφηγηµατικού κινηµατογράφου, του οποίου το έργο τώρα αρχίζει να γίνεται γνωστό στη χώρα µας.

ANOIXTH ΣYZHTHΣH
Πέµπτη 24 Noεµβρίου, 19:00 - Tέντα Aγοράς
Νέος Iρλανδικός Κινηµατογράφος
Συνδυάζοντας το εµπορικό µε το καλλιτεχνικό σινεµά. Τα φοροαπαλλακτικά µέτρα και πώς βοήθησαν την εγχώ-
ρια παραγωγή. Η προσέλκυση παραγωγών µεγάλων studio (Αµερική-Βρετανία). Εισηγητές:Teresa Mc Grane (∆ιευ-
θύνων Σύµβουλος, Irish Film Board) Mark O’Halloran (ηθοποιός-σεναριογράφος), Breda Walsh (παραγωγός), Cyan Smith
(εκπρόσωπος του MEDIA στη Β. Ιρλανδία, διευθυντής του Φεστιβάλ του Μπέλφαστ), Catherine Tiernan, παραγωγός.

Στην ταινία έκπληξη απόψε...
Τα µυστικά, τα ψέµατα, η βία, η κακία, η προδοσία, η επίθεση, η σκληρή γλώσσα, η αλήθεια, το συ-
ναίσθηµα, η άγρια επιβίωση…
Ένας µεσήλικας, εργάτης σε βιοτεχνία. Παντρεµένος, προδοµένος και µε µωρό νεογέννητο. Με
πιέσεις από παντού. Χρωστάει λεφτά. Του χρωστάνε αγάπη. ∆εν µιλάει. Προσπαθεί να ξεφύγει.
Κανείς δεν τον αφήνει σε ησυχία. Η γυναίκα, ο εργοδότης, ο τοκογλύφος, οι συγγενείς, οι φίλοι.
Βία και καταπίεση. Λεκτική, ψυχική, σωµατική. Όλοι εναντίον ενός και ο Θεός εναντίον όλων… 
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Σαν συνοµιλητής ο Χόου, όπως είναι η σωστή προφορά
του ονόµατός του στα µανδαρίνικα κινέζικα, είναι όπως τα
πλάνα των ταινιών του: χαλαρός αλλά εξαιρετικά ακριβής,
λιτός αλλά πάντα καίριος. Μανιώδης καπνιστής, µιλά στους
αναγνώστες του Πρώτου Πλάνου για τις ταινίες του, το σι-
νεµά του, για τη σκηνοθεσία…

Οι αρχές µια καριέρας στο σινεµά
Στις αρχές, εργάστηκα σαν σεναριογράφος και ως βοηθός σκηνοθέτη
για 8 χρόνια. Στην αρχή της καριέρας µου έκανα 3 εµπορικές ταινίες,
όπως η ταινία Χαριτωµένο κορίτσι, που προβάλλεται στο φεστιβάλ.
Αργότερα, λίγο πριν την ταινία Τα παιδιά από το Φενγκουέι συµµε-
τείχα στη σπονδυλωτή ταινία Ο άνθρωπος σάντουιτς (µε το επεισό-
διο Η µεγάλη κούκλα του γιου), ταινία που ξεκίνησε τη Nouvelle
Vague του Ταϊβανέζικου κινηµατογράφου. Εκείνη την εποχή βλέπαµε
ταινίες ξένων σκηνοθετών. Παράλληλα, υπήρχαν και οι ταϊβανέζοι
σκηνοθέτες που µόλις είχαν επιστρέψει από το εξωτερικό και γίνο-
νταν συζητήσεις σχετικές µε το τι κινηµατογράφο θέλαµε να κάνου-
µε. Έτσι οι ταινίες Τα παιδιά από το Φενγκουέι, Καλοκαίρι µε τον
παππού, Μια εποχή να ζήσεις και µια εποχή για να πεθάνεις,
Σκόνη στον άνεµο, είναι ουσιαστικά η αρχή της καριέρας µου. Είναι
οι ταινίες που βασίζονται στις δικές µου εµπειρίες.

Αυτοβιογραφίες, Ιστορικές ταινίες, Σύγχρονα πορτραίτα 
Η ιστορία σε µια ταινία προέρχεται από το ύφος της ταινίας. Στις αρ-
χές της καριέρας µου χρησιµοποιούσα τις δικές µου εµπειρίες, επειδή
βρισκόµουν µεταξύ της αισθητικής του εµπορικού κινηµατογράφου
και της αναζήτησης ενός προσωπικού ύφους. Οι ταινίες της πρώτης

περιόδου της καριέρας µου Τα παιδιά
από το Φενγκουέι, Καλοκαίρι µε τον
παππού, Μια εποχή να ζήσεις και µια
εποχή για να πεθάνεις, Σκόνη στον ά-
νεµο, κατά κάποιο τρόπο βάζουν σε µια
τάξη όσα έζησα. Κατά τη διάρκεια της
δεύτερης περιόδου, έχω αποκτήσει πλέ-
ον µια οπτική γωνία κι έναν τρόπο για να
κοιτάζω τα πράγµατα, άρχισα να κατανοώ
τον εαυτό µου και επίσης να κατανοώ
τους άλλους ανθρώπους. Μ’ αρέσει να
διαβάζω µυθιστορήµατα και εκείνη την
εποχή διάβαζα πολλά µυθιστορήµατα για
τη σύγχρονη ιστορία της Ταϊβάν. Μου
προκαλούσαν έντονα συναισθήµατα και
έτσι χρησιµοποίησα τον κινηµατογράφο
ως ένα µέσο για να παρουσιάσω τη σύγ-
χρονη ιστορία της Ταϊβάν, σε ταινίες ό-
πως Η πόλη της θλίψης, Καλοί άν-
δρες, καλύτερες γυναίκες, Ο µάστο-
ρας του κουκλοθέατρου. Έχοντας κα-
τανοήσει τον ίδιο µου τον εαυτό στις ται-
νίες της πρώτης περιόδου, αλλά και το
παρελθόν της χώρας µου στις ταινίες
της δεύτερης περιόδου, µπορώ τώρα να
έχω την ικανότητα να κατανοώ άλλα
πρόσωπα και να τα παρουσιάζω αυτά σε
ταινίες όπως το Goodbye South,
Goodbye. Η ταινία Καλοί άνδρες, κα-
λύτερες γυναίκες είναι µια ταινία µετα-

βατική, ανάµεσα σ’ αυτές που διαδραµατίζονται στο παρελθόν και σ’
αυτές που διαδραµατίζονται στο σήµερα. Από αυτή την ταινία και µετά
ήθελα να κάνω ένα σινεµά για το σύγχρονο κόσµο και τους σύγχρο-
νους ανθρώπους. Αργότερα, µε την ταινία Τα λουλούδια της Σα-
γκάης, που βασίζεται σ’ ένα παλιό µυθιστόρηµα, αντιλήφθηκα ότι το
σύµπαν µιας γυναίκας είναι πολύ πιο ενδιαφέρον από αυτό ενός άν-
δρα. Στη συνέχεια, µε τις ταινίες το Καφέ Λιµιέρ, Οι εραστές της
χιλιετίας, Τρεις φορές ήθελα να παρουσιάσω, να δείξω τις αλλαγές
που συµβαίνουν σε µια γυναίκα.
Ήρθα στην Ταϊβάν από την ηπειρωτική Κίνα σε ηλικία ενός χρόνου και
αυτό το γεγονός εξηγεί αρκετά που συµβαίνουν σε ταινίες όπως Μια ε-
ποχή να ζήσεις και µια εποχή για να πεθάνεις. Συνειδητοποίησα τη
θέση µου στην Ταϊβάν και έζησα σαν νέος διάφορες φάσεις της ιστορίας
της: την οικονοµική ανάπτυξη και την ύφεση, τις κοινωνικές αλλαγές, τις
πολιτικές αλλαγές, τις αλλαγές που επέβαλε το κυβερνών κόµµα στο
πώς να βλέπουµε την ιστορία της Ταϊβάν (αφού άλλαξαν την αληθινή ι-
στορία της χώρας): όλες αυτές τις τραγωδίες των συνεχών αλλαγών.

Τρεις φορές
Η αρχική ιδέα για την ταινία Τρεις φορές ήταν να γυριστεί µια σπον-
δυλωτή ταινία, στην οποία θα συµµετείχα εγώ µε δύο άλλους νέους
σκηνοθέτες οι οποίοι δεν είχαν πριν γυρίσει άλλη ταινία. Η ιδέα ήταν
να αφηγηθούµε, από διαφορετικές οπτικές γωνίες, λόγω της διαφορε-
τικής ηλικίας, όψεις της Ταϊβάν. Το project αυτό κέρδισε ένα βραβείο
στο φεστιβάλ του Pusan στη Νότια Κορέα. Επίσης, ένας κυβερνητικός
οργανισµός στην Ταϊβάν χρηµατοδότησε και αυτός το σχέδιο. Όµως
αργότερα διαπιστώσαµε ότι δεν ήταν εύκολο να το χρηµατοδοτήσου-
µε εξ’ ολοκλήρου, να µαζέψουµε τα υπόλοιπα αναγκαία κεφάλαια για
την παραγωγή. Έτσι, λόγω αυτών των προβληµάτων, οι δύο νέοι σκη-

νοθέτες είπαν ότι δεν ήθελαν πλέον να κάνουν την ταινία. Όµως εγώ
σκέφθηκα ότι θα ήταν πολύ ηλίθιο να χάσουµε τα χρήµατα που ήδη
είχαν συγκεντρωθεί. Αποφάσισα λοιπόν να το κάνω µόνος µου. Τότε
άλλαξα το θέµα της ταινίας: έγινε µια ταινία για τον έρωτα. Σε τρεις
διαφορετικές εποχές βλέπουµε τις γυναίκες και τους άνδρες, τις ερω-
τικές τους ιστορίες.

Η πράξη της σκηνοθεσίας
Όλες οι φάσεις της δηµιουργίας µιας ταινίας –η συγγραφή του σενα-
ρίου, η αναζήτηση των χώρων, το casting, τα γυρίσµατα, το µοντάζ– εί-
ναι σηµαντικές. Στην Ταϊβάν δεν υπάρχει πλέον κινηµατογραφική βιο-
µηχανία και οι συνθήκες παραγωγής είναι πολύ κακές. Για ‘µένα είναι
πολύ βασικό να βρω τους ηθοποιούς, µετά µπορώ να προχωρήσω στη
συγγραφή της ιστορίας. Επίσης, το ίδιο σηµαντικό µε το να βρεις τους
ηθοποιούς, είναι να βρεις τους χώρους όπου θα γίνουν τα γυρίσµατα.
Για να έχω λοιπόν µια ιστορία, την ιστορία της ταινίας, για ‘µένα είναι
σηµαντικό να έχω πρώτα τους ηθοποιούς και τους χώρους.
Όταν γυρίζεις την ταινία στους πραγµατικούς χώρους, µε τους αληθινούς
ηθοποιούς, τότε ανακαλύπτεις ορισµένες φορές πράγµατα που δεν τα
είχες σκεφθεί εξ’ αρχής κι έτσι ωθείσαι –από τους ηθοποιούς και τους
χώρους– να κάνεις αλλαγές στην ιστορία. Επειδή η κάµερα είναι µια µη-
χανή που καταγράφει, µπορεί να συλλάβει κάτι που εγώ δεν παρατήρη-
σα κατά τη διάρκεια των γυρισµάτων. Έτσι, κατά τη διάρκεια του µοντάζ,
αν και εκ των προτέρων έχω ήδη µια ιδέα της µορφής της ταινίας,κάνω
µια αναδόµηση,µια επανακατασκευή της δοµής της.Νοµίζω ότι η καλλι-
τεχνική δηµιουργία είναι ένα είδος έρευνας πάνω σε κάτι που ξέρουµε
αλλά και σε κάτι που δεν γνωρίζουµε.Αυτό συµβαίνει µε τη δηµιουργία.

Οι ηθοποιοί
Λόγω των πολλών ετών σκηνοθετικής εµπειρίας και γιατί πάντα ανα-
ζητώ ερασιτέχνες ηθοποιούς µού έχει γίνει κάτι σαν συνήθεια, έχω α-
ποκτήσει την ικανότητα να βλέπω γρήγορα αν υπάρχει κάτι στο πρό-
σωπο ενός ηθοποιού. Κάθε ηθοποιός, είτε είναι ερασιτέχνης είτε ε-
παγγελµατίας, έχει τη δική του προσωπικότητα: έτσι, πρέπει να βρω
ποιος είναι ο προσωπικός χαρακτήρας του κάθε ηθοποιού. Μετά θα
πρέπει να επινοήσω κάποια γεγονότα ή λεπτοµέρειες για το χαρακτή-
ρα που υποδύεται αυτός ο ηθοποιός. Αν ένας χαρακτήρας δεν µπορεί
να «γράψει» στην ταινία, τότε αυτή δεν είναι µια καλή ταινία. Για ‘µένα
λοιπόν, το πιο σηµαντικό σε µια ταινία είναι οι ηθοποιοί και οι καταστά-
σεις που αφηγείται η ταινία. Αυτά τα δύο στοιχεία είναι ισοδύναµα της
πραγµατικής ζωής, λόγω της καταγραφής τους σε ταινία: η εικόνα γί-
νεται έτσι µοναδική και ισότιµη µε την αληθινή ζωή. Για ‘µένα, η δηµι-
ουργία µιας ταινίας κατάγεται από τη ζωή που ζω, από τα µυθιστορή-
µατα που διαβάζω, από τους νεαρότερους σε ηλικία φίλους που έχω:
όλα αυτά βρίσκονται αποσπασµατικά στο µυαλό µου. Όταν θέλω να
κάνω κάτι, είναι οι συνθήκες της πραγµατικότητας που το αποφασί-
ζουν: όλα αυτά τα αποσπάσµατα, τα θραύσµατα µιας πραγµατικότητας,
τα συναισθήµατα. Γι’ αυτό χρειάζοµαι ένα κινηµατογραφικό ύφος για
να τα θυµηθώ, για να τα ανακαλέσω όλα αυτά από τη µνήµη.

Αγαπηµένοι σκηνοθέτες και ηθοποιοί 
Μ’ αρέσουν ιδιαίτερα κάποιοι ηθοποιοί όπως ο Lawrence Olivier. Νοµί-
ζω ότι οι ηθοποιοί είναι εξίσου δηµιουργοί µε τους σκηνοθέτες. Μιλώ-
ντας για σκηνοθέτες, κάθε σκηνοθέτης έχει το δικό του ύφος, τις δι-
κές του περιόδους. Μ’ αρέσει ο Godard στο Με κοµµένη την ανάσα, ο
Mikio Naruse στο Floating Clouds, ο Yasujiro Ozu στο Early Spring, ο
David Lynch στο Blue Velvet και ο Fellini στο Amarcord.

Μετάφραση στα αγγλικά: Chang Chu-ti
Συνέντευξη: ∆ηµήτρης Μπάµπας

Η ατµόσφαιρα και η διακόσµηση στο English Bar του ξενοδοχείου Ηλέκτρα είναι σχεδόν βικτοριανή:
βαριές δερµάτινες πολυθρόνες, χαρακτικά και πίνακες που απεικονίζουν σκηνές από κυνήγι της
αλεπούς και στη γωνία το τζάκι. Αυτή η ατµόσφαιρα ενός παρελθοντικού καθωσπρεπισµού µοιάζει
τόσο ξένη µε το πνεύµα των ταινιών του Χου Χσιάο-χσιεν: συλλαµβάνοντας τη µεταβαλλόµενη φύση
των πραγµάτων, τις αλλαγές στο περιβάλλον και τα πρόσωπα, ο Ταϊβανέζος σκηνοθέτης εκφράζει, ίσως
µε τον πιο αυθεντικό και πρωτότυπο τρόπο, το πνεύµα του 21ου αιώνα.

Xου Xσιάο-χσιεν

‘‘Για να έχω λοιπόν µια ιστορία, την ιστορία της ταινίας,

για ‘µένα είναι σηµαντικό να έχω πρώτα τους ηθοποιούς

και τους χώρους

’’
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Πολιτική αλληγορία για τον Γαλλο – Αλγερινό πόλεµο; Κα-
θρέφτης των ενοχών της ανθρώπινης συνείδησης και της
συλλογικής ευθύνης; Προκλητική εξέταση των κοινωνικών
προκαταλήψεων και του ρατσισµού; ∆ηκτική µεταφορά
για τη φύση της σύγχρονης τροµοκρατίας; Μετωπική επί-
θεση στο ψέµα και την υποκρισία της προνοµιούχας αστι-
κής τάξης; Ταινία υπαρξιακού µυστηρίου; Ή µήπως ένα µά-
θηµα για την ίδια την κατασκευή της φιλµικής εικόνας; Αυ-
τά και πολλά παραπάνω βρίσκονται αριστοτεχνικά κρυµ-
µένα στην τελευταία ταινία του Αυστριακού Μίκαελ Χάνε-
κε, το χιτσκοκικής υφής ψυχολογικό θρίλερ Caché.
To Caché είναι η ιστορία µιας ευκατάστατης παριζιάνικης
οικογένειας, στην καθηµερινότητα της οποίας εισβάλλει η
ανασφάλεια. Όλα αρχίζουν όταν φτάνουν στην πόρτα της
µερικές ανώνυµες βιντεοκασέτες, που παρακολουθούν το
σπίτι των µελών της, καθώς και µια σειρά από παιδικές ζω-
γραφιές που αποτυπώνουν ένα µικρό αγόρι να αιµορραγεί.
Ποιος µπορεί να είναι ο αποστολέας; Ο Ζωρζ (Ντανιέλ
Οτέιγ), πετυχηµένος παρουσιαστής µιας τηλεοπτικής λογοτεχνικής εκ-
ποµπής, και η σύζυγός του Άννα (Ζυλιέτ Μπινός), επιµελήτρια βιβλίων
σε έναν µεγάλο εκδοτικό οίκο, δεν έχουν ιδέα. Σιγά σιγά, το περιεχόµε-
νο των κασετών γίνεται πιο προσωπικό και οι υποψίες για την ταυτότη-
τα του δράστη παίρνουν σχήµα σε ένα πρόσωπο από το απώτερο πα-
ρελθόν του. Υπό την πίεση αυτής της διαρκούς και ακαθόριστης απει-
λής, ο Ζωρζ αρχίζει να ακολουθεί τα ίχνη του παρελθόντος του, φέρνο-
ντας στην επιφάνεια έναν κόσµο γεµάτο οδυνηρές µνήµες, ψέµατα, ενο-
χές, καχυποψία και φόβο.
Χρησιµοποιώντας τις τεχνικές του κλασικού θρίλερ και την ατµόσφαιρα
του άγνωστου κινδύνου, το Caché µοιάζει µε ένα µυστήριο προς λύση,
αλλά µόνο στην επιφάνειά του. Από κάτω είναι ο Χάνεκε που, µε τον
γνωστό αυστηρό, ακριβή και άκαµπτο τρόπο του, προσπαθεί να κλονίσει
την πίστη µας στην ύπαρξη µιας αντικειµενικής αλήθειας και πραγµατι-
κότητας. Μια τέτοια αντικειµενικότητα είναι αδύνατη να επιτευχθεί σύµ-
φωνα µε τον Χάνεκε. Όλα όσα βλέπουµε και ακούµε, υπόκεινται σε
προσωπικές ερµηνείες και στρεβλώσεις που µοιραία οδηγούν σε κενό

επικοινωνίας και θανάσιµες παρεξηγήσεις. Κι εκεί αρχίζουν όλα. Ο φό-
βος, οι προκαταλήψεις, η καταπίεση, η καταστολή, η βία, η τροµοκρατία.
Είναι ένας µηχανισµός που δεν σταµατάει ποτέ και εξηγεί τη σηµερινή
κατάσταση του αναπτυγµένου κόσµου αλλά και τις σχέσεις του µε τον
Τρίτο Κόσµο.
Ποιος είναι το θύµα και ποιος ο θύτης; Οι ερµηνείες παραµένουν και
πάλι ανοιχτές για τον καθένα µας.Tόσο στη ζωή, όσο και στην ταινία,
που κάνει τα πάντα για να κρατήσει καλά κρυµµένη την απάντηση, προ-
καλώντας διαρκώς την βεβαιότητά µας ότι αυτό που βλέπουµε στην ο-
θόνη είναι µια ταινία – κατασκευή ενός σκηνοθέτη και όχι το υλικό µιας
βιντεοκάµερας παρακολούθησης ενός παρανοϊκού ηδονοβλεψία, που
στο επόµενο λεπτό θα πατήσει το πλήκτρο του rewind ή του stop για
να αρχίσει η κανονική ταινία. Tζ.Π.

» Ciné Φρίντα Λιάππα, 23:00

H ιστορία µιας ευκατάστατης παριζιάνικης οικογένειας, στην
καθηµερινότητα της οποίας εισβάλλει η ανασφάλεια

ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 
Έγραψα το σενάριο µαζί µε τον διευθυντή φωτο-
γραφίας της ταινίας. Θέλαµε να πούµε µια ιστορία
µε θέµα την ταυτότητα, τι συµβαίνει σε κάποιον ό-
ταν χάνει όλα εκείνα τα στοιχεία που συνθέτουν
την ταυτότητα ενός ανθρώπου: φίλους, σπίτι, κουλ-
τούρα, γλώσσα. Θέλαµε ακόµα να µιλήσουµε για τη
µοναξιά. Μας ενδιέφερε να δείξουµε έναν άνθρω-
πο που εξαιτίας αυτής της απώλειας γίνεται πολύ
µοναχικός, έναν άνθρωπο που αφήνει πίσω την πα-
τρίδα του και πρέπει να αρχίσει µια καινούρια ζωή,
µόνος σε µια ξένη χώρα.

ΤΟ ΙΡΑΝ… ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑ∆ΟΞΑ ΤΟΥ
Το Ιράν είναι µία από τις τέσσερις χώρες στον πλα-
νήτη όπου ισχύει η  θανατική ποινή για την οµοφυ-
λοφιλία. Επιπλέον, το Ιράν είναι µια πολύ ενδιαφέ-
ρουσα χώρα. Έχει ένα πολύ υψηλό µορφωτικό επί-
πεδο, πάρα πολλές γυναίκες µπαίνουν στο πανεπι-

στήµιο, οι άνθρωποι ακολουθούν ένα µοντέρνο
τρόπο ζωής αλλά από την άλλη, υπάρχει αυτή η κα-
τάσταση µε τους πολύ αυστηρούς ηθικούς κανόνες.
Ο λόγος που διαλέξαµε το Ιράν ως τόπο καταγω-
γής της ηρωίδας ήταν λόγω της ηθοποιού της ται-
νίας. Η Γιασµίν Ταµπαταµπάι ήταν η πρώτη επιλογή
µας όταν σκεφτόµασταν το κατάλληλο πρόσωπο
για τον ρόλο, και έχει µεγαλώσει στο Ιράν.

ΕΝΑΣ ΟΡΟΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ
Ο τίτλος εργασίας της ταινίας ήταν «Σε τροχιά». Εί-
ναι ένας όρος των Ηνωµένων Εθνών για να περι-
γράψει ανθρώπους που δεν τους επιτρέπεται να
µπουν σε µια χώρα κι έτσι βρίσκονται διαρκώς σε
τροχιά γύρω από τον πλανήτη. Χρειάστηκε όµως
να τον αλλάξω γιατί όλοι νόµιζαν πως πρόκειται για
ταινία επιστηµονικής φαντασίας. Έτσι, σκεφτήκαµε
το Ξένο ∆έρµα. Η γερµανική λέξη σηµαίνει πολλά
και διαφορετικά πράγµατα: το να µπαίνεις στο δέρ-
µα ενός άλλου, όπως όταν παίρνεις µια άλλη ταυτό-
τητα, ότι βλέπεις τον κόσµο µε τη µατιά ή την προ-
οπτική του άλλου, και µια σηµασία πιο ερωτική ό-
πως το να αγγίζεις το δέρµα κάποιου άλλου αν-
θρώπου.

ΤΟ ΙΡΑΝΙΚΟ BOYS DON’T CRY;
Όταν µου ήρθε η ιδέα της ταινίας το 1998, το Boys
don’t Cry δεν είχε βγει ακόµα. Και µετά, το 2000,
µε κάλεσαν σε ένα Gay & Lesbian Film Festival στη
Νότια Αφρική, όπου είδα πρώτη φορά την ταινία.
Σοκαρίστηκα, γιατί σκέφτηκα πως έµοιαζε τόσο πο-
λύ µε τη δική µου που δεν θα µπορούσα να συνεχί-
σω την ταινία µου. Αλλά το Boys don’t cry στηρί-
ζεται σε µια αληθινή ιστορία, σε ένα αληθινό πρό-
σωπο το οποίο δεν νιώθει άνετα µέσα στο φύλο
του, ενός άνδρα παγιδευµένου στο σώµα µιας γυ-

ναίκας. Ενώ η ηρωίδα µου αναγκάζεται να πάρει
την ταυτότητα ενός άνδρα, δεν το θέλει καθόλου.
Αν µπορούσε, θα ήθελε να απαλλαγεί από αυτό. Το
µόνο κοινό στοιχείο είναι πως πρόκειται για τη µε-
ταµόρφωση µιας γυναίκας σε άνδρα. Κι επίσης, εί-
ναι διαφορετική η ερωτική ιστορία.

Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ
Είναι το ίδιο µε κάθε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Οι µε-
τανάστες προσπαθούν να αποκτήσουν άσυλο αλλά
το 99% απορρίπτεται. Οι νόµοι είναι πολύ αυστηροί,
οι άνθρωποι περνάνε από ανάκριση και αν δεν υ-
πάρχει σοβαρός κίνδυνος για τη ζωή σου στη χώρα
απ’ όπου προέρχεσαι, δεν σου επιτρέπεται να µεί-
νεις. Πιστεύω ότι είναι τροµερό να µην µπορείς να
ζήσεις ελεύθερα σε µια χώρα, παρά µόνο αν διακυ-
βεύεται η ζωή σου. Υπάρχουν άνθρωποι που απλά
θέλουν να διεκδικήσουν το όνειρο µιας καλύτερης
ζωής και αυτό τους απαγορεύεται. Και πιστεύω ότι
αυτό είναι µεγάλη ντροπή. Ένας αποδεκτός λόγος
για την παροχή ασύλου στη Γερµανία είναι να έχεις
καταδικαστεί στη χώρα για τη σεξουαλικότητά σου.
Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να γίνεις πιστευτός
στις γερµανικές αρχές για την αλήθεια των όσων ι-
σχυρίζεσαι. Περνάς λοιπόν από πολλά ψυχολογικά
τεστ, ώστε να αποδειχθεί ότι δεν υπάρχει περίπτω-
ση αντιστροφής των σεξουαλικών σου προτιµήσεων.
Αν είσαι οµοφυλόφιλη γυναίκα πρέπει να απαντή-
σεις, στην κατάθεση του βιογραφικού σου, στην ε-
ρώτηση αν έχεις κοιµηθεί µε άντρα. Ο χαρακτήρας
της Φαρίµπα στην ταινία, πρέπει να αποφασίσει πά-
νω σε αυτή την ερώτηση πολύ σοβαρά. Είναι ζήτηµα
ζωής και θανάτου. Γιατί µετά θα είναι πολύ αργά να
δηλώσει οτιδήποτε το αντίθετο, διακινδυνεύοντας να
µην πάρει άδεια παραµονής. Κάποιοι απαντούν θετι-

κά, ακόµα κι αν δεν είναι οµοφυλόφιλοι. Είναι µια
πολύ σύνθετη κατάσταση

A∆EIA ΠPOBOΛHΣ ΣTO IPAN;
Η ταινία δεν θα µπορούσε να προβληθεί στο Ιράν.
Με τη σηµερινή κατάσταση είναι αδύνατον. Αλλά υ-
πάρχουν άλλα ψηφιακά µέσα προβολής, το DVD ή
το ίντερνετ, τα οποία δεν τα ελέγχουν και εκεί µπο-
ρεί ίσως να το πάρει να το δει κάποιος.

ΠΕΡΙ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ
Τι είναι κανονικότητα; ∆εν ξέρω, πείτε µου εσείς.
∆είτε το αρχέτυπο του  ανθρώπινους πλάσµατος.
∆εν είναι καν θηλυκό. Είναι παράλογο. Το αρχέτυπο
είναι ανδρικό και πολύ συγκεκριµένο: άνδρας, λευ-
κός, ετεροφυλόφιλος, χριστιανός. Αυτό είναι το τέ-
λειο αρχέτυπο στον ελεύθερο δυτικό κόσµο. Όλα ε-
πικεντρώνονται σε αυτό. Όλα τα χολιγουντιανά
µπλοκµπάστερ επιβάλλουν αυτή την εικόνα Αυτή
θα ήταν µια µικρή περιγραφή µου για το τι θεωρεί-
ται  κανονικό. Ακόµα, είναι παράλογο το γεγονός
πως οι γυναίκες σήµερα θεωρούνται µειονότητα, ε-
νώ αποτελούµε το 51% του πληθυσµού στον πλα-
νήτη. Και µας αποκαλούν µειοψηφία γιατί δεν φτιά-
χνουµε τους κανόνες. Ακόµα και στη Γερµανία, που
σήµερα έχουµε µια γυναίκα καγκελάριο, δεν ξέρου-
µε πού θα οδηγήσει αυτό. Έχω τις αµφιβολίες µου,
γιατί δυστυχώς, µια γυναίκα που θέλει να τα κατα-
φέρει σε αυτό τον ανδρικό κόσµο, υποθέτω πως
πρέπει να γίνει απλά ένας καλύτερος «άνδρας» α-
πό τους άνδρες.

Συνέντευξη:Tζένη Παυλίδου

H µεταµόρφωση µιας γυναίκας σε άντρα
Angelina Maccarone, σκηνοθέτις της ταινίας Ξένο δέρµα

Kρυµµένος / Caché [ EI∆IKEΣ ΠPOBOΛEΣ ]
του Michael Haneke (Γαλλία-Aυστρία-Γερµανία-Iταλία, 2005)
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Οι στέγες της Βουδαπέστης, τέσσερις αργόσχολοι καπνοδο-
χοκαθαριστές, ένα λαχείο και µια ψυχεδελική κατσίκα µπλέ-
κονται, στη διάρκεια µιας καλοκαιρινής µέρας, σε µια παράξε-
νη ιστορία, στη µαύρη αυτή κωµωδία από την Ουγγαρία, η ο-
ποία µοιάζει βγαλµένη από το κινηµατογραφικό σύµπαν του
Τζάρµους και της αβάσταχτης ελαφρότητας του είναι.
Η Μαύρη Βούρτσα παρακολουθεί 24 ώρες από τη ζωή τεσσά-
ρων ανεπρόκοπων φίλων, των Ζόλι, Άντι, Ντόφι και Πάπι, οι
οποίοι δεν έχουν κανένα κίνητρο για τη ζωή παρά µόνο θέ-
λουν να διασκεδάζουν και να περνάνε καλά. Το επάγγελµα
του καπνοδοχοκαθαριστή τούς παρέχει αυτή τη δυνατότητα,
καθώς µπορούν να αράζουν στις σκεπές των κτιρίων, µα-
στουρώνοντας και συζητώντας για απίθανα πράγµατα, από τη
µοντέρνα φωτογραφία έως την καταγωγή της ουγγρικής ση-
µαίας. Σε µια ατέλειωτα επεισοδιακή µέρα, οι τέσσερις αυτοί
τύποι θα χάσουν σε µια κοκοροµαχία ένα σηµαντικό χρηµα-
τικό ποσό που ανήκει στο αφεντικό τους και θα κερδίσουν
ένα λαχείο, το οποίο θα βρεθεί στο στοµάχι της κατσίκας ε-
νός εµπόρου ναρκωτικών, πριν προλάβουν να το εξαργυρώσουν. Όταν
σφάξουν την κατσίκα όµως, δεν θα ανακαλύψουν το πολυπόθητο λα-
χείο αλλά το κλειδί µιας πολυτελούς BMW που βρίσκεται στο γκαράζ
µιας θρησκευτικής αίρεσης…
Τα κωµικοτραγικά περιστατικά που τους συµβαίνουν, οι σουρεαλιστικές
σκέψεις που κάνουν πάνω στην πραγµατικότητα και το λοξό τους χιού-
µορ συνθέτουν το υλικό της ταινίας που µιλάει για το κενό των νέων αν-
θρώπων σήµερα, την αδυναµία τους να βρουν ένα στόχο και την αναζή-
τηση της ευκολίας που θα κάνει τη ζωή πιο ελαφριά, µε µια ανευθυνότη-
τα που καµιά φορά µπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνα µπλεξίµατα.
Ο σκηνοθέτης Ρόλαντ Βράνικ προσεγγίζει µε σκεπτικισµό και ελαφριά
ειρωνεία αυτή την πραγµατικότητα των σηµερινών νέων, πατώντας πάνω
στην πλήξη και την ανία τους για να φτιάξει µια ταινία που ξετυλίγεται
σαν όνειρο µε παράξενες ανατροπές και µαύρο πνεύµα. Γυρισµένη σε α-
σπρόµαυρο φιλµ, µε ερασιτέχνες ηθοποιούς (οι οποίοι δίνουν εξαιρετι-

κά ακριβείς ερµηνείες), η Μαύρη Βούρτσα ξεχωρίζει για τους υπέροχους
υπνωτικούς και γκροτέσκους χαρακτήρες της, την ιδιαίτερα κοµψή φω-
τογραφία αλλά και τη µουσική της, γραµµένη από το συγκρότηµα των
Realistic Crew. Ένα παράξενα µοντέρνο φιλµ από τον νεαρό Ούγγρο
Ρόλαντ Βράνικ, που έχει µια µεγάλη θητεία στο χώρο της διαφήµισης
και των µουσικών βίντεο. Πριν γυρίσει αυτή την ταινία, υπέγραψε πολλά
shorts για την εταιρία παραγωγής «Pozitiv Production», ενώ υπήρξε και
βοηθός σκηνοθέτη στην ταινία του σπουδαίου Μπέλα Ταρ Werckmeister
Harmoniak. Tζ.Π.

» Oλύµπιον, 15:00

Mαύρη βούρτσα / Fekete kefe
του Roland Vranik (Oυγγαρία, 2005)

Tαινία που µιλάει για το κενό των νέων ανθρώπων σήµερα, την
αδυναµία τους να βρουν ένα στόχο

Η ∆ΟΥΛΕΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΗΘΟΠΟΙΟΥΣ 
Κάποιο µέρος είναι γραµµένο και κάποιο αυτοσχε-
διασµός. Κάθε µέρα, καθόµασταν µε λίγες γραµµές
και µια γενική ιδέα για τη σκηνή και συζητούσαµε.
Και µετά γράφαµε δύο σελίδες σεναρίου ή διαλό-
γων. Κάποιες άλλες φορές µπορεί να αφήναµε την
κάµερα να τραβάει για 25 λεπτά και µετά µοντάρα-
µε το υλικό ή το πετάγαµε στα σκουπίδια. Τα γυρί-
σµατα κράτησαν 10 µήνες. Συνήθως δουλεύαµε για
µία βδοµάδα ή 10 µέρες και µετά πηγαίναµε να
βρούµε χρήµατα για να συνεχίσουµε. Ήταν ένας
συνδυασµός σεναρίου, αυτοσχεδιασµού και δύο ή
τριών πραγµάτων «cinema verite», που απλά συνέ-
βησαν. Ήταν σπουδαίος αυτός ο τρόπος δουλειάς
γιατί µπορούσαµε να βλέπουµε το υλικό µας, να
σκεφτόµαστε πάνω σ’ αυτό και να το ξαναγράφου-
µε. Όλη την ώρα η ιστορία εξελισσόταν και καινού-
ριες ιστορίες έρχονταν να µπουν στο σενάριο.

ΠΟΛΛΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΦΥΛΗ
Οι «Ταξιδιώτες» υπάρχουν στην Ιρλανδία εδώ και
εκατοντάδες χρόνια. Κανείς δεν ξέρει τις ρίζες ή
την καταγωγή τους. ∆εν είναι σαν τους Rom τσιγγά-
νους που ήρθαν από τη Βόρεια Ινδία και η γλώσσα
τους µοιάζει µε τη γλώσσα των Hindu. Για τους
Ιρλανδούς «Ταξιδιώτες», υπάρχουν πολλές θεω-
ρίες. Κάποιοι λένε, πως πρόκειται γι’ αυτούς που έ-
µειναν στο δρόµο χωρίς σπίτι, µετά την επιδροµή
του Στρατηγού Όλιβερ Κρόµγουελ στη χώρα, τον
17ο αιώνα. Άλλοι λένε ότι πρόκειται για περιπλανώ-
µενους αγρότες, οι οποίοι δεν κατάφεραν να βρουν
σπίτι όταν άρχισε η διανοµή της γης. Μην ξεχνάτε
πως η Ιρλανδία δεν πέρασε τη Βιοµηχανική Επανά-
σταση, ίσως µόνο στο Βορρά, στο Μπέλφαστ, όπου
γινόταν κατασκευή πλοίων. Αλλά στην υπόλοιπη
Ιρλανδία, η κουλτούρα ήταν αγροτική. Οι άνθρωποι
ταξίδευαν όλη την ώρα µε τα κάρα τους για να
βρουν δουλειά.

Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ «ΤΑΞΙ∆ΙΩΤΩΝ»
Κανείς δεν γνωρίζει από πού κατάγεται. Αρχικά, ί-
σως ήταν ιρλανδική αλλά µετά µεταµορφώθηκε σε
µια «µυστική» γλώσσα, έτσι ώστε κανείς να µην
τους καταλάβαινε όταν µιλούσαν µεταξύ τους, ειδι-
κά στη Νότια Ιρλανδία. Η λέξη "Lackeen" στον τίτλο
σηµαίνει «κορίτσι». Στα ιρλανδικά, η λέξη για το κορί-
τσι είναι «Kaleen». Ίσως λοιπόν το άλλαξαν λίγο.

ΕΝΑΣ ΦΑΥΛΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 
Όλοι αυτοί που σπεύδουν προς βοήθεια, πάνε κι
έρχονται διαρκώς αλλά τίποτα δεν συµβαίνει. Η ιρ-
λανδική κυβέρνηση έχει την επιθυµία να λύσει το
ζήτηµα των «Ταξιδιωτών», κυρίως γιατί διακυβεύο-
νται πολλοί ψήφοι. Βλέπεις τους κοινωνικούς λει-
τουργούς, τους γιατρούς, τους δηµοτικούς συµβού-
λους, την αστυνοµία να έρχονται αλλά η λύση δεν

δίνεται. Είναι ένας κύκλος που δεν σταµατάει ποτέ.
Έτσι θα το περιέγραφα.

ΟΙ «ΤΑΞΙ∆ΙΩΤΕΣ» ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ 
Η κοινωνία τους, όπως όλες οι κοινωνίες, έχει ένα
ταξικό σύστηµα. Ίσως δεν υπάρχουν σ’ αυτήν τόσοι
πολλοί γκρίζοι τόνοι, όπως στις δικές µας. Αλλά υπάρ-
χουν πλούσιοι «Ταξιδιώτες». Και άλλοι που ζουν στην
άκρη του δρόµου, παντού στην Ιρλανδία, ζώντας µε
χρήµατα από την Πρόνοια, σε σπίτια που τους παρα-
χωρεί ο δήµος. Υπάρχει µια πολύ µεγάλη δυσκολία
να βρουν δουλειά, γιατί έχουν µια ιδιαίτερη παρουσία
που γίνεται αντιληπτή αµέσως. Από το ντύσιµό τους
έως το περπάτηµά τους. Και στην Ιρλανδία υπάρχει
µια τεράστια διάκριση εις βάρος τους.

ΜΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
Προσπάθησα να δω τη ζωή µέσα από τα µάτια της
Ουίνι, όσο το δυνατόν περισσότερο. Το πώς είναι να
µεγαλώνει σε µια τέτοια κοινωνία. Για µένα  ήταν έ-
να ταξίδι ανακάλυψης και όχι µια προσπάθεια να
τους συµπαθήσουµε ή να τους λυπηθούµε. Θέλαµε
να τους καταλάβουµε, γιατί στην Ιρλανδία σήµερα
πάσχουµε από την απουσία κατανόησης για τον άλ-
λον. Υπάρχει µια τεράστια παρεξήγηση, όλοι έχουν
µια προκαθορισµένη ιδέα γι’ αυτούς τους ανθρώ-
πους. Εµείς θέλαµε να τους προκαλέσουµε. Προ-
σωπικά, κατάλαβα κι έµαθα πολλά. Στην αρχή, υ-
πήρχαν πολλοί που προσπάθησαν να µε αποτρέ-
ψουν να κάνω την ταινία. Πίστευαν ότι θα πέσω θύ-
µα ληστείας ή κλοπής. Επέµεινα όµως και χαίροµαι,
γιατί σήµερα είµαστε φίλοι µε την Ουίνι και την οι-
κογένειά της.

Η ΙΡΛΑΝ∆ΙΚΗ «ΡΟΖΕΤΤΑ»;
Φυσικά, µου αρέσουν πολύ οι ταινίες των αδελφών
Νταρντέν. Όµως η µεγαλύτερη επιρροή για την ται-

νία µου ήταν το φιλµ του Άλαν Κλαρκ Christine, το
οποίο γυρίστηκε για την τηλεόραση, στα µέσα της
δεκαετίας του ’80. Ήταν πολύ δύσκολο να το βρω,
κι έτσι πήγα στο Βρετανικό Ινστιτούτο Κινηµατογρά-
φου, όπου το παρακολούθησα 7 ή 8 φορές. Στο τέ-
λος, είχα αντιγράψει όλο το κείµενο της ταινίας για
να καταλάβω πώς µπορεί κανείς να γυρίσει ένα
φιλµ χωρίς πλοκή και αφηγηµατική γραµµή. Ήταν η
ιστορία ενός κοριτσιού, γυρισµένη µε steady cam και
µε πολύ κοντινά πλάνα, δηµιουργώντας µια αίσθηση
οικειότητας και αµεσότητας. Υπάρχουν πολλά στοι-
χεία που δανειστήκαµε από Άλαν Κλαρκ και από το
συγκεκριµένο φιλµ. Για µένα ήταν ένας πολύ µο-
ντέρνος κινηµατογραφιστής, ο οποίος κατάφερνε να
«στραγγίζει» την αφήγηση από τις ταινίες του. Επί-
σης, η µέθοδος του Κεν Λόουτς σε σχέση µε τους
ηθοποιούς, ήταν κάτι που µε επηρέασε. Ο τρόπος
του να µην κυνηγάς την ερµηνεία αλλά να θέλεις το
άτοµο ή ο ηθοποιός απλά να υπάρχει, να ΕΙΝΑΙ. Θέ-
λαµε να έχει µια αυθεντικότητα, έτσι ώστε όταν το
δουν οι «Ταξιδιώτες» να νιώσουν ότι αναγνωρίσουν
σε αυτό τον εαυτό τους.

ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΠΡΟΤΖΕΚΤ
Βρίσκοµαι ακόµα στο στάδιο της έρευνας για την ε-
πόµενη ταινία. Έχω κάποιες ιδέες για ένα φιλµ
στην Καραϊβική και συγκεκριµένα στο Τρινιντάντ,
αλλά και κάποιες για την Ιρλανδία. Προσπαθώ να
πάρω άδεια τρεις µήνες για να τις βάλω κάτω στο
χαρτί και να δω ποια είναι η πιο δυνατή. Σίγουρα
πάντως θέλω να δουλέψω µε τον ίδιο τρόπο. Με
µικρό συνεργείο, µε µια µίξη ερασιτεχνών ηθοποι-
ών και επαγγελµατιών, µπλέκοντας µυθοπλασία και
πραγµατικότητα.

Συνέντευξη:Tζένη Παυλίδου

Kινηµατογραφώντας τους «Tαξιδιώτες»
Perry Ogden, σκηνοθέτης της ταινίας Tο κορίτσι Tαξιδιώτης
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Το χαµηλό µπάτζετ
Μέχρι τώρα δίνω την ενέργειά µου σε ταινίες χαµηλού προϋπολογι-
σµού.Μου παρέχουν περισσότερη ελευθερία και µπορώ να ελέγχω κα-
λύτερα το αποτέλεσµα. ∆εν απορρίπτω τις ταινίες µεγαλύτερου προϋ-
πολογισµού, αλλά πρέπει να βρω αντίστοιχο υλικό και αυτό είναι το δύ-
σκολο κοµµάτι. Όλες οι ταινίες µου βρήκαν διανοµή στις Ηνωµένες Πο-
λιτείες. Όταν φτιάχνω µια ταινία, τη βλέπω µια-δυο φορές µαζί µε το
κοινό. Το κάνω, γιατί είναι πολύ σηµαντικό να ζήσω την εµπειρία, αφού
ουσιαστικά κάνω τις ταινίες για το κοινό, κι έτσι µπορώ να δω τις αντι-
δράσεις του, για να µάθω και να βελτιωθώ.Μπορώ να δω ποια στοιχεία
της ταινίας λειτουργούν και ποια όχι, αν ο ρυθµός είναι σωστός…

Η σκοτεινή πλευρά του έργου του
Εκφράζω τη σκοτεινή πλευρά στις δουλειές µου. ∆εν µ’ αρέσει να γε-
νικεύω, αλλά υπάρχουν σκοτεινά στοιχεία σ’ όλους τους ανθρώπους.
Έτσι εγώ βρίσκω ότι εκφράζω αυτή την πλευρά της προσωπικότητάς
µου στα έργα µου και νοµίζω ότι είναι κάτι αρκετά υγιές. Καλύτερα έ-
τσι παρά να µένουν τα συναισθήµατα µέσα.
Εστιάζω το ενδιαφέρον µου στη δουλειά. Όλες οι ταινίες που φτιάχνω
προέρχονται από κάποιο στοιχείο της ζωής µου. Προσπαθώ να προ-
χωρώ βήµα-βήµα και να µη γενικεύω. Με το Keane ήταν ο φόβος
του πατέρα. Έχω µια εντεκάχρονη κόρη, τη Σιρίν, και είναι ο φόβος να
µην τη χάσω. Αυτό ήταν το έναυσµα. Είµαι ιδιαίτερα ευγνώµων που έ-
χω το κοινό µου. Με χαροποιεί να δίνω συνεντεύξεις και να µιλάω µε
ανθρώπους. Νιώθω πολύ τυχερός, γιατί κάνω αυτό που µ’ αρέσει πε-
ρισσότερο: φτιάχνω ταινίες.

Keane
Η ιδέα για το Keane, όπως είπα, προέκυψε από το φόβο µου µη χά-
σω την κόρη µου, όταν την πηγαίνω σε δηµόσιους χώρους. Όπως συµ-
βαίνει µε όλους τους γονείς, µερικές φορές το παιδί φεύγει και δεν
µπορείς να το βρεις και τροµάζεις. Υπήρχαν και άλλα θέµατα που ή-
θελα να εξερευνήσω, όπως η ψυχική ασθένεια. Και ήθελα να εστιάσω
στην αντίληψη ότι ο καθένας µας, αν αποµονωθεί στην κοινωνία ή αν
απορριφθεί από τον κόσµο και δεν έχει κανέναν να µιλήσει, τότε νοµί-
ζω πως η ψυχική υγεία του θα διαταραζόταν. Όλων οι ζωές µπορεί
να αλλάξουν, όπως αυτή του Keane, ανεπιστρεπτί και σε πολύ σύντο-
µο χρονικό διάστηµα. Κανείς δεν είναι πραγµατικά ασφαλής. Έγραψα
µεγάλο µέρος του σεναρίου στο σταθµό λεωφορείων. Προσπάθησα
να το γράψω στις διάφορες τοποθεσίες. Μετά, για τις πρόβες, πήγαµε
πάλι στις τοποθεσίες, επειδή έτσι µε τους ηθοποιούς µπορούσα να α-
παντήσω όλες τις απορίες τους γύρω από τους χαρακτήρες ή το χώ-
ρο ή ακόµα και τις τεχνικές λεπτοµέρειες. Έτσι, όταν έρχεται η µέρα
των γυρισµάτων, µπορώ να αφοσιωθώ σ’ αυτό. Στη διαδικασία της
πρόβας δεν ασχολούµαι µε τις ερµηνείες, αλλά προσπαθούµε να δώ-
σουµε στους χαρακτήρες σάρκα και οστά, να τους καταλάβουµε και
θέλω να δίνω την ευκαιρία στους ηθοποιούς να βάλουν κάτι από τον
εαυτό τους και ίσως να αλλάξουν τους διάλογους. Αφήνω χώρο για
αυτοσχεδιασµούς. Έτσι, κάνουµε τις καλύτερες επιλογές και όταν
φτάνει η µέρα των γυρισµάτων, µπορούν οι ηθοποιοί να δώσουν την
κατάλληλη ερµηνεία. Έχω καταλήξει σε δύο συµπεράσµατα: Το πρώτο
είναι ότι κανείς ηθοποιός δεν φτάνει στο µάξιµουµ της απόδοσής του,
µέχρι να αρχίσει να τραβάει η κάµερα. Και το δεύτερο ότι υπάρχει πε-
ρισσότερη ζωή στο χαρακτήρα όταν δουλεύεις την ερµηνεία ταυτό-
χρονα µε την κάµερα.

Η χρήση των φυσικών χώρων
Είναι πολύ απαιτητικό να δουλεύεις σε φυσικούς χώρους. Για το Keane
προτίµησα τη ρεαλιστική προσέγγιση, επειδή νοµίζω ότι έχει µεγαλύ-
τερο συναισθηµατικό αντίκτυπο στους θεατές. Στο τέλος της ταινίας
νιώθουν συµπάθεια για τον πρωταγωνιστή, για την πάλη του και ό,τι
περνάει. Μες την ίδια φιλοσοφία ήταν και η προσπάθεια να κρατήσου-
µε τον Keane µέσα σε κάθε πλάνο της ταινίας, ώστε να σπρώξουµε
το κοινό µες τον κόσµο του και να ταυτιστούν µαζί του. Κάναµε πολλά
γυρίσµατα σε δηµόσιους χώρους, που δεν µπορούσαµε να ελέγξουµε.
Από το σταθµό λεωφορείων, για παράδειγµα, περνούν περισσότεροι α-
πό 200.000 άνθρωποι κάθε µέρα. Και φυσικά δεν µπορούσαµε να
τον κλείσουµε για τα γυρίσµατα. Οπότε, υπάρχουν αληθινοί περαστικοί
που περνούν στα πλάνα, και βάλαµε µερικούς έξτρα για να καλύ-
πτουν καλύτερα το χώρο. Επίσης κάθε σκηνή βγήκε µόνο µ’ ένα γύρι-
σµα. ∆εν υπάρχει άλλο υλικό ή οπτικές γωνίες. Υπάρχουν µόνο πηδή-
µατα στο µοντάζ. Γυρίζαµε σε αληθινό χρόνο και κάθε σκηνή µπορεί

να κρατούσε τρία-τέσσερα λεπτά. Αυτό χρειάστηκε πολύ προετοιµα-
σία. Γιατί µε τον τρόπο που θα γυρίζαµε, ή θα το κάναµε σωστά ή δεν
θα είχαµε στο τέλος τίποτα. Επίσης οι ηθοποιοί δουλεύουν σε διαφο-
ρετικούς ρυθµούς. Αφού τα κάνεις όλα µε ένα πλάνο, οι ερµηνείες
πρέπει να είναι δυνατές. Και είναι υπέροχο ότι παίρνουν τόση δύναµη
από τους φυσικούς χώρους. Ο Ντάµιαν Λούις είναι κατά κύριο λόγο η-
θοποιός του θεάτρου, κι εκτίµησε το γεγονός ότι µπορούσε να παίξει
όλη τη σκηνή µε τη µία, αντί να λέει µερικές ατάκες, µετά να παίρνει
µια έκφραση για ένα κοντινό πλάνο και µετά ακόµα δυο ατάκες…
Στο Keane είχε περισσότερο χώρο για να εκφραστεί.

Βλέποντας ταινίες…
Είναι δύσκολο να ξεχωρίσεις ένα προς ένα τα στοιχεία που φτιάχνουν
µια καλή ταινία. Υπάρχουν πολλά κριτήρια και είναι δύσκολο να τα κα-
ταγράψεις όλα. Όµως, τελικά αυτό που ψάχνω είναι να µπω, να ρου-
φηχτώ στον κόσµο και στην οπτική ενός άλλου ανθρώπου, να συγκι-
νηθώ µε κάποιον τρόπο και να µάθω κάτι καινούριο. Γενικά, όταν βλέ-
πω µια ταινία προσπαθώ να αφεθώ, να παρασυρθώ. Οι καλές ταινίες
είναι αυτές που σε βάζουν στον κόσµο τους. Όταν δεν βυθίζοµαι στην
ιστορία, τότε αρχίζω και ψάχνω τις τεχνικές λεπτοµέρειες για να βρω
άλλα στοιχεία που ενδεχοµένως να µου προκαλούν το ενδιαφέρον.

Σχέδια… τρόµου
Αυτή την περίοδο δουλεύω σε δυο σενάρια για ταινίες τρόµου, αλλά
δεν είµαι σίγουρος αν θα προχωρήσουν. Για να είµαι ειλικρινής, δεν εί-
µαι οπαδός του είδους, αλλά βλέποντας τις τελευταίες ταινίες που
βγήκαν νοµίζω ότι το είδος δεν έχει αξιοποιηθεί αρκετά και υπάρχουν
ακόµα πολλές προοπτικές.

Το Φεστιβάλ και η Θεσσαλονίκη
∆υστυχώς ακόµα δεν είχα την ευκαιρία να γυρίσω την πόλη και τα πε-
ρίχωρα. Θα το κάνω µες το σαββατοκύριακο. Όσο για το φεστιβάλ, εί-
µαι εντυπωσιασµένος από τις ρετροσπεκτίβες και από τα υπόλοιπα
µέλη της κριτικής επιτροπής. Εκτιµούµε ο ένας τον άλλο και είναι µε-
γάλη ευχαρίστηση να βρίσκοµαι ανάµεσά τους. Το φεστιβάλ είναι πολύ
γενναιόδωρο µαζί µας και είναι τιµή µου που βρίσκοµαι εδώ.

Συνέντευξη: Σωτήρης Mπαµπατζιµόπουλος

Συνάντησα τον Λοτζ Κέριγκαν, µέλος της κριτικής επιτροπής και σκηνοθέτη των ταινιών
Κόντρα ξύρισµα, Κλερ Ντόλαν και Keane, στο ξενοδοχείο που διαµένει. Έχοντας παρακολουθήσει
το έργο του, δεν ήξερα τι να περιµένω. Ίσως έναν ήσυχο, εσωστρεφή άνθρωπο, που
δυσκολεύεται µε τις λέξεις. ∆ιαψεύστηκα. Ευτυχώς…

LodgeKerrigan
‘‘Έχω καταλήξει σε δύο συµπεράσµατα: Το πρώτο είναι ότι
κανείς ηθοποιός δεν φτάνει στο µάξιµουµ της απόδοσής
του, µέχρι να αρχίσει να τραβάει η κάµερα. Και το δεύτερο
ότι υπάρχει περισσότερη ζωή στο χαρακτήρα όταν
δουλεύεις την ερµηνεία ταυτόχρονα µε την κάµερα

’’
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Καλοκαίρι. Ένα σπίτι µέσα στην ερηµιά µιας αχανούς πε-
διάδας. ∆ύο άνδρες συγκατοικούν σ’ αυτό. Ο ένας είναι ο
φύλακας των σιδηροδροµικών γραµµών. Μόνη τους επαφή
µε τον εξωτερικό κόσµο, η εφηµερίδα που τους πετάει ο
ελεγκτής από το διερχόµενο τρένο. Ένα βράδυ θα βρουν
τον τραυµατία ενός αυτοκινητιστικού ατυχήµατος. Το πρωί
θα βρουν και το αυτοκίνητό του. Η ηρεµία της συµβίωσής
τους έχει πλέον διαταραχθεί…
Με αναφορές στο σινεµά του Θόδωρου Αγγελόπουλου, ο
σκηνοθέτης κάνει µια ταινία για τη γέννηση του Κακού. Το
αχανές του χώρου και µια αίσθηση ακινησίας και ανίας, δη-
µιουργούν το φόντο όπου θα αναπτυχθεί η αφήγηση. Γεµά-
τη από διφορούµενα, ελλείψεις και υπονοούµενα η αφήγηση
απαιτεί από τον θεατή την προσήλωσή του, καθώς αποκαλύ-
πτει την τελική αλήθεια µόλις στο τελευταίο λεπτό της ται-
νίας: µια εγκληµατική πράξη έχει διαπραχθεί, το κακό έχει
γεννηθεί. Το απόσπασµα από το έργο του Ρίλκε που ανοίγει
την ταινία, αποκαλύπτει τον πυρήνα της: « Ίσως όλα τα τρο-
µερά και αποτρόπαια να είναι σε τελική ανάλυση αβοήθητα
και σε απόγνωση και να χρειάζονται τη βοήθειά µας».

» Ciné Σταύρος Tορνές, 18:00

H καλύβα του φύλακα / Canton
του Con. Popescu (Pουµανία, 2005)

[…] Η Ryna είναι η ιστορία ενός κοριτσιού στην εφηβεία που ζει σε µια µικρή πόλη κοντά
στο ∆ούναβη, στα σύνορα. Είναι ένα µέρος όπου οι πάντες ελπίζουν να κερδίσουν τα πλούτη
του υλικού κόσµου, κάτι που βλέπουν να υπάρχει όλο και πιο κοντά, χωρίς όµως καµιά πιθα-
νότητα να τα φθάσουν. Το κορίτσι θα πληρώσει ένα βαρύ τίµηµα για να εκφράσει την ταυτό-
τητά της αδιαφορώντας για τις πιέσεις γύρω της. Η Ryna είναι όπως ένας ψίθυρος σ’ ένα
θορυβώδες µέρος. Το δράµα που ζει κάνει υπεύθυνους όσους είναι γύρω της γιατί δεν την
άκουσαν.

(δήλωση στις σηµειώσεις για την παραγωγή) 

Ruxandra Zenide

Η Ryna είναι 16 χρόνων και
βοηθά τον πατέρα της στο συ-
νεργείο αυτοκινήτων. Η Ryna έ-
χει την όψη ενός αγοριού, οποι-
οδήποτε εκδήλωση της θηλυ-
κότητάς της καταστέλλεται από
τον πατέρα της. Ένας Γάλλος
ανθρωπολόγος που καταφθάνει
για να διεξάγει έρευνες στην
περιοχή, διαταράσσει της ισορ-
ροπίες στο περιβάλλον της νεα-
ρής κοπέλας. Η Ryna αναπτύσ-
σει µια γεµάτη υπονοούµενα οικειότητα µαζί του και αυτό έχει σαν αποτέλεσµα να
προκληθούν εντάσεις. Ένας νεαρός ταχυδρόµος ο οποίος είναι ερωτευµένος µαζί
της, την αντιµετωπίζει µε αισθήµατα ζήλιας. Ενώ ο δήµαρχος της περιοχής, που την
ποθεί σεξουαλικά, προσπαθεί να κερδίσει µε όχι τόσο καθαρούς τρόπους τη σε-
ξουαλική εύνοιά της. Όµως η Ryna αποφασίζει να κάνει την επανάστασή της. Εµφα-
νίζεται στο τοπικό πανηγύρι έχοντας αποβάλει κάθε ανδρικό χαρακτηριστικό. Κα-
θώς η νύχτα είναι µακριά, η κατάληξή της κρύβει ένα τραγικό συµβάν για τη νεαρή
κοπέλα. Τοποθετώντας την ιστορία µέσα σ’ ένα περιβάλλον φτώχειας και ανέχειας,
η σκηνοθέτις υπογραµµίζει µε ακόµα πιο έντονο τρόπο τις δυσκολίες της συναι-
σθηµατικής (και όχι µόνο) επιβίωσης της ηρωίδας. Η νεαρή κοπέλα νιώθει την πίε-
ση ενός αυταρχικού πατέρα αλλά και τις επιβουλές µιας κλειστής κοινωνίας. Η σκη-
νοθέτις σκιαγραφεί το πορτραίτο µιας δύσκολης εφηβείας και εστιάζει κυρίως στις
µικρές ρήξεις της ηρωίδας. Η σεξουαλική αφύπνιση έχει τη σηµασία µιας αληθινής
επανάστασης και το τίµηµα γι’ αυτή την εξέγερση, είναι όπως πάντα ψηλό.
Με σπουδές στη φηµισµένη κινηµατογραφική σχολή της Πράγας FAMU, η σκηνοθέ-
τις βραβεύτηκε µε το Prix de meilleur film του Festival du Cinema au Femin
Bordeaux, 2005.

» Ciné Σταύρος Tορνές, 18:30

Pίνα / Ryna
της Ruxandra Zenide (Eλβετία-Pουµανία, 2005)

O Kοκούµι
Kokumi
µια ταινία του Kοσοβάρου Ίσα Kιόσια (2005)
Κόσοβο 1999. Σ’
ένα ψυχιατρείο
το προσωπικό
ακούει ραδιό-
φωνο: οι ειδή-
σεις αναγγέλ-
λουν την επίτευ-
ξη συµφωνίας
ανάµεσα στο ΝΑΤΟ και τη Σερβία. Σύµφωνα µ’
αυτή, οι σερβικές δυνάµεις πρέπει να εκκενώ-
σουν το ταχύτερο το Κόσοβο. Το προσωπικό
του ψυχιατρείου, πανικόβλητο, εγκαταλείπει το
χώρο, αφήνοντας την πόρτα ανοιχτή και τους
τροφίµους χωρίς επιτήρηση. Οι τρόφιµοι θα
εκµεταλλευθούν την απρόσµενη ευκαιρία και
θα βγουν έξω. Από την οµάδα των ψυχασθε-
νών ξεχωρίζουν τρία πρόσωπα, που θα ακο-
λουθήσουν τη δική τους πορεία: ένας επιδει-
ξίας, ο Kukum, ο Hasan και µια νεαρή γυναίκα,
η Mara… 

» Ciné Σταύρος Tορνές, 11:00

H πτώση του αγγέλου
Melegin dususu
του Semih Kaplanoglou (Tουρκία-Eλλάδα, 2004)
Η Zeynep εργά-
ζεται ως καµα-
ριέρα σ’ ένα µι-
κρό ξενοδοχείο.
Έχει ένα νεαρό
θαυµαστή, τον
Mustafa που ερ-
γάζεται µαζί της.
Παρόλο που φαίνεται αδιάφορη για τα συναι-
σθήµατα του Mustafa, η Zeynep δεν τον απορ-
ρίπτει ολοκληρωτικά. Σε κάποιο άλλο σηµείο
της πόλης, ο Selcuk, ένας ηχολήπτης, απατά τη
γυναίκα του µε µια γειτόνισσα. Ο θάνατός της
θα προκαλέσει τύψεις στον Selcuk. Σε µια α-
προσδόκητη εξέλιξη των γεγονότων, ο Selcuk
θα δώσει στη Zeynep µια βαλίτσα που περιέχει
τα ρούχα της πεθαµένης γυναίκας. Όταν η
Zeynep ανοίξει αυτήν τη βαλίτσα θα αντικρίσει
ένα καινούριο και άγνωστο σ’ αυτήν κόσµο… 

» Ciné Σταύρος Tορνές, 15:30

H οδύσσεια του κ. Λαζαρέσκου
Moartea domnului Lazarescu
του Cristi Pulu (Pουµανία, 2005)
Ο κύριος
Lazarescu είναι
ένας 62χρονος
µηχανικός που
ζει µόνος του
στο Βουκουρέ-
στι. Η γυναίκα
του έχει πεθά-
νει, η κόρη του ζει στον Καναδά και ο µοναδι-
κός του συγγενής, η αδελφή του, ζει σε µια πό-
λη χιλιόµετρα µακριά. Ο κύριος Lazarescu πά-
σχει από έλκος στοµάχου και παρ’ όλη την α-
σθένειά του, του αρέσει να πίνει. Ένα πρωί θα
ξυπνήσει κάνοντας εµετό και έχοντας έντο-
νους πονοκεφάλους. Ανήµπορος να αντιµετω-
πίσει την αδιαθεσία του, που όλο και επιδεινώ-
νεται, θα καλέσει ασθενοφόρο. O κύριος
Lazarescu θα περιπλανηθεί σ’ όλες τις νοσοκο-
µειακές µονάδες του Βουκουρεστίου αναζη-
τώντας ένα κρεβάτι για νοσηλεία και ένα για-
τρό να τον αναλάβει.

» Ciné Σταύρος Tορνές, 23:00

E¶ANA§H¶TIKE™ ¶POBO§E™
Πείτε µας δυο λόγια για την ιστορία της ται-
νίας.
Η ταινία διαπραγµατεύεται ένα τραγικό θέµα, τον
πόλεµο. Το ωραίο όµως είναι ότι ο πόλεµος βρίσκε-
ται στο πίσω µέρος της ιστορίας. Ο τρόπος που πα-
ρουσιάζεται είναι ανάλαφρος και χιουµοριστικός.
Συνδυάζει το δράµα µε την κωµωδία. Πιστεύω πως
όλοι χρειαζόµαστε το χιούµορ σε αυτές τις δύσκο-
λες στιγµές.

Τι θα λέγατε για τους ήρωες;
Υπάρχουν δύο βασικοί χαρακτήρες. Από τη µια µε-
ριά είναι η Ζάνα, η οποία ονειρεύεται να βρει κά-
ποιον να στηριχτεί, εφόσον η οικογένειά της την έ-
χει προδώσει, και από την άλλη ο Γιάνκο, που ψά-
χνει µια ευαίσθητη γυναίκα. Τη σχέση αυτή, τη βλέ-
πουµε µε µια ιδιαίτερη µατιά.

Υπάρχει κάποιο µήνυµα που βγαίνει από αυ-
τήν την ιστορία;
∆εν θα έλεγα ότι υπάρχει ένα συγκεκριµένο µήνυ-
µα. Βλέποντας όµως τους χαρακτήρες µαθαίνεις
πολλά πράγµατα. Είναι µια ιστορία που σε κάνει να
γελάς αλλά ταυτόχρονα σε αγγίζει.

Συνέντευξη: Όλγα Kοζάτη

Marcelo Busse
συµπαραγωγός της ταινίας Kontakt





Τι δεν έχει προσέξει µέσα στον πανικό του;
Ότι στο πίσω κάθισµα βρίσκεται ένα βρέφος!
Η νουβέλα του Φούγκαρντ πρωτοδηµοσιεύτη-
κε το 1980 και τράβηξε την προσοχή πολλών
παραγωγών, για να καταλήξει στον Peter
Fudakowski και από κει στο σκηνοθέτη Gavin
Hood. Ο τελευταίος οµολογεί, µε µια δόση υ-
περβολής:
«Ήθελα να µεταφέρω τη συγκεκριµένη ιστορία ό-
λη µου τη ζωή!»

Ενώ στη νουβέλα η δράση τοποθετείται στη
Νότια Αφρική του 1950, ήδη από τα πρώτα

στάδια της συγγραφής του σεναρίου αποφασί-
στηκε η µεταφορά σ’ ένα σύγχρονο πλαίσιο.
«Μεταφέροντας το Tsotsi για το σινεµά, η αρχική
µας πρόθεση ήταν να κάνουµε ένα ψυχολογικό
θρίλερ χαρακτήρων µε δυνατό ρυθµό. Θέλαµε επί-
σης να φέρουµε το κοινό αντιµέτωπο µ’ έναν κό-
σµο µεγάλων αντιθέσεων. Ουρανοξύστες και παρά-
γκες, πλούτος και φτώχεια, βίαιη οργή και τρυφερή
συµπόνια –όλα αυτά συγκρούονται σε µια ταινία
που τελικά αφορά στη µεταµέλεια και την αλλαγή.
Νοµίζω ότι όλα αυτά θα ήταν πιο ορατά σε ένα
σύγχρονο πλαίσιο, εκτός από τα τεράστια έξοδα
που αποφεύχθηκαν έτσι».

Ο Hood δεν φείδεται λόγων για τον κεντρικό
του χαρακτήρα και για τον ηθοποιό που τον
ερµηνεύει.
«Η µεγάλη πρόκληση σε αυτήν την ταινία ήταν να

παρασύρουµε το κοινό σ’ ένα εντελώς περιθωρια-
κό σύµπαν και να το κάνουµε να ταυτιστεί µαζί του.
Γι’ αυτό γυρίσαµε την ταινία µε πάρα πολλά κοντινά
πλάνα. Ήθελα να δηµιουργηθεί µια οικειότητα µε-
ταξύ του κοινού και του ήρωα. Να µπορούν οι θεα-
τές να τον κοιτάξουν στα µάτια.
Είδαµε δεκάδες νέους για τον πρωταγωνιστικό ρό-
λο. Οι περισσότεροι δεν είχαν σταθεί ποτέ µπροστά
στην κάµερα. Αλλά ακόµη δεν είχαµε βρει τον κα-
τάλληλο, και άρχισα να αναρωτιέµαι µήπως έπρεπε
να αναθεωρήσω την επιµονή µου να µην αναζητή-
σουµε ένα δοκιµασµένο επαγγελµατία. Αλλά όταν ο
Presley Chweneyagae µπήκε στην αίθουσα για την
οντισιόν, η απόφαση ήταν πανεύκολη. Αυτός ήταν ο
Tsotsi που θέλαµε.»

Eπιµέλεια: Kωνσταντίνος Σαµαράς
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Aνοιχτόχρωµα µάτια / Les yeux clairs
του Jérôme Bonnell (Γαλλία, 2005)
Η Φανί υποφέρει από ψυχικές διαταραχές. Ζει
µε τον αδελφό της αλλά δεν τα πάει καλά µε
τη νύφη της. Μετά από ένα καυγά, φεύγει για
τη Γερµανία, όπου είναι θαµµένος ο πατέρας
της. Στη διάρκεια του ταξιδιού, γνωρίζει τον
Όσκαρ, που δεν µιλά γαλλικά. Μεταξύ τους α-
ναπτύσσεται µια επικοινωνία µε χειρονοµίες
και γκριµάτσες.

» Kάποιος να τους προσέχει • Παύλος Zάννας, 15:00

Mείνε µαζί µου / Be with me
του Eric Khoo (Σιγκαπούρη, 2004)
Tρεις ιστορίες µε θέµα τη λαχτάρα για ένα α-
γαπηµένο πρόσωπο. Στην πρώτη, ένας ηλικιω-
µένος µαγαζάτορας, ο οποίος έχασε τη γυναί-
κα του, βγαίνει από την απελπισία του όταν
διαβάζει µια αυτοβιογραφία και µετά γνωρίζει
τη συγγραφέα, µια γυναίκα που έχασε την α-
κοή και την όρασή της στα 14 της. Στη δεύτερη
ιστορία, ο Φάτι, ένας πενηντάρης σεκιουριτάς,
ζει για το καλό φαγητό και τον έρωτά του για
µια όµορφη γειτόνισσά του. Στην τρίτη, δυο έ-
φηβες µαθήτριες γνωρίζονται µέσω του
internet και ερωτεύονται.

» ID-05 • Ciné Tζον Kασσαβέτης, 15:30

Hλιόλουστη πόλη / Slunecni stat
του Martin Sulik (Tσεχία-Σλοβακία, 2005)
Η ταινία αφορά τέσσερις άντρες που βρίσκο-
νται σε σταυροδρόµι στη ζωή τους. Ο Κάρελ,

ο Τοµάς, ο Μίλαν και ο Βίνκο πίστεψαν κάποτε
ότι θα έβγαζαν λεφτά στην κοσµοπολίτικη Ο-
στράβα. Όµως οι εποχές έχουν αλλάξει, κι η ε-
ταιρία έδωσε τις δουλειές τους σε ξένους ερ-
γάτες. Οι τέσσερις φίλοι προσπαθούν να λύ-
σουν το πρόβληµα της ανεργίας ξεκινώντας τη
δική τους επιχείρηση. Αλλά αντί για την επιτυ-
χία που περίµεναν, πνίγονται ακόµα πιο πολύ
στα χρέη και έχουν διάφορες δυσάρεστες ε-
µπειρίες…

» ID-05 • Παύλος Zάννας, 17:00

Zοζό / Zozo
του Josef Fares (Σουηδία-M. Bρετανία-∆ανία, 2005)
Ο Ζοζό µεγαλώνει στη Βηρυτό. Παρά τον εµ-
φύλιο πόλεµο, ζει µια φυσιολογική ζωή µε την
οικογένειά του, τους φίλους και το σχολείο
του. Μια µέρα, όµως, θα συµβεί ένα τραγικό γε-
γονός: ο Ζοζό θα µείνει χωρίς την οικογένειά
του, και θ’ αναγκαστεί να τα βγάλει πέρα µό-
νος του. Μοναδική του ελπίδα να πάει στη
Σουηδία, όπου οι παππούδες του  µετανά-
στευσαν πριν χρόνια αλλά που γι’ αυτόν είναι
µια ξένη χώρα…  

» ID-05 • Ciné Tζον Kασσαβέτης, 18:00

Γλυκόπικρη ζωή / Dalkomhan insaeng
του Kim Jee-woon (N. Kορέα, 2005)
Ο Σάνγού, ένας διευθυντής ξενοδοχείου, είναι
και το δεξί χέρι του Κανγκ, µεγάλου αφεντι-

κού του υποκόσµου. O Κανγκ έχει µια αδυνα-
µία: τη νεαρή του φίλη, Χίσού. Έχοντας υπο-
ψίες ότι τον απατά, ο ζηλότυπος Κανγκ διατά-
ζει τον Σάνγού να «τακτοποιήσει» το θέµα.
Αλλά όταν ο Σάνγού βρίσκει την Χίσού µ’ έ-
ναν άλλο, του είναι αδύνατον να τους σκοτώ-
σει. Ο Κανγκ γίνεται έξω φρενών, και στέλνει
τη συµµορία του να βρει τον Σάνγού και να
κάνει τη ζωή του κόλαση…

» Kim Jee-woon Tribute • Παύλος Zάννας, 19:30

Aµοιβαία εκτίµηση / Mutual appreciation
του Andrew Bujalski (HΠA, 2005)
Η µπάντα στην οποία έπαιζε µουσική ο Άλαν
µόλις έχει διαλυθεί, κι ο νεαρός µουσικός απο-
φασίζει να µετακοµίσει στη Νέα Υόρκη µε
σκοπό να δηµιουργήσει ένα καινούριο συ-
γκρότηµα. Καθώς ψάχνει να βρει τον κατάλλη-
λο ντράµερ, περνά την ώρα του πίνοντας ποτά
µε τον φίλο του το Λόρενς και την κοπέλα του
Λόρενς, την Έλι, καταστρώνοντας σχέδια για
το µέλλον… 

» Kάποιος να τους προσέχει • Ciné Tζον Kασσαβέτης, 20:30

7 παρθένες / 7 virgenes
του Alberto Rodriguez (Iσπανία, 2005)
Καλοκαίρι σε µια εργατική, περιθωριοποιηµένη
συνοικία στον ισπανικό νότο. Ο Τάνο, ένας έ-
φηβος που εκτίει ποινή σε αναµορφωτήριο,
παίρνει 48ωρη άδεια για να παραστεί στο γάµο
του αδελφού του. Μαζί µε τον «κολλητό» του,
Ρίτσι, ο Τάνο σκοπεύει να εκµεταλλευτεί στο έ-
πακρο την άδειά του, κάνοντας όλα τα πράγµα-
τα που κανονικά δεν του επιτρέπονται. Μεθάει,
παίρνει ναρκωτικά, κλέβει, κάνει σεξ, και αλη-
τεύει µε τους φίλους του. Στο τέλος του 48ω-
ρου, ο Τάνο έχει επίσης δει να καταρρέουν όλα
όσα θεωρεί δεδοµένα στη ζωή του: τη γειτονιά,
την οικογένειά του, τους φίλους του και τα α-
γαπηµένα του πρόσωπα – όλα έχουν αλλάξει…

» ID-05 • Παύλος Zάννας, 22:00

Tσότσι / Tsotsi
του Gavin Hood (M. Bρετανία-N. Aφρική, 2005)
Βασισµένη στο µυθιστόρηµα του θεατρικού
συγγραφέα Άθολ Φούγκαρντ, η ταινία καταγρά-
φει έξι µέρες από τη ζωή ενός νεαρού αρχηγού
συµµορίας που πυροβολεί µια γυναίκα έξω από
το σπίτι της και της κλέβει το αυτοκίνητο –µην
προσέχοντας ότι το µωρό της βρίσκεται στο
πίσω κάθισµα. Στον δυναµικό ρυθµό της µουσι-
κής Kwaito (το χιπ χοπ της Ν. Αφρικής), το Τσό-
τσι (που σηµαίνει ‘γκάνγκστερ’ στη γλώσσα της
πιάτσας) είναι ένα ψυχολογικό θρίλερ στο ο-
ποίο ο πρωταγωνιστής θ’ αναγκαστεί να έρθει
αντιµέτωπος µε την κτηνώδη φύση του και να
υποστεί τις συνέπειες των πράξεών του.

» ID-05 • Ciné Tζον Kασσαβέτης, 23:00

Πίστολ Όπερα / Pistol Opera
του Seijun Suzuki (Iαπωνία, 2001)
Η Μιγιούκι Μιναζούκι, το Νο. 3 στην κατάταξη
των επαγγελµατιών δολοφόνων, αναλαµβάνει να
δολοφονήσει την ερωµένη του διευθυντή µιας
επιχείρησης. Συναντάει, επίσης, τον Νο. 4, έναν
άνδρα σε αναπηρική καρέκλα και τον σκοτώνει.
Η Μιγιούκι δεν είναι πλέον ασφαλής. Είναι ανα-
γκασµένη να αντιµετωπίσει όλους αυτούς τους
άγνωστούς εχθρούς µε παράξενα ονόµατα, ό-
πως «ο χειρούργος που δεν πονά» ή «το µαύρο
άλογο»… 

» Seijun Suzuki Tribute • Παύλος Zάννας, 24:00

OÈ Ù·ÈÓ›Â˜
ÙË˜ ËÌ¤Ú·˜

Βασιζόµενος στο µυθιστόρηµα του Άθολ Φούγκαρντ,ο Hood παρακο-
λουθεί έξι µέρες από τη ζωή ενός νεαρού αρχηγού συµµορίας, που
τραυµατίζει µια γυναίκα και της κλέβει το αυτοκίνητο.

HoodGavin
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Μου φαίνεται ότι η πρώτη ύλη για τις ταινίες σου είναι ο
εαυτός σου και το φιλικό σου περιβάλλον. Έχω δίκιο;
Οι αρχικές εµπνεύσεις για το Funny Ha Ha και για το Mutual
Appreciation ήταν ένα αίσθηµα που είχα, ότι οι πρωταγωνιστές
–κυρίως η Kate Dollenmayer και ο Justin Rice, που είναι και οι δύο
παλιοί µου φίλοι– θα µπορούσαν να επωµιστούν το βαρύ φορτίο
µιας ταινίας βάσει των προσωπικών τους χαρισµάτων. Κατά τη συ-
γραφή του σεναρίου ποτέ δεν είχα σκοπό να γράψω την βιογραφία
ενός από τους δύο, αλλά να αντιπαραθέσω τη δική τους ενέργεια µε
ιστορίες που εγώ θα εφεύρισκα. Υποθέτω ότι από αυτή τη σκοπιά θα
µπορούσες να τους χαρακτηρίσεις ως πρώτη ύλη, αλλά ποτέ δεν εί-
ναι µια σχολαστική µεταφορά γεγονότων.

Υπάρχει µια διακριτική ειρωνεία στις ταινίες σου; Ποιος εί-
ναι ο ρόλος της;
Ειρωνεία; Υπάρχει σίγουρα χιούµορ στις ταινίες µου, και αυτό το χι-
ούµορ έχει σίγουρα µια σκοτεινή όψη µερικές στιγµές. ∆εν είµαι ό-
µως σίγουρος αν είναι ειρωνικό ή όχι. Ίσως το Funny Ha Ha είναι
ένας ειρωνικός τίτλος –προέρχεται από τη διάκριση που κάνουν οι
Αµερικάνοι ανάµεσα στις δύο σηµασίες του funny: αστείο αλλά και
περίεργο.

Νιώθεις την ανάγκη να πρωταγωνιστείς στις ταινίες σου ή
µόνο εκ των υστέρων καταλαβαίνεις ότι ο ρόλος σού ται-
ριάζει;
Όταν έγραψα το ρόλο του Μίτσελ στο Funny Ha Ha, δεν θεωρούσα
απαραίτητο να τον υποδυθώ εγώ, αν και είχα συνειδητοποιήσει ότι
απ’ όλους τους χαρακτήρες της ταινίας, ήταν ο ρόλος που θα µου
ταίριαζε περισσότερο. Από την άλλη, ο Λόρενς στο Mutual
Appreciation ήταν από την αρχή γραµµένος για ‘µένα. Εν πολλοίς,
παίζω στις ταινίες µου για λόγους γενικότερης οικονοµίας –είναι δύ-
σκολο να βρεις ερασιτέχνες ηθοποιούς που να έχουν τον χρόνο και
την ενέργεια για να συµµετάσχουν σε τέτοιες ταινίες. Πάντως αυτή
η εµπειρία, αν και δεν είναι πολύ βολική, σου δίνει τη δυνατότητα να
σκηνοθετήσεις εκ των έσω, ό,τι κι αν συνεπάγεται αυτό. Είµαι όµως
πολύ περίεργος για το πώς θα είναι να σκηνοθετώ µια ταινία χωρίς
να εµφανίζοµαι καθόλου σε αυτήν.

Ποια δικά σου στοιχεία έχει η κεντρική ηρωίδα στο Funny
Ha Ha;
Πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Όταν κάναµε τα γυρίσµατα της ται-
νίας, η Kate συχνά επισήµαινε ότι ένιωθε να ερµηνεύει έναν ρόλο-υ-
βρίδιο της προσωπικότητάς µου και της δικής της. Νοµίζω ότι πρό-
κειται για συχνό φαινόµενο, όπως τόσοι ηθοποιοί στις ταινίες του Γού-

ντι Άλεν καταλήγουν να εξωτερικεύουν... το ποσοστό του Γούντι Άλεν
που κρύβουν µέσα τους. Σίγουρα υπάρχει µεγάλο κοµµάτι του εαυ-
τού µου στο χαρακτήρα της Μάρνι, αν και από την ίδια σκοπιά θα έ-
λεγα ότι υπάρχουν κοµµάτια µου στον Άλεξ, τον Ντέιβ, τη Ρέιτσελ
και πάει λέγοντας. Απλώς αυτά είναι λιγότερο εµφανή. ∆εν µπορείς
να αναπτύξεις σωστά ένα χαρακτήρα, αν δεν γνωρίζεις σε κάποιον
βαθµό τι τον ωθεί να ενεργεί έτσι και όχι αλλιώς.

Η ίδια ταινία είναι ίσως ένα σχόλιο πάνω στις µοντέρνες
µορφές ανίας;
Ίσως. ∆εν ενίσταµαι ή διαφωνώ απαραιτήτως µε µια τέτοια ερµηνεία
της ταινίας, αλλά ποτέ δεν σκοπεύω συνειδητά να διατυπώσω ένα
συγκεκριµένο σχόλιο πάνω στη µοντέρνα κουλτούρα. Αυτή είναι σί-
γουρα το πλαίσιο, αλλά εγώ επικεντρώνοµαι στους χαρακτήρες.

Με ποιο κριτήριο επέλεξες το ασπρόµαυρο στο Mutual
Appreciation;
Φοβάµαι ότι θα ακουστεί υπερβολικά ρηχό, αλλά η πιο ειλικρινή α-

πάντηση είναι ότι θεωρώ το Mutual Appreciation κωµωδία, και το
ασπρόµαυρο µου φαίνεται αστείο.

Έχεις εµπνευστεί από το στιλ του Γκοντάρ στο Ζούσε τη
ζωή της (ειδικά στο Funny Ha Ha) ή από τις ταινίες του
Κασσαβέτη;
Ντρέποµαι πολύ που το λέω, αλλά δεν έχω δει ποτέ το Ζούσε τη
ζωή της, αν και είµαι σίγουρος ότι θα το απολάµβανα, όπως και κά-
θε ταινία του Γκοντάρ που έχω δει. Το γαλλικό σινεµά, εν γένει, µου
παρείχε ανεκτίµητη βοήθεια στο να ξεπεράσω τις συµβατικές αµερι-
κάνικες απόψεις γύρω από την αφήγηση –ξέρεις, τις τρεις πράξεις
και όλα τα σχετικά. Είµαι σίγουρος ότι και ο Κασσαβέτης µε βοήθησε
ιδιαίτερα να ξεπεράσω πολλές κινηµατογραφικές προκαταλήψεις–
για να είµαι ειλικρινής, όµως, δεν βλέπω πολύ µεγάλη οµοιότητα µε
τις ταινίες του (καταρχάς, οι δικές του είναι πολύ καλύτερες) και εδώ
που τα λέµε δεν νοµίζω ότι οι ταινίες του µοιάζουν µε κανενός άλ-
λου. Ίσως γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο να αποτέλεσε εξαιρετική πηγή
έµπνευσης.

Αποδέχεσαι τη συγγένεια των ταινιών σου µε το θέατρο ή
προσπαθείς να την αποφεύγεις;
Είχα πρόσφατα µια συζήτηση µε έναν κριτικό, όπου του εξέφραζα
τον ενθουσιασµό µου για κινηµατογραφηµένα θεατρικά-ταινίες όπως
το Glengarry Glen Ross, που διατηρούν εντελώς τη θεατρική δοµή
τους ή για άλλες που δεν έχουν γίνει ποτέ θεατρικά αλλά θα µπο-
ρούσαν κάλλιστα να γίνουν. Ένιωθε κι αυτός ότι το συγκεκριµένο εν-
διοαφέρον είναι ορατό στις ταινίες µου. Σε κάθε περίπτωση, δεν έχω
εργαστεί ποτέ στο θέατρο.

Πώς ήταν οι αντιδράσεις των Αµερικάνων της γενιάς σου,
των 30+ δηλαδή, στις ταινίες σου;
Όπως το περίµενα: σε κάποιους άρεσε, σε κάποιους άλλους όχι!
Μου είναι δύσκολο να κάνω µια ακριβή σφυγµοµέτρηση. Ξέρω ότι
κατά την περίοδο της εξόδου του Funny Ha Ha στις αµερικάνικες
αίθουσες, οι σκληρότερες κριτικές προήλθαν από ανθρώπους της ί-
δας ηλικίας. Οι άνθρωποι που νιώθουν ότι απεικονίζονται σε κάποιον
βαθµό στους χαρακτήρες µιας ταινίας, είναι πολύ λογικό να έχουν
πιο προσωπικές αντιδράσεις απέναντί της. Φυσικά και µια καλή κρι-
τική µου προσφέρει ιδιαίτερη ευχαρίστηση, ειδικά αν κάποιος της ί-
διας ηλικίας και µε παρόµοιο υπόβαθρο νιώσει ότι εξέφρασα ένα δι-
κό του κοµµάτι. Το ίδιο ευχάριστο µου είναι και αν κάποιος, φαινοµε-
νικά άσχετος µε τους χαρακτήρες των ταινιών µου, ενθουσιαστεί α-
πό αυτές. Αυτή νοµίζω ότι είναι και η πιο βαθιά ελπίδα που µπορεί
κανείς να έχει για την τέχνη, ότι έχει τη δυνατότητα να καταργεί τις
διαχωριστικές γραµµές.

Συνέντευξη: Kωνσταντίνος Σαµαράς

Οι ταινίες του
είναι ένας
χείµαρρος
συζητήσεων,
µικρών
αδιεξόδων και
θριάµβων, πολύ
κοντά στο στιλ
του Κασσαβέτη ή
στις νευρώσεις
του Γούντι Άλεν

παίζω στις ταινίες µου για λόγους γενικότερης

οικονοµίας –είναι δύσκολο να βρεις ερασιτέχνες

ηθοποιούς που να έχουν τον χρόνο και την ενέργεια

για να συµµετάσχουν σε τέτοιες ταινίες

‘‘

AndrewBujalski
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Yποβρύχιος έρωτας
του Γιάννη Σολδάτου (2005)
Ο Ισίδωρος (Μάνος Βακούσης) είναι ο µεσήλικας ιδιοκτήτης ενός παλιού κινηµατογράφου, ταγµέ-
νου στις παλιές σινεφίλ ταινίες. Στο µπαρ της αίθουσας δουλεύει ως µπάρµαν ο Ζοζέφ ή Ιωσήφ
(Κώστας Γάκης), ερασιτέχνης φωτογράφος και «κυνηγός ωραίων θλιµµένων γυναικών». Οι δυο
τους, µαζί µε τον ηλικιωµένο τεχνικό της µηχανής προβολής του κινηµατογράφου, τον Σπύρο (Γιώρ-
γος Αρµένης), υποδέχονται και φροντίζουν τους λιγοστούς θεατές της αίθουσας. Ωστόσο, η βασι-
κή ενασχόλησή τους είναι το να φτιάχνουν φανταστικές ιστορίες µε «πρώτη ύλη» τις ζωές των αν-
θρώπων που συναντούν κάθε µέρα. Οι δυο φίλοι συναγωνίζονται ο ένας τον άλλο στην κατασκευή
εξωφρενικών ιστοριών κι ύστερα πασχίζουν να αποδείξουν (στον άλλο αλλά και στον εαυτό τους)
ότι ήταν αληθινές… Ένα χρόνο µετά το επιτυχηµένο ντοκιµαντέρ του για το Θανάση Βέγγο, ο σκη-
νοθέτης και θεωρητικός του ελληνικού κινηµατογράφου Γιάννης Σολδάτος, επιστρέφει µε µια ταινία
µυθοπλασίας γεµάτη από σινεφίλ αναφορές. Εισβάλλοντας στο µυαλό δύο ανθρώπων που δυσκο-
λεύονται (ή απλώς αρνούνται) να ξεχωρίσουν το όριο µεταξύ αλήθειας και ψέµατος, ο Υποβρύχιος έ-
ρωτας ξεκινά ως µια χαµηλών τόνων κωµωδία µε σουρεαλιστικές στιγµές αλλά εξελίσσεται σε ένα
σχόλιο πάνω στο γοητευτικά ονειρικό στοιχείο που διακρίνει την κινηµατογραφική τέχνη. Γ.Π.

» Oλύµπιον, 17:00

Σινεφίλ ατµόσφαιρα σε µια 
κωµική ταινία του Γιάννη Σολδάτου

Γιατί οι δύο κεντρικοί χαρακτήρες έχουν τό-
ση ανάγκη να κατασκευάζουν ιστορίες; ∆εν
είναι αναπόφευκτο να τους οδηγήσει, αυτή
η τάση τους να µετατρέπουν σε αφήγηση
την πραγµατικότητα, στη δυστυχία;
Καταλαβαίνω τι θέλεις να πεις, αλλά µην το λες τό-
σο ξεκάθαρα, άφησε να αιωρείται λίγο η αµφιβολία,
«κλείσε τα µάτια και ονειρέψου» που λέει και ο
φευγάτος µηχανικός προβολής της ταινίας. Κι αν σε
κάψει η θητεία σου στο όνειρο, µην το ονοµάζεις
«δυστυχία», πέσ’ το «άγιον ίλιγγο», που έλεγε και ο
Σικελιανός.

Πώς καταλήξατε στους δύο ηθοποιούς που
ενσαρκώνουν τον Ισίδωρο και τον Ζοζέφ; Υ-
πάρχει κάποια σηµειολογία πίσω από την ε-
πιλογή αυτών των ονοµάτων;
Οι ηθοποιοί είναι ο Βακούσης και ο Γάκης· εγώ, δη-
λαδή, κουρασµένος και σχεδόν παρηκµασµένος, ό-
πως ο φίλος µου ο Μάνος (Βακούσης), ορθολογι-
στής που καταταλαιπωρεί τον ορθολογισµό, νέος
και ωραίος, όπως αισθάνοµαι και δεν είµαι, όπως ο
φίλος µου ο Κώστας (Γάκης), που επένδυσα πάνω
του κι ας µας τη βγήκε ο Μάνος µε την τροµαχτική
του πείρα και του αξίζει η όποια διάκριση. Ο Γάκης
είναι το ταλέντο που έρχεται.
Τώρα για τα ονόµατα: Τα έχω χρησιµοποιήσει και στο
οµώνυµο µυθιστόρηµα που εκδόθηκε πέρυσι στο

«Κέδρο» και µάλιστα, ως Ισίδωρος
Καρκαλέτσος και Ιωσήφ Ανεµοβλο-
γιάς. Ένας άνθρωπος που του χρω-
στάω πολλά σ’ αυτήν την ταινία, ο Μά-
νος Ζαχαρίας, µε εξόρκισε να µη χρη-
σιµοποιήσω αυτά τα επίθετα –είναι α-
ντιαισθητικά. Τον σεβάστηκα. Ιζιντόρ εί-
ναι ο Λωτρεαµόν, Ζοζέφ, όπως και Ζο-
ζεφίνα, είναι ένας πολύ γλυκός ήχος.

Μπορεί η ταινία να διαβαστεί
ως ένα σχόλιο πάνω στην εξ’ ο-
ρισµού ονειρική φύση του κινηµατογραφι-
κού µέσου; Είναι συνολικά ο κινηµατογρά-
φος µια φαντασίωση;
Εκατόν τόσα χρόνια παλεύουµε να την απαντήσου-
µε αυτή την έρηµη την ερώτηση. Κι εκεί που την α-
πάντησε, άπαξ και δια παντός, ο µάγος Μελιές, νά
σου το Χόλιγουντ που υπερθεµάτισε το όνειρο και
παράλληλα το έκανε βιοµηχανία. Άι σιχτιρ, ρε γαµώ-
το, άστο το όνειρο στα πόδια του, µην το κάνεις δο-
λάρια...

Γιατί επιλέξατε τον λόγο του Αλέξανδρου
Παπαδιαµάντη να συνοδεύει την ταινία;
«Όνειρο στο κύµα» ήτανε ο πρώτος της τίτλος, και
ήθελα να κινηµατογραφήσω κάποτε αυτό το παιδι-
κό µου απωθηµένο. ∆εν µου βγήκε ποτέ, µια νύχτα
µε φεγγάρι να µου φανερωθεί η κόρη του άρχοντα

κ.λπ. κ.λπ. Ούτε του Παπαδιαµάντη
του βγήκε. Εκείνου όµως, του βγή-
κε ίσως το πιο ξακουστό διήγηµα
της γραµµατείας µας. Του αποτίω
ένα φόρο τιµής που δεν τον έχει
ανάγκη· εγώ έχω ανάγκη να τον
µνηµονεύω σε δύσκολες ώρες.

Μετά από µια ταινία ντοκιµα-
ντέρ, επιστρέφετε φέτος µε
µια ταινία µυθοπλασίας. Τι
βρίσκετε ότι σας ταιριάζει πε-

ρισσότερο από τα δύο;
Σκηνοθέτης δεν είµαι, το έλεγε και ο ∆αµιανός αλ-
λά αυτός µπλόφαρε. Αν δεν είναι αυτός σκηνοθέ-
της, ποιος είναι; Εγώ δεν µπλοφάρω. Αν µε ρωτού-
σαν για κάποιο πρότυπό µου, θα απαντούσα εύκο-
λα. Ο Ζαν Κοκτό. Έγραφε ένα κείµενο, το έκανε
θέατρο, το έκανε µυθιστόρηµα, το έκανε ταινία, το
έκανε σκίτσο, και όποιο του έβγαινε· ήταν µεγαλο-
φυΐα και του έβγαιναν όλα, αλλά φαίνεται πως δεν
το ήξερε και πανικόβλητος έτρεχε από το ένα στο
άλλο. Αυτός ο πανικός µε κυνηγάει και ‘µένα και ας
µην είµαι µεγαλοφυΐα (µην ακούσω ανόητα σχόλια),
για πρότυπα µίλησα. Σκηνοθέτες είναι ο Αντονιόνι, ο
Φορντ, ο Φελίνι, όχι ο Κοκτό· µη µε ρωτάς ποιο
µου ταιριάζει, όλα και τίποτα.

Συνέντευξη: Γιάννης Παλαβός

Σκηνοθέτης δεν είµαι…
Γιάννης Σολδάτος, σεναριογράφος και σκηνοθέτης της ταινίας

Mάνος Bακούσης  ηθοποιός

[…] Για τον χαρακτήρα που ερµηνεύω, τον Ισίδωρο
–αλλά και για ‘µένα– όλη η ζωή είναι σενάρια. Ο Ισί-
δωρος είναι ένας άνθρωπος που, σίγουρα, δεν τον
συναντάµε εύκολα στην καθηµερινότητα της ζωής.
Ο άνθρωπος είναι πανσπερµία πραγµάτων και ο Ισί-
δωρος ψάχνει αυτήν την ουσία που η καθηµερινότη-
τα δεν µπορεί να τον βοηθήσει να την ανακαλύψει.
Ο Ισίδωρος δεν φτιάχνει απλώς φανταστικές ιστο-
ρίες: ζει µέσα στην καθηµερινότητα -έχει τη δουλειά
του, είναι εντάξει απέναντι στο κράτος- αλλά από
την άλλη έχει µυηθεί σε µια σειρά από έργα σπάνια
–είτε αυτό λέγεται Παζολίνι είτε λέγεται Βέντερς,
είτε οτιδήποτε άλλο- κι έχει µπει σε έναν φοβερό
πολιτισµικό κόσµο. Όλα αυτά έχουν µπει βαθιά στο
µυαλό του, διότι ο Ισίδωρος δεν είναι ο ανθρώπινος
τύπος που βλέπει απλώς µια ταινία. Φαντασιώνεται
και εφαρµόζει τις φαντασιώσεις του µ’ έναν φίλο
του, διότι δεν µπορεί να µην «τρελαθεί» από τα µη-
νύµατα των πραγµάτων που του λείπουν στη ζωή
του ή που τον φτιάχνουν για να πάει ένα βήµα πα-
ρακάτω. Για τον Ισίδωρο, ό,τι ζούµε είναι µια φαντα-
σίωση. Όµως παίζει το παιχνίδι της φαντασίωσης

χωρίς να βλάπτει κανέναν. Αυτό κάνει η ταινία του
Σολδάτου: χωρίς να σηµατοδοτεί και να δείχνει µε
το δαχτυλάκι –ας πούµε, «τι νοµίζω εγώ σαν σκηνο-
θέτης» ή «εγώ σαν σεναριογράφος»- παρουσιάζει
µια ιστορία που λέει: η ζωή µας δεν µπορεί να είναι
µόνο θέατρο. Και πάνω απ’ όλα, το µήνυµα που δίνει
ο χαρακτήρας του Ισίδωρου και η ταινία συνολικά εί-
ναι «να κάνουµε τη ζωή µας ωραιότερη». Να σπά-
σουµε τα «κάδρα», να τα σπάσουµε και να τα ξανα-
ρίξουµε. Όλες αυτές οι σκέψεις µου είναι καρπός ε-
νός «γάµου» του σκηνοθέτη και του ηθοποιού. Είναι
επίσης καρπός δηµιουργικών συγκρούσεων και δια-
φωνιών, αλλά και δικά µου πράγµατα. Μπορεί να εί-
ναι και λάθος. Σηµασία όµως έχει ότι υπήρξε καλή
συνεργασία πάνω σ’ αυτό.

[…] Έχω συνεργαστεί  µε σκηνοθέτες της γενιάς
του κ. Σολδάτου, αλλά και µε πολύ νεότερους δηµι-
ουργούς. H διαφορά µεταξύ τους είναι για ‘µένα
περισσότερο θέµα µνήµης, και όχι ηλικίας. Και ο
Γιάννης ο Σολδάτος και νεότεροι σκηνοθέτες, όπως
ο Ρένος Χαραλαµπίδης, κρατούν, ευτυχώς, ακόµα
«χώµα», «γειτονιά». Αυτό είναι που µετράει, νοµίζω.

Συνέντευξη: Γιάννης Παλαβός

Eύα Λουκάτου µουσικός

[…] Τον κύριο Σολδάτο τον γνώρισα την περίοδο
που είχε ήδη ετοιµάσει την ταινία του Υποβρύχιος
Ερωτας και έλειπε η µουσική της. Όταν µου έκανε
την πρόταση και µου µίλησε για την ταινία του, το
πρώτο πράγµα που σκέφτηκα είναι ότι ήταν µία
πρόκληση για ‘µένα να γράψω µουσική πάνω σε ει-
κόνα, και ανυποµονούσα να ξεκινήσω. Έτσι, είπαµε
να δοκιµάσουµε τη δική µου µουσική, το αποτέλε-
σµα ευοδώθηκε και έτσι συνεργαστήκαµε.

[…] Στη συγκεκριµένη ταινία οι ιστορίες ήταν πολ-
λές και η κάθε µία απαιτούσε να της δοθεί το δικό
της ύφος και ο δικός της χαρακτήρας. ∆ούλεψα
«πατώντας» πάνω σε δύο βάσεις. Σκεπτόµενη σαν
θεατής, τι µουσική δηλαδή θα ήθελα να ακούω
βλέποντας την ταινία και σαν δηµιουργός, που σκο-
πό έχει να παντρέψει την έµπνευσή του µε το όρα-
µα του σκηνοθέτη.

[…] Ο κύριος Σολδάτος µου ζήτησε να γράψω
µουσική για την ταινία του και µου περιέγραψε µε
έναν σαφή τρόπο το τι ακριβώς ζητούσε. Το να γρά-
ψεις όµως µουσική δεν σηµαίνει µόνο να εµπνευ-

στείς και να σφυρίξεις την έµπνευσή σου. Πρέπει
να βρεις µουσικούς, να ενορχηστρώσεις, να ηχογρα-
φήσεις, να µιξάρεις, να ταιριάξεις την εικόνα µε τον
ήχο και όλα αυτά, µέσα σε ένα συγκεκριµένο µικρό
χρονικό περιθώριο. Αυτό ήταν το δύσκολο. Το ενδια-
φέρον ήταν ότι τα καταφέραµε.

[…] Από την πρώτη στιγµή, πριν καν φανεί το απο-
τέλεσµα, είχε έρθει και η έκπληξη. Οταν για πρώτη
φορά παρατήρησα τις νότες να συνοδεύουν την κί-
νηση και µάλιστα να φλερτάρουν µεταξύ τους.

[…] Είχε µεγάλο ενδιαφέρον το να βρεθώ σε αυ-
τήν την δηµιουργική διαδικασία, αλλά το κυριότερο
ήταν ότι η εµπειρία αυτή είναι πρωτόγνωρη για µέ-
να· είναι η πρώτη µου δουλειά πάνω σε ταινία. Τι
κρατάω περισσότερο από αυτή µου τη συνεργασία;
Τα γέλια, τις αγωνίες για το αποτέλεσµα και µερι-
κούς καινούργιους καλούς φίλους.
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The Zero years
του Nίκου Nικολαΐδη (2005)
Σε κάποιο χρόνο και τόπο που δεν προσδιορίζονται, τέσσερις γυναίκες υπηρετούν τη θητεία τους
σε ένα κρατικό πορνείο. Αποστολή τους είναι να κάνουν σεξ και να ξυλοκοπούν τους πελάτες. Και
οι τέσσερις βρίσκονται υπό µόνιµη τοξική καταστολή και τακτικό έλεγχο. Ανάµεσά τους οι σχέσεις
είναι τεταµένες: αλληλοκατηγορίες και σεξουαλικές παρενοχλήσεις περιλαµβάνονται στην καθηµε-
ρινή ρουτίνα µαζί µε ενέσεις, εφιαλτικά οράµατα, εικονικές αποβολές και απόπειρες αυτοκτονίας.
Οι Αρχές έχουν στειρώσει τις φυλακισµένες γυναίκες, όµως εκείνες εξακολουθούν να ονειρεύονται
να φέρουν στον κόσµο ένα παιδί. Για τον σκοπό αυτό, µία από τις τέσσερις κρατούµενες, ηµιπαρά-
φρων όπως και οι υπόλοιπες, θα απαγάγει έναν πελάτη και θα τον κρατήσει φυλακισµένο µέχρι να
την αφήσει έγκυο. Τρία χρόνια µετά το βραβευµένο στη Θεσσαλονίκη φιλµ Ο Χαµένος τα παίρνει ό-
λα (Βραβείο Σκηνοθεσίας) και τριάντα χρόνια µετά την πρώτη του ταινία, ο Νίκος Νικολαΐδης πα-
ραδίδει ένα από τα πιο sui generis φιλµ του. Στο σύνολό του το The Zero Years φέρνει στο νου ανα-
λογίες µε το σύµπαν των Μπατάιγ και Ντε Σαντ. Ωστόσο, ακόµα και µέσα σ’ ένα περιβάλλον αυξα-
νόµενης σήψης και παρακµής, η αθωότητα επιβιώνει, έστω και ακρωτηριασµένη. Γ.Π.

» Oλύµπιον, 22:00

Εφιαλτική ατµόσφαιρα σε µια από 
τις πιο κλειστοφοβικές δηµιουργίες 

του Νίκου Νικολαΐδη

Από ποια ερωτήµατα γεννήθη-
κε το The Zero Years και πώς
προέκυψε ο τίτλος;
Ερωτήµατα δεν υπήρξαν ποτέ, παρά
η προβολή και η φιλµική επιβεβαίω-
ση  µιας εφιαλτικής και  κρυµµένης
πραγµατικότητας. Έτσι γεννήθηκαν
η Ευρυδίκη 2037, η Πρωινή περί-
πολος και τώρα το The Zero
Years. Σαν όρος, διεθνώς, το «Zero
Years» έχει πρόσφατα επικρατήσει
και αναφέρεται στα χρόνια της αρ-
γής και ελεγχόµενης  φθοράς.

Στην ταινία δεν αναφέρεται πουθενά κάποι-
ος σαφής χρονικός ή τοπικός προσδιορι-
σµός. Σε τι εξυπηρετεί αυτό και πόσο µα-
κριά ή κοντά από την εποχή µας θεωρείτε
ότι βρίσκονται, επί της ουσίας, οι συνθήκες
που περιγράφονται στην ταινία;
Ο τόπος και ο χρόνος έχουν χάσει πια τη σηµασία
τους και ξεφεύγουν πια από την ικανότητα της αν-
θρώπινης µέτρησης και αντίληψης. Όσο για τις
συνθήκες που λες, είναι πανταχού παρούσες εδώ
και τώρα και όποιος αποφασίσει να διαβάσει την
ταινία κάτω από το πρίσµα του «µελλοντολογικού»,
θα’ ναι από δειλία και µόνο.

Στο The Zero Years επανέρχε-
ται ένα από τ’ αγαπηµένα σας
µοτίβα στη φιλµογραφία σας,
αυτό µιας µικρής κοινότητας
ατόµων που αντιστέκονται σε
µια παράλογη εξωτερική απει-
λή.
Κατ’ αρχήν, αυτή η απειλή που έχει
κιόλας εγκατασταθεί δεν είναι διό-
λου παράλογη, παρά αποτέλεσµα
µεθόδων καταστολής που καλλιερ-
γούνται σοφά επί χρόνια. Έπειτα, οι
ηρωίδες µου είναι τελείως συµβιβα-

σµένες και ένα από τα προβλήµατα που έχουν εί-
ναι ότι ενώ οι κάµερες που τις παρακολουθούν µέ-
σα στο σπίτι τους έχουν χαλάσει, κανείς δεν έρχε-
ται πια για να τις φτιάξει. Με λίγα λόγια, από τη
στιγµή που δεν σε παρακολουθεί κανείς, δεν έχεις
λόγο και να ζεις. Είσαι πλέον ανάξιος παρακολού-
θησης… Ένα τίποτα.

Αντιµετωπίσατε δυσκολίες στη χρηµατοδό-
τηση και εν γένει στην προετοιµασία του
The Zero Years και τι είδους;
Καµία απολύτως. Mάλιστα, το EKK, αφού µοίρασε
300.000 και 250.000 ευρώ σε διάφορα αριστουρ-
γήµατα, κατάφερε και βρήκε και 40.000 ευρώ για

‘µένα. Είµαι πολύ ευτυχής, αν και δεν τα έχω πάρει
ακόµα!..

Φέτος κλείνουν 30 χρόνια από την πρώτη
σας ταινία. Στο Φεστιβάλ η ταινία σας προ-
βάλλεται δίπλα σε δηµιουργίες σκηνοθετών
που είναι ηλικιακά µόλις πάνω  από τα 30.
Πώς βλέπετε τον κινηµατογράφο αυτών
των ελλήνων σκηνοθετών που γεννήθηκαν
περίπου την εποχή που εσείς γυρίζατε την
Ευρυδίκη ΒΑ 2037;
Την Ευρυδίκη ΒΑ 2037 τη γύρισα στα 35 µου αν
δεν κάνω λάθος, δηλαδή αρκετά µεγάλος και µε ά-
θλιες συνθήκες παραγωγής, συνεργείο 3 άτοµα.
Όσο για το νέο κινηµατογράφο, δεν νοµίζω ότι εί-
µαι ο καταλληλότερος για να τον κρίνω. Βλέπετε, ε-
γώ είµαι κολληµένος σε κάποιες αξίες που ο σηµε-
ρινός κινηµατογράφος έχει αποκηρύξει. Πάντως, έ-
χω εντοπίσει 4-5 δυνατά ταλέντα.

Τι θα απαντούσατε σε εκείνους από τους
θεατές της ταινίας, που ενδεχοµένως υπο-
στηρίξουν πως το εφιαλτικό κλίµα της ενέ-
χει κάποιες δόσεις υπερβολής;
Ότι αυτοί ανήκουν στην κατηγορία των ανθρώπων
που θα πεθάνουν από έκπληξη.

Στα χρόνια της αργής και ελεγχόµενης φθοράς
Nίκος Nικολαΐδης, σκηνοθέτης της ταινίας

Bίκυ Xάρρις
ηθοποιός

[…] H «Επισκέπτης» φτάνει στο σπίτι πιστεύοντας πως κάνει απλώς
µια στάση, καθώς περιµένει το χαρτί της «ελευθερίας» της. Η εµπει-
ρία της αυτή όµως, έχει σαν αποτέλεσµα σιγά-σιγά να ξεκλειδώσει
σηµεία της ψυχής της που είχε σφραγίσει.

[…] Η δηµιουργία µιας ταινίας συνήθως συγκρίνεται µε πολύ δύσκο-
λες καταστάσεις. Μια αδιανόητα δύσκολη διαδροµή η οποία, όµως,
µετατρέπεται στο πιο γοητευτικό ταξίδι όταν αγαπάς το αντικείµενο.
Μια χαρά πήγαν τα γυρίσµατα!!! Αυτή είναι η δεύτερη συνεργασία
µας. Και οι δύο έχουν καταγραφεί µέσα µου ως εξαιρετικές εµπει-
ρίες.

[…] ∆εν θα µπορούσα να βάλω τον κ. Νικολαΐδη σε κάποια «θέση».
∆εν πιστεύω στις θέσεις, ειδικά όταν πρόκειται για ανθρώπους. Τα
µόνα πράγµατα που ξέρω να βάζω «στη θέση τους» είναι οι κάλτσες
µου, τα πουλόβερ µου κτλ.

[…] ∆εν θα έλεγα συνήθως –θα έλεγα συχνά… συχνά λοιπόν, οι οι-
κονοµικές απολαβές ενός ηθοποιού είναι αµελητέες… Η επίσηµη
δικαιολογία για αυτό είναι, ότι είµαστε µικρή χώρα µε µικρή αγορά και
προσπαθούµε να κάνουµε ταινίες πάση θυσία… 

[…] Όσο για τους δηµιουργούς που κάνουν ταινίες προτείνοντας µη-
δέν οικονοµικές απολαβές, θεωρώ πως αυτοί «κλέβουν» από το παι-
χνίδι του Σινεµά. Σηµαντικό µέρος του παιχνιδιού είναι να βρεθούν

τα λεφτά που χρειάζονται για να γίνει η ταινία και να πληρωθούν οι
άνθρωποι που θα εργαστούν γι’ αυτό. Πράγµα πολύ δύσκολο. Άλλα
για κάθε ένα δηµιουργό που καταφέρνει να κάνει ταινία «no
budget», υπάρχουν τουλάχιστον άλλοι δέκα που δεν ξεκινούν το δικό
τους έργο διότι δεν είναι έτοιµοι να µπουν στο παιχνίδι ντόµπρα.

[…] Υπάρχουν όµως και οι δηµιουργοί που σέβονται την προσπάθεια
που καταβάλλουν όλοι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο τους, και ζυγί-
ζουν τα πράγµατα δίκαια. Φροντίζω να εργάζοµαι µε ανθρώπους που
ακολουθούν αυτήν την τακτική. Αν όµως υπάρχει σοβαρός ή προσω-
πικός λόγος να κάνω θυσία, τότε µπορεί και να την κάνω. Στο The
Zero Years κέρδισα ποικίλα πράγµατα. Το πιο σηµαντικό ήταν ότι εί-
χα την ευκαιρία να δώσω πολλά.

[…] Έχω δει την ταινία άλλα δεν µπορώ να σας πω τίποτα για τις ε-
ντυπώσεις µου, καθώς ήµουν πολύ «µέσα» σε αυτήν, παρατηρώντας
τεχνικά πράγµατα. Οι εντυπώσεις µου θα αρχίσουν να διαµορφώνο-
νται µόλις παρουσιαστεί στο κοινό. Όσο για την πορεία της στα κρατι-
κά βραβεία, οµολογώ πως µε απασχολεί η αντίδραση του κοινού πε-
ρισσότερο.

Συνεντεύξεις: Γιάννης Παλαβός

Simon Nikolaidis
musician

[…] A decadent world, a realistically decadent world surrounded by
sweet sounds and mean guitars, by chimes and ghostly 1940's
sounds, such as the Theremin, an instrument used a lot in the 1950's
b-movies.

[…] I was looking at a scene of the movie and thought about the
feeling of it, where did it take me. Sometimes it had to go the other
way from the feel. Sometimes it didn't take me anywhere.These are
the places where there is no music.After the feel I decided on the
sound that I want to use, hard or soft, deep or high. Sometimes a
music piece fitted like a pizzle, sometimes it was so out it was
strange. Most of the feel in the movie "Zero Years" is a nostalgic feel
for what there was once… mixed with fear.

[…] In the movie "Loser takes all" the songs that appear in the
movie and the soundtrack where already written and recorded long
before the filming had started.Also the soundtrack is written by
Yannis Aggelakas and the album contains my three songs which
appear in the movie. In the last movie, "Zero Years", the music was
written and recorded by me for the movie. So you can say that "Zero
Years" is my first soundtrack.
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Eκτός σχεδίου
του Mένιου ∆ίτσα (2005)

Σύµφωνα µε τις στατιστικές, το 4% του ελληνι-
κού πληθυσµού αποτελείται από τσιγγάνους.
Τόσο στην Ελλάδα όσο και σ’ ολόκληρο τον
κόσµο, η φυλή των Ροµ αποτελεί µια ιδιάζουσα,
από ιστορική και πολιτισµική άποψη, κοινωνική
τάξη. ∆ιεσπαρµένοι ανά την υφήλιο, χωρίς γρα-
πτή γλώσσα, µε έναν ιδιαίτερο πολιτισµό που
διακρίνεται (και πολλές φορές είναι διαµετρικά
αντίθετος) από τους αξιακούς κώδικες του δυ-
τικού πολιτισµού, οι τσιγγάνοι ήταν ανέκαθεν α-
ντικείµενο ενδιαφέροντος για τον καλλιτεχνικό
κόσµο. Την ίδια στιγµή, όµως, η ρατσιστική συ-
µπεριφορά των εκάστοτε κρατικών αρχών και
τα κοινωνικά στερεότυπα που τους συνόδευαν,
οδήγησαν την ξεχωριστή αυτή φυλή σε περιθω-
ριοποίηση και µαρασµό. Το ντοκιµαντέρ του
Μένιου ∆ίτσα συστήνει το θεατή στην ιστορία,
τον πολιτισµό και τις αξίες των Ροµ. Γ.Π.

» Oλύµπιον, 11:00

H γυναίκα είναι…
σκληρός άνθρωπος
του Aντώνη Kαφετζόπουλου (2005)

Μια δύσκολη µέρα ξεκινάει για τον Τζόνι. Η
γυναίκα του, του θέτει τελεσίγραφο ότι θέλει
επειγόντως να κάνουν παιδί, η µητέρα του εξα-
φανίζεται µυστηριωδώς κατά την επίσκεψή της
στη διαφηµιστική εταιρία που εργάζεται ο ί-
διος, η κόρη του που κατηγορείται για µικρο-
κλοπές το σκάει µε έναν Βούλγαρο κακοποιό,
η πρώην γυναίκα του τον πιέζει να µιλήσουν
για την κόρη τους. Κι όλα αυτά καθώς ο Τζόνι
βρίσκεται στο πιο κρίσιµο σηµείο της καριέ-
ρας του ως διαφηµιστής. Ο Τζόνι διατυµπανί-
ζει συνεχώς στους συνεργάτες του να µην α-
νησυχούν, µιας και η µέρα της κρίσης δεν έ-
φτασε ακόµη. Η µέρα αυτή όµως θα τον κάνει
να το ξανασκεφτεί… Ο Αντώνης Καφετζό-
πουλος σκηνοθετεί και πρωταγωνιστεί σε µια
ταινία που µιλά για τον ανδρικό ψυχισµό, όπως
αυτός αποκαλύπτεται µέσα από τις σχέσεις
του µε τις γυναίκες γύρω του. Ταυτόχρονα µας
οδηγεί µέσα στο δύσκολο, αν και πολλές φο-
ρές κωµικό ταξίδι ενός ανθρώπου στην παρά-
νοια της σύγχρονης Αθήνας και τη δυσκολία
της επικοινωνίας σ’ αυτήν. B.P.

» Oλύµπιον, 12:30

Black Mπεεε…
του Θόδωρου Mαραγκού (2005)

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

» Ciné Tώνια Mαρκετάκη, 13:15

H πόλη των θαυµάτων
του ∆ηµήτρη Aθανίτη (2005)

Αύγουστος 2004. Για δέκα µέρες η Αθήνα γίνε-
ται το κέντρο του κόσµου. Άνθρωποι από όλο
τον πλανήτη έρχονται να ζήσουν τη µεγάλη
γιορτή. Από το Παρίσι, τη Βοστόνη, τη Μόσχα
και το Τόκιο, όλα τα πρόσωπα της ταινίας βλέ-
πουν τη ζωή τους ν’ ανατρέπεται, καθώς οι πο-
ρείες τους διασταυρώνονται µε τρόπο αναπά-
ντεχο. Καλώς ήρθατε στην Πόλη των
Θαυµάτων! Ο ∆ηµήτρης Αθανίτης κατά τη
διάρκεια των Oλυµπιακών Aγώνων της Αθήνας
2004 γύρισε µια ταινία για τους ανθρώπους
στην πόλη. Οι άνθρωποι συνεχίζουν να ζουν, ε-
νώ όλος ο πλανήτης έχει στρέψει τα µάτια του
σε ένα τεράστιο γεγονός. Οι δικές τους καθη-
µερινές ιστορίες δεν θα γίνουν ποτέ τροφή
στα µάτια των αδηφάγων θεατών – καταναλω-
τών, παρ’ όλα αυτά, υπάρχουν. Ιστορίες απλές,
πολύπλοκες, θλιµµένες, χαρούµενες. Αυτό είναι
τελικά και το θέµα της ταινίας. Είναι οι συνα-
ντήσεις, οι απρόοπτες συναντήσεις που συµ-
βαίνουν στη ζωή µας και που είναι καθοριστι-
κές τελικά, χωρίς εκείνη τη στιγµή να το συνει-
δητοποιούµε. B.P.

» Ciné Tώνια Mαρκετάκη, 15:15

Tο γαλάζιο φόρεµα
του Γιάννη ∆ιαµαντόπουλου (2005)

Η σχέση µιας µάνας µε το γιο της. Σχέση λα-
τρείας σχεδόν τυφλής. Ο γιος, χαρακτήρας
δύσκολος από µικρός, δεν θα κρύψει τις οµο-
φυλοφιλικές του τάσεις. Η µάνα όµως προτιµά
να εθελοτυφλεί. Ο γιος στη συνέχεια την ακο-
λουθεί στην επιλογή της. Συνεχίζει όµως να
συγκρούεται µαζί της για το παραµικρό. Πάντα
όµως επιστρέφει, µοιάζει να είναι αγκιστρωµέ-
νος πάνω της µε έναν περίεργο σύνδεσµο.
Στην προσπάθειά του να φύγει µακριά της και
να ακολουθήσει τη δική του πορεία, ταξιδεύει
στο Παρίσι για να ασχοληθεί µε το χορό. Η ε-
πιστροφή του θα είναι απογοητευτική. Αλλά-
ζοντας πολλές δουλειές στόχος του, πέρα από
τη δική του ευτυχία, είναι άλλοτε να εντυπω-
σιάσει και άλλοτε να προκαλέσει τη µάνα του.
Καταλήγοντας στο πεζοδρόµιο ως τραβεστί, η
πορεία του µοιάζει πια µη αναστρέψιµη. Και η
µάνα, πάντα αρνούµενη να τον καταλάβει, συ-
νεχίζει να του δίνει τα πάντα. B.P.

» Ciné Tώνια Mαρκετάκη, 17:30

Aγρύπνια
του Nίκου Γραµµατικού (2005)

Ο Ανδρέας και ο Νίκος είναι αδέρφια. Παρά
τη συγγένειά τους και παρά το γεγονός ότι ο
Ανδρέας, ο µεγαλύτερος από τους δύο, µεγά-
λωσε το Νίκο όταν ο πατέρας τους πέθανε, τα
δυο αδέρφια είναι δύο τελείως διαφορετικοί
χαρακτήρες: ο Ανδρέας είναι ένας διεφθαρµέ-
νος αστυνοµικός, αναµεµειγµένος σε υποθέ-
σεις σωµατεµπορίας, ενώ ο Νίκος είναι ιερέας.
Οι σχέσεις ανάµεσα στον Ανδρέα και το Νίκο
είναι από ανύπαρκτες έως εχθρικές. Ωστόσο,
όταν κάποιο βράδυ το πιστόλι του Ανδρέα εκ-
πυρσοκροτήσει και σκοτώσει τη γυναίκα του,
τη ∆ήµητρα, ο Ανδρέας θα βρεθεί κυνηγηµέ-
νος και θα ζητήσει βοήθεια από τον αδερφό
του. Οι δυο τους θα περάσουν µαζί µια νύχτα
στην Αθήνα, κατά τη διάρκεια της οποίας, θα
βρεθούν µπροστά σε ηθικά διλήµµατα και εν
τέλει, θα αναγκαστούν να επαναπροσδιορί-
σουν τη µεταξύ τους σχέση. Γ.Π.

» Ciné Tώνια Mαρκετάκη, 20:15
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Ποιο στοιχείο της ιστορίας σάς τράβηξε το ενδιαφέρον;
Κατ’ αρχήν µε πλησίασε ο σεναριογράφος και µου µίλησε για τις σκέψεις του.
Κοντά στο σπίτι του υπήρχε µια µικρή κινέζικη κοινότητα. Συχνά προβληµατι-
ζόταν για το γεγονός ότι, µπορείς να πηγαίνεις εκεί να ψωνίζεις αλλά δεν
µπορείς να έρθεις πιο κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους. Αναρωτήθηκε, λοι-
πόν, τι θα γινόταν αν έβαζε έναν ∆ανό στη µέση αυτής της κοινότητας. Έτσι
και έκανε. Η όλη ιστορία έχει να κάνει µε έναν άντρα του οποίου το µυαλό έ-
χει κολλήσει. Πρέπει λοιπόν, µε κάποιον τρόπο, να µάθει ότι η ζωή είναι µεγα-
λύτερη από ό,τι φαντάζεται. Είναι µια ιστορία που αφορά όλον τον κόσµο. Κα-
µιά φορά παγώνουν όλα γύρω µας και δεν βλέπουµε τίποτα.

Γιατί η ιστορία αγάπης έχει θλιβερό τέλος;
Αυτό που είχε σηµασία ήταν να δείξουµε, κυρίως, το γεγονός ότι αυτός ο άν-
θρωπος καταφέρνει να βγει έξω στον κόσµο. Πλέον έχει µεγαλώσει, µε την
έννοια ότι κάνει τα πρώτα του βήµατα, κάτι που δεν είχε τολµήσει νωρίτερα.
Εµείς δεν βλέπουµε το τέλος ως θλιβερό αλλά ως ευχάριστο. Ακόµα κι αν η ι-
στορία αγάπης τελειώνει άδοξα, αυτό που µένει είναι η ελπίδα για τη ζωή. Για
παράδειγµα, βλέπουµε για πρώτη φορά τον ήρωα να ταξιδεύει.

Τι είναι αυτό που φέρνει κοντά αυτούς τους δύο ξένους;
Είναι και οι δύο πληγωµένοι από τη ζωή τους. Οι συνθήκες τούς έχουν φέρει
σε µια κατάσταση που δεν µπορούν να αντιδράσουν. Έτσι, σιγά σιγά αναπτύσ-
σεται κάτι µέσα τους που είναι σηµαντικότερο από τις συνθήκες που τους ε-
πηρεάζουν. Γι’ αυτό το λόγο ερωτεύονται.

Και η διαφορετικότητα των πολιτισµών τους;
Έχει ιδιαίτερη σηµασία το γεγονός ότι η γυναίκα προέρχεται από έναν τελείως δια-
φορετικό πολιτισµό.Ο Κελντ είναι ένας άνθρωπος µε πολλές προκαταλήψεις, ό-
πως και πολλοί άνθρωποι στην Ευρώπη.Φοβούνται αυτό που δεν γνωρίζουν. Αυτό
θέλαµε να δείξουµε µε την ιστορία.Οι ήρωες δεν γνωρίζονται καθόλου,φοβού-
νται αλλά τελικά καταλήγουν στο να νιώθουν πράγµατα ο ένας για τον άλλο.

Το κίνητρο όµως είναι τα λεφτά...
Ναι, αυτά υπάρχουν –στην ουσία– για να ωθήσουν τον ήρωα. Χρειάζεται τα
λεφτά και έτσι µπαίνει στη διαδικασία να αλλάξει τη ζωή του. Μπορούµε να
κάνουµε πολλά πράγµατα για τα λεφτά. Μερικές φορές βγαίνει σε καλό.

Συνέντευξη: Όλγα Kοζάτη

Thomas Gammeltoft
παραγωγός της ταινίας Ο Κινέζος

Γιατί διαλέξατε αυτήν την ιστο-
ρία;
Ο Μάρκος, ο οδηγός που συµµετείχε
και στο Japon, µου είπε: "Γιατί δεν κά-
νεις µια ταινία για τη ζωή µου;". Όλο
αυτό το βρήκα πολύ αστείο και έτσι α-
ποφάσισα να κάνω µια ταινία για τη ζωή
και αισθήµατά του. Όλες οι ιδέες µου,
ήρθαν από αυτά που του συµβαίνουν
και τις ιστορίες που µου διηγήθηκε.

Τι θα θέλατε να µας µείνει βλέπο-
ντας την ταινία;
Να έχετε πάντα στο µυαλό σας ότι η ζωή είναι ω-
ραία και ο κόσµος ένα υπέροχο µέρος. Γενικά, είµαι
πολύ αισιόδοξος άνθρωπος.

Μετά τα βραβεία του Japon νιώσατε µεγα-
λύτερη ευθύνη για τη δεύτερη ταινία σας;
Όχι, δεν σκέφτοµαι καθόλου τα βραβεία. Νιώθω υ-
πεύθυνος στο βαθµό του να κάνω µια καλή ταινία
που να µου αρέσει. Αυτό δεν έχει να κάνει µε το πα-
ρελθόν.Θέλω να είµαι εντάξει απέναντι στον εαυτό
µου. Έκανα την ταινία για να µπορέσω να τη µοιρα-
στώ µε όσο γίνεται περισσότερους ανθρώπους, που
θέλουν φυσικά να τη δουν.Θα ήθελα να βρει µεγά-
λη διανοµή ώστε να είναι εύκολα προσβάσιµη.

Πώς αντέδρασε το κοινό στην
ταινία;
Το κοινό ως έννοια δεν υπάρχει. Το
κοινό δεν είναι σαν ένα χταπόδι που
µετακινείται από χώρα σε χώρα. Εί-
ναι πολλά ξεχωριστά άτοµα, µε τις
δικές του αντιδράσεις το καθένα. Σε
άλλους αρέσει, σε άλλους όχι, άλλοι
νιώθουν ότι άλλαξε η ζωή τους, άλ-
λοι ότι έχασαν το χρόνο τους.

Πώς σας φαίνεται το Φεστιβάλ;
Μ’αρέσει που όλα είναι τόσο βολικά. Η αρχιτεκτονι-
κή του χώρου είναι πολύ ωραία. Αυτό που µε εντυ-
πωσίασε, είναι ότι κατά µήκος της παραλίας δεν υ-
πάρχουν κάγκελα. Αν είσαι αρκετά ηλίθιος ώστε να
πέσεις στη θάλασσα, είναι δικό σου πρόβληµα. Μ’
αρέσει αυτή η νοοτροπία και ελπίζω να µην το αλ-
λάξετε ποτέ. Οι αµερικάνοι θα έβαζαν κάγκελα µε
τεράστια πινακίδα: "Μην πλησιάζετε. Πρόστιµο 500
δολάρια". Αυτή η κακή αµερικάνικη νοοτροπία περ-
νάει από την Αγγλία, ως άλλος ∆ούρειος Ίππος, και
στην υπόλοιπη Ευρώπη. Οι Άγγλοι φέρνουν όλα τα
άσχηµα πράγµατα. Τελικά, θα έπρεπε τα κάγκελα
να υπάρχουν στο στενό της Μάγχης.

Eκτός από υπεύθυνη του
Mexican Film Institute, η Susana
Lopez Aranda είναι και εκπρό-
σωπος των Υπουργείων Πολιτι-
σµού και Εξωτερικών του Μεξι-
κού για το αφιέρωµα του Φε-
στιβάλ.

Η µεξικάνικη κινηµατογραφία είχε
σχεδόν πεθάνει πριν λίγα χρόνια.
Κάναµε 7-8 ταινίες περίπου το
χρόνο. Είχαµε, δηλαδή, πολύ χαµηλή παραγωγή. Τα
τελευταία έξι χρόνια όµως, ο αριθµός αυτός αυξά-
νεται αργά αλλά σταθερά και πλέον παράγονται 46
ταινίες. Το IMCINE έχει παίξει έναν πολύ σηµαντι-
κό ρόλο σ’ αυτό γιατί κάνει συµπαραγωγές µε µεξι-
κανούς παραγωγούς. Έχουµε δύο ταµεία χρηµατο-
δότησης, ένα για τις εµπορικές ταινίες, τις οποίες
προωθούµε ώστε να βρουν διανοµή και ένα για τις
ταινίες χαµηλού κόστους, τα art projects. Τα ταµεία
αυτά χρηµατοδοτούν το 80% και το υπόλοιπο 20%
προέρχεται από ιδιώτες.

[…] Το IMCINE έχει παίξει πολύ σηµαντικό ρόλο
και στην προώθηση του µεξικάνικου κινηµατογρά-
φου, η οποία είναι πολυδάπανη. Υπάρχουν βέβαια

κάποιες ταινίες που βοήθησαν πολύ σ’
αυτήν την κατεύθυνση, όπως το Θέλω
και τη µαµά σου ή οι Χαµένες
αγάπες. Μετά από αυτές τις επιτυχηµέ-
νες ταινίες το ενδιαφέρον αυξήθηκε. Ο
αριθµός των φεστιβάλ που συµµετέχου-
µε έχει τριπλασιαστεί. Συµµετείχαµε σε
περίπου 80 φεστιβάλ πριν λίγα χρόνια
και φέτος συµµετέχουµε σε περισσότε-
ρα από 260 σε ολόκληρο τον κόσµο. Τα
αφιερώµατα, όπως αυτό της Θεσσαλονί-

κης, είναι πολύ σηµαντικά για ‘µας. Χαιρόµαστε πο-
λύ να βλέπουµε γεµάτες αίθουσες. Η προώθηση
που γίνεται εδώ είναι πολύ σηµαντική, καθώς και η
επαφή των συντελεστών µε το κοινό.

Συνεντεύξεις: Όλγα Kοζάτη

Carlos Reygadas
σκηνοθέτης της ταινίας Battle in heaven

Susana Lopez Aranda
Υπεύθυνη του IMCINE για την προώθηση του µεξικάνικου κινηµατογράφου
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Ο Jannik µόλις έχει αποφυλακισθεί, έχοντας εκτί-
σει ποινή για επίθεση σε µια γυναίκα. Είναι η
ντροπή της οικογένειας. Ο αδελφός του Michael
ως χαρακτήρας είναι το άκρως αντίθετο: υπεύθυ-
νος οικογενειάρχης και αξιοσέβαστο µέλος της
κοινωνίας. Υπηρετεί τη θητεία του στο Αφγανι-
στάν. Ένα απροσδόκητο συµβάν αλλάζει την πο-
ρεία των πραγµάτων: το ελικόπτερο στο οποίο ε-
πιβαίνει ο Michael συντρίβεται και αυτός θεωρεί-
ται νεκρός. Μετά την κηδεία, ο Jannik αναλαµβά-
νει τις οικογενειακές ευθύνες. Συµπαραστέκεται
στη γυναίκα του Michael, Sarah, και προσπαθεί να
’ναι καλός θείος για τις ανιψιές του. Καθώς όµως
οι περιστάσεις φέρνουν κοντά τον Jannik και την
Sarah, ένα καινούριο συναισθηµατικό τοπίο δηµι-
ουργείται. Ταυτόχρονα, στο Αφγανιστάν, η διάσω-
ση του Michael και η αιχµαλωσία του από τους α-
ντάρτες θα τον θέσει µπροστά σ’ ένα ηθικό δί-

ληµµα: για να κερδίσει τη ζωή του πρέπει
να αφαιρέσει µια άλλη. Η επιστροφή του
στην πατρίδα θα αποκαλύψει τις σοβαρές
αλλαγές στον χαρακτήρα του και θα ανα-
τρέψει τις υπάρχουσες ισορροπίες: η προ-
σαρµογή στις νέες συνθήκες είναι επιτα-
κτική ανάγκη για τον Michael.
Ένα δίπολο αντιθέσεων κυριαρχεί στη
δραµατική πλοκή: από τη µια πλευρά η ά-
γρια όψη της ζωής και από την άλλη η τα-
κτοποιηµένη και ευγενική της όψη. Η σκη-
νοθεσία τοποθετεί σ’ αυτούς τους δύο
πόλους και τα δύο κεντρικά πρόσωπα. Η
αφήγηση λοιπόν της ταινίας καταγράφει,

από τη µια πλευρά το πέρασµα του Jannik
από την ανευθυνότητα στην υπευθυνότητα
και από την άλλη, την αντίστροφη διαδροµή
του Michael, από την υπευθυνότητα σε µια
επικίνδυνη στάση ζωής. Aυτή η ανταλλαγή
των ρόλων είναι το κέντρο βάρους της ται-

νίας. Αυτό στο οποίο εµµένει η σκηνοθεσία είναι
ότι δεν µπορεί να υπάρξει σε καµία κοινωνία κα-
µιά αληθινή ζωή, σε συνθήκες θερµοκηπίου. Ε-
κτεθειµένη στις καταιγίδες και τις θύελλες της
βίας, η ζωή γίνεται το ίδιο άγρια και βάρβαρη ό-
πως στις έρηµους του Αφγανιστάν. Η ταινία στο-
χάζεται πάνω στη φύση του Κακού, στις αιτίες
που το γεννούν και στην αδυναµία µιας προστα-
τευόµενης δυτικής κοινωνίας να αποτρέψει την
εισβολή: το κακό είναι ένας ιός που έρχεται από
µακριά, από το Αφγανιστάν.
Η ταινία είναι υποψήφια για τα Ευρωπαϊκά Κινη-
µατογραφικά Βραβεία Φελίξ. Στο φεστιβάλ του
San Sebastian βραβεύτηκαν οι ηθοποιοί της ται-
νίας, Ulrich Thomsen και Connie Nielsen, ενώ σ’
αυτό του Sundance κέρδισε το βραβείο κοινού.

» Ciné Σταύρος Tορνές, 20:30

Η ταινία στοχάζεται πάνω στη φύση του Κακού, 
στις αιτίες που το γεννούν και στην αδυναµία
µιας προστατευόµενης δυτικής κοινωνίας να
αποτρέψει την εισβολή

Oυκ επιθυµήσεις τη γυναίκα του πλησίον σου / Brodre
της Susanne Bier (∆ανία, 2004)
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When the lights dim and a Michael
Winterbottom film rolls, the viewer never
quite knows what to expect.Take his
latest, the tongue-twisting title, "Tristram
Shandy:A Cock and Bull Story". It weaves
in and out of a costume drama about
Tristram’s birth and the life of the actor
playing him on location.The glowing
promise of sex and silliness abounds, with
damaged private parts, reenacted battles,
thespian jealousy, infants on the set and a
massive uterus – not to mention blackmail
and adultery. It’s a joyous romp of a film,
with darker undertones hanging out in the
wings.
In town for the unveiling of his film, a retrospective of his work and
a festival award,Winterbottom explained that the hardest part of
making "Tristam Shandy" was perhaps getting financers to
understand the spirit of the original book. Shooting the film and the
film-within-the-film was straightforward, because, "In terms of design
and camerawork, we said to just keep it very simple." Both stories were
shot on the same premises, with "as much as possible, available light".
A lot of the contemporary material,Winterbottom points out, was
inspired by pop references floating around and the lives and input of
lead Steve Coogan and co-star Rob Brydon. It’s no documentary.
The idea to include behind-the-scenes material of the "real"
Winterbottom set was eventually rejected. However, on the other
hand, reality inspired much of the project.The director explains, "It’s
not like we spent a lot of time inventing crazy stuff." It was often a
matter of toning down real events, instead of exaggerating them.
Life imitates art, however, as Winterbottom’s real-life financers

frustrated him by not understanding
what he was doing at times. "The book is
a very playful book," the director
underlines. Not everyone gets the fact
he was completely in the spirit of the
book, written by a vicar in his 40s who
experienced fame and glory when he
published it himself 200 years ago.The

financers thought it was just Winterbottom "messing
with" a classic. He says of the book: "When it was written,
it was written messing around, as a comedy.…I think that
because it’s 200 years old, people assume there is some
bigger sort of moral purpose about it." Coogan, whose
more decadent and self-important persona is teased out
on film, has more than a little in common with the vicar
author Laurence Stern,Winterbottom says.
Though he’s been managing to produce a creative film
every year, and he admits to "being lucky" when it comes
to making the stories he and his writers generate,
Winterbottom says: "That doesn’t mean to say that it’s
easy". He points out that even Clint Eastwood had a hard
time getting backers for "Million Dollar Baby". In the
UK, he approaches the usual suspects: "There are like 10

or 12 places to go and beyond that it’s quite hard. So you have to work them
in rotation." No,Winterbottom doesn’t take a whole lot of breaks and
vows he’d never do so unless he has the next film’s financing all set up.
He explains this isn’t so strange: "Most people are in jobs where they
work all year. It’s quite normal to work."
Not much has changed,Winterbottom
points out, when it comes to his style or
method of directing since he first started
out. He never liked to storyboard
painstakingly, though he admits to having to
be more organized on the more difficult,
expensive shooting days. Instead, he says, "I
always liked to work in quite a free
way…working with small crews, working with
some improvisation." The main difference
nowadays is that he has a core of

collaborators who understand him.
While the process of making films necessitates he shows his work to
others before its done and get feedback,Winterbottom admits it’s not
his main talent. His long-time collaborators may quite naturally give
input, but he still sees the danger in risking accommodating others’
opinions before the film is done. People’s reactions do have their use.
Others help reveal problems: "Either they tell you what the problems are,
or you just feel from them what the problem is. But I don’t think they are so
good at coming up with the solutions.You have to come up with the solution,
because you know the material and you are inside the material."
It was his regular director of photography, Robby Muller, who
suggested digital video be used for "24 Hour Party People"  -
precisely because of its rough, untried nature.Winterbottom points
out that while the fact the larger of two video cameras made them
question Muller’s wisdom at times, it brought the best results. He
notes: "People tend to always want the most sophisticated version of
what’s out, but that doesn’t always help very much." In his later "In This
World", video was used in order to capture an incredible journey.
Winterbottom says he avoided tampering with the scenery or
telling the actors what to do on that project. He had decided: "All we
are going to do is organize the journey."Within these self-imposed
restrictions, he found freedom. But Winterbottom explains, it always
depends on the project: "Generally, the simpler you can do it, the better.
The smaller the crew, the better.You know, the cheaper the better. But
some stories – you have to fulfill then what the story is."
So while "Tristam.." demanded castles, battle scenes, an American
star, higher heels and 35mm film,Winterbottom’s next project

returns to the spirit of "In This
World". He’s just shot a new film
about three Muslims imprisoned in
the high-secret Guantanamo Bay
prison.The film is to include the
men’s journey from Pakistan and
Afghanistan, but also demands
shooting within a prison set.There
is no script this time,
Winterbottom says, just the
testimonies of the men, cut down
from 600 pages.
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9 The UK director on ‘Tristam
Shandy’, how he works and
the dubious value of feedback

Behind-the-scenes with

We emailed eight questions to all the international competition directors.
Here are the responses of Perry Ogden, whose film "The Traveller Girl",
tells the story of a ten year old Irish girl who lives with her family in a
dilapidated trailer in Dublin. The film debuted the festival yesterday.

What was the film that you most enjoyed watching in
2005?
Kaneto Shindo’s "The Naked Island" from the early sixties recently
released on DVD.Also Dardenne’s "L’enfant".

What do you most love about the city or neighbourhood
where you live? 
I live right in the centre of Dublin so I feel I can walk to almost
everywhere I need to.

If directing films is your top talent, what is your second
talent in life? 
Photography.This is in fact my first film. I’ve been working as a
photographer for the past twenty years.

Do you have a pet? If so, what is it and what's its name?
No time for pets though as a kid I had every kind of pet except a
dog. Many of them are buried in the garden of my parents’ old
house.

What was the most embarrassing, difficult or dangerous
moment in making your film?
Every moment.

What music CD did you listen to the most while creating
the film?

No one CD in particular but when we were editing I went out to DJ
with my friend and co-writer, Mark Venner, a well-known DJ in
Dublin.We played the music we love… The music that the first
sound systems in Jamaica played. Jump, blues, swing, R&B – and all
the music it then inspired. Ska, rocksteady, reggae, dub and
dancehall.And it really helped with the editing… That sense of
when to make a hard cut and when to continue with the flow.

Who is your favorite figure of Greek mythology, history or
philosophy?
No one person.Too many to mention.

How much coffee do you drink each day (and what
kind)?
I had to give up drinking coffee some years ago. I was drinking too
much of it and it was taking over my central nervous system. So
for a long time I was drinking mint tea. Now I am mixing it with
green tea.

Meet the director: Perry Ogden (“The Traveller girl”) 

Michael Winterbottom
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…with Angelike Contis
and Elinda Labropoulou

"Adam and Paul" takes us through 24 hours in the life of two junkies who drift
around Dublin trying to score drugs.We follow them as they meet fellow
druggies, look for cigarettes and have a hilarious encounter with a Bulgarian
immigrant.We watch them sweat, freeze, get stomach cramps and vomit as well
as break into their girlfriend’s flat –yes, they are going out with the same girl- to
steal her TV. All fairly unconventional comedy matter for a film that its writer
Mark O’Halloran describes as "a slapstick comedy, sort of Laurel and Hardy
style".
O’Halloran, who also co-stars in the film, believes comedy is the only way you
could tell a story that is in fact so grim. "It had to be a comedy.You can’t do a
hard-hitting realism film about things like that because people would never go
watch it thinking it would make them feel so depressed they would jump of a
window or something. So it had to be a comedy.The kind where you take
people by the hand and lead them in by telling them it’s all OK and then punch
them in the head."
As for the subject, heroin addicts, O’Halloran says he was so shocked, and at the
same time intrigued, when he first came across them when he moved to Dublin
from a small town at the age of eighteen that he was compelled to write about
them. " When high, they moved in slow motion and they spoke like babies I was
fascinated by that. I felt it was like a strange dance -a small group that was
moving in a different time zone to everyone else. So I observed them and wanted
to write about them." 
"I also felt that people had become immune to them.They didn’t see them
anymore. I was interested in the fact that people on the street are nameless and
so I called the film ‘Adam and Paul’. But you never find out which one is Adam and
which one is Paul." The success of the film for O’Halloran would be if the next
time that people who saw "Adam and Paul" stumbled across a drug addict on the
street they stop and think, "’Hey this could be Adam or Paul,’ and see them as
human beings".
The film itself is very humane and full of emotion.And it is incredibly funny at
parts, in an offbeat "Withnail and I" way, despite the fact that director Lenny
Abrahamson and crew have done their best to show Dublin as the grimmest
place on earth.
In Ireland it has been a big success. "It just seemed to touch something with Irish

people and then the release in Britain got raving reviews", O’Halloran says
proudly about what sounded too weird a story for most distributors to go near
initially. It has since gone on to win several international awards.
Considering it was shot in four weeks, and on a miniscule budget, the film’s
success is definitely an underdog story. Most of it had to be filmed with natural
light – a good reason why in the night shots we tend to see Adam and Paul
huddled under street lights.The actors had to sit in freezing cold temperatures
every time a new scene had to be set, as there was no money for trailers,
O’Halloran describes his next story as another unlikely black comedy. "It is about
a slightly retarded man who becomes friends with a 15 year old boy that he
works with at a garage.As they have the same mental age, he invites the boy at
his house and thinks it would be fun for them to watch a porn film and have
some beers –as teenage boys might. But the boy mentions this to his mother,
who flips –along with everyone else. So we see this man’s life being destroyed
from this one event." 

"Chinaman", by Henrik Ruben Genz, is the story of a
typical working class Danish man, Keld, who has to
start life over again when his wife leaves hiµ after 25
years of marriage. Being an unreconstructed male
who can’t cook for himself, he starts eating at the
Chinese takeaway just across the street from his
home.With time, he becomes friends with the
owner and agrees to a convenience wedding to the
man’s sister.A romance story develops between the
two –and, yes, there is a wedding party and it is
colorful. But this is not a plate-smashing "My Big Fat

Greek Wedding" or a "Monsoon
Wedding" Bollywood extravaganza
type of ceremony. It is a much more
understated affair and the woman
could have pretty much been from
any immigrant community.
The film’s producer Thomas
Gammeltoft says the only reason
they chose a Chinese is  "because the
Chinese community is among the
most difficult to get into as an
outsider." Throughout the film the
characters’ racial prejudices do come
out, but mainly in a subtle way.The
Chinese family elders see blond blue-
eyed Keld as "a foreigner with a big
nose", while the ex-wife refers to

Keld’s new partner as "a Thai little number".
Although racial and cultural attitudes constitute a big
part of the film, which is a Danish-Chinese co-
production, the focus is Keld and the changes that he
undergoes after he decides, for the first time in his
life, to be open to new things and transform his dull
world.The changes in Keld’s life follow the obvious
changes in his flat.The rich red colors in the
woman’s room slowly start to find a way into the
rest of Keld’s house – and also within the man
himself, bringing out his suppressed feelings.

Through this transformation, "He realizes that there
is a much bigger world out there. It is the first time
that he dares to go beyond what is known to him.A
central message of the film is that people should
take chances, that they should not get stuck in a
reality that doesn’t suit them." 
Natural dialogues, humane characters - and just one
sticking point.The Chinese bride happens to be drop-
dead gorgeous and several decades younger than
Keld… "We thought about this a lot", says Gammel-
toft. "Partly, we genuinely believed that Vivian Wu is a
very good actress and partly we thought the fact that
she is attractive goes well with the fairy tale quality of
the story. Something like ‘Beauty and the Beast’, where
Kerd’s being in love brings out all kinds of new
emotions in him and leads him to change his life".

TODAY’S AGENDA
Masterclass: Hou Hsiao Hsien shares all his secrets at 11am at the Cassavetes theatre. Later
(at 12.30 to be precise) he’ll address the press and, at 7pm, be honored with an award.
Greek directors have a full day of press conferences, at 11am and 2pm. Sit around the table
with Irish filmmakers in the Agora tent at 7pm.What comes before fire? That’s the hint for
tonight’s surprise film at 12.30am.Another post-midnight option is to groove to the
records spun by David Holmes at Boutique.

A Day in the Life of Adam and Paul

Finding life’s beauty
through a Chinese bride




