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Εικόνες για Αλλού: Το 1985, µόλις είδα την ταινία Τόπος της Αντουανέττας Αγγελίδη,
µάζεψα όσες φωτογραφίες µπορούσα  από αυτήν (ακόµα και παράνοµα) και τις έκανα
κάδρα για το σπίτι µου. Μετά έγραψα και δηµοσίευσα κάπου για την ταινία αυτή: «Η
απόλυτη συµµετρία, η έντονη αντίθεση των χρωµάτων, η αδιαφανής και µπρούτζινη
καµπυλότητα των πρόσώπων και των σωµάτων, οι πτυχώσεις των υφασµάτων, οι στιλι-
ζαρισµένες κινήσεις, η αναλογική (γεωµετρική) κανονικότητα των σχηµάτων, των φι-
γούρων, των γραµµών και η διευθέτησή τους µέσα στο χώρο, ή  µάλλον στον τόπο της
εικόνας, είναι τέτοια που επιφέρουν τον εγκλεισµό τους µέσα σ’ αυτόν, αποκλείοντας
κάθε νοηµατική σχέση µε οτιδήποτε τους είναι εξωτερικό. Γι’ αυτό και η κίνηση είναι
εδώ, ένας αναδιπλασιασµός της εικόνας-τόπου επί τον εαυτό της. Και η ίδια η ταινία
εµφανίζεται ως ένας αισθητικά οµοιογενής τόπος συνύπαρξης εικόνων, µέσα στις ο-
ποίες και δια των οποίων εντοπίζεται – παριστάνεται – παροντοποιείται το ανεντόπι-
στο – το απαράστατο – το απόν…». Και κατέληγα: «Αυτός ο τρόπος κινηµατογράφη-
σης και σκηνο-θετικής διευθέτησης των πλάνων της είναι µάλλον άγρια πρωτόγονος
παρά ‘προχωρηµένος’, καθώς είναι οργανωµένος µε µια µέθοδο διαδοχής ταµπλό-βι-
βάν που µια εσωτερική σηµασιακή πρόθεση τα συνέχει και τα εµψυχώνει. Πρόκειται
για εκείνη την παιδική επιθυµία που υπάρχει µέσα στον καθένα µας και η οποία αρνεί-

ται τη θνητή και περιορισµένη µας ύπαρξη, εκείνο το φάντασµα παντοδυναµίας που µας κάνει να ποθούµε να ζωντανέψουµε
τις εικόνες, να εµφυσήσουµε ζωή στις ακίνητες µορφές, να κάνουµε τα αγάλµατα να χορέψουν, να αναστήσουµε τη νεκρή µη-
τέρα στο φέρετρο, να εναντιωθούµε στο ανεπίστρεπτο του χρόνου, να επαναφέρουµε τη χαµένη ζωή, να νικήσουµε το θάνα-
το. Αυτή η επιθυµία που, απόλυτα µάταιη στην πραγµατική ζωή, βρίσκει κάποτε µια εφήµερη και φαντασιακή πραγµατοποίησή
της στον κινηµατογράφο ή το έργο τέχνης εν γένει. Αλίµονο όµως, µόνον εκεί.» Σήµερα αντιγράφω αυτά τα λόγια γιατί δεν
µπορώ πια να ξαναγράψω µε αυτόν τον τρόπο. Και περιµένω να έρθει η εποχή που στους τοίχους των σπιτιών µας, αντί για κά-
δρα µε στατικές εικόνες, θα έχουµε κάδρα-οθόνες που θα προβάλλουν µόνιµα κινούµενες εικόνες, όχι επειδή θα αφηγούνται
κάτι αλλά για την οµορφιά τους –και το άνοιγµά τους σ’ ένα Αλλού. Όπως είναι οι δικές της εικόνες… του Σωτήρη Zήκου
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‘‘Θα άφηνα ανοιχτό

το χαρακτηρισµό 

των ταινιών µου 

στους θεατές τους.

Εξ’ άλλου τους έχουν δώσει,

µέχρι τώρα, πολλά ονόµατα:

«εικαστικός», «δοκιµιακός»,

«στοχασµός σε εικόνες»,

«εικονοποιηµένες έννοιες 

εν κινήσει», «ποίηµα 

και θεώρηµα», «σπαρασσόµενος

τόπος µνήµης»

’’
Aντουανέττα Aγγελίδη
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04Στρογγυλό τραπέζι για το Mεξικάνικο

Kινηµατογράφο και το Masterclass των Merlin

Crossingham και Jill Keough

05Γιατί ένας άνθρωπος που µουλιάζει καιρό δε θα

γίνει ποτέ κροκόδειλος, µας λέει ο Σοτιγκί Kουγιατέ

της Jury

06 Tο κορίτσι Tαξιδιώτης από την Iρλανδία στο ∆ιεθνές

∆ιαγωνιστικό και ο Zhang Lu µας λέει γιατί έγινε

σκηνοθέτης

07Mια νύχτα στην Tεχεράνη στο ∆ιεθνές ∆ιαγωνιστικό

και ο Thomas Clay πρεσβεύει ένα άλλο είδος

πίστης στην Aγγλία σήµερα

09H ηθοποιός Natacha Réigner της Jury µας µιλάει

για το είδος των ταινιών που την ενδιαφέρει

10O σκηνοθέτης Luis Mandoki µας µιλάει για την

ταινία του Aθώες φωνές στο Mεξικάνικο

Kινηµατογράφο

12O σκηνοθέτης Bradley Beesley της ταινίας Flaming

Lips: Aτρόµητα φρικιά σε Πρώτο Πλάνο και οι ταινίες

της ηµέρας στις Hµέρες Aνεξαρτησίας

13H Georgina Riedel µιλάει για τις ταινίες που έβλεπε

παλιότερα και πώς ήθελε να γίνει ο θηλυκός Γκοντάρ

15O σκηνοθέτης ∆ηµήτρης Aθανίτης και ο µουσικός

Άκης ∆αούτης µιλούν για την Πόλη των θαυµάτων

16O σκηνοθέτης Nίκος Γραµµατικός, ο ηθοποιός

Bαγγέλης Mουρίκης και ο µουσικός Mπάµπης

Παπαδόπουλος µιλούν για την Aγρύπνια

17O σκηνοθέτης Γιάννης ∆ιαµαντόπουλος και ο

µουσικός ∆ιονύσης Tσακνής µιλούν για το Γαλάζιο

φόρεµα

21 Tα µήλα του Aδάµ του Anders Thomas Jensen και

Allegro του Christoffer Boe στο Nέο ∆ανέζικο

Kινηµατογράφο

22Fest Forward: The 46th International Thessaloniki

Film Festival in english

¢È·‚¿ÛÙÂ
Û‹ÌÂÚ·:

AγγελίδηAντουανέττα
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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
10. Γλυκιά µνήµη
11. Mια νύχτα
12.Tο κορίτσι ταξιδιώτης
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
18.Tο όνειρο του σκύλου 3,846
19. Kακολύρι 3,878
20. Γλυκιά µνήµη
21. H πόλη των θαυµάτων
22.Aγρύπνια
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
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 178 • ΠEMΠTH 24 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

11:00 Documentaries
∫·ÎÔÏ‡ÚÈ 5/44... Ë ÈÛÙÔÚ›· ÌÈ·˜ Ì¤Ú·˜ / Kakolyri
5/44... i istoria mias meras - 75’
™Ù·‡ÚÔ˜ πˆ¿ÓÓÔ˘ / Stavros Ioannou,
Greece 2005
O.V. Greek/English sub.

13:00 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.

15:00 International Competition
ªÈ· Ó‡¯Ù· / Yek Shab - 90’
Niki Karimi, Iran 2005
O.V. Farsi/English sub.

17:15 Feature Films
∞ÁÚ‡ÓÈ· / Agrypnia - 99’
¡›ÎÔ˜ °Ú·ÌÌ·ÙÈÎfi˜ / Nikos Grammatikos,
Greece 2005
O.V. Greek/English sub.

19:30 International Competition - 
Focus on New Irish Cinema
∆Ô ÎÔÚ›ÙÛÈ T·ÍÈ‰ÈÒÙË˜ / Pavee Lackeen - 87’
Perry Ogden, Ireland 2005
O.V. English/English sub.

22:00 Feature Films
°·Ï¿˙ÈÔ ÊfiÚÂÌ· / Galazio forema - 108’
°È¿ÓÓË˜ ¢È·Ì·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜ / Yannis Diamandopoulos,
Greece 2005
O.V. Greek/English sub.

24:00 Special Screenings
H ÓÂÎÚ‹ Ó‡ÊË ÙÔ˘ ∆ÈÌ ª¿ÚÙÔÓ / Tim Burton's
Corpse Bride - 75’
Tim Burton, Mike Johnson, UK 2005
O.V. English/English sub.

PAVLOS ZANNAS TONIA MARKETAKI FRIDA LIAPPA JOHN CASSAVETES

13:00 Focus on New Danish Cinema
∆· Ì‹Ï· ÙÔ˘ ∞‰¿Ì / Adams Aebler - 94’
Anders Thomas Jensen, Denmark 2005
O.V. Danish/English sub.

15:30 Seijun Suzuki Tribute
°ÂÓÓËÌ¤ÓÔ˜ ‰ÔÏÔÊfiÓÔ˜ / Koroshi No Rakurin - 91’
Seijun Suzuki, Japan 1967
O.V. Japanese/English sub.

18:00 ID-05
∏ÏÈfiÏÔ˘ÛÙË fiÏË / Slunecni Stat - 95’
Martin Sulik, Czech Republic-Slovakia 2005
O.V. Slovak, Czech/English sub.

20:30 ID-05
ªÂ›ÓÂ Ì·˙› ÌÔ˘ / Be With Me - 90’
Eric Khoo, Singapore 2005
O.V. Cantonese, English, Hokkien,
Mandarine/English sub.

23:00 Special Event
Flaming Lips: ∞ÙÚfiÌËÙ· ÊÚÈÎÈ¿ / 
Fearless Freaks - 103’
Bradley Beesley, USA 2005
O.V. English

STAVROS TORNES

11:00 Balkan Survey Main Selection
Lady Zee / Leidy Zi - 104’
Georgi Djulgerov, Bulgaria 2005
O.V. Bulgarian/English sub.

13:15 Mexican Cinema
√È Î¿ÎÙÔÈ / Los Magueyes - 10’
Ruben Gamez , Mexico 1962
O.V. Spanish

∏ Ì˘ÛÙÈÎ‹ Û˘ÓÙ·Á‹ (English sub.) / 
La FÔrmula Secreta - 45’
Ruben Gamez, Mexico 1964
O.V. Spanish

™·ÏfiÓ ª¤¯ÈÎÔ / Salon Mexico - 91’
Emilio Fernandez (French sub.), Mexico 1948
O.V. Spanish

16:15 Mexican Cinema
∞Î·Ù¿‚ÏËÙÔ ªÂÍÈÎfi / 
Reed, Mexico insurgente - 111’
Paul Leduc, Mexico 1970
O.V. Spanish/English sub.

18:30 Focus on New Danish Cinema
√ ∫ÈÓ¤˙Ô˜ / Kinamand - 88’
Henrik Ruben Genz, Denmark 2005
O.V. Danish/English sub.

20:30 Focus on New Irish Cinema
√ ∞ÓÙ·Ì ÎÈ Ô ¶ÔÏ / Adam & Paul - 85’
Lenny Abrahamson, Ireland 2004
O.V. English

23:00 Focus on New Danish Cinema
Allegro - 88’
Christoffer Boe, Denmark 2005
O.V. Danish/English sub.

ODEON - PLATIA

15:00 Michael Winterbottom Tribute
™Â ı¤Ïˆ / I want you - 87’
Michael Winterbottom, UK 1998
O.V. English

17:30 Vittorio Storaro Tribute
∞ÁÎ·ı· / Agatha - 105’
Michael Apted, UK 1979
O.V. English

20:00 Patrice Chéreau Tribute
Hotel de France - 100’
Patrice Chereau, France 1987
O.V. French/English sub.

22:30 Mexican Cinema
∞ıÒÂ˜ ÊˆÓ¤˜ / Voces Inocentes - 120’
Luis Mandoki, Mexico - USA - Puerto Rico 2004
O.V. Spanish/English sub.

11:00 Nico Papatakis Tribute
Gloria Mundi - 92’
N›ÎÔ˜ ¶··Ù¿ÎË˜ / Nico Papatakis, France
1975/2005.

13:00 Documentaries
Buzz - 120’
™‡ÚÔ˜ ¡. ∆·Ú·‚‹Ú·˜ / Spiro N.Taraviras,
Greece 2005
O.V. English

15:30 Feature Films
∆Ô fiÓÂÈÚÔ ÙÔ˘ ÛÎ‡ÏÔ˘ / To oniro tou skylou - 88’
∞ÁÁÂÏÔ˜ ºÚ·ÓÙ˙‹˜ / Angelos Frantzis,
Greece 2005
O.V. Greek/English sub.

17:45 International Competition - Feature Films
°Ï˘ÎÈ¿ ÌÓ‹ÌË / Glykia mnimi - 99’
∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ ∫·Ù˙Ô˘Ú¿ÎË˜ / Kyriakos Katzourakis,
Greece 2005
O.V. Greek, Russian/English sub.

20:00 Spotlight on Olia Lazaridou
∆Ô ÛÙ›ÁÌ· / Stigma - 100’
¶·‡ÏÔ˜ ∆¿ÛÛÈÔ˜ / Pavlos Tassios, Greece 1982
O.V. Greek/English sub.

22:15 George Panoussopoulos Tribute
Spotlight on Aris Retsos
ª·Ó›· / Mania - 88’
°ÈÒÚÁÔ˜ ¶·ÓÔ˘ÛfiÔ˘ÏÔ˜ / George
Panoussopoulos, Greece 1985
O.V. Greek/English sub.

24:00 Midnight Screenings
ƒÔ˘ÏÂÌ¿Ó / Rouleman - 80’
¶¿ÓÔ˜ ∫·ÚÎ·Ó¤‚·ÙÔ˜ / Panos Karkanevatos, 
Greece 2004
O.V. Greek/English sub.
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BÚÔ¯¤˜ Î·È Î·Ù·ÈÁ›‰Â˜ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ.
ñ Imagine all the people living for today… uh uh uh uh… ◊Ù·Ó Ô-
ÓÂÈÚÔfiÏÔ˜ ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Î·È Ô ÌfiÓÔ˜. ¶ÂÚ·ÙÒÓÙ·˜ ÛÙÈ˜ ÚÔ-
‚Ï‹ÙÂ˜, ÓÈÒıˆ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·˘Ùfi ÙÔ Ú¿ÁÌ·. ∆Ô ÙÒÚ·. ∆Ô ·ÚfiÓ. ∆Ô
Â‰Ò. ∆Ô ÈÔ Ì·ÎÚÈÓfi Ì¤ÏÏÔÓ Ô˘ ÌÔÚÒ Ó· Ê·ÓÙ·ÛÙÒ Â›Ó·È ÙÔ
«Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·». ™Â ÔÈ· ·›ıÔ˘Û· ı· Ìˆ... ∫¿Ô˘ ÂÎÂ›
ÛÙ·Ì·Ù¿ÂÈ Ô ¯ÚfiÓÔ˜. ¶ÈÔ ¤Ú· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ, ‰ÂÓ ı· ˘¿ÚÍÂÈ. ¡·È,
ÔÎ¤È, ı· ¤ÚıÂÈ Î·È ÙÔ ÌÂÙ¿. ∞ÏÏ¿ Ì¤¯ÚÈ ÙfiÙÂ, ‰ÂÓ ‰›Óˆ Î·È ‰ÂÓ ı·
‰ÒÛˆ ‰ÂÎ¿Ú· ÙÛ·ÎÈÛÙ‹. ∞Ê‹ÛÙÂ ÌÂ ÂÏÂ‡ıÂÚÔ Ó· ÛÙÚÈÊÔÁ˘Ú›˙ˆ
ÛÙË ¯ˆÚÔ¯ÚÔÓÔ‰›ÓË (ÙÈ ÌÂÁ¿ÏË Î·È ˆÚ·›· Ï¤ÍË...) ÙÔ˘ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï...

ñ ∫·È ÌÈ· Ó‡¯Ù· ˙ˆÓÙ¿ÓÂ„Â Ë ·Ôı‹ÎË, Ì¤¯ÚÈ ÙÂÏÈÎ‹˜ ÙÒÛË˜.
∆˙¿Ì· ÔÈÓÔÓÂ‡Ì·Ù· ÁÈ· ÙÔ staff ¿ÚÙÈ!!! ∆Ô ¿ÚÙÈ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈ-
ÎÔ‡. ∫È ‹Ù·Ó fiÏÔÈ ÂÎÂ› Î·È ›Ó·ÓÂ Î·È ÛÙÚÈÌÒ¯ÓÔÓÙ·Ó Î·È ¯ÔÚÂ‡·ÓÂ
Î·È ÎÔÚ›ÙÛÈ· Î·È ·ÁfiÚÈ· Î·È ˙¤ÛÙË Î·È fiÏÔÈ Ì·˙› ¤Ó· ÎÔ˘ÏÔ˘‚¿¯·ÙÔ
ÌÂ˜ ÙË ÌÔ˘ÛÈÎ‹ Î·È ·ÏÌfi˜ Î·È Ú˘ıÌfi˜ Î·È ·Ó¿ıÂÌ· Ë ÒÚ· Î·È Ë
ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Ô‰ËÁÒ ÓËÊ¿ÏÈÔ˜ Î·È Ó· Í˘ÓÒ Î¿ıÂ Ì¤Ú·
Úˆ› Î·È ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ‹ÚıÂ Ë ÒÚ· Î¿Ô˘ Â‰Ò Ó· ‚¿Ïˆ ÌÈ· ÙÂÏÂ›·.

ñ ªÔ˘ ı‡ÌÈ˙Â ÂÚ¿ÛÌÔ˘˜
¿ÚÙÈ! ∂›Ó·È Ô˘ Â›¯Â Ùfi-
ÛÔ˘˜ Í¤ÓÔ˘˜, Ô˘ ¯ÔÚÂ‡-
·ÓÂ ÌÂ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ È‰È·›ÙÂ-
Ú· ·ÏÂÏÂ˘ıÂÚˆÌ¤ÓÔ Î·È
Í¤ÊÚÂÓÔ ‰ÂÓ-ÌÂ-ÓÔÈ¿˙ÂÈ-
ÙÈ-ı·-Ô‡ÓÂ-ÔÈ-¿ÏÏÔÈ-ÁÈ·-
Ì¤Ó· ÙÚfiÔ ÎÔ˘ÓÒÓÙ·˜
Ù· ¿ÎÚ· ÙÔ˘˜ ÚÔ˜ fiÏÂ˜
ÙÈ˜ ÌÂÚÈ¤˜ ÊÙÈ¿¯ÓÔÓÙ·˜
ÌÈ· ÂÈÎfiÓ· ÙfiÛÔ ·ÎÔÌÏÂ-
Í¿ÚÈÛÙË... Ÿ¯È, Û·Ó ÂÌ¿˜
(ÃÌÌ, Ó· ¯ÔÚ¤„ˆ; ∫È ·Ó
‰ÂÓ ¯ÔÚÂ‡ˆ Î·Ï¿; ∞¯, ÙÈ
ı· Ô‡ÓÂ ÔÈ Ê›ÏÔÈ ÌÔ˘;)...
∫·È ÌÂ˜ ÙÔ Ï‹ıÔ˜ Ô ∫fi-
ÓÙÚ· Í‡ÚÈÛÌ· §ÔÙ˙ ∫¤ÚÈÁÎ·Ó ÍÂ‚È‰ˆÓfiÙ·Ó ÛÙÔ ¯ÔÚfi Î·È ‰›Ï· ÙÔ˘
Ô (····¯... ÙÈ ÁÏ˘Îfi˜ Ô˘ Â›Ó·È Ô Î‡ÚÈÔ˜) ∑ÔÚ˙ ÃˆÚ·Ê¿˜ ¤ÊÙÈ·¯ÓÂ
ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÛfiÔ˘. ∫·È Í¤ÚÂÙÂ Ò˜ ¤·ÈÚÓÂ ÙÔ ÔÙfi ÙÔ˘; ¶ÂÚÈÌ¤-
ÓÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ Ô˘Ú¿ Ì·˙› ÌÂ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ıÓËÙÔ‡˜, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÎÚÂÌ·-
ÛÌ¤ÓÔ ÙÔ Î·ÚÙÂÏ¿ÎÈ «¶Ú¤ÛÈÓÙÂÓÙ» ÛÙÔ Ï·ÈÌfi ÙÔ˘. ªÈÎÚ¤˜ ÏÂÙÔ-
Ì¤ÚÂÈÂ˜ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡...

ñ Man push cart ÙÔ˘ ƒ·Ì›Ó ª·¯Ú¿ÓÈ. ŸÙ·Ó Ë Ì˘ıÔÏ·Û›· ÌÏ¤-
ÎÂÙ·È ÌÂ ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·... √ Ù‡Ô˜ ÙË˜ Ù·ÈÓ›·˜ Û¤ÚÓÂÈ ¤Ó·
Î·ÚfiÙÛÈ Ô˘ÏÒÓÙ·˜ Î·Ê¤ Î·È ÓÙfiÓ·Ù˜. °È· Û˘ÌÏ‹ÚˆÌ·, Ô‡ Î·È
Ô‡ Ï·Û¿ÚÂÈ Î·È Î·Ì›· ÙÛfiÓÙ·. ™Â Î¿ÔÈ· Ê¿ÛË, ÏÔÈfiÓ, Ï¤ÂÈ Û’
¤Ó·Ó ÂÚÁ¿ÙË ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘: «8 ‰ÔÏ¿ÚÈ· Ë Ì›·, 15 ÔÈ ‰‡Ô». ŒÓ·˜ Â-
Ú·ÛÙÈÎfi˜ ·ÎÔ‡ÂÈ ÙÔ ·ÏÈÛ‚ÂÚ›ÛÈ Î·È ÂÈÚˆÓÂ‡ÂÙ·È. «™ÈÁ¿... ÂÁÒ ÙÈ˜
‚Ú›ÛÎˆ ÌÂ 4 ‰ÔÏ¿ÚÈ·». ŸÏÔÈ ‹Ù·Ó ËıÔÔÈÔ›, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔÓ ÂÚ·-
ÛÙÈÎfi Ô˘ ‰ÂÓ ‹ÚÂ Ú¤Ê· fiÙÈ Á˘ÚÈ˙fiÙ·Ó Ù·ÈÓ›·! ¶Ò˜ ÌÔÚÔ‡ÛÂ
Ó· ÌÂ›ÓÂÈ ¤Íˆ ·fi ÙËÓ Ù·ÈÓ›· ÌÈ· ÙfiÛÔ ·˘ıÂÓÙÈÎ‹ ·Ù¿Î·;

ñ ∆ÂÏÈÎ¿, ÙÔ Masterclass ¤ÎÏËÍË ‰ÂÓ ¤ÁÈÓÂ ·fi ÙÔÓ ™Ù›‚ÂÓ ™›-
ÁÎ·Ï... ◊Ù·Ó Ë ∆˙ÈÏ ∫›Ô Î·È Ô Ì¿ÁÔ˜ ª¤ÚÏÈÓ ∫ÚfiÛÈÓ¯·Ì ·fi ÙËÓ

Ù·ÈÓ›· ¤ÎÏËÍË Wallace & Gromit in the curse of the were-rabbit
Ô˘ Â›Ó·È animation. ∫ÈÓÔ‡ÌÂÓÂ˜ Ï·ÛÙÂÏ›ÓÂ˜. √ ·fiÏ˘ÙÔ˜ ‰ËÌÈ-
Ô˘ÚÁÈÎfi˜ Ì·˙Ô¯ÈÛÌfi˜. ™Ù‹ÓÔ˘Ó ÙÈ˜ Ï·ÛÙÂÏ›ÓÂ˜ Î·È ÙÈ˜ ÊˆÙÔÁÚ·-
Ê›˙Ô˘Ó. ∞Ó ÛÎÂÊÙÂ›ÙÂ fiÙÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 24 ÊˆÙÔÁÚ·-
Ê›Â˜ ÁÈ· ¤Ó· ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙÔ Î·È ˆ˜ ÌÈÏ¿ÌÂ ÁÈ· ÌÈ· ÙÚÔÌÂÚ‹ ÏÂ-
ÙÔ‰Ô˘ÏÂÈ¿, Î·Ù·Ï·‚·›ÓÂÙÂ fiÛ· ÌÏÔ˘˙¿ÎÈ· ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó ÔÈ Ù‡ÔÈ
Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÙÔÓ È‰ÚÒÙ·...

ñ ∫È ÂÍËÁÒ ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÁÈ· Ó· ÌÂ ÈÛÙ¤„ÂÙÂ. ŒÓ·˜
animator ÌÔÚÂ› Ó· ÊÙÈ¿ÍÂÈ ÙÔ ÔÏ‡ 1,5 ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙÔ ÙËÓ Ë-
Ì¤Ú·. √ ÛÙfi¯Ô˜ ÁÈ·
ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË
Ù·ÈÓ›· ‹Ù·Ó Ù· 2
ÏÂÙ¿ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿-
‰·, ÂÓÒ Û˘ÓÔÏÈÎ¿
‰Ô‡ÏÂ„·Ó 470 (‹
Ì‹ˆ˜ 417; Ã·! ∂›-
Â seventeen ‹
seventy; ∏ ·ÈÒÓÈ·

·ÔÚ›·...) ¿ÙÔÌ· Î·È
ÍÔ‰Â‡ÙËÎ·Ó 40 ÂÎ·-
ÙÔÌÌ‡ÚÈ· ‰ÔÏ¿ÚÈ·.
ª· Ùˆ ∆Ô˘Ù·Ù‹...
˙fiÚÈÎÔ.

ñ ŸÙ·Ó Ô ™ÙÔÚ¿ÚÔ ·-
·ÓÙ¿ÂÈ ÛÂ ÌÈ· ÂÚÒÙËÛË, ‰›ÓÂÈ Ú¤ÛÙ·. ∂›Ó·È ÂÎÏËÎÙÈÎ‹ Ë ‰ÔÌ‹
ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ ÙÔ˘. ¢›¯ˆ˜ Ó· ÛÎÂÊÙÂ›, ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ·˘ÙÔÌ·ÙÔÔÈËÌ¤Ó· ÌÂ
ÌÈ· ÂÈÛ·ÁˆÁ‹, ‰›ÓÂÈ ÙËÓ ÂÓÙ‡ˆÛË fiÙÈ ¤¯ÂÈ ÍÂ¯¿ÛÂÈ ÙËÓ ÂÚÒÙËÛË,
Ì·›ÓÂÈ ıÚÈ·Ì‚Â˘ÙÈÎ¿ ÛÙÔ Î˘Ú›ˆ˜ ı¤Ì· Î·È ÛÎÔÚ¿ÚÂÈ ÛÙÔ Û˘Ì¤-
Ú·ÛÌ· ÌÂ ·fiÏ˘ÙË ‰È·‡ÁÂÈ· Ô˘ ÌfiÓÔ ÌÂÙ¿ ·fi ¯ÚfiÓÈ· ÂÌÂÈÚ›·˜
ÌÔÚÂ› Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ Î·ÓÂ›˜. ∆Ô ˙Ô˘Ì› ¿ÓÙˆ˜ ÁÈ· ÙËÓ „ËÊÈ·Î‹
ÙÂ¯ÓÔÏÔÁ›· (Ô˘ ÙÂ›ÓÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ Î·ıÂÛÙÒ˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·) Â›Ó·È ÙÔ
ÂÍ‹˜: «...Â›Ó·È ÂÎÏËÎÙÈÎfi Ó· ÌÔÚÂ›˜ Ó· ‰ÂÈ˜ ÙÈ˜ ÂÈÎfiÓÂ˜ ·Ì¤-
Ûˆ˜ ÌfiÏÈ˜ ÙÈ˜ Á˘Ú›ÛÂÈ˜ [...] Â›Ó·È ÂÈÎ›Ó‰˘ÓÔ, fiÌˆ˜, ÂÂÈ‰‹ ÓÔÌ›-
˙ÂÈ Î·ÓÂ›˜ ˆ˜ fi,ÙÈ Â›Ó·È ÂÎÂ› ÙÔ ‚Ï¤ÂÈ, ÂÓÒ ‰ÂÓ ÛÎ¤ÊÙÂÙ·È Ò˜
ı· ¤ÚÂÂ Ó· ÂÈ‰ˆıÂ› [...] ÓÔÌ›˙ÂÈ Î·ÓÂ›˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó·

ÛÔ˘‰¿ÛÂÈ ÎÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·Ó¤Ó·Ó [...] ÙÔ Î·Îfi Ï¤ÔÓ ÌÂ
ÙËÓ ÙÂ¯ÓÔÏÔÁ›· Â›Ó·È fiÙÈ ÙÔ ÙÂ¯ÓÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ Â›Ó·È ÈÔ ·ÓÂÙ˘ÁÌ¤-
ÓÔ ·fi ÙË Ì·ÙÈ¿...». ŒÏÂÁ· ÎÈ ÂÁÒ Ó· ÏÔ˘Ê¿Úˆ ÌÈ· „ËÊÈ·Î‹ Î·È
Ó· Á˘Ú›Ûˆ ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÚÈÛÙÔ‡ÚÁËÌ·... ·ÏÏ¿... Ô‡ ÎfiÙÛÈ· ÙÒÚ·...

ñ Black ÌÂÂÂ... Ô Ù›ÙÏÔ˜ ÙÔ˘ ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ÙÔ˘ ª·Ú·ÁÎÔ‡. «™·Ó
Ó· Ï¤ÌÂ Ì·‡ÚÔ Úfi‚·ÙÔ. ∏ ÊˆÓ‹ ÂÓfi˜ ˘ÔÙ·ÁÌ¤ÓÔ˘ ÓÂÔ¤ÏÏËÓ·
‹Úˆ·, Ô˘ Û˘ÌÂÚÈÊ¤ÚÂÙ·È Û·Ó Úfi‚·ÙÔ». ∫È ÂÁÒ ÓÈÒıˆ Úfi‚·-
ÙÔ. ª·ÛÔ˘Ï¿ˆ ¯ÔÚÙ¿ÚÈ Î·È ·Û˘Ó·›ÛıËÙ· ˘ÔÙ¿ÛÛÔÌ·È ÛÂ ÔÔÈ·-
‰‹ÔÙÂ ‚Ï·ÎÂ›· ÌÔ˘ Ï·Û¿ÚÔ˘Ó ÌÂ Ù·ÎÙ. √ ÌfiÓÔ˜ ÙÚfiÔ˜ ÁÈ· Ó·
ÛÙ·Ì·Ù‹Ûˆ Ó· Â›Ì·È Úfi‚·ÙÔ Â›Ó·È Ó· ·Ô‰Â¯ÙÒ Î·Ù·Ú¯‹Ó ÙËÓ
ÚÔ‚·Ù›Ï· ÌÔ˘. ª¿ıËÌ· ÚÒÙÔ: Â›Ì·È Úfi‚·ÙÔ. ª¿ıËÌ· ‰Â‡ÙÂ-
ÚÔ: ÛÙ·Ì·ÙÒ Ó· ‚ÂÏ¿˙ˆ. ª¿ıËÌ· ÙÚ›ÙÔ: ÛËÎÒÓÔÌ·È ÛÙ· ‰˘Ô fi-
‰È·. ª¿ıËÌ· Ù¤Ù·ÚÙÔ: Ì·ı·›Óˆ Ó· ÌÈÏ¿ˆ Î·È Ó· Ï¤ˆ fi¯È. ∆· ˘fi-
ÏÔÈ· 3823 Ì·ı‹Ì·Ù·, ÚÔÛÂ¯Ò˜, fiÙ·Ó ı· ‚Á¿Ïˆ ‚È‚Ï›Ô...

ñ ∫·È Â›Â Ô ∫ÔÏÏ¿ÙÔ˜ ÁÈ· ÙÔ £˘Ì¿Ì·È: «‰ÂÓ Â›Ó·È ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú,
ÁÈ·Ù› fi¯È ÌfiÓÔ Á˘Ú›˙ˆ fi,ÙÈ ı¤Ïˆ, ·ÏÏ¿ ÎÈ ÂÈÏ¤Áˆ fi,ÙÈ ı¤Ïˆ. ∂›Ó·È
Ë ‰ÈÎ‹ ÌÔ˘ ·Ï‹ıÂÈ·». ∫È Â¤ÏÂÍÂ ÁÈ· ÛÎËÓÈÎfi ÙË˜ Ù·ÈÓ›·˜ ÙÔ˘ ÙË
ÛÎËÓ‹ ÂÓfi˜ ¿‰ÂÈÔ˘ ıÂ¿ÙÚÔ˘ «...ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· Î¿ÙÛÔ˘Ó ÔÈ
ıÂ·Ù¤˜ ÙÔ˘ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘». ¶ÔÈËÙÈÎ‹ ÂÍ‹ÁËÛË. ∂›¯Â ÚÔËÁËıÂ›
ÌÈ· ‰ÈfiÏÔ˘ ÔÈËÙÈÎ‹ ¤Í·ÚÛË · Ï· ∫ÔÏÏ¿ÙÔ˜. ŸÛÔÈ ‹Ù·Ó ÛÙÔ Î·Ê¤
Â›‰·Ó Î·È ¿ÎÔ˘Û·Ó Î·È Ô Î·ı¤Ó·˜ ÛÎ¤ÊÙËÎÂ ÎÈ ¤ÎÚÈÓÂ ÌÂ Ù· ‰ÈÎ¿
ÙÔ˘ ÎÚÈÙ‹ÚÈ·.

ñ «∏ ËÚˆ›ÓË Â›Ó·È Ú¤˙·, Ë
ÙËÏÂfiÚ·ÛË Â›Ó·È Ú¤˙·, Ë Â-
ÍÔ˘Û›· Â›Ó·È Ú¤˙·». √ ‹Úˆ-

·˜ ÙÔ˘ ∆Û›Ô˘, Ô ËÚˆÈÓÔÌ·Ó‹˜ Ô˘ „¿¯ÓÂÈ ÙË ‰ÈÎ‹ ÙÔ˘ Ú¤˙·
‰ÂÎ·ÂÓÙ·˘ÁÔ˘ÛÙÈ¿ÙÈÎ· ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· (·˜ ÚfiÛÂ¯Â...) «‹Ù·Ó
ÚÔ˚fiÓ ·˘ÙÔÛ¯Â‰È·ÛÌÔ‡» Ï¤ÂÈ Ô ¶··‰ËÌËÙÚ¿ÙÔ˜. À¿Ú¯Ô˘Ó
ÔÏ‡ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÂ˜ Ú¤˙Â˜ ·fi ·˘Ù¤˜ ÙˆÓ Ó·ÚÎˆÙÈÎÒÓ, Û˘ÌÏË-
ÚÒÓˆ ÂÁÒ. ∆Ô˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÛÙ· Ó·ÚÎˆÙÈÎ¿, Ô Â¯ıÚfi˜ Â›Ó·È Ë Ô˘-
Û›· Î·È Ô ı‡ÙË˜ ¤Ó·˜. ∂ÓÒ ÛÙËÓ Ú¤˙· ÙË˜ ÙÈ ‚È˜ (ÂÁÒ ÙÔ ÎÏ›-
Óˆ: Ë ÙÈ ‚È, ÙË˜ ÙÈ ‚È˜) Î·È ÙË˜ ÂÍÔ˘Û›·˜... Ù˙›˙Ô˘˜ ÎÚ¿ÈÛÙ... ÔÈ-
ÔÓ Ó· ÚˆÙÔ‚¿ÏÂÈ˜ ÛÂ Î¤ÓÙÚÔ ·ÂÍ¿ÚÙËÛË˜; ¶Ò˜ ¿ÂÈ ÂÎÂ›ÓÔ

ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È; «¢ÒÛ’ ÌÔ˘ ÙÔ ·˘Û›ÔÓfi ÌÔ˘ ÙÒÚ·...»

ñ Tale of two sisters. ∞ÚÎÂÙÔ› Ù· ¤Î·Ó·Ó ¿Óˆ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘-
Û·. £· Á˘ÚÈÛÙÂ› Î·È ÛÙÔ ¯fiÏÈÁÔ˘ÓÙ ·fi ÙËÓ Dreamworks, Â›Â Ô
∫ÈÌ ∆˙È-ÁÔ˘Ó. ™ÙÔ›¯ËÌ· ¤Ó· Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜ Á·ÏÔÔ‡Ï· fiÙÈ ı· Ù· Î¿-
ÓÔ˘Ó Û·Ó Ù· ÌÔ‡ÙÚ· ÙÔ˘˜...

ñ ∏ ª·Ó›· ÙÔ˘ ¶·ÓÔ˘ÛfiÔ˘ÏÔ˘ Î˘ÎÏÔÊfiÚËÛÂ Î¿ÔÙÂ ÛÂ 800
ÎfiÈÂ˜ ÛÙËÓ πÓ‰›·! ¶ÂÈÚ·ÙÈÎ¿, ‚¤‚·È·. ∂›¯Â ÛÙ·ÏÂ› Ë Ù·ÈÓ›· Û’ ¤Ó·
ÊÂÛÙÈ‚¿Ï Î·È ÌÂÙ¿... πÓ‰›· Â›Ó·È ·˘Ù‹... ‰ÂÓ ÙÚÒÓÂ ·ÁÂÏ¿‰Â˜ Î·È
‚Ï¤Ô˘Ó Ù·ÈÓ›Â˜... ¤¯ÂÈ ÎÈ 1 ‰È˜ ÎfiÛÌÔ Ï¤ÔÓ... Â, fiÏÔ Î·È ÌÂÚÈÎ¤˜
¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ı· ÙËÓ Â›‰·Ó... ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·È Ï›ÁÔ...

ñ «ªÈ· ÎÔ¤Ï· Ô˘ ÂÚ·Ù¿ Â›Ó·È Ú·ÁÌ·-
ÙÈÎ‹ ·ÏÏ¿ Û¤ÚÓÂÈ ÌÈ· Ê·ÓÙ·Û›·». ∞Ó ‰ÂÓ ·-
ÎÔ‡ÁÂÙ·È È‰È·›ÙÂÚ· Î·Ïfi, Â›Ó·È ÂÂÈ‰‹ ÙÔ ¤-
‚Á·Ï· ÂÁÒ. √ ∫ÈÌ ∆˙È-ÁÔ˘Ó Ï¤ÂÈ Î¿ÙÈ Î·Ï‡ÙÂ-
ÚÔ: «ÁÈ· ‘Ì¤Ó· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ fiÚÈÔ ÌÂÙ·Í‡ Ê·-
ÓÙ·Û›·˜ Î·È Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜. ∫·Ù¿ Î¿ÔÈÔ

ÙÚfiÔ, ÙÔ ÎÔÈÓfi ‚Ï¤ÂÈ ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ì¤Û· ·fi ÙË Ê·ÓÙ·-
Û›·...». ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë ‰È·ÊÔÚ¿ Ì·˜; ∞˘Ùfi˜ Ï¤ÁÂÙ·È ∫ÈÌ ∆˙È-ÁÔ˘Ó Î·È
Î¿ÓÂÈ Ù·ÈÓ›Â˜, ÂÁÒ Ï¤ÁÔÌ·È Sotiris Babatzim Î·È ÁÚ¿Êˆ ÙÂÏ›ÙÛÂ˜...

ñ À¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÂıÂÏÔÓÙ¤˜!!! ∞Ó¿ıÂÌ· ÙÔ ÊÈÏfiÙÈÌfi ÙÔ˘˜! ª·˙Â‡-
ÙËÎ·Ó ÛÙÔ Î·Ê¤ Î·ÌÈ¿ ÙÚÈ·ÓÙ·ÚÈ¿ ÎÔ¤ÏÂ˜ Î·È... ‰‡Ô... ÌfiÓÔ
‰‡Ô... ·ÁfiÚÈ· Î·È fi˙·Ú·Ó ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Î¿ Î·È ÌÂ Ó¿˙È ÛÙÔ Ê·Îfi. ∏
ÚÒÙË ÊÔÚ¿, ›Ûˆ˜, Ô˘ ÙfiÛ· ÎÂÊ¿ÏÈ· ·fi ÙÔÓ ¿Óˆ fiÚÔÊÔ ÎÔ›-
Ù·Í·Ó ÚÔ˜ Ù· Î¿Ùˆ...

ñ ™·˜ ÙÔ Ï¤ˆ ·fi ÙÒÚ· Ô‡ ı· Á›ÓÂÈ ÙË˜ ÌÔ˘ÚÏ‹˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. H
ÓÂÎÚ‹ Ó‡ÊË ÙÔ˘ ∆ÈÌ ª¿ÚÙÔÓ. ªËÓ ÛÊ·ÁÈ¿˙ÂÛÙÂ, ı· ‚ÁÂÈ Î·È ÛÙÈ˜
·›ıÔ˘ÛÂ˜. ÕÏÏÔ Â›Ó·È, fiÌˆ˜, ·˘Ùfi Ô˘ ı¤Ïˆ Ó· ˆ Î·È Â›Ó·È ÌfiÓÔ
ÁÈ· ÙÔ˘˜ ∞º∆ (∞ÓÒÓ˘ÌÔ˘˜ º›ÏÔ˘˜ ∆ÈÌ). µÏ¤ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÙÚ¤ÈÏÂÚ
‰ÂÓ ÌÔ˘ ı‡ÌÈÛÂ ÙfiÛÔ ÙÔ ÃÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÈ¿ÙÈÎÔ ÂÊÈ¿ÏÙË ÌÂ ÂÎÂ›ÓË ÙËÓ
ÎÔÎ·ÏÈ¿Ú· ÎÔÏÔÎ‡ı· ÌÂ ÙËÓ ÔÔ›· ÙfiÛÔ Ù·˘Ù›ÛÙËÎ· (ÁÈ· ‰‡Ô ¯Úfi-
ÓÈ· ¤ÏÂÁ·: «Â›Ì·È ¤Ó·˜ ÎÔÏÔÎ‡ı·˜»), ·ÏÏ¿ Î˘Ú›ˆ˜ ÌÂ ÌÈ· ÌÈÎÚÔ‡
Ì‹ÎÔ˜ animation ·fi Ù· ÛÔ˘‰·ÛÙÈÎ¿ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÈ·. Vincent. ŒÓ·
ÌÈÎÚfi ·ÚÈÛÙÔ‡ÚÁËÌ·, ÌÂ ·Ê‹ÁËÛË µ›ÓÛÂÓÙ ¶Ú¿È˜ Î·È ¿ÌÂÛË ·Ó·-
ÊÔÚ¿ ÛÙÔ «∫ÔÚ¿ÎÈ» ÙÔ˘ ŒÓÙÁÎ·Ú ÕÏ·Ó ¶fiÂ. ∞Ó ‰ÂÓ ÙÔ ¤¯ÂÙÂ ‰ÂÈ,
ÂÚ·Ù‹ÛÙÂ ÁË Î·È Ô˘Ú·ÓÔ‡˜, ·Ú·Î·Ï¤ÛÙÂ ıÂÔ‡˜ Î·È ‰·›ÌÔÓÂ˜
Î·È ‰Â›ÙÂ ÙÔ!

ñ ŸÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ¶¤ÌÙË... ∆Ô ‚Ú·‰¿ÎÈ ¤¯ÂÈ ¤Ó· ¿ÚÙÈ (‰ÂÓ Û·˜
Ï¤ˆ Ô˘Ô˘Ô‡, ‰ÂÓ Û·˜ Ï¤ˆ Ô˘Ô˘Ô‡... Ó· ÙÔ „¿ÍÂÙÂ, ·Ó Û·˜ ÂÓ-
‰È·Ê¤ÚÂÈ) Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙfiÙÂ, ÂÓÙ¿ÍÂÈ, ÙÔ ·Ú·‰¤¯ÔÌ·È... Ù·ÈÓ›Â˜. £·
ÊÔ˘ÛÎÒÛÔ˘Ó Ù· Ì¿ÙÈ· ÌÔ˘, ı· ÙÚ˘‹ÛÂÈ Ë ÎÔÈÏÈ¿ ÌÔ˘ ·fi ÙÔ˘˜
Î·Ê¤‰Â˜ Î·È ı· Ìˆ ÛÂ Î¿Ó· ÙÛ›ÚÎÔ ÙÂÚ¿ÙˆÓ Ó· ÂÚÈÔ‰Â‡ˆ ÛÙÔÓ
ÎfiÛÌÔ... Ó· ‚Á¿Ïˆ ÏÂÊÙ¿, ÁÈ· Ó· ÌÔÚÒ Ó· ‚Ï¤ˆ ÎÈ ¿ÏÏÂ˜ Ù·È-
Ó›Â˜... Â›Ó·È Ë Ú¤˙· ÌÔ˘... Ù·ÈÓ›Â˜... ÌÌÌ... ‰ÒÛ’ ÌÔ˘ ÌÈ· ÌÂÁÎÏ·-
Ù˙›‰ÈÎË Ù·ÈÓ›·, ÚÂ ÊÈÏ·Ú¿ÎÈ...

Sotiris Babatzim (donkihotis@hotmail.com)

ZÔÚ˙: OÚ›ÛÙÂ, ¤‚Á·Ï· ÙÔ
Î·ÚÙÂÏ¿ÎÈ ÙÔ˘ ¶Ú¤˙ÈÓÙÂÓÙ 
Î·È ·Ú·‰›ÓÔÌ·È.
KÔÚ›ÙÛÈ· (voice off): A¿Óˆ ÙÔ˘!EÓÓÈ¿ ÎÔÚ›ÙÛÈ· ·fi ÙÔ ÛÙ·Ê-¿ÚÙÈ, Î·È ·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ Ô ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜

M·Ú‰¿Ó. ¶ÔÈÔ˜ Â›Ó·È;

Σαν ήρωες του σινεµά
Xωµένοι βαθιά σε ιστορίες της οθόνης

T˙ÈÏ K›Ô: ¶·›ÚÓÂÈ Ô M¤ÚÏÈÓ
ÙËÓ Ï·ÛÙÂÏ›ÓË, ÊÙÈ¿¯ÓÂÈ ·˘Ù‹Ó 
ÙËÓ ÎÔ‡ÎÏ· Ô˘ ÌÔÈ¿˙ÂÈ ÔÏ‡ ÌÂ 
ÙÔ Ì·ÚÌ·‰ÂÏ¿ÎÈ ÙÔ˘ 45Ô˘… 
ø¯! E›·ÌÂ, fi¯È ÁÈ· ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ!

™˘ÁÎ¤ÓÙÚˆÛË ÂıÂÏÔÓÙÒÓ:
31+1 ÎÔÚ›ÙÛÈ· (Ì·˙› ÌÂ
ÙË ¢¤ÛÔÈÓ·) Î·È 2+2
·ÁfiÚÈ· (Ì·˙› ÌÂ ÙÔÓ
¶ÚfiÂ‰ÚÔ Î·È ÙÔÓ
¶Ï·Î›‰·). 

11:00 George Panousopoulos Tribute
TËÏÂÔÙÈÎ¤˜ ¶·Ú·ÁˆÁ¤˜ / TV Productions - 24’

∞‚Ú·¿Ì ÂÁ¤ÓÓËÛÂ πÛ·¿Î... / Avraam egennise
Isaac... - 15’
Greece 1967, °ÈÒÚÁÔ˜ ¶·ÓÔ˘ÛfiÔ˘ÏÔ˜ / George
Panoussopoulos ñ O.V. Greek

12:00 Spotlights
∆ÈÌËÙÈÎ‹ ∂Î‰‹ÏˆÛË ÃÚ‹ÛÙÔ˜ µ·Î·ÏfiÔ˘ÏÔ˜ /
Honourary Ceremony Christos Vakalopoulos
ŸÏÁ· ƒfiÌ·ÚÓÙ˜ / Olga Robards - 89’
Greece 1989 ñ O.V. Greek/French sub.

15:00 Someone to Watch
Ã·! Ã·! ¶ÔÏ‡ ·ÛÙÂ›Ô / Funny Ha Ha - 89’
Andrew Bujalski, USA 2003 ñ O.V. English

17:00 Young Americans
∆Ô Î·ÏÔÎ·›ÚÈ ÙˆÓ ÎÔÚÈÙÛÈÒÓ °Î·ÚÛ›· / How the
Garcia Girls Spent their Summer - 125’
Georgina Riedel, USA 2005
O.V. English,Spanish/English sub.

19:30 Antoinetta Angelidi Tribute
∆ÈÌËÙÈÎ‹ ∂Î‰‹ÏˆÛË ∞ÓÙÔ˘·Ó¤ÙÙ· ∞ÁÁÂÏ›‰Ë/
Honourary Ceremony Antoinetta Angelidi
∆fiÔ˜ / Topos - 85’
Greece 1985 ñ O.V. Greek/French sub.

22:00 ID-05
¶ÂÚÈÌ¤ÓÔÓÙ·˜ / Attente - 90’
Rashid Masharawi, Palestine - France 2005
O.V.Arabic/English sub.

24:00 Kim Jee-woon Tribute
º·ÓÂÚÒÓÔÌ·È / Coming Out - 40’
Kim Jee-woon, 2000 ñ O.V. Korean/English sub.
ªÈ· ‹Û˘¯Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· / Choyonghan Kajok - 99’
Kim Jee-woon, South Korea 1998
O.V. Korean/English sub.

11:00 Special Screenings
Face Addict - 112’
Edo Bertoglio, Italy - Switzerland 2005
O.V. English

13:30 Patrice Chéreau Tribute
Gabrielle - 90’
Patrice Chereau, France - Italy 2005
O.V. French/English sub.

16:00 International Competition
¶Ò˜ ÂÚÓ¿Ó ÔÈ ÒÚÂ˜ / Como pasan las horas - 85’
Ines De Oliveira Cezar, Argentina 2005
O.V. Spanish/English sub.

18:00 Hou Hsiao-hsien Tribute
ªÈ· ÂÔ¯‹ Ó· ˙‹ÛÂÈ˜ Î·È ÌÈ· ÂÔ¯‹ ÁÈ· 
Ó· Âı¿ÓÂÈ˜/ Tongnian Wangshi - 38’
Hou Hsiao-hsien, Taiwan 1985
O.V. Mandarin, Hakka/English sub.

21:00 Michael Winterbottom Tribute
∆ÈÌËÙÈÎ‹ ∂Î‰‹ÏˆÛË ª¿ÈÎÏ √˘›ÓÙÂÚÌÔÙÔÌ/
Honourary Ceremony Michael Winterbottom
∆Ú›ÛÙÚ·Ì ™¿ÓÙÈ:ªÈ· ÈÛÙÔÚ›· ÁÈ' ·ÁÚ›Ô˘˜ / 
Tristram Shandy:A Cock and Bull Story - 91’
O.V. English

23:00 International Competition - Mexican Cinema
∞›Ì· / Sangre - 90’
Amat Escalante, Mexico - France 2005
O.V. Spanish/English sub.
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Ο Merlin Crossingham και η Jill Keogh, συ-
ντελεστές της νέας ταινίας κινουµένων
σχεδίων του βρετανού σκηνοθέτη Nick
Park (σκηνοθέτη της επιτυχίας Οι κότες τό
‘σκασαν και βραβευµένου µε τρία Όσκαρ
για τις µικρού µήκους ταινίες του µε ήρω-
ες τους Wallace & Gromit), παρουσίασαν
χθες στην αίθουσα Τζον Κασσαβέτης την
τεχνική που χρησιµοποίησαν για την ταινία
που στις 8 ∆εκεµβρίου βγαίνει και στις ελ-
ληνικές αίθουσες.
Ο Merlin Crossingham, βοηθός σκηνοθέτη
στην ταινία, είναι επικεφαλής animator και
σκηνοθέτης stop-motion των µοντέλων, ε-
νώ η Jill Keogh  είναι σχεδιάστρια των µο-
ντέλων που στη συνέχεια εµψυχώνονται. Η
τεχνική που χρησιµοποίησαν  είναι γνωστή
ως «claymation», δηλαδή κινούµενα σχέδια
µε µοντέλα από πηλό. Φυσικά, τα αυθεντι-
κά µοντέλα του Wallace & Gromit που εί-
χαν φέρει µαζί τους από την ταινία είναι
φτιαγµένα, όχι µόνο από πηλό, αλλά και α-
πό διάφορα µοντέρνα και εύπλαστα υλικά.
Η διαδικασία της παραγωγής µιας ταινίας
µε αυτή την τεχνική, εκτός του ότι είναι
πολύ χρονοβόρα, έχει δύο µεγάλα και δια-
κριτά στάδια: στο πρώτο δηµιουργούνται
αναλυτικά όλα τα storyboards, δηλαδή η
ταινία ζωγραφίζεται καρέ προς καρέ. Στη
συνέχεια γίνονται τα γυρίσµατα των σχε-
δίων αυτών και, τέλος, τα γυρισµένα πλάνα
µοντάρονται. Ουσιαστικά, η ταινία ολοκλη-
ρώνεται µε σκοπό να δώσει σε αυτό το
πρώιµο στάδιο την αίσθηση του  τελικού
αποτελέσµατος. Όπως είπε ο Merlin, «Η
ταινία γυρίζεται δύο φορές. Μία για να έχουµε
την αίσθησή της και να ξέρουµε πού βαδίζου-
µε και µία στη µορφή που θα βγει στις αίθου-
σες». Όσο για τα σκηνικά, αυτά είναι µι-
κροσκοπικά και σε φωτογραφίες που έδει-
ξε ο Merlin µε ανθρώπους δίπλα σε αυτά,
οι άνθρωποι έµοιαζαν σαν γίγαντες.
Η Jill µίλησε αναλυτικά για τον τρόπο µε
τον οποίο κατασκευάζει τα µοντέλα, τα υ-
λικά που χρησιµοποιεί, καθώς και για το

πόσα αντίτυπα έχει το κάθε µοντέλο, α-
φού χρειάζεται να «παίζουν» σε διαφορε-
τικές σκηνές την ίδια στιγµή. Στη συνέχεια
ο Merlin, χρησιµοποιώντας τον Gromit, έ-
κανε µια επίδειξη του τρόπου µε τον ο-
ποίο κινεί το µοντέλο, το µοντέλο κινηµα-
τογραφείται, και πώς αυτό φαίνεται και α-

ναπαράγεται στην οθόνη.
Το συνεργείο που δούλεψε για την ταινία
ήταν περίπου 250 άτοµα, ενώ στα τελικά
ζενερίκ, µαζί µε όλους τους συνεργάτες
της ταινίας, εµφανίζονται περίπου 470 ο-
νόµατα!

Με µερικούς από του σηµαντικότε-
ρους εκπροσώπους της σύγχρονης
µεξικανικής κινηµατογραφίας, µιας κι-
νηµατογραφίας που κινείται µε άνεση
µεταξύ mainstream Χόλιγουντ και ε-
θνικής ταυτότητας, πραγµατοποιήθη-
κε χθες το µεσηµέρι στην αίθουσα
Σταύρος Τορνές η συζήτηση µε θέµα
τον µεξικανικό κινηµατογράφο.
Την εισαγωγή στο στρογγυλό τραπέζι
έκανε ο υπεύθυνος του αφιερώµατος Αλέξης
Γρίβας, ο οποίος, αφού παρουσίασε τους οµιλη-
τές, έδωσε σύντοµα και περιεκτικά µια εικόνα για
τη συνολική κατάσταση της µεξικανικής κινηµα-
τογραφίας, η οποία, όπως προέκυψε και από τη
συζήτηση που ακολούθησε, έχει εντυπωσιακά
πολλά κοινά στοιχεία µε τη δική µας εθνική κινη-
µατογραφία. Η διαφορά είναι ότι αρκετοί από
τους σύγχρονους µεξικανούς κινηµατογραφι-
στές έχουν «µεταναστεύσει» µόνιµα ή προσωρι-
νά στο Χόλιγουντ, όπως οι Luis Mandoki (Χάρι
Πότερ και ο αιχµάλωτος του Αζκαµπάν),Alfonso
Cuaron (Θέλω και τη µαµά σου), Carlos Reygadas,
Amat Escalante κ.ά., οι οποίοι ωστόσο, όπως το-
νίστηκε στη συζήτηση, πάντοτε επιστρέφουν και
κάνουν ταινίες και στο Μεξικό.
Ο Leonardo Garcia Tsao αναφέρθηκε στο θέµα
της ασυνέχειας και ασυνέπειας που κατά την ά-

ποψή του χαρακτηρίζει τον σύγχρονο µεξικανι-
κό κινηµατογράφο. Ο ετήσιος όγκος της παρα-
γωγής είναι εξαιρετικά µικρός σε σχέση µε το
µέγεθος της χώρας, ενώ από τις ταινίες που γί-
νονται, πολύ λίγες φτάνουν στις αίθουσες. Η
Susana Lopez Aranda συµφώνησε απολύτως µε
την άποψη αυτή, επισηµαίνοντας επί πλέον ότι
τα τελευταία χρόνια, λόγω περικοπών των επι-
δοτήσεων που σχετίζονται µε τις διεθνείς συν-
θήκες περί ανταγωνισµού, η έλλειψη της υπο-
στήριξης έχει σταδιακά οδηγήσει σε κατάρρευ-
ση τη µεξικανική κινηµατογραφία. «Πριν από λί-
γα χρόνια, θάψαµε τη µεξικανική κινηµατογρα-
φία», είπε χαρακτηριστικά. Υπάρχουν σήµερα
δύο Ταµεία που τη στηρίζουν, ένα για εµπορικές
κι ένα για καλλιτεχνικές ταινίες. Το ύψος της ενί-
σχυσης φτάνει σε ποσοστό περίπου 50% του
κόστους παραγωγής της ταινίας. Ωστόσο, όπως

επεσήµανε ο Jaime Romandia, τα ποσά
που εγκρίνονται δεν δίνονται ποτέ στο α-
κέραιο.
Αξίζει να αναφέρουµε τον αριθµό των ται-
νιών που παράγονται σε ετήσια βάση στο
Μεξικό: Από 29 ταινίες το 2000, το 2003
έγιναν 19 ταινίες, 36 το 2004 και περίπου
45 το 2005. ∆ηλαδή, λίγες περισσότερες
από τον µέσο όρο της ελληνικής ετήσιας
παραγωγής σε µια χώρα που ο πληθυσµός

της είναι δεκαπλάσιος από τον δικό µας.
Ο Carlos Reygadas, που έχει ήδη σκηνοθετήσει
έξι ταινίες µεγάλου µήκους, µίλησε για άνιση
µεταχείριση των ασκηνοθετών από το σύστη-
µα. «Οι µεξικανοί διανοµείς ελέγχονται από το
Χόλιγουντ», είπε. Εµείς και οι παραγωγοί παίρ-
νουµε το µικρότερο ποσοστό από την εκµε-
τάλλευση της ταινίας και µάλιστα το παίρνουµε
τελευταίοι. «Αν οι παραγωγοί και οι σκηνοθέ-
τες πάιρνουν τα χρήµατά τους τελευταίοι, αντι-
λαµβάνεστε τι συµβαίνει µε τους σεναριογρά-
φους», πρόσθεσε ο Carlos Cuaron.
Οι συζητήσεις για τις εθνικές κινηµατογραφίες
θα συνεχιστούν στην Τέντα µε τη συζήτηση για
τον Νέο ∆ανέζικο Κινηµατογράφο την Πέµπτη
24/11 στις 7:00 µ.µ. και αυτήν για τον Νέο
Ιρλανδικό Κινηµατογράφο την Παρασκευή
25/11 στις 7:00 µ.µ.

ΣTPOΓΓYΛO TPAΠEZI: MEΞIKANIKOΣ KINHMATOΓPAΦOΣ

MASTERCLASS: Η ΤΕΧΝΙΚΗ TOY ANIMATION ΣΤΗΝ ΤΑΙΝΙΑ WALLACE  & GROMIT

ΠPOΓPAMMA MASTERCLASSES
Πέµπτη 24 Noεµβρίου, 11:00 - Aίθουσα Τζον Κασσαβέτης
Masterclass: Άλεξ MακNτάουελ
Σκηνογράφος νέας γενιάς που χρησιµοποιεί την τεχνολογία για τις ανάγκες του production design σε
ταινίες όπως: Fight Club, Minority Report,The Terminal, Charlie and the Chocolate Factory και Tim Burton's
Corpse Bride.

ANOIXTH ΣYZHTHΣH
Πέµπτη 24 Noεµβρίου, 19:00 - Tέντα Aγοράς
Νέος ∆ανέζικος Κινηµατογράφος
∆υνατότητες συµπαραγωγής στη ∆ανία. Ο ρόλος του «δηµιουργικού παραγωγού» στη ∆ανία. Το
marketing µιας εθνικής κινηµατογραφίας. Η σηµασία στο σενάριο και στους ηθοποιούς ως κεντρικό
χάρισµα των δανέζικων ταινιών.
Εισηγητές: Henning Camre (∆ιευθύνων Σύµβουλος, Danish Film Institute), Christoffer Boe (σκηνοθέ-
της), Peter Garde (παραγωγός της Zentropa), Kim Magnusson (Γενικός ∆ιευθυντής της Nordisc Film
Productions και Πρόεδρος της Ένωσης ∆ανών Παραγωγών).

Βικτόρια Αµπρίλ
Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης
Σάββατο 26 Nοεµβρίου, στις 21:00

Putcheros do Brasil 
Η µούσα του Αλµοδοβάρ,
Victoria Abril εισβάλλει
στον κόσµο της µουσικής
«Η Βραζιλιάνικη µουσική είναι
χαραγµένη στη µνήµη µου και
στο παρελθόν µου, µε συνο-
δεύει απ’ τις πρώτες βόλτες
µου στο Retiro Park στη Μα-
δρίτη και τους εφηβικούς
µου έρωτες. Στα 70s ήταν η
µουσική που όλοι θέλαµε να
τραγουδάµε, ήταν το
soundtrack της ζωής
µου!» λέει η ίδια για τη
µουσική που τη σηµά-
δεψε και αποτέλεσε
την προσωπική της
πρόκληση.
∆εν είναι εύκολο να
τραγουδάς Bossa
Nova, ειδικά αν έχεις
ως σηµεία αναφοράς
καλλιτέχνες όπως
Antonio Carlos Jobim,
Joao Gilberto, Ellis
Regina και Rosa Passos. Η αισθησιακή φωνή της Victoria
Abril ταιριάζει απόλυτα στα υπέροχα τραγούδια που
ερµηνεύει, δίνοντας το προσωπικό της στυλ, και κατα-
φέρνει να βάλει σε αναµονή την πολυβραβευµένη υπο-
κριτική της καριέρα για να αφιερωθεί στην µουσική.
Ο πρώτος της δίσκος Putcheros do Brasil, κυκλοφόρη-
σε µέσα στο 2005 και θα έχετε µια µοναδική ευκαιρία
να ακούσετε ζωντανά τα τραγούδια του σε µια βραδιά
που αναµένεται µαγική.

Χορηγός: Nova 

Προπώληση εισιτηρίων: Εκδοτήρια Μεγάρου Μουσι-
κής Θεσσαλονίκης και Εκδοτήρια Πλ. Αριστοτέλους 

Τιµές εισιτηρίων: 25€ κανονικό / 15€ φοιτητικό
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Είναι η πρώτη φορά που έρχεστε στην Ελλάδα;
Όχι, έχω επισκεφθεί πολλές φορές την Ελλάδα, περίπου δέκα. Στη
Θεσσαλονίκη βρέθηκα το 1996, επί Πολιτιστικής Πρωτεύουσας, έχω
επισκεφθεί όµως πολλές φορές την Αθήνα, όπου έχω και πολλούς
φίλους, την Κρήτη, τη Χαλκιδική. Έχω γυρίσει επίσης την Πελοπόννη-
σο, όταν είχα έρθει να κάνω την έρευνά µου στην Επίδαυρο, προκει-
µένου να ανεβάσω τον Οιδίποδα στο θέατρο. Μπορεί να την ξέρω λί-
γο, αλλά την αγαπώ τη χώρα σας, όχι µόνο για την οµορφιά της αλλά
και, κυρίως, για τους ανθρώπους που γνώρισα εδώ.

Κρατάτε από τρεις χώρες της Αφρικής: το Μάλι, τη Γουινέα
και τη Μπουρκίνα Φάσο. Ποια θα λέγατε πως είναι η ιδιαί-
τερη παρτίδα σας;
Κατάγοµαι από µια οικογένεια griot. Οι griot ήταν οι άνθρωποι της φυ-
λής επιφορτισµένοι µε το καθήκον να διαφυλάσσουν και εν συνεχεία
να µεταβιβάζουν προφορικά την ιστορία της µιας γενιάς στην επόµε-
νη, σαν ένα είδος γενεαλόγων, που περνάνε τη γνώση τους από πατέ-
ρα σε γιο. Η περιοχή της δυτικής Αφρικής στην οποία µεγάλωσα, απο-
τελούσε κάποτε ένα µικρό µόνο µέρος της Αυτοκρατορίας των Μα-
ντέγκα. Σήµερα, η αυτοκρατορία αυτή δεν υπάρχει πια, οπότε µπορώ
να πω πως κατάγοµαι από το Μάλι, µιας και αυτή είναι η περιοχή που
αναπτύχθηκε η δράση των αφηγητών griot. Εκεί, ακόµα και τα ονόµα-

τα σηµαίνουν κάτι. Για παράδειγµα, Κουγιατέ σηµαίνει «έ-
να µυστικό ανάµεσα σ’ εσένα κι εµένα».

Εκτός από ηθοποιός, συνθέτης και σκηνοθέτης
του θεάτρου, υπήρξατε και δηµόσιος υπάλληλος
για πάρα πολλά χρόνια στην Αφρική. Πώς συν-
δυάζονται όλες αυτές οι ιδιότητες µε το ρόλο
του griot;
Ένας griot κάνει πολλά πράγµατα. Λειτουργεί σαν διαµε-
σολαβητής της κοινότητας, βοηθάει στην αποκατάσταση
και διατήρηση της ισορροπίας, οργανώνει και πραγµατο-
ποιεί τις τελετές, όπως ένα γάµο για παράδειγµα. Μα,
πάνω από όλα, οι griot είναι καλλιτέχνες. Γεννιούνται για
να ερµηνεύουν ρόλους, να τραγουδάνε, να χορεύουν. Για-
τί, εκτός των άλλων, ήµουν και χορευτής. Έχω µάλιστα
διατελέσει καλλιτεχνικός διευθυντής του Εθνικού Μπα-
λέτου στη χώρα µου. Η δουλειά µου ως δηµόσιος υπάλ-
ληλος, µε βοήθησε να συντηρήσω τη θεατρική οµάδα
που είχα φτιάξει τότε και µε την οποία, ανέβαζα και δικά
µου έργα. Ξέρετε, στην Αφρική δυστυχώς η τέχνη δεν
τρέφει τους ανθρώπους της.

Πώς βρέθηκε λοιπόν ένας αφρικανός griot στη
σκηνή του Πίτερ Μπρουκ;
Το έχω πει πολλές όταν µου κάνουν αυτήν την ερώτηση.
∆εν βρέθηκα εγώ στη σκηνή του Πίτερ. Εκείνος µε βρή-
κε, το Μάιο του 1983, όταν ετοίµαζε τη διασκευή του
Μαχαραµπατά, ενός είδους ινδικής µυθολογίας. Μιλάµε
για 12.000 σελίδες, που του πήρε πάνω από δέκα χρόνια
προεργασίας για να ανεβάσει στη σκηνή, αφού η θεατρι-
κή του εκδοχή θα διαρκούσε γύρω στις εννέα ώρες. Με
είδε λοιπόν στην ταινία Les Courage des Autres, ενός
αφρικανού σκηνοθέτη, που είχε σαν θέµα τη σκλαβιά.
Του άρεσα, βρήκε το τηλέφωνό µου και... αυτό ήταν. Η
παράσταση είχε µεγάλη επιτυχία, ανέβηκε σε δύο εκδο-
χές, τη γαλλική και την αγγλική και µ’ αυτήν γυρίσαµε ό-

λον τον κόσµο. Ήρθαµε και στην Ελλάδα, στην Αθήνα. Βρήκα µάλιστα
άτοµα στη Θεσσαλονίκη που µε είχαν δει τότε. Ήταν ένας ρόλος δύ-
σκολος, αλλά µέσα από αυτό το έργο, µου δόθηκε η χαρά και η τιµή
να γνωρίσω και να συνεργαστώ µε 22 αξιόλογους ηθοποιούς από 18
συνολικά εθνικότητες, ανάµεσά τους και τον κ. Χωραφά, τον οποίο θε-
ωρώ πολύ σπουδαίο ηθοποιό του σινεµά, αλλά και του θεάτρου. Τον ί-
διο ρόλο τον ερµήνευσα πάλι, λίγα χρόνια αργότερα, όταν το έργο γυ-
ρίστηκε και σε ταινία.

Αν και σκηνοθέτης του θεάτρου, στον κινηµατογράφο εµ-
φανίζεστε µόνο σαν ηθοποιός. Πώς έτυχε και δεν βρεθήκα-
τε ποτέ πίσω από την κάµερα;
Μπορεί να µην είµαι δηµιουργός καµιάς ταινίας, έχω δηµιουργήσει ό-
µως... έναν σκηνοθέτη. Το γιο µου, τον Hassan Kouyate. Έχω παίξει
σε δύο ταινίες του κι έχω γράψει µουσική γι’ αυτόν, όπως και για πολ-
λά άλλα έργα. Πίσω από την κάµερα δεν έχω βρεθεί, νοµίζω όµως
πως έχω συµβάλλει, µε τον τρόπο µου, στη συλλογική προσπάθεια
που θεωρώ πως απαιτείται για να γίνει µια ταινία.

Πώς βλέπετε τη σηµερινή κινηµατογραφική παραγωγή της
Αφρικής;
Το σινεµά στην Αφρική υποφέρει. ∆εν είναι τόσο το πρόβληµα της πε-

νιχρής κρατικής επιχορήγησης, που δεν ευνοεί την παραγωγή, όσο ε-
κείνο της διανοµής. Θα σας δώσω ένα παράδειγµα. Το Φεστιβάλ αυτό
είναι ∆ιεθνές και κατά τη διάρκειά του προβάλλονται ταινίες από πολ-
λές χώρες του κόσµου, στο πρόγραµµά του όµως δεν περιλαµβάνο-
νται αφρικάνικες παραγωγές. Κι αυτό, γιατί οι ταινίες αυτές δεν έχουν
τύχη στη διανοµή. Παρόλα αυτά, είµαι αισιόδοξος και πιστεύω πως ή-
δη συντελείται ένα άνοιγµα προς τα εκεί.

Συµµερίζεστε δηλαδή την άποψη πως το σινεµά είναι ένα
µέσο επαφής των ανθρώπων µε τη διαφορετικότητα;
Φυσικά. Κάθε δραστηριότητα που δίνει τη δυνατότητα σε ανθρώπους
από διαφορετικές κουλτούρες να «συναντηθούν», είναι ένα άνοιγµα
στη διαφορετικότητα. Κι αυτός ακριβώς είναι και ο ρόλος ενός Φεστι-
βάλ όπως αυτό εδώ, να επιτρέψει την ανταλλαγή απόψεων και τη
γνωριµία µας µε το διαφορετικό. Γιατί µόνο µέσα από την επαφή µας
µε το διαφορετικό µπορούµε να γίνουµε πιο ανεκτικοί στη διαφορετι-
κότητα. Υπάρχει µια ιστορία που µου αρέσει πολύ να διηγoύµαι, η ο-
ποία λέει πως, από όλα τα δεινά αυτής της ζωής, η άγνοια είναι το µε-
γαλύτερο, κι από το θάνατο ακόµα. ∆εν υπάρχει πιο δυστυχισµένος
άνθρωπος στον κόσµο, από αυτόν που δεν έχει περάσει ποτέ το κα-
τώφλι του σπιτιού του. Το Φεστιβάλ αυτό λοιπόν, σας ξαναλέω, είναι έ-
νας τρόπος να έρθει το κοινό του σε επαφή µε άλλες κουλτούρες, µέ-
σω της εικόνας. Ανεξάρτητα από το θέµα µιας ταινίας, εκείνο που θα
µείνει τελικά στο θεατή είναι το στοιχείο της πολιτισµικής διαφοράς.
Μοιάζει σαν το σινεµά να µιλάει για τα στοιχεία της ταυτότητας του
δηµιουργού της.

Μιας και είστε µέλος της κριτικής επιτροπής του Φεστιβάλ,
θα µας πείτε ποιο είναι το στοιχείο εκείνο που για ‘σας κά-
νει µια ταινία να ξεχωρίζει;
Οπωσδήποτε και πάνω από όλα το σενάριο. Αν ο σκηνοθέτης δεν έχει
µια καλή ιστορία στα χέρια του, η ταινία δεν θα έχει πολύ µεγάλη τύ-
χη. Το ίδιο θα συµβεί αν δεν δώσει έµφαση στο να δοµήσει σωστά το
θέµα του, έτσι ώστε να καταλαβαίνει κι ο θεατής ποιο είναι το µήνυµα
που εµπεριέχεται στην ιστορία. Φυσικά, η διανοµή των ρόλων και η
φωτογραφία, παίζουν εξίσου σηµαντικό ρόλο στο τελικό αποτέλεσµα,
αλλά χωρίς καλό σενάριο, δεν υπάρχει ταινία.

Και τα γεγονότα στη Γαλλία; Ποιο είναι το µήνυµα αυτής της
ιστορίας;
Το πρόβληµα έχει πάρει διαστάσεις από τα µίντια. Όλοι βγαίνουν και
λένε την άποψή τους, εντός και εκτός Γαλλίας. Αυτή όµως είναι µια ε-
ξέγερση κοινωνική, ενάντια στη δικαιοσύνη. Οι άνθρωποι αυτοί ζουν
«σπίτι τους», είναι µετανάστες δεύτερης γενιάς και το µόνο που θέ-
λουν είναι να δουλέψουν για να κερδίσουν τα προς το ζην. Ήταν ανα-
µενόµενο κάποια στιγµή να ξεσπάσουν ταραχές, γιατί δεν µπορεί το
γαλλικό κράτος να τους «χρησιµοποιεί» εσαεί χωρίς να τους προσφέ-
ρει δικαίωµα στην ισότητα. Και οι ταραχές δεν έχουν καµία σχέση µε
τις θρησκευτικές διαφορές, όπως ισχυρίζονται κάποιοι. Το θέµα είναι
να αποδεχτούµε τη διαφορετικότητα, ακόµα και µέσα στο σπίτι µας.
Γιατί ο άνθρωπος είναι σαν το ξύλο µέσα στο νερό: µπορεί να µείνει ε-
κεί πολύ καιρό µουλιάζοντας, όµως ποτέ δεν θα γίνει κροκόδειλος.

Συνέντευξη: Γεωργία Aλεξοπούλου

Μπορεί το όνοµά του να σηµαίνει «µυστικό ανάµεσα σ’ εσένα κι εµένα», εγώ όµως,
καθότι µαρτυριάρα, θα σας αποκαλύψω το περιεχόµενο της συζήτησής µου µε το
«σοφό άνθρωπος της σκηνής» και µέλος της Κριτικής Επιτροπής του Φεστιβάλ.
Μάθετε λοιπόν πώς ένας αφρικανός griot βρέθηκε στη σκηνή του Πίτερ Μπρουκ,
και γιατί ένα βρεγµένο ξύλο δεν µπορεί ποτέ να γίνει… κροκόδειλος.

KουγιατέΣοτιγκί

‘‘Το Φεστιβάλ αυτό είναι ένας τρόπος 

να έρθει το κοινό του σε επαφή µε άλλες

κουλτούρες, µέσω της εικόνας

’’
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Η ιρλανδική εκδοχή της Ροζέτας και το πορτραίτο µιας πε-
ριθωριοποιηµένης κοινότητας στη σύγχρονη Ιρλανδία,
γνωστής και ως «Ταξιδιώτες», συναντιούνται σε αυτό το
low budget κινηµατογραφικό ντεµπούτο του φωτογράφου
µόδας Πέρι Όγκντεν.
Εγκατεστηµένοι σε µια ερηµωµένη βιοµηχανική περιοχή
του ∆ουβλίνου, οι «Ταξιδιώτες»  ξεχωρίζουν από τον υπό-
λοιπο πληθυσµό της Ιρλανδίας για την κουλτούρα και την
γλώσσα τους, ζουν σε συνθήκες τριτοκοσµικής φτώχειας
και εξακολουθούν ακόµα και σήµερα να πέφτουν θύµατα
µιας έντονης προκατάληψης από τους συµπατριώτες τους.
Το Κορίτσι Ταξιδιώτης καταγράφει τη σκληρή καθηµερινότη-
τά τους µέσα από την ιστορία ενός δεκάχρονου κοριτσιού και της οικο-
γένειάς του, που προσπαθεί να επιβιώσει στην άκρη του κοινωνικού συ-
στήµατος µε αξιοπρέπεια και περηφάνια, διατηρώντας την ιδιαίτερη
ταυτότητά του.
Η ταινία είναι µερικές βδοµάδες από τη ζωή της Ουίνι, µιας ζωηρής και
ανθεκτικής «Ταξιδιώτισσας» που ζει µαζί µε την αλκοολική µητέρα της
και τα οκτώ αδέλφια της σε ένα σαραβαλιασµένο τροχόσπιτο στην ά-
κρη του δρόµου. Έχοντας αποβληθεί άλλη µία φορά από το σχολείο,
γιατί έχει εµπλακεί σε έναν ακόµα καβγά µε τους συµµαθητές της, η
10χρονη ηρωίδα σκοτώνει το χρόνο της τριγυρνώντας στα προάστια
του ∆ουβλίνου, σνιφάροντας βενζίνη και κάνοντας µικροκλοπές. Όταν
το δηµοτικό συµβούλιο της πόλης προσφέρει στην οικογένεια ένα και-
νούριο σπίτι σε µια δύσκολη κι επικίνδυνη περιοχή της πόλης, µίλια µα-
κριά, η µητέρα αρνείται. Κάποια στιγµή έρχεται η έξωση, που θα στείλει
την οικογένεια αναγκαστικά σε ένα καινούριο µέρος που µοιάζει ακόµα
χειρότερο από την προηγούµενη κατάσταση. Χωρίς σπίτι, χωρίς τρε-
χούµενο νερό αλλά και χωρίς πρόσβαση στην κοινωνία, η οδύσσεια των

«Ταξιδιωτών» συνεχίζεται σαν να µην άλλαξε τίποτα.
Γυρισµένο σε mini DV µε την αισθητική του ντοκιµαντέρ και σε απόλυ-
τα νατουραλιστικό ύφος (επηρεασµένο από τους Βέλγους αδελφούς
Νταρντέν), το Κορίτσι Ταξιδιώτης είναι βγαλµένο από την πραγµατική ζωή
των ηρώων του, οι οποίοι υποδύονται τον ίδιο τους τον εαυτό (οι πε-
ρισσότεροι ηθοποιοί της ταινίας είναι ερασιτέχνες και µέλη της κοινό-
τητας των ιρλανδών «Ταξιδιωτών»), δίνοντας εξαιρετικές ερµηνείες µε
σηµείο αναφοράς αυτήν της µικρής πρωταγωνίστριας Ουίνι Μόγκαν.
Χωρίς τα κλισέ περί πλούσιων και φτωχών, τις ηθικές κρίσεις και τους
µελοδραµατισµούς που εύκολα εγείρει η απεικόνιση ανθρώπων που
ζουν µια δύσκολη ζωή, η ταινία καταφέρνει µια µετωπική, αντικειµενική
αλλά και ευαίσθητη σκιαγράφηση µιας δύσκολης κοινωνικής πραγµατι-
κότητας, που συγκινεί και προβληµατίζει. Το φιλµ συµµετείχε επίσης
στο τµήµα «Discovery» του φεστιβάλ του Τορόντο. Tζ.Π.

» Oλύµπιον, 19:30

H ταινία καταφέρνει µια µετωπική, αντικειµενική
αλλά και ευαίσθητη σκιαγράφηση µιας δύσκολης
κοινωνικής πραγµατικότητας που συγκινεί και
προβληµατίζει

Ένας λογοτέχνης πίσω από την κάµερα 
Είναι δύσκολο να εξηγήσω τι µε έκανε να ασχολη-
θώ µε τον κινηµατογράφο ως σκηνοθέτης. Είναι
σαν να προσπαθώ να εξηγήσω µια ένταση. Απλά, ή-
µουν έτοιµος να το κάνω. Αν πρέπει να βρω ένα
λόγο, αυτός θα ήταν η αναζήτηση ενός πιο υγιούς
τρόπου ζωής. Για δέκα χρόνια ήµουν κλεισµένος
καθηµερινά στο σπίτι κι έγραφα ιστορίες. Πρώτον,
δεν πιστεύω ότι αυτό ήταν υγιές και δεύτερον δεν
βοηθούσε καθόλου την επικοινωνία µε άλλους αν-
θρώπους. Έγινα λοιπόν σκηνοθέτης για να βγαίνω
περισσότερο από το σπίτι και για να µιλήσω µε πε-
ρισσότερους ανθρώπους.

Μια µατιά στην Κινεζοκορεατική 
µειονότητα 
Ο παππούς µου ήταν ένας Κορεάτης µετανάστης
στην Κίνα. Σήµερα ζουν στην Κίνα 2 εκατοµµύρια
Κορεάτες. Αλλά λόγω του πολύ µεγάλου πληθυ-
σµού της χώρας, αυτά τα 2 εκατοµµύρια είναι ένα
µικρό ποσοστό. Όµως, όταν πάω κάπου, µπορώ να
καταλάβω εύκολα τους Κινεζοκορεάτες. Αν µια γυ-
ναίκα πουλάει κίµτσι (κορεατικό τουρσί που φτιά-
χνεται από λαχανικά), µπορώ να καταλάβω ότι κα-
τάγεται από την Κορέα. Και κάθε φορά που τις βλέ-
πω νιώθω ότι είµαστε από το ίδιο σπίτι. Σκέφτοµαι
τη ζωή τους, αν είναι καλή ή κακή, αν είναι ευτυχι-
σµένη. Ανησυχώ γι’ αυτούς τους ανθρώπους, οι ο-
ποίοι ανήκουν σήµερα στα χαµηλότερα στρώµατα
της κινεζικής κοινωνίας. Είναι φτωχοί, ζουν κάτω α-
πό άθλιες συνθήκες αλλά είναι άνθρωποι ευγενικοί
και καλόκαρδοι, που δουλεύουν σκληρά. Όταν τους
βλέπω, πολλές ιδέες για ιστορίες έρχονται στο µυα-
λό µου.

Η σηµασία των τρένων στην ταινία
Προετοιµάζοντας την ταινία, πήγαµε µαζί µε τον
φωτογράφο και τους παραγωγούς µου ένα ταξίδι
στην εξοχή, λίγο έξω από το Πεκίνο, για να ψάξου-
µε τις ιδανικές τοποθεσίες για το γύρισµα. Φτάνο-
ντας σε µια πολύ µικρή πόλη, είδα µια µικρή καλύ-
βα και το πρώτο πράγµα που σκέφτηκα είναι πως
εδώ ζουν φτωχοί άνθρωποι, όπως και η ηρωίδα της
ταινίας µου. Ήταν µια τυχερή σύµπτωση, καθώς πί-
σω από την καλύβα υπήρχε ο σταθµός ενός τρέ-
νου. Και τότε, µου ήρθε η ιδέα του θορύβου που
βιώνουν µέσα τους οι άνθρωποι που διαβιούν σε
πολύ άσχηµες συνθήκες σε σχέση µε τα τραίνα. Ο
σταθµός του τρένου είναι ένα µέρος µε θόρυβο
αλλά επίσης ένα σηµείο όπου οι άνθρωποι αναχω-
ρούν για κάπου. Είναι η ιδέα µιας άλλης προοπτικής
ζωής, µιας µετακίνησης από έναν άσχηµο τόπο σ’
έναν καλύτερο, καινούριο.

Το οπτικό στιλ της ταινίας
Η ηρωίδα βιώνει µια αγχωτική κατάσταση στη ζωή
της. Είναι ένα πρόσωπο απόλυτα παθητικό που δεν
αναλαµβάνει καµία δράση. Η χρήση στατικής κάµε-
ρας µου επέτρεψε να δείξω αυτήν την ακινησία.
Στο τελευταίο µέρος της ταινίας το άλλαξα αυτό. Η
λύπη της ηρωίδας την καθιστά τόσο εύθραυστη,
που σε µια στιγµή µεγάλου πόνου και απελπισίας
αποφασίζει να δράσει µε κάποιο τρόπο, έστω και α-
ποτρόπαιο. Πιστεύω όµως ότι θα βρεθεί σε µια κα-
λύτερη ζωή. Γι’ αυτό χρησιµοποιώ στο τέλος τη µαύ-
ρη οθόνη, όπου ακούγεται µόνο ο ήχος των ποδιών
της καθώς πλησιάζει προς τις ράγες του τρένου, έ-
νας ήχος που σταδιακά αποµακρύνεται από εµάς
για να επιστρέψει αργότερα πιο δυνατά κοντά µας.

Ήθελα να δώσω την αίσθηση της µετακίνησής της
από το µέρος όπου έζησε σ’ ένα άλλο, όπου την
περιµένει ένα καλύτερο µέλλον.

Προβλήµατα λογοκρισίας 
Τώρα, η κινέζικη κινηµατογραφική αγορά είναι πιο
ανοιχτή αλλά αν ήθελα να γυρίσω τελικά αυτήν την
ταινία στην Κίνα, θα έπρεπε να αλλάξω κάποια
πράγµατα που είχα στο µυαλό µου. Το πρώτο είναι
οι σκηνές σεξ, οι οποίες δεν έπρεπε να είναι περι-
γραφικές και κοντινές. Και το δεύτερο είναι ότι
πρέπει να κάνω τον αστυνοµικό να δείχνει σαν έ-
νας καλοσυνάτος τύπος. Από µικρός είχα έναν χα-
ρακτήρα που αν κάποιος µου ζητούσε να αλλάξω
κάτι, δεν θα το έκανα ποτέ. Πιστεύω όµως, ότι θα
έρθει µια µέρα, όπου ως σκηνοθέτης θα µπορώ να
γυρίζω τις ταινίες µου στην Κίνα χωρίς να κάνω
τον παραµικρό συµβιβασµό.

Συνέντευξη:Tζένη Παυλίδου

Kάνοντας για πρώτη φορά ταινία στην Kίνα…
Zhang Lu, σκηνοθέτης της ταινίας Kαρπός στα στάχυα

Έγινα σκηνοθέτης για να βγαίνω

περισσότερο από το σπίτι και για να µιλήσω 

µε περισσότερους ανθρώπους

To κορίτσι Tαξιδιώτης / Pavee lackeen
του Perry Ogden (Iρλανδία, 2005)
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Μια περιπλάνηση στους έρηµους δρόµους της σηµερινής
Τεχεράνης µέσα από ένα νυχτερινό road movie συναντήσε-
ων µε διαφορετικούς  χαρακτήρες, είναι η αφορµή για ένα
κοµψό φεµινιστικό σχόλιο για την κοινωνική θέση της γυναί-
κας σε µια ισλαµική κοινωνία, ειπωµένο µε τα λόγια των αν-
δρών, σε αυτή την πρώτη µεγάλου µήκους ταινία της Ιρανής
ηθοποιού Νίκι Καρίµι.
Το Μια Νύχτα ξεκινάει τη στιγµή που µια νεαρή γυναίκα, η
Νέγκαρ, επιστρέφει από τη δουλειά στο µικρό και στενάχω-
ρο διαµέρισµα, το οποίο µοιράζεται µε τη µητέρα της. Η επι-
κείµενη ερωτική συνάντηση της µητέρας µε τον εραστή της,
αναγκάζει την κόρη να βρει κάποιο άλλο µέρος να περάσει
το βράδυ. Κατευθύνεται λοιπόν προς το σπίτι της καλύτερής
της φίλης και όταν δεν την βρίσκει, αρχίζει να περιφέρεται
στην πόλη όλη νύχτα. Στο διάστηµα αυτό, η νεαρή ηρωίδα θα
βρει προσωρινή στέγη στα αυτοκίνητα τριών ανδρών που θα
προσφερθούν να τη πάνε έως την επόµενη στάση της. Τρεις
άνδρες, ο καθένας από τους οποίους έχει να πει την δική
του ιστορία.
Ένας επιχειρηµατίας που πιστεύει στην πολυγαµία των ανδρών
από τη φύση τους και στη δηµιουργία της γυναίκας από τον
θεό µε στόχο την απόλαυση των ανδρών, ένας µεσοαστός
νευροχειρουργός που τον εγκατέλειψε η αρραβωνιαστικιά του
για να πάει στην Αµερική, και ένας δυστυχισµένος νέος άνδρας που πα-
ρακολουθεί τη γυναίκα του να τον απατά µε τον καλύτερό του φίλο, είναι
οι τρεις άγνωστοι στο δρόµο της Νέγκαρ που θα αποκαλύψουν, µέσα α-
πό τις συζητήσεις τους µαζί της, πολλά για τις σχέσεις µεταξύ ανδρών και
γυναικών και την ισότητα των δύο φύλων στο σηµερινό Ιράν, µε αποκορύ-
φωµα το αναπάντεχο φινάλε της ταινίας.
Γνωστή για τους ρόλους επαναστατηµένων γυναικών στο ιρανικό σινεµά,
η ηθοποιός Νίκι Καρίµι περνάει πίσω από την κάµερα (µετά το µικρού
µήκους φιλµάκι To have and not to have) για να µιλήσει µε ειλικρίνεια και

ευαισθησία για την αγάπη και τις σχέσεις ανδρών – γυναικών κάτω από
το κοινωνικό και θρησκευτικό πέπλο της ισλαµικής κουλτούρας.
Η δυναµική και ευαίσθητη ερµηνεία της νεαρής πρωταγωνίστριας, η φυ-
σική κινηµατογράφηση σε DV του νυχτερινού τοπίου αλλά και οι αντη-
χήσεις από το ∆έκα του Κιαροστάµι αποτελούν τα ατού της «ασυµβίβα-
στης» αυτής ταινίας, η οποία προβλήθηκε και στις Κάνες, στο τµήµα
«Ένα Κάποιο Βλέµµα». Tζ.Π.

» Oλύµπιον, 15:00

Mια νύχτα / Yek shab
της Niki Karimi (Iράν, 2005)

Γνωστή από τους ρόλους επαναστατηµένων γυναικών στο ιρανικό σινεµά, 
η ηθοποιός Νίκι Καρίµι περνάει πίσω από την κάµερα για να µιλήσει µε
ειλικρίνεια και ευαισθησία για την αγάπη και τις σχέσεις ανδρών- γυναικών

Κινηµατογραφικές επιρροές και αναφορές
Αν έπρεπε να επιλέξω τις κινηµατογραφικές µου
αναφορές για τη συγκεκριµένη ταινία, αυτές θα ή-
ταν δύο: Το Baltazar του Ροµπέρ Μπρεσόν για τον
τρόπο που δοµεί την αφήγησή του και τον αργό,
σχεδόν απαθή τρόπο µε τον οποίο κινηµατογραφεί
την αντίδραση των χαρακτήρων, µια εκπληκτική µε-
λέτη πάνω στην παρατήρηση και την αποστασιοποί-
ηση. Και µετά, το Playtime του Ζακ Τατί για τον
τρόπο που στήνει τα διάφορα στοιχεία µέσα στην
κάµερα, έχοντας πολλαπλές περιοχές δράσης µέσα
στο ίδιο κάδρο.

Το σοκαριστικά βίαιο φινάλε
Ήταν µέρος του σεναρίου και της αρχικής ιδέας.
Μου φάνηκε η κατάλληλη κατάληξη για την ιστο-
ρία. Φυσικά είναι πολύ άγρια, αλλά είναι µέρος της
επίδρασης της ταινίας και της πραγµατικότητας της
βίας που υπάρχει στον κόσµο. Η βία υπάρχει κάτω
από την επιφάνεια ακόµα και της πιο πολιτισµένης
κοινωνίας. Το φινάλε της ταινίας είναι µια αντιπαρά-
σταση σε σχέση µε αυτή την πραγµατικότητα. ∆εν
σκεφτόµουν πώς θα αντιδράσουν οι κριτικοί ή οι
θεατές. Αν θα σκεφτούν ότι το τραβάω στα άκρα.
Ακολούθησα το ένστικτό µου για τη λειτουργία αυ-
τού του φινάλε µέσα στην ταινία.

Η ευκολία της βίας
Πιστεύω σίγουρα πως κάθε άνθρωπος είναι ικανός
να ασκήσει σκληρή βία. Ακόµα κι αν αυτό δεν είναι
ορατό. Στην Αγγλία υπάρχει µια ιδιότυπη κατάστα-
ση. Η αγριότητα  του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου (ο ο-
ποίος έχει µια ουσιαστική θέση µέσα στην ταινία)
είχε µια πολύ δυνατή επίδραση σε όλες τις χώρες
που βρέθηκαν πολύ κοντά στη βία και την κατα-
στροφή του. Για την Αγγλία, που δεν δέχθηκε εισβο-
λή και δεν αναγκάστηκε να έρθει πρόσωπο µε πρό-
σωπο µε αυτή την αγριότητα, τουλάχιστον σε σχέση
µε τη Γαλλία, υπάρχει ένα είδος αποστασιοποίησης
σε αυτό το ζήτηµα. Όµως, η εισβολή στο Ιράκ και
στο Αφγανιστάν έδειξε τη βία που κρύβεται µέσα
µας. Ακόµα και κατά τη διάρκεια των βρετανικών ε-
πιθέσεων, συνεχίζαµε να ζούµε φυσιολογικά σαν
να µην συµβαίνει τίποτα, ενώ άνθρωποι πέθαιναν
κάθε µέρα. Η βία είναι λοιπόν βαθιά µέσα µας, α-
πλά δεν τη βλέπουµε.

Η χρήση αρχειακού υλικού και 
επικαίρων στην ταινία 
Έχει να κάνει µε τον τρόπο που βλέπουµε τους ε-

αυτούς µας στην Αγγλία. Στην ταινία υπάρχουν ει-
κόνες θριάµβου από τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο, ό-
που η Αγγλία πανηγυρίζει για τη νίκη της. Στην Αγ-
γλία, ο Β’ Παγκόσµιος Πόλεµος είναι πολύ δηµοφι-
λής µέχρι σήµερα. Η εικόνα του Τσώρτσιλ να σχη-
µατίζει µε τα χέρια του το σήµα της νίκης, υπο-
γραµµίζει την αίσθηση που έχει και σήµερα η Αγ-
γλία του Μπλερ ότι είναι δύναµη προσφοράς κι έ-
νας καθοριστικός παράγοντας στις διεθνείς σχέ-
σεις. Κι έτσι, ήταν ενδιαφέρον για ‘µένα να αντιµε-
τωπίζω µετωπικά αυτήν την ιδέα, χρησιµοποιώντας
απευθείας υλικό των media.

Η συνεργασία µε τον Γιώργο Αρβανίτη
Του έδειξα το πρώτο µου φιλµ, του µίλησα για το
πρότζεκτ του Ρόµπερτ Καρµάικλ, διάβασε το σε-
νάριο και ενδιαφέρθηκε. Βρήκαµε µαζί τις τοποθε-
σίες στην Αγγλία, µιλήσαµε για το οπτικό στιλ που
ήθελα να επιτύχω στην ταινία και είδα ότι είχαµε
τις ίδιες ιδέες. Ήταν σπουδαίο που ήταν διαθέσιµος
για την ταινία µου. Ο τοµέας τον οποίο ανέλαβε και
στον οποίο είναι αυθεντία είναι οι φωτισµοί της ται-
νίας, αλλά όλα τα κάδρα και οι γωνίες λήψης ήταν
δικός µου σχεδιασµός. Όταν έχεις µια ιδέα, έχει µια
φοβερή ικανότητα να την αντιλαµβάνεται και να
την πραγµατώνει. Και λόγω της εµπειρίας του, ήταν
αυτός που πρόσεχε όλες τις λεπτοµέρειες και µου
υποδείκνυε τα προβλήµατα, αν κάτι πήγαινε λάθος.
Ήταν σηµαντικό που βρισκόταν στο σετ.

Για το βουκολικό φινάλε της ταινίας και το
ινδικό χάικου 
Υποθέτω πως, όλοι θα περίµεναν τα παιδιά να συλ-
ληφθούν για το αποτρόπαιο έγκληµα που έχουν
διαπράξει. Προσωπικά, δεν µου αρέσει ως σκηνο-
θέτης να δείχνω το προφανές σε µια ταινία, θέλω
να αφήνω πράγµατα στη φαντασία του θεατή.

Όσον αφορά το τέλος της ταινίας, ήταν φανερό για
‘µένα πως θα συλλαµβάνονταν, οπότε δεν θα είχε
ενδιαφέρον να δείξω αυτό. Ήταν καλύτερα να α-
φήσω την ιδέα ότι τα παιδιά θα αναγεννηθούν µετά
την πράξη τους. Γι’ αυτό έβαλα τους χαρακτήρες να
εξαφανίζονται µέσα στο ηλιοβασίλεµα, αφήνοντας
την ιδέα µιας καινούριας µέρας, όπου υποθέτω
πως τα πράγµατα θα επαναληφθούν µε τον ίδιο
τρόπο. Ίσως πάλι όχι. Ένας από τους λόγους που
χρησιµοποίησα το ινδικό χάικου στο φινάλε, ήταν
για να τονίσω τη δυνατότητα µιας εντελώς αντίθε-
της προοπτικής για τους χαρακτήρες απ’ αυτήν της
µετα-αυτοκρατορικής καπιταλιστικής ηθικής που υ-
πάρχει σήµερα στην Αγγλία. Ένα άλλο είδος πίστης.

Μια ταινία για την ίδια τη φύση του κινηµα-
τογράφου;
Πάντα ήθελα να κάνω ταινίες όπου οι άνθρωποι α-
ντιλαµβάνονται την κατασκευή αυτού που βλέπουν
στην οθόνη, µ’ ένα είδος αποστασιοποίησης. ∆εν
σκόπευα να κάνω κάποιο κήρυγµα για το χειρισµό
του θεατή από τα media, αλλά δεν µου αρέσει και
η απλούστευση στην παρατήρηση των γεγονότων.
Ο καθηγητής κινηµατογράφου στην ταινία είναι έ-
νας τρόπος να µιλήσω για την κριτική στάση που
πρέπει να έχουµε απέναντι στην εικόνα.

Συνέντευξη:Tζένη Παυλίδου

Για ένα άλλο είδος πίστης στην Aγγλία, σήµερα…
Thomas Clay, σκηνοθέτης της ταινίας H µεγάλη έκσταση του Pόµπερτ Kαρµάικλ

Πάντα ήθελα να κάνω ταινίες όπου οι άνθρωποι

αντιλαµβάνονται την κατασκευή αυτού που

βλέπουν στην οθόνη, µ’ ένα είδος

αποστασιοποίησης
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Γιατί έγινε ηθοποιός
Είναι µια ερώτηση που µου γίνεται συχνά αλλά δεν έ-
χει νόηµα γιατί δεν θα µπορούσα ποτέ να κάνω κάτι
άλλο.Νιώθω ότι είναι κάτι που υπήρχε πάντα µέσα
µου. Είναι κάτι που µε παθιάζει κάθε µέρα και περισ-
σότερο. Είχα την τύχη να συναντήσω τους κατάλλη-
λους ανθρώπους ώστε να το ακολουθήσω ως επάγ-
γελµα. Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Erick Zon-
ca, σκηνοθέτη της ταινίας H ονειρεµένη ζωή των
αγγέλων, µε τον οποίο έκανα την πρώτη µου δουλειά.

Η προσέγγιση ενός ρόλου
Υπάρχουν διάφορα στάδια στον τρόπο που προσεγ-
γίζεις ένα ρόλο. Κατ’ αρχήν είναι η ανάγνωση του
σεναρίου και στη συνέχεια η συνάντηση µε τον
σκηνοθέτη. Υπάρχει και η δουλειά που κάνεις µόνη
σου ώστε να ανακαλύψεις, κυρίως, την προσωπικό-
τητα του ρόλου. Από εκεί και πέρα έχει να κάνει µε
την επαφή που έχεις µε το σκηνοθέτη. Αυτό που
µπορεί να µε εµπνεύσει είναι σίγουρα ο παρτενέρ.
Μετά, κατά τη διάρκεια των γυρισµάτων πλέον α-
φήνω να µε οδηγήσει η έµπνευση της στιγµής.

Ευρωπαϊκός κινηµατογράφος
Στην Ευρώπη υπάρχει ένας πολιτιστικός πλούτος
που έρχεται σε αντίθεση µε την παγκοσµιοποίηση
και την επιβολή του αµερικανικού κινηµατογράφου.
Εκεί υπάρχουν πολύ συγκεκριµένα στερεότυπα, ε-
νώ η Ευρώπη διατηρεί µια πολιτιστική διαφορετικό-

τητα ως προς τη γλώσσα. Εδώ υπάρχουν πολλά
στοιχεία, τα οποία θέλουν να εκφραστούν µέσα α-
πό τον κινηµατογράφο. Πρέπει πραγµατικά να πα-
λέψουµε ώστε οι νέοι ταλαντούχοι κινηµατογραφι-
στές της Ευρώπης να συνεχίσουν να κάνουν ται-
νίες και να τις προβάλουν.

Είναι µακριά το Xόλιγουντ;
Θα µπορούσα να δουλέψω στο Xόλιγουντ, αν φυσι-
κά είχα πρόταση από κάποιον σκηνοθέτη που µε
ενδιαφέρει και σε περίπτωση που έψαχνε εκείνος
να µε βρει. Προς το παρόν δεν έχω διάθεση να
προσπαθήσω να µπω οπωσδήποτε σ’ αυτό το σύ-
στηµα. Πιο πολύ µε ενδιαφέρει να επικεντρωθώ
στον ποιοτικό κινηµατογράφο. Έχω κάνει, για παρά-
δειγµα, ταινίες στο Βέλγιο, στη Γαλλία, στο Κιργιστάν.
Αυτό είναι το είδος που µε αντιπροσωπεύει.

Ο ρόλος ενός βραβείου
Αλήθεια, ήταν µεγάλη έκπληξη για ‘µένα να λάβω
αυτά τα βραβεία (Vigo, Carmet, César). ∆εν περίµε-
να να έρθουν τόσο σύντοµα. Ένα βραβείο είναι κάτι
που έρχεται µετά από σχετικά µακρόχρονη καριέ-
ρα. Σε εµένα ήρθε πολύ γρήγορα και µε σόκαρε
µπορώ να πω. Φυσικά το σοκ ήταν πολύ ευχάριστο.
Επίσης, θα έλεγα ότι µου έδωσε περισσότερη αυτο-
πεποίθηση και ως ηθοποιό και ως γυναίκα. Όσον α-
φορά τη δουλειά, µε τα βραβεία άλλαξαν πολλά. Εί-
χα πάντα το άγχος να τρέχω από κάστινγκ σε κά-

στινγκ, όπως όλοι οι ηθοποιοί και στο τέλος να µου
λένε ότι θα πάρουν κάποιον άλλον. Και ξαφνικά κά-
θοµαι σπίτι, έρχονται τα σενάρια και το µόνο που
κάνω είναι να επιλέγω ποιο µ’ αρέσει και ποιο όχι.
Αυτό είναι µεγάλη πολυτέλεια. Όσον αφορά τις επι-
λογές µου, δεν πιστεύω ότι µετά τα βραβεία πρέπει
να είναι πιο προσεκτικές. Ούτως ή άλλως λειτουρ-
γώ πάντα µε την καρδιά, µε το ένστικτο. Υπάρχουν
φορές που έχω κάνει λάθος άλλα δεν µε πειράζει,
γιατί ξέρω ότι αυτό που κάνω είναι ειλικρινές.

Τραγούδι
Έχω κάνει µαθήµατα τραγουδιού αλλά δεν παίζω
κάποιο όργανο. Το τραγούδι µε κάνει να νιώθω πιο
ελεύθερη. Είναι κάτι που αγγίζει βαθιά τα συναι-
σθήµατά µου και µε βοηθάει πολύ στην ερµηνεία
ενός ρόλου. Γενικά, ένας ηθοποιός πρέπει να νιώθει
ελεύθερος και µε το µυαλό και µε το σώµα.

Κριτήρια επιλογής ταινίας
Σε µια ταινία όλα παίζουν πολύ σηµαντικό ρόλο.Η ε-
ξέλιξη του σεναρίου, η µατιά του σκηνοθέτη, το παί-
ξιµο των ηθοποιών. Έχει σηµασία η πρώτη αντίδρα-
ση, όπως αυτή του κάθε θεατή. Πρώτα έχει σηµασία
αν θα µ’ αγγίξει µια ταινία και µετά οι παραπάνω πα-
ράµετροι. Το καλό στη σύνθεση της Κριτικής Επιτρο-
πής είναι ότι όλοι κάνουµε διαφορετικό επάγγελµα
και έτσι ο καθένας έχει και µια διαφορετική µατιά.
Είναι ωραίο να µοιραζόµαστε κάποιες ιδέες και να
τις εξελίσσουµε. Είναι µια καταπληκτική εµπειρία.

Σηµαντικότερος ρόλος
Σίγουρα ο πιο γνωστός ρόλος που έκανα είναι αυ-
τός στην Ονειρεµένη ζωή των αγγέλων. Όµως
δε θα µπορούσα να ξεχωρίσω κάποιον ρόλο από ό-
λους αυτούς που έχω κάνει. Όλοι µ’ άρεσαν για
διαφορετικούς λόγους ο καθένας.

Όνειρα
Συνήθως όταν επιδιώκω κάτι που θέλω πολύ, στο
τέλος αποβαίνει καταστροφικό. Έτσι προτιµώ να µη
σκέφτοµαι ότι θέλω να δουλέψω συγκεκριµένα µε
τον έναν ή τον άλλο σκηνοθέτη. Προτιµώ να αφή-
νω τη ζωή να τα φέρνει µόνη της. Υπάρχουν βέ-
βαια πολλοί σκηνοθέτες που θαυµάζω όπως οι
Μάρτιν Σκορτσέζε, Γουόγκ Καρ Γουάι.

Η γιορτή του κινηµατογράφου
Αυτό που µ’ αρέσει στα Φεστιβάλ είναι ότι µέσα σε
10 µέρες έχεις τη δυνατότητα να βλέπεις τόσες
ταινίες. Ιδιαίτερα όταν µερικές από αυτές δεν βγαί-
νουν ποτέ στις αίθουσες ή έχουν πολύ περιορισµέ-
νη διανοµή. Ο αµερικανικός κινηµατογράφος συν-
θλίβει τα πάντα. Έτσι, οι φεστιβαλικές ταινίες έχουν
πολύ µικρό χώρο. Εδώ έχουµε την ευκαιρία να ανα-
καλύψουµε καινούργια ταλέντα αλλά και να δούµε
ρετροσπεκτίβες σπουδαίων δηµιουργών.

Φεστιβάλ
Έρχοµαι πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη και στο Φε-
στιβάλ. Μ’αρέσει πάρα πολύ.

Συνέντευξη: Όλγα Kοζάτη

‘‘Πιο πολύ µε ενδιαφέρει να επικεντρωθώ στον ποιοτικό

κινηµατογράφο. Έχω κάνει, για παράδειγµα, ταινίες στο

Βέλγιο, στη Γαλλία, στο Κιργιστάν. Αυτό είναι το είδος που

µε αντιπροσωπεύει

’’

Τη γνωρίσαµε όταν ερµήνευσε τη Μαρί στην Ονειρεµένη ζωή των αγγέλων. Από τότε, µετά το
“δώρο” του Zonca, προχωράει µε αργά και σταθερά βήµατα. Η πολυβραβευµένη βελγίδα
ηθοποιός, µέλος της Κριτικής Επιτροπής, µοιάζει µε την πρώτη µατιά εύθραυστη.
Μέσα από τη συζήτηση, όµως, αποκαλύπτει σταδιακά έναν κρυµµένο δυναµισµό.

RégnierNatacha

[ OI EK∆OΣEIΣ TOY ΦEΣTIBAΛ ]
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1980. Το El Salvador, µια µικρή χώρα στην κε-
ντρική Αµερική, ταλαιπωρείται από έναν εµφύ-
λιο πόλεµο, που διήρκησε συνολικά 12 χρόνια.
Αντίπαλοι, η ενεργά υποστηριζόµενη από τις
ΗΠΑ στρατιωτική δικτατορία και η αντάρτικη
οργάνωση Farabundo Marti. Κοντά στη γραµµή
του πυρός, σε µια µικρή κωµόπολη, ζει ο
11χρόνος Chava. Ο πατέρας του έφυγε µετανά-
στης στις ΗΠΑ και ο Chava ζει µαζί µε τη µη-
τέρα του, την αδελφή του Rosita και το µικρό
του αδελφό Ricardito. Η ζωή είναι δύσκολη,
καθώς η οικογένεια µένει σε µια παράγκα και η
µητέρα είναι αναγκασµένη να εργάζεται ως µο-
δίστρα. Παράλληλα, είναι και επικίνδυνη, αφού
στη µικρή κωµόπολη έχει επιβληθεί ένα καθε-
στώς τροµοκρατίας και οι συγκρούσεις ανάµε-
σα σε αντάρτικες οµάδες και το στρατό είναι
συχνές και σφοδρές. Ένα πρωί, εισβάλλει στο
σχολείο του Chava µια οµάδα στρατιωτών: συ-
γκεντρώνει µια οµάδα παιδιών και τα παίρνει
µαζί τους. Τα παιδιά αυτά θα εκπαιδευτούν για
να γίνουν ανήλικοι στρατιώτες: µια τακτική που
χρησιµοποιείται ευρέως στον Tρίτο Kόσµο, σε

πολέµους στην Αφρική και Λατινι-
κή Αµερική. Μια µέρα, επισκέπτε-
ται το σπίτι του Chava ο θείος του,
ο αδελφός της µητέρας του, και
του δωρίζει ένα ραδιόφωνο για να
ακούει το ράδιο Venceremos, το
ραδιοφωνικό σταθµό των ανταρ-
τών. Ο Chava ζει µια παιδική ηλικία
που έχει µια ηµεροµηνία λήξης: σύ-
ντοµα θα γίνει 12 χρονών και θα ε-
πιστρατευθεί µε τη βία.
Βασισµένη σε µια αληθινή ιστορία, η ταινία α-
νήκει σ’ ένα είδος ταινιών που στέκεται κριτι-
κά στην ανάµειξη των ΗΠΑ στην Κεντρική Α-
µερική. Αν και η ταινία επικεντρώνεται στο
πρόσωπο του 11χρονου ήρωα, οι πολιτικές δια-
στάσεις της ταινίας δεν είναι αµελητέες. Γνω-
στός για τις ταινίες του στο Χόλιγουντ, When
a Man Loves a Woman και Message in a Bottle, ο
Luis Mandoki αποφεύγει εδώ τον εύκολο συ-
ναισθηµατισµό. Απεικονίζει, στο ύφος ενός τη-
λεοπτικού πολεµικού ρεπορτάζ, τον ήρωά του
ως ένα απλό παιδί, που βρίσκεται σε διασταυ-

ρούµενα πυρά. Η αγριότητα και η βαρβαρότη-
τα του πολέµου συντρίβουν την παιδική του η-
λικία και ο µικρός ήρωας καλείται να πάρει κά-
ποιες σηµαντικές αποφάσεις και να αντιµετω-
πίσει κάποια σοβαρά ηθικά διλήµµατα. Αυτό
που περιγράφει η ταινία είναι η πάλη ανάµεσα
στις δυνάµεις της καταστροφής και σ’ αυτές
της ζωής, µε φόντο µια διαδικασία βίαιης και
απότοµης ενηλικίωσης.

» Πλατεία-Odeon, 22:30

H ταινία απεικονίζει, στο ύφος ενός τηλεοπτικού πολεµικού ρεπορτάζ,
ένα απλό παιδί που βρίσκεται σε διασταυρούµενα πυρά

AΘώες φωνές / Voces inocentes
του Luis Mandoki (Mεξικό-HΠA-Πόρτο Pίκο, 2005)

ΤΟ ΧΟΛΙΓΟΥΝΤ
Το πολιτικό στοιχείο ήταν πάντα ένα κοµµάτι του
έργου µου, ιδιαίτερα στα ντοκιµαντέρ που έκανα
στις αρχές της καριέρας µου. Το πρόβληµα ήταν ότι,
όταν το Χόλιγουντ µου άνοιξε τις πόρτες, είχα µια
µεγάλη ευκαιρία να δουλέψω. Όταν ήµουν στο Με-
ξικό ήταν πρακτικά αδύνατον να χρηµατοδοτήσω
τις ταινίες µου. Η ταινία Gaby για παράδειγµα, αρχι-
κά επρόκειτο να γυριστεί στα Ισπανικά, όµως δεν
µπόρεσα να βρω χρηµατοδότηση. Έπρεπε να τη
µεταφράσω στα Αγγλικά για να µπορέσω να την
κάνω. Έτσι µπόρεσα να κάνω στο Χόλιγουντ όλες
αυτές τις ταινίες. Όµως την ίδια στιγµή, το Χόλιγου-
ντ σε τυποποιεί και σου κολλά µια ετικέτα και θέλει
να κάνεις συνεχώς το ίδιο είδος ταινίας. Έτσι όταν
βρήκα το σενάριο της ταινίας Voces Inocentes ή-
ταν σαν να επέστρεφα σ’ ένα µέρος του εαυτού
µου, το οποίο δεν έχει την ευκαιρία να εκφρασθεί.

ΤΟ ΣΕΝΑΡΙΟ
[…] Βρήκα το σενάριο σε µια εποχή που ήµουν α-
πογοητευµένος από τα σενάρια που µου έστελναν.
∆έχθηκα µια πρόταση να κάνω ένα διαφηµιστικό
για µια εταιρεία τηλεφωνίας, κάτι που δεν µ’ ενδιέ-
φερε. Ωστόσο, την αποδέχθηκα. Ήταν στα ισπανικά
και έκανα τη διανοµή ρόλων. Είδα εκατοντάδες υ-
ποψηφίους. Εκεί γνώρισα τον Oscar Torres. Αισθάν-
θηκα κάποιου είδους σχέση µαζί του και έτσι τον ε-
πέλεξα για το ρόλο στο διαφηµιστικό. Στο τέλος
των γυρισµάτων µου είπε: «Κύριε, µπορώ να σας
δώσω αυτό το σενάριο;». Ήταν το σενάριο του
Voces Inocentes. Επειδή αισθάνθηκα αυτό το δέσι-
µο µαζί του, πήρα το σενάριο µαζί µου, το διάβασα
και δεν µπορούσα να το αφήσω. Έτσι άρχισαν όλα.

ΟΙ ΗΠΑ ΚΑΙ Η ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΑΜΕΡΙΚΗ
[…] Για ‘µένα η ταινία δεν είναι µια κριτική της Α-
µερικής και των άλλων παγκοσµίων δυνάµεων. Εί-

ναι µια κριτική µιας εκδοχής της αµερικάνικης πολι-
τικής που πιστεύει ότι µπορεί να επεµβαίνει στις
άλλες χώρες. Υπάρχει για τον πόλεµο στο Ιράκ, η
περίπτωση του Oliver North που ήταν πολύ δρα-
στήριος στην Κεντρική Αµερική. ∆ήλωσε ότι θα έ-
πρεπε να κάνουµε στον πόλεµο στο Ιράκ, ότι κάνα-
µε µε το Σαλβαντόρ. Μιλούσε για αποσπάσµατα θα-
νάτου. Έτσι, η ταινία αυτή προσπαθεί να προκαλέσει
την προσοχή στο γεγονός ότι όταν παίρνουµε από-
φαση να εισβάλλουµε σε µια άλλη χώρα, αυτό το
γεγονός έχει επιπτώσεις στις ζωές των απλών αν-
θρώπων. Νοµίζω ότι οι Αµερικανοί θα έπρεπε να
αρχίσουν να προβληµατίζονται για το τι κάνει η κυ-
βέρνησή µας και θα πρέπει να κάνουµε κάτι για να
το σταµατήσουµε αυτό.

Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΟ ΙΡΑΚ
[…] Καθώς έκανα την ταινία, παρακολουθούσα
στις ειδήσεις τους βοµβαρδισµούς στη Βαγδάτη.

Έβλεπες τα πράσινα φώτα πάνω από την πόλη,
τους βοµβαρδισµούς και όλα έδειχναν σχεδόν ω-
ραία. Ποτέ δεν µας έδειχναν το ανθρώπινο κόστος
των πράξεών µας. ∆εν µας έδειχναν τι συνέβαινε
στις σχολικές τάξεις, στα σπίτια. Κατά τη διάρκεια
των βοµβαρδισµών υπήρχαν παιδιά που κοιµόντου-
σαν στα κρεβάτια τους, όπως στην ταινία. Αυτό δεν
το σκεφτόµαστε. Και η κυβέρνηση δεν θέλει να το
σκεφτόµαστε. Έτσι η ταινία ελπίζω να µας συνειδη-
τοποιήσει σε σχέση µε τις επιπτώσεις που έχουν
τέτοιες αποφάσεις.

ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ
Σε τελική κατάληξη, το να σκέφτεσαι τα παιδιά του
κόσµου δεν είναι µια αντιαµερικανική πράξη. Πι-
στεύω ότι σαν Αµερικανοί υπερασπιζόµαστε την ε-
λευθερία, τη δηµοκρατία και το δικαίωµα στην επι-
λογή. Ελπίζω να υπάρξουν περισσότερες ταινίες
που να µιλούν γι’ αυτά. Θα έπρεπε, επειδή δεν εί-
ναι πρώτο θέµα στις ειδήσεις αυτές τις µέρες το
γεγονός ότι υπάρχουν περισσότερες από 300 χιλιά-
δες παιδιά που πολεµούν σαν στρατιώτες σε πολε-
µικές συγκρούσεις σ’ όλο τον κόσµο. Ήταν κάτι που
δεν γνώριζα πριν ανακατευτώ µε το σενάριο και εί-
ναι κάτι που οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν. Αν ή-
ταν το παιδί µου ή το παιδί σου τότε θα ενδιαφερό-
µασταν.
[…] ∆εν µπορείς να πιστεύεις ότι θα αλλάξεις τον
κόσµο µε µια κίνηση, ωστόσο γνωρίζω ότι µια ταινία
µπορεί να αλλάξει ορισµένες ζωές. Και αυτές οι λί-
γες ζωές µπορούν να αλλάξουν λίγες ακόµα. Έτσι
ελπίζω ότι µπορούµε να κάνουµε κάτι.

(δηλώσεις στη ηλεκτρονική τοποθεσία
www.Nytheatre–wire.com)

Kριτική µιας εκδοχής της αµερικάνικης πολιτικής
Luis Mandoki, σκηνοθέτης της ταινίας

Oι κάκτοι / Los magueyes
του Rubén Gomez (Mεξικό, 1962)
Μια µικρού µήκους ταινία όπου φωτογραφίες των κάκτων
του τίτλου αποκτούν δραµατική δύναµη µέσα από µια περί-
πλοκη άσκηση µοντάζ.

H µυστική συνταγή / La formula secreta
του Rubén Gomez (Mεξικό, 1964)
Ένα είδος ποιητικού δοκιµίου, µε γερή δόση φαντασίας και
µαύρου χιούµορ, που δεν πρόκειται ούτε για ταινία µε υπό-
θεση ούτε για ντοκιµαντέρ.

Σαλόν Mέξικο / Salon México
του Emilio Fernandez (Mεξικό, 1948)
Η Μερσέδες εργάζεται ως χορεύτρια στο καµπαρέ για να
πληρώνει τις σπουδές της µικρής της αδελφής, η οποία δεν
υποψιάζεται καν τι δουλειά κάνει η αδελφή της, και ονειρεύ-
εται να παντρευτεί ένα νεαρό πιλότο… 

» Ciné Σταύρος Tορνές, 13:15

Aκατάβλητο Mεξικό
Reed, México insurgente
του Paul Leduc (Mεξικό, 1970)
Το 1913, ένας αµερικανός δηµοσιογράφος έµεινε στο Mεξικό
18 µήνες, κερδίζοντας την εµπιστοσύνη των επαναστατών
και καταλήγοντας να συµµετάσχει ενεργά στις µάχες, αφού
ζούσε κι αυτός µαζί µε τους στρατιώτες.

» Ciné Σταύρος Tορνές, 16:15





Αν νιώθω Flaming lip; Έτσι νοµίζω! ∆ούλεψα σε τό-
σα βιντεοκλίπ µαζί τους και πέρασα ατέλειωτες ώ-
ρες µε τον Ουέιν. Είναι ένα πολύ τρυφερό συναί-
σθηµα, µια υπέροχη φιλία. Νοµίζω ότι ο χαρακτηρι-
σµός του τίτλου τούς πηγαίνει γάντι. Άλλωστε, προ-
έκυψε από µια δική τους συζήτηση για µια οµάδα
αµερικάνικου φούτµπολ µε αυτό το όνοµα, η οποία
είναι εξίσου αντισυµβατική.

Πότε αποφάσισες ότι το τεράστιο κινηµα-
τογραφηµένο υλικό θα γινόταν ντοκιµα-
ντέρ;
Όπως σου είπα, γύριζα τα βιντεοκλίπ τους από το
1993. Ήταν πολλά χρόνια µετά, γύρω στα 1999-
2000, που συνάντησα τον αδερφό του Ουέιν και υ-

πεύθυνο του οικογενειακού αρχείου. Όταν παρακο-
λούθησα ένα βίντεο µε το συγκρότηµα να παίζει
φούτµπολ στην αυλή του σπιτιού, συνειδητοποίησα
ότι υπήρχε κάτι πέρα από τη µουσική. Κάτι που εί-
χε να κάνει περισσότερο µε έναν οικογενειακό δε-
σµό.

Θα έλεγες ότι το ντοκιµαντέρ είναι «όλη η
αλήθεια για τους Flaming lips» ή απλώς η
δική σου αλήθεια;
Θα έλεγα ότι είναι αποκλειστικά η προσωπική µου
οπτική γωνία, η αλήθεια που βίωσα εγώ. Έχει ταυ-
τόχρονα και ιστορική αξία για την πορεία του συ-
γκροτήµατος, αλλά ποτέ δεν προσπάθησα να είµαι
«αντικειµενικός». Η συναισθηµατική µου εµπλοκή
ήταν πολύ µεγάλη.

Ποιες είναι οι πιο δυσάρεστες στιγµές που
θυµάσαι µέσα σε τόσα χρόνια; Ίσως κάποια

αποσπάσµατα που τα µέλη του συγκροτή-
µατος σου ζήτησαν να µη συµπεριλάβεις;
Προφανώς και η σκηνή όπου ο Στηβ κάνει χρήση
ναρκωτικών είναι πολύ προσωπική και έντονη. Από
την άλλη, χωρίς αυτήν ίσως να µην υπήρχε το ντο-
κιµαντέρ. Κάποια πραγµατικά δυσάρεστη, δεν ξέρω,
δύσκολη ερώτηση.
Ζήτηµα απαγόρευσης από το συγκρότηµα δεν τέ-
θηκε. Απλούστατα, η σκηνή του Στηβ είναι στην
πραγµατικότητα πιο µεγάλη. Κάνει διαδοχικές από-
πειρες να βρει φλέβα, µε αποτέλεσµα µερικές ει-
κόνες να είναι αρκετά σκληρές. Μου ζήτησε να α-
φήσω έγω κάποιες από αυτές και δεν είχα κανένα
πρόβληµα.

Συνέντευξη: Kωνσταντίνος Σαµαράς
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Xα! Xα! Πολύ αστείο / Funny ha ha
του Andrew Bujalski (HΠA, 2003)
Η 23χρονη Μάρνι µόλις έχει τελειώσει τις
σπουδές της και θέλει να βρει µια προσωρινή
δουλειά. Αντί να ψάχνει όµως τις αγγελίες, συ-
µπεριφέρεται λες και είναι ακόµα φοιτήτρια,
κάνοντας βόλτες, πίνοντας αλκοόλ και συνα-
ντώντας φίλους, γνωστούς, πρώην και πιθανούς
µελλοντικούς συντρόφους.

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

Γεννηµένος δολοφόνος / Koroshi no rakurin
του Seijun Suzuki (Iαπωνία, 1967)
Ο Νο. 3 στην παγκόσµια κατάταξη επαγγελµα-
τιών δολοφόνων αναλαµβάνει µια σειρά απο-
στολές. Θα γνωρίσει µια µυστηριώδη γυναίκα
και θα την ερωτευθεί. Παράλληλα, θα εµπλακεί
σε µια σειρά συγκρούσεων µε άλλους επαγ-
γελµατίες δολοφόνους. Αδιαφορώντας και πε-
ριγελώντας τις συµβάσεις του γκανγκστερικού
φιλµ, ο σκηνοθέτης οργανώνει µια σειρά από
οπτικές εκπλήξεις –τυπικές της εφευρετικότη-
τάς του– που συλλαµβάνουν το θεατή εξ α-
πρόοπτου.

» Seijun Suzuki Tribute • Ciné Tζον Kασσαβέτης, 15:30

Tο καλοκαίρι των κοριτσιών Γκαρσία
How the Garcia girls spent their summer
της Georgina Riedel (HΠA, 2005)
Tρεις γυναίκες, τρεις διαφορετικές γενιές µιας
οικογένειας, ζουν την ερωτική τους αναγέννη-
ση. Η ∆όνια αγοράζει ένα αµάξι και ερωτεύε-

ται τον δάσκαλο της οδήγησης. Η κόρη της, η
Λολίτα, αντιµετωπίζει την «ξηρασία» στην ε-
ρωτική της ζωή, µέχρι που τα πράγµατα απο-
κτούν ενδιαφέρον στο χασάπικο όπου δου-
λεύει. Η κόρη της Λολίτα, η Μπλάνκα, ζει τη δι-
κή της σεξουαλική αφύπνιση.

» Nέοι Aµερικανοί • Παύλος Zάννας, 17:00

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 που επιβεβαιώνουν την απειρία και
την αφέλειά τους…

» ID-05 • Ciné Tζον Kασσαβέτης, 18:00

Mείνε µαζί µου / Be with me
του Eric Khoo (Σιγκαπούρη, 2004)
Η ταινία αποτελείται από τρεις ιστορίες µε θέ-
µα τη λαχτάρα για ένα αγαπηµένο πρόσωπο.
Στην πρώτη, ένας ηλικιωµένος µαγαζάτορας, ο
οποίος έχασε τη γυναίκα του κι από τότε ζει

µες τη µοναξιά, βγαίνει από την απελπισία του
όταν διαβάζει µια αυτοβιογραφία και µετά
γνωρίζει τη συγγραφέα, µια γυναίκα που έχασε
την ακοή και την όρασή της στα 14 της. Στη
δεύτερη ιστορία, ο Φάτι, ένας πενηντάρης σε-
κιουριτάς, ζει για το καλό φαγητό και τον έρω-
τά του για µια όµορφη γειτόνισσά του. Στην
τρίτη, δυο έφηβες µαθήτριες γνωρίζονται µέ-
σω του internet και ερωτεύονται.

» ID-05 • Ciné Tζον Kασσαβέτης, 20:30

Περιµένοντας / Attente
του Rashid Masharawi (Παλαιστίνη-Γαλλία, 2005)
O Άµαντ αναλαµβάνει να βρει ηθοποιούς για
το νέο Εθνικό Παλαιστινιακό Θέατρο, πριν φύ-
γει στο εξωτερικό. Mαζί µε την Μπισάν και τον
Λουµίρ, αναζητά ταλέντα στους πολυάριθµους
προσφυγικούς καταυλισµούς της Ιορδανίας,
της Συρίας και του Λιβάνου. Για τελευταία ίσως
φορά, ο Άµαντ υποβάλλεται στις ανυπέρβλητες
δυσκολίες της ζωής στην Παλαιστίνη: σωµατι-
κές έρευνες στα σύνορα και σε σηµεία ελέγ-
χου, οδοφράγµατα, συνεχής ένταση. Ο Άµαντ
συνειδητοποιεί ότι η µοίρα των προσφύγων
που περιµένουν είναι ίδια µε τη δική του…

» ID-05 • Ciné Tζον Kασσαβέτης, 22:00

Flaming Lips: Aτρόµητα φρικιά
Fearless Freaks
του Bradley Beesley (HΠA, 2005)
Πριν δεκαπέντε χρόνια, ο σκηνοθέτης Μπράντλι
Μπίσλι ξεκίνησε να κινηµατογραφεί τις περιπέτει-
ες και τις συναυλίες του γείτονά του Wayne
Coyne και του πειραµατικού, post-punk rock συ-
γκροτήµατός του,The Flaming Lips. Πάνω από µια
δεκαετία µετά, ο Μπίσλι κατάφερε να συµµαζέψει
πάνω από 400 ώρες υλικό, που περιείχε δόξες και
αποτυχίες, χωρισµούς και κλονισµούς, αγάπη κι α-
πώλεια, 11 άλµπουµ, ένα hit single, ένα βραβείο
Grammy, έναν εθισµό στα ναρκωτικά, πολλή δυνα-
τή µουσική και αυθεντική διασκέδαση.

» Eιδικές Προβολές • Ciné Tζον Kασσαβέτης, 23:00

Φανερώνοµαι / Coming out
του Kim Jee-woon (N. Kορέα, 2000)
Μια µέρα, εξοµολογείται το µυστικό της στον
αδελφό της. Εκείνος και η φίλη του δεν µπο-
ρούν να το πιστέψουν. Προσπαθούν µάλιστα να
κάνουν και ορισµένα πειράµατα για να βεβαιω-
θούν ότι αυτό που λέει η αδελφή του ισχύει.
Τώρα, η ίδια λέει στον αδελφό της ότι σχεδιά-
ζει να µεταναστεύσει στη Βρετανία, όπου η ζωή
είναι πιο εύκολη για ανθρώπους όπως εκείνη.

» Kim Jee-woon Tribute • Παύλος Zάννας, 24:00

Mια ήσυχη οικογένεια / Choyonghan kajok
του Kim Jee-woon (N. Kορέα, 1998)
Στη µαύρη αυτή κωµωδία, µια οικογένεια ανοίγει
ένα πανδοχείο σε µια αποµακρυσµένη ορεινή
περιοχή. Ο πρώτος πελάτης αυτοκτονεί στο
πανδοχείο και η οικογένεια αποφασίζει µέσα
στην ταραχή της, να θάψει το πτώµα για να µη
χάσει πελατεία. Οι πελάτες όµως εξακολουθούν
να πεθαίνουν και τα πτώµατα να συσσωρεύο-
νται. Ο χώρος γύρω από το πανδοχείο γίνεται
σιγά-σιγά νεκροταφείο, ενώ η οικογένεια προ-
σπαθεί απελπισµένα να σώσει την επιχείρηση… 

» Kim Jee-woon Tribute • Παύλος Zάννας, 00:45

OÈ Ù·ÈÓ›Â˜
ÙË˜ ËÌ¤Ú·˜

Kινηµατογράφησε για πάνω από µια δεκαετία 
το συγκρότηµα των Flaming lips, και έφτασε να ξεσκαρτάρει πάνω 
από 400 ώρες φιλµ για το ντοκιµαντέρ Fearless Freaks. Φυσικό ήταν 
να τον ρωτήσω αν αισθάνεται ένας από αυτούς.

BeesleyBradley
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Μέσα στη φεστιβαλική φούρια, η σκηνοθέτις του Καλοκαιριού
των κοριτσιών Γκαρσία είχε προλάβει να επισκεφτεί την Αθήνα
και να δει ένα σωρό ταινίες. Μία εξ αυτών και η Κινέττα του
Λάνθιµου, για την οποία είχε ανάµικτα συναισθήµατα: διαθέτει
κάποιες αρετές, λέει, αλλά το περιεχόµενο θα µπορούσε να
αποδοθεί µε µια µικρού µήκους ταινία.

Γιατί χρειάστηκες πάνω από δύο ώρες για το ερωτικό κα-
λοκαίρι τριών γυναικών;
Μου την έφερες! Σοβαρά τώρα, η γυναικεία σεξουαλικότητα είναι
ιδιαίτερα σύνθετη και δεν αρκούν λίγες εικόνες για να τη συλλάβεις.
Πόσο µάλλον όταν πρόκειται για τρεις γενιές γυναικών, η καθεµία
στη δική της αναζήτηση.

Γιατί επέλεξες έναν τόσο µακροσκελή, περιγραφικό τίτλο
(ο αυθεντικός τίτλος είναι Πώς πέρασαν τα κορίτσια Γκαρ-
σία το καλοκαίρι τους); Ίσως επειδή πρόκειται εν µέρει
για αυτοβιογραφικό φιλµ;
Υπάρχουν τρεις λόγοι. Πρώτον, το επίθετο της µητέρας µου είναι
Γκαρσία, και ήµουν πάντοτε «ερωτευµένη» µε αυτό. ∆εύτερον, ο τίτ-
λος µοιάζει µε τα θέµατα για έκθεση που µας έβαζαν στο σχολείο
όταν γυρνούσαµε από τις διακοπές: «Πώς πέρασα το καλοκαίρι
µου». Τρίτον, παίζω µε τη λέξη «κορίτσια» του τίτλου. Ακούγοντάς
τον, νοµίζει κάποιος ότι θα παρακολουθήσει το καλοκαίρι µιας παρέ-
ας έφηβων κοριτσιών. Μου αρέσει όµως να βλέπω ακόµα και τη
γιαγιά ως µια γυναίκα που ξαναζεί την εφηβεία της.

Ποια ήταν η αρχική σου έµπνευση για τη δηµιουργία της
ταινίας;
Η γιαγιά, που θέλει να αγοράσει ένα αυτοκίνητο! Άκου τι συνέβη
στην πραγµατικότητα: τρία χρόνια πριν, ρώτησα τη γιαγιά µου τι δώ-
ρο θα ήθελε για τα Χριστούγεννα. ∆εν ξέρω για τη δική σου γιαγιά,
αλλά οι περισσότερες συνηθίζουν να απαντούν «πάρε µου ό,τι θέ-
λεις, µε νοιάζει µόνο ότι µε σκέφτεσαι» και άλλα παρόµοια. Ε, λοι-
πόν, η δική µου ζήτησε ένα αυτοκίνητο! Καταλαβαίνεις το σοκ µου,
από τη στιγµή που η γιαγιά µου δεν γνώριζε καν να οδηγεί! Σκέ-
φτηκα λοιπόν µια ταινία όπου θα γινόταν ακριβώς το ίδιο.

Πήρες στη γιαγιά σου το αυτοκίνητο που ήθελε;
Όχι βέβαια, αυτά γίνονται µόνο στις ταινίες, θα σκοτωνόταν αµέ-
σως! Άλλωστε, δεν είχε καταφέρει να µάθει οδήγηση  γύρω στα
50 της, όταν είχε πρωτοέλθει από το Μεξικό. Τέλος πάντων, και
για να απαντήσω στην προηγούµενη ερώτησή σου, ξεκίνησα από τη
σύντοµη ιστορία ενός ηλικιωµένου ζευγαριού και µετά προσέθεσα
τα υπόλοιπα.

Γιατί διάλεξες αυτόν τον αργό ρυθµό, µε τα κενά και τις
σιωπές;
∆εν ξέρω, εσένα τι σου µετέδωσε;

Πολύ συνοπτικά, µια πολύ ρεαλιστική απεικόνιση της µο-
ναξιάς που ενίοτε γίνεται ονειρική.

Η δική σου απάντηση µάλλον είναι καλύτερη! Θα έλεγα ότι γυρίζω
µια σκηνή σχεδόν βάσει ενστίκτου. Ξέρω αυτό που θέλω να αποδώ-
σω, το έχω προσχεδιάσει, αλλά δεν νοµίζω ότι µου είναι τόσο εύκολο
να το εξηγήσω.
Όσο για τη µοναξιά, είναι σίγουρα καθοριστικός παράγοντας του
φιλµ. Επίσης, το να γυρίσω την ταινία σε wide screen επηρεάζει πο-
λύ τους χώρους και τις αποστάσεις των ανθρώπων. Ίσως αυτό να
έπαιξε κάποιο ρόλο στη δηµιουργία της ονειρικής ατµόσφαιρας στην
οποία αναφέρεσαι. Όταν ήµουν µικρό παιδί πέρασα τόσες πολλές
στιγµές σε αυτήν τη µικρή πόλη, κι έχω τόσες ευχάριστες αναµνή-
σεις. ∆εν νοµίζω ότι η πραγµατικότητα είναι έτσι όπως την απεικονί-
ζω, πρόκειται µάλλον για µια στενόχωρη πόλη όπου δεν έχεις τίποτα
να κάνεις. Η δική µου µατιά τής προθέτει υπερβολική γοητεία.

Τι ρόλο παίζει το λάιτ µοτίφ της παρέας των παππούδων;
Και πάλι υπάρχουν παραπάνω από ένας λόγοι. Πρώτον, ο δικός µου
παππούς συνήθιζε να περνάει πολλή ώρα στο παγκάκι µαζί µε τους
φίλους του και να λένε ιστορίες. Μου είναι µια πολύ γνώριµη εικόνα
από τα παιδικά µου χρόνια. ∆εύτερον, η ιστορία που αφηγούµαι είναι
πολύ γυναικεία, και θα ήθελα να δώσω την ανδρική οπτική γωνία.
Πρόκειται για ένα είδος αντίβαρου, καθώς πάντοτε οι ηλικιωµένοι
άντρες γνωρίζουν κάτι παραπάνω. Αυτό δεν σηµαίνει ότι έχουν πά-
ντα δίκιο, γι αυτό και δεν τίθεται ζήτηµα αναµέτρησης µε τη γυναι-
κεία πλευρά.
Άρα, ούτε η ταινία είναι σε καµία περίπτωση «φεµινιστική». Άλλω-
στε, θα έπρεπε να συµφωνήσουµε στα σηµαινόµενα του όρου, το
οποίο είναι πολύ δύσκολο.

Οι ηθοποιοί που χρησιµοποίησες είναι όλοι τους επαγγελ-
µατίες;
Οι τρεις γυναίκες που πρωταγωνιστούν στην ταινία είναι επαγγελµα-
τίες. Αλλά πρόκειται για έναν πολύ ωραίο συνδυασµό επαγελµατιών
µε ερασιτέχνες. Έκανα το κάστινγκ στην πόλη όπου έγιναν τα γυρί-
σµατα, οπότε σε πολλούς από τους δευτερεύοντες ρόλους εµφανί-
ζονται απλοί κάτοικοι της πόλης. Οι περισσότεροι από τους παπού-
δες, για παράδειγµα. Μου αρέσε να αναµειγνύω αυτές τις δύο κατη-
γορίες ηθοποιών και να αποσπώ ενδιαφέρουσες ερµηνείες από αν-
θρώπους που δεν έχουν σχέση µε το επάγγελµα.

∆ιασκέδασα µε την καρδιά µου στο κοµµάτι της σαπουνό-
περας. Το πήρατε έτοιµο από κάποια σειρά;
Όχι, το γυρίσαµε εµείς! Πράγµατι, µου φαίνεται ότι βγήκε πολύ καλό!

Με ποιο σινεµά µεγάλωσες;
Αν έλεγα τα πάντα, θα ήταν σίγουρα ψέµατα. Από το σύγχρονο σινε-
µά, δεν ξέρω. Μεγάλωσα µε παλιότερες ταινίες, βλέποντας µικρότε-
ρη Γουάιλντερ και Λιούµπιτς. Αργότερα ερωτεύτηκα τη νουβέλ βαγκ
και ήθελα να γίνω ο θηλυκός Γκοντάρ!  

Αν δεν κανω λάθος, πρόκειται για την πρώτη µεγάλου µή-
κους ταινία σου. Σχεδιάζεις ήδη τη δεύτερη;
Ναι, πριν από αυτήν είχα κάνει µόνο µικρού µήκους ταινίες. Μετά
από το Καλοκαίρι των αδελφών Γκαρσία είµαι πολύ λιγότερο
αφελής και γνωρίζω όλες τις δυσκολίες του να γυρίσεις ένα µεγά-
λου µήκους φιλµ. Προς το παρόν γράφω διάφορα σενάρια και είµαι
αναποφάσιστη. Θα έρθει σίγουρα η στιγµή για τη δεύτερη ταινία, αλ-
λιώς τι θα κάνω όλη µου τη ζωή; Θα ταξιδεύω για την προώθηση
της πρώτης;!

Συνέντευξη: Kωνσταντίνος Σαµαράς

Kι εκεί που ετοιµαζόµουν για το διεκπεραιωτικό κλείσιµο 
του τεύχους που κρατάτε στα χέρια σας, πέτυχα αυτήν 
την πρόσχαρη και εντελώς «φευγάτη» παρουσία, έτοιµη 
να ξεκαρδιστεί µε το παραµικρό!

Μεγάλωσα µε παλιότερες ταινίες, βλέποντας

µικρότερη Γουάιλντερ και Λιούµπιτς.

Αργότερα ερωτεύτηκα τη νουβέλ βαγκ 

και ήθελα να γίνω ο θηλυκός Γκοντάρ!

‘‘

Riedel
Georgina
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H πόλη των θαυµάτων
του ∆ηµήτρη Aθανίτη (2005)
Αύγουστος 2004. Για δέκα µέρες η Αθήνα γίνεται 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 βλέπουν τη ζωή τους ν’ ανατρέπεται, καθώς οι πορείες τους διασταυ-
ρώνονται µε τρόπο αναπάντεχο. 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, ενώ όλος ο πλανήτης έχει στρέψει τα µάτια του σε έ-
να τεράστιο γεγονός. Οι δικές τους καθηµερινές ιστορίες δεν θα γίνουν ποτέ τροφή στα µάτια των
αδηφάγων θεατών – καταναλωτών, παρ’ όλα αυτά, υπάρχουν. Ιστορίες απλές, πολύπλοκες, θλιµµέ-
νες, χαρούµενες. Αυτό είναι τελικά και το θέµα της ταινίας. Είναι οι συναντήσεις, οι απρόοπτες συ-
ναντήσεις που συµβαίνουν στη ζωή µας και που είναι καθοριστικές τελικά, χωρίς εκείνη τη στιγµή
να το συνειδητοποιούµε. B.P.

» Oλύµπιον, 13:00

Μια ταινία για την παράλληλη
πραγµατικότητα πέρα από το προφανές,

µια ιστορία απρόοπτων συναντήσεων

Γιατί κάνατε αυτήν την ταινία,
ποιο ήταν το ερέθισµα;
Η αρχική ιδέα ήταν ένα γεγονός µε-
γάλο, το οποίο είναι οι Ολυµπιακοί α-
γώνες και το οποίο είναι και υπερε-
θνικό και αφορά τον πλανήτη, για να
το δει κανείς από άλλη οπτική γω-
νία. Υπάρχει µια επικρατούσα εικόνα
που βγαίνει από τα media –και στη
διάρκεια του γεγονότος και πριν–
και εµένα µε ιντρίγκαρε να δω και
πίσω και κάτω και κόντρα σε αυτήν
την εικόνα, εστιάζοντας στα πρόσω-
πα τα µεµονωµένα. Γιατί, συνήθως, ένα τέτοιο γεγο-
νός παρουσιάζεται απρόσωπο σε τελική ανάλυση.
Πρόσωπα για την τηλεόραση πιθανόν να είναι κά-
ποιοι σταρ αθλητές που κι αυτοί είναι τροµερό πό-
σο εύκολα ρίχνονται στη φωτιά µόλις δεν είναι αυ-
τό ακριβώς που περιµένουνε. Είχα κάνει και στο
παρελθόν άλλωστε µια ανάλογη απόπειρα, τις
2000+1 στιγµές, που εκεί θέµα ήταν το
millennium. Πιστεύω ότι είναι µια ίντριγκα να αντι-
παραθέσεις το προσωπικό µε το γενικό, δηλαδή µε
ιντρίγκαρε πάρα πολύ να δω προσωπικές ιστορίες
µε φόντο µια κατάσταση, µε φόντο άπειρο κόσµο
να κινείται που είναι ακόµη και σε µια τρέλα.

Υπήρχε σενάριο που κρατήθηκε ως είχε;
Το σενάριο γράφτηκε πολύ λίγο καιρό πριν το γύρι-
σµα, αυτό θα ήταν ένα µείον θα έλεγα. Κρατήθηκε
ίσως το µισό σενάριο, είχα γράψει πολύ περισσότε-
ρα πράγµατα αλλά υπήρχαν πάρα πολλές δυσκο-
λίες να κρατηθεί. Αφ’ ενός υπήρξε θέµα χρηµατο-

δότησης, µιας και πέσαµε σε µια πο-
λύ δύσκολη στιγµή για το ελληνικό
σινεµά. O δεύτερος λόγος ήταν ότι
είχα ένα καστ διεθνές και ήταν πά-
ρα πολύ δύσκολο να τους συγκε-
ντρώσω. Είχα πολλούς ηθοποιούς
και πολύ διαφορετικούς, άλλοι ήταν
θεατρικοί ηθοποιοί, άλλοι είχαν κινη-
µατογραφικό παρελθόν, υπήρχαν και
ερασιτέχνες, είχαµε να κάνουµε µε
διαφορετικές γλώσσες, διαφορετικές
κουλτούρες. Το τρίτο ήταν οι αντικει-
µενικές δυσκολίες, µιας και γυρίζαµε

µέσα σε µια πραγµατική κατάσταση που δεν την ε-
λέγχεις και πρέπει να είσαι φοβερά ευέλικτος. ∆εν
µπορείς µια σκηνή να τη γυρίσεις δεύτερη φορά,
γιατί από πίσω στο µεταξύ έχουν συµβεί άλλα
πράγµατα. Πρέπει να είσαι ευέλικτος, πρέπει να
προσαρµοστείς στις καταστάσεις που θα συναντή-
σεις και επίσης υπήρχαν και απαγορεύσεις πολύ
µεγάλες.

Γιατί επιλέξατε να κάνετε µια ταινία µυθο-
πλασίας και όχι ένα ντοκιµαντέρ πάνω στο
θέµα αυτό; Ή µήπως αυτή η ταινία περιέχει
και τα δύο;
Όχι, η ταινία είναι καθαρά µυθοπλασίας. Εµένα µε
ενδιέφερε πάντα ο µύθος, αν και ακόµα και κάθε
ντοκιµαντέρ φτιάχνει το δικό του µύθο, ίσως µε έ-
ναν πιο άµεσο ή πιο αφηρηµένο τρόπο. Το πραγµα-
τικό γεγονός ήταν για ‘µένα το αρχικό ερέθισµα. Α-
πό κει και πέρα, µου αρέσει µέσα από την πραγµα-
τικότητα να πάρω στοιχεία και να φτιάξω τη δική

µου ιστορία. Ακόµα και για µια ταινία καθαρά φιξιόν
εµένα µε ενδιαφέρει να πάω να τη γυρίσω σε φυ-
σικούς χώρους για τους οποίους εγώ νιώθω κάπως.
Κατά κάποιο τρόπο είναι η ίδια λειτουργία, δηλαδή
το να πάρεις µέσα από την πραγµατικότητα αυτά
που σε έχουν ερεθίσει, να στήσεις µια ιστορία και
τελικά να φτιάξεις και έναν κόσµο, που ενώ έχει
ξεκινήσει από πραγµατικά στοιχεία, τελικά είναι πο-
λύ διαφορετικός. Αυτό είναι και για ‘µένα η ίντριγκα
στο σινεµά. Όταν δηλαδή πας να δεις µια ταινία, µια
ταινία που σε ερεθίζει, είναι µια ταινία που έχει
φτιάξει το δικό της κόσµο.

Πως ήταν η εµπειρία να κάνετε γυρίσµατα
στην ολυµπιακή Αθήνα;
Ήταν µεγάλη δυσκολία. Απαιτούσε συνεχή προσαρ-
µογή. Από την άλλη, εγώ είχα µια πολύ σαφή άπο-
ψη για το τι ήθελα να κάνω, οπότε δεν σεβόµουνα
και  δεν παρακολουθούσα απλά αυτό που έβλεπα.
Εγώ ήθελα να δηµιουργήσω κάποιες ιστορίες µε
µια ορισµένη εξέλιξη κι έτσι έπρεπε να βρω τους
κατάλληλους χώρους κάθε στιγµή. Και λέγοντας
χώρους δεν εννοώ απλά την τοποθεσία, αλλά τι
συµβαίνει µε τον κόσµο. Και υπήρχαν και απογοη-
τεύσεις κάποιες φορές. Για παράδειγµα, εκεί που
περιµέναµε ότι θα γίνει χαµός µετά την τελετή λή-
ξης στο Σύνταγµα και είχα φανταστεί να γυρίσω
κάποιες σκηνές, ήταν το απόλυτο τίποτα και κάπου
αλλού, κάποια άλλη χρονική στιγµή µπορεί να συ-
ναντούσες µια ενέργεια που δεν την είχες προ-
βλέψει.

Συνέντευξη: Bαγγέλης Pητάς

Mια καθαρή µυθοπλασία για την Oλυµπιάδα
∆ηµήτρης Aθανίτης, σκηνοθέτης της ταινίας

Άκης ∆αούτης  µουσικός

[…] Από την πρώτη ταινία που επένδυσα µουσικά και ηχητικά µέχρι σήµερα, έ-
χω αναπτύξει µια τεχνική που αντιµετωπίζω τη σύνθεση στον κινηµατογραφο.
Συνηθως δηµιουργώ ένα θέµα που εκφράζει τον σκηνοθέτη και εµένα και που
κατά τη γνώµη µας συµπληρώνει συναισθηµατικά την ιστορία της ταινίας µε ε-
πάρκεια. Το επόµενο στάδιο είναι το “σπάσιµο” του θέµατος σε πολύ µικρά δο-
µικά υλικά. Μετά, µε συνεχείς παραλλαγές, ενορχηστρώσεις και προσαρµογές
των υλικών αυτών καλύπτω τις ανάγκες της ταινίας από σκηνή σε σκηνή, όπου
η χρήση της µουσικής θεωρηθεί αναγκαία. Στη συγκεκριµένη ταινία όµως δεν
λειτούργησα έτσι, αλλά µε τον ακριβώς αντίθετο τρόπο. Ξεκίνησα από µικρά δο-
µικά υλικά(riffs) και προσπάθησα από αυτά να φτιάξω κάτι µεγαλύτερο (θέµα).
Έτσι, το τελικό αποτέλεσµα µοιάζει περισσότερο µε µουσική για videogame πα-
ρά για κινηµατογράφο.

[…] Η ατµόσφαιρα της ταινίας είναι µοναδική, µε την έννοια ότι ο σκηνοθέτης
κινούµενος µε µια µικρή κάµερα είχε καταφέρει να αποθανατίσει µια διαφορε-
τική Αθηνά από αυτή που γνωρίζουµε όλοι, δηλαδή την εικόνα της Ολυµπιακής

Αθηνάς του 2004. Επίσης ο ∆ηµήτρης Αθανίτης ήθελε µια µουσική µε ιδιαίτερο
στίγµα και δεν άργησα να διαπιστώσω ότι από τις λύσεις που του πρότεινα πά-
ντα επέλεγε την πιο αντισυµβατικη.

[…] Χρησιµοποίησα ήχους από το γύρισµα και τους επεξεργάστηκα. Αυτό ήταν
αρκετά ενδιαφέρον για εµένα. Για παράδειγµα, µπορώ να αναφέρω τον ήχο
µιας οµάδας Βραζιλιάνων που πανηγυρίζουν µε κρουστά, σφυρίχτρες κ.λπ. Ο ή-
χος αυτός, επεξεργασµένος κατάλληλα, αποτέλεσε τη βασική επένδυση σε µια
ιδιαίτερα δραµατική σκηνή. Αρκετά δύσκολη ήταν η αναπαραγωγή αυτών των
τεράστιων ηχητικών µαζών του πλήθους των σταδίων. Ευτυχώς, σε αυτό βοή-
θησε η εµπειρία του Σπύρου Αραβοσιτά. Ακόµη, µετά από υπόδειξη του σκηνο-
θέτη, οι background ήχοι,αφού δώσουν τις απαραίτητες πληροφορίες στο θεα-
τή, χαµηλώνουν αισθητά σε ένταση. Τέλος, η µουσική έπρεπε να λειτουργήσει
αρµονικά µέσα σε αυτές τις δύσκολες ισορροπίες.»

Συνέντευξη:Aναστασία Γρηγοριάδου
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Aγρύπνια
του Nίκου Γραµµατικού (2005)
Ο Ανδρέας και ο Νίκος είναι αδέρφια. Παρά τη συγγένειά τους και παρά το γεγονός ότι ο Ανδρέ-
ας, ο µεγαλύτερος από τους δύο, µεγάλωσε το Νίκο όταν ο πατέρας τους πέθανε, τα δυο αδέρφια
είναι δύο τελείως διαφορετικοί χαρακτήρες: ο Ανδρέας είναι ένας διεφθαρµένος αστυνοµικός, ανα-
µεµειγµένος σε υποθέσεις σωµατεµπορίας, ενώ ο Νίκος είναι ιερέας. Οι σχέσεις ανάµεσα στον Αν-
δρέα και το Νίκο είναι από ανύπαρκτες έως εχθρικές. Ωστόσο, όταν κάποιο βράδυ το πιστόλι του
Ανδρέα εκπυρσοκροτήσει και σκοτώσει τη γυναίκα του, τη ∆ήµητρα, ο Ανδρέας θα βρεθεί κυνηγη-
µένος 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 ανα-
γκαστούν να επαναπροσδιορίσουν τη µεταξύ τους σχέση. Τρία χρόνια µετά τον βραβευµένο στο
Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Θεσσαλονίκης Βασιλιά, ο Νίκος Γραµµατικός επιστρέφει µε µια σκοτει-
νή, υποβλητική ταινία όπου τον πρώτο ρόλο παίζουν οι ερµηνείες των δύο πρωταγωνιστών –και ει-
δικά του Βαγγέλη Μουρίκη– οι καλοστηµένοι µονόλογοι και οι δρόµοι της νυχτερινής πόλης. Γ.Π.

» Oλύµπιον, 17:15

Μια σκοτεινή ταινία 
µε πολλές δόσεις σασπένς

Ποια είναι η ιστορία πίσω από
την Αγρύπνια;
Υπάρχει µια ιστορία ενός παλιού µου
φίλου, που µου την είχε διηγηθεί
πριν από κάποια χρόνια, πάνω στην
οποία βασίζεται η Αγρύπνια. Η ιστο-
ρία αυτή υπήρχε πολύ καιρό στο
µυαλό µου, από το ’95, όµως δεν εί-
χα βρει έναν τρόπο  να µπορέσω να
τη µετασχηµατίσω σε σενάριο για να
µπορέσει να γίνει ταινία. Μετά το
Βασιλιά, δεν ξέρω για ποιο λόγο,
σαν το δολοφόνο που επιστρέφει
στον τόπο του εγκλήµατος, άρχισα να επιστρέφω ε-
κεί που έπαιζα όταν ήµουν µικρός. Άρχισαν έτσι να
δηµιουργούνται στο µυαλό µου χώροι, αναµνήσεις,
εµµονές και παιδικές µνήµες. Κάποια στιγµή, µου
ήρθε στο µυαλό αυτή η ιστορία και κατάλαβα ότι ό-
λες αυτές τις διαθέσεις  µπορώ να τις φορτώσω
στο τρίκυκλο αυτής της ιστορίας, να το καβαλήσω
και να ξεκινήσω το ταξίδι της Αγρύπνιας. Πρέπει
κάθε ταινία να είναι ένα όχηµα που να χωράει τις
διαθέσεις µου. Αλλιώς, δεν ξεκινάω ποτέ να κάνω
µια ταινία.

Στην πραγµατική ιστορία οι ταυτότητες των
ηρώων ήταν οι ίδιες;
Όχι –ο παπάς και ο αστυνοµικός προέκυψαν στο σε-
νάριο για λόγους πρακτικούς. Εννοώ ότι ο αστυνοµι-
κός µας βόλεψε γιατί είναι ένας άνθρωπος που
µπορεί σε καθηµερινή βάση να κουβαλάει ένα όπλο
κι επίσης, είναι εύκολο να είναι µπλεγµένος σε κυ-
κλώµατα σωµατεµπορίας, κι ο παπάς γιατί µπορεί σε
πραγµατολογικό επίπεδο να φύγει σε µια αποστολή

χωρίς να είναι το τετριµµένο των Για-
τρών Χωρίς Σύνορα και να έχει εν-
δυθεί ένα µοναχικό σχήµα. Αυτό µας
έδωσε τη δυνατότητα µε τον Νίκο
τον Παναγιωτόπουλο να φορτώσου-
µε αυτούς τους δύο ήρωες µε τις α-
παραίτητες αποσκευές για να κά-
νουν αυτό το ταξίδι της Αγρύπνιας.

Η ταινία προβλήθηκε στις Νύ-
χτες Πρεµιέρας και απέσπασε
πολύ καλά λόγια καθώς και  το
βραβείο κοινού. Το περιµένατε;
Πραγµατικά, και προβλήθηκε ανάµε-

σα σε ταινίες του Σκορσέζε, του Κιµ Κι Ντουκ, του
Γαβρά… Πήγε πολύ καλά εκεί. Και οµολογώ ότι
δεν το περίµενα. Γιατί για ‘µένα, αυτή η ταινία είναι
µια µικρή αλλαγή στη διαδροµή µου.

Πώς το εννοείτε αυτό;
Θεωρώ ότι αυτή η ταινία είναι ένα βήµα παραπέρα
για ‘µένα. Είναι η πρώτη φορά που ασχολούµαι µε
κάτι που θα το ονόµαζα «ψυχολογικό ρεαλισµό».
Στις προηγούµενες ταινίες µου οι χαρακτήρες δεν
ήταν αυτοί που έπαιζαν τον σηµαντικότερο ρόλο.
∆εν είχα προσπαθήσει να πάω κοντά στις αντιφά-
σεις των χαρακτήρων µε τέτοιο τρόπο, όπως σ’ αυ-
τήν την ταινία. Παλιότερα ασχολιόµουν περισσότερο
µε τη συµπεριφορά των ηρώων παρά µε την ψυχο-
σύνθεσή τους. Είναι η πρώτη φορά που προσπαθώ,
κάπως, να ακουµπήσω την ψυχοσύνθεση των ηρώ-
ων. Αυτή η ταινία πηγαίνει κοντά στους ανθρώπους
και ψάχνει να βρει το πώς αυτοί οι δύο θα επικοι-
νωνήσουν µέσα από εξοµολογήσεις εκατέρωθεν.

Και οι δύο ήρωες παρουσιάζουν ψυχολογικές µετα-
πτώσεις και είναι χαρακτήρες αντιφατικοί. Αυτό εί-
ναι κάτι που συµβαίνει στη ζωή µας διαρκώς –σπά-
νια θα δούµε ανθρώπους σαφείς. Και οι δύο θέ-
τουν, νοµίζω, µερικά σηµαντικά ερωτήµατα για τη
ζωή, που, λίγο αν προεκταθούν, θα τους βάλουν σε
σοβαρά ηθικά διλήµµατα.

Ποιο είναι το βασικό ηθικό δίληµµα;
Αυτό που µ’ ενδιαφέρει, κυρίως, είναι η αποδοχή
του διαφορετικού, του ξένου και κάτω από ποιους
όρους γίνεται αυτή η αποδοχή. Κι εδώ, ο ξένος εί-
ναι ο αδελφός εξ’ αίµατος. Αυτό που µε ενδιαφέρει
είναι το κάτω από ποιους όρους επέρχεται ή δεν ε-
πέρχεται η αποδοχή µεταξύ των δύο.

Το γεγονός ότι η ταινία είναι γυρισµένη εξ’
ολοκλήρου τη νύχτα δεν δυσκόλεψε την
προετοιµασία της;
Θα έλεγα ότι µάλλον τη βοήθησε. Ξέρεις, κυκλοφο-
ρώ τη νύχτα και η Αθήνα πλέον ερηµώνει τα βρά-
δια. Αν έκανα την ίδια ταινία πριν δέκα χρόνια, θα
είχα µια πόλη πολύ πιο ζωντανή. Κατά κάποιο τρό-
πο, είχαµε έτσι την ευκολία να κάνουµε γυρίσµατα
σε οποιονδήποτε χώρο.

Συνεργάζεστε και πάλι µε τον κ. Μουρίκη
για τον πρώτο ρόλο.
Ναι, είµαστε φίλοι µε τον Βαγγέλη κι είναι ένας άν-
θρωπος µε τον οποίο έχουµε δουλέψει δέκα χρό-
νια. Έχουµε µια πολύ στενή σχέση. Και είναι ένας
άνθρωπος που ξέρει από κινηµατογράφο.

Mια ταινία «ψυχολογικού ρεαλισµού»
Nίκος Γραµµατικός, σκηνοθέτης της ταινίας

Bαγγέλης Mουρίκης
ηθοποιός

[…] Ο χαρακτήρας που ερµηνεύω, ο Αντρέας, εί-
ναι ένας αστυνόµος που, µε µία κίνησή του, µόλις
λίγο πριν αρχίσει η ταινία, παύει να είναι αυτός που
ήτανε και µετατοπίζει τη ζωή του ολοκληρωτικά.
Είναι ένας άνθρωπος σε αλλαγή ρόλων και  ενώ
θέλει να ‘προλάβει’ το γεγονός που τόσο απρόσµε-
να άλλαξε την ζωή του, το µόνο που κατορθώνει
είναι να το ακολουθεί. Οι µετακινήσεις συναισθη-
µάτων, απόψεων, κινήτρων, συµπεριφοράς και ό,τι
άλλο τον στοιχειώνει, γίνονται, όπως είναι επόµενο,
χωρίς κάποια συγκεκριµένη ροή. Αυτή η ασυνέχεια
-η ένταση µε την οποία  ψάχνει επαφή µέσα στην
αλλαγή του, και η έλλειψη διαδοχής του εαυτού
του- ήταν πολύ απαιτητική και σε συγκεκριµένες
στιγµές πραγµατικά δύσκολη.

[…] O Αντρέας µου δίνει την εντύπωση ενός αν-
θρώπου που οι κινήσεις του οφείλονται περισσότε-
ρο στη φόρα της κόπωσής του παρά στα κίνητρά
του. Τον βλέπω γυµνό από κοινωνικά κίνητρα και
συµπεριφορές, όπως άλλωστε κι από τη στολή που
φοράει. Φαντάζοµαι ότι αυτά ανήκουν στο κοµµάτι
του εαυτού του που έχει πάψει να  υπάρχει και γι’
αυτό δεν νοµίζω ότι µπορώ να τα κρίνω. Βλέπουµε
ότι αντιµετωπίζει τους κοντινούς του σαν γέφυρες
µε το παρελθόν που θέλει να γκρεµίσει πλέον και
όχι να ξαναχτίσει σε µια σωστότερη βάση. Είναι έ-
νας άνθρωπος σε κενό, που φαίνεται να έχει βασι-
κό κίνητρο και µοναδικό στόχο το µηδενισµό του
κοντέρ, πράγµα το οποίο και στο τέλος καταφέρ-
νει. Μ’ αυτόν τον τρόπο βρίσκεται και πάλι µε τον
αδερφό του στο σηµείο που πριν από χρόνια είχα-
νε χωρίσει.

[…] Η συνεργασία µου µε τον κ. Γραµµατικό στη-
ρίχθηκε σηµαντικά στην εµπειρία του Βασιλιά. Α-
πό κάποιο σηµείο και µετά την ξεπέρασε και φτά-
σαµε σ’ έναν άλλο τρόπο συνεννόησης, όπου ο ή-
ρωας πλέον µας υποδείκνυε δρόµους συνεργα-
σίας και στο τέλος µας επέβαλε µιαν ακόµα καλύ-
τερη προσέγγιση από αυτή που µέχρι τότε είχαµε
και ξέραµε.

Συνεντεύξεις: Γιάννης Παλαβός

Mπάµπης Παπαδόπουλος
µουσικός

[…] Με τον Νίκο Γραµµατικό συνεργαστήκαµε
πρώτη φορά το 1992 όταν κάναµε οι Τρύπες µουσι-
κή για την ταινία H εποχή των δολοφόνων. Είναι
η πρώτη φορά που το αναλαµβάνω µόνος µου. ∆ιά-
βασα το σενάριο, µ’ άρεσε και δέχτηκα.

[…] Σηµαντικό για ‘µένα ήταν να βρεθεί το βασικό
θέµα της ταινίας. Από και κει και πέρα έγιναν πα-
ραλλαγές πάνω του. Η ιστορία και η ατµόσφαιρα
της ταινίας µού δηµιούργησαν την επιθυµία για µια
µινιµαλιστική προσέγγιση της µουσικής. Με τον Νί-
κο συνεργαστήκαµε στενά. Είχαµε συνεχή επικοι-
νωνία, συχνές συναντήσεις και µε βοήθησε πολύ η
σχέση που έχει ο ίδιος µε τη µουσική. Το πιο ενδια-
φέρον σ’ αυτή την ιστορία είναι ότι το ευχαριστήθη-
κα πολύ!

[…] Το να συνεργάζοµαι δηµιουργικά µε τους αν-
θρώπους είναι από τα πιο ωραία πράγµατα που
συµβαίνουν στη ζωή µου εδώ και πολλά χρόνια. Το
ότι αυτή τη φορά µου συνέβη µέσω µιας κινηµατο-
γραφικής ταινίας, µου ‘δωσε τη χαρά µιας ακόµη ό-
µορφης και δηµιουργικής εµπειρίας...»

Συνέντευξη:Aναστασία Γρηγοριάδου
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Tο γαλάζιο φόρεµα
του Γιάννη ∆ιαµαντόπουλου (2005)
Η σχέση µιας µάνας µε το γιο της. Σχέση λατρείας σχεδόν τυφλής. Ο γιος, χαρακτήρας δύσκολος
από µικρός, δεν θα κρύψει τις οµοφυλοφιλικές του τάσεις. Η µάνα όµως προτιµά να εθελοτυφλεί.
Ο γιος στη συνέχεια την ακολουθεί στην επιλογή της. Συνεχίζει όµως να συγκρούεται µαζί της για
το παραµικρό. Πάντα όµως επιστρέφει, µοιάζει να είναι αγκιστρωµένος πάνω της µε έναν περίεργο
σύνδεσµο. Στην προσπάθειά του να φύγει µακριά της και να ακολουθήσει τη δική του πορεία, ταξι-
δεύει στο Παρίσι για να ασχοληθεί µε το χορό. Η επιστροφή του θα είναι απογοητευτική. Αλλάζο-
ντας πολλές δουλειές στόχος του, πέρα από τη δική του ευτυχία, είναι άλλοτε να εντυπωσιάσει και
άλλοτε να προκαλέσει τη µάνα του. Καταλήγοντας στο πεζοδρόµιο ως τραβεστί, η πορεία του µοι-
άζει πια µη αναστρέψιµη. Και η µάνα, πάντα αρνούµενη να τον καταλάβει, συνεχίζει να του δίνει τα
πάντα. Ο Γιάννης ∆ιαµαντόπουλος µετά από πολύχρονη παρουσία στην τηλεόραση και το θέατρο
στην πρώτη του επαφή µε τον κινηµατογράφο, σκηνοθετεί ένα δράµα χαρακτήρων στηριζόµενος
στους εξαιρετικούς του ηθοποιούς, µε κύριους τους Ράνια Οικονοµίδου και Γιώργο Νανούρη ως
µάνα και γιος που πραγµατικά µοιάζουν να είναι οι ίδιοι οι ήρωές του. B.P.

» Oλύµπιον, 22:00

Μια σκοτεινή ταινία 
µε πολλές δόσεις σασπένς

Γιατί διαλέξατε να µιλήσετε για
έναν τόσο περίπλοκο χαρακτή-
ρα που ζει στο περιθώριο;
Εµένα τα πρόσωπα του περιθωρίου
γενικώς µε αγγίζουνε περισσότερο,
µε εµπνέουνε, µε συγκινούν, προ-
σπαθώ να τα κατανοήσω, προσπαθώ
να τα πλησιάσω. Μου µοιάζουνε ά-
τοµα που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέ-
ρον. Έτσι γεννήθηκε ένα θέµα για έ-
να τέτοιο πρόσωπο και υλοποιήθηκε
το σενάριο. Ψάχνοµαι, ψάχνω και
βρίσκω. Οι ιστορίες που δεν είναι
κοινές και έχουν µια σύγκρουση µε την κοινωνία
και µε το περιβάλλον και µε την οικογένεια και µε
τους εαυτούς µας επίσης είναι λόγοι που µε κά-
νουν να προτιµώ θέµατα για ανθρώπους που πά-
σχουνε ιδιαίτερα.

Ήταν το συγκεκριµένο σενάριο που σας έ-
κανε να γυρίσετε την πρώτη σας κινηµατο-
γραφική ταινία;
Είχα υποβάλει και στο παρελθόν πολλά σενάρια
στο Kέντρο Kινηµατογράφου, απλώς δεν είχανε ε-
γκριθεί. ∆εν είχε έρθει η σειρά µου ακόµα φαίνε-
ται. Βέβαια, δουλεύοντας πολύ στην τηλεόραση και
στο θέατρο, άφηνα κι εγώ τα πράγµατα να πάρουν
το δρόµο τους µόνα τους και δεν ήµουν πολύ µα-
χητικός ώστε να επιµείνω περισσότερο. Κι επειδή
είχα ανάγκη να δουλεύω και ήθελα να δουλεύω,
δεν µπορούσα να περιµένω. Κάθε σειρά ή κάθε έρ-
γο που ανέβαζα απαιτούσε ένα µεγάλο χρονικό διά-
στηµα, που σηµαίνει ότι σε αυτόν το χρόνο εγώ δεν

ασχολιόµουν µε τη µοίρα του κάθε
σεναρίου που είχα υποβάλλει στο
Kέντρο. Και χωρίς το Kέντρο είναι
πολύ δύσκολο να οργανωθεί µια µε-
γάλη παραγωγή.

Τι αποκοµίσατε από αυτήν την
εµπειρία της ενασχόλησης µε
τον κινηµατογράφο;
Ένα παραπέρα καλλιτεχνικό βήµα σί-
γουρα ήταν, αλλά εγώ ουσιαστικά
δούλεψα πάνω στο κείµενο, πάνω
στους ηθοποιούς, µε τη δική µου
σχέση µε το θέµα. Άλλωστε, η τηλε-

όραση που έχω κάνει εγώ, ειδικά οι πρώτες σειρές,
ήταν ένα είδος κινηµατογράφου για µικρή οθόνη,
διότι ήταν σαν ταινίες κοµµένες σε πέντε, εφτά ε-
πεισόδια, τότε µπορούσαµε ακόµα να κάνουµε µι-
κρές σειρές. Τις ολοκληρώναµε πρώτα για να παι-
χτούν. Αυτό είχε µια γεύση κινηµατογράφου, τα συ-
νεργεία ήταν πάντα κινηµατογραφικά, οι διευθυ-
ντές φωτογραφίας ήταν οι ίδιοι που δουλεύανε και
στις ταινίες. ∆εν ένιωσα κάποια διαφορά στο να κά-
νω ταινία. Αλλά στο σινεµά εγώ είχα δουλέψει πολύ
και σαν βοηθός σκηνοθέτη και σε άλλα πόστα, ή-
µουν πάντα στον κινηµατογράφο. Τρόµαξα µόνο ό-
ταν είδα την ταινία µου στον κινηµατογράφο, δεν
είχα δει ποτέ πλάνο µου σε µεγέθυνση.

Η ταινία έχει καθαρά ανθρωποκεντρική
προσέγγιση και είναι εντυπωσιακή η δου-
λειά που έχει γίνει µε τους ηθοποιούς.
Η ταινία βασίστηκε πάνω στην αλήθεια των ηθοποι-
ών. Ήταν µια ταινία καθαρά σχέσεων, σχέσεων ε-

σωτερικής συµπεριφοράς. Το µεγαλύτερο µέρος
της ταινίας άλλωστε διαδραµατίζεται στα σπίτια που
ζούνε αυτοί οι άνθρωποι. Από τη στιγµή λοιπόν που
απέφυγα το θέαµα, απέφυγα τις σκηνές που ίσως
φαντάζανε γραφικές, σκηνές περιέργειας για τους
τραβεστί, στόχος µου ήταν να αναστήσω την ψυχή
αυτών των ανθρώπων. ∆εν είχα άλλο στόχο από
αυτόν, δεν ήθελα να κάνω µια ταινία που να ικανο-
ποιεί περιέργειες που έχουµε για τα άτοµα αυτά,
που είναι εκτεθειµένα και οι περισσότεροι τα βλέ-
πουν µε σαρκασµό και ειρωνία. Ήθελα να δείξω ότι
αυτοί οι άνθρωποι, πέρα από το σόου που είναι α-
ναγκασµένοι να παρουσιάζουν στη ζωή τους, είναι
άνθρωποι όπως όλοι. Οι επιθυµίες τους, τα όνειρά
τους, οι αγάπες τους, οι στόχοι τους είναι ίδιοι µε ό-
λων των άλλων. Οι άλλοι τους κάνουν να φαίνονται
διαφορετικοί και αυτοί αµύνονται και περιθωριοποι-
ούνται. Κυρίως όµως, ήθελα να δείξω τη σχέση
µιας µάνας µε ένα πρόβληµα που δεν είναι κοινό,
δεν είναι σύνηθες. Και µάλιστα η συγκεκριµένη µά-
να, δεν ξέρει τι ακριβώς είναι αυτό το πρόβληµα
και τι σηµαίνει. Από ένα σηµείο και µετά βέβαια,
δεν θέλει και να το καταλάβει γιατί δεν ξέρει πώς
να το αντιµετωπίσει. Για το λόγο αυτό βασίστηκα πο-
λύ στους ηθοποιούς και ειδικά αυτούς που ενσαρ-
κώνουν τους  κεντρικούς χαρακτήρες της µάνας
και του γιου. Αν µε τους ηθοποιούς δεν καταφέρνα-
µε να είµαστε πειστικοί, το όλο πράγµα θα κατέρ-
ρεε. ∆εν είχε άλλο στήριγµα από την ανθρώπινη
πλευρά που προσπάθησα να φωτίσω.

Συνέντευξη: Bαγγέλης Pητάς

Για µια ταινία βασισµένη στους ηθοποιούς
Γιάννης ∆ιαµαντόπουλος, σκηνοθέτης της ταινίας

∆ιονύσης Tσακνής  µουσικός

[…] Η αλήθεια είναι πως, από τις 41 µουσικές που έκανα για το θέατρο την
τηλεόραση και τον κινηµατογράφο, οι 14 αφορούν σε σκηνοθετικές δουλειές
του Γιάννη ∆ιαµαντόπουλου. Αυτό, φυσικά και διευκόλυνε τη συνεργασία µας, υ-
πό την έννοια πως δεν συζητούσαν δύο ξένοι, αλλά δύο από εικοσαετίας περί-
που, φίλοι. Έτσι, οι όποιες απαιτήσεις του Γιάννη ή ενστάσεις και αντιρρήσεις
του για κάποια µουσικά θέµατα, που έφερνα απ’ την αρχή των γυρισµάτων µέ-
χρι το τελικό µοντάζ, αντιµετωπίστηκαν απ’ τη µεριά µου ως θετικές και απα-
ραίτητες υποδείξεις προκειµένου να προσεγγίσω µε τον ίδιο τρόπο το θέµα της
ταινίας και καθόλου ως προσωπική και καλλιτεχνική απόρριψη. ∆εν θα κουρα-
στώ να επαναλαµβάνω, πως παρά τα χρόνια µου, αισθάνοµαι ακόµα µαθητής
του. Ενδεικτικά, σας λέω πως η µουσική της ταινίας γράφτηκε τρεις φορές απ’
την αρχή.

[…] Η φιλία όµως και η καλή διάθεση δεν είναι από µόνες τους κλειδιά που ο-
δηγούν σε εύκολες λύσεις. Έπρεπε να δω τους ήρωες µε την ίδια µατιά που
τους έβλεπε ο σκηνοθέτης, να απαλλαγώ δηλαδή από τις επιλεκτικές µου συ-
µπάθειες στους ρόλους και από περιττούς συναισθηµατισµούς. Έπρεπε να γίνω
κι εγώ, µέσω της µουσικής µου, ένας ψυχρός αφηγητής µιας δραµατικής αλλά

και ολέθριας σχέσης, ανάµεσα σε µια µάνα κι ένα γιο µε τις ιδιαιτερότητες αλλά
και τις ακρότητές του. Άργησα ίσως να καταλάβω πως ο Γιάννης ∆ιαµαντόπου-
λος µου ζητούσε να κάνω µια µουσική υπέρβαση, µε ό,τι µπορεί να σηµαίνει
αυτός ο όρος. Το αποτέλεσµα ήταν µια σύνθεση που περισσότερο σηµειώνει τις
ατµόσφαιρες, παρά τον σχολιασµό των εικόνων. Αυτό δηλαδή που (υιοθετώντας
αυτούσια τον αγγλικό όρο) συνηθίσαµε να ονοµάζουµε ambient µουσική.

[…] Αυτά όλα, όσον αφορά στις µουσικές για τις σκηνές που συνόδευαν την ει-
κόνα, διότι κατά τα άλλα, έπρεπε να δουλέψω πάνω σε µια ευρύτατη γκάµα,
που έπαιζε από µουσική καµπαρέ ή drag show µέχρι «σκυλάδικο» στα µέσα
της δεκαετίας του ’70. Και το ειρωνικό της υπόθεσης είναι πως το rock λείπει
εντελώς ως είδος. Νοµίζω όµως πως υπάρχει, τουλάχιστον ως διάθεση.

Συνέντευξη:Aναστασία Γρηγοριάδου
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Ο Zetterstrom είναι ένας
διάσηµος πιανίστας. Με-
τά από µακρά παραµονή
στη Νέα Υόρκη, επιστρέ-
φει πίσω στην πατρίδα
του την Κοπεγχάγη. Πρό-
κειται να δώσει εκεί ένα
κονσέρτο. Η απόλυτη τε-
λειοµανία του έχει κάποι-
ες σοβαρές επιπτώσεις
στην προσωπικότητά
του: δεν έχει πλέον ανα-
µνήσεις από το παρελθόν
του. Mετά όµως την επα-
φή του µ’ έναν αγγελιο-
φόρο που προέρχεται α-
πό τη µυστηριώδη «Ζώ-
νη», µια συνοικία στο κέ-
ντρο της πόλης, ο Zetterstrom αισθάνεται να επιστρέφει πάλι στο παρελθόν. Του προ-
καλούνται απορίες για το τι τον έκανε να φύγει από την Κοπεγχάγη. Ήταν η συναισθη-
µατική απογοήτευση και η ατυχής κατάληξη που είχε ο έρωτάς του για τη γοητευτική
Andrea. Ανίκανος να εκφράσει τα πραγµατικά του συναισθήµατα, ο Zetterstrom, όχι
µόνο τερµάτισε άδοξα τη σχέση τους αλλά προκάλεσε και το κενό µνήµης. Όλα αυτά
τα συναισθήµατα και οι αναµνήσεις από την ερωτική του σχέση αποθηκεύθηκαν στη
«Ζώνη». Ο Zetterstrom εισβάλλει στη «Ζώνη», αποφασισµένος να αναζητήσει το πα-
ρελθόν του… 
Γυρισµένη από τον Cristoffer Boe, σκηνοθέτη του εντυπωσιακού Reconstruction, η ται-
νία αυτή ανήκει µόνο κατ’ επίφαση στο είδος της επιστηµονικής φαντασίας. Χρησιµο-
ποιώντας µια σειρά από διαφορετικά µέσα και φορµά –έγχρωµο και ασπρόµαυρο
φιλµ, Super-16 και 35mm, DV- η  σκηνοθεσία δηµιουργεί µια ατµόσφαιρα µυστηρίου και
µέσα σ’ αυτή βυθίζει τον θεατή. Και σ’ αυτή, όπως στην προηγούµενη του σκηνοθέτη,
θα βρούµε την αντισυµβατική αντιµετώπιση των νόµων της αφήγησης, τις ανατροπές
στο χρόνο και το χώρο. Ο θεατής, όπως εξάλλου και ο κεντρικός χαρακτήρας, καλείται
να ανασυνθέσει, µέσα από τα κοµµάτια και τα αποσπάσµατα, το παρελθόν και τα συ-
ναισθήµατα που αυτό προκαλεί. Είναι η πάλη ανάµεσα στη λήθη και τη µνήµη, στη
θέρµη των αναµνήσεων και στην ψυχρότητα µιας ζωής χωρίς συναίσθηµα, αυτό που
βιώνει ο ήρωας. Άλλοτε ένα ταξίδι στη µνήµη και άλλοτε µια ιχνογραφία αναµνήσεων
ενός ερωτικού πάθους, η ταινία αυτή έχει ως στενούς συγγενείς το Stalker του Andrei
Tarkovski, τις Άγριες φράουλες του Bergman και τις ταινίες του Wong Kar-wai και του
Alain Resnais.

» Ciné Σταύρος Tορνές, 23:00

H πάλη ανάµεσα στην λήθη και τη µνήµη, στη
θέρµη των αναµνήσεων και στην ψυχρότητα µιας
ζωής χωρίς συναίσθηµα

Allegro
του Christoffer Boe (∆ανία, 2005)

Ένας φυλακισµένος νεοναζί, ο Adam, φθάνει σε
µια εκκλησία στην ύπαιθρο της ∆ανίας. Πρόκει-
ται να εκτίσει εκεί την ποινή του υπηρετώντας
τον ιερέα. Γρήγορα µένει κατάπληκτος από την
προσωπικότητα του Ivan του πάστορα. Έχει
µαζέψει στην εκκλησία του πρόσωπα µε ανά-
λογο, όπως του Adam, παρελθόν: είναι ο
Gunnar, ένας κλεπτοµανής βιαστής γυναικών

και ο Khalid, ένας οργισµένος µε-
τανάστης από τη Σαουδική Αρα-
βία, που ληστεύει πρατήρια βενζί-
νης µαχόµενος τον καπιταλισµό.
Απέραντα αισιόδοξος και µε αντι-
συµβατική συµπεριφορά, ο Ivan
ζητά από τον Adam να θέσει ένα
στόχο. Αυτός χωρίς δισταγµό α-
ποφασίζει να κάνει µια µηλόπιτα
και ο πάστορας του αναθέτει να
προσέχει τη µηλιά που βρίσκεται
στην αυλή της εκκλησίας. Όµως ο
Adam είναι γεµάτος οργή και θυµό
για το πάστορα και αποφασίζει να
συντρίψει την καλοσύνη του. Κα-

θώς έρχεται αντιµέτωπος µε τις µι-
κρές προσωπικές ιστορίες που α-

φορούν το παρελθόν του Ivan, ο Adam όλο και
περισσότερο εξαγριώνεται.
Η τρίτη ταινία του Anders Thomas Jensen ως
σκηνοθέτη, είναι µια γλυκόπικρη κωµωδία για
τη δύναµη της θέλησης και την πίστη στη ζωή.
Το θεολογικό στοιχείο της ταινίας είναι οργανι-
κά ενταγµένο µέσα στη δραµατική πλοκή και
αυτό κάνει την ταινία να έχει και κάποιες σηµα-

σίες σχετικές µε την πάλη καλού-κακού. Αν και
η αφήγηση παρακολουθεί τη διαδροµή του
Adam από την σκληρότητα και τη µισαλλοδο-
ξία στην καλοσύνη και την προσφορά στον άλ-
λο, είναι απολύτως καθαρό ότι το κέντρο βά-
ρος της ταινίας είναι το πρόσωπο του νεαρού
πάστορα. Αντιµέτωπο µε τις δοκιµασίες της
ζωής, το πρόσωπο αυτό φαίνεται να διστάζει
και να λυγίζει: αυτές τις αµφιταλαντεύσεις πα-
ρακολουθεί η σκηνοθεσία. ∆ιάστικτη από ένα
µαύρο χιούµορ, η ταινία µοιάζει σε κάποιες
στιγµές σαν µια παρωδία ταινιών του Bergman
και του Dreyer. Όµως η τελική αίσθηση είναι
µοναδική καθώς επιβάλλει στον θεατή όλο αυ-
τό το παράξενο σύµπαν ιδεών και χαρακτήρων.
Ένας από τους πιο γνωστούς σεναριογράφους
του ∆ανέζικου σινεµά, ο Anders Thomas Jensen
έχει γράψει µεταξύ άλλων και τα σενάρια σε
ταινίες όπως Mifune (Soren Kragh–Jacobsen,
1999), Open Heart (Susanne Bier, 2000), Brothers
(2004).

» Ciné Tζον Kασσαβέτης, 13:00

Mια γλυκόπικρη κωµωδία για τη δύναµη της
θέλησης και την πίστη στη ζωή

Tα µήλα του Aδάµ / Adams Aebler
του Anders Thomas Jensen (∆ανία, 2005)

[…] Η αφετηρία είναι απλή. Θέτουµε
µια πολύ παλιά ερώτηση: «Τι θα συνέ-
βαινε, εάν…»; Τι θα συνέβαινε εάν
µπορούσαµε να γυρίσουµε πίσω και
να αλλάζαµε το παρελθόν; ∆εν είναι
αυτό κάτι που όλοι χρειαζόµαστε; Μια
δεύτερη ευκαιρία για να συνειδητοποι-
ήσουµε τα λάθη µας και να αλλάξου-
µε το παρελθόν; Ίσως όχι. Ίσως δεν έ-
χετε άσχηµες αναµνήσεις. Ίσως ποτέ
δεν έχετε πάρει µια άσχηµη απόφαση,
ποτέ δεν έχετε θρηνήσει για κατε-
στραµµένα όνειρα, ποτέ δεν έχετε πε-
τάξει τη µοναδική ευκαιρία της ζωής
για να είστε ευτυχισµένος. Ίσως η
ζωή σας είναι απ’ όλες τις πλευρές άσπιλη. Ένα µικρό αρι-
στούργηµα. Όµως για τον ήρωα της ταινίας αυτό δεν ισχύ-
ει, είναι ένας παγκόσµιος γνωστός πιανίστας µ’ ένα παρελ-
θόν που έχει ξεχαστεί.
Η ταινία Reconstruction ήταν µε κάθε τρόπο µια δήλωση
αγάπης για το σινεµά και το κινηµατογραφικό είδος. Όπως
το είχαµε δει, κάναµε µια ιστορία αγάπης για το πρώτο ρα-
ντεβού ανάµεσα σε δύο ανθρώπους, η οποία είχε ανακα-
τευτεί τόσο, που οι θεατές έφευγαν από τον κινηµατογρά-
φο είτε οργισµένοι είτε σε έκταση.
Η ταινία Allegro είναι µια ταινία επιστηµονικής φαντασίας.
Για ‘µένα η επιστηµονική φαντασία είναι ένα κινηµατογρα-
φικό είδος που ρωτά. «Τι θα συνέβαινε εάν…»; Η ταινία
διαδραµατίζεται σ’ αυτό που θα µπορούσε να ’ναι το πα-
ρόν. ∆εν µ’ ενδιαφέρει το στοιχείο της επιστηµονικής φα-
ντασίας αλλά η επιθυµία που απορρέει από το κινηµατο-
γραφικό «είδος» να αµφισβητεί συµβατικότητες –µε την
έννοια ότι τα πράγµατα θα µπορούσαν να είναι διαφορετι-
κά σε σχέση µε το πώς τα αντιλαµβανόµαστε.
Στη ταινία Allegro παίρνουµε ένα ερωτικό δράµα και βλέ-
πουµε τι συµβαίνει σ’ αυτό, τοποθετώντας το σ’ ένα περι-
βάλλον επιστηµονικής φαντασίας. Είναι µια ταινία για έναν
άνδρα που έχει χάσει τον έρωτα της ζωής του. Και εξαιτίας
αυτού απαρνιέται το παρελθόν του. Θέλει να το ξεχάσει
και ορισµένοι άνθρωποι τον πικραίνουν. Απαγάγουν το πα-
ρελθόν του και το τοποθετούν στη Ζώνη στη Κοπεγχάγη.
Η Ζώνη είναι ένα είδος πόλης µέσα στην πόλη, που είναι
κλειστή για τον έξω κόσµο. Η πρόκληση για τον ήρωα είναι

να µπει µέσα στη Ζώνη και να πάρει το
παρελθόν του. Όταν κάποιος βλέπει
την ταινία, η αφήγηση είναι αρκετά
γραµµική.
Η επιστηµονική φαντασία συνήθως α-
παιτεί αρκετά χρήµατα για τα σκηνικά
και για την επεξεργασία της ταινίας. Αυ-

τή η ταινία όµως θα έπρεπε να’ ναι χαµηλού προφίλ. Είναι
οι ιδέες που έχουν σηµασία. ∆εν µ’ ενδιαφέρουν τα µεγά-
λα εφέ και καµιά δανέζικη ταινία δεν µπορεί να ανταγωνι-
σθεί τις αµερικάνικες ταινίες που έχουν το χρόνο και το
χρήµα να προσφέρουν σε αφθονία ειδικά εφέ. Ωστόσο,
µπορούµε να τις ανταγωνισθούµε µε µια καλή ιδέα και την
οξυδέρκεια. Αυτή µας δίνει ένα διαφορετικό χώρο να ανα-
πτυχθούµε απ’ ότι στα µεγάλα αµερικάνικα blockbuster και
χρειάζεται να εκµεταλλευτούµε αυτό το γεγονός.
[…] Έγινα σκηνοθέτης λόγω της µεγάλης µου αγάπης για
το κινηµατογραφικό µέσο και για το τι είναι ικανό αυτό να
κάνει. Ο κινηµατογράφος είναι ένα υπέροχος τρόπος για
να πλησιάσεις τη ζωή. Ο κινηµατογράφος είναι αυτό το πα-
ράξενο µέσο που µας διασκεδάζει ενώ παρακολουθούµε
τους εαυτούς µας. Για µιάµιση ώρα µπορούµε να γελάσου-
µε και να κλάψουµε χωρίς καµιά συνέπεια. ∆ιδασκόµαστε
για τον έρωτα, την απώλεια και το θάνατο πριν ακόµα τα
βιώσουµε όλα αυτά στην αληθινή ζωή. Οι ταινίες είναι ένα
εισιτήριο VIP στη ζωή, ένα ελευθέρας.

(δηλώσεις στη ηλεκτρονική τοποθεσία www.dfi.dk 
και στις σηµειώσεις για την παραγωγή)
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‘Wallace and Gromit’ artists
share their animation secrets 

Making the 

The plastecine heroes traveled to town in the
wizardly toolbox of animator Merlin Crossingham,
who together with model-maker Jill Keough,
explained a thing or two about the stop-motion
animation in a masterclass yesterday.
“As much as possible, we try to do it by hand,”
explained key animator Crossingham, of the UK-
based Aardman Animations who made the film with
DreamWorks. Co-directors Nick Park and Steve
Box made the film in which Wallace and Gromit face
a hare-y villain- the old-fashioned way, 1 or 2 frames
at a time. There is only a tad of CGI animation, for
moments like when rabbits fly.

“We almost have to make the film twice,”
Crossingham and Keough explained.The first time,
each detailed storyboard frame is shot and edited,
with rough voice-over, added. Only then can the
stars (of which there are sometimes several dozen
exact clones) be brought out of their storeroom to
do their stuff.
The characters of the film fit in one or two hands -
or more, in the case of the largest of them all, the
evil bunny with difficult-to-animate-faux fur.They are
carefully created of plastecine, foam and other
materials, and placed in detailed mini-sets.When
there is dialogue, the puppets’ mouths are moved
frame-by-frame to match the pre-recorded sound
using teeny sticks and dentist tools.
An animators’ team make the little protagonists
come to life.“The animator is the actor,”

Crossingham explained:“It’s
easy to add motion, but
hard to add life.” Working
in concentration in a dark
environment, contorting
their bodies at times to
reach the puppets, the
animators must rely on not
just skill but instinct.“You

have to learn how to animate and then forget how
to animate,” Crossingham said of the zen art.Yes, this
did require a little demo on the camera/laptop-
setup and the canine star seemed like a good
candidate.“The secret with Gromit is his brow,” the
animator explained, pointing out that the mouthless
dog’s ears are more static.“The hardest thing to
animate is thought”, he believes.
The characters’ first feature required they be able to
“put up with a lot more abuse” than in shorter
works. For this reason,Wallace sported special foam
trousers instead of his usual plastecine ones that
simply crack too easily.There also had to be many
more of each character, so identical mould copies
were manufactured on the
premises. Of course, just
as in the real movie biz,
the main characters wear
out and break, and –even
worse- sometimes hit the
cutting room floor. None
are sadder than the artists
behind them, who
sometimes labor over
characters or scenes for
weeks only to have their
work lost.
Stop-motion animation is
remarkably slow.A team
of over 250 people,
including 30 animators, can
aim to produce 100

seconds of a film in a whole week. In full production,
the Aardman team work on 30 different mini-sets
simultaneously within one huge studio.There is
definitely a big pay off - as the popularity of “Chicken
Run”, which both Keough and Crossingham worked
on, proves. Crossingham noted that though the
cinemas are inundated with a flood of CGI
animations, people remain psychologically attached
to claymation-type work.The suspension of viewers’
disbelief – and maybe its ability to trigger emotional
reactions –seems easier when the object is in three
dimensions, and not one. Computer-based animation
has till now been confined, in the Aardman studios,
to fine-touches like creating tricky particles like
smoke or mind-waves which are notoriously hard to
film in real life.
Aardman, which has a five-film deal with
DreamWorks, is also developing a film with more
CGI work to be shot in the US, as well as the script
for “Crude Awakenings”. UPI is releasing the “Wallace
and Gromit” feature locally on December 8.

Meet the director:
Niki Karimi (“One Night”) 
We emailed eight questions to all the
international competition directors.
Here are the responses of Niki Karimi, whose
film debuts today.  In “One Night” a young
woman wanders the streets of Teheran.
What was the film that you most
enjoyed watching in 2005? 
I always like to watch films but I like “Il girdo”
from Michelangelo Antonioni the best.

What do you most love about the city
or neighborhood where you live? 
My neighborhood is silence, which I like.

If directing films is your top talent,
what is your second talent in life? 
Swimming.

Do you have a pet? If so, what is it and
what's its name? 
No.

What was the most embarrassing,
difficult or dangerous moment in
making your film? 
We didn't have any permission for making the
film.

What music CD did you listen to the
most while creating the film? 
Chopin, Mazurkas.

Who is your favorite figure of Greek
mythology, history or philosophy? 
Eros.

How much coffee do you drink each
day (and what kind)? 
3 or 4 cups.

Not only did the stars of Tuesday night’s surprise film come to Thessaloniki,
but viewers were actually able to touch them, to take their picture with
them and even to pick them up.Yes, adorably stupid Wallace and delightfully
clever canine Gromit were at the Cassavetes theater, promoting their first
feature film,“Curse of the Were Rabbit”.

plastecine speak
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…with Angelike Contis
and Elinda Labropoulou

“The Flaming Lips? Yeah, they’ve been doing some really weird stuff. Punk rock
to start with,” a music journo informs me as I am on my way to watch
“Fearless Freaks”, a documentary by Bradley Beesley, who has spent a good 13
years filming the rise and fall of Flaming Lips, the band from his hometown in
Oklahoma, who went on to play venues within the same line-ups as REM,
Coldplay and Metallica.A music expert I am clearly not, but if there is one thing
Beesley and I agreed on when we met yesterday, it is that the film is not really
about the music.

What is so special about Flaming Lips that kept you interested in
making this film for thirteen years?  
The band started in 1983 and I started following them in 1990.And I did so
for 13 years.Although it is labeled a music documentary, hopefully, what
comes out more is the characters in the film. I don’t really consider it a music
documentary. Hopefully it comes across as a film about families and
struggles and real-life problems that everyone has. But you have to have a
theme no matter if your film is about hand-fishing or music.

So what you are saying here is that although you made a film
about a band, the music is not the focus? 
Right.The main feature of the film is that the two main characters,Wayne and
Steve, are very interesting individuals.They are both talented and passionate
and they are both engaging to watch.This is why you never see an entire song.
You get a minute maybe of a song and then you get on with the story and the
more humanistic elements of that story.

So how did you end up with this film? 
It was kind of an accident. I’ve been shooting music videos with Flaming Lips
since I was in university in 1992 and I collected hours and hours of footage of
the band. In 1999, I met Wayne’s brother, who had all the Super 8 films of
Wayne and his brothers playing American-style football.At first I thought the
Flaming Lips are punk rock.Wayne playing football - that’s not punk rock. But
after watching hours of stuff it occurred to me that this was Wayne’s evolution
from a kid to a rock star.This is what made me realize that this film could be
deeper than just about the music. I thought it would be important to tell a
story like Wayne’s because he still lives in this crack-infested neighborhood that
he grew up in while most guys like him would have moved on.

You show characters doing what they do every day.The black-and-
white scene where we see Steve prepare to shoot up heroin is very
powerful, possibly because he makes it seem so mundane and
matter-of-fact. Has this scene prompted strong reactions? 
Everyone comments on that scene. It was very important that Steven allowed
me to film this. He does the whole thing as if he is working on a crossword
puzzle or something. Instead he is preparing to shoot up heroin in front of me.
It’s a very personal thing to share and it was the second-to-the-last time he
actually ever shot up heroin. He is all cleaned up now, he is married, has a kid.
For a while though, it was looking pretty bad for him and I think if Steven had
died, which was a possibility, or if he was still on drugs, it could have been
somewhat irresponsible of me to include that scene.There might not have
even be a film without that scene because it sort of gives the film some
struggle, and without that struggle it would be just this big, happy Flaming Lips
parade.

His first two low-key films,“Funny Ha Ha” and
“Mutual Appreciation”, may have created a splash
and Thessaloniki may be the first foreign festival he’s
attended, but Andrew Bujalski isn’t sure he wants to
take it all “to the next level”. He really likes the way

he’s made films till now.
The young director only briefly tried living in LA,
isn’t into distribution hustles and prefers working in
a small-scale, actor-centric way. He can’t remember
a time when he’s wanted to be anything but a
director and makes his films in an “isolated,
autonomous” way. He’s enamored with the madness
of production. He calls it:“Collaborating significantly
with chaos.” No matter what, in Bujalski’s opinion,
casting comes first. Bujalski wrote both scripts,
which focus on the realer-than-real lives of mid-
20somethings, around his actors. “Mutual
Appreciation” is centered on charismatic, boy-faced
Justin Rice, who’s also a musician in the band on the
soundtrack, Bishop Allen. He prepares his actors by
“trying to create space” for them.
The Harvard-trained director’s seen the alternative.
He’s been on sets where it takes forever to set
everything up – but the magic is missing. In the end,
he’s observed,“the lighting is great, but the film is
dead.” Bujalski prefers to work in “the opposite
way.”  
With “Mutual Appreciation”, on the one hand, things
were easier because people had heard of him.
However, making his second film was also harder.
The emotions hit closer to home because the story
had a male protagonist, he says. Bujalski faced it all

daily when he edited “Mutual Appreciation” at home
on a Steenbeck that NYU wanted to throw away.
Bujalski, who appears in his own films as a self-
effacing guy, says he makes movies “for the same
reasons I watch them…I learned a lot about life and
communication from the films I see.” He adds,“I
hope I do the same for others.” His second film is
poised for a “small and scrappy” US release by spring
or summer.

TODAY’S AGENDA
While the American visitors to the festival may normally celebrate Thanksgiving with
turkey in Alabama or New England, or three-layer cheesecake in New York, they will have
to settle for taverna food and films.There will also be a masterclass by Alex MacDowell
(11am, Cassavetes cinema).The Greek creators of touching screenwriter tale “Buzz”,
Athens nighttime meander “A Dog’s Dream”, competition film “Sweet Memory” and
explosive “Hostage” speak to the press (11am,Warehouse C). Christos Bakalopoulos is
going to be honored at a noon Pavlos Zannas cinema event.Then, join the Danes for a
round table on their cinema at 7pm (Agora tent). In the evening, there will be special
tributes to two Michaels - Cacoyiannis (at Aristotle University) and Winterbottom (at the
Frida Liappa cinema, 9pm). The festival-sponsored Independence Days party takes place at
the multi-level, airy Sante Bar (Kapodistriou 3).

Fearless Freaks: filming the band next door

Collaborating with chaos




