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Με το µάτι στο οφθαλµοσκόπιο της κάµερας: Συµφωνώ κι εγώ, ως θεα-
τής, µε τον Γιώργο Πανουσόπουλο ότι οι δύο καλύτερες ή µάλλον οι πιο ο-
λοκληρωµένες ταινίες του είναι το Μ’ αγαπάς; και το Μια µέρα τη νύχτα. Μάλι-
στα, αυτή η δεύτερη, που την είδα τυχαία σε dvd, υπήρξε µια ευχάριστη έκ-
πληξη για µένα –σε τέτοιο βαθµό, που για µέρες µετά έλεγα σε όποιον γνω-
στό µου σινεφίλ συναντούσα: «Ξέρεις, υπάρχει µια πολύ καλή ελληνική ται-
νία…» και συµπλήρωνα µε θετικό πνεύµα «και είναι του Πανουσόπουλου».
Τώρα θυµάµαι ότι µια παρόµοια αίσθηση είχα αποκοµίσει και από την εµπει-
ρία της θέασης µιας άλλης - πιο ανολοκλήρωτης- ταινίας του Πανουσόπου-
λου, της Μανίας. Ήταν 20 χρόνια πριν, Οκτώβριος, στην αίθουσα της Εταιρίας
Μακεδονικών Σπουδών, την τελευταία Κυριακή του 26ου Φεστιβάλ Ελληνι-
κού Κινηµατογράφου, που η ταινία προβλήθηκε εκτός συναγωνισµού και
πριν γίνει το τελικό της µοντάζ. Και µας πήγε εντελώς αλλού (από όσα είχα-
µε δει όλες τις προηγούµενες µέρες). Ως συµβατική αφήγηση δεν συνέβαινε
και τίποτα σπουδαίο, αλλά καθώς ο ρυθµός ροής των εικόνων αποκτούσε
βαθµιαία έναν ξέφρενο, γιορτινό ρυθµό παγανιστικής πανδαισίας, που συνο-
δευόταν από φωνές, γέλια, ουρλιαχτά και µουσικές, χανόσουν σ’ έναν ίλιγγο

απόλυτης ελευθερίας που εκλάµβανες και ως έναν ίλιγγο απόλυτου νοηµατικού κενού. Ήταν προφανές ότι δεν ε-
πρόκειτο για µια συνηθισµένη ταινία αλλά ούτε και «κανονική», από εκείνες δηλαδή που προορίζονται να αφηγη-
θούν µια συγκεκριµένη ιστορία και να διεκδικήσουν εισιτήρια στις αίθουσες. Ήταν όµως η θέασή της µια εµπει-
ρία καθαρά κινηµατογραφική, που µας εξιστορούσε ένα συµβάν που καµιά άλλη τέχνη δεν θα µπορούσε να µας
πει. Η (ανολοκλήρωτη) ταινία ενός πλήρως καταρτισµένου κινηµατογραφιστή: παραγωγού, σκηνοθέτη, σεναριο-
γράφου, κάµεραµάν και διευθυντή φωτογραφίας µαζί. Και ανικανοποίητου, πάντα, στην αναζήτηση της ουσίας
της τέχνης που υπηρετεί. Μια προσπάθεια που ακόµα συνεχίζεται…  του Σωτήρη Zήκου
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‘‘∆εν θεωρώ 

τον εαυτό µου αφηγητή 

κι ούτε προτιµώ 

τον αφηγηµατικό κινηµατογράφο.

∆εν χρειάζεται 

ο κινηµατογράφος την αφήγηση.

Σινεµά είναι αυτό 

που δεν µπορεί 

να γραφτεί σαν βιβλίο 

ή να µετατραπεί σε µουσική 

ή να γίνει µε 

οποιονδήποτε άλλο τρόπο

’’
Γιώργος

Πανουσόπουλος
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04Bραβεία Balkan Fund, το Masterclass του Park

Chan-wook και η Bικτόρια Aµπρίλ έρχεται…

05Eίµαι ένας άνθρωπος µε περιέργεια, που

προσπαθεί να είναι όσο λιγότερο βλάκας γίνεται,

µας λέει ο Πατρίς Σερό

06O σκηνοθέτης Kυριάκος Kατζουράκης, η ηθοποιός

Kάτια Γέρου και ο µουσικός Mιχάλης Γρηγορίου

µιλούν για τη Γλυκιά µνήµη

07Aίµα από το Mεξικό και Πώς περνάν οι ώρες από

την Aργεντινή στο ∆ιεθνές ∆ιαγωνιστικό

09O Pαµίν Mπαχρανί, σκηνοθέτης της ταινίας

Άνθρωπος σπρώχνει καροτσάκι σε Πρώτο Πλάνο

10O σκηνοθέτης της ταινίας Battle in heaven, Carlos

Reygadas, µιλάει για την πεολειχία στην ταινία του

12O σκηνοθέτης Brillante Mendoza της ταινίας O

µασέρ σε Πρώτο Πλάνο και οι ταινίες της ηµέρας

στις Hµέρες Aνεξαρτησίας

13O Kim Jee-woon µιλάει για τη σχέση του µε τα

διάφορα κινηµατογραφικά είδη στα οποία κινείται

15Oι ταινίες µου είναι συνθέσεις πολλαπλών

αφηγήσεων, µας λέει η Aντουανέττα Aγγελίδη

16O σκηνοθέτης Σπύρος N. Tαραβήρας, ο µοντέρ

Γιώργος Tριανταφύλλου και ο µουσικός Nίκος

Πλατύραχος µιλούν για την ταινία Buzz

17O σκηνοθέτης Σταύρος Iωάννου µιλάει για την

ταινία του Kακολύρι 544… η ιστορία µιας µέρας και

ο Άγγελος Φραντζής για Tο όνειρο του σκύλου

21Πήγαινε δυτικά και Kontakt στις Mατιές στα

Bαλκάνια και δύο συνεντεύξεις

22Fest Forward: The 46th International Thessaloniki

Film Festival in english

¢È·‚¿ÛÙÂ
Û‹ÌÂÚ·:

ΠανουσόπουλοςΓιώργος
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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
7. Eρωτευµένοι 2,851
8.Aίµα
9. Πώς περνάν οι ώρες
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
14. Eκτός σχεδίου 4,026
15.Tσίου… 4,254
16. Θυµάµαι
17. Buzzz
18.Tο όνειρο του σκύλου
19. Kακολύρι
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
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
11. Kontakt
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 177 • TETAPTH 23 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



3

¶Ô‡ ¯ÔÚÂ‡Ô˘ÌÂ ·fi„Â ÙÔ ‚Ú¿‰˘;
ñ ∂ÈÛÓÔ‹-ÂÎÓÔ‹. ∂ÈÛÓÔ‹-ÂÎÓÔ‹. √Î¤È, Â›Ì·È ·ÎfiÌ· Â‰Ò. §ÔÈ-
fiÓ, ÙÈ Î¿Óˆ fiÙ·Ó ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï; ¢ËÏ·‰‹ ÙÈ˜ ˘fiÏÔÈÂ˜ 355
Ì¤ÚÂ˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘; ª·›Óˆ ÛÂ ¯ÂÈÌÂÚ›· Ó¿ÚÎË ÎÈ fiÙ·Ó ÂÚ¿ÛÂÈ Ô
‚·Ú‡˜ ¯ÂÈÌÒÓ·˜, ÍÂÎÈÓÒ ÌÈ· ‰Â‡ÙÂÚË Ó¿ÚÎË ÈÔ Î·ÏÔÎ·ÈÚÈÓ‹ ÌÂ
Î·‡ÛˆÓÂ˜ Î·È ıÂÚÈÓ¤˜ Î·Ù·ÈÁ›‰Â˜. µÔ˘ÏÈ¿˙ˆ, ‚·ÛÈÎ¿, ÛÂ ÌÈ· ÓÈÚ-
‚¿Ó· ·‰Ú¿ÓÂÈ·˜. ∫·È ÌfiÏÈ˜ ÊÙ¿ÓÂÈ ÙÔ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ÂÎÎÔÏ¿ÙÔÌ·È, ÍÂ-
ÙÚ˘ÒÓˆ Û·Ó ÌÂÙ·ÍÔÛÎÒÏËÎ·˜ ·fi ÙÔ ÎÔ˘ÎÔ‡ÏÈ ÌÔ˘ Î·È ·Ó·-
Ó¤ˆ. ¡·È! ∑ˆ Î·È ·Ó·Ó¤ˆ ÁÈ· ÙÔ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï. ∆Ô ÊÂÛÙÈ‚¿Ï Â›Ó·È Â-
ÁÒ ÎÈ ÂÁÒ Â›Ì·È ÙÔ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï. ŸÏÔ ÙÔ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï Â›Ó·È ‰ÈÎfi ÌÔ˘! ¢È-
Îfi ÌÔ˘! ªÔ˘·¯·¯¿!!! My precious… my little precious…

ñ ∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· „‡¯ˆÛ‹ ÌÔ˘ Â›Ó·È ÔÈ ˘ÔÙÈÙÏÈÛÌÔ›. √fiÙÂ, ·Ó ¿-
ÚÂÈ ÙÔ Ì¿ÙÈ Û·˜ Î¿ÔÈ· ·ÛÙÂ›· (ÌÂ ÙËÓ Î·Ï‹ Î·È ÙËÓ Î·Î‹ ¤ÓÓÔÈ·)
ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ÙˆÓ ·ÁÁÏÈÎÒÓ ÛÙ· ÂÏÏËÓÈÎ¿ ‹ ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊÔ, ÛÂ ÔÔÈ-
·‰‹ÔÙÂ Í¤ÓË ‹ ÂÏÏËÓÈÎ‹ ÊÂÛÙÈ‚·ÏÈÎ‹ Ù·ÈÓ›·, ÛÙÂ›ÏÙÂ ÙÔ. £¤Ïˆ Ó·
ÊÙÈ¿Íˆ Î¿Ó· ‰˘Ô ÙÂÏ›ÙÛÂ˜ ÌÂ Ù· best of…

ñ ∆Ô ‰È·‰›ÎÙ˘Ô Â›Ó·È ÌÈ· ·¯·Ó‹˜ Î·È ·‚˘ÛÛ·Ï¤· ËÁ‹ ÏËÚÔÊfi-
ÚËÛË˜, ·ÏÏ¿ Î·È ·ÓÔË-
Û›·˜. ∞Ó ¿ÙÂ ÏÔÈfiÓ ÛÙË
ÛÂÏ›‰· www.news.
google.com Î·È ÏËÎÙÚÔ-
ÏÔÁ‹ÛÂÙÂ ÛÙË ÌË¯·Ó‹ ·-
Ó·˙‹ÙËÛË˜ ÙÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi
Ï¤ÍÂˆÓ Thessaloniki+
film, Ë ÚÒÙË ÛÂÏ›‰· Ô˘
ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÂ›, ÌÂ ÌÂ-
Á¿Ï· ÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ì·˜ ÏË-
ÚÔÊÔÚÂ› ÁÈ· ÙÔ... 49Ô (!)
ºÂÛÙÈ‚¿Ï £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË˜
Ô˘ ÍÂÎ›ÓËÛÂ ÙËÓ ÂÚ·-
ÛÌ¤ÓË ¶·Ú·ÛÎÂ˘‹ ÛÙËÓ...
∞ı‹Ó·... ÕÔ˘Ù˜! Ì·¯·ÈÚÈ¿
ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿...

ñ ∆· µ·ÏÎ¿ÓÈ· ÛÎ›˙Ô˘Ó, ·‰ÂÚÊ¤. ∫Ô˘‚·Ï¿ÓÂ ÌÈ· ÊÂ˘Á¿ÙË ·Ó·Ú¯›·,
¤Ó· ¯ÈÔ‡ÌÔÚ Ì·‡ÚÔ, Î·Ù¿Ì·˘ÚÔ, Ô˘ ‰È·‚ÚÒÓÂÈ Ù· ¿ÓÙ·. ∫È ¤¯Ô˘Ó
ÎÈ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÙÚÂÏÈ¿Ú· ÌÔ˘ÛÈÎ‹ Ô˘ Â›ÙÂ ÛÂ ÎË‰Â›Â˜ ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È Â›ÙÂ
ÛÂ Á¿ÌÔ˘˜, ÂÎ¤ÌÂÈ ÌÈ· ÙÚÔÌ·ÎÙÈÎ‹ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÁÈ· ˙ˆ‹. ™ËÌÂ›ˆÛÙÂ
ÁÈ· ÙÒÚ· Î·È ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ: ∏ Ô‰‡ÛÛÂÈ· ÙÔ˘ Î˘Ú›Ô˘ §·˙·Ú¤ÛÎÔ˘, ∆È
Â›Ó·È ¤Ó·˜ ¿ÓÙÚ·˜ ¯ˆÚ›˜ ÌÔ˘ÛÙ¿ÎÈ; (¤Ó· Ù›ÔÙ·...) Î·È ∞fi Ù¿ÊÔ ÛÂ
Ù¿ÊÔ. ∆Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÍÂÎ›ÓËÛÂ ÂÎÏËÎÙÈÎ¿, ·ÏÏ¿ Î¿Ô˘ ÛÙ· ÌÈÛ¿
ÛÎÏ‹Ú˘ÓÂ ·fiÙÔÌ· Î·È ·Ó·ÙÚ›¯È·Û·. √ ‹Úˆ·˜ ¿ÓÙˆ˜ ÙËÓ Â›Â ÙËÓ
·Ù¿Î·: «‰ÂÓ ÁÂÓÓÈÔ‡ÓÙ·È fiÏÔÈ, ·ÏÏ¿ fiÏÔÈ Âı·›ÓÔ˘Ó...»

ñ √ Ì·Û¤Ú ·fi ºÈÏÈ›ÓÂ˜. ŸÙ·Ó ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎÂ Ô ÛÎËÓÔı¤ÙË˜ ÁÈ·
ÙÔ ÁÓˆÛÙfi ÚˆÙ‹ÛÙÂ-Ù·-ÛÒ„˘¯¿-Û·˜-Î·È-ı·-Û·˜-··ÓÙ‹Ûˆ, ·Ô-
Î¿Ï˘„Â ˆ˜ ÔÈ Ì·Û¤Ú ÙË˜ Ù·ÈÓ›·˜ Â›Ó·È ËıÔÔÈÔ› Ô˘ ¤Î·Ó·Ó ‰˘Ô
Ì‹ÓÂ˜ Ú·ÎÙÈÎ‹ ÁÈ· Ó· Ì¿ıÔ˘Ó Ó· Ì·Ï¿˙Ô˘Ó. ™ÎÏËÚ‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿, ‰Ë-
Ï·‰‹. ∂›ÛË˜, ÂÈ‚Â‚·›ˆÛÂ ÙËÓ ‡·ÚÍË ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÈÓÛÙÈÙÔ‡ÙˆÓ...
Ë‰ÔÓ‹˜, Ù· ÔÔ›· Ì¿ÏÈÛÙ· ÔÏÏ¤˜ ÊÔÚ¤˜ ÂÏ¤Á¯ÔÓÙ·È ÛÙÚ·ÙÈˆÙÈ-
Î¿! «¶¿ÏÈ Î·Ï¿ Ô˘ ‰ÂÓ Ù· ÂÏ¤Á¯ÂÈ Ë ÂÎÎÏËÛ›·», ·Ó·ÊÒÓËÛÂ Î¿-
ÔÈÔ˜ ·fi ÙÔ ÎÔÈÓfi Î·È Á¤Ï·Û·Ó fiÏÔÈ, Ì·˙› Î·È Ô ÛÎËÓÔı¤ÙË˜ (Â-

ÊfiÛÔÓ ÙÔ˘ ÌÂÙ·ÊÚ¿ÛÙËÎÂ, ‚¤‚·È·, ·ÊÔ‡ ÔÈ ºÈÏÈÈÓ¤˙ÔÈ ‰ÂÓ ÔÌÈ-
ÏÔ‡Ó ÂÏÏËÓÈÎ¿). ºÔ‚¿Ì·È Ó· Î¿Óˆ ÔÔÈÔ‰‹ÔÙÂ ¤ÍÙÚ· ¯ÈÔ˘ÌÔÚÈ-
ÛÙÈÎfi Û¯fiÏÈÔ, ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÎÔÂ›.

ñ ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë ÈÔ ˆÚ·›· ·Ê›Û·; ∞˘Ù‹ Ô˘ ÈÓÙÚÈÁÎ¿ÚÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂ-
ÚÔ, Ù¤ÏÔ˜ ¿ÓÙˆÓ; ¢ÒÛÙÂ ÌÔ˘ ÌÂÚÈÎ¤˜ ÛÙÈÁÌ¤˜ Ó· ÍÂ‰ÈÏÒÛˆ ÙË
ÛÎÔÙÂÈÓ‹, Ì·Î¿‚ÚÈ·, ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Â·˘ÙÔ‡ ÌÔ˘. πÛÙÔÚ›· ‰˘Ô ·‰ÂÏ-
ÊÒÓ, ÙÔ˘ ∫ÈÌ ∆˙È °Ô˘Ó. ªÈ· ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Î‹ ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·. √È fiÚıÈÔÈ,
ÛÔ‚·ÚÔ›, ·Á¤Ï·ÛÙÔÈ ÁÔÓÂ›˜, Î·È ÌÚÔÛÙ¿ ÔÈ ‰˘Ô ÎfiÚÂ˜ ÙÔ˘˜, Î·ıÈ-
ÛÌ¤ÓÂ˜ ÛÂ ¤Ó· ·Ó··˘ÙÈÎfi ÓÙÈ‚¿ÓÈ, Î·È... Î˘ÚÈÔÏÂÎÙÈÎ¿ ÏÔ˘ÛÌ¤ÓÂ˜
ÛÙÔ ·›Ì·. ∂›Ó·È ÙÚÂ-
ÏÔ› ·˘ÙÔ› ÔÈ ∫ÔÚÂ¿-
ÙÂ˜... ∆Ô˘˜ ¿ˆ!

ñ ∫È ÂÓÒ fiÏÔÈ Â›Ó·È
ÛÙÔ √Ï‡ÌÈÔÓ, ‚ÔÏÂ-
Ì¤ÓÔÈ ÛÙ· Î·ı›ÛÌ·Ù¿
ÙÔ˘˜, ¤ÙÔÈÌÔÈ, ‰›¯ˆ˜
Ô-ÎÔÚÓ Î·È ÎfiÎ·-

ÎfiÏÂ˜ (fiÛÔ Ú·ÁÌ·-
ÙÈÎ¿ ˘¤ÚÔ¯Ô Â›Ó·È
Ô˘ ‰ÂÓ ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È
Ô‡ÙÂ ¤Ó· ÎÚÈÙ˜-¯·„-
ÚÔ˘Ê...) ÁÈ· Ó· ·Ô-
Ï·‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ Ù·ÈÓ›· ∂-
ÚˆÙÂ˘Ì¤ÓÔÈ, Ë ÚÔ‚Ô-
Ï‹ ‰ÂÓ Ï¤ÂÈ Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ. ∆ÈÎ-Ù·Î (Â›Ó·È Ô ¯ÚfiÓÔ˜ Ô˘ Î˘Ï¿ÂÈ). °¤ÏÈ·,
ÊˆÓ¤˜, ÛÊ˘Ú›ÁÌ·Ù·. ∆ÈÎ-Ù·Î (ÙÒÚ· ¤¯Ô˘Ó ÂÚ¿ÛÂÈ 20 ÏÂÙ¿) Î·È ·-
Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÙ·È ˆ˜ Ë ÚÔ‚ÔÏ‹ Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛÂ ÂÂÈ‰‹ ¤Ó· Ì¤ÏÔ˜ ÙË˜
ÎÚÈÙÈÎ‹˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ (ÔÈÔ˜, ÚÂ; ÔÈÔ˜;) ¿ÚÁËÛÂ Ó· ¤ÚıÂÈ. ∞, ¯·! ∫È
·Ó ÂÌ¤Ó· ÌÂ Î·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂÈ ÙÔ ÏÂˆÊÔÚÂ›Ô, Ì‹ˆ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ Î¿ÔÈ·
Û¯ÂÙÈÎ‹ ÁÚ·ÌÌ‹, ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ÂÈ‰ÔÔÈ‹Ûˆ ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÁÔÔÚ›· ÌÔ˘,
ÒÛÙÂ Ó· ÌÂÙ·Ê¤ÚÔ˘Ó ÏÈÁÔÏÈÁÔ˘Ï¿ÎÈ ÙËÓ ÒÚ· ÚÔ‚ÔÏ‹˜; ¶Â›ÙÂ ÌÔ˘
Ó·È... ¶ÏÈ-ÏÈ-ÏÈ-ÏÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈ˙...

ñ ∫·È Î·ıÒ˜ ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡Û· Ù· fi‰È· ÌÔ˘ ÌÂ ‰È·‰Ô¯ÈÎ‹ ÂÓ·ÏÏ·Á‹
(ÂÚ·ÙÔ‡Û· ‰ËÏ·‰‹), ¿ÎÔ˘Û· Î¿ÔÈÔÓ Ó· Ï¤ÂÈ: «™‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ¤-

ÁÎ˘ÚÂ˜ ËÁ¤˜, ÙÔ Masterclass ¤ÎÏËÍË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÂ› ·fi
ÙÔÓ ™Ù›‚ÂÓ ™›ÁÎ·Ï». ∫·È ÎfiÓÙÂ„· Ó· ÓÈÁÒ...

ñ ¶Ò˜ ÌÔÚÒ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ó· ÊÙÈ¿Íˆ Î¿ÙÈ ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈÎ¿ Î·ÈÓÔ‡-
ÚÈÔ; √ ¶·ÙÚ›˜ ™ÂÚfi ÛÙËÓ AÔı‹ÎË (Ë ÌÂÙ·ÊÚ¿ÛÙÚÈ¿ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ·ÏË-
ıÈÓ¿ ·fi ÙÈ˜ Î·Ï‡ÙÂÚÂ˜ Ô˘ ¤¯ˆ ‰ÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ÛÙË ‚·‚˘ÏˆÓ›·
ÙÔ˘ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï) ¤‰ˆÛÂ ÙË ‰ÈÎ‹ ÙÔ˘ ·¿ÓÙËÛË: «£· ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ó·
ÂÈ Î·ÓÂ›˜ fiÙÈ fiÏ· ¤¯Ô˘Ó ÂÈˆıÂ› [...] fiÏÂ˜ ÔÈ ÈÛÙÔÚ›Â˜ Â›Ó·È fi-
ÌÔÈÂ˜, fiÌˆ˜ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ÙÈ˜ ‚ÈÒÓÂÈ Î·ÓÂ›˜».  ∫·È
ÌÂÙ¿, ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ‰Â¯fiÌÂÓË ÔÌÔÈfiÙËÙ· ÙË˜ Ù·ÈÓ›·˜ ™·ÚÎÈÎ‹ ∂Í¿ÚÙË-
ÛË ÌÂ ÙÔ ∆ÂÏÂ˘Ù·›Ô Ù·ÁÎfi ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ, ÛfiÏ·ÚÂ: «¢ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó
ÔÏÏÔ› ÙÚfiÔÈ ÁÈ· Ó· Î¿ÓÂÈ˜ ¤ÚˆÙ· Ô‡ÙÂ ÁÈ· Ó· ·ÎÔ˘Ì¿˜ ¤Ó·Ó
ÙÔ›¯Ô Ô‡ÙÂ ÁÈ· Ó· Ì·›ÓÂÈ ¤Ó· fiÚÁ·ÓÔ Ì¤Û· Û’ ¤Ó· ¿ÏÏÔ. ∞˘Ùfi
Ô˘ ‰È·Ê¤ÚÂÈ Â›Ó·È Ò˜ ÙÔ ˙ÂÈ Ô Î·ı¤Ó·˜ [...] ŸÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÂÈfi-
ÙËÙ· (intimacy), ‰ÂÓ Í¤Úˆ ·Ó ı· ÌÔÚÔ‡Û·ÌÂ Ó· ÙËÓ ÂÚ¿ÛÔ˘ÌÂ
ÛÙÔ ÎÔÈÓfi. ŸÛ· ÛÒÌ·Ù·, fiÛÔ ÛÂÍ ÎÈ ·Ó ‰Â›ÍÔ˘ÌÂ, ÙÔ Ì˘ÛÙÈÎfi ÙˆÓ
Û˘Ó·ÈÛıËÌ¿ÙˆÓ ÙË˜ ÔÈÎÂÈfiÙËÙ·˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ¤Ó· Ì˘ÛÙ‹ÚÈÔ».

ñ ªËÓ ÙÔÏÌ‹ÛÂÙÂ Ó· ÌËÓ ‰È·‚¿ÛÂÙÂ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÙÂÏ›ÙÛ·. ∂›Ó·È ÁÈ·
ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ù·ÈÓ›· ÙÔ˘ ™ÂÚfi. µ·Û›˙ÂÙ·È ÛÂ ÌÈ· ÓÔ˘‚¤Ï· ÙÔ˘ ∫fiÓ-
Ú·ÓÙ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÂÓfi˜ ˙Â˘Á·ÚÈÔ‡. ∏ Á˘Ó·›Î· ¤Ó·
ÚˆÈÓfi ÊÂ‡ÁÂÈ ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ¤Ó· ÛËÌÂ›ˆÌ·, ·ÏÏ¿ ·ÚfiÏ· ·˘Ù¿ ÂÈ-
ÛÙÚ¤ÊÂÈ ÌÂÙ¿ ·fi... ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ·. ∂, ‰ÂÓ ı· ‚Ú‹ÎÂ Î·È Ù›ÔÙ· Î·-
Ï‡ÙÂÚÔ, ÔfiÙÂ Ì¤¯ÚÈ Â‰Ò, fiÏ· Î·Ï¿. ∆Ô ÎÔ˘Êfi ¤Ú¯ÂÙ·È ÙÒÚ·:

ŸÙ·Ó ·˘Ù‹ Ë Á˘Ó·›Î· Á˘Ú›˙ÂÈ ›Ûˆ,
ÍÂÛÙÔÌ›˙ÂÈ ÙÔ ÂÍ‹˜ Î·Ù·ÏËÎÙÈÎfi:
«·Ó ›ÛÙÂ˘· fiÙÈ Ì’ ·Á·Ô‡ÛÂ˜

Ú·ÁÌ·ÙÈÎ¿, ‰ÂÓ ı· Â¤ÛÙÚÂÊ· ÔÙ¤». ™ÎÂÊÙÂ›ÙÂ ÙÔ ÌÈÛfi ÏÂÙfi,
¿ÚÙÂ ÌÈ· ‚·ıÈ¿ ·Ó¿Û· Î·È Û˘ÓÂ¯›ÛÙÂ ·Ú·Î¿Ùˆ...

ñ ∏ Ó¤· Ù·ÈÓ›· ÙÔ˘ Î˘Ú›Ô˘ ı¤Ïˆ-Ó·-ÂÎ‰ÈÎËıÒ-fiÔÈÔÓ-‚Ï¤ˆ-
ÌÚÔÛÙ¿-ÌÔ˘ ¶·ÚÎ ∆Û·Ó-ÁÔ˘Î ı· Â›Ó·È ÌÈ· ÚÔÌ·ÓÙÈÎ‹ ÈÛÙÔÚ›· Ì¤-
Û· ÛÂ ÙÚÂÏÔÎÔÌÂ›Ô... ¶·Ú·ÈÛı‹ÛÂÈ˜, ‰ËÏ·‰‹ Î·È Ù· Û˘Ó·Ê‹...
¶Ò˜ Î·ÙÂ‚¿˙ÂÈ Ë ·Á·ıÈ¿Ú· Ê·ÙÛÔ‡Ï· ÙÔ˘ Ù¤ÙÔÈÂ˜ È‰¤Â˜, ‰ÂÓ
ÌÔÚÒ Ó· Î·Ù·Ï¿‚ˆ...

ñ «¶ÈÛÙÂ‡ˆ ÛÙÔ ¯ÈÔ‡ÌÔÚ. ŸÙ·Ó ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ˜ ÙÈ˜ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜
ÌÂ ¯ÈÔ‡ÌÔÚ, ‰›ÓÂÈ˜ ÌÈ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ‹ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·. ¡ÔÌ›˙ˆ ‚ÔËı¿ÂÈ».
∆¿‰Â ¤ÊË ŸÏÁ· ª·Ï¤· (§Ô˘ÎÔ˘Ì¿‰Â˜ ÌÂ Ì¤ÏÈ). ¶¿ÓÙˆ˜, ÂÁÒ
Ï¤ˆ, fiÙÈ ÙÔ ¯ÈÔ‡ÌÔÚ ‚Á·›ÓÂÈ ¿Ú· ÔÏ‡ ‰˘ÛÎÔ›ÏÈ· fiÙ·Ó ÙÔ ÂÎ‚È¿-
˙ÂÈ˜. ªËÓ ÙÔ „¿¯ÓÂÈ˜, ·Á·ËÙ¤ ·Ó·ÁÓÒÛÙË. Ã·Ï¿ÚˆÛÂ. ∫È ·Ó ÔÈ
¿ÏÏÔÈ ÁÂÏ¿ÓÂ Ì’ ·˘Ù¿ Ô˘ ÏÂ˜, ÌÈÛ‹ ¯·Ú¿ ‰ÈÎ‹ ÛÔ˘. ∫È ·Ó ‰ÂÓ ÁÂ-
Ï¿ÓÂ, Â, ›Ûˆ˜ ‰ÂÓ ÂÚÈÙÚÈÁ˘Ú›˙ÂÛ·È ·fi Ù· ÛˆÛÙ¿ ¿ÙÔÌ·.

ñ ∫·È ÌÈ· Î·È ÌÈÏ¿ÌÂ ÁÈ· ¯ÈÔ‡ÌÔÚ, ‰È·‚¿ÛÙÂ ÎÈ ·˘Ùfi ÙÔ Ï›ÁÔ Ì·-
ÁÈ¿ÙÈÎÔ (ÂÓÙ¿ÍÂÈ. ·ÚÁÒ Î·ÌÈ¿ ÊÔÚ¿, ·ÏÏ¿ Á›ÓÂÙ·È ÙfiÛÔ ·ÓÈÎfi˜
Ô˘ ‰ÂÓ Ù· ÚÔÊÙ·›Óˆ fiÏ·) ÙÔ˘ ÛÂÓ·ÚÈÔÁÚ¿ÊÔ˘ ∫¿ÚÏÔ˜ ∫Ô˘·-
ÚfiÓ: «∞˘Ù‹ Ë ËıÔÔÈfi˜ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ¯·˙‹ Ô˘ ÎÔÈÌ‹ıËÎÂ ÌÂ ÙÔÓ ÛÂ-

Ó·ÚÈÔÁÚ¿ÊÔ. ¶ÔÈÔ˜ Â›Â fiÙÈ Ô ÛÂÓ·ÚÈÔÁÚ¿-
ÊÔ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë Î·Ï‡ÙÂÚË ÂÈÏÔÁ‹;» Œ¯ÂÈ
Î·ÌÈ¿ ËıÔÔÈfi˜ ¿Ô„Ë ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì·;

ñ √ Î‡ÚÈÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ∫ÔÏfi˙Ë˜ (∆Ô ‹‰ËÌ·
ÙÔ˘ ∫·ÙÛ·ÓÙÒÓË Î·È Ô ª¿ÚÌ· §¿ÌÚÔ˜)
¤¯ÂÈ Ï‡ÛÂÈ ÙËÓ ÂÍ›ÛˆÛË ÙË˜ ˙ˆ‹˜ Ì¤Û· ÙÔ˘.

∞˘Ùfi Ô˘ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Â›Ó·È ÛÔÊ›· · Ï· ÁÎÔ˘ÚÔ‡ ™ÔÙÈÁÎ› ∫Ô˘-
ÁÈ·Ù¤: «Ô ¯ÒÚÔ˜ Î·È Ô ¯ÚfiÓÔ˜ Â›Ó·È ·‰¤ÏÊÈ· ÁÈ· ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ, ·ÏÏ¿
Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ‚·Û·ÓÈÛÙ‹ÚÈ¿ ÙÔ˘. ∫È ·Ó ı¤ÏÂÙÂ Î¿ÙÈ ÈÔ ÊÈÏÔÛÔÊÈ-
Îfi (Ó·ÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈ), ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ô‡ÙÂ ¯ÒÚÔ˜ Ô‡ÙÂ ¯ÚfiÓÔ˜». ∞˘Ù‹ ÙË
ÛÙÈÁÌ‹, ¤¯ˆ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ÙÔ ÁÚ¿„ÈÌÔ Î·È ‰È·‚¿˙ˆ ·˘Ùfi Ô˘ ¤ÁÚ·„·,
ÌÂ ÙÔ ¯¤ÚÈ ÛÙÔ ËÁÔ‡ÓÈ Û·Ó ·Ú¯·ÈÔÂÏÏËÓÈÎfi ÛÎÂÙfiÌÂÓÔ ¿Á·ÏÌ·
Î·Î‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ (˘‹Ú¯·Ó Î·È Ù¤ÙÔÈ·...) ∂Í·ÈÚÂÙÈÎ‹ ·Ù¿Î·.

ñ Œ˘ÎÔÏË §›· Â›Ó·È Ô Ù›ÙÏÔ˜ ÙË˜ Ù·ÈÓ›·˜ ÙÔ˘ ™Â˚Ù·Ó›‰Ë. §›·, ÂÂÈ-
‰‹ Â›Ó·È ÙÔ fiÓÔÌ· ÙË˜ ËÚˆ›‰·˜, ·ÏÏ¿ §›· ÎÈ ÂÂÈ‰‹ Ë¯Â› fiˆ˜ ÙÔ
«ÏÂ›·». «ŸÏÔÈ Ì·˜ ·ÓÙ·ÔÎÚÈÓfiÌ·ÛÙÂ ÛÙÔÓ Ù›ÙÏÔ», ‰‹ÏˆÛÂ Ô ÛÎË-
ÓÔı¤ÙË˜. ø, ˆ... ¡ÈÒıˆ ·ÚÔÛÙ¿ÙÂ˘ÙÔ Ì˘ÚÌËÁÎ¿ÎÈ. ∞fi ·‡ÚÈÔ ı·
ÛÙ·Ì·Ù‹Ûˆ Ó· Â›Ì·È ·ÊÂÏ‹˜, Â‡ÈÛÙÔ˜, Úfiı˘ÌÔ˜, ‰È·ı¤ÛÈÌÔ˜ Î·È
Ù· ÏÔÈ¿. ∞‰‡Ó·ÙÔ. ∂‰Ò „˘¯·Ó·ÁÎ¿ÛÙËÎ· Ó· ‰ÒÛˆ ¤ÓÙÂ Â˘ÚÒ Û’
¤Ó·Ó ÈÂÛÙÈÎfi πÙ·Ïfi ÛÙË ¡·˘·Ú›ÓÔ˘ Ô˘ ¤ÊÙÈ·ÍÂ ÙË ÊÈÁÔ‡Ú· ÌÔ˘
ÌÂ „·Ï›‰È ÛÂ ¯·ÚÙ› Ì¤Û· ÛÂ ÙÚÈ¿ÓÙ· ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ·... •ÂÊÙÈÏ›ÛÙËÎÂ
Ë ı¤ÏËÛ‹ ÌÔ˘... Ÿ-¯-È. Ÿ-¯-È. ¶Ú¤ÂÈ Ó· Ì¿ıˆ Ó· ÙÔ Ï¤ˆ.

ñ ∆Ô Â›Â Î·È Ô ™ÙÔÚ¿ÚÔ: «ŒÊÙ·Û· Ì¤¯ÚÈ Â‰Ò, ÁÈ·Ù› ¤Ì·ı· ·fi
ÌÈÎÚfi˜ Ó· Ï¤ˆ fi¯È». Ÿ-¯-È. °·ÌÒÙÔ, ‰ÂÓ ÌÔ˘ ‚Á·›ÓÂÈ ÌÂ Ù›ÔÙ·
·˘Ù‹ Ë ÚËÌ·‰È·ÛÌ¤ÓË Ë Ï¤ÍË.

ñ ŸÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ∆ÂÙ¿ÚÙË... Ó· Î¿Óˆ ·ÛÎ‹ÛÂÈ˜ ÂÓ‰˘Ó¿ÌˆÛË˜ ÙË˜
ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ¿˜ ÌÔ˘, Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹Ûˆ ÙÔ Master Class ÙÔ˘
™Ù›‚ÂÓ ™›ÁÎ·Ï (ÏÏÏ¿Î· Î¿Óˆ), Ó· Ï·ÎˆıÒ ÛÙÈ˜ Ù·ÈÓ›Â˜ (ÌÌÌ, ∆Ô
fiÓÂÈÚÔ ÙÔ˘ ÛÎ‡ÏÔ˘, ∆Ô ÛÈÓÈfiÓ ÙË˜ ŸÏÁ·˜, Î·ÏÙ ™Ô˘˙Ô‡ÎÈ Î·È ∫·-
ÏÔ› ¿Ó‰ÚÂ˜ Î·Ï‡ÙÂÚÂ˜ Á˘Ó·›ÎÂ˜... Î·Ï‹ ÂÈÏÔÁ‹ ‹ Ù· ı·Ï¿ÛÛˆ-
Û·;) , Ó· ÁÚ¿„ˆ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙ‹ÏË Î·È Ó· Ê¿ˆ ¤ÍÈ ·fi ·˘Ù¿ Ù· Ì¤-
ÁÎÏÈÎ· Û·ÓÙÔ˘ÈÙÛ¿ÎÈ· ÌÂ Á·ÏÔÔ‡Ï· Ô˘ ÊÙÈ¿¯ÓÔ˘Ó ÛÙ· Î˘ÏÈÎÂ›·.
ªÂÚÈÎ¿ ·ÎfiÌ· Î·È ı· Ê˘ÙÚÒÛÂÈ ÌÈ· Á·ÏÔÔ˘ÏÈ¿ Ì¤Û· ÌÔ˘…

Sotiris Babatzim (donkihotis@hotmail.com)

™ÛÛÛÛ, ËÛ˘¯›·, Ù· ÎÔÚ›ÙÛÈ·
ÌÂÏÂÙÔ‡Ó ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ
ÚÔ‚ÔÏÒÓ. ŒÍˆ Î¿ÓÂÈ „fiÊÔ.¢¤ÛÔÈÓ·: MËÓ ÙÚ·‚¿˜ ¶·ÙÚ›˜ ÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô, ı· ÛÙÔ ‰ÒÛˆ.

¶·ÙÚ›˜: E, ¿ÛÙÔ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜, ‰ÈÎfi ÌÔ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È;

Tα λένε όλα οι ταινίες
έξω βροχές και καταιγίδες…

ZÔÚ˙: K¿ÙÛÂ Î‡ÚÈÂ N›ÎÔ, ÌË ÛËÎÒÓÂÛ·È.
¶··Ù¿ÎË˜: ¢ÂÓ ÙÔ Â›¯· ÛÎÔfi. 
™Â ÙÚ·‚¿ˆ Ó· Î¿ÙÛÂÈ˜ ÂÛ‡, Ó· ÌË
Ê·›ÓÂÛ·È ÈÔ „ËÏfi˜.

¶·ÚÎ TÛ·Ó-ÁÔ˘Î:
43mas vclgwa
sd… f/asvmd!
¢ÈÂÚÌËÓ¤·˜: To motivo
tis ekdikisis stis tenies
mu… e, me prixate pia!

OLYMPION PAVLOS ZANNAS

11:00 Nico Papatakis Tribute
™ÎÈ¤˜ / Shadows - 87’
John Cassavetes, USA 1959
O.V. English

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

15:00 Someone to Watch
∆Ô ÛÈÓÈfiÓ ÙË˜ ŸÏÁ·˜ / Le Chignon d'Olga - 96’
Jerome Bonnell, France - Belgium 2002
O.V. French/English sub.

17:00 Seijun Suzuki Tribute
∆ÛÈÁÁ¿ÓÈÎË ÌÂÏˆ‰›· / Tsigoneruwaizen - 144’
Seijun Suzuki, Japan 1980
O.V. Japanese/English sub.

20:00 ID-05
∏ ‰ÈÏ·Ó‹ fiÚÙ· / Naboer - 73’
Pal Sletaune, Norway 2005
O.V. Norwegian/English sub.

22:00 ID-05
¶ÔÏ›ÙË˜ ÛÎ‡ÏÔ˜ / Mah Nakorn - 100’
Wisit Sasanatieng, Thailand 2004
O.V.Thai/English sub.

24:00 Special Event
Flaming Lips: ∞ÙÚfiÌËÙ· ÊÚÈÎÈ¿ / 
Fearless Freaks - 103’
Bradley Beesley, USA 2005
O.V. English

TONIA MARKETAKI FRIDA LIAPPA

11:00 Out of Competition
∏ ÌÂÁ¿ÏË ¤ÎÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ƒfiÌÂÚÙ ∫¿ÚÌ·˚ÎÏ / 
The Great Ecstasy of Robert Carmichael - 94’
Thomas Clay, UK 2005
O.V. English

13:00 Patrice Chéreau Tribute
∏ Á˘Ó·›Î· ÌÂ ÙÔ ÎfiÎÎÈÓÔ ÏÔ˘ÏÔ‡‰È / 
La Chair de l' orchidee - 110’
Patrice Chereau, France - Germany - Italy 1975
O.V. French

15:30 International Competition
∫·Úfi˜ ÛÙ· ÛÙ¿¯˘· / Mangzhong - 109’
Zhang Lu, China - South Korea 2005
O.V. Mandarin, Korean/English sub.

18:00 Hou Hsiao-hsien Tribute
∏ ÎfiÚË ÙÔ˘ ¡Â›ÏÔ˘ / Niluohe Nuer - 93’
Hou Hsiao-hsien, Taiwan 1987
O.V. Mandarin/English sub.

20:30 International Competition
∂ÚˆÙÂ˘Ì¤ÓÔÈ / Lianren - 104’
Wang’g-Tai, Taiwan 2005
O.V. Mandarin/English sub.

23:00 Special Screening
Sympathy for Mr.Vengeance / 
Boksuneun naui geot - 120’
Park Chan-wook, South Korea 2002
O.V. Korean/English sub.

JOHN CASSAVETES

13:00 Focus on New Danish Cinema
™Ù· ‰ÈÎ¿ ÛÔ˘ ¯¤ÚÈ· / Forbrydelser - 101’
Annette K. Olesen, Denmark 2004
O.V. Danish/English sub.

15:30 Seijun Suzuki Tribute
πÛÙÔÚ›· ÌÈ·˜ fiÚÓË˜ / Shempu Den - 96’
Seijun Suzuki, Japan 1965
O.V. Japanese/English sub.

18:00 ID-05
¶ÂÚÈÌ¤ÓÔÓÙ·˜ / Attente - 90’
Rashid Masharawi, Palestine - France 2005
O.V.Arabic/English sub.

20:30 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.

23:00 ID-05
™ÙÔÈ¯ËÌ¿ÙÈÛÂ ÙË ˙ˆ‹ ÛÔ˘ / Spiele Leben - 98’
Antonin Svoboda, Austria - Switzerland 2005
O.V. German/English sub.

STAVROS TORNES

11:00 Mexican Cinema
£¤Ïˆ Î·È ÙË Ì·Ì¿ ÛÔ˘ / Y tu mama tambien - 105’
Alfonso Cuaron, Mexico - USA 2001
O.V. Spanish/English sub.

15:30 Mexican Cinema
∫·Ófi· / Canoa - 115’
Felipe Cazals, Mexico 1975
O.V. Spanish/English sub.

18:00 Balkan Survey Main Selection
¶‹Á·ÈÓÂ ‰˘ÙÈÎ¿ / Go West - 97’
Ahmed Imamovic, Bosnia and Herzegovina-Croatia
2005
O.V. Bosnian/English sub.

20:30 Balkan Survey Main Selection
Kontakt - 110’
Sergej Stanojkovski, FYROM-Germany 2005
O.V. Slavomacedonian/English sub.

23:00 Mexican Cinema
Battle in Heaven / Batalla en el cielo - 120’
Carlos Reygadas, Mexico - France - Germany -
Belgium 2005
O.V. Spanish/English sub.

ODEON - PLATIA

15:00 Michael Winterbottom Tribute
∏ ¯ÒÚ· ÙˆÓ ı·˘Ì¿ÙˆÓ / Wonderland - 108’
Michael Winterbottom, UK 1999
O.V. English

17:30 Patrice Chereau Tribute
µ·Û›ÏÈÛÛ· ª·ÚÁÎfi / La Reine Margot - 140’
Patrice Chereau, France - Germany - Italy 1994
O.V. French

20:30 Mexican Cinema
∫ÚfiÓÔ˜ / Cronos - 95’
Guillermo Del Toro, Mexico 1992
O.V. Spanish/English sub.

22:30 Hou Hsiao-hsien Tribute
∫·ÏÔ› ¿Ó‰ÚÂ˜, Î·Ï‡ÙÂÚÂ˜ Á˘Ó·›ÎÂ˜ / 
Haonan Haonu - 108’
Hou Hsiao-hsien, Taiwan 1995
O.V. Mandarin, Hokkien, Cantonese,
Japanese/English sub.

23 TETAPTH ñ WEDNESDAY

11:00 Nico Papatakis Tribute
√È ‚ÔÛÎÔ› / Les Patres du desordre - 121’
N›ÎÔ˜ ¶··Ù¿ÎË˜ / Nico Papatakis, France 1967
O.V. Greek/French sub.

13:30 Documentaries
∫·ÎÔÏ‡ÚÈ 544... Ë ÈÛÙÔÚ›· ÌÈ·˜ Ì¤Ú·˜ / Kakolyri
544...i istoria mias meras - 75’
™Ù·‡ÚÔ˜ πˆ¿ÓÓÔ˘ / Stavros Ioannou, Greece 2005
O.V. Greek/English sub.

15:15 Feature Films
ŸÌËÚÔ˜ / Omiros - 105’
∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ °È¿ÓÓ·ÚË˜ / Constantine Giannaris,
Greece 2005
O.V. Greek,Albanian/English sub.

17:30 Feature Films
£˘Ì¿Ì·È / Thymame - 104’
¢ËÌ‹ÙÚË˜ ∫ÔÏÏ¿ÙÔ˜ / Dimitris Kollatos, Greece 2005
O.V. Greek/English sub.

20:00 Feature Films
∆Û›Ô˘... / Tsiou... - 83’
ª¿ÎË˜ ¶··‰ËÌËÙÚ¿ÙÔ˜ / Makis Papadimitratos,
Greece 2005
O.V. Greek/English sub.

22:00 Spotlights
TÈÌËÙÈÎ‹ ∂Î‰‹ÏˆÛË °ÚËÁfiÚË˜ °ÚËÁÔÚ›Ô˘/
Honourary Ceremony Grigoris Grigoriou
¶ÈÎÚfi „ˆÌ› / Pikro psomi - 90’
Greece 1951
O.V. Greek/English sub.

24:00 ¶ÚÔÛÂ¯Ò˜ / Works in progress
∞ÔÛ¿ÛÌ·Ù· 7 ÂÏÏËÓÈÎÒÓ Ù·ÈÓÈÒÓ ÛÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ÙË˜
·Ú·ÁˆÁ‹˜ / Excerpts from 7 Greek films in
production.
O.V. Greek

11:00 Documentaries
Buzz - 120’
™‡ÚÔ˜ ¡. ∆·Ú·‚‹Ú·˜ / Spiro N.Taraviras,
Greece 2005
O.V. English

13:30 Feature Film
∆Ô ŸÓÂÈÚÔ ÙÔ˘ ÛÎ‡ÏÔ˘ / To oniro tou skylou - 88’
∞ÁÁÂÏÔ˜ ºÚ·ÓÙ˙‹˜ / Angelos Frantzis,
Greece 2005
O.V. Greek/English sub.

15:30 International Competition - Mexican Cinema
∞›Ì· / Sangre - 90’
Amat Escalante, Mexico - France 2005
O.V. Spanish/English sub.

17:30 Nico Papatakis Tribute
TÈÌËÙÈÎ‹ ∂Î‰‹ÏˆÛË N›ÎÔ˜ ¶··Ù¿ÎË˜ / 
Honourary Ceremony Nico Papatakis
Gloria Mundi - 92’
France 1975/2005
O.V. French/English sub.

20:00 International Competition
¶Ò˜ ÂÚÓ¿Ó ÔÈ ÒÚÂ˜ / Como pasan las horas - 85’
Ines de Oliveira Cezar, Argentina 2005
O.V. Spanish/English sub.

22:00 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.
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Με συντονιστή του σηµερινού masterclass
τον κριτικό κινηµατογράφου (senior critic)
τουVariety Derek Elley, ο Park Chan-wook
παρουσίασε στο πολυπληθές κοινό του
την τέχνη του και τα µυστικά του.
Ο Elley, γνώστης του ασιατικού κινηµατο-
γράφου, ξεκίνησε τη συζήτηση µε τις
σπουδές του Park Chan-wook στη φιλο-
σοφία, οι οποίες δεν τον ικανοποίησαν ως
προς τον αρχικό του στόχο, να γίνει κριτι-
κός τέχνης, γιατί δεν κάλυπταν θέµατα αι-
σθητικής. Έτσι, σταδιακά στράφηκε σε άλ-
λους χώρους, οι οποίοι τον οδήγησαν τελι-
κά στην σκηνοθεσία.
Ενδιαφέρουσα ήταν η αφοπλιστική απόρρι-
ψη από µέρους του σκηνοθέτη των δύο
πρώτων ταινιών του: Moon is … the Sun’s
Dream και A Trio, ταινίες που δεν τις έχει δει
κοινό εκτός κορεατικών συνόρων. Εντοπί-
ζοντας τον λόγο της απόρριψης, αναφέρ-
θηκε κατά κύριο λόγο στη σχέση που είχε
µε τους ηθοποιούς κατά τη διάρκεια των
γυρισµάτων. Τότε, είπε ο Park Chan-wook,
τους έβλεπε ως ένα κινούµενο αντικείµενο
του πλάνου. Έτσι, η πρώτη του ταινία έγινε
µε έναν από τους µεγαλύτερους αστέρες
της κορεατικής τηλεόρασης –ακόµη και η
επανάληψή της στην τηλεόραση τον κάνει
να νιώθει ότι δεν άξιζε τον κόπο.
Η στάση του πλέον απέναντί τους έχει αλ-
λάξει –το ίδιο και τα κριτήριά του στην ε-
πιλογή τους: όσο και αν ακούγεται οξύµω-
ρο, τους διαλέγει µε κριτήριο την εµφάνισή
τους. Όχι βέβαια µε κριτήριο την οµορφιά
τους, αλλά µε το κατά πόσο οπτικά ταιριά-
ζουν µε την εικόνα του χαρακτήρα που
αυτός έχει πλάσει στο µυαλό του. «Γιατί»,
όπως είπε χαρακτηριστικά, «ο Κλιντ Ίστγου-
ντ δεν είναι γνωστός για τις δεξιότητες ηθο-
ποιίας του. Είναι ωστόσο µεγάλος ηθοποιός για-
τί ταιριάζει οπτικά µε τους ρόλους του, είναι έ-
ξυπνος και συνεργάζεται σωστά στο σετ.»
Για το θέµα της οπτικής διάστασης του έρ-
γου του, ο ίδιος δήλωσε ότι σε γενικές
γραµµές τον ενοχλεί να δίνεται τόσο µεγά-

λη έµφαση στο οπτικό του στιλ. Εξ άλλου,
µε δεδοµένο το γεγονός ότι σε καθεµία α-
πό τις ταινίες της τριλογίας «της εκδίκη-
σης» εργάστηκε µε διαφορετικό διευθυντή
φωτογραφίας, ο ίδιος θεωρεί ότι αν κάποι-
ος δεν γνωρίζει ότι τις υπογράφει ο ίδιος
σκηνοθέτης, δεν θα µπορούσε να αναγνωρί-
σει µία τέτοιου είδους ενότητα. Για τον ί-
διον, σηµασία έχει η αφήγηση της ιστορίας:
ό,τι συντελεί σε αυτόν τον στόχο, αξιοποι-
είται ανάλογα. Έτσι, και για την επόµενη ται-
νία του, η οποία θα γυριστεί ψηφιακά, δεν
σκέφτηκε «ας κάνω κάτι ψηφιακό», αλλά ή-
ταν το θέµα που οδήγησε στη λύση της ψη-
φιακής: οι έγκλειστοι σε ένα ψυχιατρικό ά-

συλο και οι εµµονές τους «απαιτούσαν» µε
τον τρόπο τους να γυριστούν ψηφιακά.
Σχετικά µε τα σενάρια των έργων του, ο
Park Chan-wook έδωσε µε λεπτοµέρειες
τον τρόπο µε τον οποίον εργάζεται: ∆ου-
λεύει πάντοτε µε συνεργάτη, έχουν από έ-
να πληκτρολόγιο καθένας και «συνοµι-
λούν» µέσω της ίδιας οθόνης, απαντώντας
ο ένας ουσιαστικά στον άλλον. Μόνιµος
συνεργάτης του στο σενάριο ήταν ο καλύ-
τερός του φίλος µέχρι πρόσφατα που α-
ποφάσισε να γίνει ο ίδιος και σκηνοθέτης.
Έτσι, ο Park Chan-wook αναγκάστηκε να
βρει άλλον µε βασικό κριτήριο τη δέσµευ-
ση του µελλοντικού του συνεργάτη ότι...
δεν θα γίνει σκηνοθέτης.
30 ώρες χρειάστηκε η συγγραφή του σε-
ναρίου για το Oldboy και έξι µήνες η συγ-
γραφή για την Εκδίκηση της κυρίας. Είναι
προφανές ότι το κριτήριο είναι εσωτερικό:
«O σεναριογράφος πρέπει να νιώσει όπως ο ο-
λοκληρωµένος ασιάτης ζωγράφος, ποια είναι η
στιγµή που η µονοκοντυλιά τελειώνει, που το
έργο έχει ολοκληρωθεί.»

Το project του Κωσταντίνου Γιάνναρη Welcome Aboard κέρδισε ένα από
τα τέσσερα βραβεία που απονεµήθηκαν χθες από το Balkan Fund, στο
πλαίσιο του 46ου Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Θεσσαλονίκης. Παραλαµ-
βάνοντας το βραβείο από τον σεναριογράφο Guillermo Arriaga, ο Κ.
Γιάνναρης εξέφρασε την ικανοποίησή του για την επιτυχία του Balkan
Fund, ως ενός πολύ χρήσιµου θεσµού «που αναδεικνύει νέα ταλέντα».
Αναλυτικότερα τα βραβεία, που συνοδεύονται από χρηµατικό έπαθλο
10.000€, απονεµήθηκαν στα projects:
• Α Conversation with Serafim, σεναριογράφος και σκηνοθέτης Silviu

Purcarete, παραγωγός Ozana Oancea - Libra Films (Ρουµανία) 
• Asphyxiation, σεναριογράφος και σκηνοθέτης Asli Ozge, παραγωγός

Deniz Kunkut - DKFY (Τουρκία) 
• Cum in the Rye, σεναριογράφος Dimitrije Vojnov, σκηνοθέτης και παρα-

γωγός Srdjan Dragojevic - Delirium Films (Σερβία & Μαυροβούνιο) 
• Welcome Aboard, σεναριογράφος και σκηνοθέτης Κωνσταντίνος Γιάννα-

ρης, παραγωγός Γιώργος Λυκιαρδόπουλος - Highway Productions (Ελ-
λάδα) 

Την εκδήλωση παρουσίασαν η συντονίστρια του Balkan Fund, σκηνοθέ-
της και παραγωγός Λουκία Ρικάκη και η καλλιτεχνική διευθύντρια, διδά-
κτωρ σεναρίου και δηµιουργικής παραγωγής, Χριστίνα Κάλλας- Καλογε-
ροπούλου. Εκ µέρους της κριτικής επιτροπής ο Gyula Gazdag, καλλιτεχνι-
κός διευθυντής του Sundance Film Institute, τόνισε ότι το πιο σηµαντικό
µέρος του θεσµού δεν είναι τα ίδια τα βραβεία, αλλά το γεγονός ότι δί-
νεται η ευκαιρία σε σεναριογράφους, παραγωγούς και σκηνοθέτες να πα-
ρουσιάσουν τις ιδέες τους και να γίνει διάλογος πάνω σε αυτές τις ιδέες.
Στόχος του Balkan Fund, όπως είπε ο ίδιος, είναι να τους «εµπνεύσει, ώ-
στε όταν θα έχουν και πάλι την ευκαιρία να συναντηθούν µε decision
makers να σχηµατίσουν µια πιο καθαρή εικόνα για το τι ζητούν οι επεν-

δυτές, καθώς και να µπορούν να αρθρώσουν καλύτερο λόγο». Τόνισε α-
κόµη ότι είναι σηµαντικό να δουν οι δηµιουργοί τη συµµετοχή τους στο
Balkan Fund ως ένα βήµα µπροστά, που θα τους βοηθήσει στην ανάπτυ-
ξη του σεναρίου τους. «Τις τρεις αυτές ηµέρες του Balkan Fund είχαµε
µια θαυµάσια ευκαιρία να γνωρίσουµε πολύ ενδιαφέρουσες ιδέες και εν-
διαφέροντες ανθρώπους», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Gazdag.
Στις εργασίες του Balkan Fund συµµετείχαν και παρουσιάστηκαν φέτος
–τρίτη χρονιά λειτουργίας του– δώδεκα projects, τα οποία επελέγησαν
µεταξύ 50 συνολικά υποψηφιοτήτων. Σηµειώνεται ότι το Balkan Fund έχει
ως στόχο να βοηθήσει κινηµατογραφιστές από τις χώρες των Βαλκανίων
να σχεδιάσουν και να αναπτύξουν µε όσο το δυνατόν πιο επαγγελµατι-
κές προδιαγραφές τις επόµενες ταινίες τους.

TA BPABEIA TOY BALKAN FUND

MASTERCLASS: PARK CHAN-WOOK

ΠPOΓPAMMA MASTERCLASSES
Tετάρτη 23 Noεµβρίου, 11:00 - Aίθουσα Τζον Κασσαβέτης
Masterclass: Merlin Crossingham & Jill Keogh
Oι Merlin Crossingham & Jill Keogh είναι µέλη της δηµιουργικής οµάδας του Νικ Παρκ, του 47χρονου
σκηνοθέτη του Γουάλας και Γκρόµιτ στον τεράστιο λαχανόκηπο. Ο Νικ Παρκ έχει βραβευτεί τρεις φορές µε
Όσκαρ καλύτερης animation ταινίας µικρού µήκους –και τα τρία µε πρωταγωνιστές τους Γουάλας &
Γκρόµιτ. Το 2000 γνώρισε παγκόσµια επιτυχία µε το µεγάλου µήκους Chicken Run. Στο Masterclass θα πα-
ρουσιαστούν τα πρωτοποριακά τεχνολογικά συστήµατα παραγωγής για τις ταινίες κινουµένων σχεδίων
που ετοιµάζουν.

ANOIXTH ΣYZHTHΣH
Tετάρτη 23 Noεµβρίου, 13:00 - Aίθουσα Σταύρος Tορνές

Μεξικανικός κινηµατογράφος: Πώς µια «µικρή» κινηµατογραφία µπορεί και κινείται µε ά-
νεση µεταξύ mainstream - Hollywood και µίας διακριτής εθνικής παραγωγής.
Εισηγητές: Carlos Reygadas (σκηνοθέτης) Amat Escalant (σκηνοθέτης), Jaime Romandia (παραγωγός),
Carlos Cuaron (σεναριογράφος), Carlos Carrera (σκηνοθέτης), Jorge Sanchez (παραγωγός του Ripstein και ι-
δρυτικό µέλος του Ibermedia, διευθυντής του Guadalajara Film Festival), Susana Lopez Aranda (υπεύθυνος διε-
θνούς προώθησης και πώλησης στο Mexican Film Instute), Leonardo Garcia Tsao (κριτικός κινηµατογράφου,
µέλος της διεθνούς κριτικής επιτροπής).

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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ΜΙΑ ΚΑΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΙΝΑΙ…
Μπορεί να είναι τα πάντα. Κάτι που α-
ντλείς από το εξωτερικό περιβάλλον,
πράγµατα που έχεις ζήσεις, συναισθή-
µατα που έχεις βιώσει, ιστορίες που έ-
χεις ακούσει, εικόνες που έχεις δει. Ση-
µασία όµως έχει το σενάριο. Γράφοντάς
το, µπορείς να µεταµορφώσεις µια πολύ
καλή ιδέα σε µια πολύ κακή ιστορία.
Μια καλή ιστορία στο σινεµά είναι υπό-
θεση µεταχείρισης ενός πρωτότυπου
σεναρίου ή ενός βιβλίου. Μια καλή ιστο-
ρία µπορεί να είναι όµορφη στο βιβλίο
και απαίσια στο σενάριο. Πρέπει να έ-
χεις την ικανότητα να µεταµορφώσεις
το υλικό σου, οποιαδήποτε κι αν είναι η
ιστορία.

ΜΙΑ ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ISABELLE
HUPPERT
Νοµίζω πως στο Gabrielle, η Isabelle
Huppert είναι διαφορετική από άλλες
ταινίες της. Ίσως περισσότερο εύθραυ-
στη από το συνηθισµένο. Περισσότερο
συναισθηµατική. Έχει ένα συγκεκριµένο
τρόπο η Isabelle να είναι σκληρή, αγε-
νής και προκλητική στους ρόλους της.
Κι εγώ ήθελα να το αποφύγω αυτό.
Στην ταινία πληγώνει φυσικά αυτόν τον
άντρα αλλά χωρίς σκληρότητα και χωρίς
να γίνεται θύµα. Προσπαθήσαµε να δη-
µιουργήσουµε µια αληθινή γυναίκα. Όχι
αφηρηµένη, όχι κρύα, µε λίγα λόγια κα-
θόλου «Isabelle Huppert». Όσο το δυ-
νατόν περισσότερο. Κάθε ηθοποιός, διά-
σηµος ή άγνωστος, κάνει ενστικτωδώς
αµέσως αυτό που ξέρει να κάνει ή έχει
συνηθίσει να κάνει. Έτσι συµβαίνει πά-
ντα µε όλους τους ηθοποιούς. Ένας
σκηνοθέτης πρέπει να αποφύγει αυτό ακριβώς.
Ήθελα να βρω έναν καινούριο τρόπο να το κάνω
µαζί της αυτό, γιατί πρόκειται για µια βασική ερώτη-
ση για έναν σκηνοθέτη. ∆εν ήθελα να την αναγνω-
ρίσετε ως Isabelle Huppert.

ΜΕΤΑΞΥ ΑΝ∆ΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Οι γυναίκες γνωρίζουν περισσότερα για τη φύση
της αγάπης, αδιαµφισβήτητα. Η γυναίκα ξέρει
πώς να αποπλανήσει και να αποπλανηθεί. Είναι πιο
κοντά στον στόχο. Οι άνδρες πιστεύουν πως το µό-
νο που χρειάζεται είναι να εµφανιστούν κάπου και
η γυναίκα θα τους ερωτευτεί. Οι άνδρες είναι τόσο
σίγουροι για τον εαυτό τους. Είναι ενδιαφέρον στο
Gabrielle να βλέπεις έναν άνδρα να καταρρέει
ξαφνικά, γιατί ανακαλύπτει κάτι που δεν είχε σκε-
φτεί ποτέ πριν. Είναι κάτι ασυνήθιστο γι’ αυτόν. Αυ-
τή η γυναίκα προκαλεί όλη του τη ζωή και τις σκέ-

ψεις του. Και οι άνδρες είναι από τη φύση τους και
την κουλτούρα τους τόσο υπερόπτες. Ακόµα και αυ-
τοί που παριστάνουν πως δεν είναι. Καταρχήν, είναι
σίγουροι πως η γυναίκα τους περιµένει και πως θα
τους ερωτευτεί απαραίτητα. Ακόµα κι αν είναι πολύ
έξυπνοι άνθρωποι, δεν παύει να είναι άντρες.

Η ∆ΥΣΚΟΛΙΑ ΤΟΥ  Ν’ ΑΓΑΠΑΣ 
Πιστεύω ότι η αγάπη είναι εύκολη, αρκεί να δου-
λεύεις κάθε µέρα γι’ αυτήν. Πρέπει να είσαι προσε-
κτικός κάθε µέρα, να παρακολουθείς το πρόσωπο
µε το οποίο ζεις κάθε µέρα, να είσαι έξυπνος. Αλλά
αν νοµίσεις ότι έχεις κερδίσει, ότι όλα είναι φυσιο-
λογικά, τότε έχασες. Αυτό συµβαίνει στα παντρεµέ-
να ζευγάρια και ξαφνικά έρχονται οι δυσκολίες. Για
‘µένα, η αγάπη είναι µια δουλειά πλήρους απασχό-
λησης.

ΕΝΑΣ ∆ΙΑΝΟΟΥΜΕΝΟΣ ΤΟΥ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ;
Είναι τιµή µου, όταν µου απονέµουν αυτό τον
χαρακτηρισµό αλλά δεν νοµίζω ότι είµαι διανο-
ούµενος. Γνωρίζω πάρα πολλούς διανοούµε-
νους σήµερα και ήξερα πολύ καλά σπουδαίες
µορφές της διανόησης. Ήµουν φίλος του Μι-
σέλ Φουκώ και του Ζακ Ντελέζ και µπορώ να
σας πω µε βεβαιότητα πως αυτοί, ναι, ήταν δια-
νοούµενοι. Όσον αφορά εµένα, προσπαθώ να
σκέφτοµαι, νιώθω ευτυχία να διαβάζω και να
µαθαίνω ότι δεν γνωρίζω. Και αυτό είναι. Είµαι
ένας άνθρωπος µε περιέργεια που προσπαθεί
να είναι όσο λιγότερο βλάκας γίνεται. Και αυτό
είναι µια δουλειά πλήρους απασχόλησης. Νοµί-
ζω πως βρισκόµαστε στη γη για πολύ µικρό
χρονικό διάστηµα και έχουµε πολλά πράγµατα
που πρέπει να προσπαθήσουµε να κατανοή-
σουµε, ακόµα και σε έναν κόσµο που γίνεται
πραγµατικά όλο και πιο δύσκολος να καταλά-
βουµε. Να µάθουµε πού είναι η αλήθεια, τι εί-
ναι σωστό και τι όχι, να διατηρήσουµε µια αί-
σθηση πίστης και γενναιοδωρίας. Αυτό είναι ε-
ξαιρετικά δύσκολο. Προσπαθώ λοιπόν να µην
κάνω πάρα πολλά λάθη και να σκέφτοµαι. Αλ-
λά δεν θα αποκαλούσα τον εαυτό µου διανο-
ούµενο. Το πρόβληµα είναι πως όταν αυτό το
λένε κάποιοι κριτικοί για κάποιον καλλιτέχνη,
είναι συνήθως µια µοµφή. Το εννοούν επιτιµη-
τικά. Αλλά αν κάποιος άλλος µου το πει, τότε
το αισθάνοµαι σαν τιµή.

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΜΟΥ
Ναι, µπορεί να συµβεί και αυτό. Αυτό που κά-
νω για να επανακτήσω την πίστη µου στον κό-
σµο είναι να προσπαθήσω να αναλύσω όλα ό-
σα συµβαίνουν, να  βάλω τον εαυτό µου στη
θέση των άλλων, να δω πραγµατικά τον άλλον,
να καταλάβω τη ζωή του. Ξέρω ότι είναι πολύ

δύσκολο. Ζούµε στη Γαλλία ή τη Νέα Υόρκη και µε-
ρικές φορές δεν γνωρίζουµε τίποτα για τη χώρα.
Προσπαθώ λοιπόν να καταλάβω τι θέλει ο άλλος,
γιατί αγωνίζεται, γιατί σκοτώνει… Απλά προσπαθώ
να καταλάβω.

Η ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΣΤΑ ΠΑΡΙΣΙΝΑ ΓΚΕΤΟ 
Πρώτα από όλα, τα γεγονότα που συνέβησαν στη
Γαλλία δεν έχουν την αντήχηση που είχαν στον υ-
πόλοιπο κόσµο. Πριν από 2 βδοµάδες ήµουν στην
Ισπανία και τη Ρώµη. Με λίγα λόγια, σε δεκαπέντε
µέρες βρέθηκα σε 3 διαφορετικές πόλης της Ευ-
ρώπης. Και η αντήχηση των παρισινών γεγονότων
είναι πολύ µεγαλύτερη στις εφηµερίδες εκεί απ’ ό-
τι στην Γαλλία, θα έλεγα τεράστια. Όταν βλέπεις
στο CNN σκηνές από το Παρίσι, πιστεύεις πως ή-
µασταν στη µέση µιας τεράστιας Επανάστασης και
µιας τεράστιας καταστροφής. Καταρχήν, δεν συµ-

βαίνει κάτι τέτοιο. Μια οµάδα ανθρώπων, απελπι-
σµένων ανθρώπων, αλλά όχι µόνο, έκαψαν 100 αυ-
τοκίνητα. Το να κάψεις ένα αυτοκίνητο είναι κάτι
πολύ θεαµατικό, ξέρετε. Κάνει πολύ φασαρία, πολύ
φως, µεγάλη φωτιά και παράγει µια πολύ εντυπω-
σιακή εικόνα. Καις λοιπόν 100 αυτοκίνητα. Μετά,
στην άλλη άκρη της πόλης, µια άλλη οµάδα θέλει
να κάψει όχι 100 αλλά 200 αυτοκίνητα. Και το κά-
νει. Και µετά, η κατάσταση γίνεται εκτός ελέγχου.
Ειδικά, όταν αρχίζουν να καίνε και να επιτίθενται
στους πυροσβέστες που έρχονται να σβήσουν τη
φωτιά ή το ασθενοφόρο. Αυτό δείχνει ότι δεν υπάρ-
χει δυστυχώς κανένας στοχασµός πίσω από την
πράξη τους. Καίνε το ασθενοφόρο που προσπαθεί
να µεταφέρει τους τραυµατισµένους της δικής
τους πλευράς. Νοµίζω ότι είναι ένα σηµάδι όλων
αυτών των νέων ανθρώπων που είναι Γάλλοι σύµ-
φωνα µε το νόµο, αλλά δεν νιώθουν καθόλου Γάλ-
λοι. ∆εν έχουν καµία αίσθηση εθνικότητας, καµία αί-
σθηση ότι ανήκουν κάπου, ότι είναι µέρος µιας κοι-
νωνίας. Γιατί τους ξεχάσαµε εντελώς, γιατί η εκπαί-
δευση είναι µια αποτυχία, γιατί όταν έχεις σκούρο
δέρµα και σε λένε Μοχάµεντ είναι πολύ πιο δύσκο-
λο να βρεις δουλειά απ’ όταν σε λένε Πατρίς. Είναι
εξαιρετικά πιο δύσκολο. Ξέρετε, καµιά φορά οι άν-
θρωποι στέλνουν βιογραφικά σηµειώµατα χωρίς ό-
νοµα και προσλαµβάνονται. Αλλά µόλις δώσουν το
όνοµά τους, απολύονται. Οι ισλαµικές οργανώσεις
µπορούν καλύτερα από πολλούς άλλους να βοηθή-
σουν αυτούς τους ανθρώπους. Όµως χρησιµοποι-
ούν την εξέγερση αυτή για άλλους λόγους. Η εξέ-
γερση αυτών των νέων ανθρώπων, όµως είναι και
µια αντίδραση απέναντι στις οικογένειές τους. Απέ-
ναντι στους γονείς τους, οι οποίοι δεν γεννήθηκαν
στη Γαλλία αλλά µετακόµισαν εδώ κι έγιναν αποδέ-
κτες µεγάλου εξευτελισµού, ενώ ήταν έτοιµοι να υ-
πηρετήσουν τη Γαλλία στο στρατό, ακόµα και στη
διάρκεια του πολέµου. Αλλά, τα παιδιά τους είναι
Γάλλοι. Γάλλοι όµως, δεύτερης κατηγορίας. Κι αυτό
είναι το πρόβληµα.

Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΕ ΚΡΙΣΗ;
∆εν είµαι αισιόδοξος αλλά αυτό που συµβαίνει δεν
είναι επανάσταση. Είναι µια διαµαρτυρία χωρίς κα-
νένα µέλλον. Κι αυτό είναι ακόµα µεγαλύτερο πρό-
βληµα. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι πιστεύουν ότι δεν έ-
χουν κανένα µέλλον. Φυσικά, µπορεί να γίνει πολύ
επικίνδυνο, όχι όµως επειδή καίνε µερικά αυτοκίνη-
τα. Για την ώρα, αυτό που είναι σηµαντικό είναι αυτό
που νιώθουν. Η απουσία µιας αληθινής ζωής, η ε-
γκατάλειψη. Το κάψιµο των αυτοκινήτων δεν είναι
το χειρότερο, απλά δηµιουργεί πολύ ωραίες εικόνες
για την τηλεόραση. Πρόκειται για νέους ανθρώπους
σε αδιέξοδο και σύγχυση, οι οποίοι αφότου κάψουν
τα αυτοκίνητα, µετά θα πάνε να προσευχηθούν στο
τζαµί και µετά θα πάρουν ναρκωτικά ή αλκοόλ.

Συνέντευξη:Tζένη Παυλίδου

‘‘Είµαι ένας άνθρωπος µε περιέργεια

που προσπαθεί να είναι όσο λιγότερο

βλάκας γίνεται

’’

Πατρίς

Σερό
Η συνάντηση µαζί του µας αποκάλυψε µια
γοητευτική προσωπικότητα κι έναν βαθιά
ανήσυχο άνθρωπο που προσπαθεί, όπως µας είπε,
να κατανοήσει τον κόσµο και να κάνει µοντέρνες
ταινίες. Ακόµα κι όταν οι ήρωές του φορούν
κοστούµια εποχής…



6

Η Γλυκιά Μνήµη εξιστορεί την επιστροφή µιας γυναίκας από τη Ρωσία
στην Ελλάδα µετά από 25 χρόνια. Κεντρική ηρωίδα της ταινίας είναι η
Ιρίνα, µια γυναίκα γεννηµένη στη Μόσχα από έλληνα πατέρα και ρωσίδα
µητέρα. Όταν λαµβάνει ένα γράµµα από την Ελλάδα, επιστρέφει στη χώ-
ρα και αναζητά τον ετεροθαλή αδερφό της. Ο πατέρας της έχει πεθάνει
και ως µόνη κληρονοµιά τής άφησε τα ηµερολόγιά του κι ένα ανέκδοτο
κείµενο του Ζενέ. Στην Ελλάδα η Ιρίνα προσπαθεί να συµφιλιωθεί µε το
παρελθόν της και ψάχνει σε µια -ξένη ουσιαστικά- χώρα για µια νέα
ταυτότητα: ψάχνει για την Πατρίδα της. Ωστόσο, στην πορεία αυτής της
αναζήτησης την περιµένουν µια σειρά από φριχτές εµπειρίες. Τα γεγο-
νότα που θα βρει στο δρόµο της θα θέσουν σε δοκιµασία τις ψυχικές
της αντοχές. Μόνους συµµάχους σ’ αυτό το αντίξοο κι επώδυνο ταξίδι
θα βρει τον ποιητικό λόγο του Ζενέ, έναν παράξενο αµερικάνο µουσικό
και έναν µικρό πρόσφυγα από την Ουκρανία… Η µνήµη και η αέναη α-
ναζήτηση της ταυτότητας είναι το κεντρικό θέµα της πρώτης ταινίας µυ-
θοπλασίας του ζωγράφου και σκηνοθέτη Κυριάκου Κατζουράκη. Γ.Π.

» Oλύµπιον, 22:00

Γλυκιά µνήµη
του Kυριάκου Kατζουράκη (Eλλάδα, 2005)

«Όταν κάποιος σε θυµάται, είσαι πολύ ζωντανός…»

Η Γλυκιά µνήµη, όπως και ο ∆ρόµος προς
τη ∆ύση, στρέφεται γύρω από το θέµα της
προσφυγιάς και της µετανάστευσης;
Η Γλυκιά Μνήµη δεν έχει σχέση µε τους µετανά-
στες, γενικά. Η βασική αναφορά είναι η τεράστια
µετακίνηση πληθυσµού από την Ελλάδα προς τις
χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, αµέσως µετά την
ήττα της Αριστεράς. Από αυτή την αναµπουµπούλα

προκύψανε παράξενες οικογένειες, οι  µισές εδώ
οι άλλες κάπου στην ΕΣΣ∆, στη Ρουµανία κι αλλού.
Όνειρα που προδοθήκανε και λίγα από αυτά µετα-
λαµπαδεύτηκαν στους απογόνους, σαν την Ιρίνα
στην ταινία. Ο πατέρας της ήταν από τους τυχε-
ρούς που έφυγαν από Τασκένδη και πήγαν στη
Μόσχα, διανοούµενος γαρ.
Η προσωρινή µονιµότητα της αυτοεξορίας στη Στα-
λινική περίοδο, είναι ένα κοµµάτι στον εσωτερικό
κόσµο όλων αυτών των ανθρώπων, που η δική µου
γενιά το έζησε και το πονάει ακόµα. Η ταινία δεν
καταγγέλλει τίποτα. Προσπαθεί να δώσει όψη σε
διασταυρώσεις ανθρώπων που αντέχουνε σε πολύ
διαφορετικές δυσκολίες. Όλα τα πρόσωπα στην ται-
νία είναι σε στιγµή αλλαγής, σαν το νερό που κυλά-
ει έξω από το αυλάκι. Κι αν θέλεις εκεί είναι και η
αισιοδοξία στην ταινία, στην δυναµική αυτής της αλ-
λαγής.

Ο αρχικός τίτλος της ταινίας, παρµένος από
ένα κείµενο του Ζενέ, ήταν «Έχουν δίκιο ε-
πειδή τους αγαπώ». Γιατί και πώς καταλήξα-
τε στον τελικό τίτλο;
Αυτή είναι µια υπέρτατη δήλωση αγάπης. Και η Ιρίνα
ανακαλύπτει τη δική της δύναµη µέσω της φράσης

αυτής, καταφέρνοντας έτσι να επουλώσει τις πληγές
της. Αυτό που κάνει είναι να λειτουργήσει τη δική
της µνήµη σαν µηχανισµό γνώσης και έτσι ελευθε-
ρώνεται η κρυµµένη δύναµη µέσα της. Αυτό είναι η
νίκη της λογικής απέναντι στους παράλογους φό-
βους της, γιατί η Γλυκιά µνήµη αποκαλύπτει την ι-
στορία, την πραγµατικότητα, τη ζωή, τη µόνη ζωή της.

Όπως και το κείµενο του Ζενέ που έδωσε
την αφορµή για την ταινία, η Γλυκιά µνήµη
ισορροπεί ανάµεσα στην ποίηση και την
πολιτική;
Να γίνω πιο εξοµολογητικός. Κάθε φορά που ξεκι-
νάω ένα έργο, είτε πίνακας είναι είτε φιλµ ή ότι άλ-
λο, δεν ξέρω πότε αρχίζει και πότε τελειώνει, όπως
δεν ξέρω και τι είναι, κι αν καταλάβω τι είναι πριν
το κάνω, πριν αρχίσει να σχηµατίζει τη φόρµα του,
το θεωρώ κακό σηµάδι. Αρχίζω να καταλαβαίνω, ση-
µαίνει αρχίζει το τέλος του έργου. Τα έργα τα κά-
νουµε κατ’ αρχάς  για τον εαυτό µας, για να κατα-
λάβουµε εµείς την περίεργη και θαυµαστή πραγµα-
τικότητα. Η ποίηση και η πολιτική είναι ένα πράγµα,
εµπεριέχει το ένα το άλλο. Βλέπω γύρω µας ένα
φόβο για τη λέξη πολιτική, τελείως παράλογο.

Συνέντευξεις: Γιάννης Παλαβός

H ποίηση και η πολιτική ως ένα πράγµα
Kυριάκος Kατζουράκης, σκηνοθέτης της ταινίας

Mιχάλης Γρηγορίου
µουσικός

[…] Η µεγαλύτερη δυσκολία που αντιµετώπισα ήταν πως ο σκηνοθέτης αντι-
µετώπισε τη µουσική της ταινίας µε µια λογική collage. Πριν ακόµα συναντη-
θούµε, είχε επιλέξει ο ίδιος διάφορα αποσπάσµατα από µουσικές του Bach,
του Mahler, από κοµµάτια swing, παραδοσιακά λιβανέζικα ή αρµένικα κοµµά-
τια, κ.τ.λ., τα οποία είχε βάλει "δοκιµαστικά", ώστε να εξυπηρετηθεί ο ρυθµός
του montage. Όταν συναντηθήκαµε, συµφωνήσαµε βέβαια πως αυτές οι µου-
σικές επιλογές θα αντικατασταθούν από µια πρωτότυπη µουσική, που θα έχει
κάποια στιλιστική ενότητα. Στην πορεία όµως, ο Κυριάκος δέθηκε συναισθηµα-
τικά µε τις αρχικές µουσικές επιλογές του και δεν θέλησε να τις αντικαταστή-
σει.To αποτέλεσµα είναι πως, πάρα το γεγονός ότι εγώ έγραψα µουσική για το
σύνολο της ταινίας, αυτή η µουσική δεν χρησιµοποιήθηκε τελικά άλλα επιλέ-
χθηκαν ένα-δυο σκόρπια θεµατάκια. Έτσι, δεν µπορώ να πω ότι η µουσική της
ταινίας είναι "δικιά µου", αλλά µάλλον πως ο σκηνοθέτης χρησιµοποίησε και
κάποιες δικές µου µουσικές, µεταξύ διάφορων άλλων. Νοµίζω άλλωστε πως
και στα generiques της ταινίας έτσι εµφανίζεται το όνοµα µου.

Kάτια Γέρου  ηθοποιός

[…] Στην Ιρίνα, ο Κυριάκος είπε εξ αρχής πράγµατα πολύ σαφή για το χαρα-
κτήρα της. Ήθελε να είναι ευάλωτη, αδέξια, εύπιστη, να είναι «σαν αεράκι»
κόντρα στη βαρύτητα των γεγονότων που αντιµετωπίζει.

[…] Με βοήθησε πολύ και η προηγούµενη ταινία και όλα τα πράγµατα στα ο-
ποία  δουλεύουµε µαζί µε τον Κυριάκο, εδώ και πολλά χρόνια, γιατί έχει φτια-
χτεί µια κοινή γλώσσα και ένας τρόπος δουλειάς σε εξέλιξη. Σε πρακτικό επί-
πεδο, από το ∆ρόµο προς τη δύση είχα κάτι δουλεµένο, τα σπασµένα ελληνι-
κά. Μπορούσα λοιπόν να συγκεντρωθώ στα σπασµένα αγγλικά και τα ρώσικα.

[…] Οι ηθοποιοί πολλές φορές παρηγορούµαστε από τα κείµενά µας, όπως
η Ιρίνα από τον Ζενέ, γιατί πριν τα υποδυθούµε, είµαστε αναγνώστες και α-
κροατές τους και τα έχουµε πριν απ’ όλα  ανάγκη σε ανθρώπινο επίπεδο. Ε-
ποµένως, τα κείµενα είναι στήριγµα. Χωρίς κείµενα και δεν υπάρχουµε σαν
ηθοποιοί και είµαστε φτωχότεροι σαν άνθρωποι.

[…] Και µπροστά στο φακό και στη σκηνή το ζητούµενο είναι το ίδιο: να νιώ-
θεις και να αντιδράς σ’ ό,τι συµβαίνει γύρω σου την κάθε στιγµή. Να κρύβεις
το ότι έχεις δουλέψει το ρόλο σου εξονυχιστικά. Να φτιάχνεις, πριν απ’ όλα, έ-
να ανθρώπινο πλάσµα και όχι ένα ρόλο. Όλα τα άλλα (ότι π.χ. στο θέατρο
«στέλνεις» τα λόγια σου για να µπορούν να ακουστούν κ.λπ.) νοµίζω ότι είναι
λεπτοµέρειες.
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Υπάρχει µια ισχυρή δόση εγωκεντρισµού στις χειρονοµίες
τρυφερότητας. Υπάρχει αποξένωση, που µπορεί να γεννηθεί
µέσα από την επιθυµία και τη λαχτάρα για τον άλλον. Και σί-
γουρα, υπάρχει πολιτική αποτυχία εκεί που οι άνθρωποι ξα-
πλώνουν στον καναπέ, παρακολουθώντας σαπουνόπερες. Ο
26χρονος Ισπανός Αµάτ Εσκαλάντε τη διαπιστώνει στη µεξι-
κάνικη καθηµερινότητα και την καταγράφει µε λακωνικότητα
στο υπόγεια σπαρακτικό Sangre, ένα νατουραλιστικό δράµα-
σχόλιο για την αποσύνθεση της ατοµικής ζωής υπό των βά-
ρος της κοινωνικής αδικίας και της αδιαφορίας.
Η ταινία µάς ανοίγει το παράθυρο στην ιδιωτική ζωή ενός ζευ-
γαριού (του Ντιέγκο και της Μπλάνκα) και των καθηµερινών
τους δραστηριοτήτων, που αποτελούνται κυρίως από δουλειά,
σεξ και παρακολούθηση σαπουνόπερων στην τηλεόραση, στο
µικρό και λιτό τους διαµέρισµα. Η ζωή τους κυλάει µέσα στη
ρουτίνα και την παθητικότητα, µέχρι τη στιγµή που εµφανίζε-
ται ξαφνικά η κόρη του Ντιέγο από τον προηγούµενο γάµο
του, ζητώντας από τον πατέρα της αποδοχή και τρυφερότητα.
∆ιχασµένος ανάµεσα σε µια ζηλότυπη σύζυγο και µια κόρη
που χρειάζεται απεγνωσµένα την καθοδήγησή του, ο Ντιέγο
παραµένει αδρανής και παγωµένος. Μια αναπάντεχη όµως εξέ-
λιξη θα τον κάνει να συµπεριφερθεί µε τρόπο πρωτόγνωρο.
Βοηθός σκηνοθέτη στην ταινία Battle in Heaven του ανερχό-
µενου Μεξικανού σκηνοθέτη Κάρλος Ρεϋγάδας (ο οποίος εί-
ναι και συµπαραγωγός του Sangre), ο Αµάτ Εσκαλάντε µας δείχνει την α-
πελπισία και την κενότητα µιας κοινωνίας που χρειάζεται επειγόντως µια
γερή «µετάγγιση αίµατος», αν θέλει να διατηρήσει κάποιο ίχνος αξιο-
πρέπειας, φιλοδοξίας αλλά κυρίως ανθρωπισµού. Ελλειπτικός στην αφή-
γηση και εσκεµµένα υποτονικός στους ρυθµούς του, κάνοντας µια φει-
δωλή χρήση της παλέτας των φυσικών χρωµάτων αλλά και των διαλό-
γων, ο νεαρός σκηνοθέτης αποδίδει µε ακρίβεια την παραίτηση των χα-
ρακτήρων του από τη ζωή και τον ίδιο τους τον εαυτό. Υπάρχει ελπίδα;
Η τελευταία παραβολική σκηνή της ταινίας, µας αφήνει να το σκεφτού-
µε. Τώρα όµως, και όχι στο µέλλον.
Οι ρίζες της ταινίας βρίσκονται στην παρατήρηση, από τον σκηνοθέτη,
της καθηµερινής ζωής στην πόλη Guanajuato του Μεξικό, όπου και ζει.

Σκόρπιες συζητήσεις που άκουσε ενώ ανέβαινε στο λεωφορείο, εικόνες
ανθρώπων που γευµατίζουν ή πετάνε τα σκουπίδια τους στον κάδο α-
πορριµµάτων αποτέλεσαν τη σπίθα για την ιστορία του Sangre. Όπως
δήλωσε ο ίδιος στο φεστιβάλ των Κανών, όπου συµµετείχε η ταινία του
(στο τµήµα «Ένα Κάποιο Βλέµµα»): «Οι κοινωνικές και οικονοµικές ανισότη-
τες στην πατρίδα µου έχουν δηµιουργήσει µια κραυγαλέα πολιτιστική και αν-
θρώπινη ανισορροπία. Αυτό γεννάει δυστυχία και σύγχυση στον πληθυσµό, ο ο-
ποίος δεν είναι πια σε θέση να αναλάβει τα ηνία του ίδιου του µέλλοντός του.
Πρόκειται για µια κοινωνία στην οποία οι άνθρωποι έχουν χάσει κάθε επιθυµία
και κάθε ικανότητα να εµπλακούν σε µια λογική επικοινωνία µεταξύ τους, και
ειδικά µε αυτούς που βρίσκονται πολύ κοντά τους». Tζ.Π.

» Oλύµπιον, 15:30

Aίµα / Sangre
του Amat Escalante (Mεξικό-Γαλλία, 2005)

H ταινία µας δείχνει την απελπισία και την κενότητα µιας κοινωνίας,
που χρειάζεται επειγόντως µια γερή «µετάγγιση αίµατος» αν θέλει 
να διατηρήσει κάποιο ίχνος αξιοπρέπειας, φιλοδοξίας αλλά 
κυρίως ανθρωπισµού

∆ώδεκα ώρες από τη ζωή µιας οικογένειας, αρκούν για να περιπλανη-
θούµε στην άγρια οµορφιά του παραθαλάσσιου τοπίου της Αργεντινής,
να  αφουγκραστούµε το θεό των µικρών πραγµάτων της ζωής και τελικά
να σκεφτούµε πάνω σε αναπάντητα ερωτήµατα όπως ο θάνατος και η
προσωρινότητα της ανθρώπινης ύπαρξης. Όλα αυτά, µέσα από ένα λιτό
και ποιητικά ρεαλιστικό δράµα –χαρακτηριστικό δείγµα του «Νέου Αρ-
γεντίνικου Σινεµά»– που κεντάει στο παρόν βλέµµατα, αγγίγµατα, βουβά
δάκρυα και καθαρή συγκίνηση.
Το Como Pasan las horas είναι το ψυχογράφηµα των σχέσεων τεσσάρων
µελών µιας οικογένειας που ανήκουν σε τρεις διαφορετικές γενιές: η Ρε-
νέ και ο σύζυγός της Χουάν, ο τετράχρονος γιος τους Σαντιάγκο, και η
άρρωστη µητέρα της Ρενέ, Βιρτζίνια. Ένα Σάββατο πρωί, οι τέσσερις αυ-
τοί χαρακτήρες θα ξεκινήσουν ένα ταξίδι βαθιάς ανθρώπινης επαφής
αλλά και συνειδητοποίησης των κρυφών νοηµάτων της ζωής. Πατέρας
και γιος θα περάσουν µια µέρα στην παραλία, γεµάτη βόλτες, αστεία, µι-
κρά ψέµατα, συναντήσεις µε ψαράδες και αναπάντητες ερωτήσεις. Μη-
τέρα και κόρη θα κάνουν µια βόλτα στο δάσος µε εξοµολογήσεις, λόγια
συµπόνιας και τρυφερές χειρονοµίες αγάπης. Μια ξαφνική τραγωδία θα
αλλάξει τη ζωή όλων, υπογραµµίζοντας την αξία της στιγµής και την ο-
δυνηρή σοφία του αποχαιρετισµού.
«Η δηµιουργία της ταινίας ήταν µια διαδικασία που προέκυψε από την επιθυ-
µία µου να συναντηθώ µε το παρόν και να συναντήσω αυτό που είναι κυριολε-
κτικά εκεί – αφήνοντας κατευθείαν σηµάδια στο σώµα µας» σηµειώνει η
41χρονη Αργεντινή σκηνοθέτις, που άντλησε µεγάλο µέρος του υλικού
της από τις προσωπικές της αναµνήσεις: «Τα φύλλα, τα δέντρα, η κίνηση
των φύλλων στα δέντρα, τα δέντρα που κουνάνε το λαιµό τους, τα χέρια τους,
το παλιό µαυρόδετο βιβλίο πάνω στο λευκό κρεβάτι, το ζεστό φως της λάµπας
µου. Αυτές είναι γωνίες παρούσες στη µνήµη µου. Άδειοι πίνακες, βουβοί πίνα-
κες που κατανοώ άµεσα µέσα από το πέπλο των δακρύων µου. Αφηρηµένος
χρόνος. Άφησε τον εαυτό σου να υπάρχει, να κατοικηθεί ή να φύγει».
Ζωγραφίζοντας λοιπόν εικόνες και στιγµές στο παρόν, το Como pasan
las horas µοιάζει µε µια πνευµατική εµπειρία. Μελαγχολικό χωρίς να γί-
νεται θλιβερό, ατµοσφαιρικό και πλούσιο σε συµβολισµούς, το φιλµ ξε-
χωρίζει για τη λιτή αφηγηµατική του γραµµή, τους σύντοµους αλλά ου-

σιώδεις διαλόγους, τις φυσικές ερµηνείες των ηθοποιών και την υπέρο-
χη κινηµατογράφηση της Φύσης µέσα από µακρινά πανοραµικά πλάνα
κατά µήκος του ωκεανού ή του δάσους, τα οποία εναλλάσσονται µεταξύ
ασπρόµαυρου και έγχρωµου.
Η Ινές Ολιβέιρα Σέζαρ που έκανε το κινηµατογραφικό της ντεµπούτο µε
το φιλµ La Entrega (Τhe delivery) το 2001, έχει µια εικοσάχρονη και πλέον
διαδροµή ως σκηνοθέτης στο θέατρο, έχοντας κάνει σπουδές σκηνοθε-
σίας, παραγωγής, υποκριτικής αλλά και Ψυχολογίας. Το 1998 ανέλαβε την
θέση της επιµελήτριας τέχνης στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης του
Μπουένος Άιρες ενώ ασχολήθηκε και µε την σκηνοθεσία διαφηµιστικών
σποτ στην Αργεντινή, την Ουρουγουάη και το Περού. Tζ.Π.

» Oλύµπιον, 20:00

Πώς περνάν οι ώρες / Como pasan las horas
της Inés de Oliveira Cézar (Aργεντινή, 2005)

Tο ψυχογράφηµα των σχέσεων τεσσάρων µελών µιας
οικογένειας που ανήκουν σε τρεις διαφορετικές γενιές





Η ΑΦΟΡΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΙΝΙΑ
Ήµουν στο Παρίσι όταν ο Μπους άρχισε να βοµ-
βαρδίζει το Αφγανιστάν, το Νοέµβριο του 2001. Το
θεώρησα τροµερό, κι άρχισα να σκέφτοµαι τους
Αφγανούς που ήξερα από το Ιράν και σήµερα είναι
πλανόδιοι πωλητές στη Νέα Υόρκη. Και µετά επει-
δή ήµουν στη Γαλλία, σκεφτόµουν τον Αλµπέρ Κα-
µί –έναν από τους αγαπηµένους µου συγγραφείς–
και την ιδέα του για τον παραλογισµό της ζωής.
Μετά ήρθε στο µυαλό µου ο ελληνικός µύθος του
Σίσυφου, αυτής της µορφής που κουβαλούσε το
βράχο πάνω-κάτω στο βουνό. Σκέφτηκα πως, ένας
άνθρωπος που σπρώχνει αυτό το καρότσι, είναι µια
µοντέρνα εκδοχή αυτού του µύθου. Κι έτσι, πήγα
στη Νέα Υόρκη κι άρχισα να δουλεύω το σενάριο.
Μετά, ψάχνοντας τις τοποθεσίες για το γύρισµα,
γνώρισα τον Αχµάντ, ο οποίος δεν είναι επαγγελ-
µατίας ηθοποιός και ήταν επίσης πλανόδιος πωλη-
τής για ένα χρόνο, πριν 8 χρόνια. Τον συνάντησα
στη γειτονιά του στο Μπρούκλυν, µια περιοχή ό-
που ζουν µετανάστες από τη Νότια Ασία: το Πακι-
στάν, το Μπαγκλαντές… Κάναµε ένα χρόνο πα-
ρέα σαν φίλοι, µου έδειξε τη γειτονιά του, µου είπε
ιστορίες της ζωής του και όλα αυτά άρχισαν να
µπαίνουν στο σενάριο. Στο τέλος, ξανάγραψα όλο
το σενάριο γι’ αυτόν. Και µετά από ένα χρόνο του
ζήτησα να παίξει στην ταινία. Του χρωστάω πολλά.
Το φιλµ δεν θα είχε λειτουργήσει χωρίς αυτόν.

ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 
Είναι µία µίξη πραγµάτων που έγραψα και της ζω-
ής του Αχµάντ. Συνήθως γράφω βασισµένος σε
πραγµατικούς ανθρώπους και πραγµατικές τοποθε-
σίες. ∆εν ξέρω άλλο τρόπο να δουλεύω. Ο Τζέιµς
Τζόυς συνήθιζε να λέει πως δεν είχε καθόλου φα-
ντασία. Ό,τι υπήρχε στα βιβλία του, το είχε δει κά-
που. Έτσι είµαι κι εγώ. ∆εν µπορώ να καθίσω σε
κάποιο δωµάτιο και να φανταστώ µια ιστορία. Πρέ-
πει να τη δω να συµβαίνει κάπου στην πραγµατικό-
τητα.

Η ΝΥΧΤΑ ΚΑΙ Η ΠΟΛΗ
Η ταινία διαδραµατίζεται κατά 80% τη νύχτα. Η
ζωή του Αχµάντ ξεκινάει τη νύχτα. Η δική του µέ-
ρα αρχίζει στις 2 τα ξηµερώµατα και ό,τι κάνει,
συµβαίνει τη νύχτα. Στη διάρκεια της µέρας πηγαί-
νει το καροτσάκι του στο γκαράζ και όταν βγαίνει
ξανά να πουλήσει τα DVD, είναι πάλι σκοτάδι. Νοµί-
ζω ότι συνέβαλε στην ατµόσφαιρα της ταινίας. Είναι
µια ταινία µε µια πολύ διαφορετική απεικόνιση της
Νέας Υόρκης, απ’ ότι συνήθως βλέπουµε στο σινε-
µά. Το ελπίζω, τουλάχιστον. Θέλαµε να είµαστε σί-
γουροι πως δεν πρόκειται για µια τουριστική  ταινία.
Οι περισσότεροι που γυρίζουν ταινίες στη Νέα Υόρ-
κη την χρησιµοποιούν σαν σκηνικό. Εγώ δεν είµαι
τουρίστας και αυτή είναι η Νέα Υόρκη που ζω κα-
θηµερινά. Οι περισσότεροι µου λένε πως η ταινία
τούς θυµίζει τον Ταξιτζή, στον τρόπο που ενσωµα-
τώνει στο σώµα της την πόλη. Και για ‘µένα αυτό εί-
ναι πολύ σηµαντικό. Η τοποθεσία πρέπει να είναι
µέρος της ταινίας και όχι στο φόντο.

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ
Για τον Αχµάντ, το καροτσάκι είναι η φυλακή του
αλλά επίσης και το σπίτι του. Είναι πολλά και διαφο-
ρετικά πράγµατα την ίδια στιγµή. Η µοίρα του, το

πεπρωµένο του, η φυλακή του αλλά και η ελπίδα
του. Νιώθει άνετα εκεί, καληµερίζοντας κάποιον
που είναι ευγενικός µαζί του. Νιώθει ότι αυτή η ε-
παφή κάνει λίγο καλύτερη τη ζωή του. ∆εν ξέρω αν
είναι πολιτικά ορθό να το πω, γιατί οι άνθρωποι δεν
θέλουν να το ακούν, αλλά πρέπει να αποδεχθούµε
ότι δεν θα υπάρξει παγκόσµια ειρήνη, ούτε το τέ-
λος της πείνας και της φτώχειας. Ήταν εκεί πριν α-
πό 5000 χρόνια και εκεί είναι ακόµα και σήµερα.
Άρα έχω σοβαρό λόγο να πιστεύω ότι θα υπάρχουν
και µετά. Είναι λυπηρό αλλά πρέπει να το αποδε-
χθείς και να ζήσεις. Νοµίζω ότι ο Αχµάντ είναι η
προσωποποίηση αυτής της αλήθειας. Ό,τι και να
του συµβεί, αυτός δεν χάνει ποτέ την αξιοπρέπειά
του, τον ανθρωπισµό του. ∆εν νοιάζεται για την πο-
λιτική ή τη θρησκεία. Είναι ένας µικρός άνθρωπος
που δουλεύει κάθε µέρα σκληρά και µε αξιοπρέ-
πεια. Και για ‘µένα αυτό είναι πάρα πολύ.

ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΕΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ 
Κάνοντας την ταινία, έξι φορές περίπου κάποιοι
περαστικοί µας πέρασαν για τροµοκράτες. Κάποια
στιγµή που ήµουν µε το συνεργείο µου και δου-
λεύαµε, περνάει κάποιος στις 2 τα ξηµερώµατα
και µου λέει πως χρηµατοδοτούµε κάποιο στρατό-
πεδο εκπαίδευσης του Μπιν Λάντεν. Σήµερα έχου-
µε τόσο στερεότυπες εικόνες στα µίντια, τον Τύπο
αλλά και το σινεµά, για το πώς πρέπει να είναι έ-
νας άνδρας που µοιάζει µε τον Πακιστανό Άχµαντ.
Ελπίζω ότι η ταινία, χωρίς να κάνει µάθηµα, να πα-
ρουσιάζει µια διαφορετική εικόνα αυτών των αν-
θρώπων στον κόσµο.

AMERICAN POLITICS & MEDIA 
∆υστυχώς, ζούµε στην εποχή µε τον Τζορτζ
Μπους. Στην Αµερική παραπονιόµαστε για τον
Μπους αλλά εγώ θέλω να παραπονεθώ και για την
κατάσταση στη Μέση Ανατολή το ίδιο. Οι άνθρωποι
µερικές φορές ξεχνούν τι έκανε ο Μπιν Λάντεν ε-
κεί. Θα σας πω ένα παράδειγµα. Είµαι Ιρανο-Αµερι-
κανός που γύρισε µια ταινία για έναν Πακιστανό
και οι χρηµατοδότες της ταινίας µου είναι Ινδοί, Ε-
βραίοι, Αµερικανοί και Ιρανοί. Είναι νοµίζω εκπληκτι-
κό και δεν ξέρω αν θα µπορούσε να συµβεί σε άλ-
λη χώρα. Έτσι, ακόµα κι αν το φιλµ µου ασκεί µια
λεπτή κριτική για την Αµερική, πιστεύω ότι  οι άν-
θρωποι στην Αµερική µπορούν να δουν κάτι καλό,
αλλά τα µίντια επιµένουν να τους λένε κάτι διαφο-
ρετικό. Αν φέρεις ένα µέσο Αµερικανό και τον βά-
λεις µπροστά σ’ έναν άνθρωπο από τη Μέση Ανα-
τολή, γιατί να τον συµπαθήσει, όταν η Fox News 24
ώρες το εικοσιτετράωρο του λέει να πιστεύει το α-
ντίθετο. Τι ξέρουν γι’ αυτόν; Kαι πόσοι Πακιστανοί ή
Ιρανοί υπάρχουν σε µικρές πόλεις, όπως για παρά-
δειγµα η Νότια Καρολίνα όπου µεγάλωσα. Πολλοί
λίγοι. Ό,τι λοιπόν γνωρίζουν οι Αµερικανοί είναι µια
διαστρεβλωµένη εντύπωση γι’ αυτόν τον κόσµο µέ-
σα από το κανάλι Fox News. Είναι ένα πρόβληµα
της προπαγάνδας των µίντια. Γι’ αυτό δεν έχω τηλε-
όραση και δεν βλέπω τηλεόραση. Ενηµερώνοµαι
συνήθως από το  bbc.com και το NPR.

ΣΙΝΕΦΙΛΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΟΕΣ 
Πάνω απ’ όλα είµαι ένας σινεφίλ. Είναι αδύνατο να
δω την ταινία µου και να µην αναφέρω τον Κιαρο-
στάµι, τον Κλέφτη Ποδηλάτων, τη δουλειά του
Άλαν Κλαρκ στους φωτισµούς, το The Killing of a

Chinese Bookie του Κασσαβέτη. Ενώ ετοίµαζα
την ταινία µου, ανέτρεξα σε όλα αυτά τα σπουδαία
έργα και τα ξαναείδα µαζί µε τον καµεραµάν µου.
Ακόµα και µια ταινία του Κεν Λόουτς για τον εκ-
πληκτικό φυσικό φωτισµό. Πριν όµως απ όλους αυ-
τούς είναι ο Ρόµπερτ Φλάερτι. Θέλω να ελπίζω ότι
κάθε βήµα που κάνω µπροστά όσον αφορά τις ται-
νίες µου, θα είναι ταυτόχρονα κι ένα βήµα πολύ πί-
σω έως τον Φλάερτι και το σινεµά της δεκαετίας
του ‘30 και του ‘40. Για ‘µένα, το Man of Aran είναι
µια απίστευτη ταινία, τόσο επαναστατική.

ΤΟ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΣΙΝΕΜΑ ΣΗΜΕΡΑ
Στη Θεσσαλονίκη έχετε µια ολόκληρη ρετροσπεκτί-
βα του Χου Χσιάο Χσεν. Ξέρεις πόσες φορές είδα
το The Boys from Fengkuei όταν έγραφα την ται-
νία µου; Είναι ένας από τους αγαπηµένους µου
σκηνοθέτες αλλά στην Αµερική έχουν βγει µία ή
δύο ταινίες του. Πρέπει να πάω σε κάποιο
videoclub και να ψάξω να βρω κάποια σε DVD. Α-
κόµα κι όταν έχουν κάποιο αφιέρωµα, οι κόπιες εί-
ναι τόσο άσχηµες που δεν ξέρω αν κερδίζω ή χά-
νω βλέποντάς το. Στη Νέα Υόρκη βέβαια µπορείς
να δεις περισσότερα πράγµατα. Ακόµα κι ο Γουόνγκ
Καρ Βάι χρειάστηκε πολύ χρόνο για να γίνει γνω-
στός στην Αµερική. Όταν πήγα να δω την Ώρα
του Λύκου του Χάνεκε, ήταν νοµίζω έξι άτοµα
στην αίθουσα. Το αµερικάνικο σινεµά πέρασε δύ-
σκολες στιγµές τη δεκαετία του ‘80 και του ‘90. Σή-
µερα είναι δύσκολο να κάνεις ταινίες για ενηλί-
κους, οι περισσότερες αµερικάνικες ταινίες αφο-
ρούν εφήβους, είναι ταινίες µε καραµέλες και ποπ
κορν. Πρέπει να υπάρχουν κι αυτές αλλά να αφή-
νουν χώρο και για διαφορετικές ταινίες. Πιστεύω ό-
µως ότι κάτι άρχισε να αλλάζει τελευταία, ένα άλλο
σινεµά που φαίνεται να µεγαλώνει διαρκώς. Όπως
πίσω στην δεκαετία του ’70. Ελπίζω αυτό το είδος
αµερικάνικου σινεµά, που γεννήθηκε τότε να µπο-
ρεί να ξαναεφευρεθεί. Ένα σινεµά φρέσκο, που να
αναφέρεται στο 2005 και να µιλάει για αληθινούς
ανθρώπους.

Συνέντευξη:Tζένη Παυλίδου

Πάνω απ’ όλα, είµαι ένας σινεφίλ

‘‘Σήµερα είναι δύσκολο να κάνεις ταινίες για ενηλίκους,

οι περισσότερες αµερικάνικες ταινίες αφορούν εφήβους,

είναι ταινίες µε καραµέλες και ποπ κορν

’’

BahraniRamin

9

σκηνοθέτης της ταινίας
Άνθρωπος σπρώχνει καροτσάκι
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Ο Marcos εργάζεται ως οδηγός ενός στρατη-
γού, ενώ κάθε πρωί συµµετέχει στην τελετή α-
νάρτησης και υποστολής της σηµαίας. Ο
Marcos µε τη σύζυγό του έχουν απαγάγει το
παιδί µιας γνωστής τους, µε σκοπό να ζητή-
σουν λύτρα. Όµως το παιδί πεθαίνει και το
ζευγάρι βασανίζεται από τύψεις. Ο Marcos πη-
γαίνει µια µέρα στο αεροδρόµιο και υποδέχε-
ται την Ana, την κόρη του στρατηγού. Η Ana,
µια νέα γοητευτική γυναίκα, εργάζεται ως πόρ-
νη σ’ ένα πορνείο µε το όνοµα «Boutique».
Προσκαλεί τον Marcos να το επισκεφθεί.
Όµως όταν ο Marcos το επισκέπτεται, αρνείται
να κάνει έρωτα µε µια πόρνη. Ο Marcos είναι
ερωτευµένος και ποθεί σεξουαλικά την Ana.
Όταν αυτή το αντιληφθεί, θα κάνει έρωτα µαζί
του. Ο Marcos θα αποκαλύψει στην Ana το έ-
νοχο µυστικό του. Αργότερα, ο Marcos θα επι-
σκεφθεί την Ana στο σπίτι του φίλου της,
Jaime… 
Μετά την ταινία Japon –µια ταινία για τον επερ-
χόµενο θάνατο µιας ηλικιωµένης γυναίκας, µε

αφήγηση από την οπτική γωνία του
αγγέλου του θανάτου–, η δεύτερη
ταινία του Carlos Reygadas είναι εκ
πρώτης όψεως µια σπουδή πάνω σ’
ένα χαρακτήρα, τον χοντρό και ά-
σχηµο Marcos. Αυτό που αφηγείται
η ταινία είναι µια υποκειµενική
πραγµατικότητα, αυτή του κεντρι-
κού ήρωα, τις φαντασιώσεις του
και τους πόθους του. Υπάρχει κάτι
ενοχλητικό στη φιγούρα αυτού του
άνδρα, όταν κάνει έρωτα µε τη νε-
αρή γυναίκα. Και αυτή η ενόχληση σίγουρα
φέρνει στη µνήµη τον Luis Bunuel και ταινίες
όπως το Belle de jour. Ωστόσο, είναι πολύ δύ-
σκολο να γίνει κατανοητό από το θεατή, ποια
µέρη στην ταινία αποτελούν φαντασιώσεις του
ήρωα, και ποια είναι η αντικειµενική πραγµατι-
κότητα. Όµως αυτό ακριβώς είναι και το στοι-
χείο γοητείας της ταινίας. Όλη η σκηνοθεσία
οργανώνεται πάνω στο διφορούµενο και στην
έκπληξη και κατατείνει στο να υπονοήσει, πα-

ρά να υποδείξει στο θεατή την ενοχή που βα-
σανίζει τον ήρωα. Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο, ο
χαρακτήρας της Ana θα µπορούσε να παίζει το
ρόλο ενός αγγέλου, που βοηθά τον ήρωα να
συνδιαλεχθεί µε την ενοχή για το έγκληµα που
διέπραξε. Και παράλληλα να του προσφέρει
κάποια παραµυθία, κάποια ανακούφιση. Όπως
και εξάλλου συµβαίνει στη καταληκτική σκηνή.

» Ciné Σταύρος Tορνές, 23:00

H ταινία αφηγείται µια υποκειµενική πραγµατικότητα, αυτή του κεντρικού
ήρωα, τις φαντασιώσεις του και τους πόθους του

Battle in heaven / Batalla en el cielo
του Carlos Reygadas (Mεξικό-Γαλλία-Γερµανία-Bέλγιο, 2005)

ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ: Η ΕΝΟΧΗ
[…] Οι απαγωγές είναι κάτι πολύ κοινό στο Μεξι-
κό σήµερα. Αυτή ήταν η αφετηρία για να µιλήσουµε
για πράγµατα που είναι παγκόσµια. Στην πραγµατι-
κότητα, ο ήρωας θα µπορούσε να’ ναι Γερµανός ή
και Κινέζος. Η ταινία διαδραµατίζεται σ’ ένα περί-
πλοκο κοινωνικό περιβάλλον, ωστόσο δεν είναι πο-
λιτική, επειδή µιλά πάνω απ’ όλα για έναν άνθρωπο
που διχάζεται µεταξύ των πράξεών του και της
φύσης του. Η πρόθεσή µου ήταν µέσα από την ι-
στορία της απαγωγής να δείξω την πολυπλοκότητα
της ζωής και των επιλογών που κάνουµε.
[…] O ήρωας αντιλαµβάνεται ότι µέσα από αυτό
που έχει κάνει η µόνη έντιµη πράξη του θα ήταν ο
θάνατος. Το να περάσει το υπόλοιπο της ζωής του
στη φυλακή θα ήταν ένας τρόπος επανόρθωσης ε-
νώπιον µιας υποκριτικής κοινωνίας. Εκτός αυτού, το

ότι χρειαζόµαστε να τιµωρηθούµε για να επανορ-
θώσουµε είναι µέρος ενός υποκριτικού και παράλο-
γου µηχανισµού. Νοµίζω ότι κατά κάποιον τρόπο,
γνωρίζει πραγµατικά ότι το µόνο που µπορεί να κά-
νει είναι να πεθάνει, και πηγαίνει και αναζητά το
θάνατο. Στο τέλος του δίδεται αυτό το δώρο.

ΟΙ ΗΘΟΠΟΙΟΙ
[…] Γνωρίζω τον Marcos Hernandez εδώ και 15
χρόνια και µ’ αρέσει το στιλ, ο τρόπος που µιλά, που
παίζει σαν ηθοποιός. Όσο για την Anapola Mushka-
diz, όταν εµφανίστηκε για το casting µ’ άρεσε πολύ.
[…] Ναι, ο Marcos Hernandez υπήρξε η έµπνευ-
σή µου για την ταινία. Εργάζεται µαζί µε τον πατέ-
ρα µου στο υπουργείο Πολιτισµού και του ζήτησα
να παίξει ένα µικρό ρόλο στο Japon. Κατά την διάρ-
κεια των γυρισµάτων, τον σκέφθηκα για την επόµε-
νη ταινία. Όπως ο Alejandro Ferretis, ο πρωταγωνι-
στής του Japon, έτσι και αυτός υπήρξε σ’ ένα µεγά-
λο βαθµό η έµπνευση για την ιστορία της ταινίας.
Ήταν τέλειος στο ρόλο ενός άνδρα, που βασανίζε-
ται από εσωτερικές θύελλες. Ήθελα κάποιον εσω-
στρεφή, µε µια ισχυρή παρουσία και µ’ ένα αληθινό
µυστήριο να τον περιτριγυρίζει. Για την Ana, άλλαξα
το ρόλο, για να ταιριάζει στην προσωπικότητά της
και στον τρόπο που ζει. Όταν κάτι µ’ ελκύει σε κά-
ποιο πρόσωπο τότε κατασκευάζω τον χαρακτήρα
γύρω απ’ αυτό που µου προκάλεσε το ενδιαφέρον.
Αυτό που είναι πρωταρχικό είναι η ανθρώπινη ύ-
παρξη. Μ’ αρέσει επίσης ο αυθορµητισµός και η
γενναιοδωρία των ερασιτεχνών ηθοποιών. Στους η-
θοποιούς αναζητώ τον πιο φυσικό τρόπο παιξίµα-
τος ή µάλλον για να είµαι ακριβής την απουσία ο-
ποιαδήποτε υποκριτικής.

ΠΟΡΝΟΓΡΑΦΙΑ; 
[…] ∆εν είναι µια πορνογραφική ταινία. Σε µια
πορνογραφική ταινία η πεολειχία έχει σκοπό να εξι-
τάρει το θεατή. Στην αρχική σκηνή της ταινίας βλέ-
πουµε το πρόσωπο ενός άνδρα, το σώµα του και ύ-

στερα το κορίτσι που κοιτάζει προς την κάµερα
κλαίγοντας. Είχα πρόθεση να προβάλλω µια εικόνα,
η οποία να πηγαίνει πέρα από µια απλή σεξουαλική
πράξη. ∆εν είναι κάτι φυσιολογικό ωστόσο, είναι ει-
κόνα που βλέπει ένας παρατηρητής, ένα είδος µυ-
στηρίου… 
Οι χαρακτήρες κάνουν έρωτα και εκείνη την στιγµή
κάτι συµβαίνει. ∆εν είναι ζήτηµα «κάνουµε έρωτα
και µετά κάνουµε κάτι άλλο», έχει σχέση µε το πώς
κάνουµε έρωτα και πώς επικοινωνούµε εκείνη τη
στιγµή. Κινηµατογραφώ το σώµα από πολύ κοντά:
το σώµα είναι ένα πολύ «υποκειµενικό» αντικείµε-
νο. Μαθαίνουµε πάρα πολλά για κάποιον µέσω του
σώµατός του/της, που είναι πολύ διαφορετικό απ’ ό-
τι µας λέει η φωνή, για παράδειγµα. Πάντα υπάρ-
χουν µάσκες: όλοι µας κάποια στιγµή είµαστε ηθο-
ποιοί. Τα σώµατα είναι πιο «αντικειµενικά» και είναι
γι’ αυτό που τα κινηµατογραφώ για µεγάλα χρονικά
διαστήµατα ακόµα και όταν είναι ακίνητα. Σ’ αυτή
την ταινία τα σώµατα είναι πολύ όµορφα.

ΠΕΟΛΕΙΧΙΑ
[…] Βλέποντας µια νεαρή, όµορφη και ευκατάστα-
τη γυναίκα να κάνει πεολειχία σ’ ένα µεγαλύτερο
άνδρα, θα µπορούσε να είναι µια πραγµατική ενό-
χληση για κάποιους. Σε µια πρώτη προσέγγιση, το
σοκ είναι αισθητικής τάξης, όµως στην πραγµατικό-
τητα το ταµπού είναι πολύ βαθύτερο. Έχει σχέση
µε τις κοινωνικές διαφορές. Αν ο άνδρας ήταν ένας
πλούσιος διακινητής ναρκωτικών κανένας δεν θα
σοκαριζόταν· όλοι θα σκέφτονταν ότι το κορίτσι εί-
ναι πόρνη. ∆εν είµαι εσκεµµένα προκλητικός, προ-
σπαθώ να απελευθερώσω από το θεατή δυνατά
συναισθήµατα.
Ήθελα να ξεκινήσω την ταινία µε το πρόσωπο, αυ-
τή την αντανάκλαση του εσώτερου εαυτού µας, έ-
ναν καθαρό τρόπο για να παρουσιάσεις κάποιον. Και
από εκεί, ανοίγοντας το κάδρο, να αποκαλύψω, σιγά-
σιγά µε την ίδια κίνηση, έναν άνδρα και µια γυναίκα
να έχουν ερωτική επαφή, σαν αυτοί να αντιπροσώ-

πευαν την ανθρωπότητα.
Η θερµή και πολύ προσωπική πράξη της πεολειχίας
µπορεί να είναι και πολύ κινηµατογραφική. Ήθελα
να κινηµατογραφήσω τη σκηνή της πεολειχίας µ’ έ-
ναν τέτοιο τρόπο, που αυτή η τόσο προσωπική σκη-
νή να µας αγγίζει συναισθηµατικά. Η πρώτη σκηνή
της ταινίας περιέχει µια από τις θεµατικές της: ένας
άνδρας και µια γυναίκα αγγίζονται, σε µια πολύ ιδιαί-
τερη προσωπική κατάσταση, όµως δεν µπορούν να
επικοινωνήσουν. Υπάρχει µια αναπόφευκτη απόστα-
ση µεταξύ τους και αυτό τους κάνει να υποφέρουν.
∆εν ήθελα να δείξω την πεολειχία ως µια σεξουαλι-
κή πράξη αλλά ως µια πράξη πίστης.

(αποσπάσµατα από συνέντευξη στις σηµειώσεις
για την παραγωγή, δηλώσεις στο site της FIPRESCI 

και σε συνέντευξη τύπου στο Φεστιβάλ Κανών 2005)

Anapola Mushkadiz
Μ’ άρεσε που συνεργάστηκα µε τον Marco
Hernandez, γιατί είναι ένας ιδιαίτερος άνθρωπος,
πολύ εντυπωσιακός και ντροπαλός. Οι σκηνές σεξ
ήταν ακόµη πιο δύσκολες γι’ αυτόν απ’ ότι για µέ-
να, γιατί είναι παντρεµένος. Μετά τις πρόβες για τις
ερωτικές σκηνές της ταινίας, είχα την παράξενη αί-
σθηση ότι είχα πραγµατικά κοιµηθεί µαζί του.
Το γυµνό δεν µ’ ενοχλούσε γιατί τα ανθρώπινα σώµα-
τα είναι όµορφα και συγκινητικά.Μ’ άρεσε η αίσθηση
της αυτοπεποίθησης, να παίζω το ρόλο γυµνή και να
είµαι ο εαυτός µου.Ο Carlos (Reygadas) µας προετοί-
µασε έξυπνα, γιατί ξεκίνησε τα γυρίσµατα µε την πιο
δύσκολη σκηνή. Τα υπόλοιπα ήταν πολύ απλά, επειδή
εγώ και ο Marcos είχαµε ήδη εκτεθεί.
Ο Carlos µας έδωσε την εντύπωση ότι όλες οι
σκηνές, ακόµα και οι πιο ονειρικές, θα µπορούσαν
να συµβούν στις ζωές µας. Έτσι τίποτε δεν µας
φαινόταν σουρεαλιστικό. Αισθανόµασταν απολύτως
φυσικά.

(δήλωση στις σηµειώσεις για την παραγωγή).

H πεολειχία ως πράξη πίστης
Carlos Reygadas, σκηνοθέτης της ταινίας





Θα ήθελα να µάθω πώς προέκυψε η επιλογή
αυτού του συγκεκριµένου επαγγέλµατος.
Η αρχική σύλληψη ανήκει σ’ ένα φίλο µου, που
µου έδωσε µια ιστορία αγάπης µ’ έναν µασέρ. Τον
ρώτησα αν µπορούσα να κάνω αλλαγές, και µου έ-
δωσε την άδεια να αλλάξω ό,τι ήθελα εκτός από
τον τίτλο. Έτσι προχώρησα την έρευνά µου για αρ-
κετό καιρό µε το σεναριογράφο, µέχρι που καταλή-
ξαµε σε αυτήν την εκδοχή για την ταινία.

Ρώτησες ποτέ τον φίλο σου γιατί επέµενε
στο επάγγελµα του ήρωα;
Επρόκειτο για ένα θέµα ευαίσθητο, που κανείς δεν
είχε αγγίξει στις Φιλιππίνες: εννοώ φυσικά την αν-
δρική πορνεία.

Πόσο διαδεδοµένο είναι το επάγγελµα των
µασέρ στις Φιλιππίνες;
Υπάρχουν πολλά κέντρα µασάζ στις Φιλιππίνες, τα
οποία χωρίζονται σε ποιοτικές κατηγορίες. Το κέ-
ντρο που απεικονίζεται στην ταινία ανήκει στη µε-
σαία κατηγορία. Αρκετά σηµαντικό ρόλο παίζει η χα-
µηλή τιµή των υπηρεσιών που παρέχονται.

Καθώς ετοίµαζες το σενάριο µίλησες µε α-
ληθινούς µασέρ, επισκέφτηκες το χώρο ερ-
γασίας τους;
Βεβαίως. Ζήτησα ακόµα και από τους ηθοποιούς
µου να επισκεφτούν ένα κέντρο µασάζ. Άλλωστε
στα γυρίσµατα είχαµε έναν επαγγελµατία, που βοη-
θούσε τους ηθοποιούς να είναι πιο πειστικοί. Επί-
σης, µιλήσαµε µαζί τους σε πιο προσωπικό επίπε-
δο. Όλοι οι διάλογοι στην ταινία προέρχονται από α-
ληθινούς µασέρ. Κατέγραφα ό,τι έλεγαν και το µοί-
ρασα στους δικούς µου ήρωες.

Σε ποια πτυχή της ζωής του ήρωά σου ήθε-
λες να δώσεις έµφαση;
Κυρίως σε αυτή τη σύνδεση µεταξύ του χώρου ερ-
γασίας του ήρωα και της ζωής έξω από αυτόν. Η ε-
πιλογή της συγκεκριµένης δουλειάς γίνεται εξαι-
τίας  της έλλειψης επιλογών και της φτώχειας.

Η δική σου άποψη γι’ αυτόν είναι πεσιµιστι-
κή; Τι µέλλον φαντάζεσαι ότι τον περιµένει;
Όχι, δεν θα έλεγα πεσιµιστική. ∆εν ήθελα να δώσω
µια τέτοια χροιά στην ταινία, παρά µόνο να κατα-
γράψω το παρόν του. Η ζωή συνεχίζεται πάντως,
και θεωρώ ότι ο ήρωάς µου θα αρπάξει την κατάλ-
ληλη ευκαιρία και θα φτιάξει ο ίδιος το µέλλον του.

Συνέντευξη: Kωνσταντίνος Σαµαράς
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Tο σινιόν της Όλγας / Le chignon d’Olga
του Jerôme Bonnell (Γαλλία-Bέλγιο, 2002)
Ο Ζουλιέν και η Έµµα έχασαν τη µητέρα τους
και ζουν µε τον πατέρα. Όλοι τους πονούν για
την απουσία της, αλλά κανείς δεν µιλά γι’ αυτό.
Ο Ζουλιέν ερωτεύεται την όµορφη Όλγα, η ο-
ποία δουλεύει σ’ ένα βιβλιοπωλείο. Πολύ ντρο-
παλός για να την πλησιάσει, την ονειρεύεται
και επιστρατεύει κάθε µέσο για να τη γνωρί-
σει. Η ταινία κέρδισε το βραβείο FIPRESCI στο
∆ιεθνές Φεστιβάλ του Σικάγο, 2003.

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

Iστορία µιας πόρνης / Shempu den
του Seijun Suzuki (Iαπωνία, 1965)
Μια νεαρή πόρνη που εργάζεται για τον ιαπωνι-
κό στρατό κατοχής στην Κίνα, ερωτεύεται έναν
υπαξιωµατικό. Οι δυο εραστές προσπαθούν να
επιβιώσουν µέσα στον παραλογισµό του πολέ-
µου και την παράνοια της αυστηρής στρατιωτι-
κής ιεραρχίας. Κλασικό µελόδραµα εκ πρώτης
όψεως, η ταινία χαρακτηρίζεται από ένα σαρ-
καστικό βλέµµα πάνω στις µικρές κοινωνίες
του πολέµου.

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

Tσιγγάνικη µελωδία / Tsigoneruwaizen
του Seijun Suzuki (Iαπωνία, 1980)
Ο Αότσι, ένας καθηγητής γερµανικών, συναντά
τον παλιό του συνάδελφο Νακασάγκο. Στη
διάρκεια ενός δείπνου, συναντούν µια όµορφη
γκέισα που λέγεται Κόινε. Έξι µήνες αργότερα,

ο Αότσι µαθαίνει ότι ο Νακασάγκο έχει πα-
ντρευτεί και ότι η γυναίκα του Σόνο µοιάζει µε
την Κόινε. Ύστερα από λίγο καιρό, ο Νακασά-
γκο έχει πάρει τους δρόµους, συνοδευόµενος
στα ταξίδια του από την Κόινε. Σε µια επιδη-
µία γρίπης η Σόνο πεθαίνει, αφού προηγουµέ-
νως έχει γεννήσει το γιο του, Ναγκασούκο.

» Seijun Suzuki Tribute • Ciné Tζον Kασσαβέτης, 17:00

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, 18:00

H διπλανή πόρτα / Naboer
του Pal Sletaune (Nορβηγία, 2005)
Μια µέρα, ο Τζον συναντά τις δυο γειτόνισσές
του, την Αν και την Κιµ, δύο πολύ όµορφες γυναί-
κες που τον προσκαλούν στο διαµέρισµά τους.
Το διαµέρισµα είναι γεµάτο κονσέρβες κι εµφια-

λωµένα νερά, λες και ετοιµάζονται για πολιορκία.
Ο Τζον παραξενεύεται που δεν τις έχει συνα-
ντήσει ως τώρα, ενώ αντίθετα εκείνες γνωρίζουν
τον Τζον και την πρώην φίλη του πολύ καλά… 

» ID-05 • Παύλος Zάννας, 20:00

Tο καλοκαίρι των κοριτσιών Γκαρσία
How the Garcia girls spent their summer
της Georgina Riedel (HΠA, 2005)
Ένα αποπνικτικό καλοκαίρι, τρεις γυναίκες,
τρεις διαφορετικές γενιές µιας οικογένειας,
ζουν η κάθε µιά µε το δικό της τρόπο την ερω-
τική τους αναγέννηση. Η ∆όνια αποφασίζει να
αγοράσει ένα αµάξι. Μαζί µε τα µαθήµατα οδή-
γησης, ο δάσκαλός της Ντον Πέδρο της προ-
σφέρει και τον έρωτά του. Η κόρη της ∆όνια, η
Λολίτα, αντιµετωπίζει την «ξηρασία» στην ερω-
τική της ζωή, µέχρι που τα πράγµατα αρχίζουν
να αποκτούν ενδιαφέρον στο χασάπικο όπου
δουλεύει. Η έφηβη κόρη της Λολίτα, η Μπλάν-
κα, συµπνέει µε τη µαµά και τη γιαγιά της και ζει
τη δική της, προσωπική σεξουαλική αφύπνιση.

» Nέοι Aµερικανοί • Ciné Tζον Kασσαβέτης, 20:30

Πολίτης σκύλος / Mah nakorn
του Wisit Sasanatieng (Tαϊλάνδη, 2004)
O Ποντ φεύγει από το χωριό και βρίσκει δου-
λειά στην πρωτεύουσα.Aφού χάσει το δάχτυλό
του σ’ ένα κονσερβοποιείο σαρδέλας και παραι-
τηθεί, προσλαµβάνεται ως σεκιουριτάς σε µια ε-
ταιρία. Εκεί γνωρίζει την Τζιν, µια καθαρίστρια.
Την ερωτεύεται, αλλά εκείνη δεν ενδιαφέρεται.
Στην προσπάθειά του να την κατακτήσει, ο Πο-
ντ ξεκινάει µια οδύσσεια µέσα από την πολύ-
χρωµη ζούγκλα της Μπανγκόκ.

» ID-05 • Παύλος Zάννας, 22:00

Στοιχηµάτισε τη ζωή σου / Spiele leben
του Antonin Svoboda (Aυστρία-Eλβετία, 2005)
Ο Κουρτ, γύρω στα 35, είναι µανιώδης και συ-
στηµατικός τζογαδόρος χωρίς ούτε τύχη ούτε
πειθαρχία. Η κυρίως ασχολία του είναι να βρί-

σκει απ’ όπου µπορεί χρήµατα, να τα χάνει, να
χρεώνεται, να ξαναδανείζεται, να τα ξαναχάνει,
και ούτω καθεξής. Μια µέρα, ο Κουρτ ανακαλύ-
πτει µια µέθοδο µε την οποία το ζάρι θα του
καθορίζει πώς να παίξει. Από ‘κείνη τη στιγµή, η
ζωή του θα ορίζεται από την ακαταµάχητη έλξη
της τύχης. Ο Κουρτ αρχίζει να χρησιµοποιεί το
ζάρι και για τις καθηµερινές του αποφάσεις. Νο-
µίζει πως έχει βρει ένα νέο, προσωπικό σύστηµα
όχι µόνο για τον τζόγο αλλά και για τη ζωή γενι-
κότερα. Ρίχνοντας το ζάρι, διαλέγει µια από τις
έξι δουλειές που του προσφέρονται, και µοιάζει
επιτέλους να βάζει τη ζωή του σε τάξη. Αλλά τα
φαινόµενα πολλές φορές απατούν…

» ID-05 • Ciné Tζον Kασσαβέτης, 23:00

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.

» Eιδική Προβολή • Παύλος Zάννας, 24:00

OÈ Ù·ÈÓ›Â˜
ÙË˜ ËÌ¤Ú·˜

O Ίλιακ είναι ο Μασέρ του τίτλου, εργαζόµενος σ’ ένα κέντρο µασάζ για
οµοφυλόφιλους. Η σκηνοθεσία του Brillante Mendoza αντιπαραβάλλει
την καθηµερινή τελετουργία της δουλειάς του µε αυτήν της κηδείας του
πατέρα του.

MendozaBrillante
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Στη συζήτησή µας, εκτός από τον υπογράφοντα και τον
σκηνοθέτη, έλαβαν µέρος η Ελίντα Λαµπροπούλου (του ξε-
νόγλωσσου τµήµατος της εφηµερίδας) και η διερµηνέας
του σκηνοθέτη. Τα παρακάτω είναι µια προσπάθεια απόδο-
σης όσων ειπώθηκαν –άλλωστε το «κατά λέξη» δεν είναι
παρά (ακόµα) µια απάτη..

Ας ξεκινήσουµε από το Foul king. Σε ενδιαφέρουν κα-
θόλου οι οµοιότητες µεταξύ του wrestling και του σινε-
µά; Εννοώ σε θεωρητικό επίπεδο, στο θέµα της απάτης.
Αυτή είναι µια πραγµατικά δύσκολη ερώτηση. Η σχέση της απά-
της στο σινεµά έγκειται στο εντός και εκτός κάδρου, στη σχέση
της εικόνας µε το θεατή. Υπάρχει µια σκηνή στο Πάρε τα λεφτά
και τρέχα του Γούντι Άλεν, όπου ο ήρωας ντύνεται, βγαίνει από
την πόρτα και µετά ξαναγυρίζει, επειδή έχει ξεχάσει να φορέσει
το παντελόνι του. Σε αυτήν την περίπτωση δεν πρόκειται ακρι-
βώς για απάτη, αλλά προσφέρει ένα καλό παράδειγµα για το πώς
µπορεί κανείς να παίξει µε αυτά τα δυο στοιχεία.

Σε καθεµία από τις ταινίες σου, έχω την εντύπωση ότι
αποτίεις φόρο τιµής τουλάχιστον σ’ έναν δυτικό σκηνο-
θέτη. Ο ήρωας του Foul king έχει κάποιες οµοιότητες
µε αντίστοιχους ήρωες του Σκορσέζε, όπως τον Ταξιτζή
ή τον Βασιλιά για µια νύχτα;
Το Foul king είναι η ιστορία ενός χαρακτήρα, που γίνεται τόσο µι-
κρός µέσα σε µια γιγαντωµένη κοινωνία, ώστε επιθυµεί να γίνει
ήρωας µε κάθε τρόπο. Όπως βλέπουµε όµως, εξελίσσεται σε
ένα είδος αντι-ήρωα. Ωστόσο, ποτέ δεν είχα ακούσει κάποιον να
συγκρίνει τον ήρωά µου µε αυτούς του Σκορσέζε! Μοιάζει λογι-
κό όµως, καθώς και αυτοί προσπαθούν απεγνωσµένα να προσ-
διορίσουν τη θέση τους µέσα στην κοινωνία, επειδή νιώθουν µη-
δενικά.

Ως προς το Tale of two sisters, υπάρχουν επιρροές από
τα παράληλα σύµπαντα του Ντέιβιντ Λιντς ή τον τρόπο
που ο Αλέν Ρενέ εξερευνά την ανθρώπινη µνήµη;
Ο Ντέιβιντ Λιντς µου αρέσει πάρα πολύ, ιδίως η Οδός Μαλχό-
λαντ, είναι µια από τις αγαπηµένες µου ταινίες. ∆υστυχώς δεν
έχω δει πολλά φιλµ του Αλέν Ρενέ. Μπορείς όµως να εντοπίσεις
κάποιες οµοιότητες, καθώς οι ταινίες του ακολουθούν τη µνήµη
των ηρώων. Άρα πιστεύω ότι σε µεγάλο βαθµό έχεις δίκιο. Η κυ-
ριότερη έµπνευσή µου όµως ήταν το Πικνίκ στο Βράχο των
Κρεµασµένων του Πίτερ Γουίαρ. Αυτό που ήθελα να εκφράσω
ήταν ένα διάχυτο µυστήριο και µια θλίψη που µοιάζει προδιαγε-
γραµµένη.

Αποδέχεσαι µόνο µια εκδοχή ως προς το τι συνέβη στο
Tale of two sisters, λαµβάνοντας υπόψη ότι πρόκειται
για µια εξαιρετικά σύνθετη και δυσνόητη ταινία;
Η αλήθεια είναι ότι έχω την προσωπική µου εκδοχή και συχνά
την αναλύω όταν µου ζητηθεί. Όµως όταν κάποιος εκφράσει µια
άλλη οπτική, καταλαβαίνω πόσο σχετική είναι η αλήθεια. Εξαρτά-
ται σε µεγάλο βαθµό από το προσωπικό του υπόβαθρο.

Πώς προέκυψε το Bittersweet Life; Τι αφορά;
Συνήθως σκέφτοµαι το είδος (genre) µε το οποίο θέλω να ασχο-
ληθώ, πριν καταπιαστώ µε τη δηµιουργία µιας ταινίας. Μόλις είχα
τελειώσει ένα θρίλερ (Tale of two sisters), οπότε σκέφτηκα ότι
είναι ώρα να κάνω ένα νουάρ. Πρόκειται για ένα είδος που ασχο-
λείται µε τη γοητεία της καταστροφής. Μόλις είχα διαβάσει ένα
βιβλίο πάνω στο βουδισµό, το οποίο µε επηρέασε στον εναρκτή-
ριο διάλογο της ταινίας. Μου φάνηκε ενδιαφέρον να συνδυάσω
το νουάρ µε το βουδισµό.

Σε ενδιαφέρει περισσότερο το σκηνοθετικό στιλ ή το
στόρι που θέλεις να αφηγηθείς;
Μέχρι τώρα έχω κάνει 4 ταινίες, εκ των οποίων οι δύο πρώτες
είναι 100% βασισµένες στην ιστορία που θέλω να αφηγηθώ. Στο

δεύτερο µισό της φιλµογραφίας µου (Tale of two sisters και
Bittersweet life) ήθελα περισσότερο να επικοινωνήσω µε το κοι-
νό µου µέσω της σύνθεσης του κάδρου, των εικόνων και των
ήχων. Αυτά τα στοιχεία είναι καθαρά κινηµατογραφικά.

Ποια κινηµατογραφικά είδη νιώθεις ότι δεν έχεις εξε-
ρευνήσει ακόµα;
Γουέστερν, µιούζικαλ, ιστορία αγάπης, επιστηµονικής φαντασίας!

Ποιο από αυτά ετοιµάζεις πρώτο;
Πραγµατικά δεν γνωρίζω. Ο λόγος για τον οποίο ασχολούµαι µε
τόσα διαφορετικά είδη είναι η περιέργειά µου για το αποτέλεσµα:
να καταπιαστώ δηλαδή µε ένα καθιερωµένο είδος, προσθέτοντας
όµως και δικά µου στοιχεία. Ενδιαφέροµαι για το αποτέλεσµα
που προκύπτει, όταν αυτές οι δύο παράµετροι συγκρουστούν. Σε
κάθε περίπτωση, πιστεύω ότι κάποια µέρα θα σταµατήσω να έχω
ανάγκη την υπαγωγή σε ένα συγκεκριµένο είδος.

Πού οφείλεται, κατά τη γνώµη σου, το big boom της κο-
ρεάτικης κινηµατογραφικής βιοµηχανίας; Ξαφνικά το
διεθνές κοινό έχει στρέψει την προσοχή του στις ται-
νίες της πατρίδας σου.
Η αλήθεια είναι ότι κι εγώ αναρωτιέµαι το ίδιο... το κορεάτικο σι-
νεµά βρίσκεται σε ακµή τα τελευταία δέκα χρόνια. Περίπου από
τα µέσα της δεκαετίας του ’90, οι προοδευτικές φωνές έχουν
περισσότερες δυνατότητες να ακουστούν. Επίσης, ξεκίνησε να
εκφράζεται η πρώτη γενιά που µεγάλωσε µε εκτεταµένη χρήση
των τεχνολογικών µέσων, όπως η τηλεόραση.

Σκέφτηκες ποτέ να κάνεις µια ταινία που θα συνδέεται
πιο άµεσα µε την πολιτική πραγµατικότητα της χώρας
σου;
Όλες οι ταινίες σχετίζονται µε επιλογές και αποφάσεις. Πίσω
από κάθε αποδεκτό είδος, επίσης, βρίσκεται ένας φόβος. Στις ται-
νίες επιστηµονικής φαντασίας είναι ο φόβος του µέλοντος, στο
θρίλερ ο φόβος του αγνώστου, και πάει λέγοντας. Από τη στιγµή
που η πολιτική έχει ως στόχο της ακριβώς να εκµηδενίσει τους
ανθρώπινους φόβους, κάθε ταινία είναι πολιτική σε τελική ανάλυ-
ση. Προς το παρόν όµως, δεν σκέφτοµαι να κάνω µια ταινία µε
άµεσα πολιτικό θέµα.

Συνέντευξη: Kωνσταντίνος Σαµαράς

Ο 40χρονος χαµαιλέοντας των
κινηµατογραφικών ειδών δεν σκέφτεται να
κάνει πολιτικό σινεµά, αρκούµενος προς το
παρόν στην πολιτική των εικόνων. Θα ήθελα να
του µιλήσω για εκείνη των λέξεων, αλλά αυτή
είναι µια άλλη (πονεµένη) ιστορία...

KimJee-woon

Συνήθως σκέφτοµαι το είδος (genre) 
µε το οποίο θέλω να ασχοληθώ 
πριν καταπιαστώ µε τη δηµιουργία 
µιας ταινίας

‘‘





Τι σηµαίνει για σας προσωπικά το αφιέρω-
µα του Φεστιβάλ Kινηµατογράφου και η α-
ναγνώριση του έργου σας;
Στην αρχή, όταν άρχισα να διασχίζω το υλικό της
δουλειάς µου και της ζωής µου –αναγκαστικά, για
την οργάνωση του αφιερώµατος– όλη αυτή η ανα-
γκαία απόσταση-προσέγγιση είχε ένα στοιχείο θα-
νάτου. Requiem; αναρωτιόµουν. Όµως αυτή η διαδι-
κασία έχει κάτι το εντελώς απελευθερωτικό. Μοιά-
ζει λίγο µε τη διαδικασία του να κάνεις ένα καινού-
ριο έργο, όπου µετεωρίζεσαι ανάµεσα στη λήθη
και την ανάµνηση. Αποκτάς έτσι µια ουσιαστική
σχέση µε το παρελθόν. Έτσι λοιπόν, αυτή η ανα-
δροµή είναι για ‘µένα χαρά και τιµή, αλλά σηµαίνει
κυρίως µια δυνατότητα αναστοχασµού, µια ευκαιρία
να δω τη δουλειά µου σαν σύνολο, να την κρίνω
και να ξεκινήσω εκ νέου, µε στόχο και πάλι το ά-
γνωστο, το µη-αναπαραστάσιµο. Αυτό που δεν έχει
αναπαρασταθεί, αλλά κι αυτό που δεν µπορεί να α-
ναπαρασταθεί.

Οι ταινίες σας έχουν έναν έντονο πειραµα-
τικό χαρακτήρα, µε την έννοια ότι κινού-
νται µακριά από τον µυθοπλαστικό τρόπο
αφήγησης και εξερευνούν νέους τρόπους
έκφρασης. Εσείς πώς θα χαρακτηρίζατε το
είδος κινηµατογράφου που κάνετε;
Αυτό που για ‘µένα είναι τέχνη, η πραγµατικότητα
του σηµείου που δεν αναπαριστά, αλλά είναι, η ρή-
ξη µε την αιτιότητα και η υπέρβαση των ορίων, πα-
ράγει νέα γλώσσα. Σ’ αυτή τη λογική, η αφήγηση
δεν είναι κάτι που αφορά µόνο ορισµένα στοιχεία
ενός έργου, όπως συνήθως συµβατικά εννοείται.
Θα’ λεγα λοιπόν πως υπάρχουν πολλές ροές αφη-
γήσεων στις ταινίες µου. Πρόκειται για ένα πλέγµα
απ’ όλα τα δυνατά στοιχεία, από το φως ως την κί-
νηση, που συνδέονται µεταξύ τους. Γιατί το φως
µπορεί να γίνει ήχος και µια λέξη να γίνει
φως. Έτσι θα άφηνα ανοιχτό το χαρακτηρισµό των
ταινιών µου στους θεατές τους. Εξ’ άλλου τους έ-
χουν δώσει, µέχρι τώρα, πολλά ονόµατα: «εικαστι-
κός», «δοκιµιακός», «στοχασµός σε εικόνες», «εικο-
νοποιηµένες έννοιες εν κινήσει», «ποίηµα και θεώ-
ρηµα», «σπαρασσόµενος τόπος µνήµης».

Πιστεύετε ότι η τέχνη του κινηµατογράφου
είναι ανεξάντλητη; Υπάρχουν ακόµα να ει-
πωθούν πράγµατα ή τα έχουµε δει όλα;
Όχι απλά πιστεύω πως η τέχνη του κινηµατογρά-
φου είναι ανεξάντλητη, αλλά είναι πραγµατικά στην
αρχή της. Ένα ελάχιστο ποσοστό των δυνατοτήτων
της έχει διερευνηθεί, και δεν µιλάω για τεχνολογι-
κού τύπου επιτεύγµατα. Μιλάω για την ίδια την ποι-
ητική του κινηµατογράφου. Σας θυµίζω πως, ο τρό-
πος της γραµµικής αφηγηµατικότητας δεν ήταν πα-
ρά ένας απ’ τους πολλούς που συνυπήρχαν στην
αρχή του κινηµατογράφου, ίσως και µέχρι την έλευ-
ση του ήχου, τεχνολογία που καθυστέρησε τη δια-
πραγµάτευση των στοιχείων που αποτελούν τον κι-

νηµατογράφο. Η έννοια της αντίστιξης ήχου-εικό-
νας, παρ’ ότι τη διέβλεπε ο Αϊζενστάιν, δεν έγινε
δεδοµένη παρά µόνο µερικώς και πολύ αργότερα.
Η δε απορρόφηση απ’ τον κινηµατογράφο της έν-
νοιας της αναπαραστατικότητας, απελευθέρωσε τις
άλλες τέχνες απ’ αυτήν, αλλά έγινε µεγάλο βαρίδι
για τον ίδιο τον κινηµατογράφο. Θεωρώ λοιπόν, ότι
η διερεύνηση των δυνατοτήτων που αποκλείστη-
καν, περιµένουν το µέλλον για να διερευνηθούν.

Πόσο σηµαντική θεωρείτε την επαφή του
κοινού µε τον καλλιτέχνη σ’ αυτό το είδος
του κινηµατογράφου; Είναι κάτι που εσείς
το επιζητάτε;
Η επαφή µε το κοινό είναι πολύ σηµαντική. Η µόνη
διαφορά είναι ότι τα έργα αυτά ζητούν χειραφετη-
µένο θεατή, δηλαδή θεατή που να µένει ανοιχτός
µπροστά στους κινδύνους του δικού του αγνώστου.
∆εν ζητούν γνώση απ’ αυτόν αλλά διαθεσιµότητα.
∆υνατότητα αυτοσυγκέντρωσης, δηλαδή ισοτιµία.

Οι ταινίες σας έχουν παιχτεί σε πολλά φε-
στιβάλ του εξωτερικού. Υπήρξε κάτι που
να σας εντυπωσίασε από τη δεκτικότητα
και την αποδοχή του ξένου κοινού στο έρ-
γο σας;
Επειδή δεν βλέπω τους θεατές ως µάζα µε κοινά
χαρακτηριστικά, αλλά ως µοναδικές οντότητες, προ-

τιµώ να µη µιλήσω µε όρους τοπικότητας. Οι θεα-
τές είναι ο καθένας ξεχωριστός και κάθε φορά, κά-
θε ένας, εµπλέκεται µέσα στην ταινία µε το δικό
του τρόπο. Και έχω δει πολλούς διαφορετικούς τρό-
πους εµπλοκής. Πάντως, είναι ίσως χαρακτηριστική
µια εµπλοκή όπου το συναίσθηµα κεντρίζει έντονα
τη νόηση και έχει γεύση εµπειρίας που ζητάει να ε-
παναληφθεί.

Η δηµιουργία µιας ταινίας µε µυθοπλαστική
δοµή έχει περάσει ποτέ σαν πρόκληση από
το µυαλό σας ή είναι κάτι που δεν σας αφο-
ρά σαν καλλιτέχνη;
∆εν υπάρχει µόνο µία µυθοπλαστική δοµή, πιθα-
νόν θέλετε να πείτε κλασική ή γραµµική αφήγηση.
Πράγµατι, δεν µ’ ενδιαφέρει η κλασσική ή γραµµι-
κή αφήγηση. Πώς είναι δυνατόν να επιζητήσω
γραµµική αφήγηση, αφού όχι µόνο τα όνειρά µας
σαν µηχανισµός αλλά και η σκέψη µας δεν έχει
γραµµικότητα. Η γραµµικότητα δεν είναι παρά µια
σύµβαση, που δεν έχει καµία σχέση µε την εµπει-
ρία µας του κόσµου. Αντίθετα πιστεύω πως οι ται-
νίες µου είναι συνθέσεις πολλαπλών αφηγήσεων.
Πλέγµατα στοιχείων που συνεχώς αναπλάθονται
και ανασχηµατίζονται αλλά έχουν σαφή δοµή στην
πολυπλοκότητά τους. Και κάθε φορά, σε κάθε νέα
ταινία, το στοίχηµα επανέρχεται και ο συνδυασµός

δεν είναι δεδοµένος, γιατί τα ερωτήµατα ξαναµπαί-
νουν απ’ την αρχή.

Παρακολουθείτε τις τάσεις του σύγχρονου
κινηµατογράφου; Τι είδος ταινίες σας αφο-
ρούν; Υπάρχουν ταινίες καθαρά µυθοπλα-
στικές σήµερα, που έχετε νιώσει να σας εκ-
πλήσσουν;
Φυσικά παρακολουθώ µε µεγάλο ενδιαφέρον το
σύγχρονο κινηµατογράφο και βλέπω συχνά στοι-
χεία αναζήτησης παλιότερων ταινιών να ενσωµατώ-
νονται σε ταινίες νέων σκηνοθετών και τον τρόπο
µε τον οποίο ενσωµατώνονται που δεν είναι δεδο-
µένος. Οι µίξεις των ειδών, που είναι µια συνέχεια
στην ισότιµη σχέση των τεχνών µεταξύ τους, είναι
κάτι που διαφαίνεται πάλι, µετά πάρα πολλά χρόνια,
στον ορίζοντα. Όχι σύνθεση των τεχνών, αλλά διά-
λογος των τεχνών µεταξύ τους. Και βέβαια υπάρ-
χουν εκπλήξεις και κάθε φορά είναι σαν να επανε-
φευρίσκεται ο κινηµατογράφος όπως στο Dealer
του Μπενεντέκ Φλίγκαουφ.

Ποια η γνώµη σας για το Φεστιβάλ Kινηµα-
τογράφου Θεσσαλονίκης;
Είναι µια δυνητική σκηνή σύνδεσης και διαλόγου
του ελληνικού κινηµατογράφου µε τον δηµιουργικό
διεθνή κινηµατογράφο. Μια δυνητική σκηνή των ο-
νείρων των νέων σκηνοθετών µε ένα µέρος της
πραγµατοποίησής τους.

Συνέντευξη: Bαγγέλης Pητάς

Το έργο της Αντουανέττας Αγγελίδη δείχνει ότι η τέχνη του κινηµατογράφου µπορεί να είναι 
κάτι πιο σύνθετο από µια παραδοσιακά κινηµατογραφηµένη αφήγηση και ότι, παρόλο που διανύουµε 
µια περίοδο που τα προϊόντα πολιτισµού εξοµοιώνονται µε τις δηµόσιες σχέσεις, υπάρχουν ακόµη
καλλιτέχνες που ανθίστανται και επιµένουν στο προσωπικό τους ύφος. Μιλώντας κανείς µαζί της 
δεν µπορεί να µην εντυπωσιαστεί από την ακρίβεια της σκέψης της και ταυτόχρονα,
από την ποίηση που αποπνέει ακόµα και το ηχόχρωµα της φωνής της…

‘‘Oι ταινίες µου είναι συνθέσεις πολλαπλών αφηγήσεων, πλέγµατα

στοιχείων που συνεχώς αναπλάθονται και ανασχηµατίζονται αλλά

έχουν σαφή δοµή στην πολυπλοκότητά τους

’’

AγγελίδηAντουανέττα

15
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Buzz
του Σπύρου N. Tαραβήρα (2005)
Ο Άλµπερτ Ισαάκ Μπεζερίδης –ή απλώς «Μπαζ»– είναι ένας από τους ελάχιστους έλληνες επαγ-
γελµατίες της γραφής που γνώρισαν επιτυχία στο εξωτερικό και έγιναν ευρέως γνωστοί. Γεννηµένος
το 1908 στη Σαµψούντα, ο Μπεζερίδης κατέφυγε σε µικρή ηλικία µαζί µε την οικογένεια του στο
Σαν Φρανσίσκο, για να αποφύγει τους διωγµούς των Τούρκων. Εκεί ξεκίνησε, στις αρχές του ’30, τη
συγγραφική του πορεία, γράφοντας αρχικά διηγήµατα και µυθιστορήµατα. Λίγο αργότερα, µετακόµι-
σε στο Λος Άντζελες και απασχολήθηκε επί δεκαετίες ως σεναριογράφος των µεγαλύτερων κινη-
µατογραφικών στούντιο. Ανάµεσα στις ταινίες του περιλαµβάνονται το κλασικό νουάρ Φίλησέ µε
µέχρι θανάτου και Oι άνθρωποι του αίµατος. Συνεργάστηκε µε σκηνοθέτες όπως ο Ζιλ Ντασέν και ο
Νίκολας Ρέι, ενώ µεταξύ των φίλων του συγκαταλέγονταν ο Χάµφρεϋ Μπόγκαρτ, ο Ρόµπερτ Μί-
τσαµ, o Τζον Γουέιν και η Μέριλιν Μονρό. Λόγω των προοδευτικών του ιδεών, το όνοµα του Μπε-
ζερίδη συνδέθηκε µε τις µαύρες λίστες του Μακαρθισµού. Το ντοκιµαντέρ του Σπύρου Ταραβήρα
σκιαγραφεί το πορτρέτο ενός σηµαντικού σεναριογράφου ελληνικής καταγωγής. Σε δεύτερο επίπε-
δο, η ταινία αποτελεί µια διεισδυτική µατιά στο βιοµηχανικό µοντέλο παραγωγής ταινιών του Χόλι-
γουντ κατά τις δεκαετίες του ’30, του ’40 και του ’50. Το Buzz περιλαµβάνει πλούσιο αρχειακό υλι-
κό, πολλές συνεντεύξεις ηθοποιών, ιστορικών και κριτικών του κινηµατογράφου και, βέβαια, µια συ-
νέντευξη-ποταµό του ίδιου του Μπεζερίδη. Γ.Π.

» Oλύµπιον, 11:00

Ο Άλµπερτ Ισαάκ Μπεζερίδης 
και τα κυκλώµατα του Χόλιγουντ

Το Μπαζ είναι µια ταινία που
ετοιµάζατε για περίπου πέντε
χρόνια. Αυτή την προετοιµα-
σία την έχετε αποκαλέσει
«Γολγοθά». Γιατί;
Ήταν. Ποιος δίνει χρήµατα για ντο-
κιµαντέρ; Στην ταινία έχουν εµπλο-
κή τρεις χώρες, ενώ τα γυρίσµατα
έγιναν σε µία άλλη, υπερατλαντική
–ήταν πολύ δύσκολα. Από την Ελλά-
δα ή τη Γερµανία, που είναι η επαγ-
γελµατική µου έδρα, το Μπαζ δεν
µπορούσε να χρηµατοδοτηθεί.
Έπρεπε να συµπράξουν αυτές οι δύο χώρες κι ύ-
στερα να ψάξω κι από αλλού. Κι έτσι ήρθε και η
Ολλανδία και κάποιος άλλος παραγωγός -και πάλι
τα χρήµατα δεν έφταναν.

Το µεγαλύτερο κοµµάτι του κόστους ήταν
τα πνευµατικά δικαιώµατα;
∆εν ήταν µόνο το κόστος, ήταν η εν γένει πολυ-
πλοκότητα του εγχειρήµατος. Για να κάνει κανείς
έρευνα για κάτι τέτοιο, χρειαζόταν τεράστια προ-
σπάθεια. Μετά από πολύ µεγάλη έρευνα και τη
µετάφραση στα ελληνικά ενός µυθιστορήµατος
του Μπεζερίδη, της «Λεωφόρου των κλεφτών»,
βρήκα κάποια βιβλιογραφία και φιλµογραφία. Ήθε-
λε πάρα πολύ µεγάλο ψάξιµο. Συνεργάστηκα µε

πάρα πολύ κόσµο και γι’ αυτό γίνε-
ται µνεία σε τόσους πολλούς αν-
θρώπους στους τίτλους της ταινίας
–το ελάχιστο που µπορείς να κά-
νεις για τη βοήθεια.

Η ταινία είναι σ’ ένα δεύτερο
επίπεδο και µια «καταγγελία»
του χολιγουντιανού συστήµα-
τος παραγωγής…
∆εν θα ήθελα να το αποκαλέσω α-
κριβώς «καταγγελία». Η ταινία µιλά-
ει για κάποιον που εξαπατήθηκε α-
πό το Χόλιγουντ γιατί βρέθηκε α-

δαής στο σύστηµά του, έπαιξε κι έχασε. Πάντως, η
ιστορία είναι ότι εκεί πέρα παίζουν µε βγαλµένα
µαχαίρια κι αν δεν προσέχεις τα νώτα σου, µπορείς
να βρεθείς πολύ γρήγορα από κάτω. Κι ο Μπεζερί-
δης βρισκόταν µονίµως από κάτω.

Είχατε δηλώσει πως, επιθυµία σας είναι να
κάνετε ταινίες που έχουν τις ρίζες τους σε
µία χώρα, αλλά µπορούν να προσελκύσουν
το διεθνές ενδιαφέρον. Αυτή είναι η σκέψη
πίσω από το Μπαζ;
Ναι. Κι αυτό αρχίζει από τις επιλογές των θεµά-
των. Ο κινηµατογράφος είναι πολύ ακριβό σπορ.
∆εν µπορεί κανείς να κάνει ταινίες µόνο για µεµο-

νωµένες χώρες. Αν δει κανείς τον αµερικάνικο κι-
νηµατογράφο, διαπιστώνει πως είναι φτιαγµένες
σε µια κινηµατογραφική γλώσσα που αφορά όλον
τον κόσµο. Προσπαθούν µε τα θέµατά τους να
τους αγγίξουν όλους. Πέραν του εµπορικού θεά-
µατος, νοµίζω ότι είναι πάρα πολύ σηµαντικό να
µπορείς να φτιάξεις µια ταινία που να ακουµπά ό-
λον τον κόσµο.

Πώς σχολιάστηκε το Μπαζ στο περασµένο
Φεστιβάλ Ντοκιµαντέρ Θεσσαλονίκης;
Πάρα πολύ καλά. Η µεγαλύτερή µου αµφιβολία ή-
ταν το κατά πόσο ένα µεσαίο κοινό, ας πούµε ο
«κοινός νους», µπορούσε να την απολαύσει. Την
ταινία την έκανα για κάποιον άνθρωπο που απλώς
ζητάει να πληροφορηθεί και έχει και κάποια ενδια-
φέροντα παραπάνω, όχι για τους σινεφίλ και τους
ανθρώπους της κινηµατογραφικής φατρίας -αυτοί
βρίσκονται στη δεύτερη ή τρίτη µοίρα ανάµεσα σ’
εκείνους για τους οποίους έκανα την ταινία. Ήλπι-
ζα να τους ενδιαφέρει και αναρωτιόµουν αν θα
την άντεχαν. Και, προς έκπληξή µου, µού είπαν
πολλοί πως συγκινήθηκαν από την ανθρώπινη ι-
στορία του Μπεζερίδη και πως δεν τους φάνηκε
µεγάλη η διάρκειά της.

Συνέντευξη: Γιάννης Παλαβός

Ένα ντοκιµαντέρ για θεατές που ενδιαφέρονται…
Σπύρος N. Tαραβήρας, σκηνοθέτης της ταινίας

Γιώργος Tριανταφύλλου
µοντέρ

[…] Tα ντοκιµαντέρ είναι ιδιαίτερα δύσκολα διότι
κινδυνεύουν να γίνουν µονότονα. Εδώ δεν είχαµε
να παρουσιάσουµε µόνο το πρόσωπο του Μπεζερί-
δη, αλλά να δηµιουργήσουµε και υπόθεση, να γίνει
σαν ταινία µυθοπλασίας. Έπρεπε να βρούµε νέα
στοιχεία και πλοκές. Είναι φοβερά δύσκολο και γι’
αυτό δουλεύτηκε τόσον καιρό. Κάναµε σχεδόν δύο
χρόνια για το µοντάζ. Στην πρώτη φάση, το µοντάζ
δουλεύτηκε οκτώ µε δέκα µήνες –εκεί ήταν µόνο
ο Μπεζερίδης. Έπειτα, ήρθε το υλικό απ’ έξω –τα
τρέιλερ, οι φωτογραφίες κ.λπ.– και το ξαναπιάσα-
µε απ’ την αρχή, άλλα τρία ή τέσσερα χέρια. Έχουν
αλλαχτεί πολλά κοµµάτια, έχουν πάει σκηνές
µπρος-πίσω, φράσεις και καταλήξεις του Μπεζερί-
δη… πολλή δουλειά και χρόνος. Υπάρχουν σκηνές
που έχουν µείνει απ έξω γιατί δεν χωρούσαν. Ο
Μπεζερίδης µιλούσε πάρα πολύ αργά, έπρεπε σ’
όλη την κουβέντά του να δοθεί ένας συγκεκριµέ-
νος ρυθµός. Βέβαια, δεν γινόταν να κόψουµε και
να τον κάνουµε να τα πει πιο γρήγορα.Tελικά, κά-

ναµε ένα ντοκιµαντέρ που έχει «ψυχή» µέσα του:
έχει παράλληλη δράση, έχει τους ρυθµούς του…

[…] Ο µοντέρ είναι ο ψυχαναλυτής του σκηνοθέ-
τη. Mια καλή συνεργασία µαζί του βοηθάει και επι-
τρέπει δηµιουργικές πρωτοβουλίες. Ανταλλάξαµε
προτάσεις και ιδέες, συζητούσαµε, υπήρξε µια πολύ
γόνιµη συνεργασία κι αυτό φαίνεται και στο αποτέ-
λεσµα. Ασφαλώς, λοιπόν, υπήρξαν δηµιουργικές
πρωτοβουλίες. Εγώ πάντα έτσι δουλεύω, και ειδικά
σ’ αυτή τη δουλειά, που δεν υπήρχε σενάριο.

[…] Χωρίς να θέλω να θίξω κανένα, στις ελληνι-
κές παραγωγές ντοκιµαντέρ, από την άποψη του
µοντάζ, συνήθως γίνονται πρόχειρες δουλειές. Κά-
νοντας κάποιος µόνος του τη δουλειά του µ’ ένα
µηχάνηµα στο σπίτι, δίχως συνεργάτη, δε νοµίζω ό-
τι µπορεί να έχει και ένα πάρα πολύ καλό αποτέ-
λεσµα. Λόγω οικονοµικής αδυναµίας αναγκάζονται
και τα κάνουν όλα µόνοι τους, ενώ ένα ντοκιµα-
ντέρ χρειάζεται πολλές φορές τα ίδια, ίσως και πε-
ρισσότερα, χρήµατα από µια ταινία µυθοπλασίας.

Συνέντευξη: Γιάννης Παλαβός

Nίκος Πλατύραχος  µουσικός

[…]Tο ντοκιµαντέρ έχει άλλες απαιτήσεις από τον
µουσικό του, απ’ ότι µια ταινία µυθοπλασίας. ∆εν έ-
χει τις ίδιες δραµατουργικές απαιτήσεις, έχει όµως
αυξηµένες περιγραφικές απαιτήσεις, καθώς και µία
ενδεχόµενη κρυµµένη δραµατουργία, η οποία προ-
κύπτει από την εξιστόρηση κάποιων συµβάντων. H
µουσική του, λοιπόν, δεν πρέπει να έχει αποκλειστι-
κά το ρόλο «οµορφοποίησης» του οπτικού υλικού,
αλλά να συµµετέχει ενεργά µε υπερβολές, αντιθέ-
σεις και ανατροπές στη διαµόρφωση του τελικού α-
ποτελέσµατος, αποκαλύπτοντας συχνά ό,τι οι εικό-
νες και η αφήγηση δεν προλαβαίνουν να εξιστορή-
σουν. Σε µια τέτοια περίπτωση, γίνεται κατανοητός
ένας από τους πιο σηµαντικούς ρόλους της µουσι-
κής, εκείνος δηλαδή της αποκάλυψης. ∆ηλαδή η
µουσική, ως πλούσιο εκφραστικό µέσο, έχει το ρόλο
της συµπλήρωσης, ενίσχυσης και αποκάλυψης βα-
θύτερων και λεπτότερων συναισθηµατικών απο-
χρώσεων της δραµατουργίας, εκεί που τα υπόλοιπα
εκφραστικά µέσα –λόγος, ποίηση, εικόνες– δεν ε-
παρκούν.

[…] Η συγκεκριµένη ταινία, εκτός από τα περιγρα-
φικά στοιχεία, έχει και έντονα δραµατουργική δρά-
ση, µιας και η ζωή του Μπεζερίδη ξετυλίγεται σαν
παραµύθι µέσα από αφηγήσεις του ίδιου και αν-
θρώπων που σηµάδεψαν τη ζωή του, καθώς και α-
πό µία παράθεση συµβάντων που ερµηνεύουν βα-
θύτερα το συγγραφικό του έργο. Εποµένως, η µου-
σική ήταν για ‘µένα µια γοητευτική πρόκληση τόσο
ως προς τη δραµατουργική της συµµετοχή όσο και
ως προς το ενδιαφέρον του αντικειµένου: η ζωή
του Μπεζερίδη είναι πραγµατικά ενδιαφέρουσα και
πολυτάραχη. Η σκηνοθετική µατιά του Σπύρου Τα-
ραβήρα είναι εξαιρετική, αφού εκτός από τα υπέρο-
χα πλάνα της ταινίας, διείσδυσε βαθύτατα και στις
προεκτάσεις της βιογραφίας του Μπεζερίδη σε συ-
νάρτηση µε το χρόνο και τον τόπο που έζησε, απο-
καλύπτοντας έτσι στην πραγµατικότητα το λόγο ύ-
παρξης του έργου του. Αυτό ήταν και το κέντρο βά-
ρους της συνεργασίας µας, ο υπερτονισµός δηλαδή
εκείνων των ιστορικών δεδοµένων που σφράγισαν
το έργο του Μπεζερίδη και όχι τόσο η µουσική πε-
ριγραφή των εικόνων.

Συνέντευξη:Aναστασία Γρηγοριάδου
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Kακολύρι 544… η ιστορία µιας µέρας
του Σταύρου Iωάννου (2005)
Το Κακολύρι ήταν ένας µόνο τόπος ολοκαυτώµατος, ανάµεσα στους δεκάδες άλλους στην Ελλάδα.
Η νύχτα µεταξύ της 24ης και 25ης Μαίου του 1944 υπήξε καθοριστική για την ιστορία του χωριού.
Οι Έλληνες αντάρτες στην προσπάθειά τους να ανατινάξουν µια γέφυρα, σκότωσαν ένα Γερµανό
στρατιώτη. Οι Γερµανοί για αντίποινα εκτέλεσαν τους περισσότερους άντρες του χωριού και στη
συνέχεια κάψανε όλο το χωριό. Η Ιστορία αυτή ζωντανεύει, 60 χρόνια µετά, στην ταινία του Σταύ-
ρου Ιωάννου µέσα από τις πραγµατικές µαρτυρίες των ανθρώπων που τις έζησαν. Κανείς δεν γνω-
ρίζει ολόκληρη την ιστορία γιατί ποτέ δεν καταγράφηκε. Ο καθένας περιγράφει το κοµµάτι της ι-
στορίας που έζησε. Όλες οι µαρτυρίες συνολικά συµπληρώνουν το παζλ της θηριωδίας. Ταυτόχρο-
να, µέσα από τις µαρτυρίες αυτές, η ταινία λειτουργεί και σε άλλα επίπεδα. Τονίζει τη σηµαντικότη-
τα της ιστορικής µνήµης και δείχνει ότι πίσω από κάθε επίσηµη ιστορία υπάρχουν οι προσωπικές ι-
στορίες των ανθρώπων που τις έζησαν. B.P.

» Ciné Tώνια Mαρκετάκη, 13:30

Μια ταινία για τη µνήµη 
µέσα από την αλήθεια των ανθρώπων

Σταύρος Iωάννου σκηνοθέτης

Όλη η ιστορία είναι ολοκληρωµένη, υπήρχαν δηλαδή τα πρόσωπα του δράµα-
τος, υπήρχε ο αντάρτης που σκότωσε το Γερµανό, υπήρχαν οι γέροντες που
δεν εκτελέστηκαν και είδαν, µιας και η ταινία είναι γι’ αυτούς που είδαν και ό-
χι για κάποιους που µπορεί να άκουσαν κάτι.. Υπήρχε όλο αυτό το παζλ για το
πώς έγινε αυτό το ολοκαύτωµα. Αυτό για ‘µένα ήταν ένα ισχυρό κίνητρο. Γιατί
αφήσαµε πολλά χρόνια να περάσουν µε το βάρος του εµφυλίου στην πλάτη
µας, δεν θελήσαµε σαν Έλληνες να συζητήσουµε και και να καταγράψουµε
κάποια πράγµατα, θελήσαµε να ξεχαστούν. Αυτό δεν συµβαίνει σε καµιά Ιστο-
ρία πουθενά στον κόσµο. ∆εν έχω τη δυνατότητα εγώ να συγκρατήσω τα πά-
ντα, αλλά µικρά λιθαράκια στη συντήρηση της µνήµης έβαλα και θα βάζω κι

άλλα. Η ιστορία αυτή, µπορούσε να παρουσιάσει µε όλη την τραγικότητα το γε-
γονός. Παρόλο που την ιστορία αυτού του µικρού χωριού την ξέρουν ελάχι-
στοι, ενώ άλλες ανάλογες ιστορίες είναι πολύ πιο γνωστές, γενικώς στην Ελλά-
δα. Αυτή η γενιά που έζησε και είδε θα φύγει και οι µνήµες µας θα είναι ελά-
χιστες, όπως είναι ελάχιστες και για τη Μικρά Ασία και όπως είναι ελάχιστες
για όλα τα είδη των πολέµων που συµµετείχαµε, χάσαµε, που δεν θέλουµε να
τα θυµόµαστε, κάναµε σαν να µην υπήρξαν. 60 χρόνια µετά και τα πάθη στην
Ελλάδα είναι ανοιχτά και στην ταινία οι άνθρωποι µίλησαν µε ονόµατα. Τα βρή-
κα άκρως συγκλονιστικά για τη νεότερη ιστορία µας, την οποία σαν κινηµατο-
γραφιστές την αφήσαµε απ’ έξω.

Συνέντευξη: Bαγγέλης Pητάς

Tο όνειρο του σκύλου
του Άγγελου Φραντζή (2005)
Ένας άνδρας βλέπει ένα όνειρο, µια παράξενη ληστεία συµβαίνει στη λυρική σκηνή, κάποιος κλέβει
τη φωνή της κεντρικής τραγουδίστριας. Ο ίδιος άντρας γυρνώντας στο σπίτι του συνειδητοποιεί ό-
τι στο σπίτι του έχει γίνει µια παράξενη ληστεία. Το µυστήριο σιγά σιγά ξεδιπλώνεται. Τι συµβαίνει
στην πραγµατικότητα; Πού σταµατα η αλήθεια και πού αρχίζει το ψέµα; Υπάρχει αλήθεια κι αν ναι,
ποια είναι αυτή; Η πραγµατικότητα αποτελεί τη µόνη αλήθεια;
Περιγράφονται τα όνειρα; Ενώ στο µυαλό σου µοιάζουν ξεκάθαρα, όταν προσπαθείς να τα διηγη-
θείς, συνειδητοποιείς ότι υπάρχουν κενά, θολές εικόνες που σε µπερδεύουν, πράγµατα ακατανόητα
που δεν µπορείς να περιγράψεις. Κάτι ανάλογο συµβαίνει και µε την ταινία του Άγγελου Φρατζή.
Έχοντας µια καθαρά αφηγηµατική δοµή, ώρες ώρες ξεπηδάει σε άλλη ιστορία αναπάντεχα, ή παρα-
λείπει ηθεληµένα στοιχεία, ή ακόµα και µέσα σε µια κατάσταση που δείχνει ρεαλιστική συµβαίνει
κάτι µαγικό. Αυτή είναι και η γοητεία και η επιτυχία της ταινίας, το γεγονός δηλαδή ότι παίζει µε το
θεατή και τη στιγµή που τον καλεί να λύσει το µυστήριο, την αµέσως επόµενη τον βάζει στη µαγεία
του ονειρικού της κόσµου. B.P.

» Oλύµπιον, 13:30

Mια ταινία µε αφηγηµατική δοµή
που κινείται ανάµεσα στην

πραγµατικότητα και στο όνειρο

Το ολοκληρωµένο αποτέλεσµα
της ταινίας, πόσο προσεγγίζει το
σχέδιό σας όταν ξεκινούσατε;
Μια ταινία είναι ένα τεράστιο σύνολο
αισθητικών επιλογών. Μια αντανάκλαση
των ανθρώπων που τη φτιάξανε. Κου-
βαλάει µέσα της το γούστο, την ικανό-
τητα και την προσωπικότητα του κάθε
συντελεστή στη συγκεκριµένη χρονική
στιγµή που έγινε η ταινία. Επιλογές που
ξεκινάνε από το κούρεµα ενός ηθοποιού µέχρι την
ποιότητα ενός υφάσµατος, µιας κουρτίνας σ’ ένα
ντεκόρ. Θα ήταν τροµερά βαρετό λοιπόν να σας α-
παριθµήσω ποιες επιλογές θεωρώ επιτυχηµένες
και ποιες όχι, και σίγουρα δεν θα ήταν και απόλυτο,
γιατί κάτι που το θεωρώ σήµερα στην ταινία ωραίο,
πιθανόν σε µερικά χρόνια να µην µπορώ να το δω.
Το σίγουρο είναι ότι µια ταινία αλλάζει καθώς τη
φτιάχνεις και όσο τη δουλεύεις, τόσο ανακαλύπτεις
πράγµατα που σε ξεπερνούν. Είναι σαν κάθε και-
νούρια ταινία να σου αποκαλύπτει ένα άλλο κοµµάτι
του εαυτού σου.

Ποιος είναι ο ρόλος της πόλης
στην ταινία σας; Γιατί επιλέξατε
ρεαλιστικό σκηνικό για µια ο-
νειρική ταινία;
Γιατί απεχθάνοµαι τον «ονειρικό»
τρόπο που είναι φιλµαρισµένα, τις
περισσότερες φορές, τα όνειρα στον
κινηµατογράφο. Ήθελα να πατήσω
στο ρεαλισµό της πόλης για να φτιά-
ξω ένα κόσµο, όπου το παράξενο να

παραµονεύει στη γωνιά του δρόµου, να ξεπηδάει
µέσα από το ευτελές και το καθηµερινό. Η πόλη
στην ταινία µοιάζει µε έναν αινιγµατικό λαβύρινθο ό-
που κάθε χώρος κρύβει πίσω του κάτι άλλο από αυ-
τό που δείχνει. Ένας οίκος ανοχής πίσω από ένα µη-
χανουργείο, ένα µεγαλοαστικό σαλόνι πάνω από ένα
εργαστήριο ζαχαροπλαστικής ή ένα παράνοµο κρη-
σφύγετο πίσω από ένα µπιλιαρδάδικο. Μοιάζει ίσως
τελικά µε το εσωτερικό ενός µυαλού την ώρα που
ονειρεύεται, όπου ελεύθεροι συνειρµοί, µας οδηγούν
απ’ την µια εικόνα στην άλλη χωρίς εµφανή λογική.

Συνέντευξη: Bαγγέλης Pητάς

H πόλη σαν λαβύρινθος
Άγγελος Φραντζής, σκηνοθέτης της ταινίας

C.K.: Με τον Άγγελο γνωριζόµαστε από την
προηγούµενη ταινία του Polaroid, και έτσι ήξερε
τη φυσική µου µουσική τάση προς πιο abstract
διαθέσεις και αυτό ήταν το ζητούµενο αυτή τη
φορά… Αρχικά µου έδωσε το σενάριο και ήταν
αρκετό για να πειστώ πως θέλω να κάνω αυτή
την ταινία. Όταν όµως µετά πήγαµε µε τον Χρή-
στο να δούµε το πρώτο cut, τα πράγµατα είχαν
αλλάξει, υπήρχε πρόβληµα χρόνου, έπρεπε να
γράψουµε τη µουσική µέσα στο καλοκαίρι και αυ-
τό δεν µας ενθουσίαζε.Aλλά όταν είδαµε την ται-
νία, είπαµε ότι θα ήταν χαζοµάρα να µην την κά-
νουµε… κι έτσι έγινε.

Χ.Λ.: Σε µια ταινία είναι πάντα ο σκηνοθέτης που
καθορίζει το ζητούµενο, αλλά ο κάθε συντελε-
στής κάνει τη δουλειά του µε το δικό του προσω-
πικό τρόπο, γι’ αυτό και διαλέχτηκε να συµµετά-
σχει αυτός και όχι κάποιος άλλος. Έτσι και µε τη
µουσική, υπήρχε η αρχική διάθεση του Άγγελου,
αλλά µπορούµε να πούµε πως η µουσική που
γράψαµε είναι αυτή που θέλαµε και εµείς να έ-
χει η ταινία.

C.K.: Από τις καλύτερες στιγµές στη δουλειά µας
ήταν όταν ερχόταν ο Άγγελος στο σπίτι µου και
διόρθωνα, συµπλήρωνα, και συχνά έγραφα επί τό-
που τη µουσική πάνω στην εικόνα, γιατί εκείνες
τις στιγµές νιώθεις µια συµµαχία, είναι σχεδόν
σαν να είστε εσύ κι ο σκηνοθέτης αντιµέτωποι
µαζί «εναντίον» της ταινίας. Bέβαια, αυτό είναι υ-
πέρ του Άγγελου, που κατάφερε να δηµιουργήσει
µια τέτοια ατµόσφαιρα. Η µεγαλύτερή µου δυσκο-
λία ήταν να γραφτεί το κοµµάτι του Club που
χρειαζόταν να γίνει πριν τα γυρίσµατα. Εκεί, δεν
ξέρω, παρότι ήταν βασισµένο σε ένα ήδη υπάρ-
χον κοµµάτι που είχα γράψει µε τον Voltnoi, µε
ζόρισε λίγο, ίσως γιατί δεν είχα «µπει» µέσα στην
ταινία, ενώ µε το που είχα την εικόνα όλα άρχισαν
να ρέουν µε πολύ µεγάλη ευκολία...

Συνέντευξη:Aναστασία Γρηγοριάδου

Oι µουσικοί  Coti K. και  Xρήστος Λάινας µιλούν για την ταινία
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Σαράγιεβο 1992. Ο εµφύλιος πόλεµος είναι
προ των πυλών. Ο Kenan είναι µουσικός κλασ-
σικής µουσικής και στο θρήσκευµα µουσουλ-
µάνος. Ο Milan είναι Βόσνιος σερβικής κατα-
γωγής. Ο Kenan και ο Milan είναι εραστές.
Όµως, λόγω των συντηρητικών ηθών, είναι α-
ναγκασµένοι να κρατούν και τις σεξουαλικές
τους προτιµήσεις και τη σχέση τους εν κρυ-
πτώ. Καθώς ξεσπά ο αιµατηρός εµφύλιος το
ζευγάρι των εραστών αποφασίζει να εγκατα-
λείψει το πολιορκηµένο Σαράγιεβο. Θέλουν
να κατευθυνθούν στο χωριό του Milan στην
ανατολική Βοσνία, στο σερβικό τοµέα και από
εκεί στην δύση. Όµως τα µπλοκ της σερβικής
πολιτοφυλακής που συναντούν αποτελούν ένα
αξεπέραστο εµπόδιο για το µουσουλµάνο
Kenan. Ο Kenan µεταµφιέζεται σε γυναίκα και
το ζευγάρι περνά τα µπλοκ ως ένα τυπικό ετε-
ρόφυλο ζευγάρι. Όταν φθάνουν στο χωριό
του Milan το ψέµα αυτό θα δηµιουργήσει κά-

ποιες σοβαρές περιπλοκές.
«Το χειρότερο στα Βαλκάνια είναι
να είσαι gay» λέει ένας από τους
δύο ήρωες στην ταινία. Η ταινία εί-
ναι µια τραγική στην κατάληξή της ι-
στορία αγάπης, αλλά και µια ιστορία
επιβίωσης µέσα στα συντρίµµια του
πολέµου. Ο σκηνοθέτης εµµένει λι-
γότερο στο οµοφυλόφιλο ζευγάρι-
αντίθετα επιλέγει να εστιάσει στην
κατάσταση στα µετόπισθεν. Ο εθνι-
κισµός, ο τυφλός φανατισµός, οι κα-
ταστροφές του πολέµου: το τοπίο
είναι πολλές φόρες εφιαλτικό, σχε-
δόν γκροτέσκο, και η απόδραση
προς τη δύση δεν είναι παρά η έξο-
δος από την κόλαση.
Η ταινία δηµιούργησε σάλο στη Βοσνία όταν
προβλήθηκε, για προφανείς λόγους: απεικονί-
ζει ένα πολυεθνικό ζευγάρι που επιπλέον είναι
οµοφυλόφιλοι. Ο σκηνοθέτης Ahmed
Imamovic έχει συνεργαστεί µε τον Michael
Winterbottom στην ταινία Welcome to Sarajevo
και τον Pjer Zalica στο σενάριο της ταινίας
Fuse (προβλήθηκε σε παλαιότερο φεστιβάλ).

Σε προηγούµενο Φεστιβάλ Kινηµατογράφου-
Θεσσαλονίκης είχε προβληθεί η µικρού µή-
κους ταινία 10 Λεπτά του σκηνοθέτη. Τέλος, α-
ξίζει να σηµειωθεί η παρουσία της γαλλίδας
σταρ Zαν Mορό στο ρόλο µιας δηµοσιογρά-
φου που παίρνει συνέντευξη από τον ήρωα,
αλλά και η ενεργός συµµετοχή της στην παρα-
γωγή της ταινίας.

» Ciné Σταύρος Tορνές, 18:00

Mια τραγική στην κατάληξή της ιστορία
αγάπης, αλλά και µια ιστορία επιβίωσης
µέσα στα συντρίµµια του πολέµου

Πήγαινε δυτικά / Go west
του Ahmed Imamovic (Bοσνία και Eρζεγοβίνη-Kροατία, 2005)
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Στην ταινία παρακο-
λουθούµε έξι διαφο-
ρετικές ταινίες µι-
κρού µήκους τις
οποίες συνδέει µια
ιστορία κινουµένων
σχεδίων. Ποιο είναι
το κοινό στοιχείο των
ιστοριών;
Όταν ξεκινήσαµε να δου-
λεύουµε το project µάς
πλησίασε ο καλλιτεχνικός διευθυντής
και µας έδωσε ένα κοινό θέµα να δια-
πραγµατευτούµε, τη «γενιά». Πέρα από
το θέµα αυτό δεν είχαµε κανέναν πε-
ριορισµό ή κανόνες.

Πώς γεννήθηκε η ιδέα για την ται-
νία κινουµένων σχεδίων;
Η ιδέα αυτή υπήρχε από την αρχή. Η
ιστορία των κινουµένων σχεδίων είναι
αυτή που συνδέει στην ουσία τις ταινίες.
Ταυτόχρονα όµως, το cartoon είναι και
µια αυτόνοµη ιστορία. Ήταν πολύ δύσκο-
λο για το δηµιουργό να το κόψει σε κοµ-
µάτια. Ακόµη και η  ιστορία των κινουµέ-
νων σχεδίων ακολουθεί ως προς τη
φόρµα της το θέµα της γενιάς. Βλέπου-
µε το συνδυασµό όλων των ειδών

animation: κούκλες, ζω-
γραφιές, cartoon.

Πώς βλέπετε το θέµα
των γενεών στη δική
σας ταινία;
Στην επαρχία της Βουλγα-
ρίας ο τρόπος ζωής ακο-
λουθεί την παράδοση.
Εκεί νιώθεις ότι ο χρόνος
έχει σταµατήσει, εκτός

ίσως από κάποιες διαφηµιστικές πινακί-
δες της Coca-Cola. Θα µπορούσε αυτή η
εικόνα να είναι από τη δεκαετία του ’80
ή από το 2010. Πρόκειται, λοιπόν, για
έναν παραδοσιακό αλλά ταυτόχρονα και
µοντέρνο γάµο. Ήθελα να τονίσω τη δια-
φορά της δικιάς µου γενιάς από την
προηγούµενη. Τον τρόπο που εµείς προ-
σεγγίζουµε το γάµο. Στην πραγµατικότη-
τα, δεν παντρευόµαστε καν. Για τους γο-
νείς µου, που ανήκουν στην προηγούµενη
γενιά, αυτό είναι κάτι αδιανόητο. Το βασι-
κό θέµα για ‘µένα είναι η γενιά µου, που
νιώθω να χάνεται. Για παράδειγµα στην
τάξη µου στο σχολείο ήµασταν 25 άτοµα
από τα οποία πλέον µόνο 5 ζουν στη
Βουλγαρία. Κανείς δεν µπορεί να τους
κατηγορήσει, όµως, γιατί φεύγουν για να

κάνουν µια καλύτερη ζωή. Έχουν αυτό το
δικαίωµα αλλά µου λείπουν πολύ. Εγώ αν
και σπούδασα στο εξωτερικό δεν θα µπο-
ρούσα να ζω µόνιµα εκεί.

Γιατί επιλέχθηκε ο τίτλος Απωλε-
σθέντα αντικείµενα;
Η συζήτηση για τον τίτλο ήταν µεγάλη
γιατί ήταν δύσκολο να καθίσουµε και οι
έξι σκηνοθέτες και να καταλήξουµε σε
µια κοινή ιδέα. Στην αρχή είπαµε να
χρησιµοποιήσουµε το "Generations" αλ-
λά σκεφτήκαµε ότι είναι κάτι συνηθισµέ-
νο. Κατά τη διάρκεια των γυρισµάτων τα-
ξιδεύαµε πολύ και περνούσαµε πολύ
χρόνο στα αεροδρόµια, όπου βλέπαµε
συνέχεια τις πινακίδες για τα απωλεσθέ-
ντα αντικείµενα. Νοµίζω ότι τελικά ήταν
ιδέα του παραγωγού, γιατί είδε ότι σε
κάθε ταινία υπάρχει κάτι που χάνεται
και κάτι που βρίσκεται.

Τι χάνεται και τι βρίσκεται στη δι-
κή σας ταινία;
Τα παιδιά είναι αυτά που χάνονται, αν και
στο τέλος, αποδεικνύεται πως η απόστα-
ση δεν έχει καµία σηµασία. Οι γονείς, πι-
στεύω, είναι αυτοί που βρίσκουν τον εαυ-
τό τους µέσα από αυτόν το γάµο.

Ποια χαρακτηριστικά του ρόλου βρίσκετε
ότι έχουν ενδιαφέρον;
Αυτό που βρίσκω ενδιαφέρον στην Ζλάτινα είναι
ότι παλεύει γι’ αυτά που θέλει. Είναι δυνατή και
παρόλα αυτά που συµβαίνουν, δεν καταρρέει.

Συναντήσατε ιδιαιτερες δυσκολίες στην
ερµηνεία του ρόλου;
∆εν θα το έλεγα γιατί έχουµε κάποια κοινά στοι-
χεία µε την ηρωίδα. Για παράδειγµα, ο τρόπος που
ντύνοµαι είναι ίδιος µε της Ζλάτινα. Η διαφορά εί-

ναι ότι η Ζλάτινα µεγαλώνει σε ένα πολύ σκληρό
περιβάλλον, αυτό του ορφανοτροφείου.

Γεγονότα σαν αυτά της ταινίας συµβαίνουν
συχνά;
Είναι µια θλιβερή ιστορία που δυστυχώς θα µπορού-
σε εύκολα κανείς να συναντήσει στη Βουλγαρία.

Τι ονειρεύεται η ηρωίδα;
Σίγουρα µια καλύτερη ζωή. Ακόµα πιο σηµαντικό
είναι ότι όταν θέλει κάτι πάρα πολύ, το πετυχαίνει.

Συνεντεύξεις: Όλγα Kοζάτη

Nadejda Koseva
συν-σκηνοθέτις της ταινίας Aπωλεσθέντα αντικείµενα

Anelia Garbova  ηθοποιός της ταινίας Lady Zee

Η Zana ζει µια δύσκολη ζωή. Βρίσκεται έγκλειστη στο ψυχιατρείο λόγω
ψυχολογικών προβληµάτων που σχετίζονται µε το οικογενειακό της πε-
ριβάλλον. Όµως η ώρα της εξόδου από το ίδρυµα έχει φθάσει και η η-
ρωίδα πηγαίνει να ζήσει στο πατρικό της σπίτι. Τώρα είναι µόνη, καθώς η
οικογένεια της απουσιάζει. Μόνη της συντροφιά ο Janko, ένας εργάτης
που επιδιορθώνει το σπίτι. Ο Janko είναι πρώην κρατούµενος και αποφυ-
λακίσθηκε µε όχι και τόσο νόµιµο τρόπο. Τον πληρώνει η οικογένεια της
Zana για να την προσέχει και να την παρακολουθεί. Ο Janko µένει στην
αρχή σ’ ένα πορνείο αλλά αργότερα νοικιάζει ένα µικρό δωµάτιο. Παρό-
λο που αρχικά αντιµετωπίζει µε ψυχρότητα και απάθεια την νεαρή κοπέ-
λα γρήγορα τα αισθήµατά του απέναντί της αλλάζουν. Η Zana γοητεύεται
από τον Janko και αυτός φαίνεται να ανταποδίδει µ’ ένα ανάλογο τρόπο
τα θερµά της συναισθήµατα. Όµως πίσω απ’ όλα υπάρχει πάντα η οικο-
γένεια της Zana η οποία θα προσπαθήσει να ελέγξει εξελίξεις που µοιά-
ζουν απρόβλεπτες.
Η ταινία είναι το πορτραίτο µιας νεαρής γυναίκας η οποία µοιάζει να συ-
ντρίβεται από ένα δυναστικό οικογενειακό περιβάλλον. Η ηρωίδα αναζη-
τά µια φωτεινή ακτίνα µέσα στο γκρίζο σύµπαν που ζει. Μ’ έναν ανάλογο
τρόπο και ο Janko µοιάζει να ζητά τη διέξοδο από τον φαύλο κύκλο που
βρίσκεται έγκλειστος. Η συνάντησή τους δείχνει να’ ναι ως µια συνάντη-
ση βασανισµένων και µοναχικών ψυχών που αναζητούν µια όαση. Ακο-
λουθώντας τη φόρµα του µελοδράµατος η σκηνοθεσία επιλέγει τόνους
δραµατικούς για να αποδώσει την αποµόνωση, τη µοναξιά της νεαρής
κοπέλας (αλλά και του πρώην κρατούµενου).

» Ciné Σταύρος Tορνές, 20:30

Kontakt
του Sergej Stanojkovski (πΓ∆M-Γερµανία, 2005)

Tο πορτρέτο µιας νεαρής γυναίκας η οποία µοιάζει να
συντρίβεται από ένα δυναστικό οικογενειακό περιβάλλον
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The director talks about 

reworking ‘Gloria Mundi’ 

and his outlook on the past and present

Papatakis 

Seminal Greek director Nico Papatakis recently did something
extraordinary. He took his 1975 film "Gloria Mundi" – and
reworked it. He reedited parts, added new digital shots, and
spliced it from 130 to 92 minutes.When asked why, at his press
conference yesterday, the director explained that it was because
he felt the film still had a lot of things to say to the world today.

In watching the new version, its relevance to 2005 is more than
obvious.The film is an enigmatic and brutal one, about a beautiful,
young woman who has cigarette marks on her chest. She is happy to
announce to the viewer (or is the fictional "director", who is making a
film about torture) that she tortured herself.The film is not just about
the Algeria issue, the definition of terrorism or the dimensions of mass
indifference, it is about filmmaking and what "sells" in the mass media
biz.
Yesterday, Papatakis shared his thoughts on that project and his work
as a director.

Are you dreaming of making a certain film?
No. It is not a dream to make a film. Each time that I make a film, I
do it because I feel the immediate need to make it. I don’t think in
advance. I’m not a director or a professional in the sense that I finish
one work and I want another film….If there isn’t a serious pretext for
me to make a film, I don’t make it. I have nothing new at the
moment. I just finished a work that was very involving.

In reworking ‘Gloria Mundi’, did you use any new
technology?
I made the film "Gloria Mundi" years ago. I added new scenes, shot in
the same way as the film. But in the film, the editing was done
electronically.We took all the material and put it onto video and
edited it on today’s digital editing system. I added digital special effects
in the film. For example…in the beginning of the 1960s, there was the
first big protest of Algerians who were going from the Parisian suburbs
to go protest in Paris. But when they arrived on the bridge, the French
police was waiting for them.They attacked the Algerians and threw all
those that still wanted to advance under the bridge.There was this
scene, but no visual documentation of it. No one shot the scene while
it was happening. But it was something terrible. I don’t know how
many Algerians were drowned, because they didn’t know how to swim
and were dumped in the Seine. I didn’t find any archival footage, and
shooting it would demand enormous sums….So I asked someone who
did special effects. I told him what I wanted that on the bridge we see
the movement of people, that we see bodies falling in the water. He
did an electronic effect that is seamless… Electronic effects offer you
enormous possibilities. But it also obliges you to be too thrifty.

What do you mean?
Too economic.You can set up
an editing system at your
house.You can have a little
digital camera, etc. You can
film easily, etc. But in a way,
it’s a trap – for me. Because
you end up doing "personal"
cinema. You can try to do
"spectacular" cinema, but it
ends up the same.

What is your opinion of
the recent riots in Paris,
compared to those of
the 1960s?
They have nothing in
common. I believe, in my
opinion. I will repeat what I
said earlier. In 1968, there
was a political movement
that was political, but which
was not necessarily
revolutionary. It was a protest
by students about their
conditions of study, etc. It
was a student movement
that involved gaining ground
and social conditions. But it
was a student movement.
Today the movement is of
the young people of Paris’
outskirts, who are one can
say, abandoned in the poor
cartiers…They see all the luxuries on television, all the things they
would like to have.They feel oppressed by the country in which they
live.What’s happened in Paris, when there was the murder of the two
young people hiding out in the electronic device, that mobilized the
entire movement- but not in a political way. Because it was their
poverty that made things like that happen to them.What they want is
to be like the others – to have cars, televisions.They don’t want a
revolution, that the way of the world be changed…no revolution, no
change in the relationship between man and woman…There is still
segregation in France. If an Algerian is looking for work, even if he has
all the diplomas in the world, the French one is preferred.

What is your cultural
connection to Greece today?
Do you see Greek films? 
I never watch films, whether Greek or
American or French. I never watch
them.When I was young, I of course
went to the cinema a lot. I prohibited
myself from going to see other films.
It was a decision I made because if I
went to see films of Bunuel, or
others…I’d end up making more or
less the same thing.To make a
personal cinema – it is very difficult
…I’m not saying their cinema is
worst than mine – no, not at all. But I
can’t, for instance, admire a director. I
prohibit myself, because if I admire a
director, I’ll try to do what they do.

And your connection to Greece?
Do you come here often?
Yes. I come every summer. I did a first
film in Paris, called "The Depths".A
lot of critics in Paris wrote loads of
essays about it. I could have been
content, gone home, been pleased at
my recognition by the French
intelligentsia, etc, maybe make
another film. No, the first thing I did,
because I lived in Greece – if you
read my autobiography- I lived in
Greece, in Athens between 1937 and
1939. I lived a very difficult life.And I
had – how to say it. I had Greece as

a very difficult part of me.What I lived here was very difficult for me. I
had to express that. So the next film I made was "Pastures of
Disorder". I could have very easily made another film in Paris, in
France, of the same type [as the first film]. No the next film was in
Greece.That is to say, even if I live in France, Greece is ‘in’ me. I have
to do things to free myself of it or admire it, etc.

updates a classic
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What was the film that you most enjoyed
watching in 2005?
Jean Luc Godard’s “Notre musique”, and Bunuel’s
“Los Olvidados” in big screen (restored copy).

What do you most love about the city, or
neighborhood, you live? 
Old houses, big trees, the moon through my window,
my little balcony from where I can see the old
railways, the distant sound of a train, the boys in
their bicycles, the bridge crossing over the railways
in a sunny afternoon, silent Sundays, flowers in
spring.

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

Do you have a pet? If so, what is it and
what's its name?
She is a dog (a setter). Her name is Cleopatra, but
we call her “Cleo”. She loves me and I love her too.
We’ve been together for 13 years and although
she’s quite old, it seems that she still enjoys being
alive. I admire her in a way.

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

Susana Campos (Rene’s mother in the film) was
dying of a cancer disease during the shooting. It
was a difficult and dangerous choice for both of us
to follow our desire of making this film together, but
we finally made it. She died 15 days after.

What music CD did you listen to the most
while creating the film?
Vincent Gallo, Brian Eno, Nick Drake, Claude
Debussy (piano works -I love them), Elliot Scott,
Schuman...

Who is your favorite figure of Greek
mythology, history or philosophy?
My next feature is based on “Iphigenia in Aulide”,
the Euripides tragedy.That is to say that Iphigenia is
my favourite figure, but I must confess that I feel
strangely attracted to Dionysius, probably the most
inspiring God in Greek mythology.The most
interesting figure of Greek philosophy is Heraclites -
fits perfectly well with me.

How much coffee do you drink each day
(and what kind)?
Coffee, any kind of coffee, is OK with me, but I also
drink tea. Lapsang souchong tea is my favourite.

Meet the director: Inés de Oliveira Cézar 
(“The Hours Go By”) 
We emailed eight questions to all the international competition directors. Here’s what Inés de Oliveira
Cézar told us. Her film has its festival premiere at 8pm today. In it, a father and son go to the seaside for a
day, while the mother of the family visits her ailing mother. 

…with Angelike Contis
and Elinda Labropoulou

“A Bittersweet life” is a noir classic with a bit of an Asian twist when it comes
to the, superbly, stylised violence and bits of Buddhist philosophy thrown in the
mix. In an interview yesterday, Korean director Kim Jee Woon said the dialogue
between the protagonist and his gangster boss in the opening is in fact lifted
from Buddhist scriptures. It goes roughly as follows:“ The wind in the leaves of
a tree.. .Is it the leaves or the wind that moves?”, the young man asks.“Neither,
it is your mind and heart that moves” big boss replies.
“A Bittersweet life” tells the story of the normally cold-blooded enforcer
Seon-woo who is assigned to guard the headstrong young girlfriend of his
crime syndicate boss. But he lets his guard slip - and pays the price.
Kim Jee-Woon says he chose to make this movie because he was interested in
making a film noir, describing it as genre that mainly deals with  “the beauty of
destruction. The film is about the tragedy and the irony of life. I use tragic
irony because some times a very small thing can have a very strong effect in
someone’s life”.

Out of his films so far, the director describes the first two as one hundred
percent script based with clear characters. But his last two “Tale of Two
Sisters” and now “A Bittersweet Life” are far more visual. “I chose for the story
to be simple so I could experiment with sound and visuals”.
True to his word, the characters in “A Bittersweet Life” offer very little
information about themselves. But their actions do provoke strong reactions
and there are clear heroes and villains. Jee-Woon says that the message of his
film is that “the only place to look for answers is within one’s self”.
Jee-Woon’s style has been diverse but always following a specific genre.This is
not something that is about to change any time soon.“I like to take
established styles but add my own touches. I find the result interesting. I can’t
say I have found my own voice yet, so I am still exploring but I believe one day
I will stop needing a genre and have developed something that is recognisably
mine”. Until then, well, expect anything from “westerns and musicals to love
stories and Sci-Fi”.
“Tale of two sisters” is by far the most complex of the director’s works.Though
clearly a thriller -but with one of the main influences being David Lynch’s
“Mulholland Drive”, which Jee Woon describes as one of his favourite films- the

haunting tale is far from straight forward. So does the director’s mind when
people have completely different interpretations as to what his film is all about.
“Truth is relative. If someone has a different interpretation to the story, then I
accept it.” 
The undeniably big boom in the Korean film industry in the last ten years is very
encouraging, says Jee Woon. He thinks the reason international audiences are
showing an interest in Korean films is that “for the past decade liberal voices
have more of a chance to be heard.Within the country, cinema is a medium that
appeals to the younger generations who have grown up with television. Maybe
this has helped the industry grow and mature.” Happy to talk about the
complexities of Korean politics, Jee Woon has never made a film with political
or historical references.Yet he says that all his films are political in the sense that
they “are about moral choices and decisions. Politics are based on the same
internal battles that the individual or the society fights. So in that sense all films
are political.” 

TODAY’S AGENDA
• And this festival's first surprise film iiiiizzzzzz,

or rather was at the Olympion cinema at
midnight, "Wallace and Gromit in the Curse of
the Were Rabbit".The annimation film features
double trouble Wallace and loyal dog Gromit,
set out to discover the mystery behind the
garden sabotage that plagues their village and
threatens the annual giant vegetable growing
contest. Members of the creative team will be
available to discuss "Anti-pesto" methods today
at the John Cassavetes theatre,Warehouse A,
at 11.00.

• There’s a tour-o-the-city (10am) and
Warehouse C press conferences of Vittorio
Storaro (11am), Greek directors (noon) and a
round Mexican table (1am, Stavros Tornes
cinema).Also taking the podium is Hellenic Radio Television (2pm). Later the fest
honors Nico Papatakis at the Olympion (5.30pm) and Grigoris Grigoriou (10pm,T.
Marketaki) 

A Dark and Bitter Tale




