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Η κινηµατογραφική αίσθηση της σάρκας: Στην ταινία Intimacy του Πατρίς
Σερό, ο Τζέι, που έχει εγκαταλείψει τη γυναίκα του και τα δυο παιδιά του,
συναντάει κάθε Τετάρτη, µια συγκεκριµένη ώρα, µια γυναίκα που δεν ξέρει
τίποτα γι’ αυτήν –ούτε καν το όνοµά της– και κάνουν έρωτα, χωρίς να ανταλ-
λάσσουν πολλές κουβέντες µεταξύ τους. Κι αυτό επαναλαµβάνεται ξανά και
ξανά µε τις σιωπηλές, ερωτικές  επαφές τους να αποκτούν όλο και µεγαλύτε-
ρο πάθος. Μετά η µυστηριώδης ιστορία τους έχει µια πολύ ενδιαφέρουσα ε-
ξέλιξη, που θα µπορούσα όµως και να την είχα ξεχάσει, όπως τόσες και τό-
σες ενδιαφέρουσες και ακόµα πιο ενδιαφέρουσες ιστορίες που έχω δει
στον κινηµατογράφο, αν δεν υπήρχε µια πολύ δυνατή αίσθηση να µε ακο-
λουθεί από την πρώτη θέαση της ταινίας µέχρι σήµερα. Η αίσθηση των γυ-
µνών σωµάτων αυτής της γυναίκας και αυτού του άντρα, ο «διάλογος» µετα-
ξύ των γυµνών σωµάτων τους, µέσα από τον τρόπο που γδύνονται µόλις συ-
ναντιούνται, τον τρόπο που αγγίζονται, τον τρόπο που τοποθετούνται το ένα
σε επαφή µε το άλλο, ακόµα και τον τρόπο που αναπαύονται µετά τον έρω-
τα. Αλλά και η αίσθηση της σάρκας αυτών των σωµάτων, που µου µεταδίδο-
νταν τόσο σαν θερµοκρασία όσο και σαν «απτική» υφή της επιδερµίδας…

κάτι που δεν µου έχει ξανασυµβεί µε κινηµατογραφική ταινία: ήταν σαν να ήµουν εκεί! Τότε, που πρωτοείδα την
ταινία, νόµισα πως αυτό οφειλόταν σε κάποια παράξενη δική µου διάθεση εκείνη τη στιγµή. Τώρα, διαβάζω ότι α-
κριβώς αυτό επιδίωκε ο ίδιος ο Πατρίς Σερό: «… η κάµερα είχε την ευχέρεια να πιάσει πράγµατα που για µένα είναι
ανυπολόγιστης αξίας: για παράδειγµα, το δέρµα των ηθοποιών που κοκκινίζει λόγω της διάρκειας των λήψεων. Θα µπορού-
σα να κοιτώ για ώρες το δέρµα τους να γίνεται κόκκινο ή πελιδνό, την εντεινόµενη σωµατική προσπάθεια ή το σηµάδι µιας
κουβέρτας σε µια πλάτη», όπως λέει ο ίδιος. Και το βλέµµα µπορεί δηλαδή να θυµάται µετά, για καιρό, τα σώµατα,
την αίσθηση της σάρκας αυτών των σωµάτων; Άλλο και τούτο… του Σωτήρη Zήκου
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‘‘Κάνω ταινίες 

για να προσεγγίσω τα σώµατα 

και επειδή το θέατρο 

δεν µπορεί να µου δώσει 

αυτή τη σωµατική πυκνότητα…

O κινηµατογράφος µας κάνει 

να βλέπουµε το αόρατο,

εν πάση περιπτώσει,

αυτό που δεν φαίνεται 

µε γυµνό µάτι.

Aυτό µπορεί να φαίνεται ηλίθιο,

αλλά χρειάστηκα πολύ χρόνο 

µέχρι να το καταλάβω

’’
Πατρίς Σερό
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04Masterclass Guillermo Arriaga και Carlos Cuaron

και εγκαίνια της έκθεσης του Nίκου Παπατάκη στο

Aλατζά Iµαρέτ

05Ότι δεν είχε ποτέ καµιά σχέση µε τη 17 Nοέµβρη

ούτε µε καµιά άλλη οργάνωση τέτοιου τύπου, µας

λέει ο Nίκος Παπατάκης

06Ξένο δέρµα και H µεγάλη έκσταση του Pόµπερτ
Kαρµάικλ στις Eκτός Συναγωνισµού

07 Eρωτευµένοι από την Tαϊβάν στο ∆ιεθνές

∆ιαγωνιστικό και συνέντευξη του Danis Tanovic

09O Άνταµ και ο Πολ στο Nέο Iρλανδέζικο

Kινηµατογράφο και Aνθρωποκτονία στο Nέο

∆ανέζικο Kινηµατογράφο

10 Φρίντα του 1983 και Θέλω και τη µαµά σου στο

Mεξικάνικο Kινηµατογράφο

12 O συν-σκηνοθέτης Michael Skolnik της ταινίας Eκεί
έξω σε Πρώτο Πλάνο και οι ταινίες της ηµέρας στις

Hµέρες Aνεξαρτησίας

13 O σκηνοθέτης Jérôme Bonnell έστειλε µε e-mail

απαντήσεις στο Πρώτο Πλάνο

15 O σκηνοθέτης Θόδωρος Mαραγκός µιλά για την

ταινία Black µπεεε… και ο Kωνσταντίνος Γιάνναρης

και ο µουσικός Nίκος Πατρελάκης µιλούν για τον

Όµηρο

16 O σκηνοθέτης Mένιος ∆ίτσας µιλά για το Eκτός
σχεδίου και ο ∆ηµήτρης Kολλάτος για την ταινία του

Θυµάµαι

17 O σκηνοθέτης Mάκης Παπαδηµητράτος, ο ηθοποιός

Aλέξανδρος Παρίσης και ο µουσικός Mάνος

Pοβύθης µιλούν για την ταινία Tσίου…

21 Kορώνα-γράµµατα από την Tουρκία και την Eλλάδα,

Kοκούµι από τον Kοσοβάρο Iσά Kιόσια και µια

συνέντευξη του Hrvoje Hribar στις Mατιές στα

Bαλκάνια

22Fest Forward: The 46th International Thessaloniki

Film Festival in english

¢È·‚¿ÛÙÂ
Û‹ÌÂÚ·:

ΣερόΠατρίς
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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
4. Kινέττα 2,303 2,746 2,525
5. Άνθρωπος σπρώχνει καρότσι 3,868
6. Kαρπός στα στάχια 3,317
7. Eρωτευµένοι
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
10. H εύκολη Λία 3,372
11.Tο όνειρο του Iκάρου
12. Black µπέεε…
13. Όµηρος
14. Eκτός σχεδίου
15.Tσίου…
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
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
9. O Kοκούµι
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 176 • TPITH 22 NOEMBPIOY 2005

EK∆OTHΣ: ∆EΣΠOINA MOYZAKH • ∆IEYΘYNTHΣ ΣYNTAΞHΣ: ΣΩTHPHΣ ZHKOΣ
ΣYNTAΞH: ANAΣTAΣIA ΓPHΓOPIA∆OY, OΛΓA KOZATH, AΓΓEΛIKH KONTIΣ, EΛINTA ΛAMΠPOΠOYΛOY, ∆HMHTPHΣ MΠAMΠAΣ, ΓIANNHΣ ΠAΛABOΣ, ΣΩTHPHΣ MΠAMΠATZIMOΠOYΛOΣ,
TZENH ΠAYΛI∆OY, BAΓΓEΛHΣ PHTAΣ, KΩNΣTANTINOΣ ΣAMAPAΣ • EΠIMEΛEIA YΛHΣ: ΓEΩPΓIA AΛEΞOΠOYΛOY • ΣYNEPΓATEΣ: ΘANOΣ MΠAKPATΣAΣ, XPHΣTOΣ ΠAPI∆HΣ
ΦΩTOΓPAΦIA: MOTION TEAM • ΠAPAΓΩΓH: MOYΓKOΣ-ENTYΠH EΠIKOINΩNIA • website: www.filmfestival.gr • e-mail: press@filmfestival.gr
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M¤ÁÎÏ· ı· ÂÈ: „ÒÓÈÔ ÌÂ ÙÔ Ò˜ ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ó ¤Íˆ.
ñ ¡ÈÒıˆ Û·Ó ÊÏÈÂÚ¿ÎÈ. ª¿ÏÏÔÓ Û·Ó ·˘Ù‹ ÙËÓ ÌÈÏ›ÙÛ· ÛÙÔ ÊÏÈÂ-
Ú¿ÎÈ Ô˘ ¿ÂÈ ¤Ú·-‰ÒıÂ Î·È fiÔ˘ ¯Ù˘¿ÂÈ ·Ó¿‚Ô˘Ó ÙÚÂÏ¿ Ï·Ì¿-
ÎÈ· ÎÈ ·˘Ù‹ Ë ÌÈÏ›ÙÛ· ‰ÂÓ ÛÙ·Ì·Ù¿ÂÈ ÔÙ¤ Î·È Ô˘ıÂÓ¿. ™·Ó ÍÂÙÚÂ-
Ï·Ì¤ÓË ÌÈÏ›ÙÛ·, ÏÔÈfiÓ, Ì·›Óˆ ÌÂ˜ ÛÙÈ˜ ·›ıÔ˘ÛÂ˜, ÙÚ¤¯ˆ ÛÙÔ Î·-
Ê¤, Á˘ÚÓÒ Î·È ÂÚÈÊ¤ÚÔÌ·È Î·È ‰È·ÛÎÂ‰¿˙ˆ Ì¤Û· ÛÙ· ˘¤ÚÔ¯·
¯ÚÒÌ·Ù·. ∂Ï›˙ˆ ·˘Ùfi ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ó· Û˘ÓÂ¯ÈÛÙÂ› ÁÈ· ¿ÓÙ·... Î¿ÔÈ-
Ô˜ Ó· ÌÔ˘ ‰›ÓÂÈ Î¤ÚÌ·Ù· ÎÈ ÂÁÒ Ó· Ì·›Óˆ ·ÈˆÓ›ˆ˜ Û’ ¤Ó· ÊÂÛÙÈ‚¿Ï,
ÛÂ ÌÈ· ·›ıÔ˘Û·, ÌfiÓÔ ÂÁÒ Î·È Ë Ù·ÈÓ›· Î·È fiÏÔ ÙÔ ÎÔÈÓfi. ∏ Ù¤ÏÂÈ·
·ÚÌÔÓÈÎ‹ Û˘Ó‡·ÚÍË ÌÔÓ·¯ÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È Û˘ÓÙÚÔÊÈÎfiÙËÙ·˜...

ñ ª¤ÁÎÏ· 2: ∏ ÂÈÛÙÚÔÊ‹. ÃıÂ˜ ¤ÁÚ·Ê· ÁÈ· ÙÔ fiÛÔ ÌÂ ·Ú·Í¤-
ÓÂ„Â ·˘Ù‹ Ë Ï¤ÍË ÛÙÔÓ ˘ÔÙÈÙÏÈÛÌfi ÌÈ·˜ Ù·ÈÓ›·˜ ÁÈ· Ó· ·Ô‰ÒÛÂÈ
ÂÏÂ‡ıÂÚ· ÙÔ ·ÁÁÏÈÎfi «awesome». §ÔÈfiÓ, ¤Ó·˜ ÔÏ‡ Â˘ÁÂÓÈÎfi˜
Î‡ÚÈÔ˜ ÌÔ˘ ÂÍ‹ÁËÛÂ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙË˜ Ï¤ÍË˜. ∫¿ÔÙÂ, fi¯È Î·È ÔÏ‡
·ÏÈ¿, fiÙ·Ó Ë µÚÂÙ·Ó›· ·ÓıÔ‡ÛÂ (‚Ï¤Â Â›¯Â Ú›˙Â˜ Î·È ·ÔÈÎ›Â˜ Û’
fiÏË ÙËÓ ˘Ê‹ÏÈÔ), ÊËÌÈ˙fiÙ·Ó ÁÈ· Ù· Î·Ï¿ ÙË˜ ÚÔ‡¯· Ô˘ ‹Ù·Ó
ÊÙÈ·ÁÌ¤Ó· ·fi ·ÎÚÈ‚¿ ˘ÏÈÎ¿ (Î·È Ô˘ Î·Ù¿ ¿Û· Èı·ÓfiÙËÙ· ‰ÂÓ
·Ú¿ÁÔÓÙ·Ó ÛÙËÓ ∞Á-
ÁÏ›·). ŒÙÛÈ, fiÙ·Ó ‹Á·È-
ÓÂ˜ ÛÙÔ ÚÔ˘¯ÔÌ¿Á·˙Ô,
ÚˆÙÔ‡ÛÂ˜ ÙÔÓ ˘¿ÏÏËÏÔ:
«¡·È, ˆÚ·›Ô ·˘Ùfi ÙÔ ÚÔ‡-
¯Ô, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È Ì¤ÁÎÏ·;»,
‰ËÏ·‰‹ Made in England;
∆Ô È¿Û·ÙÂ; ª¤ÁÎÏ· -
Made in England! ¶ÚÔÊ·-
ÓÒ˜ ÌÂ ÙÔ ¤Ú·ÛÌ· ÙÔ˘
¯ÚfiÓÔ˘ Ë ¤ÓÓÔÈ· ÙË˜ Ï¤-
ÍË˜ ·Ì‚Ï‡ÓıËÎÂ ÁÈ· Ó·
ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÔÙÈ‰‹ÔÙÂ Ù¤-
ÏÂÈÔ Î·È ¿„ÔÁÔ. ª¤ÁÎÏ·,
Ì¿ÁÎ· ÌÔ˘!

ñ ∞˘Ù‹ Ë ÙËÏÂfiÚ·ÛË Â›Ó·È
Ì¤ÁÎÏ·; Ÿ¯È, Â›Ó·È Ì¿Ù˙·. Made in Japan… ∆Ô È¿Û·ÙÂ; ª¿Ù˙·.
Made in Japan… ∞Ó ·˘Ùfi ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·Îfi ¯ÈÔ‡ÌÔÚ, ÙfiÙÂ ÔÈÔ Â›Ó·È;

ñ ¡¤· Ï¤ÍË Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎÂ ÛÂ ÂÏÏËÓÈÎ‹ Ù·ÈÓ›·: ˙·ÌÔÓÈ¿-
ÛÙËÎ·! ∂ÓÙ¿ÍÂÈ, ÛËÎÒÓˆ Ù· ¯¤ÚÈ· „ËÏ¿! ∆Ô ÎÔÈÓfi ÎÔ˘Ê¿ıËÎÂ. ¶·-
ÚfiÏ· ·˘Ù¿, ÙÔ ¤„·Í· ÙÔ ı¤Ì· Î·Ï‡ÙÂÚ· ·fi ÙË Ì¤ÁÎÏ· Î·È ‚Ú‹Î·
fiÙÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÌÂÚÈÎÒ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÈÎÔÛ¿ÚË‰Â˜, Â›Ó·È Ú·ÁÌ·-
ÙÈÎ¿ ÔÏ‡ ·ÚÁÎfi, Î·È ÛËÌ·›ÓÂÈ «Â›Ì·È ÙÒÌ·, Â›Ì·È ÔÏ‡ ÎÔ˘Ú·ÛÌ¤-
ÓÔ˜». ÕÛÂ, Û‹ÌÂÚ· Â›‰· ÙfiÛÂ˜ Ù·ÈÓ›Â˜ Ô˘ ˙·ÌÔÓÈ¿ÛÙËÎ·, ÂÛ‡;

ñ ∂ÁÒ, ÂÛ‡ Î·È fiÏÔÈ ÔÈ ÁÓˆÛÙÔ›, ÙË˜ Miranda July. ªÈ· Ù·ÈÓ›· Ô˘
Â˘¯·ÚÈÛÙ‹ıËÎ· ÌÂ fiÏË ÌÔ˘ ÙËÓ „˘¯‹. ºÚ¤ÛÎÈ· Ì·ÙÈ¿, Â˘Ê˘¤˜ ¯ÈÔ‡-
ÌÔÚ, Ì·ÁÈÎ¤˜ ÂÈÎfiÓÂ˜, ÛÔ˘ÚÂ·ÏÈÛÌfi˜, ÙÚ˘ÊÂÚfiÙËÙ·, ¿„ÔÁÔ. ∞ÏÏ¿
‰ÂÓ Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ ı¤Ïˆ Ó· ˆ. ∂Í¿ÏÏÔ˘, ÁÔ‡ÛÙ· Â›Ó·È ·˘Ù¿. ŸÙ·Ó
Ë ªÈÚ¿ÓÙ· ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎÂ ÁÈ· ÙÈ˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂÈ˜ ÙÔ˘ ÎÔÈ-
ÓÔ‡, Â›Â ˆ˜ ¤¯ÂÈ ÎÔ˘Ú·ÛÙÂ› Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÓÙ· ·˘Ù‹ Ë ÌÔÓfi‰ÚÔÌË
ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·, fiÔ˘ ÙÔ ÎÔÈÓfi ÚˆÙ¿ÂÈ Î·È ·˘Ù‹ ··ÓÙ¿ÂÈ. ◊ıÂÏÂ Ó·
Ì¿ıÂÈ ÎÈ ·˘Ù‹ Î¿ÙÈ ·fi ÂÌ¿˜, Ó· ÓÈÒÛÂÈ fiÙÈ Î¤Ú‰ÈÛÂ Î·ÙÈÙ›˜. «∞Ó ˆ
ÌfiÓÔ ·˘Ù¿ Ô˘ Í¤Úˆ, ı· ‹Ù·Ó Û·Ó ÌËÓ ‹ÌÔ˘Ó ÔÙ¤ Â‰Ò», Â›Â.

ŒÙÛÈ, Ì·˜ Í¿ÊÓÈ·ÛÂ ÌÂ ÙÈ˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂÈ˜ ÙË˜: «Œ¯ÂÙÂ ÂÚˆÙÂ˘ÙÂ›; ¶fi-
ÙÂ ‹Ù·Ó Ë ÚÒÙË ÊÔÚ·;» «ªÈÏ‹Û·ÙÂ Û‹ÌÂÚ· ÛÂ Î¿ÔÈÔ ˙ÒÔ;»
«Œ¯ÂÙÂ ‰ˆÚ›ÛÂÈ ÔÙ¤ Î¿ÔÈÔ fiÚÁ·ÓÔ;» «ŒÊ·ÁÂ Î·ÓÂ›˜ ÌÈÛÎfiÙ·
ªÈÚ¿ÓÙ·;» ∫·È ÙÔ ÈÔ fiÌÔÚÊÔ ·’ fiÏ·... «¶ÚÔÙÈÌ¿ÙÂ Ó· Â›ÛÙÂ ÌfiÓÔÈ
‹ ÌÂ ·Ú¤·; ŸÙ·Ó Â›ÛÙÂ ÌfiÓÔÈ, Û·˜ Ê·›ÓÂÙ·È ‰‡ÛÎÔÏË Ë ÌÂÙ¿‚·ÛË
ÛÙËÓ ·Ú¤·;» øˆˆ... ‰ˆÛ’ ÌÔ˘ ÌÈ· ˙ˆ‹ Ó· ÙÔ ÛÎÂÊÙÒ...

ñ ∆Ë˜ Î·ÎÔÌÔ›Ú·˜ ÛÙÔ ∫·Îfi. ªÂÙ·ÌÂÛÔÓ‡¯ÙÈ· ÛÏ·ÙÂÚÈ¿ ¿ÓÂ˘
ÚÔËÁÔ˘Ì¤ÓÔ˘ ÁÈ· Ù· ÂÏÏËÓÈÎ¿ ‰Â‰ÔÌ¤Ó·. ∑fiÌÈ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÍÂÎÔÈ-
ÏÈ¿ÛÌ·Ù·, ¿ÓÙÂÚ·, ÎÔÌÌ¤Ó· ÎÂÊ¿ÏÈ·, ·ÎÚˆÙËÚÈ·ÛÌÔ›, ÔÙ¿ÌÈ· ·›Ì·-
ÙÔ˜, Ï‡ÛÛ· Î·È Ìfi-
ÏÈÎÔ˜ ÓÂ·ÓÈÎfi˜ ¯·-
‚·Ï¤˜. ¢ÂÓ Í¤Úˆ ÌÂ
ÙÈ Ì¿ÙÈ ı· ÙËÓ ¿-
ÚÔ˘Ó ÔÈ ÎÚÈÙÈÎÔ› ÙÔ‡-
ÙË ÙËÓ Ù·ÈÓ›·, ·ÏÏ¿
ÁÈ· ÌÂÙ·ÌÂÛÔÓ‡¯ÙÈ·
ÚÔ‚ÔÏ‹, ÓÔÌ›˙ˆ
ˆ˜ Ë Û˘ÓÙÚÈÙÈÎ‹

ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡
ÙÔ Î·Ú·ÁÔ‡ÛÙ·ÚÂ Î·È
Û˘ÌÌÂÙÂ›¯Â ÌÂ ÊˆÓ¤˜,
ÛÊ˘Ú›ÁÌ·Ù· Î·È ÌfiÏÈ-
Î· Á¤ÏÈ·. ªÂÙÚ¿ÂÈ ·˘-
Ùfi, ¤ÙÛÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È;

ñ √ ¿ÏÏÔ˜, Â›Ó·È ÙÔ ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ÙË˜ ƒÈÎ¿ÎË. ∆Ô ı¤Ì·; ŒÓ· ÌÔÓÔı¤-
ÛÈÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÛÙËÓ ∫Ú‹ÙË, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÌfiÓÔ ¤Ó·˜ Ì·ıËÙ‹˜ Â›Ó·È ŒÏÏË-
Ó·˜ ÎÈ fiÏ· Ù· ¿ÏÏ· ·È‰È¿ Â›Ó·È ·Ï‚·Ó¿ÎÈ·! ¢ÂÓ ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È Ê·ÓÙ·ÛÙÈ-
Îfi; ∆Ô Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛÂ ·fi ÙÔ 1873 ÎÈ ¤ÎÏÂÈÛÂ
Ï›ÁÔ ÌÂÙ¿ ÙÔ ¤Ú·˜ ÙˆÓ Á˘ÚÈÛÌ¿ÙˆÓ, ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÙË˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎ‹˜
ÔÏÈÙÈÎ‹˜ ÁÈ· Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙˆÓ ÌÔÓÔıÂÛ›ˆÓ. ∫È fiÌˆ˜, ÂÓÒ Ù· ÌÔÓÔı¤-
ÛÈ· ›Ûˆ˜ (›Ûˆ˜, Ï¤ˆ) ˘ÛÙÂÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÌÂÙ¿‰ÔÛË˜
ÙË˜ ÁÓÒÛË˜, ˘ÂÚ¤¯Ô˘Ó ÛÂ Î¿ÙÈ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi, È‰È·›ÙÂÚ· ÁÈ· ÙÈ˜ Ù¿-
ÍÂÈ˜ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡: ÛÙËÓ ·ÓıÚˆÈ¿. ∂›Ó·È ·˘Ù¤˜ ÔÈ ¤ÓÓÔÈÂ˜ ÈÛfiÙËÙ·˜,
Û˘ÏÏÔÁÈÎfiÙËÙ·˜ ÎÈ ¤ÏÏÂÈ„Ë˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡, Ô˘ ÂÚÓÔ‡Ó ÛÙ· ÌÈÎÚ¿
·È‰È¿ Ì¤Û· ·fi ÙËÓ Ú¿ÍË. ∆Ô ¤¯ˆ ·ÎÔ‡ÛÂÈ ÔÏÏ¤˜ ÊÔÚ¤˜ Ì¤¯ÚÈ ÙÒ-

Ú· ÛÙÔ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ·˘Ùfi ÁÈ· ÙÔÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi Î·È ¯·›ÚÔÌ·È. º·ÓÙ·ÛÙÂ›ÙÂ
¤Ó·Ó ÎfiÛÌÔ ¯ˆÚ›˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi... ¢ÂÓ ı· ‹Ù·Ó Ê·-ÓÙ·-ÛÙÚÔ˘Ì-ÊÈ-Î¿;
«∏ ˙ˆ‹ Û˘ÓÂ¯›˙ÂÙ·È fiÌˆ˜», Ï¤ÂÈ Ë ƒÈÎ¿ÎË, «Î·È ÙÔ ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú Â›Ó·È Ë
Ê‡Ï·ÍË ÌÈ·˜ ÛÙÈÁÌ‹˜». 

ñ ª·ÁÈÎfi Ú·‚‰¿ÎÈ, Ù·Ú·Ù·Ù·Ù˙Ô‡Ì Î·È... ÙÛÔ˘! ∂ÌÊ·Ó›ÛÙËÎÂ Ë ÎÚÈ-
ÙÈÎ‹ ÂÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ‡ ÛÙËÓ AÔı‹ÎË, ÛÙÔ Î·Ê¤.
◊Ù·Ó fiÏÔÈ ÙÔ˘˜ ÂÎÂ› Î·È ‹Ù·Ó fiÏÔÈ ÙÔ˘˜ Î·Ï¿. «∂›Ì·ÛÙÂ ÔÏ‡ Î·Ï¿
ÌÂÙ·Í‡ Ì·˜, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ·Ú¯›Û·ÌÂ ·ÎfiÌ· Ó· Û˘˙ËÙ¿ÌÂ», ·ÛÙÂÈÂ‡ÙËÎÂ Ô
√‡ÏÚÈ¯ º¤ÏÛÌÂÚÁÎ, °ÂÚÌ·Ófi˜ ·Ú·ÁˆÁfi˜. «∏ Î¿ıÂ Ù·ÈÓ›· ¤¯ÂÈ ÙÔ
ÎÔÈÓfi ÙË˜ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘ÌÂ Ó· ‰Ô‡ÌÂ fiÏÂ˜ ÙÈ˜
ÔÙÈÎ¤˜. ÿÛˆ˜, ·Ó ¤¯Ô˘ÌÂ ÌÈ· Û˘Ó¤ÓÙÂ˘ÍË Ù‡Ô˘ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÊÂ-
ÛÙÈ‚¿Ï, Ó· ÌËÓ Â›Ì·ÛÙÂ ÙfiÛÔ Î·Ï¿ ÌÂÙ·Í‡ Ì·˜». ∂, Î·Ï¿, ˘ÂÚ‚ÔÏ¤˜
ÙÒÚ·... flÚÈÌÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Â›Ì·ÛÙÂ. ¢ÂÓ Â›Ó·È ‰· Î·È ·Ó¿ÁÎË Ó· Ì·ÏÒ-
ÓÔ˘ÌÂ ÁÈ· Ù·ÈÓ›Â˜... ¶¿ÓÙˆ˜, fiÙ·Ó Î¿ÔÈÔ˜ ÌÔ˘ Ï¤ÂÈ ‰Èı˘Ú·Ì‚ÈÎ¿
Û¯fiÏÈ· ÁÈ· ÌÈ· Ù·ÈÓ›· Ô˘ ÂÁÒ ıÂˆÚÒ ·ÓÔËÛ›· ‹ ‚Ú›˙ÂÈ ÙËÓ Ù·ÈÓ›·
Ô˘ ÂÁÒ ¤¯ˆ Î·ÚÊÈÙÛÒÛÂÈ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÌÔ˘, ‰ÂÓ ¯·ÏÈ¤Ì·È. ªÂÙÚ¿ˆ
Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ‰¤Î· Î·È ÍÂÊ˘Û¿ˆ. µ¤‚·È·, ·Ó ˙Ô‡Û· ÛÂ Ù·ÈÓ›· ÙÔ˘ ¶·ÚÎ
∆Û·Ó-ÁÔ˘Î, Ì¿ÏÏÔÓ ı· ÙÔÓ ÛÎfiÙˆÓ· ÌÂÙ¿ ·fi ‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ·...

ñ §ÔÈfiÓ, ¤¯ˆ Ï·ÙÚ¤„ÂÈ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ Ù‡Ô ·fi ÙÔ ª¿ÏÈ, ÙÔÓ ™ÔÙÈÁÎ›
∫Ô˘ÁÈ·Ù¤ Î·È ı· ÙÔ˘ ·ÊÈÂÚÒÛˆ ·ÚÎÂÙfi ¯ÒÚÔ. ™·Ó Ó· ¤¯ÂÈ ‚ÁÂÈ ·fi
Î¿ÔÈÔ ·Ó¿Ú¯·ÈÔ ıÚ‡ÏÔ. ∂›Ó·È ÁÎÔ˘ÚÔ‡ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜. ∆ÂÏÂ›· Î·È
·‡Ï·. «∂›Ó·È ÔÏ‡ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÙÔ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï, ÁÈ·Ù› Â›Ó·È ÌÈ· Û˘Ó¿ÓÙË-

ÛË Î·È ÛÙË ¯ÒÚ· ÌÔ˘ ÔÈ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ˜ Â›-
Ó·È ÔÏ‡ ÛËÌ·ÓÙÈÎ¤˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi
Ì·˜», Â›Â ÎÈ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÔ˘ ‹Úı·Ó ·ÙÌÔ-
ÛÊ·ÈÚÈÎ¤˜ (Î·È ÔÏ‡ ÛÙÂÚÂfiÙ˘Â˜, Â›-

Ó·È ·Ï‹ıÂÈ·... ·ÏÏ¿ Ì¤¯ÚÈ ÂÎÂ› ÊÙ¿ÓÂÈ Ë Ê·ÓÙ·Û›· ÌÔ˘) ÂÈÎfiÓÂ˜,
ÌÂ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Á‡Úˆ ·fi ÌÈ· ÊˆÙÈ¿ Ó· ÌÈÏÔ‡Ó Ì¤¯ÚÈ Ô ‹ÏÈÔ˜ Ó·
Í˘Ó‹ÛÂÈ ·fi ÙÈ˜ ÊˆÓ¤˜ ÙÔ˘˜. ∫È Â˘¯·Ú›ÛÙËÛÂ ÛÂÌÓ¿ ÁÈ· ·˘Ù‹
ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Û˘Ó¿ÓÙËÛË˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÙÈÌ‹ Ó· Î¿ıÂÙ·È Û’ ·˘Ùfi ÙÔ
ÙÚ·¤˙È ÌÂ fiÏÔ˘˜ ÂÌ¿˜. ∏ ÛÂÌÓfiÙËÙ· Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË ·ÚÂÙ‹.

ñ ∞ÎfiÌ·, ÈÛÙÂ‡ÂÈ ÛÙË ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfiÙËÙ· (Â˜ Ù·, ÌÂÁÎÏ·Ù˙‹)
‰ÈfiÙÈ «...Ë ÔÌÔÚÊÈ¿ ÙÔ˘ ‰¿ÛÔ˘˜ ¤ÁÎÂÈÙ·È ÛÙËÓ ÔÈÎÈÏ›· ÙˆÓ ‰¤-
ÓÙÚˆÓ...» ŒÙÛÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜, Â›Ó·È. ∫·È Ë ÔÌÔÚÊÈ¿ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ¤-
ÁÎÂÈÙ·È ÛÙËÓ ·ÓÔ¯‹ ÙË˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfiÙËÙ·˜, Û˘ÓÂ¯›˙ˆ ÂÁÒ. ∆Ô Â›Â
Î·È Ô µÔÏÙ·›ÚÔ˜ Î¿ÔÙÂ, Û’ ÂÎÂ›Ó· Ù· ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘ ¢È·ÊˆÙÈÛÌÔ‡:
«¢ÂÓ Û˘ÌÊˆÓÒ Ô‡ÙÂ ÌÂ ÌÈ· Ï¤ÍË ·’ fiÛ· ÏÂ˜, ·ÏÏ¿ ı· ˘ÂÚ·Û›-
˙ÔÌ·È, Î·È ÌÂ ÙÔ Ù›ÌËÌ· ÙË˜ ˙ˆ‹˜ ÌÔ˘ ·ÎfiÌ·, ÙÔ ‰ÈÎ·›ˆÌ¿ ÛÔ˘ Â-
ÏÂ‡ıÂÚ· Ó· ÏÂ˜ fiÛ· ÚÂÛ‚Â‡ÂÈ˜...»

ñ Œ¯ÂÈ ÎÈ ¿ÏÏ· Ó· ÂÈ Ô ˘¤ÚÔ¯Ô˜ ™ÔÙÈÁÎ›. «™ÔÊfi˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·˘-
Ùfi˜ Ô˘ ÓÔÌ›˙ÂÈ fiÙÈ Í¤ÚÂÈ, ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi˜ Ô˘ Í¤ÚÂÈ ‚·ıÈ¿ fiÙÈ Î¿ıÂ
Ì¤Ú· ˘¿Ú¯ÂÈ Î¿ÙÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ Ó· Ì¿ıÂÈ. ∏ ÙÂÏÂÈfiÙËÙ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ·˘-
ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘». ŸÌˆ˜, ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÔ ¿ÊËÛ· ÁÈ· ÙÔ Ù¤ÏÔ˜:

«™ÙËÓ ËÏÈÎ›· ÌÔ˘, Â›Ì·ÛÙÂ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘
¯¿Óˆ-ÎÂÚ‰›˙ˆ. °È·Ù› ·˘Ùfi Ô˘ ÎÂÚ‰›˙Ô˘ÌÂ
ÛÂ ÁÓÒÛË, ÙÔ ¯¿ÓÔ˘ÌÂ ÛÂ Ê˘ÛÈÎ‹ ‰‡Ó·ÌË...»
™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ ÙÔ˘, Ô ™ÙÔÚ¿ÚÔ ÙˆÓ

ÙÚÈÒÓ ŸÛÎ·Ú Î·È ÙˆÓ ·›ÛÙÂ˘ÙˆÓ ÂÌÂÈÚÈÒÓ, ÙÔÓ ¯ÂÈÚÔÎÚfiÙËÛÂ
·˘ıfiÚÌËÙ·. ÀÔÎÏ›ÓÔÌ·È ÌÂ fiÏË ÌÔ˘ ÙËÓ „˘¯‹ ÛÙÔÓ ™ÔÙÈÁÎ›...

ñ ª¿ıËÌ· ÛÂÓ·Ú›Ô˘ ·fi °ÎÈÁÈ¤ÚÌÔ ∞ÚÈ¿Á· (‚Ï¤Â 21 ÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ·
Î·È Ã·Ì¤ÓÂ˜ ·Á¿Â˜) Î·È ∫¿ÚÏÔ˜ ∫Ô˘·ÚfiÓ (£¤Ïˆ Î·È ÙË Ì·Ì¿ ÛÔ˘).
™˘Ì‚Ô˘Ï‹, ÏÔÈfiÓ, ÙÔ˘ ∞ÚÈ¿Á· ÚÔ˜ ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙÂ ÁÚ¿ÊÂÈ: «ªËÓ
ÚÔÛ·ıÂ›ÙÂ Ó· ‰ÒÛÂÙÂ ‚¿ıÔ˜ ÛÙÔ˘˜ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÂ˜. °Ú¿„ÙÂ ÎÈ ÂÈÎÂ-
ÓÙÚˆıÂ›ÙÂ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·. ∞Ó ¤¯ÂÙÂ ‚¿ıÔ˜, ·fi„ÂÈ˜ Î·È Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·-
Ù·, ı· ‚ÁÔ˘Ó ·fi ÌfiÓ· ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·». ∫È ·Ó ‰ÂÓ ¤¯ˆ ‚¿ıÔ˜; £·
Ë‰‹Íˆ ·fi ÌÈ· Ù·Ú¿ÙÛ· Ó· Âı¿Óˆ Î·È ı· ÌÂ ¿ÚÂÈ Ô ¿ÓÂÌÔ˜...

ñ ∫È fiÙ·Ó ÙÔÓ ÚÒÙËÛ·Ó ÁÈ·Ù› ¤¯ÂÈ Ù¤ÙÔÈ· ÂÌÌÔÓ‹ ÌÂ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ, Â›-
Â: «¢ÂÓ ¤¯ˆ ÂÌÌÔÓ‹. ™ÙÈ˜ ÈÛÙÔÚ›Â˜ ÌÔ˘, Ô ı¿Ó·ÙÔ˜ Â›Ó·È ·ÊÔÚÌ‹
ÁÈ· ÌÈ· Ó¤· ·Ú¯‹. √ ı¿Ó·ÙÔ˜ Ê¤ÚÓÂÈ ÙË ˙ˆ‹».

ñ ∂ÌÊ·Ó›ÛÙËÎÂ ÛÙËÓ TÒÓÈ· M·ÚÎÂÙ¿ÎË Ë ŸÏÈ· §·˙·Ú›‰Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ
ÙÈÌËÙÈÎ‹ ÂÎ‰‹ÏˆÛË ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙË˜. °Ï˘Î‡Ù·ÙË Î·È Û˘Ì·ı¤ÛÙ·ÙË. ∂›-
Ó·È ÌÈ· ÊÈÁÔ‡Ú· Ô˘ ·Ï¿ ÛÂ ÎÂÚ‰›˙ÂÈ ÌÂ ÙËÓ ·‡Ú· ÙË˜. ∫È fiˆ˜ ÌÈ-
ÏÔ‡ÛÂ ÁÈ· Ù· ‰ÂÈÏ¿ ‚‹Ì·Ù¿ ÙË˜, Î·È Ù· ÚÒÙ· ¿Á¯Ë ÙË˜ Ó· ·›˙ÂÈ
Ê˘ÛÈÎ¿, Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙË ˙ˆ‹, ¯Ù‡ËÛÂ Ô Û˘Ó·ÁÂÚÌfi˜. °È· Î¿ÌÔÛË
ÒÚ·. ∂ÍˆÁ‹ÈÓÔÈ, ‚ÚÈÎfiÏ·ÎÂ˜, ÎÔ˘ÏÙÔ˘ÚÈ¿ÚË‰Â˜ ÌÂ Î·ÛÎfiÏ; ∫·ÓÂ›˜
‰ÂÓ Í¤ÚÂÈ. √ ∑ÔÚ˙ ÃˆÚ·Ê¿˜ ¤ÛˆÛÂ ÌÂ ¯ÈÔ‡ÌÔÚ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÌÈ-
ÌÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ ÌÈÎÚfiÊˆÓÔ (!) ÙÔÓ ÂÎÓÂ˘ÚÈÛÙÈÎfi ıfiÚ˘‚Ô ÙÔ˘ Û˘Ó·-
ÁÂÚÌÔ‡. π·Ô˘È·Ô˘È·Ô˘... ¢ÂÓ ÙÔ ÎÚ‡‚ˆ. ∆ÔÓ ¿ˆ ÔÏ‡ ÙÔÓ ÚfiÂ-
‰ÚÔ. ¡· ÙÔ ˆ; ∆Ô Ï¤ˆ: Â›Ó·È Ì¤ÁÎÏ·! (Û¯Â‰fiÓ ÔÚÎ›˙ÔÌ·È fiÙÈ ‰ÂÓ ı·
¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹Ûˆ Í·Ó¿ ·˘Ù‹Ó ÙË Ï¤ÍË. ∆Ô ¤¯ˆ ÎÔ˘Ú¿ÛÂÈ ÙÔ ı¤Ì·...)

ñ ŸÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ∆Ú›ÙË... ∞-ÌÂ-Ì·-ÌÏÔÌ Î·È Ù· ÏÔÈ¿. ∂, ·Ì¿Ó
È· ÌÂ ·˘Ùfi ÙÔ ¿Á¯Ô˜ Ó· ‰È·Ï¤Áˆ Ù·ÈÓ›Â˜... ∞˘Ù‹Ó ÙË ÊÔÚ¿ ı· ·ÎÔ-
ÏÔ˘ı‹Ûˆ ÙÔ ÚÂ‡Ì· Î·È fiÔ˘ Ìˆ. ¶¿ÓÙˆ˜ ¤¯ˆ ÌÈ· ˘Ô„›· fiÙÈ Ë
Ù·ÈÓ›· ∞ÓÔÈ¯Ùfi¯ÚˆÌ· Ì¿ÙÈ· ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· Â›Ó·È Î·Ï‹. ∂, ı· ¤ÛÎ·Á·,
·Ó ‰ÂÓ ÙÔ ¤ÏÂÁ·...

Sotiris Babatzim (donkihotis@hotmail.com)

™ÔÙÈÁÎ› KÔ˘ÁÈ·Ù¤: H
ÔÌÔÚÊÈ¿ ÙÔ˘ ‰¿ÛÔ˘˜
¤ÁÎÂÈÙ·È ÛÙËÓ ÔÈÎÈÏ›· 
ÙˆÓ ‰¤ÓÙÚˆÓ.

¶ÚfiÂ‰ÚÔ˜: ÿÔ˘›Ô˘›Ô˘›Ô˘, ¤Î·ÓÂ Ô Û˘Ó·ÁÂÚÌfi˜.

∆ι’ ασήµαντον αφορµή
βλέπουµε κι ό,τι µας τύχει

MÈÚ¿ÓÙ· T˙Ô˘Ï¿È: ¢ÂÓ ¤¯ˆ Î·ÌÈ¿
Û¯¤ÛË ÌÂ ÙËÓ Ù·ÈÓ›· AÓÔÈ¯Ùfi¯ÚˆÌ·
Ì¿ÙÈ·. EÁÒ ¤Î·Ó· ÙËÓ Ù·ÈÓ›· EÁÒ, 
ÂÛ‡ Î·È fiÏÔÈ ÔÈ ÁÓˆÛÙÔ›.

KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ °È¿ÓÓ·ÚË˜:
TÔ ‹Ú· ÙÔ Á… ‚Ú·‚Â›Ô,
Â›‰Â˜ ÚÂ … ÌÔ˘;
(ÏÔÁÔÎÚÈÛ›·)

OLYMPION PAVLOS ZANNAS

13:00 International Competition
µÔÚÈÓ¤˜ ÔÏÈÙÂ›Â˜ / Les etats nordiques - 94’
Denis Cote, Canada 2005
O.V. French/English sub.

15:00 ID-05
™È‰ÂÚ¤ÓÈÔ ÓËÛ› / Jazireh ahani - 90’
Mohammad Rasoulof, Iran 2005
O.V. Farsi/English sub.

17:00 ID-05
™ÙÔÈ¯ËÌ¿ÙÈÛÂ ÙË ˙ˆ‹ ÛÔ˘ / Spiele Leben - 98’
Antonin Svoboda, Austria - Switzerland 2005
O.V. German/English sub.

19:30 Someone to Watch
∞ÓÔÈ¯Ùfi¯ÚˆÌ· Ì¿ÙÈ· / Les yeux clairs - 87’
Jerome Bonnell, France 2005
O.V. French/English sub.

22:00 Young Americans
Police Beat - 81’
Robinson Devor, USA 2005
O.V. English

24:00 Seijoun Suzuki Tribute
°ÂÓÓËÌ¤ÓÔ˜ ‰ÔÏÔÊfiÓÔ˜ / Koroshi No Rakurin - 91’
Seijun Suzuki, Japan 1967
O.V. Japanese/English sub.

TONIA MARKETAKI FRIDA LIAPPA

11:00 Michael Winterbottom Tribute
ªÂ›ÓÂ Ì·ÎÚÈ¿ ÌÔ˘ / Go Now - 81’
Michael Winterbottom, UK 1995
O.V. English.

13:00 Out of Competition
•¤ÓÔ ‰¤ÚÌ· / Fremde Haut - 97’
Angelina Maccarone, Germany - Austria 2005
O.V. German, Farsi/English sub.

15:30 Patrice Chereau Tribute
Hotel de France - 100’
Patrice Chereau, France 1987
O.V. French/English sub.

18:00 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

20:30 International Competition
AÓıÚˆÔ˜ ÛÚÒ¯ÓÂÈ Î·ÚfiÙÛÈ / Man Push Cart - 87’
Ramin Bahrani, USA 2005
O.V. English, Urdu/English sub.

23:00 Hou Hsiao-Hsen Tribute
√ ¿ÓıÚˆÔ˜ Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜ (∏ ÌÂÁ¿ÏË ÎÔ‡ÎÏ· ÙÔ˘ ÁÈ-
Ô˘) / Erzi De Da Wan-ou - 35’

∆· ·È‰È¿ ·fi ÙÔ ºÂÓÁÎÔ˘¤È / 
Fengkuei Lai De-ren - 101’
Hou Hsiao-hsien, Taiwan 1983
O.V. Mandarin,Taiwanese/English sub.

JOHN CASSAVETES

13:00 Focus on New Irish Cinema
√ AÓÙ·Ì ÎÈ Ô ¶ÔÏ / Adam & Paul - 85’
Lenny Abrahamson, Ireland 2004
O.V. English

15:30 ID-05
∏ ÚÔ‰ÔÛ›· / La Trahison - 80’
Philippe Faucon, France - Belgium 2005
O.V. French,Arabic/English sub.

18:00 ID-05
∂ÁÎ·Ù·ÏÂÈÌÌ¤ÓË ÁË / Sulanga Enu Pinisa - 108’
Vimukthi Jayasundara, France - Sri Lanka 2005
O.V. Shinhalese/English sub.

20:30 Young Americans
∂ÎÂ› ¤Íˆ / On the Outs - 82’
Lori Silverbush, Michael Skolnik, USA 2004
O.V. English

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

STAVROS TORNES

11:00 Kutlug Ataman Tribute
∏ §fiÏ· ÎÈ Ô ªÈÏÈÓÙÈÎ›ÓÙ / Lola + Bilidikid - 91’
Kutlug Ataman, Germany 1998
O.V. German,Turkish/English sub.

13:00 Balkan Survey Main Selection
∫ÔÚÒÓ·-ÁÚ¿ÌÌ·Ù· / Yazi Tura - 110’
Ugur Yucel, Turkey - Greece 2004
O.V.Turkish/English sub.

15:30 Mexican Cinema
ºÚ›ÓÙ· / Frida, naturaleza viva - 108’
Paul Leduc, Mexico 1983
O.V. Spanish/English sub.

18:00 Balkan Survey Special Screenings
√ ∫Ô˘ÎÔ‡ÌÈ / ∫ukumi - 107’
Isa Qosja, UNMI Kosovo - Croatia 2005
O.V. Albanian/English sub.

20:30 Focus on New Danish Cinema
∞ÓıÚˆÔÎÙÔÓ›· / Drabet - 100’
Per Fly, Denmark 2005
O.V. Danish/English sub.

23:00 Balkan Survey Main Selection
Afi Ù¿ÊÔ ÛÂ Ù¿ÊÔ / Odgrobadogroba - 103’
Jan Cvitkovic, Slovenia 2005
O.V. Slovenian/English sub.

ODEON - PLATIA

15:00 Michael Winterbottom Tribute
∫ˆ‰ÈÎfi˜ 46 / Code 46 - 92’
Michael Winterbottom, UK - USA 2003
O.V. English

17:30 Hou Hsiao-Hsen Tribute
∫·ÏÔÎ·›ÚÈ ÌÂ ÙÔÓ ·Ô‡ / Tong-tong Te Jiaqi - 98’
Hou Hsiao-hsien, Taiwan 1984
O.V. Mandarin/English sub.

20:00 Patrice Chereau Tribute
√ ÏËÁˆÌ¤ÓÔ˜ ¿Ó‰Ú·˜ / L'Homme blesse - 109’
Patrice Chereau, France 1983
O.V. French

22:30 Mexican Cinema
£¤Ïˆ Î·È ÙË Ì·Ì¿ ÛÔ˘ / Y tu mama tambien - 105’
Alfonso Cuaron, Mexico - USA 2001
O.V. Spanish/English sub.

22 TPITH ñ TUESDAY

11:00 George Panousopoulos Tribute
ªÈ· Ì¤Ú· ÙË Ó‡¯Ù· / Mia mera ti nyhta - 112’
°ÈÒÚÁÔ˜ ¶·ÓÔ˘ÛfiÔ˘ÏÔ˜ / George
Panoussopoulos, Greece 2001
O.V. Greek/English sub.

13:30 Documentaries
∂ÎÙfi˜ Û¯Â‰›Ô˘ / Ektos schediou - 64’
ª¤ÓÈÔ˜ ¢›ÙÛ·˜ / Menios Ditsas, Greece 2005
O.V. Greek/English sub.

15:15 Feature Films
§Ô˘ÎÔ˘Ì¿‰Â˜ ÌÂ Ì¤ÏÈ / Loukoumades me meli - 90’
ŸÏÁ· ª·Ï¤· / Olga Malea, Greece 2005
O.V. Greek/English sub.

17:15 Feature Films
∆Ô fiÓÂÈÚÔ ÙÔ˘ ÿÎ·ÚÔ˘ / To oniro tou Ikarou - 90’
∫ÒÛÙ·˜ ¡¿ÙÛË˜ / Costas Natsis, Greece 2005
O.V. Greek/English sub.

19:30 Feature Films
∏ Â‡ÎÔÏË §›· / Efkoli Lia - 84’
µ·ÁÁ¤ÏË˜ ™Â˚Ù·Ó›‰Ë˜ / Vangelis Seitanidis,
Greece 2005 ñ O.V. Greek/English sub.

21:30 Spotlights
TÈÌËÙÈÎ‹ ∂Î‰‹ÏˆÛË ∫ÒÛÙ·˜ ª·ÓÔ˘Û¿ÎË˜ /
Honourary Ceremony Costas Manoussakis
√ Êfi‚Ô˜ / O Fovos - 116’
Greece 1966 ñ O.V. Greek/English sub.

24:00 Midnight Screenings
· - 18’.
O.V. No Dialogue
ŒÓ·˜ ÎfiÛÌÔ˜ ÊÙÈ·ÁÌ¤ÓÔ˜ ·fi ‰¿ÎÚ˘· / Enas
kosmos ftiagmenos apo dakrya - 60’
O.V. Greek/English sub.
To Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ‚fiÚÂÈÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ / 
Die Nordend Strasse - 52’
O.V. German/English sub.

11:00 Documentaries
Black ªÂÂÂ... / Black Beh... - 78’
£fi‰ˆÚÔ˜ ª·Ú·ÁÎfi˜ / Thodoros Marangos,
Greece 2005
O.V. Greek/English sub.

12:45 Feature Films
ŸÌËÚÔ˜ / Omiros - 105’
∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ °È¿ÓÓ·ÚË˜ / Constantine Giannaris,
Greece 2005
O.V. Greek, Albanian/English sub.

15:00 International Competition
∂ÚˆÙÂ˘Ì¤ÓÔÈ / Lianren - 104’
Wang’g-Tai, Taiwan 2005
O.V. Mandarin/English sub.

17:30 Feature Films
∆Û›Ô˘... / Tsiou... - 83’
ª¿ÎË˜ ¶··‰ËÌËÙÚ¿ÙÔ˜ / Makis Papadimitratos,
Greece 2005
O.V. Greek/English sub.

19:30 Patrice Chereau Tribute
TÈÌËÙÈÎ‹ ∂Î‰‹ÏˆÛË ¶·ÙÚ›˜ ™ÂÚfi / Honourary
Ceremony Patrice Chereau
Gabrielle - 90’
France-Italy 2005
O.V. French/English sub.

22:00 Feature Films
£˘Ì¿Ì·È / Thymame - 104’
¢ËÌ‹ÙÚË˜ ∫ÔÏÏ¿ÙÔ˜ / Dimitris Kollatos,
Greece 2005
O.V. Greek/English sub.

24:00 ∆·ÈÓ›· ¤ÎÏËÍË / Suprise film
O.V. English/Greek sub.

√ ¢·›ÌˆÓ ÙÔ˘ Ù˘ÔÁÚ·ÊÂ›Ô˘ ¯Ù‡ËÛÂ Î·È Ë ‚·ıÌÔÏÔÁ›· ÙË˜ Ù·ÈÓ›·˜ √ ¡ÔÛÙ·ÏÁfi˜
ÛÙËÓ ‰Â‡ÙÂÚË ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙË˜ ‰ËÌÔÛÈÂ‡ÙËÎÂ 5,052 ·ÓÙ› ÁÈ· 4,362 Ô˘ Â›Ó·È Ë ÛˆÛÙ‹…
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Με θέµα το σενάριο στον κινηµατογρά-
φο και µάλιστα από δύο πολύ επιτυχη-
µένους µεξικανούς σεναριογράφους,
τον Guillermo Arriaga και τον Carlos
Cuaron, έγινε σήµερα το δεύτερο
Masterclass του 46ου Φεστιβάλ.
Στη γεµάτη αίθουσα του Τζον Κασσα-
βέτης, µε νέουςανθρώπους καθισµέ-
νους ακόµη και στα σκαλιά του διαδρό-
µου της αίθουσας, οι δύο Μεξικανοί,
που µε το έργο τους έχουν ξεπεράσει
τα σύνορα της πατρίδας τους, ανέλυ-
σαν τον τρόπο µε τον οποίο σκέφτο-
νται και δουλεύουν. Συντονίστρια της
συζήτησης ήταν η καλλιτεχνική διευθύ-
ντρια του Balkan Fund –το οποίο σήµε-
ρα ολοκληρώνει τις εργασίες του µε
την απονοµή των βραβείων– Χριστίνα
Κάλλας-Καλογεροπούλου.
Ο Guillermo Arriaga είναι επίσης συγ-
γραφέας τριών µυθιστορηµάτων, ενώ τι-
µήθηκε στο φετινό φεστιβάλ των Κα-
νών µε το βραβείο καλύτερου σεναρίου
για την ταινία Οι τρεις ταφές του Μελκιά-
δες Εστράδα (2005). «Ο κινηµατογράφος
είναι µια νέα τέχνη. Ακόµη προσπαθούµε
να βρούµε τον τρόπο να διηγούµαστε κινη-
µατογραφικές ιστορίες. Πολλοί µε ρωτούν
γιατί προτιµώ τη µη γραµµική αφήγηση. Η
απάντηση είναι, γιατί η ζωή η ίδια δεν είναι
γραµµική. Ο καθένας από εµάς βρίσκει τις
δικές του δοµές στο σενάριο. Και τελικά
δεν αποφασίζουµε εµείς. Η ιστορία που α-
φηγούµαστε αποφασίζει. Εµένα µε οδηγεί
το ένστικτό µου», είπε ξεκινώντας την ει-
σήγησή του.
Στην ερώτηση για τον τρόπο µε τον ο-
ποίο γράφει τα σενάριά του, ο Arriaga
απαντά ότι ποτέ δεν γράφει σκελετό
για τις ιστορίες του και ποτέ δεν κάνει
έρευνα για τους χαρακτήρες του. Προ-
τιµά να µην ξέρει απολύτως τίποτα. Α-
νακαλύπτει την ιστορία και οι χαρακτή-
ρες της τού αποκαλύπτονται σταδιακά.
Χρειάζεται περίπου 18 γραφές του σε-
ναρίου µέχρι να φτάσει στην πρώτη, εί-
πε µεταξύ σοβαρού και αστείου. Χρειά-
στηκε πάντως δυόµισι χρόνια για να ο-
λοκληρώσει τις Τρεις ταφές του Μελκιά-

δες Εστράδα.
Ωστόσο, αυτός ο τρό-
πος εργασίας φαίνεται
στον επίσης βραβευ-
µένο Carlos Cuaron
(Μόνο µε το ταίρι σου,
Θέλω και τη µαµά σου),
δεύτερο εισηγητή του
σηµερινού master-
class, «ένα µεγάλο
µπέρδεµα». Ο Cuaron
χρειάζεται «τάξη»
στη δουλειά του, ό-
πως είπε. Ψάχνει τους
χαρακτήρες του, κρατάει σηµειώσεις. Α-
ναφέρθηκε εκτενώς στον τρόπο µε τον
οποίο τα σενάρια µετατρέπονται σε ται-
νίες, ακόµη και σε εκείνα που δεν µετα-
τρέπονται ποτέ. Ειδικά για τη δεύτερη
περίπτωση, είπε πόσο οδυνηρή είναι αυ-
τή η διαδικασία για τον σεναριογράφο:
«είναι σαν να έχει ολοκληρωθεί η εγκυµοσύ-
νη και να µη γεννήσεις ποτέ», είπε χαρα-
κτηριστικά. Για το λόγο αυτό άλλωστε,
µετά από 8 ταινίες µικρού µήκους που
έχει γράψει και σκηνοθετήσει ο ίδιος,
τον επόµενο χρόνο ετοιµάζεται να σκη-
νοθετήσει την πρώτη µεγάλου µήκους
ταινία του. Έγινε σεναριογράφος µε πε-
ρίπου τυχαίο τρόπο. Είχε πάει να βοηθή-
σει τον αδελφό του σε κάποιο γύρισµα
και, κάπως έτσι, ο Alfonso Cuaron σχε-
δόν τού επέβαλλε να γράφει τις ταινίες
που εκείνος σκηνοθετεί.

Μια ενδιαφέρουσα συζήτηση που πυ-
ροδότησε ο Guillermo Arriaga για τον
προσδιορισµό του «δηµιουργού» µιας
ταινίας, ακολούθησε. «∆ιαφωνώ κάθετα
µε την έκφραση ‘µια ταινία του...’. Η ταινία
δεν είναι µόνο του σκηνοθέτη», είπε. «Οι
σεναριογράφοι δεν βρίσκονται πίσω από
τον σκηνοθέτη, βρίσκονται δίπλα του. Ποιος
αποφάσισε ότι ο δηµιουργός είναι ο σκηνο-
θέτης; Τα Cahiers du Cinema πριν από 50
χρόνια; Ας το ξαναβάλουµε στο τραπέζι να
το συζητήσουµε. Πιστεύω ότι ‘δηµιουργός’
(author/auteur) είναι άλλες φορές ο σκηνο-
θέτης, άλλες ο σεναριογράφος και –πολύ
συχνά– ο παραγωγός. Ποιανού είναι λοιπόν
η ταινία; Μάλλον εκείνου που έχει τη µεγα-
λύτερη δύναµη. Και συχνά η δική µας δου-
λειά κακοποιείται. Για µένα, η συγγραφή ε-
νός βιβλίου και ενός σεναρίου είναι το ίδιο
πράγµα».

Eγκαινιάζεται σήµερα στις 20:00 στο Aλατζά Iµαρέτ (Kασσάνδρου 91-93)
η έκθεση φωτογραφιών και ντοκουµέντων του σκηνοθέτη, σεναριογρά-
φου και παραγωγού του κινηµατογράφου Nίκου Παπατάκη, µε πρώτη ύ-
λη τα πλούσια αποθέµατα του αρχείου του Γιάννη Kονταξόπουλου.
O χώρος του Aλατζά Iµαρέτ έχει διαµορφωθεί ιδανικά για να φιλοξενή-
σει τις ανάγκες της έκθεσης, που επιµελήθηκε η Mάριον Iγγλέση. «Ήταν
µεγάλη πρόκληση για ‘µένα να καταφέρω να κρεµάσω τις φωτογραφίες σ’ ένα
ιστορικό, διατηρητέο κτήριο χωρίς να αγγίξω τους τοίχους. Σχεδίασα τέσσερις σι-
δερένιες καµπύλες σαν ουράνια τόξα, που δηµιουργούν ‘ένα θόλο µέσα στο θό-
λο’ και τονίζουν την αρχιτεκτονική του τζαµιού, τραβώντας το βλέµµα του θεα-
τή προς τα πάνω».
H έκθεση µέσα από αφίσες, γράµµατα, προσωπικές φωτογραφίες και εκ-
δόσεις σεναρίων παρακολουθεί τη ζωή και το έργο του Παπατάκη από
την εποχή που έγινε γνωστός στο Παρίσι ως ιδιοκτήτης του καµπαρέ
«Tο κόκκινο Pόδο», στην πρώτη του ενασχόληση µε τον κινηµατογρά-
φο, ως παραγωγός των ταινιών Ένα ερωτικό άσµα του Jean Genet και Σκιές
του Tζων Kασσαβέτη και ακολουθεί τη σκηνοθετική του πορεία µε φω-
τογραφίες από τις πέντε ταινίες του, Oι Άβυσσοι, Oι Bοσκοί, Gloria Mundi, H
Φωτογραφία και Oι Iσορροπιστές. H έκθεση έχει επενδυθεί µουσικά µε την
πρωτότυπη ηλεκτρονική µουσική του Pierre Barbaud, για τις ταινίες Άβυσ-
σοι και Bοσκοί της Συµφοράς, και εµπλουτιστεί µε την παράλληλη προβολή,
σε µια άλλη αίθουσα, του ντοκιµαντέρ της γαλλικής τηλεόρασης (1971)
για τον Παπατάκη, µε τη συµµετοχή του ίδιου του δηµιουργού.
O Γιάννης Kονταξόπουλος, συγγραφέας του βιβλίου για το σκηνοθέτη, α-

ναφέρει στο σηµείωµα της έκθεσης: «Oι φωτογραφίες και τα ντοκουµέντα
αυτά συλλέχθηκαν την (παλιά καλή) εποχή που ήµουν φοιτητής στη Γαλλία. Tην
εποχή λοιπόν που ο µοντερνισµός έβγαζε από τη µέθη του ακόµα και το Παρίσι
[…] ένα παιχνίδι της τύχης µού άνοιξε ένα µυστικό παράθυρο στον κόσµο του
Παπατάκη», για να συµπληρώσει σε άλλο σηµείο πως «οι 100 περίπου επι-
λεγµένες φωτογραφίες της έκθεσης είναι ισάριθµα αντικλείδια αυτού του υπέ-
ροχου κόσµου».
H έκθεση θα διαρκέσει έως τις 28 Nοεµβρίου.

Eπιµέλεια: Γεωργία Aλεξοπούλου

NΙΚΟΣ ΠΑΠΑΤΑΚΗΣ: «H διασπορά και η κραυγή του σώµατος»

Tο µέλλον των εθνικών µηχανισµών ενίσχυσης 
του κινηµατογράφου στην Ευρωπαϊκή Ενωση. 

Οι δράσεις της EFAD
Θεσσαλονίκη, 21 Νοεµβρίου 2005

Εκπρόσωποι της EFAD (Εuropean Film Agency Directors) την
οποία απαρτίζουν οι ∆ιευθυντές των Εθνικών Φορέων Κινηµα-
τογράφου 25 χωρών της Ε.Ε. συνεδρίασαν χθες στο πλαίσιο
του Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Θεσσαλονίκης.
Tο µέλλον των εθνικών µηχανισµών ενίσχυσης του κινηµατο-
γράφου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι δράσεις και οι πρωτοβου-
λίες της EFAD, καθώς και οι εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο
στον οπτικοακουστικό τοµέα, θα αναπτυχθούν κατά τη διάρ-
κεια συνέντευξης τύπου, η οποία θα πραγµατοποιηθεί σήµερα
στις 12:00 στην Αποθήκη Γ.
Το Ελληνικό Κέντρο Κινηµατογράφου θα εκπροσωπήσει ο Α-
ντιπρόεδρος, κ. Βασίλης Mαζωµένος. Το πάνελ θα απαρτίζεται
επίσης από τους Jonathan Davis, UK Film Council, Jeanne
Brunfaut, CFWB Belgium,Alessandra Priante, Direzione
Generale Cinema Italy, Έλενα Χριστοδουλίδου, Υπουργείο Πο-
λιτισµού Κύπρου.
Η συνέντευξη τύπου απευθύνεται τόσο στους δηµοσιογρά-
φους, όσο και στους επαγγελµατίες του οπτικοακουστικού το-
µέα προκειµένου να γνωστοποιηθεί η ταυτότητα, ο ρόλος και
οι  πρωτοβουλίες της EFAD.
Η πληροφόρηση η οποία θα παρουσιαστεί θα είναι σε συνέ-
χεια της επίσηµης  συνάντησης της EFAD µε την Επιτροπή η ο-
ποία πραγµατοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 9 Νοεµβρίου πα-
ρουσία της Κοινοτικής Επιτρόπου κ.Viviane Reding.
Θα παρουσιαστούν µεταξύ άλλων οι εξελίξεις σχετικά µε την
πορεία υιοθέτησης του κοινοτικού  προγράµµατος MEDIA το
οποίο αναµένεται να διαρκέσει από το 2007 έως το 2013 µε έ-
ναν προϋπολογισµό η βάση του οποίου ανέρχεται στα 1.055
δισεκατοµµύρια ευρώ. Η δοµή του προγράµµατος είναι ήδη
δοκιµασµένη και έχει σαν στόχο την ενίσχυση του τοµέα της
διανοµής, της κατάρτισης και της ανάπτυξης.
Μεταξύ των στόχων της EFAD είναι η διατήρηση της ύπαρξης
σε κοινοτικό επίπεδο των εθνικών µηχανισµών ενίσχυσης του
κινηµατογράφου. Τα µέλη της EFAD βρίσκονται επίσης σε δια-
πραγµατεύσεις µε την Επιτροπή προκειµένου να µην εφαρµο-
στεί αυστηρότερη και πιο περιοριστική  πολιτική σχετικά µε
τις εθνικές επιχορηγήσεις στον τοµέα του κινηµατογράφου.
Επίσης, τα µέλη της δραστηριοποιούνται στο επίπεδο της ανα-
θεώρησης της Οδηγίας για Την Τηλεόραση Χωρίς Σύνορα, της
δηµιουργίας ψηφιακών ταινιοθηκών, της ανάπτυξης της συνερ-
γασίας µεταξύ των εθνικών φορέων ενίσχυσης του κινηµατο-
γράφου και της Επιτροπής για την ψηφιοποίηση των καινού-
ριων παραγόµενων κινηµατογραφικών έργων προκειµένου να
αυξηθεί η κυκλοφορία τους στις κινηµατογραφικές αίθουσες.

MASTERCLASS: GUILLERMO ARRIAGA-CARLOS CUARON
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ΠPOΓPAMMA MASTERCLASSES
Tρίτη, 22 Noεµβρίου, 11:00 - Aίθουσα Τζον Κασσαβέτης
Masterclass: Park Chan-wook
∆ιάλεξη του ανερχόµενου κορεάτη σκηνοθέτη (Sympathy for Mr.Vengeance, Oldboy, Η
εκδίκηση µιας κυρίας).

Tρίτη, 22 Noεµβρίου, 19:00
Στο Μικρό Θέατρο της Μονής Λαζαριστών, στην έδρα της ∆ραµατικής Σχολής του
Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδας, συνεχίζεται το masterclass το οποίο ξεκίνησε
µε επιτυχία την Κυριακή η Cathleen Leslie, η actor’s coach από τα Actors Studio.
Με τον τρόπο αυτό ξεκινά µία νέα συνεργασία ανάµεσα στο Φεστιβάλ και το ΚΘΒΕ
σε ένα πλαίσιο που αφορά µία ουσιαστική διάσταση του κινηµατογράφου: την καθο-
δήγηση των ηθοποιών µπροστά στην κάµερα.
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Tι σας έκανε να επανακυκλοφορήσετε την ταινία Gloria
Mundi µετά από τριάντα χρόνια, ενώ την είχατε σε πλήρη
απόσυρση και που ουσιαστικά, µετά τις βοµβιστικές ε-
νέργειες του εθνικιστικού «Mυστικού Στρατού» στις αί-
θουσες που προβαλλόταν, δεν την είχαν δει παρά ελάχι-
στοι; Eίναι οι ιστορικές συγκυρίες ή κάτι άλλο;
Παρόλο που η ταινία πραγµατεύεται για µια ακόµα φορά το Γαλλο-
Aλγερινό πόλεµο, στην πραγµατικότητα είναι µια ταινία πολύ προ-
σωπική. Θέµα της είναι τα βασανιστήρια, αλλά όχι απαραίτητα αυτά
των πολιτικών καθεστώτων και της αστυνοµίας· τα βασανιστήρια
µεταξύ ανθρώπων γενικότερα. Στις σχέσεις µεταξύ µητέρας και γι-
ου, µεταξύ εραστών, όπου υπάρχει σχέση εξουσίας και εξαρτώµε-
νου.Aυτή ήταν η αρχική µου ιδέα, και συνέπεσε µε τη διάλυση του
γάµου µου µε την Όλγα Kαρλάτου. Eίχαµε περάσει δέκα χρόνια
µαζί, ήµασταν στα πρόθυρα χωρισµού, γιατί θέλοντας να της κατευ-
θύνω την καριέρα, ουσιαστικά έµπαινα εµπόδιο σε αυτήν. Έτσι θέ-
λησα µε αυτήν την ταινία να της κάνω ένα δώρο: να δείξει όλη τη
γκάµα του ταλέντου της. ∆υστυχώς, η καριέρα της ίδιας της ταινίας
κράτησε δύο ηµέρες.Aπό τότε µέχρι πρόσφατα αρνιόµουν να την
ξαναδώ. Mου είχε αφήσει µια ιδιαίτερα πικρή και επώδυνη ανάµνη-
ση.Aφορµή να την ξαναδώ έγινε ο Γιάννης Kονταξόπουλος και το
βιβλίο του πάνω στο έργο µου. Ξαφνικά συνειδητοποίησα ότι όλα τα
θέµατα που έθιγε το Gloria Mundi είναι απολύτως επίκαιρα. Έτσι
την ξαναµόνταρα, προσθέτοντας µάλιστα σκηνές που γύρισα τώρα,
ανατρέποντας την αρχική βερσιόν.

Kαι είναι µεγάλη ειρωνεία ότι η νέα πρεµιέρα της ταινίας
αυτής συµπίπτει µε την πρόσφατη εξέγερση των νεαρών
γόνων τρίτης γενιάς µεταναστών, ουσιαστικά τα παιδιά
και τα εγγόνια αυτών που υπερασπιστήκατε εσείς ο ίδιος
µε την πολιτική σας στάση και τις ταινίες σας. Σαν η ιστο-
ρία να εκδικείται για τα χαµένα χρόνια, για τους χαµέ-
νους αγώνες…
Mόνο που αυτή τη φορά ο αγώνας δεν είναι για ανεξαρτησία, αλλά
για το δικαίωµα της πλήρους ενσωµάτωσής τους στο σύστηµα! Για
το δικαίωµα µεριδίου της πίτας της κοινωνίας της κατανάλωσης. Γι'
αυτό καίνε συµβολικά αυτοκίνητα. ∆εν είναι επανάσταση, γιατί για
να αλλάξεις την κοινωνία χρειάζεται ένα ιδεολογικό πλαίσιο, που
δεν υπάρχει πια. Όλα τα µεγάλα κινήµατα πέθαναν µετά την πτώ-
ση του τείχους, αναγκάζοντας τους αριστερούς να καταθέσουν τα ό-
πλα. Παραχωρώντας έτσι την απόλυτη κυριαρχία στο καπιταλιστικό
µοντέλο.

Kάθε σας ταινία ήταν για σας µια πολιτική πράξη. Mετα-
νιώνετε που δεν κάνατε περισσότερες ταινίες; Που δεν
γίνατε ένας επαγγελµατίας της βιοµηχανίας του κινηµα-
τογράφου;
Kαθόλου. Ήδη, κι αυτές που έκανα µου κόστισαν χρόνια προσπά-
θειας και ψυχικής οδύνης. Θα µπορούσα κάλλιστα να είχα σταµατή-
σει στην πρώτη µου ταινία, τις Aβύσσους, και θα ήµουν πλήρως ι-
κανοποιηµένος.Aλλά, όπως έχω πει πολλές φορές, είναι πάντα µια

ανάγκη που µε κάνει να θέλω να κάνω µια ταινία. Έχοντας ζήσει
στην Eλλάδα τις περιπέτειες και τις σκληρές εµπειρίες που έζησα,
έπρεπε να κάνω τις ταινίες που έκανα σαν µια εκδίκηση, µια κραυ-
γή ενάντια σε ό,τι είχα περάσει.Tο ίδιο µε τις γαλλικές µου ται-
νίες.Πάλι η εκδίκηση, η κραυγή. Kλείσιµο ανοιχτών λογαριασµών.

Mε την Aιθιοπία δεν έχετε «ανοιχτούς λογαριασµούς»;Tο
“ Όλοι οι δρόµοι προς την απόγνωση”, η µυθιστορηµατι-
κή σας αυτοβιογραφία, δεν θα µπορούσε να γίνει ταινία;
Ό,τι ανοιχτούς λογαριασµούς είχα στην Aιθιοπία, ήταν µε την ελληνι-
κή παροικία της Aντίς Aµπέµπα.Aυτά τα έβαλα µέσα στους Bο-
σκούς. ∆εν είναι ίσως τυχαίο ότι όταν την έπαιξα σε ελληνικό κοινό
φοιτητών στο Παρίσι (και ήταν από όλους τους πολιτικούς χώρους,

κοµουνιστές, όλοι) κάποιος πετάχτηκε και είπε, απαξιωτικά βέβαια,
«αυτή είναι ταινία από το Kογκό». Eίχε απόλυτο δίκιο! Ήταν µια ται-
νία ενός ελληνοαφρικανού.

Συχνά προσοµοιάζουν τις ταινίες σας µε αυτές του Luis
Bunuel.Yπάρχει όντως επιρροή;
Yπάρχει πράγµατι αισθητική συγγένεια, αλλά δεν είναι κάτι που το
επιδίωξα. Oι κανόνες που εγώ βασίζοµαι είναι αυτοί της αρχαίας
τραγωδίας: ενότητα χώρου, χρόνου, δράσης, κάθαρση.Aυτά στις ται-
νίες του Bunuel δεν υπάρχουν. Ίσως το µόνο κοινό µας είναι το πα-
ράλογο, αλλά αν έχω επηρεαστεί από κάτι είναι τα θεατρικά κινήµα-
τα του µεταπολεµικού Παρισιού, όταν στο καµπαρέ που διηύθυνα,
το «La Rose Rouge», παίζαµε κάθε βράδυ τέτοια έργα. Kι εγώ ήθε-
λα ένα θεατρικό σινεµά.

Στο «La Rose Rouge» συνδεθήκατε µε τους σηµαντικότε-
ρους καλλιτέχνες και διανοούµενους της εποχής, θρύλους
του γαλλικού πολιτισµού.Aλλά και στο σινεµά συνδεθήκα-
τε µε τα πρώτα εγχειρήµατα των Zενέ και Kασσαβέτη.
Bρεθήκατε την καθοριστική στιγµή δίπλα σε κορυφαίους
καλλιτέχνες.
Tίποτα από αυτά δεν έγινε από το κυνήγι της µαταιοδοξίας, πάντως.
Έτσι το ήθελε η µοίρα, η οποία πάντα µε κυνηγούσε. Γι' αυτό και το
τσίρκο στην αρχή της ταινίας µου Oι ισορροπιστές το ονόµασα
IMIRA.

Πάντως, η µοίρα το ‘φερε πάλι, το ίδιο Φεστιβάλ που εί-
κοσι χρόνια πριν σας αρνήθηκε το πρώτο βραβείο µε την
εξαιρετική Φωτογραφία, γεγονός που σας οδήγησε να
αρνηθείτε και το βραβείο σεναρίου, σήµερα να σας τιµά.
Eγώ θα έλεγα ότι προσπάθησαν να µε φάνε αλλά τους έµεινα στο
λαιµό! (γέλια)

Πλανάται, πάνω από τη φήµη σας, µια οιονεί υποψία για
εµπλοκή σας µε τροµοκρατικές οργανώσεις στην Eλλά-
δα, λόγω της περίφηµης ρήσης σας το '68: «καλύτερα µια
βόµβα 100 γραµµαρίων στην Eλλάδα παρά δέκα διαδηλώ-
σεις στο Παρίσι».Tι λέτε εσείς σήµερα γι' αυτό;
Nα καθησυχάσω και εσάς και όσους έχουν τέτοιες υποψίες, ότι δεν
είχα ποτέ καµία σχέση ούτε µε τη 17 Nοέµβρη ούτε µε καµία άλλη
οργάνωση τέτοιου τύπου. Ίσως να µ' ενδιέφερε κινηµατογραφικά
αν ζούσα εδώ και είχα παρακολουθήσει την ιστορία από κοντά.

∆εν έχετε παρά να ‘ρθείτε και να κάνετε λοιπόν µια ταινία
στην Eλλάδα µε αυτό το θέµα.
Mόλις µου δώσατε µια καλή ιδέα για την επόµενή µου ταινία. Kαλέ-
στε µε και είµαι έτοιµος να την κάνω…

Συνέντευξη: Xρήστος Παρίδης

Aν σε κάποιον ταιριάζει περισσότερο απ' οποιονδήποτε το κλισέ ότι έκανε την ίδια
του τη ζωή έργο τέχνης, αυτός είναι ο Nίκος Παπατάκης. Πέντε ταινίες όλες κι όλες
σε διάστηµα τεσσάρων δεκαετιών πάνω-κάτω, µια ζωή τρικυµιώδης όσο και
συναρπαστική, γεµάτη αγώνες επιβίωσης και επανάστασης, τέχνης και πολιτικής.
Zωντανός θρύλος σήµερα, µοιάζει το 2005 να είναι η χρονιά του: επανακυκλοφορία
της ταινίας του Gloria Mundi, έκδοση µιας µυθιστορηµατικής αυτοβιογραφίας και
µιας µονογραφίας πάνω στο έργο του, ρετροσπεκτίβα όλων των ταινιών του στο
τρέχον Φεστιβάλ.

ΠαπατάκηςNίκος

‘‘ ∆εν είχα ποτέ καµία σχέση 

ούτε µε τη 17 Nοέµβρη ούτε µε 

καµία άλλη οργάνωση τέτοιου τύπου

’’
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Η ιρανική εκδοχή του Boys don’t Cry όπως το χαρακτήρισαν πολλοί κρι-
τικοί; Ένα πολιτικό δράµα για τους λαθροµετανάστες και την αντι – αρα-
βική καχυποψία του δυτικού κόσµου; Ένα κοινωνικό σχόλιο για την α-
πώλεια της εθνικής ταυτότητας; Ή µήπως µια δυνατή ιστορία αγάπης;
Όλα χωράνε σ’ αυτό το γοητευτικό δεύτερο φιλµ της Γερµανίδας σκη-
νοθέτη Αντζελίνα Μακαρόνε, η οποία έκανε το ντεµπούτο της το 1998
µε το βραβευµένο Everything will be fine.
Το Ξένο δέρµα παρακολουθεί τον αγώνα µιας Ιρανής, της Φαρίµπα, που
παλεύει ανάµεσα στην επιβίωσή της σε µια ξένη χώρα αλλά και την αγά-
πη της για µια γυναίκα. Αντιµετωπίζοντας το διωγµό της από το ιρανικό
καθεστώς µε την κατηγορία της οµοφυλοφιλίας, η νεαρή ηρωίδα δια-
φεύγει στη Γερµανία όπου προσπαθεί µάταια να πάρει άδεια παραµο-
νής. Μετά την αυτοκτονία ενός συµπατριώτη της, του Σιαµάκ, υιοθετεί
την ταυτότητά του, µεταµορφώνεται σε άνδρα και καταλήγει εργάτης σε
ένα εργοστάσιο τροφίµων, όπου όλοι οι συνάδελφοί της την φωνάζουν
µε το παρατσούκλι «Αγιατολάχ». Ζώντας µονίµως µε το φόβο της απέ-
λασης αλλά και της ανακάλυψης της πραγµατικής της ταυτότητας από
µια Γερµανίδα συνάδελφό της, η Φαρίµπα προσπαθεί να διατηρήσει την
ελπίδα της για αγάπη και δικαιοσύνη.
Ισορροπώντας θαυµάσια ανάµεσα στο θρίλερ αλλά και την ερωτική ι-
στορία, το Ξένο δέρµα είναι πάνω από όλα ένα οικουµενικό φιλµ για την
εξωτερική αλλά και εσωτερική εξορία της ανθρώπινης ύπαρξης, σε έναν
κόσµο εχθρικών προκαταλήψεων: πολιτικών, κοινωνικών αλλά και σεξου-
αλικών. Ο γερµανικός τίτλος της ταινίας σηµαίνει στα αγγλικά «In Orbit»

(«σε τροχιά») και είναι ένας όρος που έχουν επινοήσει τα Ηνωµένα
Έθνη όταν αναφέρονται σε όλους εκείνους τους αναζητητές ασύλου, οι
οποίοι βρίσκονται διαρκώς σε τροχιά γύρω από τον πλανήτη, καθώς δεν
µπορούν να εξασφαλίσουν νόµιµη διαµονή κάπου.
Τολµηρό ως προς την θεµατική του αλλά και εντυπωσιακά κινηµατογρα-
φηµένο, µε έντονη την αίσθηση του σασπένς αλλά και την παρορµητική
χρήση ηλεκτρονικής µουσικής, το φιλµ ξεχωρίζει, πάνω από όλα, για την
εξαιρετική και θαρραλέα ερµηνεία της πρωταγωνίστριας του, της Γερµα-
νίδας –γεννηµένης στο Ιράν– ηθοποιού και τραγουδίστριας Γιασµίν Τα-
µπατάι. Tζ.Π.

» Ciné Φρίντα Λιάππα, 13:00

Ξένο δέρµα / Fremde Haut
της Angelina Maccarone (Γερµανία-Aυστρία, 2005)

Tαινία που παρακολουθεί τον αγώνα µιας Ιρανής, της Φαρίµπα,
που παλεύει ανάµεσα στην επιβίωσή της σε µια ξένη χώρα αλλά
και την αγάπη της για µια γυναίκα

Κάποιοι  είδαν σ’ αυτό ίχνη από το Κουρδιστό Πορτοκάλι και τον Κιού-
µπριλ. Άλλοι σηµείωσαν αντηχήσεις από το Σαλό του Παζολίνι. Και οι
πιο ψύχραιµοι το τοποθέτησαν στην ίδια αισθητική γραµµή µε τον Ελέ-
φαντα του Γκας Βαν Σαντ, µε λίγο από τον ωµό ρεαλισµό του Μπρούνο
Ντυµόντ στους 29 Φοίνικες. Τα κοµπλιµέντα αφορούν στον 26χρονο
πρωτοεµφανιζόµενο Εγγλέζο σκηνοθέτη Τόµας Κλέι και το σοκαριστικό
κοινωνικοπολιτικό του σχόλιο για τη βία στα σηµερινά χρόνια, µε αφε-
τηρία µια παραθαλάσσια ψαράδικη πόλη της Νότιας Αγγλίας και φόντο
την εποχή του πολέµου στο Ιράκ.
Η ταινία θα µπορούσε να έχει τίτλο «Ο Ρόµπερτ εκπαιδεύεται»: στο
σεξ, τα ναρκωτικά και τη βία. Ο ντροπαλός, εσωστρεφής και προικισµέ-
νος τσελίστας µε τις εξαιρετικές επιδόσεις στο σχολείο δεν αργεί να
παρασυρθεί µαζί µε τους φίλους του σε ένα σηµείο χωρίς επιστροφή,
εκεί όπου η πλήξη και η ανία της εφηβικής τους ζωής εκτονώνεται µε έ-
να αποτρόπαιο και κτηνώδες ξέσπασµα βίας – γροθιά στο πρόσωπο και
το στοµάχι. Τουλάχιστον αυτή είναι η επιδίωξη του Κλέι και του συνσε-
ναριογράφου/παραγωγού του, Τζόζεφ Λανγκ, οι οποίοι δήλωσαν στις
Κάνες πως ήθελαν το κοινό να νιώσει «σοκαρισµένο και αηδιασµένο»,
σηµειώνοντας πως γεγονότα όπως αυτό του βασανιστικού φινάλε τις
ταινίας συµβαίνουν συχνά στους µοντέρνους πολέµους και τονίζοντας
τη χρήση του βιασµού ως όπλο στη Βοσνία και το Ιράκ.
Οι παραλληλισµοί ανάµεσα στη βίαιη συµπεριφορά του Ρόµπερτ Καρ-
µάικλ και των φίλων του και στην κτηνωδία των σύγχρονων πολέµων
βρίσκονται στον πυρήνα αυτού του κυνικού και άγριου κινηµατογραφι-
κού ντεµπούτου, που αντανακλά στο πρόσωπο του ήρωα της τις σύγ-
χρονες κοινωνίες και τα προβλήµατά τους.
Βαθιά ειρωνική και ύπουλη, η Μεγάλη Έκσταση του Ρόµπερτ Καρµάικλ ξεκι-
νάει µε τον ήχο ενός βιολοντσέλου και σβήνει µ’ ένα βουκολικό αγγλικό
ηλιοβασίλεµα κι ένα χάικου, αφού προηγουµένως µας έχει δείξει την κό-
λαση που κρύβεται στην απάθεια και την άνεση της µεσοαστικής ζωής

(µέσα από µια αναπάντεχα αιµατηρή  κλιµάκωση) παρεµβάλλοντας στη
δράση της ταινίας ειδησεογραφικό υλικό της άνοιξης του 2003 (µε τον
Μπους και τον Μπλερ παντού στις τηλεοράσεις να προαναγγέλουν την
εισβολή στο Ιράκ) αλλά και ασπρόµαυρα επίκαιρα από τον Β’ Παγκό-
σµιο Πόλεµο (µε βοµβαρδισµούς πόλεων και τον Ουίνστον Τσώρτσιλ
να κάνει το σήµα της ειρήνης, σε µια οργιαστική σκηνή παράλληλου µο-
ντάζ).
Το µεγάλο, όµως, ατού της ταινίας είναι η εκπληκτική φωτογραφία του
Γιώργου Αρβανίτη που, µε µακρινά στατικά πλάνα, σπαρακτικά παρατε-
ταµένα τράβελινγκ και ρεαλιστική αποτύπωση του ερηµικού τοπίου, βυ-
θοµετρεί άλλοτε µε λυρισµό και άλλοτε µε κλινική ακρίβεια το κενό και
την καλυµµένη παράνοια των νεαρών χαρακτήρων, λίγο πριν το ξύπνηµα
του εφιάλτη που όλοι ξέρουµε ότι συµβαίνει αλλά διαλέγουµε να ξεχά-
σουµε. Tζ.Π.

» Ciné Φρίντα Λιάππα, 18:00

H µεγάλη έκσταση του Pόµπερτ Kαρµάικλ
The great ecstasy of Robert Carmichael
του Thomas Clay (M. Bρετανία, 2005)

Η ταινία θα µπορούσε να έχει τίτλο «Ο Ρόµπερτ εκπαιδεύεται»:
στο σεξ, τα ναρκωτικά και την βία
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H ταινία είναι ένα ροµαντικό δράµα για εραστές που ενώ θριαµβεύουν
στον έρωτα, πέφτουν σε τοίχο στην αγάπη. Και καταλήγουν να βασανί-
ζουν ο ένας τον άλλον. Είναι η ιστορία ενός ερασιτέχνη µποξέρ, του
Άλαν, και µιας κοµµώτριας, της Έιντζελ, που αγαπιούνται βαθιά, στη ση-
µερινή Ταϊπέι. Είναι επίσης η ιστορία της Μπελ, µιας φρεσκοχωρισµένης
νέας γυναίκας που φεύγει από τον κατεστραµµένο γάµο της και νοικιά-
ζει ένα δωµάτιο δίπλα σε αυτό της Έιντζελ, για να ανακαλύψει ξαφνικά
πως ο γείτονάς της (ο Άλαν) είναι ο πρώτος µεγάλος της έρωτας που
δεν ξέχασε ποτέ. Είναι η ιστορία της φιλίας δύο γυναικών που αγαπούν
τον ίδιο άνδρα κι ενός ταξιδιού µε προορισµό ένα αρχαίο ιαπωνικό ναό,
που θα τις βοηθήσει να βρουν τις απαντήσεις που γυρεύουν σε ζητήµα-
τα καρδιάς.
Αντλώντας ιδέες από το βιβλίο του µεγάλου Ιάπωνα συγγραφέα Γιούκιο
Μισίµα µε τίτλο Silks of Love, ο Ταϊβανέζος Ουάνγκ Μινγκ Τάι γράφει ένα
σενάριο που µιλάει για τη δύσκολη φύση της αγάπης. Όπως λέει ο ί-
διος: «Πάντα ήθελα να γράψω µια ιστορία για ερωτευµένους. Η έµπνευση ήρ-
θε διαβάζοντας το βιβλίο του Μισίµα και συγκεκριµένα, από ένα σηµείο που α-
ναφέρεται στο πόσο πιο απλές θα ήταν οι σχέσεις των ανθρώπων αν δεν υ-
πήρχε η αγάπη. Συχνά κάποιος που αγαπάει πετυχαίνει να παραµορφώσει αυ-
τό το συναίσθηµα σε κάτι αγεφύρωτο και ακατανόητο. ∆εν προσπαθεί να επι-
κοινωνήσει µε τον άλλον, θέλει να γίνει κατανοητός από τον άλλον µε λίγες λέ-
ξεις και τελικά δεν ξέρει πώς να αγαπήσει».
Στον πυρήνα της ταινίας βρίσκεται αυτή ακριβώς η διαµάχη, ανάµεσα
στα πολύ δυνατά συναισθήµατα και τη διαστρέβλωση που υφίστανται α-
πό την αδυναµία των αγαπηµένων να τα διαχειριστούν. Η συναισθηµατι-
κή σύγχυση, τα τινάγµατα της καρδιάς, οι αναµνήσεις µπερδεύονται σε
αυτό το low budget ατµοσφαιρικό ροµάντζο που είναι ποτισµένο µε έ-
ντονα χρώµατα και κοµψές σκηνικές λεπτοµέρειες.
Γυρισµένο σε ένα ιδιαίτερα ιδιοσυγκρασιακό φιλµ (το Kodak 5285
reversal stock, το οποίο κινηµατογραφεί την εικόνα κατευθείαν σε αρ-
νητικό, αντιστρέφοντας τα χρώµατα), το Eρωτευµένοι δίνει µια ιδιαίτερα
σκοτεινή χροιά στην παλέτα των πράσινων, κόκκινων και κίτρινων χρω-

µάτων, αποδίδοντας µοναδικά την ένταση των συναισθηµάτων και τα ε-
σωτερικά µπερδέµατα των χαρακτήρων.
H ταινία είναι πάνω από όλα µια ταινία για τα συναισθήµατα, που πιστεύ-
ει στην αληθινή αγάπη αλλά προκαλεί τον τρόπο ύπαρξής της. Σηµασία
έχει να αγαπάς; Ναι, αλλά πιο σηµαντικό είναι να ξέρεις να αγαπάς. Κι ε-
δώ είναι που οι περισσότεροι άνθρωποι αρχίζουµε τα φάλτσα. Το είπε
ο Μπαλζάκ καλύτερα: «Η αγάπη δεν είναι µόνο συναίσθηµα, είναι και τέχνη».

Tζ.Π.

» Oλύµπιον, 15:00

Eρωτευµένοι / Lianren
του Wang Ming-Tai (Tαϊβάν, 2005)

Low budget ατµοσφαιρικό ροµάντζο που είναι ποτισµένο µε
έντονα χρώµατα και κοµψές σκηνικές λεπτοµέρειες

Πώς έφτασε στα χέρια σας το σενάριο του
Κριστόφ Κισλόφσκι και του Κριστόφ Πιέζε-
βιτς;
Η ατζέντης µου υπήρξε ατζέντης του Κριστόφ Κι-
σλόφσκι. Είχε λοιπόν τα δικαιώµατα του σεναρίου,
τα οποία µετά πήρε η Miramax Films. Τελικά η
Miramax εγκατέλειψε το σχέδιο και µου είπε να το
αναλάβω εγώ. Της ζήτησα λοιπόν να µου στείλει το
σενάριο κι έτσι έγινε.

Υπήρξατε θαυµαστής του σινεµά του Κρι-
στόφ Κισλόφσκι από πριν;

Φυσικά. Είχα λατρέψει τον ∆εκάλογο και ήξερα τη
δουλειά του από τότε. Αλλά δεν ανέλαβα να γυρίσω
την ταινία εξαιτίας του θαυµασµού µου για τον Κι-
σλόφσκι αλλά επειδή µου άρεσε πολύ η ιστορία.

Υπήρξε κάποια στιγµή που είχατε αναστο-
λές ή αµφιβολίες για το πώς θα µεταφέρετε
στο σινεµά το όραµα του Κισλόφσκι, όπως
αποτυπωνόταν στο συγκεκριµένο σενάριο;
Καθόλου. O Κισλόφσκι έχει φύγει από τη ζωή, έχει
κάνει το προσωπικό του σινεµά και ποτέ δεν ισχυρί-
στηκα ότι έκανα µια κισλοφσκική ταινία. Απλά, αγά-
πησα την ιστορία και την κινηµατογράφησα.

Έχετε κάποια προσωπική προσέγγιση πάνω
στο θέµα του πεπρωµένου και της ελεύθε-
ρης βούλησης;
Όλοι δεν έχουµε; Προσωπικά, δεν νοµίζω ότι είναι
δυνατό να γνωρίζουµε αν αυτό που µας συµβαίνει
στη ζωή είναι προϊόν σύµπτωσης ή πεπρωµένου.
Ποτέ δεν µπορέσαµε να απαντήσουµε σε όλες αυ-
τές τις σηµαντικές ερωτήσεις που έθεσαν οι αρχαί-
οι έλληνες 3000 χρόνια πριν. Ακόµα θέτουµε τις ί-
διες ερωτήσεις, τίποτα δεν έχει αλλάξει. Σήµερα έ-
χουµε τηλεόραση, σύγχρονα συστήµατα επικοινω-
νίας αλλά ακόµα δεν γνωρίζουµε κάτι περισσότερο
από ό,τι γνωρίζαµε 3000 χρόνια πριν. Ποιος έχει
την απάντηση… κανείς µας.

Τι σας άρεσε στην ιστορία του σεναρίου;
Ήταν µια ιστορία πολύ διαφορετική από αυτές που
συνήθως κάνω. Κι αυτό µου άρεσε. Μια θηλυκή ι-
στορία, η απεικόνιση ενός γυναικείου κόσµου που
δεν νοµίζω ότι θα ήµουν ικανός να τη γράψω.

Πώς πείσατε τον Ζαν Ροσφόρ να κάνει αυ-
τό το µικρό πέρασµα από την ταινία;
Ο Ζαν είναι φίλος. Ήµασταν µαζί στις Κάνες και ε-

πισκεπτόµαστε συχνά ο ένας τον άλλον. Είναι κά-
ποιος που αγαπώ και θαυµάζω. Το έκανε σαν µια
φιλική χειρονοµία. Τον χρειαζόµουν τρεις µέρες
στο σετ, ήταν διαθέσιµος και είπε ναι. Και είναι πο-
λύ ωραίο να δουλεύεις µε ηθοποιούς που είναι φί-
λοι σου.

Συµφωνείτε πως ο τρόπος που αντιµετωπί-
ζετε τους γυναικείους χαρακτήρες στην
ταινία είναι από απόσταση και χωρίς να
συµµερίζεστε τον πόνο που υποφέρουν;
Κατά κάποιο τρόπο, ναι. Με την έννοια ότι δεν τις
παρουσιάζω σαν αξιολύπητες, θλιβερές υπάρξεις.
Είναι µια σκληρή ιστορία αλλά δεν χρειάζεται να εί-
ναι θλιβερή. Προσωπικά, δεν θεωρώ τον εαυτό µου
θλιβερό άτοµο. Και δεν µου αρέσει η δυστυχία.
Μου αρέσουν οι σκληρές ιστορίες.

Σε πολλές στιγµές της ταινίας υπάρχει µια
γερή δόση χιούµορ. Ήταν κάτι που υπήρχε
στο αρχικό σενάριο;
Όχι, το πρόσθεσα εκεί για να απαλλάξω την ιστορία
από τη θλίψη και τη δυστυχία. Το γέλιο είναι ένα
συναίσθηµα και τα συναισθήµατα είναι το πιο σηµα-
ντικό στοιχείο µιας ταινίας. Σας είπα, επίσης, ότι δεν
µου αρέσει το θλιβερό. Μου αρέσει το σασπένς,
µου αρέσει οι άνθρωποι να κλαίνε επειδή αυτό που
βλέπουν είναι σκληρό και όχι µια υπερβολική δυ-
στυχία.

Η εναρκτήρια σκηνή των τίτλων, πώς προέ-
κυψε; Και πώς λειτουργεί ο συµβολισµός σε
σχέση µε την ιστορία της ταινίας;
Ήταν µια σκηνή που επίσης πρόσθεσα στο σενάριο.
Το έκανα γιατί η Φύση είναι σαν τον πατέρα στην
ταινία που θέλει να κάνει το καλό. Στη σκηνή αυτή,
ο πατέρας κούκος θέλει να βοηθήσει το µικρό νεο-

γνό του. Όµως είναι αυτό το µικρό νεογνό που στη
συνέχεια καταστρέφει το τελευταίο αυγό στη φω-
λιά. Καµιά φορά, το να κάνεις καλές χειρονοµίες ο-
δηγεί σε συνέπειες που δεν είναι καθόλου καλές.
Κι από την άλλη, είναι µια ιστορία για τον κούκο, έ-
να πουλί που νοµίζουµε ότι είναι σκληρό και ά-
σπλαχνο. Η Φύση όµως δεν γνωρίζει τι σηµαίνει
σκληρότητα, γι’ αυτήν είναι απλά ένας τρόπος επι-
βίωσης. Όπως και η µητέρα στο τέλος της ταινίας
που λέει στις κόρες της: «∆εν µετανιώνω για τίπο-
τα». ∆εν είναι σκληρή, απλά αυτός είναι ο δικός της
τρόπος να επιβιώσει. ∆εν είναι απαίσια, είναι έτσι
φτιαγµένη.

Είναι αλήθεια ότι αρχικά θέλατε να γυρίσετε
το τρίτο µέρος της τριλογίας, το
«Purgatory»;
Ναι, ήθελα να το κάνω. Αλλά επρόκειτο για µια ι-
στορία που έχει σχέση µε τον πόλεµο, συνειδητο-
ποίησα αργότερα πως δεν ήθελα να γυρίσω µια α-
κόµα πολεµική ταινία µετά το No man’s land.

Ποιο είναι το επόµενο σχέδιό σας;
Μακάρι να ήξερα. Μάλλον µια κωµωδία. Έχω στο
µυαλό µου µία ιστορία που έγραψε µια Σουηδή σε-
ναριογράφος.

Συνέντευξη:Tζένη Παυλίδου

Kινηµατογραφώντας µια θηλυκή ιστορία
Danis Tanovic, σκηνοθέτης της ταινίας H κόλαση µέσα µας

Προσωπικά, δεν θεωρώ τον εαυτό µου 

θλιβερό άτοµο. Και δεν µου αρέσει η δυστυχία.

Μου αρέσουν οι σκληρές ιστορίες.
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Ένας 50χρονος καθηγητής µ’ έντονο παρελθόν
σε αριστερές οργανώσεις, συλλαµβάνεται και
ανακρίνεται από την αστυνοµία. Ο Carstern,
καθηγητής κοινωνιολογίας στο λύκειο, έχει
σχέση µε την Pil, µια φοιτήτρια και πρώην µα-
θήτρια του. Η Pil συµµετέχει σε µια ακροαρι-
στερή οµάδα ακτιβιστών. Κατά τη διάρκεια
µιας επίθεσής τους σε µια βιοµηχανία όπλων, η
Pil, οδηγώντας ένα ηµιφορτηγό, θα σκοτώσει
ένα αστυνοµικό. Όταν τα µέλη της οργάνωσης,
που έχουν βρει καταφύγιο στο εξοχικό του
Carsten, συλληφθούν, θα αρνηθούν να αποκα-
λύψουν ποιος σκότωσε τον αστυνοµικό. Η Pil
βασανίζεται από τύψεις και θέλει να οµολογή-
σει, όµως ο Carsten την αποτρέπει. Το αποτέ-
λεσµα της δίκης είναι θετικό για την Pil και
τους συντρόφους της: θα καταδικασθούν µό-
νο για βανδαλισµό και θα αφεθούν ελεύθεροι.
Ο Carsten έχοντας χωρίσει µε τη γυναίκα του
συγκατοικεί µε την Pil. Όµως οι τύψεις για το τι έχει
συµβεί κυνηγούν το ζευγάρι και η συγκατατοίκησή
τους δεν είναι χωρίς προβλήµατα.
Μέρος µια τριλογίας του σκηνοθέτη για τη δανέζικη
κοινωνία, η ταινία αυτή επικεντρώνεται στη µεσοα-
στική τάξη (οι άλλες δύο ταινίες αφορούν την εργα-
τική και την ανώτερη τάξη). Η δραµατική πλοκή πε-
ριστρέφεται γύρω από το πρόσωπο του πολιτικο-
ποιηµένου καθηγητή, καθώς βρίσκεται αντιµέτωπος
µε γεγονότα που τον ξεπερνούν. ∆ύο είναι τα κίνη-
τρα που τον ωθούν να δρα µε τον τρόπο που βλέ-
πουµε: το ένα είναι οι πολιτικές του απόψεις και το
δεύτερο τα συναισθήµατά του για την πρώην µαθή-
τρια του. Ο σκηνοθέτης διατηρεί έναν ισορροπηµέ-

νο τρόπο αντιµετώπισης των ζητηµάτων που εγείρο-
νται στην αφήγηση. Ενδιαφέρεται εξίσου για την ψυ-
χολογία της νεαρής γυναίκας και του εραστή της,
αλλά εστιάζει ταυτόχρονα και στο πρόσωπο της συ-
ζύγου του θύµατος, που αδυνατεί να ξεπεράσει το
πόνο του πένθους. Η πολιτική δράση και το ζήτηµα
της ένοπλης δράσης, η φύση του κακού, το δίκαιο
και το άδικο, ο φαύλος κύκλος της βίας, η ενοχή και
οι τύψεις, η λύτρωση: αυτά είναι που εστιάζει ο σκη-
νοθέτης. Στο πρόσωπο του καθηγητή µπορούµε να
αναγνωρίσουµε την τραγικότητα: φυλακισµένος από
τον ερωτικό του πόθο και τις πολιτικές του ιδέες, α-
γωνίζεται να υπερβεί τον ίδιο του τον εαυτό.

» Ciné Σταύρος Tορνές, 20:30

Μέρος µια τριλογίας για τη δανέζικη κοινωνία, 
η ταινία αυτή επικεντρώνεται στη µεσοαστική τάξη

Aνθρωποκτονία / Drabet
του Per Fly (∆ανία, 2005)

∆ύο χρήστες ναρκωτικών ξυπνούν σ’ ένα χω-
ράφι, κάπου στην ερηµιά. Ο ένας είναι ψηλός
και φορά ένα κόκκινο µπουφάν: είναι ο Adam.
Ο άλλος είναι κοντός και ακόµα νυσταγµένος:
είναι ο Paul. Θα ξεκινήσουν τη µέρα τους ανα-
ζητώντας τη δόση τους. Στις περιπλανήσεις
τους συναντούν την οικογένεια του Wayne που
θα τους αντιµετωπίσει µε περιφρόνηση και
σκληρότητα. Αργότερα, περιπλανώµενοι στους
δρόµους, συναντούν χαρακτηριστικούς τύπους
όπως ο Muddy και ο Zippy. Κλέβουν από ένα
σούπερ-µάρκετ γάλα και λίγο ψωµί. Σ’ ένα πάρ-
κο συναντούν ένα µετανάστη και συζητούν µα-
ζί του για τη γεωγραφία των Βαλκανίων. Επισκέ-
πτονται µια φίλη τους την Jeanine και θα συ-
µπεριφερθούν µε απέραντη πατρική αγάπη στο

µωρό της. Προσπαθώντας να
βρουν χρήµατα για τη δόση τους,
ληστεύουν έναν νέο που πάσχει
από σύνδροµο Down. Συµµετέ-
χουν σε µια αποτυχηµένη λη-
στεία σ’ ένα βενζινάδικο και κλέ-
βουν µια τηλεόραση.
Με προφανείς αναφορές στις
κωµωδίες µε δίδυµο κωµικών, ό-
πως είναι ο Χονδρός και ο Λι-
γνός, η σκηνοθεσία επιλέγει ως
εκκίνηση µια ανάλαφρη και κωµι-
κή προσέγγιση των δυο χαρα-

κτήρων. Αυτά τα δύο πρόσωπα δεν έχουν κα-
νένα έλεγχο στη ζωή τους και προσπαθούν να
επιβιώσουν µε κάθε τρόπο. Και είναι αυτό που
συνδέει το κωµικό τους µε τους κωµικούς του
βωβού κινηµατογράφου, καθώς άγονται και φέ-
ρονται προσπαθώντας να αντιµετωπίσουν την

πραγµατικότητα και το περιβάλλον. Όµως το
κωµικό της ταινίας δεν µπορεί να κρύψει τις
τραγικές διαστάσεις των δύο χαρακτήρων
–κάτι που υπογραµµίζει µε τον πιο έντονο
τρόπο το τέλος. Αυτό που έχουµε σ’ αυτή την
ταινία είναι δύο πρόσωπα-σκιές που τελούν
διαρκώς εν αναµονή του αναπόφευκτου. «Υ-
πάρχει µια παράξενη σύνδεση στοιχείων από τον
Χονδρό Λιγνό και το ‘Περιµένοντας το Γκοντό’ του
Beckett», επισηµαίνει η κριτική.
Στο ρόλο του Adam ο Mark O’Halloran, σενα-
ριογράφος της ταινίας ενώ στο ρόλο του
«Ρουµάνου» µετανάστη, ο πρώην υπουργός
πολιτισµού της Ρουµανίας, Ion Caramitru. Η
ταινία πέραν των εθνικών βραβείων που έχει
κερδίσει βραβεύτηκε στο φεστιβάλ της Σό-
φιας από τη FIPRESCI.

» Ciné Tζον Kασσαβέτης, 13:00

Mια ταινία µε προφανείς αναφορές σε
κωµωδίες µε δίδυµο κωµικών

O Άνταµ και ο Πολ / Adam & Paul
του Lenny Abrahamson (Iρλανδία, 2004)

ΟΙ ΑΥΤΑΠΑΤΕΣ
[…] Πάντα ήθελα να επεκτείνω το αφηγηµατικό µου
λεξιλόγιο και να δώσω στην ταινία ένα στοιχείο διφο-
ρούµενου. Ο µύθος του Ίκαρου εµφανίσθηκε ξαφνικά
και ταίριαξε καλά µε την ιστορία. Υπάρχουν διαφορετι-
κοί τρόποι για να ερµηνεύσεις το µύθο στην ταινία
µου. Όπως το βλέπω, κανένας δεν µπορεί να ρίξει το
φταίξιµο στον Ίκαρο και στον ∆αίδαλο επειδή ήθελαν
να φύγουν από το νησί µε το λαβύρινθο, εφευρίσκο-
ντας τα φτερά και πετυχαίνοντας στα αλήθεια ένα η-
ρωικό κατόρθωµα. Όµως, οι συνέπειες ήταν σοβαρές.
Ο Ίκαρος έπεσε και πέθανε. Στην ταινία µου αυτό που
πεθαίνει είναι η αυταπάτη του ήρωα (Carsten) ότι µπο-
ρεί να ζήσει ξανά τη νεότητά του. Στο τέλος συντρίβε-
ται όµως στέκεται ξανά στα πόδια του και τον βλέπω να βγαίνει από την ιστορία δυνατότερος.
Έκανε αυτό που µπορούσε. Πήγε στην αστυνοµία και είπε την αλήθεια. Έχει δικαίωµα στη ζωή
µετά απ’ ότι συνέβη. Ωστόσο, ποτέ δεν µπορεί να ξεφύγει από την ενοχή -όπως ο ∆αίδαλος θα
πρέπει να ζήσει το υπόλοιπο της ζωής του µέσα σε µεγάλη θλίψη. Όµως, τουλάχιστον, δεν είναι
περιορισµένος στο νησί, ζώντας µια αποστεωµένη καθηµερινότητα, πεθαίνοντας στην πείνα.

ΤΑ ΓΥΡΙΣΜΑΤΑ
[…] Αυτοσχεδιάζαµε πολύ περισσότερο απ’ ότι στις δύο προηγούµενες ταινίες µου. Αποφάσι-
σα να χρησιµοποιήσω περισσότερο τη διαίσθησή µου. Ορισµένες φορές ήταν πολύ δύσκολο να
παρακολουθήσεις τι συνέβαινε στο γύρισµα ενός πλάνου. Είχαµε ένα σενάριο και παρόλα αυτά
συνεχώς είχα την αίσθηση ότι χρειαζόµασταν κάτι παραπάνω, ότι χρειαζόµασταν να φθάσουµε
στα άκρα. Ήταν πολύ σηµαντικό για ‘µένα να µπορούµε να κινηθούµε γρήγορα, αν και ήµασταν
ένα µεγάλο συνεργείο 30 ανθρώπων.
[…] Κάναµε την ταινία Manslaughter, όπως µια τζαζ ταινία. Ξέραµε όλα τα ακόρντα και τις
σκάλες, όµως δεν ξέραµε τι να παίξουµε στην κορυφή. Είχα εφιάλτες και δεν µπορούσα να
κοιµηθώ κατά τη διάρκεια των γυρισµάτων και του µοντάζ. Κάθε µέρα περπατούσα στο πλατό
σαν να ήταν το τελευταίο γύρισµα της ζωής µου. Είµαι αγχωτικός και νευρωτικός, όπως όλοι οι
σκηνοθέτες, και το γύρισµα της ταινίας Manslaughter ήταν ένα ταξίδι σε µια περιοχή µε µη-
δέν έλεγχο της κατάστασης.

(∆ηλώσεις στο δανέζικο περιοδικό Film τ. 43)

O Lenny Abrahamson και οι ναρκοµανείς ήρωες

Είχαµε συνείδηση του κινδύνου οι χαρακτήρες του Adam και του Paul να καταλήξουν ως η καρικατούρα του
ναρκοµανή. Νοµίζω ότι οι χαρακτήρες είναι καρικατούρες, στο βαθµό που όλοι οι ναρκοµανείς παρουσιάζο-
νται ως καρικατούρες, επειδή έτσι µπορούµε να αναγνωρίσουµε ένα χρήστη στο δρόµο, αλλά αυτό εξυπηρε-
τεί και κάποιους λόγους. Σκεφθήκαµε ότι µπορούσαµε να το κάνουµε αυτό χωρίς να ωραιοποιήσουµε και να
αποστειρώσουµε, δεδοµένου ότι το κοινό θα ενδιαφερόταν γι’ αυτούς και θα ταυτιζόταν µαζί τους. Ελπίζω ότι
ένα από αυτά που η ταινία καταφέρνει, είναι να σε κάνει να αισθανθείς διαφορετικά όταν δεις ένα ζευγάρι
χρήστες στο δρόµο. Η γνώµη µου ότι αν πάρεις ένα µέλος του Ανώτατου ∆ικαστηρίου ή έναν πολιτικό, τους
εθίσεις στην ηρωίνη και τους βγάλεις στο δρόµο χωρίς χρήµατα, θα κάνουν ό,τι κάνουν και οι Adam και Paul.

(δηλώσεις στην ηλεκτρονική τοποθεσία www.eventguide.ie)
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Η Frida Kahlo, στα 47 χρόνια του βίου της, έ-
ζησε µια ζωή πλούσια. Υπήρξε η σηµαντικότε-
ρη γυναίκα ζωγράφος της Λατινικής Αµερικής
και µία από τις πιο σηµαντικές ζωγράφους πα-
γκόσµια. Η προσωπικότητά της υπήρξε εµβλη-
µατική, καθώς απεικόνισε στους πίνακες της
αλλά και εξέφρασε µε τον τρόπο ζωής, της ό-
ψεις της γυναικείας ταυτότητας που παρέµε-
ναν στο σκοτάδι. Η ταινία είναι µια ανασκόπη-
ση της ζωής της: η Frida και ο σύντροφός της
Diego Riviera. Η Frida βαρύτητα τραυµατισµέ-
νη σε ατύχηµα, µε τις µεταλλικές ράβδους να
διαπερνούν το σώµα της. Η Frida να συµµετέ-
χει µε το αναπηρικό καροτσάκι στις συγκε-
ντρώσεις της µεξικάνικης αριστεράς και του
ζαπατιστικού κινήµατος. Η παιδική της ηλικία
και η σχέση µε τον πατέρα της. Η σχέση του
Diego Riviera µε την αδελφή της. Η γνωριµία
µε το Ρώσο επαναστάτη Λέων Τρότσκι και η
ερωτική τους σχέση. Οι ατέλειωτες εγχειρή-
σεις και ο πόνος. Οι σχέσεις της µ’ άλλες γυ-
ναίκες. Οι πίνακες της Frida Kahlo.

Η ταινία του Paul Leduc, ό-
σον αφορά στη µορφή της,
είναι µια εντυπωσιακή στην
πρωτοτυπία της βιογραφία.
Έχοντας ως δεδοµένο ότι
τα πρόσωπα είναι ήδη οι-
κεία και η ιστορία τους ή-
δη γνωστή, ο σκηνοθέτης
αρνήθηκε µια συµβατική α-
ντιµετώπιση του θέµατός
του: δεν υπάρχει ανάπτυξη
χαρακτήρων, δεν υπάρχει
µια συµβατική δραµατική
πλοκή. Όλη η ταινία απο-
τελείται από µικρά επεισό-
δια-σκηνές από τη ζωή της Frida Kahlo. Ασύν-
δετα µεταξύ τους, αυτά τα επεισόδια δηµιουρ-
γούν ροή συναισθηµάτων µέσα στην οποία πα-
γιδεύεται ο θεατής: ο πόνος και η θλίψη, η χα-
ρά και η πίστη στη ζωή, οι αγωνίες και ο αγώ-
νας. Είναι η ταινία ένα πορτραίτο συναισθηµά-
των της Frida Kahlo παρά µια τυπική βιογρα-

φία. Έχοντας τη δοµή µιας ψηφιδογραφίας η
ταινία επιτρέπει στο θεατή να σχηµατίσει γνώ-
µη µόνο όταν και η τελευταία ψηφίδα τοποθε-
τηθεί.

» Ciné Σταύρος Tορνές, 15:30

Mια ταινία χωρίς συµβατική πλοκή, ένα κολλάζ επεισοδίων-σκηνών
από τη ζωή της Φρίντα Kάλο

Φρίντα / Frida, naturaleza viva
του Paul Leduc (Mεξικό, 1983)

Ο Χούλιο και ο Τενότς, δύο 17χρόνοι, α-
ποχαιρετούν τις κοπέλες τους που φεύ-
γουν ταξίδι στην Ευρώπη. Σ’ ένα γάµο θα
κάνουν µια ενδιαφέρουσα γνωριµία: θα
γνωρίσουν τη γοητευτική Λουίζα, την εξα-
δέλφη του Τενότς. Απογοητευµένη από τη
σχέση της µε το σύζυγό της Χάνο, η Λουί-
ζα θα ακολουθήσει τον Χούλιο και τον Τε-
νότς σ’ ένα ταξίδι προς µια αποµονωµένη
παραλία µε το όνοµα «Στόµα του Ουρα-
νού». Το ταξίδι τους θά’ ναι γεµάτο απρό-
οπτα και γρήγορα, µια παράξενη οικειότητα θα
αναπτυχθεί ανάµεσα στη γοητευτική κοπέλα
και τους δύο νεαρούς. Οι συζητήσεις τους α-
φορούν κυρίως τις φτωχές εµπειρίες τους στο
σέξ. Σε µια όχι και τόσο απροσδόκητη εξέλιξη
των πραγµάτων, η Λουίζα θα αλλάξει τις ισορ-
ροπίες στις µεταξύ τους σχέσεις: θα κάνει έ-
ρωτα καταρχάς µε τον Τενότς και αργότερα µε
τον Χούλιο. Οι εντάσεις που θα προκληθούν
µοιάζουν ανεξέλεγκτες.
Η ταινία αυτή µοιάζει στην εκκίνησή της ως
µια ερωτική περιπέτεια, αφού επικεντρώνεται
στις σχέσεις και στο πώς αυτές µεταλλάσσο-
νται µέσα σ’ ένα ερωτικό τρίγωνο. Όµως ο
σκηνοθέτης τοποθετεί την ταινία σ’ ένα πιο
ευρύ πλαίσιο: η αφήγηση διαδραµατίζεται λίγο
πριν τη σηµαντική πολιτική αλλαγή στο Μεξι-
κό, την ήττα του κυβερνώντος επί 71 χρόνια
κόµµατος, ενώ το κοινωνικό πλαίσιο στο ο-
ποίο είναι τοποθετηµένη η δράση είναι αυτό
της άρχουσας τάξης. Ο περίκλειστος χώρος
του αυτοκινήτου, µέσα στο οποίο διαδραµατί-

ζεται ένα µεγάλο τµήµα της ταινίας, είναι µια
µεταφορά. Οι εικόνες που αντικρίζουν οι ή-
ρωες από τα παράθυρα –µε τη διαρκώς πα-
ρούσα αστυνοµία– αλλά και τα σχόλια του α-
φηγητή υπονοούν την ύπαρξη µιας άλλης
πραγµατικότητας, διαφορετικής από αυτή που
ζουν οι ήρωες. Όπως επισηµαίνει σε µια συνέ-
ντευξή του ο σκηνοθέτης, το ταξίδι των τριών
προσώπων έχει µια διπλή σηµασία: για τα δύο
αγόρια είναι µια διαδικασία µύησης, το πέρα-
σµα από την αθωότητα στην ωριµότητα, ενώ
για τη νεαρή γυναίκα είναι ένα ταξίδι προς την
ελευθερία.
Η ταινία αυτή καθιέρωσε τον πρωταγωνιστή
της, Gael Garcia Bernal, ως ένα σηµαντικό όνο-
µα, ενώ άνοιξε τις πόρτες του Χόλιγουντ για
τον σκηνοθέτη της Alfonso Cuaron. Βραβεύτη-
κε µε το βραβείο σεναρίου στο Φεστιβάλ Βε-
νετίας 2001 και µε ειδικό βραβείο για τους η-
θοποιούς της.

» Πλατεία-Odeon, 22:30

Mια ερωτική περιπέτεια, τοποθετηµέ-
νη σε ένα πλαίσιο κοινωνικών και πο-
λιτικών αλλαγών 

Θέλω και τη µαµά σου
Y tu mama tambien

του Alfonso Cuaron (Mεξικό-HΠA, 2001)

Η ΑΦΕΤΗΡΙΑ
Πάντα ήθελα να γυρίσω µια
ταινία στο Μεξικό και στα
Chilango, τη διάλεκτο του
Mexico City. Με την ταινία Y
tu mama tambien προσπαθή-
σαµε να παρατηρήσουµε τον
κοινωνικό περίγυρο µε τόση
λεπτοµέρεια, σαν να παρατη-
ρούµε τη συµπεριφορά ενός
προσώπου.
[…] Όταν ξεκινήσαµε να γρά-
φουµε το σενάριο, ένα από αυ-
τά που, εκ των προτέρων, αποφασίσαµε ήταν ότι το
περιεχόµενο ήταν τόσο σηµαντικό όπως και ένα
πρόσωπο της ταινίας. Νοµίζω ότι επιδιώκαµε αυτό
το τέλος και γνωρίζαµε ότι µια τέτοια εκδοχή θα υ-
πήρχε στο τέλος.
[…] Τα πάντα ήταν εκ των προτέρων γραµµένα
στο σενάριο, όµως κάποια σηµεία στην ταινία προέ-
κυψαν µέσα από τη διαδικασία στις πρόβες. Προ-
σαρµόσαµε κάτι ή ορισµένες φόρες κάποιος ηθο-
ποιός είχε µια ιδέα. Στην πραγµατικότητα, ό,τι έκα-
ναν οι ηθοποιοί ήταν τόσο ακριβές, εκ των προτέ-
ρων συµφωνηµένο και προετοιµασµένο, που είναι
επίτευγµα που οι θεατές πιστεύουν ότι υπήρξε αυ-
τοσχεδιασµός.

ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΜΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
[…] Η αρχική ιδέα της ταινίας, όταν γράφαµε το
σενάριο, ήταν η αναζήτηση ταυτότητας. Είναι δύο
νέοι άνδρες που αναζητούν την ταυτότητά τους ως
ενήλικες, µια γυναίκα που αναζητά τη δική της ταυ-
τότητα ως ελεύθερη γυναίκα, ως µια απελευθερω-
µένη γυναίκα –και επιπλέον υπήρχαν παρατηρή-
σεις για µια χώρα που, κατά την γνώµη µου, ακόµα
εξακολουθεί να αναζητά την ταυτότητά της ως µια
"ενήλικη" χώρα.
Στην πραγµατικότητα, όταν κάναµε το µοντάζ της
ταινίας, έγιναν εκλογές και για πρώτη φορά µετά α-
πό 70 χρόνια το κυβερνών κόµµα έχασε. Αυτό ήταν

ένα σηµαντικό νέο για εµάς:
πρώτον γιατί εκδιώχθηκαν από
την εξουσία και µετά επειδή αυ-
τό ήταν πολύ καλό για την ταινία.
[…] Η λειτουργία της φωνής
off είναι για να δηµιουργήσει µια
απόσταση. ∆εν πρόκειται για έ-
ναν αφηγητή, αλλά για µια φωνή
που υπογραµµίζει τα συµφραζό-
µενα. Αποφασίσαµε πως σ' αυ-
τήν την ταινία τα συµφραζόµενα
θα έπρεπε να είναι τόσο σηµα-
ντικά όσο και οι χαρακτήρες.
[…] Νοµίζω ότι ποτέ δεν προ-

σπαθήσαµε να ασκήσουµε κοινωνική κριτική: προ-
σπαθήσαµε να υπάρχει παρατήρηση παρά κριτική.
∆εν θέλαµε να πάρουµε θέση ή να επισηµάνουµε -
θέλαµε να παρατηρήσουµε τα πράγµατα. Έτσι αντί
εµείς να κριτικάρουµε (αυτά που συµβαίνουν στην
κοινωνία) είναι οι θεατές που καταλήγουν στα δικά
τους συµπεράσµατα.

ΤΟ ΜΕΞΙΚΑΝΙΚΟ ΣΙΝΕΜΑ 
[…] Το µεξικάνικο σινεµά βρίσκεται σε µια ενδια-
φέρουσα φάση, µε νέους σκηνοθέτες, µε εναλλα-
κτικούς και νέους τρόπους χρηµατοδότησης, νέες
κινηµατογραφικές αίθουσες και ένα νέο κοινό που
υποστηρίζει το νέο µεξικάνικο σινεµά. Τώρα είναι η
σειρά µας… 
[…] Ταινίες όπως το Amores Perros ή το Y tu
mama tambien είναι πάρα πολύ εξειδικευµένες
στο χρώµα τους, στη θεµατική τους διάσταση ό-
µως είναι παγκόσµιες. Πιστεύω ότι όσο περισσότε-
ρο οι µεξικανοί σκηνοθέτες επιτυγχάνουν µια πα-
γκοσµιότητα, τόσο περισσότερο θα έχουµε µια ανα-
γέννηση του µεξικάνικου σινεµά. Όντας οι ταινίες
παγκόσµιες, αυτό δεν σηµαίνει ότι είναι λιγότερο
µεξικάνικες.

(συνέντευξη στην ηλεκτρονική τοποθεσία
www.bbc.co.uk  και δηλώσεις 

στον κατάλογο του Φεστιβάλ Βενετίας 2001 
και στο site του Φεστιβάλ του Λονδίνου 2001)

Alfonso Cuaron





Ποια ήταν η αρχική έµπνευση για το Εκεί
Έξω; Ίσως ένα πραγµατικό περιστατικό;
Βρισκόµουν στην παραγωγή ενός ντοκιµαντέρ για
το HBO στο Λιτλ Ροκ του Άρκανσας. Την πρώτη
µου νύχτα εκεί συνάντησα µια νεαρή γυναίκα που
καθόταν σ’ ένα εγκατaλειµµένο σπίτι. Ήταν περα-
σµένα µεσάνυχτα, κοίταξα τα χέρια της και συνει-
δητοποίησα ότι κρατούσε µια τσάντα γεµάτη ναρ-
κωτικά. Καθώς η βραδιά κυλούσε, συνεχίζαµε τη
συζήτηση ενώ αυτή πουλούσε ναρκωτικά στους πε-
λάτες της. Ταυτόχρονα, µου αφηγήθηκε την ιστορία
της ζωής της. Ήταν ένα 17χρονο κορίτσι µε ένα
4χρονο παιδί και τη µητέρα της στη φυλακή. Μέσα
στα δύο χρόνια που πηγαινοερχόµουν στο Λιτλ Ροκ,
τη συναντούσα όλο και περισσότερο. Ήξερα ότι ή-
ταν µια ιστορία που έπρεπε να πει κάποιος.

Φοβήθηκες ποτέ ότι η ταινία σου µπορεί να
προκύψει διδακτική, όπως πολλές αυτού
του είδους;
Ως ντοκιµαντερίστας, κυνηγώ συνεχώς το αληθινό.
Κάνω περισσότερη παρέα µε εµπόρους ναρκωτι-
κών και πόρνες παρά µε τους φίλους µου! Ποτέ
δεν πίστεψα ότι η ταινία µας µπορεί να φανεί διδα-
κτική σε κάποιον, επειδή ξέρω τι χρειάζεται για να
κάνεις ένα αληθινό φιλµ.

Πώς έγινε η επιλογή των ηθοποιών; Μου
φαίνεται σαν µια νεορεαλιστική µίξη επαγ-
γελµατιών και ερασιτεχνών.
Πράγµατι, είχαµε µια άψογη συνύπαρξη µεταξύ ε-
παγγελµατιών και πρωτάρηδων. Πολλοί ηθοποιοί
ήρθαν από το φεστιβάλ χιπ χοπ που γινόταν στην
Αµερική τα τελευταία πέντε χρόνια. Βρήκαµε επί-
σης πολλούς νέους στη γειτονιά όπου κάναµε τα

γυρίσµατα. Ήµασταν πολύ τυχεροί που οι νέοι της
πολης µας αγκάλιασαν. Πρόκειται για τους ίδους
ανθρώπους που οι περισσότεροι φοβούνται, οι ο-
ποίοι συµµετείχαν µε µεγάλη προθυµία στη δηµι-
ουργία µιας ταινίας.

Θεωρείς το τέλος της ταινίας πεσιµιστικό;
Επηρεαστήκατε ίσως από τα 400 Χτυπηµα-
τα ή τα Γλυκά 16;
Ως κάποιος που δεν έχει σπουδάσει σινεµά, δεν έ-
χω δει τις ταινίες που αναφέρεις. Σε κάθε περί-
πτωση το τέλος είναι σκληρό, πολύ σκληρό. Συζητή-
σαµε το τέλος για πολύ καιρό µε τη Λόρι και κατα-
λήξαµε κάπου µόλις µια εβδοµάδα πριν την πρε-
µιέρα της ταινίας στο Φεστιβάλ του Τορόντο. Για το
αν είναι όντως πεσιµιστικό, επαφίεται στο κοινό.

Συνέντευξη: Kωνσταντίνος Σαµαράς
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Σιδερένιο νησί / Jazireh ahani
του Mohammad Rasoulof (Iράν, 2005)
Μια οµάδα φτωχών ανθρώπων στη νότια ακτή
του Ιράν δεν έχει πού να µείνει κι έτσι ζει πάνω
σ’ ένα εγκατελειµµένο καράβι, ανοιχτά της α-
κτής. Ο Καπετάν Νέµατ, αρχηγός τους, προσπα-
θεί να πείσει τον πλοιοκτήτη και τις Αρχές να
µην τους πάρουν το καράβι. Απ’ την άλλη, που-
λάει κοµµάτι-κοµµάτι το πλοίο για παλιοσίδερα.

» ID-05 • Παύλος Zάννας, 15:00

H προδοσία / La trahison
του Philippe Faucon (Γαλλία-Bέλγιο, 2005)
1960. Ο υπολοχαγός Ροκ και οι άντρες του εί-
ναι αποσπασµένοι σ’ ένα µικρό, αποµονωµένο
χωριό της Aλγερίας. Ο επίσηµος ρόλος του εί-
ναι να εξευµενίζει τους Αλγερινούς και να
τους πείθει για τις «καλές προθέσεις» της γαλ-
λικής παρουσίας στη χώρα τους. Στην πραγµα-
τικότητα, όµως, ο κύριος στόχος του είναι η ε-
ξάρθρωση και καταστολή του Εθνικού Απε-
λευθερωτικού Μετώπου. Ο Ροκ προσπαθεί ό-
σο µπορεί ν’ αντεπεξέλθει στο ρόλο του, διχα-
σµένος ανάµεσα στους εχθρικούς χωρικούς
και στους γάλλους στρατιώτες…

» ID-05 • Ciné Tζον Kασσαβέτης, 15:30

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 ανακα-
λύπτει µια µέθοδο µε την οποία το ζάρι θα
του καθορίζει πώς να παίξει. Από ‘κείνη τη
στιγµή, η ζωή του θα ορίζεται από την ακατα-
µάχητη έλξη της τύχης. Ο Κουρτ αρχίζει να
χρησιµοποιεί το ζάρι και για τις καθηµερινές
του αποφάσεις. Νοµίζει πως έχει βρει ένα νέο,
προσωπικό σύστηµα όχι µόνο για τον τζόγο
αλλά και για τη ζωή γενικότερα. 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 πολ-
λές φορές απατούν…

» ID-05 • Παύλος Zάννας, 17:00

Eγκαταλειµµένη γη / Sulanga enu pinisa
του Vimukthi Jayasundara (Γαλλία-Σρι Λάνκα, 2005)
Σε κάποιο σηµείο του πλανήτη, ο πόλεµος ρη-
µάζει τη γη τα τελευταία είκοσι περίπου χρό-
νια. Μετά την υπογραφή µιας συνθήκης που
σηµατοδοτεί την ανακωχή, έρχεται επιτέλους η
ώρα της ειρήνης. Ο πανταχού παρών στρατός
έχει αναλάβει τη διασφάλιση της κατάπαυσης
πυρός. Σε µια ερηµική, αχανή περιοχή, βρίσκε-
ται το σπίτι του φύλακα του χωριού, Ανούρα,
όπου ζει µε τη γυναίκα του, Λάθα, και την α-
δερφή του, Σόµα. Ο Ανούρα ζει µια δύσκολη,
δυστυχισµένη ζωή, καθώς η σχέση του µε την
άπιστη Λάθα, την οποία η Σόµα αντιπαθεί µε
πάθος, χειροτερεύει µέρα µε τη µέρα και η

δουλειά του είναι µονότονη και µοναχική. Μια
µέρα, ο Ανούρα διατάσσεται από το στρατό να
σκοτώσει κτηνωδώς έναν άνθρωπο, τον οποίο
δεν αφήνουν στη συνέχεια να αναγνωρίσει.

» ID-05 • Ciné Tζον Kασσαβέτης, 18:00

Eκεί έξω / On the outs
των Lori Silverbush, Michael Skolnik (HΠA, 2004)
Η ταινία βασίζεται στις αληθινές ιστορίες κο-
ριτσιών και τις εµπειρίες τους στους δρόµους
του Τζέρζι Σίτι και στις φυλακές ανηλίκων και
ακολουθεί τις ζωές τριών κεντρικών χαρακτή-
ρων: η 17χρονη Οζ είναι έµπορος ναρκωτικών,
το πρωταρχικό της µέληµα, όµως, είναι η οικο-
γένειά της. Η Σουζέτ είναι 15 χρονών και ζει µε
τη µητέρα της. Ο πρώτος της έρωτας θα αλλά-
ξει ριζικά τη ζωή της. Τέλος, η 17χρονη Μαρι-
σόλ, είναι µια ανύπαντρη µητέρα που προσπα-
θεί να κρατήσει το παιδί της.

» Nέοι Aµερικανοί • Ciné Tζον Kασσαβέτης, 20:30

Police beat
του Robinson Devor (HΠA, 2005)
H ταινία παρακολουθεί έναν αστυνοµικό της
οµάδας «Ζ», τον οποίο απασχολεί περισσότε-
ρο µήπως τον απατήσει η φιλενάδα του, παρά
οι εγκληµατίες που... οργιάζουν γύρω του. Τα
περιστατικά που αντιµετωπίζει γίνονται καθρέ-
φτης του ταραγµένου εσωτερικού του κό-
σµου, επιτρέποντάς του να φιλοσοφεί για την
ασταθή ερωτική του ζωή και τη συναισθηµατι-
κή του εξέλιξη. Ενώ ο πρωταγωνιστής µιλά αγ-
γλικά, οι σκέψεις του στην ταινία αποδίδονται
στη δυτικοαφρικανική γλώσσα Wolof, δίνοντας
έτσι έµφαση στις συναισθηµατικές αντιδρά-
σεις του στον αµερικανικό τρόπο ζωής.

» Nέοι Aµερικανοί • Παύλος Zάννας, 22:00

H ιστορία δύο αδελφών / Janghwa, hongryeon
του Kim Jee-woon (N. Kορέα, 2003)
Tο ψυχολογικό αυτό θρίλερ αφηγείται την ι-
στορία δύο αδελφών, της Σου-µι και της Σου-

γεόν. Από εύπορη οικογένεια, οι δύο κοπέλες
έχουν περάσει ένα διάστηµα σε ψυχιατρική
κλινική. Έχοντας θεραπευτεί, πηγαίνουν να ζή-
σουν µε τον πατέρα και την εκκεντρική µητριά
τους. Σύντοµα, όµως, γίνεται σαφές ότι τα ψυ-
χολογικά προβλήµατα των δύο αδελφών όχι
µόνο εµµένουν, αλλά έχουν χειροτερέψει εξαι-
τίας της ανισόρροπης συµπεριφοράς της µη-
τριάς τους και των φαντασµάτων που στοιχει-
ώνουν το σπίτι. Μήπως, όµως, όλα αυτά είναι
παραισθήσεις; Και µήπως το αληθινό φάντα-
σµα είναι κάποιος άλλος;

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

Γεννηµένος δολοφόνος / Koroshi no rakurin
του Seijun Suzuki (Iαπωνία, 1967)
Ο Νο. 3 στην παγκόσµια κατάταξη επαγγελµα-
τιών δολοφόνων αναλαµβάνει µια σειρά απο-
στολές. Θα γνωρίσει µια µυστηριώδη γυναίκα
και θα την ερωτευθεί. Παράλληλα θα εµπλακεί
σε µια σειρά συγκρούσεων µε άλλους επαγ-
γελµατίες δολοφόνους. Αυτό το ασπρόµαυρο
νουάρ αποτελεί την αφορµή που ο Σουζούκι
οδηγήθηκε στην ρήξη µε την εταιρεία του. Α-
διαφορώντας και περιγελώντας τις συµβάσεις
του γκανγκστερικού φιλµ, ο σκηνοθέτης οργα-
νώνει µια σειρά από οπτικές εκπλήξεις –τυπι-
κές της εφευρετικότητάς του– που συλλαµβά-
νουν το θεατή εξ απρόοπτου.

» Seijun Suzuki Tribute • Παύλος Zάννας, 24:00

OÈ Ù·ÈÓ›Â˜
ÙË˜ ËÌ¤Ú·˜

Σε συνεργασία µε τη Λόρι Σίλβερµπους, ο Μάικλ Σκόλνικ βγαίνει Εκεί
Έξω και παρακολουθεί, µεταξύ άλλων, τις περιπέτειες µιας 17χρονης ε-
µπόρου ναρκωτικών και µιας ανύπαντρης µητέρας που παλεύει µε το α-
µείλικτο σύστηµα ανάδοχης φροντίδας.

SkolnikMichael
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Θα µπορούσες να πεις ότι οι ταινίες σου χαρακτηρίζονται
από κάποιο κοινό στιλ ή προβληµατική;
Κοινό στιλ; ∆ε γνωρίζω, αλλά είναι αλήθεια ότι ασχολούµαι κάθε φο-
ρά µε τη µοναξιά του ατόµου εν µέσω των άλλων, τα κρυµµένα
τραύµατα, κυρίως στο πλαίσιο της οικογένειας… Η οικογένεια µε
αγγίζει πολύ ως θέµα κι έχω την εντύπωση ότι δεν θα τελειώσω
ποτέ την εξερεύνησή της.

Ο διάλογος στην αρχή του Σινιόν της Όλγας ορίζει κατά
κάποιον τρόπο το στιλ της ταινίας;
Αναφέρεστε σε αυτό που λέει η Όλγα για τη συλλογή ποιηµάτων;
Ίσως... δεν το σκέφτηκα ποτέ... µου αρέσει αυτή η ιδέα.

Ποιος είναι ο ρόλος της προβολής σκηνών από το Τσίρκο
του Τσάπλιν;
Στα αποσπάσµατα που επέλεξα, οι εµπειρίες και τα κατορθώµατα
του Σαρλό καθοδηγούνται πάντα από το ερωτικό αίσθηµα. Στο
Τσίρκο, ο Σαρλό είναι ερωτευµένος µε την ακροβάτρια, η οποία του
προσφέρει µόνο τη φιλία της. Γίνεται ακόµη και ο έµπιστος φίλος
της και υποφέρει στα κρυφά. Αυτός ο τύπος σχέσης µε συγκινεί
πολύ. Προφανής απόχρωση τέτοιου είδους σχέσης αποτελεί και η
σχέση ανάµεσα στην Alice και τον Julien. Αυτός πιστεύει ότι είναι ε-
ρωτευµένος µε την Όλγα, αλλά στην πραγµατικότητα αγαπούσε πά-
ντα την παιδική του φίλη δίχως να το γνωρίζει.

Έχω την εντύπωση ότι στην ίδια ταινία χρησιµοποιείς ιδι-
αίτερα χαρακτηριστικές γκριµάτσες και κινήσεις του βω-
βού σινεµά.
Ναι, υπήρξα πάντοτε ευαίσθητος στο µπουρλέσκ. Η ανακάλυψη
των βωβών ταινιών του Τσάπλιν αποτελεί ανάµνηση στενά συνδε-
µένη µε την παιδική µου ηλικία και τα πρώτα µου βήµατα ως σινε-
φίλ. Και καθώς το κύριο θέµα της ταινίας µου είναι ο δεσµός µε την
παιδική ηλικία, οι γκριµάτσες και οι κινήσεις αποκτούν εδώ το νόη-
µά τους.

Ποια υπήρξαν τα πρότυπά σου στη ζωή και την τέχνη;
∆εν έχω πρότυπα. Καλλιτέχνες τους οποίους θαυµάζω είναι οι ε-
ξής: Άλφρεντ Χίτσκοκ, Ζαν Ρενουάρ, Τσάρλι Τσάπλιν, Μορίς Πιαλά,
Φραντζ Σούµπερτ, Ρόµπερτ Σούµαν, Κλοντ Ντεµπισί, Τεξ Έιβερι,
Πεγιό (σ.σ. σχεδιαστής των Στρουµφ) και πολλοί άλλοι...

Ποιο είναι το πραγµατικό πρόβληµα της ηρωίδας στα Α-
νοιχτόχρωµα Μάτια;
Η µοναξιά. Έτσι απλά.

Σε αυτήν την ταινία έχω την αίσθηση ότι τίποτα δεν είναι
τυχαίο, όπως το όνοµα Fanny.
Όχι, είναι τυχαίο.

Έχεις επηρεαστεί από ανάλογες ταινίες του Μπέργκµαν;
Τώρα καταλαβαίνω την προηγούµενη ερώτηση. Ο Μπέργκµαν είναι
αναµφίβολα ο κινηµατογραφιστής που άνοιξε τις περισσότερες πόρ-
τες. Λατρεύω πολλές από τις ταινίες του, ιδίως το Καλοκαίρι µε τη
Μόνικα και το Κραυγές και Ψίθυροι, αλλά δεν έχω δει ποτέ το
Φάνι και Αλέξανδρος (θα έπρεπε να ντρέποµαι!). Πέρα από αυ-
τό, δυσκολευόµουν πάντα να εκτιµήσω τις επιρροές µου, και αυτό
είναι πολύ περίεργο. Όπως όλος ο κόσµος, έχω δει χιλιάδες ταινίες,
έχω λατρέψει ορισµένες και µέρος της ευαισθησίας µου έχει δοµη-
θεί ίσως πάνω στη σινεφιλία µου. Αλλά τη στιγµή που δουλεύω δεν
«θεωρητικοποιώ» τίποτα, δεν σκέφτοµαι κανέναν άλλο σκηνοθέτη,
είµαι απλώς συγκεντρωµένος στην ιστορία που διηγούµαι, εκτός α-
πό την περίπτωση που θέλω να αποτίσω φόρο τιµής συνειδητοποιη-
µένα και ξεκάθαρα.

Γιατί επέλεξες αποκλειστικά µουσική του Σούµαν στην
ταινία σου;
Ίσως γιατί είναι γερµανική και ροµαντική, αλλά κυρίως γιατί την ανα-
κάλυψα και την αγάπησα όταν ήµουν µικρός. Όπως µε τον Τσάπλιν,
πρόκειται για έναν ακόµη δεσµό µε την παιδική µου ηλικία...

Σε ποιον βαθµό χρησιµοποιείς την ψυχαναλυτική µέθοδο
στις ταινίες σου;
Εµπιστεύοµαι πολύ το ασυνείδητό µου όταν δουλέυω, γιατί ακόµη κι
αν σκέφτεσαι και διαλογίζεσαι τη στιγµή που γυρίζεις µια ταινία, πι-
στεύω ότι µεγάλο µέρος των πραγµάτων σου διαφεύγει. Και είναι
αυτό ακριβώς το µέρος, το οποίο διηγείται τα περισσότερα για σένα
τον ίδιο. Κάθε ταινία παραµένει λοιπόν πάντοτε µια εξερεύνηση, πά-
ντοτε βίαιη, ζωογόνα και οικεία. Αλλά το να γυρίσεις µια ταινία δεν
είναι ψυχανάλυση. Πιθανότατα ανακουφίζει ορισµένα πράγµατα, εκ-
φράζοντας άλλα, όµως δεν δίνει λύσεις για τίποτα.

Ενδιαφέρεσαι για το κοινωνικό-οικονοµικό περιβάλλον
των ηρώων σου; Για το αν ο Θεός τους ζει ή έχει πεθάνει;
Το κοινωνικό-οικονοµικό περιβάλλον των ηρώων µου δεν είναι το
πρώτο πράγµα που µε ενδιαφέρει, αν και δεν απουσιάζει πλήρως
από τις ταινίες µου. Αυτό που µε απασχολεί ιδιαιτέρως στους ήρωές
µου είναι οι συναισθηµατικές σχέσεις µεταξύ τους και µε τον κό-
σµο. Το ερώτηµα για το αν ο Θεός τους ζει ή έχει πεθάνει, δεν µε
απασχόλησε ποτέ. ∆εν πίστευα ποτέ στο Θεό. Παρόλο που είµαι πι-
στός… (ας καταλάβει όποιος µπορεί).

Συνέντευξη: Kωνσταντίνος Σαµαράς

Ακριβώς τη στιγµή που είχα
παραιτηθεί από κάθε ελπίδα,
στην ηλεκτρονική µου
διεύθυνση (για την ακρίβεια,
της γαλλοµαθούς φίλης µου)
έφτασε η παρακάτω απάντηση
από τον σκηνοθέτη του
διακριτικά γοητευτικού Σινιόν
της Όλγας και των µοναχικών
Ανοιχτόχρωµων Ματιών.
Θεωρώ αυτονόητη την κατά
λέξη παράθεσή της.

JérômeBonnell

Κάθε ταινία παραµένει λοιπόν πάντοτε µια

εξερεύνηση, πάντοτε βίαιη, ζωογόνα και οικεία. Αλλά

το να γυρίσεις µια ταινία δεν είναι ψυχανάλυση.

‘‘

H TAINIA TH™ HMEPA™
Aνοιχτόχρωµα µάτια / Les yeux clairs
του Jérôme Bonnell (Γαλλία, 2005)
Η Φανί υποφέρει από ψυχικές διαταραχές. Ζει µε τον αδελφό
της αλλά δεν τα πάει καλά µε τη νύφη της. Μετά από ένα καυγά,
φεύγει για τη Γερµανία, όπου είναι θαµµένος ο πατέρας της. Στη
διάρκεια του ταξιδιού, γνωρίζει τον Όσκαρ, που δεν µιλά γαλλι-
κά. Μεταξύ τους αναπτύσσεται µια επικοινωνία µε χειρονοµίες
και γκριµάτσες. Ένας φόρος τιµής στο βουβό σινεµά του Τσάρ-
λι Τσάπλιν, µε έντονη ατµόσφαιρα και συναισθηµατισµό.

» Kάποιος να τους προσέχει • Παύλος Zάννας, 19:30
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Black Mπεεε…
του Θόδωρου Mαραγκού (2005)
Ο Θοδωράκης µαθαίνει για την ύπαρξη  διασωσµένων παπύρων µε αρχαία ελληνικά κείµενα, οι ο-
ποίοι βρίσκονται στη βιβλιοθήκη της Νάπολης στην Ιταλία. Ερευνητές από όλον τον κόσµο ενδιαφέ-
ρονται και τα µελετούνε, αλλά οι Νεοέλληνες αγνοούνε καν την ύπαρξή τους. Η γνωριµία του γιου
του µε έναν Ιταλό φιλέλληνα που µιλάει άπταιστα ελληνικά και γνωρίζει το θέµα, τον οδηγεί στη Νά-
πολη για να βρει και να µάθει για το περιεχόµενο των παπύρων, αναζητώντας ταυτόχρονα απαντή-
σεις για βαθύτερα ερωτήµατα, όπως η σχέση των Νεοελλήνων µε τους προγόνους τους, οι πραγµα-
τικές µας γνώσεις για αυτούς και η απότοµη αποκοπή που επεχείρησε και κατάφερε το Βυζάντιο
στη σχέση αυτή. Ταυτόχρονα, τα κείµενα του Επίκουρου που όπως αποδεικνύεται κρύβονται στους
παπύρους, δίνουν απαντήσεις για την ίδια τη ζωή. Ο Θόδωρος Μαραγκός µε µια ταινία ντοκιµαντέρ
που συνδυάζει αφήγηση, µουσική, µυθοπλασία και κινούµενο σχέδιο, φτιάχνει ένα προσωπικό φιλµ,
που όµως µιλά για τον καθε σύγχρονο Έλληνα που έχει µεταµορφωθεί, όπως χαρακτηριστικά λέει ο
ίδιος, σε πρόβατο µε ψυχολογικά προβλήµατα… B.P.

» Oλύµπιον, 11:00

Ο Έλληνας έχει σχέση 
µε τον πολιτισµό του 

και όχι µε τον τόπο καταγωγής του

Θόδωρος Mαραγκός  
σκηνοθέτης

Το θέµα της ταινίας τελικά, γιατί όπως αποδείχθηκε
ήταν ένα ταξίδι, είναι ένας άγνωστος ελληνισµός,
µια άγνωστη γνώση που δεν την ξέραµε και την α-
ποκτήσαµε στην πορεία. Πράγµατα που ούτε καν
τα γνωρίζαµε, τα µάθαµε, και από κει και πέρα έχει
σηµασία πώς επιδράσανε πάνω µας και πώς εµείς
τα δώσαµε και πώς απαντήσαµε. Λειτουργώ άλλω-
στε κι εγώ σαν µέρος του ντοκιµαντέρ ρωτώντας
τον Επίκουρο, µε τον Επίκουρο να µου απαντάει.

Egisto Pesole
επιµέλεια παραγωγής, ηθοποιός,
µουσική επιµέλεια

[…] Υπάρχει µια φοβερή διαφορά µεταξύ αυτών
που νιώθει ένας νεοέλληνας για την αρχαιότητα
και τι νιώθει ένας ευρωπαίος για τους αρχαίους
έλληνες. Εδώ πολύ µιλάνε αλλά δεν κάνουν τίπο-
τα. Εκεί µιλάνε πιο λίγο, µας αρέσουν όµως τα αρ-
χαία κέιµενα πιο πολύ, τα διαβάζουµε και καταλα-
βαίνουµε το πραγµατικό νόηµα.

[…] Όλη η Ευρώπη ξέρει πολύ περισσότερα πράγ-
µατα για την αρχαία Ελλάδα. Αντίθετα εδώ στην Ελ-
λάδα είναι πιο ελιτίστικη η συµπεριφορά των Ελλή-
νων απέναντι στην αρχαιότητα. Στην Ελλάδα µαθαί-
νονται µόνο από τη λαϊκή παράδοση. Αυτά που δεν
καταφέρνουν να κάνουν αυτοί που πρέπει, τα σχο-
λεία, τα υπουργεία κ.λπ. τα καταφέρνει να τα µετα-
δώσει ο λαός, και τη µυθολογία και την Ιστορία.

Συνέντευξη: Bαγγέλης Pητάς

Όµηρος
του Kωνσταντίνου Γιάνναρη (2005)
Ο Ελιόν, ένας νεαρός Αλβανός µετανάστης, καταλαµβάνει, οπλισµένος µε Kalashnikov και χειροβοµ-
βίδες, ένα λεωφορείο του ΚΤΕΛ λίγο έξω από την Θεσσαλονίκη και κρατά επτά από τους επιβάτες
όµηρους. Παγιδευµένος σε µια εκ των προτέρων καταδικασµένη προσπάθεια να ξαναφτιάξει τη
ζωή του, γίνεται θύτης και θύµα σε µια τρελή πορεία ενός λεωφορείου, αλλά και µιας ολόκληρης
κοινωνίας. Τα τηλεοπτικά δίκτυα µεταδίδουν την απαγωγή σε ζωντανή σύνδεση και ολόκληρη η χώ-
ρα κρατά την αναπνοή της. Έξω από το λεωφορείο δηµιουργείται µια αλλόκοτη αυτοκινητοποµπή
που αποτελείται από περιπολικά, τηλεοπτικά συνεργεία, απελπισµένους συγγενείς και τους συνή-
θεις περίεργους, ενώ µέσα η ένταση ανεβαίνει λεπτό µε το λεπτό καθώς χρόνος κυλά, τα περιθώρια
στενεύουν και η λύση αντί να πλησιάζει, µοιάζει όλο και να αποµακρύνεται… B.P.

» Oλύµπιον, 12:45

Η προσωπική τραγωδία
ενός ατόµου που είναι µετέωρο

µεταξύ δύο κοινωνιών

Kωνσταντίνος
Γιάνναρης
σκηνοθέτης

Είχα σίγουρα την αίσθηση ότι θα προκαλούσε
η ταινία και ένας λόγος που την έκανα, ήταν
να προκαλέσω σε ένα σηµείο µια συζήτηση
στην Ελλάδα, γύρω από ένα γεγονός που νο-
µίζω και απ’ ότι κατάλαβα και εκ των υστέ-
ρων, είχε σηµαδέψει τους Έλληνες και τους
µετανάστες, ακόµα και σε διακρατικό επίπεδο.
Αυτό που δεν περίµενα, ειλικρινά, ήταν το πό-

σο µεγάλη και βαθιά θα ήταν αυτή η αντίδραση. Κάποια στιγµή ο διανοµέας
της ταινίας µου είπε ότι αν µη τι άλλο αυτό που πέτυχε η ταινία, ήταν να λει-
τουργήσει ως βαρόµετρο σχετικά µε το πόσο έχει αλλάξει αυτή η χώρα, πόσο
ξενοφοβική είναι, πόσο καχύποπτη και πόσο µισσαλόδοξη έχει καταλήξει. Το
βάθος και την ένταση αυτής της αντίδρασης πάντως δεν την περίµενα. Το εκ-
πλητικό βέβαια ήταν, αν και µάλλον δεν υπάρχει λόγος να νιώθω έκπληξη, ότι
αυτές οι αντιδράσεις δεν είχαν να κάνουν µόνο µε φασιστικές ή ακροδεξιές
οργανώσεις, αλλά ήταν κάτι που διαχέεται σε όλη την ελληνική κοινωνία, από
τη δεξιά µέχρι την αριστερά, από άτοµα που πάνε κινηµατογράφο και από ά-
τοµα που δεν έχουν πατήσει ποτέ το πόδι τους. Αυτό για µένα ήταν ένα τερά-
στιο µάθηµα.

Συνέντευξη: Bαγγέλης Pητάς

Nίκος Πατρελάκης
µουσικός

[…] Η µουσική στον Όµηρο αισθάνθηκα οτι θα έπρεπε να περιγράφει την α-
ποµόνωση των ηρώων. Την ησυχία της µάχης των προσωπικών τους δρόµων σε
αντίθεση µε το θόρυβο των µέσων που τους ακολουθούν καθ’όλη την διάρκεια
της οµηρείας τους. Έπρεπε παράλληλα να φωτίσει και να τονίσει τα προσωπικά
δράµατα χωρίς µελό. Προτίµησα να κινηθώ µονοσήµαντα στη µουσική. Να δηµι-
ουργήσω µια βάση πάνω στην οποία ο θεατής να χτίσει τελικά το δικό του συ-
ναίσθηµα. Χρησιµοποίησα ατµόσφαιρες, ισοκράτες, µελωδίες σε δεύτερο πλάνο.

[…] Ο σκηνοθέτης ζήτησε να χρησιµοποιήσω ηλεκτρονικές πηγές σε όλη την
ταινία, µε εξαίρεση ένα µεσογειακά ενορχηστρωµένο βάλς µε ακουστικά όργα-
να και βέβαια, µε βρήκε απολύτως σύµφωνο. Θα είµασταν πολύ πιο ευέλικτοι
να χτίσουµε αυτήν την µουσική βάση µε ήχους απο την ηλεκτρονική παλέτα.

[…] Με τον Κωνσταντίνο γνωριζόµαστε πολύ καιρό. Νιώθω την αισθητική του
προσφιλή και τις αναφορές του γνώριµες και οικίες. Εκτιµώ τη δουλειά του στο
σύνολό της. Η συνεργασία µας έτσι, εξελίχθηκε µε φιλική προδιάθεση. Εκείνος
µου περιέγραψε το όνειρό του πίσω απο την ταινία, µε εµπιστεύτηκε και µου έ-
δωσε αγάπη, και εγώ έκανα το καλύτερο που µπορούσα, ονοµάζοντας την ται-
νία και προσωπική µου υπόθεση.

Συνέντευξη: Aναστασία Γρηγοριάδου
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Eκτός σχεδίου
του Mένιου ∆ίτσα (2005)
Σύµφωνα µε τις στατιστικές, το 4% του ελληνικού πληθυσµού αποτελείται από τσιγγάνους. Τόσο
στην Ελλάδα όσο και σ’ ολόκληρο τον κόσµο, η φυλή των Ροµ αποτελεί µια ιδιάζουσα, από ιστορι-
κή και πολιτισµική άποψη, κοινωνική τάξη. ∆ιεσπαρµένοι ανά την υφήλιο, χωρίς γραπτή γλώσσα, µε
έναν ιδιαίτερο πολιτισµό που διακρίνεται (και πολλές φορές είναι διαµετρικά αντίθετος) από τους
αξιακούς κώδικες του δυτικού πολιτισµού, οι τσιγγάνοι ήταν ανέκαθεν αντικείµενο ενδιαφέροντος
για τον καλλιτεχνικό κόσµο. Την ίδια στιγµή, όµως, η ρατσιστική συµπεριφορά των εκάστοτε κρατι-
κών αρχών –τόσο σε ελληνικό όσο και σε παγκόσµιο επίπεδο- και τα κοινωνικά στερεότυπα που
τους συνόδευαν, οδήγησαν την ξεχωριστή αυτή φυλή σε περιθωριοποίηση και µαρασµό. Το ντοκι-
µαντέρ του Μένιου ∆ίτσα συστήνει το θεατή στην ιστορία, τον πολιτισµό και τις αξίες των Ροµ.
Ταυτόχρονα, παρέχει πλούσιο και αποκαλυπτικό πληροφοριακό υλικό σχετικά µε τις συνθήκες δια-
βίωσης των ελλήνων τσιγγάνων και την κοινωνική και οικονοµική τους πραγµατικότητα. Γ.Π.

» Ciné Tώνια Mαρκετάκη, 13:30

Μια διεισδυτική µατιά στον κόσµο 
των τσιγγάνων, µακριά από κάθε είδους

εξιδανικεύσεις ή στερεότυπα

Mένιος ∆ίτσας
σκηνοθέτης

Την ταινία αυτή, όπως και τις άλλες µε θέµα τους τσιγγά-
νους, την κάνω γιατί η διαφορετικότητα των «Ροµάνι», δεν
έχει καµία σχέση µε άλλες µειονότητες που κατά κανόνα
αποκαλούνται «οικονοµικοί µετανάστες». Οι Ροµ είναι ένας
άλλος πολιτισµός. Είναι ο πολιτισµός των νοµάδων που επι-
βιώνει πάνω από δέκα αιώνες, µε όλα τα συν και τα πλην,
σε αστικές κοινωνίες.
Φυσικά, περί «παιδείας», έχω να παρατηρήσω ότι το πρό-

βληµα είναι αρκετά σύνθετο. Στους τσιγγάνους έχει ωριµά-
σει πια η ανάγκη να µάθουν να διαβάζουν και να γράφουν
τη γλώσσα της χώρας που ζουν. Όµως από τη µεριά τους,
στα σχολεία τα δικά µας, που πολύ σωστά τους στέλνει η
πολιτεία, δεν είναι επιθυµητοί. Από την άλλη, οι ίδιοι επειδή
µετακινούνται, δεν µπορούν να έχουν δυνατότητα συνέχει-
ας για µάθηση. Η λύση που πήγε να δοθεί µε δασκάλους υ-
ποδοχής στους τόπους που ταξιδεύουν, εκφυλλίστηκε πριν
καλά-καλά εφαρµοστεί, πλην µιας ή δυο, απ’ όσο συνάντη-
σα, εθελοντικών περιπτώσεων. Είναι αλήθεια ένα δύσκολο
πρόβληµα.

Συνέντευξη: Γιάννης Παλαβός

Θυµάµαι
του ∆ηµήτρη Kολλάτου (2005)
Η νέα ταινία του ∆ηµήτρη Κολλάτου αποτελεί µια εκ βαθέων κι επώδυνη εξοµολόγησή του µπρο-
στά στο φακό. Κοιτάζοντας «στα µάτια» τους θεατές και απευθυνόµενος σ’ αυτούς σε δεύτερο
πρόσωπο, ο σκηνοθέτης, συγγραφέας, θεατράνθρωπος και πολιτικός ∆ήµητρης Κολλάτος αποκαλύ-
πτεται. Εξήντα χρόνια συνειδητής ζωής, από τα ∆εκεµβριανά µέχρι σήµερα, συµπυκνώνονται σε έναν
αυτοβιογραφικό µονόλογο που διατρέχει σαν ραχοκοκαλιά την ταινία. Το Θυµάµαι αποτελεί µια ανα-
δροµή στην πολυτάραχη πορεία του δηµιουργού του: από τη µια η δηµόσια ζωή του –οι ριζοσπαστι-
κές απόψεις του, οι απαγορεύσεις και η λογοκρισία, οι τεταµένες σχέσεις του µε το σύστηµα και
τους άλλους καλλιτέχνες· κι απ’ την άλλη ο προσωπικός του βίος –η µητέρα του και οι συµβίες του,
τα παιδιά του, τα όνειρα και η µοναξιά του. Ταυτόχρονα, µέσα από την αφήγηση περιστατικών µε δε-
σπόζουσες προσωπικότητες της ελληνικής τέχνης στο δεύτερο µισό του 20ού αιώνα (όπως ο Χα-
τζιδάκις, ο Καρούζος, ο Τσαρούχης, ο Ιόλας, ο Σαµαράκης κ.ά.), ο σκηνοθέτης καταθέτει την προσω-
πική του µατιά για την πολιτιστική αλλά και την πολιτική πορεία της Ελλάδας εδώ και µισό αιώνα. Τον
χειµαρρώδη µονόλογο του σκηνοθέτη πλαισιώνουν σύντοµα αποσπάσµατα από προσωπικά του βί-
ντεο, από τις ταινίες του και από τηλεοπτικές του εµφανίσεις. Στο ρόλο της µητέρας του αφηγητή,
που παρακολουθεί βουβή το µονόλογο, εµφανίζεται η Μαρίνα Κορέλλη. Γ.Π.

» Oλύµπιον, 22:00

Ένας µονόλογος-ξενάγηση 
στο προσωπικό σύµπαν 
του ∆ηµήτρη Κολλάτου

Πώς αποφασίσατε να δώσετε στο αυτοβιο-
γραφικό σας βιβλίο κινηµατογραφική µορφή;
Ο λόγος - αφήγηση ήταν για σπουδαίες ταινίες κυ-
ρίαρχο στοιχείο. Τα γραπτά µένουνε αλλά το πρό-
σωπο είναι σπαθί. Το βιβλίο θα κυκλοφορήσει. Μα-
ζί µε το βιβλίο θα υπάρχει η εικόνα του Κολλάτου,
το ελαφρώς αξύριστο κουρασµένο πρόσωπο, τα
µάτια του γεµάτα ελπίδα, απογοήτευση, θυµό ή
φόβο. Θα γεµίζουν την οθόνη του κινηµατογρά-
φου, µιας και δεν είναι στο Θυµάµαι ο λόγος κυ-
ρίαρχος. Το πρόσωπο υπάρχει, το σώµα ζει, τα χέ-
ρια µιλάνε. Ένας άνθρωπος εξοµολογείται.

Πώς γυρίστηκε ο αυτοβιογραφικός σας µο-
νόλογος που διατρέχει την ταινία;
∆εν έγιναν επαναλήψεις στο γύρισµα. ∆εν υπάρ-
χουν διορθώσεις, µακιγιάζ, ιδιαίτερος φωτισµός. Α-
κριβώς όµως επειδή δεν υπήρχε καµιά παρέµβα-
ση, µπόρεσα να τα βρω µε τον εαυτό µου και να έ-
χει ο µονόλογος αλήθεια. Αυτή την αλήθεια που

µπορούµε να πλησιάσουµε ε-
µείς οι θνητοί. Ήταν µια τροµε-
ρά επώδυνη διαδικασία. Ο αυ-
τοσαρκασµός, οι εικόνες που
παρεµβαίνουνε, της µάνας, της
γυναίκας, των παιδιών, του πα-
τέρα, των φίλων. Το Θέατρο, ο
Κινηµατογράφος, η Πολιτική.
Οι συναντήσεις, ζωντανές στη
µνήµη, µε προσωπικότητες της
Ελλάδος που έπαιξαν για ‘µένα
θετικό ή αρνητικό ρόλο. Ο Χα-
τζηδάκις, ο Τσαρούχης, ο Σαµα-
ράκης, ο Καρούζος, ο Λαµπράκης, ο Ψυχάρης, ο
Κόκαλης, ο Μητσοτάκης… και τόσοι άλλοι.

Η ταινία περιλαµβάνει όλο το υλικό που γυ-
ρίσατε;
Όλο το υλικό. Υπάρχουν πράγµατα που δεν είπα
και που γράφω στο βιβλίο. Σε µια ώρα και σαράντα

πέντε λεπτά δεν µπορείς να πεις αυτά
που γράφεις σε 500 σελίδες.

Θα µπορούσε να χαρακτηριστεί
το Θυµάµαι ένα ιδιότυπο αυτο-
βιογραφικό «ντοκιµαντέρ»;
Αυτοβιογραφικό έργο είναι. Όχι όµως
ντοκιµαντέρ. Για να είναι ένα έργο ντο-
κιµαντέρ, πρέπει να είναι αµοντάριστο.
Η απόλυτη αλήθεια, αυτό που κινηµα-
τογραφεί ο φακός χωρίς παρεµβάσεις.
Εδώ όµως, τα κοµµάτια της ζωής µου
στα οποία αναφέροµαι τα µεταφέρω ε-
γώ στο κοινό. Άρα αυτόµατα, τα ξεδια-

λέγω. Είναι µια κατάθεση ζωής 60 χρόνων, όπως
τα βλέπει όµως ο Κολλάτος. Είναι η δικιά µου α-
λήθεια.

Mαρίνα Kορέλλη  ηθοποιός

[…] Tο πρόσωπο της µητέρας παρεµβαίνει στην
αρχή και στο τέλος της ταινίας. Υπάρχει στην αρχή
η συγκλονιστική περιγραφή της µάνας για την ε-
ρωτική σκηνή µε το σύζυγο-πατέρα του παιδιού
της, που του είχαν κόψει το πόδι. Τα βουβά πλάνα
της µάνας… Μια µάνα έχει ανάγκη από λόγια για
να µιλήσει στο παιδί της;

[…] Η µητέρα του Κολλάτου, έτσι όπως την γνώ-
ρισα –γιατί τη γνώρισα– δεν θα δεχόταν καµία από
τις ενοχές του γιου της. Ήταν ο ∆ηµήτρης γι’ αυ-
τήν ο τέλειος γιος, ο µεγάλος καλλιτέχνης, ο αλά-
θητος, το παιδί του έρωτα, ο γιος των Θεών.

Συνέντευξη: Γιάννης Παλαβός

Aυτοβιογραφικό ναι, όχι ντοκιµαντέρ
∆ηµήτρης Kολλάτος, σκηνοθέτης της ταινίας
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Aλέξανδρος Παρίσης
ηθοποιός

[…] Με τον Μάκη Παπαδηµητράτο γνωριζόµαστε
εδώ και χρόνια, όταν και οι δυο φοιτούσαµε  σε
δραµατικές σχολές. Συνεπώς η συνεργασία µας
προέκυψε από πολλά στάδια πειραµατισµού και
αυτοσχεδιασµού κατά τη διάρκεια των  χρόνων
που είµαστε φίλοι.

[…] Ο ρόλος προέκυψε µέσα από το παιχνίδι, αυ-
τοσχεδιάζοντας ένα βράδυ µε τον Μάκη Παπαδη-
µητράτο. Έχοντας ζήσει σε συνοικίες του κέντρου,
παρατήρησα ανθρώπους και καταστάσεις χωρίς να
χρειαστεί να µπω στα στέκια  αυτών των ανθρώ-
πων. Άλλωστε βρίσκονται ανάµεσα µας. Μπορείς
εύκολα να τους προσπεράσεις αγνοώντας τους ή
να παρατηρήσεις κινήσεις, βλέµµατα, συµπεριφο-
ρές. Η τέχνη αποτελεί συµπύκνωση της ζωής. Συ-
νεπώς δεν µπορείς ένα γεγονός να το αναπαρά-
γεις αυτούσιο. ∆έχεσαι ένα ερέθισµα, το επεξεργά-
ζεσαι και το εντάσσεις σε ένα πλαίσιο καινούριο κι
όσο το δυνατόν δικό σου, έτσι ώστε να αποκτήσει
ενδιαφέρον και να γίνει πιστευτό.

[…] Έχοντας ένα σενάριο γεµάτο µε ανατροπές
και παρεξηγήσεις και κάνοντας πολλές πρόβες,
προέκυψαν στη διάρκεια των γυρισµάτων στιγµές
αυτοσχεδιασµού τόσο από τους ηθοποιούς όσο και
από το συνέργειο οι οποίες έδωσαν στην ταινία αυ-
τήν την παρεΐστικη ατµόσφαιρα που διακρίνατε. Η
εµπειρία µου στα γυρίσµατα ήταν ξεχωριστή και
θα ήθελα να ξανασυνεργαστώ µε όλους όσους
συµµετείχαν σε αυτήν την προσπάθεια.

[…] Οι σκηνές που ο Τσίου περιπλανιέται στην ά-
δεια Αθήνα µόνος, ήταν ιδιαίτερες. Γυρίστηκαν ∆ε-
καπενταύγουστο, τη µέρα δηλαδή που διαδραµατί-
ζεται η ταινία. Μου έδωσαν την ευκαιρία να αντι-
κρύσω ένα άλλο πρόσωπο της πόλης που ζω,
πραγµατικά ξεχωριστό και όµορφο και τη δύναµη
να αγαπάω την πόλη αυτή ακόµα κι όταν όλα µοιά-
ζουν δύσκολα.

[…] Τα βραβεία δεν είναι αυτοσκοπός. Βραβείο για
µένα θα είναι η ταινία να αγαπηθεί από τον κόσµο
που θα την δει. Η οµαδική δουλειά που έγινε, η
ειλικρινής προσφορά, η αγάπη και η πίστη όλων
µας για αυτό που κάναµε αποτελούν το βραβείο.

Συνέντευξη: Γιάννης Παλαβός

Mάνος Pοβύθης  µουσικός

[…] Τον Μάκη (Παπαδηµητράτο) τον γνώριζα από
παλιότερα. Είχαµε συζητήσει το project που είχε
στο νου του, πως θα έκανε δηλαδή µια νεανική και
γρήγορη γλυκόπικρη κωµωδία µε έντονους χαρα-
κτήρες, που η καθηµερινότητά τους περιστρέφεται
γύρω απ’ τα ναρκωτικά. Του είχα δώσει τότε µουσι-
κή µου, ένα 50λεπτο ambient set, για να εµπνευ-
στεί κάποιες ιδέες. Μετά από κάποιους µήνες, όταν
πια η ταινία ήταν στην τελική ευθεία, προέκυψε η
ανάγκη για κάποια πιο χορευτικά tracks. Στο µετα-
ξύ είχα ήδη ξεκινήσει τη συνεργασία µου µε τον
NS (Νίκος Στρατάκος) µε όνοµα του σχήµατος The
Savage Mambas στον τοµέα της χορευτικής µουσι-
κής, οπότε η ανάληψη της µουσικής επένδυσης του
Τσίου ήταν ένα βήµα που µας βοήθησε όλους.

[…] Προσανατολιστήκαµε σε γρήγορους ρυθµούς
και µελαγχολικές µελωδίες, αφού οι περισσότεροι
χαρακτήρες της ταινίας βρίσκονται σε µια διαρκή α-
ναζήτηση. Θέλαµε, όµως, να διατηρήσουµε και ένα
ελαφρώς κωµικό στοιχείο σε µερικά θέµατα, αφού
ο Τσίου δεν παύει να είναι µια κωµωδία. Έτσι ει-

σχώρησαν κάποια rock και funky στοιχεία, ιδιαίτερα
στο µπάσο. Κρίναµε, επίσης, πως για κάποιους ιδιαί-
τερους χαρακτήρες, όπως ο γκουρού των ναρκωτι-
κών, µια ατµοσφαιρική και διαλογιστική µουσική θα
ήταν κατάλληλα ειρωνική.

[…] Πιστεύω πως για οποιαδήποτε project στην ε-
ποχή µας το µεγαλύτερο «πρόβληµα» είναι ο χρό-
νος. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, πάντως, είχε το δέσιµο
των σκληρών techno ρυθµών µε τα πιο κωµικά και
ανάλαφρα στοιχεία. Συνήθως το στιλ των Savage
Mambas είναι αρκετά σκληρό και σκοτεινό, οπότε η
µουσική για µια κωµωδία ήταν πρόκληση.

Tσίου…
του Mάκη Παπαδηµητράτου (2005)
Αθήνα, ∆εκαπενταύγουστος. Οι εκδροµείς έχουν εγκαταλείψει την πόλη· το ίδιο και οι ντίλερ ναρ-
κωτικών. Ο Τσίου, ένας νεαρός ηρωινοµανής, ψάχνει µάταια λίγη πρέζα για να «γίνει». Με αφορµή
την αναζήτηση του Τσίου το απόγευµα της Παναγίας, η ταινία µάς συστήνει σε ένα γαϊτανάκι αλλο-
πρόσαλλων χαρακτήρων, που κοινό τους πρόβληµα είναι η έλλειψη παράνοµων ουσιών. Ο Τσίου θα
ψάξει για ηρωίνη µέσω της αδερφής του, που είναι παντρεµένη µ’ ένα µαφιόζο. Εκείνος θα αναθέ-
σει στους δύο µπράβους του, τον Τάκο και τον Μπιλ, να ψάξουν για τα πολυπόθητα γραµµάρια κι
αυτοί µε τη σειρά τους θα απευθυνθούν στον κοκαϊνοµανή Νώντα, παλιό φίλο του Τσίου. Εν τω µε-
ταξύ, ο Νώντας και ο φίλος του Γιάννης διεκδικούν την Τζένη, µια µεγαλοαστή που αναζητά κο-
καΐνη. Τα πράγµατα θα µπερδευτούν όταν ο Νώντας θα ψάξει για ηρωίνη µέσω του Τσίου, χωρίς να
ξέρει ότι προορίζεται για εκείνον. Η πρώτη σκηνοθετική απόπειρα του ηθοποιού Μάκη Παπαδηµη-
τράτου (στην ταινία κρατά µάλιστα και το ρόλο του Νώντα) αφηγείται τις αλληλοσυνδεόµενες ι-
στορίες δέκα και πλέον χαρακτήρων µε φόντο την πλατεία Οµονοίας και τις έρηµες περιοχές του
αθηναϊκού κέντρου. Πέρα από το πολυπληθές νεανικό καστ της, η ταινία αντλεί τη δύναµή της από
το χιούµορ της και τη συνολικά ειρωνική µατιά του σκηνοθέτη στις ζωές των ηρώων του. Γ.Π.

» Oλύµπιον, 17:30

«Η ώρα του stuff» δεν είναι 
τόσο εύκολο να έρθει...

Το Τσίου είναι η πρώτη σας
µεγάλου µήκους ταινία µετά
από πολύχρονη ενασχόληση
µε την ηθοποιία. Πώς αποφα-
σίσατε να µεταπηδήσετε από
την ηθοποιία πίσω από την κά-
µερα;
Ήταν κάτι που ήθελα χρόνια, από
τη δραµατική σχολή γράφω σενάρια
για µικρού µήκους που ποτέ δεν
κατάφερα ή και πίστεψα πως θα
γυρίσω. Από την εποχή που ήµουν
στη σχολή βιντεοσκοπούσα πρόβες,
στιγµές, ή και το ίδιο το µάθηµα. Και τα βράδια, ε-
κτός σχολής, αυτοσχεδιασµούς µε φίλους και στιγ-
µές. Μετά από λίγα χρόνια µπόρεσα µέσω υπολο-
γιστή να ασχοληθώ και µε το µοντάζ των πλάνων
που τραβούσα. Σήµερα, λέω πως µου αρέσουν και
τα δύο. Και η ηθοποιία, και η σκηνοθεσία. Στόχος
µου θα είναι να βελτιώνοµαι και στα δύο.

Γνωρίζατε πρόσωπα από τον κύκλο των
ναρκοµανών ή κάνατε κάποια έρευνα στα
στέκια τους;
Και τα δύο, αλλά βασίστηκα κυρίως στη φαντασία
µου. ∆εν φοβήθηκα την υπερβολή σ’ αυτό το σε-
νάριο. Νοµίζω την έχει ανάγκη. Αν µε ενδιέφερε
να αποδώσω, ακριβώς όπως είναι, κάποια πράγµα-
τα σε αυτό το θέµα, δεν θα έκανα τον Τσίου…
Ένα παράδειγµα µέσα από το φίλµ: κάπου άκουσα

ή διάβασα για έναν τύπο που διακι-
νούσε ηρωίνη, ο οποίος έβαζε την
ποσότητα που κουβαλούσε µέσα
στο στόµα του, σε µια αδιάβροχη
συσκευασία, και σε περίπτωση που
θα κινδύνευε από την αστυνοµία θα
την κατάπινε. Αυτό ήταν το ερέθι-
σµα. Φαντάστηκα τον τύπο που
προµηθεύει τον πρωταγωνιστή να
κάνει αυτό το πράγµα και τον πρω-
ταγωνιστή που είναι απελπισµένος
να του την ζητάει απεγνωσµένα.
Μου φάνηκε κωµικό. Έτσι γεννήθη-

κε ένας ήρωας της ταινίας. Άλλοι είναι τελείως φα-
νταστικοί.

Η ταινία έκανε πρεµιέρα στις αρχές Οκτώ-
βρη στο πλαίσιο του Φεστιβάλ της Ελευθε-
ροτυπίας. Πώς ήταν η υποδοχή του κοινού;
Μείνατε ικανοποιηµένος;
Απόλυτα. Αξέχαστη εµπειρία. Πραγµατικά. Ήταν η
πρώτη φορά που ένιωθα αυτό το συναίσθηµα κινη-
µατογραφικής πρεµιέρας. Η ταινία άρεσε στο κοινό.
∆εν περίµενα τόση αποδοχή. Σε λίγα σηµεία µάλι-
στα, γελούσαν τόσο πολύ που δεν άκουγαν την ε-
πόµενη ατάκα. Ο κινηµατογράφος είχε κόσµο, όλα
ήταν όµορφα. Αν και είµαι επιφυλακτικός. Αρκετός
κόσµος στην αίθουσα είχε κάποια, έστω και µακρι-
νή σχέση µε την ταινία. Θέλω να δω την εντύπωση
που θα αφήσει στο κοινό µακριά από την Αθήνα.

Περιµένω µε ανυποµονησία το κοινό της Θεσσαλο-
νίκης να δει τον Τσίου… και τότε θα βγάλω πιο α-
σφαλή συµπεράσµατα. Πάντως, έρχοµαι πιο αισιό-
δοξος στο φεστιβάλ, µετά την εµπειρία αυτή.

Η ταινία µαρτυρά επιρροές από τον ανε-
ξάρτητο αµερικάνικο κινηµατογράφο –το
θέµα και η δοµή, κατ’ αρχάς, οι γρήγοροι
και διασκεδαστικοί διάλογοι, οι αλλοπρό-
σαλλοι / διφορούµενοι χαρακτήρες, η σκη-
νοθεσία. Είναι σωστή αυτή η άποψη; Ποι-
ους δηµιουργούς είχατε στο µυαλό σας
γράφοντας και ετοιµάζοντας την ταινία;
∆ύσκολη ερώτηση. Εν µέρει ναι, αν και νοµίζω ότι
κανείς δεν ξέρει απόλυτα τι τον έχει επηρεάσει. Αν
πρέπει να πω ονόµατα, που  δεν είχα στο µυαλό
µου όταν την έγραφα µεν, αλλά παρατήρησα οµοιό-
τητες µετά, άρα και επιρροές, θα έλεγα του  Γκάι
Ρίτσι. Ίσως και κάποια στοιχεία Ταραντίνο. Αν και
πάντα πίστευα πως ο Τσίου… είναι µια ελληνική
ταινία. Σαν τις παλιές ασπρόµαυρες. Και στη δοµή
του σεναρίου, και στους «περίεργους» χαρακτήρες,
και στις συµπτώσεις, και στο τέλος του έργου. Αυτό
στηρίχτηκε και σκηνοθετικά. Λιτή κινηµατογράφηση
µε επίκεντρο τους ηθοποιούς και την ιστορία. Αυτό
ήταν ο στόχος, µια οικεία φόρµα για το θεατή, για
να «αντέξει» τα υπόλοιπα στην ταινία, που είναι το
θέµα της, και οι διάλογοί της. Αυτή είναι και η δια-
φορά της µε τις ασπρόµαυρες παλιές ταινίες.

Συνέντευξη: Γιάννης Παλαβός

Mια ελληνική ταινία σαν του… Γκάι Pίτσι
Mάκης Παπαδηµητράτος, σκηνοθέτης της ταινίας
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1999. Τουρκία. Νοτιανατολικά σύνορα. Το
κουρδικό αντάρτικο, ένας πόλεµος χαµηλής έ-
ντασης, είναι σε έξαρση. Μία οµάδα στρατιω-
τών κατευθύνονται προς την περιοχή των συ-
γκρούσεων, για µια εκκαθαριστική επιχείρηση.
Λίγο αργότερα, ένας αλλόφρων στρατιώτης
τρέχει προς το ναρκοπέδιο. Ένας από τους
συναδέλφους του τρέχει από πίσω του για να
τον προστατεύσει. Λίγους µήνες µετά, παρα-
κολουθούµε τον ένα από τους δύο στρατιώ-
τες να έχει επιστρέψει στην πατρίδα του, ένα
ορεινό χωριό της Καππαδοκίας: είναι ο
Ridvan, «ο διάβολος», ταλαντούχος ποδο-
σφαιριστής πριν παρουσιαστεί στο στρατό.
Τώρα όµως έχει χάσει το πόδι του λόγω της
νάρκης και αντιµετωπίζει πρόβληµα προσαρ-
µογής στην πολιτική ζωή. Η αρραβωνιαστικιά
του είναι διστακτική και αµήχανη για την εξέ-
λιξη της σχέσης τους. Οι µνήµες από το τρα-
γικό περιστατικό επανέρχονται, συνοδευόµε-
νες όµως από την ανάµνηση της πρώτης του
αγάπης, µιας συµµαθήτριάς τους κουρδικής
καταγωγής. Λίγους µήνες µετά, παρακολου-
θούµε τη ζωή του άλλου στρατιώτη: είναι ο
Cevher, «το φάντασµα». Ζει στην Κωνσταντι-
νούπολη µια άστατη ζωή: ναρκωτικά, γυναίκες
και αναµνήσεις του πολέµου. Έχει χάσει την
ακοή του από το ένα του αφτί και προσπαθεί
να ανοίξει ένα κυλικείο σ’ ένα σιδηροδροµικό

σταθµό. Όµως, ο µεγάλος σεισµός
που θα συνταράξει την περιοχή του
Μαρµαρά θα αλλάξει τη ζωή του.
Στον τραυµατισµένο από το σεισµό
πατέρα του δεν θα τρέξει για βοή-
θεια µόνο ο ίδιος, αλλά και ένας νε-
αρός άνδρας από την Ελλάδα: είναι
ο ετεροθαλής αδελφός του, ο οποί-
ος έχει έρθει µε την ελληνίδα µητέ-
ρα του για να συµπαρασταθούν στις
δύσκολες ώρες του πατέρα του.
Η ταινία είναι µια εξαιρετικά τολµη-
ρή απόπειρα για να προσεγγισθούν
κάποιες κρυφές και «απαγορευµέ-
νες» όψεις της τουρκικής κοινωνίας.
Από τη µια πλευρά υπάρχει το
κουρδικό πρόβληµα, µια διαρκώς α-
νοιχτή πληγή, και από την άλλη υ-
πάρχει το ζήτηµα των σχέσεων µε
την Ελλάδα. Ένα ζήτηµα που τέθηκε
στο κέντρο της προσοχής όλων, λόγω της
βοήθειας που πρόσφερε η Ελλάδα την περίο-
δο του µεγάλου σεισµού. Το κεντρικό ζήτηµα
της ταινίας είναι η σχέση µε τον Άλλο (είτε
αυτός είναι κουρδικής καταγωγής είτε ελληνι-
κής). Οι δύο κεντρικοί χαρακτήρες δείχνουν
ως τυπικοί εκπρόσωποι της κοινής γνώµης. Οι
αντιφάσεις της ζωής τους και οι εσωτερικές
τους συγκρούσεις αποτελούν µια αµφισβήτη-

ση του κυρίαρχου πολιτικού λόγου που προ-
κρίνει το εθνικιστικό µίσος. Ο σκηνοθέτης
προτείνει στο θεατή ένα λόγο συναισθηµατι-
κό, που βασίζεται στην κοινή εµπειρία της
συµβίωσης και στην κατανόηση. Eξάλλου, αυτό
είναι και το ζητούµενο για τους δυο ήρωες.

» Ciné Σταύρος Tορνές, 13:00

Mια εξαιρετικά τολµηρή απόπειρα για να
προσεγγισθούν κάποιες κρυφές και
«απαγορευµένες» όψεις της τουρκικής κοινωνίας

Kορώνα-γράµµατα / Yazi tura
του Ugur Yucel (Tουρκία-Eλλάδα, 2004)
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Η ταινία έχει ως θέµα
τον έρωτα µιας γυναί-
κας για έναν παπά.
Γιατί διαλέξατε αυτό
το θέµα;
Ένας φίλος µου µού έδω-
σε να διαβάσω το µυθι-
στόρηµά του λίγες εβδο-
µάδες πριν εκδοθεί. Μό-
λις το διάβασα είπα «ας
το κάνουµε ταινία». Όταν
εκδόθηκε το βιβλίο στην
Κροατία έκανε τεράστια
επιτυχία. Τότε συνειδητο-
ποίησα ότι είναι δύσκολο
να το κάνω ταινία αλλά
πλέον, δεν µπορούσα να κάνω πίσω. Πέρασαν, λοι-
πόν, κάποια χρόνια ώσπου να φτάσει το σενάριο
στην τελική του µορφή. Το έκανα γιατί θεωρώ ότι
είναι µια ταινία για όλους τους Κροάτες, παρόλο
που διαδραµατίζεται σε ένα µικρό µέρος στη µέση
του πουθενά. Αφού λοιπόν είναι για τους Κροάτες,
ελπίζω ότι θα είναι και για τους Έλληνες αλλά και
την ευρύτερη περιοχή µας. Μιλάει για όµορφους
ανθρώπους που σε κάποια στιγµή της ζωής τους
κάνουν βλακείες. Η ιστορία είναι κλισέ. Και µ’ αυτόν
τον τρόπο ήθελα να περάσω ένα µήνυµα στο κοινό.

Ποιο είναι αυτό;
Να προβληµατιστούµε για τον εαυτό µας και όχι α-
παραίτητα για την κοινωνία. Η ιστορία εκτυλίσσεται
σε ένα απλό µέρος. Μιλάει για το θάνατο, πράγµα
που µας δυσκόλεψε, βέβαια, στο να το κάνουµε κω-
µωδία.

Ποια στοιχεία της σύγχρονης πραγµατικό-
τητας αποτυπώνονται στην ταινία;
Υπάρχουν τρία σηµαντικά σηµεία που απασχολούν
το µυαλό κάθε ανθρώπου: η εκκλησία, η πατρίδα
και ο στρατός. Και τα τρία αυτά στοιχεία βρίσκονται
σ’ αυτήν την κωµωδία. Ειδικά στην επαρχία, αυτά τα
στοιχεία είναι πολύ δυνατά.

Και ο συγγραφέας του µυθιστορή-
µατος και εγώ µε την ταινία, προ-
σπαθούµε να τα σατιρίσουµε χωρίς
όµως να κάνουµε κοινωνική κριτική.
Ασχολούµαστε µε κάτι που συµβαί-
νει γενικά στην Κροατία, το πολύ κα-
κό για το τίποτα. Σε όλη τη διάρκεια
της ταινίας οι ήρωές µου υποφέ-
ρουν, ενώ το κοινό γελάει γιατί βλέ-
πει στην οθόνη κοµµάτια από τη
ζωή του.

Γιατί επιλέξατε την επαρχία;
Κατ’ αρχήν, εκεί ήταν η ιστορία του
µυθιστορήµατος. Βρίσκεται στην εν-
δοχώρα της ∆αλµατίας όπου δεν υ-

πάρχει τίποτα άλλο παρά πέτρες, φίδια και πρόβα-
τα. Εκεί τα πράγµατα είναι πολύ απλά και στην ου-
σία, οι άνθρωποι δεν παίρνουν ποτέ αυτό που θέ-
λουν. Βασικά ήθελα να πω ότι χαίροµαι πολύ που εί-
µαι στην Ελλάδα. Έχω την εντύπωση πως αυτή η
τανία θα µπορούσε να είναι και ελληνική, µε τη δια-
φορά ότι οι δικοί σας παπάδες παντρεύονται. Αυτό
βέβαια σηµαίνει γι’ αυτούς άλλο ένα πρόβληµα στο
κεφάλι τους. (γέλια)

Πώς πάει η κινηµατογραφική παραγωγή
στην Κροατία;
Το πρόβληµα είναι ότι υπάρχουν χρήµατα αλλά δεν
υπάρχει σύστηµα να τα διαχειριστεί σωστά. Θα έλε-
γα ότι είναι µια πολύχρωµη παραγωγή. Η Κροατία
είναι µια σχιζοφρενής χώρα γιατί βρίσκεται στο
σταυροδρόµι των Βαλκανίων, της Μεσογείου και
της κεντρικής Ευρώπης. Όσους Κροάτες συναντάς,
τόσες διαφορετικές νοοτροπίες θα δεις.

Συνέντευξη: Όλγα Kοζάτη

Hrvoje Hribar
σκηνοθέτης της ταινίας Tι είναι ένας άντρας χωρίς µουστάκι;

Κόσοβο 1999. Σ’ ένα ψυχιατρείο
το προσωπικό ακούει ραδιόφω-
νο: οι ειδήσεις αναγγέλλουν την
επίτευξη συµφωνίας ανάµεσα
στο ΝΑΤΟ και τη Σερβία. Σύµ-
φωνα µ’ αυτή, οι σερβικές δυνά-
µεις πρέπει να εκκενώσουν το
ταχύτερο το Κόσοβο. Το προσω-
πικό του ψυχιατρείου, πανικό-
βλητο, εγκαταλείπει το χώρο, α-
φήνοντας την πόρτα ανοιχτή και
τους τροφίµους χωρίς επιτήρη-
ση. Οι τρόφιµοι θα εκµεταλλευ-
θούν την απρόσµενη ευκαιρία
και θα βγουν έξω. Από την οµά-
δα των ψυχασθενών ξεχωρίζουν
τρία πρόσωπα, που θα ακολου-
θήσουν τη δική τους πορεία: έ-
νας επιδειξίας, ο Kukum, ο Hasan
και µια νεαρή γυναίκα, η Mara. Ποθώντας και οι δύο την Mara, ο Kukum και ο Hasan θα την παί-
ξουν στον κλήρο. Κερδισµένος ο Hasan, θα πάρει την Mara και θα κατευθυνθεί στο χωριό του. Ε-
κεί αντιµετωπίζεται µε καχυποψία και ψυχρότητα από την οικογένειά του. Την ίδια στιγµή, ο
Kukum περιπλανιέται άσκοπα στην ύπαιθρο. Ο πόλεµος έχει πλέον τελειώσει και οι πρόσφυγες ε-
πιστρέφουν στα σπίτια τους.Tην ίδια στιγµή οι δυνάµεις της KFOR προελαύνουν στο Κόσοβο.
Η ταινία, όπως εξάλλου δηλώνει και ο σκηνοθέτης της, είναι µια πολιτική αλληγορία. Κριτική και έ-
ντονα επικριτική απέναντι στην υπάρχουσα κατάσταση στο Κόσοβο, η σκηνοθεσία επικεντρώνεται
σ’ ένα ζήτηµα: στο κατά πόσο γίνεται αποδεκτός ο διαφορετικός µέσα σε µια κοινωνία που µόλις
απελευθερώθηκε. Ωστόσο, θα ήταν λάθος να θεωρήσουµε ότι η ταινία αφορά µόνο το Κόσοβο: η
οπτική της είναι πολύ ευρύτερη. Ο σκηνοθέτης τοποθετεί τα τρία κεντρικά πρόσωπα µέσα στο
χώρο, µ’ έναν τρόπο ανάλογο του Θόδωρου Αγγελόπουλου. Αυτά τα τρία πρόσωπα επιλέγουν να
ζήσουν µια ζωή διαφορετική, αντισυµβατική, και είναι αυτή τους η επιλογή που τους αποξενώνει α-
πό το κοινωνικό σώµα. Έτσι λοιπόν η αφήγηση περιγράφει παράλληλα και τις διαδροµές που ακο-
λουθούν αυτά τα άτοµα, επιλέγοντας να ζήσουν, λόγω της ψυχικής τους κατάστασης, τον πλάνητα
βίο. Το τέλος της, βαθύτατα πεσιµιστικό, επισηµαίνει τα αδιέξοδα αυτού του ύφους ζωής: Είναι η α-
δυναµία του ανθρώπου να υπάρξει αληθινά ελεύθερος.
Η ταινία βραβεύτηκε µε το µεγάλο βραβείο της επιτροπής στο Φεστιβάλ του Σαράγιεβο. Ο σκη-
νοθέτης Isa Qosja γεννήθηκε στο Μαυροβούνιο. Σπούδασε υποκριτική στην Πρίστινα και σκηνο-
θεσία στο Βελιγράδι.

» Ciné Σταύρος Tορνές, 18:00

O Kοκούµι
µια ταινία του Kοσοβάρου Iσά Kιόσια (2005)

Mια πολιτική αλληγορία, κριτική και έντονα επικριτική
απέναντι στην υπάρχουσα κατάσταση στο Κόσοβο
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What do six directors from Romania, Serbia & Montenegro,
Estonia, Bulgaria, Hungary and Bosnia & Herzegovina have in
common? They are between 27 and 35 and ready to express
themselves. Handpicked by the Berlin Film Festival’s Nicolaj
Nikitin and funded by German foundation Relations, they
come together in the festival film "Lost and Found".

For Nadejda Koseva, the director of the six-part work’s first
film, "The Ritual" (17 mins.), working on the project was key.
After all, it was her first film after film school (in Bulgaria and
Amsterdam). "The Ritual" is about a traditional, timeless
Bulgarian wedding, with an important twist.There is some
distance between the groom, his French bride and the
boisterous family merrymakers. Koseva explained yesterday
that "The Ritual" was shot entirely on handheld camera –
something that is not that obvious at first glace due to the
work of experienced cameraman, Radoslav Splassov ("Lady
Zee"), a human steadycam of sorts.

While in other countries, Nikitin found directors based on

their previous work, in Bulgaria, newcomer Koseva was picked
through a script competition. She says that the producers saw
her previous work, which is also marked by a bittersweet
blend of lightness and sadness. Her final university film was a
documentary about children in a dismal orphanage village. For
the orphans, television is a kind of surrogate parent. Koseva
asked them, as a result, to stage their own soap opera.The
result prompts giggles and tears.

In "Lost and Found", after the directors were selected, things
moved quickly. Koseva says: "They gave us a common theme,
which was ‘generation’.And each one was free – absolutely
free- to work on this subject as long as it was a common
story and not based on literature." There was a first meeting
at the 2004 Berlinale, then a few joint script development
meetings. Each shot their own project alone (with only all the
co-producers checking in at the different sets). Estonian
animator Mait Laas had the most time-consuming film.When
the films were done, and the main title selected (after plenty

of debate), in October, the directors gathered in Cologne to
see the film for the first time. It premiered at the 2005 Berlin
Film Festival.The total budget, Koseva notes, was relatively
low for the 35mm work, around 650,000 euros.

Koseva says she loves the fact that the films are each so
different.They range from Kornel Mundruczo’s "style-
oriented" film, to Cristian Mungiu’s focus on dialogue and the
"paradoxes in life."

If the intention was to build the directors from the region
closer together it certainly worked.The director of "The
Ritual" say, "During this time we were in very strong
connection and discussing each others’ ideas, which was great
and we became friends…We were really close. Now we’re
emailing thinking about making co-productions with each
other." They call each other weekly.
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‘Lost and Found’ co-director Nadejda

Koseva talks about how six directors

between 27 and 35 years old came together

and created a film.

Talkin’ bout 

"I don’t think we are supposed to judge. I think we are supposed to tell
what we are feeling," Vittorio Storaro said when the seven-member
jury was presented yesterday. Art, the jury president noted, is about
transferring emotions via creativity. "This is what we are looking for,"
he added.
"At the end of the day," added US director Lodge Kerrigan, "I rely on
my own judgment…I can only give honest impressions and be open to
other point of views."

Mexico’s Leonardo Garcia Tsao added
festivals matter because, "It’s important
to see films from countries you don’t
normally get to see." 
Actor/stage director Sotigui Kouyate,
who hails from Mali, asked the room,

"Why have an international festival? It’s to have a meeting." He filled
the room with an inspiring jury philosophy: "Because we are all
different, we can complement each other.The beauty of the forest is
precisely due to the variety of trees… Nothing can be 100% good or
100% bad… We are at the service of the films. Films don’t have a color,
race or nationality." His fellow thespian Natacha Regnier doesn’t see
the responsibility of being on the jury as a heavy burden, but rather as

an opportunity to "share a common passion for cinema."
Earlier the press also heard from directors Yorgos Noussias (of zombie
film "The Evil") and Lucia Rikaki (of one-room schoolroom doc "The
Other"). Noussias said he was influenced by not just "20 Days Later"
and "The Dawn of the Dead", but also by the framing of Ang Lee and
Igmar Bergman movies. Shot by his brother Petros, "The Evil" involved
lots of adventure, from an actress catching pneumonia to the crew
sneaking shots in an empty Athens during 2004 Olympic test events.
Rikaki also worked without state help to make her film about a school
in Crete with mostly Albanian kids. She was inspired by a newspaper
story and the village teacher. Sadly the schoolhouse in the film, which
hadn’t shut since 1883, is now closed.

The Jury forest and all the trees

their generation
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Meet the director: Amat Escalante ("Sangre")

We emailed eight questions to all the international competition directors. Here is what
Amat Escalante, the director whose film "Sangre", allows us to peek into the lives of
Diego and Blanca, a couple whose activities consist chiefly of sex and watching soap
operas. All is going smoothly until the arrival of Diego's daughter from his first
marriage. "Sangre" premieres at the festival tomorrow.

What was the film that you most enjoyed watching in 2005?
I discovered "The Texas Chainsaw Massacre" (1974). I think it is almost genius in its
simplicity and pureness, and it got some very extreme feelings out of me.

What do you most love about the city or neighborhood where you live?
That I am surrounded by hills and mountains, and every day I try to spend some time
getting to know them better. I like to be there all by myself and just observe and feel
small.

If directing films is your top talent, what is your second talent in life?
Well, if listening is a talent maybe that would be it.

Do you have a pet? If so, what is it and what's its name?
A Dalmatian dog named Domino.And a mutt named Bunuel.

What was the most embarrassing, difficult or dangerous moment in making
your film?
When the car we were filming from started to burn from underneath. In a few seconds
we where engorged in flames.We had to stop very quickly in the middle of a very busy
highway and barely managed to save the camera from the fire. Parts of our bodies and
clothes where burnt and some equipment was destroyed.

What music CD did you listen to the most while creating the film?
A death metal CD called “Street Cleaner” by Godflesh.

Who is your favorite figure of Greek mythology, history or philosophy?
Like many people interested in telling stories,Aristotle has been a teacher for me.

How much coffee do you drink each day (and what kind)?
I do not like coffee, so I do not drink it. I would prefer a cup of mate probably.

…with Angelike Contis
and Elinda Labropoulou

Their approach to writing could not be more different, but they clearly have a
lot of respect for each other’s work. Guillermo Arriaga and Carlos Cuaron, two
of Mexico’s most sought-after scriptwriters, gave a masterclass yesterday
morning dissecting how they tackle new projects.

Arriaga’s methods are hardly textbook material.Avoiding any research or
conventionalities such as outlines, he writes and then rewrites based on what he
imagines something to be like. His latest film, "Babel", which is not yet finished,
takes place in Japan and Morocco.And, yes, it is rather surprising to find out that
Arriaga has not been to either of the two countries, but "imagined what the
places must be like". But if his previous works, "The Three Burials of Melquiades
Estrada" or  "21 Grams" are anything to go by, the dialogues may be so natural
that they look improvised.

Most writers, Cuaron included, can’t even begin to imagine how Arriaga manages
to make it all come together. His approach to writing is considerably closer to
what the audience, mostly comprised of university students, probably had in
mind. "I need order. I have a character and I want to know where he or she is
going.Things might change and that’s OK, but I do need guidelines. Everyday I
face my script and make changes. Some times I also write scenes that never
change, like the first scene in "Y tu mama tambien".The road/coming-of-age
movie about two teenage boys who embark on a road trip with an attractive
older woman, is certainly a convincing portrayal of teenagers.As Cuaron’s
pointed out, "These kids were so into their own little world, they couldn’t care
less about what was going on around them.This is how teenagers really are".

Admittedly, without a script, there can be no movie.Yet both men feel that the
role of the writer is always undermined. "I hate the ‘this film by’ credit.The

vanity credit",Arriaga said, "Why should the director get the credit? We keep
being told that writers like being in the shadow. Fuck that.They don’t.We keep
hearing that behind a great director is a great writer.Well why ‘behind’ and not
‘beside’? A film requires team work."

"And there is that old joke", Cuaron joins it, "It goes something like this:This
actress is so dumb that she slept with the writer.Who says the writer may not
be the best choice?" 

A conspiratorial air prevailed in the audience, who decided that the time for the
killer question had finally come: "So how do you know when a script is
finished?", someone asked. "Never really", replied Cuaron –probably putting
quite a good number of the students off film for life. "You stop writing when you
have to.When the film goes to production, that is.And even at the opening
night, all you see is your flaws".

Giving screenwriters a little credit

TODAY’S AGENDA
The day’s special events include a masterclass with Park Chan-wook (Cassavetes theater, 11am), a tribute to
Patrice Chereau (Olympion, 7.30pm), the launching of an exhibit devoted to Nico Papatakis (8pm,Alatza
Imaret space on Kassandrou 91-93) and a Costas Manoussakis tribute (Tonia Marketaki, 9.30pm).There will
also be press conferences in Warehouse C with Papatakis (10am), Chereau (11am), the Greek Film Centre
(noon) and directors Yorgos Kolozis, Olga Malea,Vangelis Seitanidis and Yorgos Lanthimos (1pm).

"A Conversation with Serafim" (Romania),
"Asphyxiation"(Turkey), "Cum in the Rye" (Serbia-
Montenegro) and "Welcome Aboard" (Greece)
each were awarded a 10,000 euro prize on the
last day of the 3rd Balkan Fund script
development workshop. Upon receiving his
award, Greek recipient Constantinos Giannaris
said he enjoyed the intense three-day experience,
even though it felt like the writers were "tossed
to the lions" at times. Gyula Gazdag (of the
Sundance Film Institute Filmmakers Lab)
congratulated the dozen projects’ creators. He
added the awards went to those who took the risks, were
clear about the tasks, and "quite articulate about what the
work is that is ahead of them." Festival president Georges

Corraface congratulated everyone on "pitching below
zero", as the event was held in a tent that was chilly at
times.

Pitching Below Zero




