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Μπορεί κάποιοι να νοµίζουν ακόµα ότι ο σκηνογράφος στον κινηµατογράφο
είναι απλώς κάποιος µε ταλέντο ζωγράφου ή έστω εικαστικού καλλιτέχνη,
που καλείται να επιµεληθεί τους χώρους (ως φόντα ζωντανών µορφών) ό-
που διαδραµατίζεται η δράση. Στις µεγάλες παραγωγές όµως, τώρα πια, τα
σκηνικά δεν ζωγραφίζονται (όπως παλιά) αλλά είτε στήνονται πραγµατικές
κατασκευές –αρκεί να είναι κινηµατογραφικά εντυπωσιακές– τόσο πραγµατι-
κές, που πολλές φορές κοστίζουν περισσότερο από τις αντίστοιχες πραγµα-
τικές, είτε δηµιουργούνται πλέον ψηφιακά. Για να καταλάβει κάποιος πώς λει-
τουργεί η πρώτη διαδικασία (η οποία ως «χειρονακτική» τέχνη τείνει πλέον
να εκλείψει) θα πρέπει να επισκεφτεί την έκθεση του Ντην Ταβουλάρη στο
Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Μια έκθεση που περιλαµβάνει σχε-
διάσµατα, storyboards, αρχιτεκτονικά σχέδια καθώς και έργα ζωγραφικής, τα
οποία του επιτρέπουν µετά να συγκρίνει πώς ο αρχικός σχεδιασµός στα ε-
κτιθέµενα έργα µετασχηµατίστηκε σε «φόντο» των κινηµατογραφικών σκη-
νών που προβάλλονται σε βιντεοοθόνες. Για να καταλάβει, αν ενδιαφέρεται,
µε ποιον τρόπο στο σινεµά –τελικά– το µέρος (του οπτικού πεδίου που κα-
δράρεται) γίνεται αντιληπτό ως όλον.

Από την άλλη, ο Βιττόριο Στοράρο επιµένει ότι δεν κάνει φωτογραφία, αλλά (αφού καταγράφει εικόνες σε κίνηση
ή µε κίνηση) κάνει κινηµατογράφηση –άρα δεν είναι διευθυντής φωτογραφίας σε ταινίες αλλά κινηµατογραφι-
στής. Κι όµως, στην έκθεσή του µε τίτλο «Γράφοντας µε φως» στα Μουσεία Κινηµατογράφου και Φωτογραφίας
Θεσσαλονίκης µας παρουσιάζει στατικές εικόνες –προϊόν µια έρευνας που διεξήξαγε σε 40 περίπου ταινίες πά-
νω στη γλώσσα της φωτογραφικής και κινηµατογραφικής εικόνας– για να µας αφηγηθεί τη διαδικασία µετάβασης
από τη στατική εικόνα στην κινούµενη εικόνα. Για να µπορέσει να αντιληφθεί κάποιος ακόµα και την κίνηση του
βλέµµατος ανάµεσα στα δύο επίπεδα µιας διπλοτυπίας ως την ουσία του κινηµατο–γράφου.

του Σωτήρη Zήκου
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04 Oλοκληρώνονται σήµερα οι εργασίες του Balkan
Fund, το χθεσινό Masterclass της Cathleen Leslie
και το σηµερινό των Guillermo Arriaga και Carlos
Cuaron

05 O Παρκ Tσαν-γουκ µας µιλάει για το µοτίβο της
εκδίκησης στις ταινίες του και µας λέει ότι θέλει να
κάνει ένα λαβ στόρι

06 Kαρπός στα στάχυα στο ∆ιεθνές ∆ιαγωνιστικό και
συνέντευξη του Edo Bertoglio, σκηνοθέτη της ταινίας
Face addict

07 Άνθρωπος σπρώχνει καρότσι από τις HΠA στο
∆ιεθνές ∆ιαγωνιστικό και συνέντευξη της Alicia
Scherson, σκηνοθέτιδας της ταινίας Play

09 Για το πώς ερµηνεύονται διαφορετικά οι ταινίες του
στην Tουρκία και αλλού µας µιλάει ο Kutlug Ataman

10 H οδύσσεια του κυρίου Λαζαρέσκου, H πτώση του
αγγέλου, Lady Zee στις Mατιές στα Bαλκάνια και
συνέντευξη του σκηνοθέτη Seimh Kaplanoglu

12 O σεναριογράφος Charles Mudede της ταινίας Police
beat σε Πρώτο Πλάνο και οι ταινίες της ηµέρας στις
Hµέρες Aνεξαρτησίας

13 O Seijun Suzuki µιλάει για τις ταινίες του, τους
ηθοποιούς και το σκηνικό, τη βροχή και τις
κερασιές, το χρώµα και τη φόρµα…

15 O σκηνοθέτης Γιώργος Kολόζης και ο διευθυντής
φωτογραφίας Bαγγέλης Kουλινός µιλούν για την
ταινία Tο πήδηµα του Kατσαντώνη και ο µπαρµπα
Λάµπρος και ο ηθοποιός Άγγελος Σιφονιός και ο
µουσικός Πετρο-Λούκας Xαλκιάς για το Όνειρο του
Iκάρου

16 H σκηνοθέτιδα Όλγα Mαλέα, ο µουσικός Γιώργος
Aνδρέου και η ηθοποιός Φωτεινή Mπαξεβάνη µιλούν
για την ταινία Λουκουµάδες µε µέλι

17 O σκηνοθέτης Bαγγέλης Σεϊτανίδης, ο ηθοποιός
Iωάννης Παπαζήσης και η µουσικός Φωτεινή
Mπαξεβάνη µιλούν για την ταινία H εύκολη Λία

21 Mόνο µε το ταίρι σου και Kανόα στο Mεξικάνικο
Kινηµατογράφο και Tο φαινόµενο του φωτοστέφανου
στο Nέο Iρλανδέζικο Kινηµατογράφο

22 Fest Forward: The 46th International Thessaloniki
Film Festival in english

¢È·‚¿ÛÙÂ
Û‹ÌÂÚ·:

Στοράρο & Tαβουλάρης
Bιττόριο Nτην
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1. Play 3,846 3,005
2. Backstage 3,331 3,828
3. Bορινές πολιτείες 3,100
4. Kινέττα
5. Άνθρωπος σπρώχνει καρότσι
6. Kαρπός στα στάχια
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
2. H νοσταλγός 4,325 5,052
3. H γυναίκα είναι… σκληρός άνθρωπος 3,555
4. H χορωδία του Xαρίτωνα 4,612
5. Λιούµπη 3,943 3,899
6. Kινέττα
7.Tο Kακό
8.Tο πήδηµα του Kατσαντώνη
9. Λουκουµάδες µε µέλι
10. H εύκολη Λία
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
4.Aπωλεσθέντα 3,957
5. H οδύσσεια του κυρίου Λαζαρέσκου
6. H πτώση του αγγέλου
7. Lady Zee
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 175 • ∆EYTEPA 21 NOEMBPIOY 2005

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



OLYMPION

11:00 Documentaries
∆Ô ‹‰ËÌ· ÙÔ˘ ∫·ÙÛ·ÓÙÒÓË Î·È Ô ª¿ÚÌ· §¿-
ÌÚÔ˜ / ∆Ô pidima tou Katsantoni ke o Barba
Lampros - 71’
°ÈÒÚÁÔ˜ ∫ÔÏfi˙Ë˜ / Yorgos Kolozis,
Greece 2005
O.V. Greek/English sub.

13:00 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.

15:00 International Competition
AÓıÚˆÔ˜ ÛÚÒ¯ÓÂÈ Î·ÚfiÙÛÈ / Man Push Cart - 87’
Ramin Bahrani, USA 2005
O.V. English, Urdu/English sub.

17:30 Feature Films
∏ Â‡ÎÔÏË §›· / Efkoli Lia - 84’
µ·ÁÁ¤ÏË˜ ™Â˚Ù·Ó›‰Ë˜ / Vangelis Seitanidis,
Greece 2005
O.V. Greek/English sub.

19:30 International Competition
∫·Úfi˜ ÛÙ· ÛÙ¿¯˘· / Mangzhong - 109’
Zhang Lu China, South Korea 2005
O.V. Mandarin, Korean/English sub.

22:00 Feature Films
∆Ô fiÓÂÈÚÔ ÙÔ˘ ÿÎ·ÚÔ˘ / To oniro tou Ikarou - 90’
∫ÒÛÙ·˜ ¡¿ÙÛË˜ / Costas Natsis,
Greece 2005
O.V. Greek/English sub.

PAVLOS ZANNAS

13:00 Someone to Watch
Video Projects
ñ Atlanta - 10’
ñ The Amateurist - 14’
ñ Nest of Tens - 27’
ñ Getting Stronger Every Day - 6’ 30 sec
Miranda July, USA ñ O.V. English

14:30 ID-05
∆Ô ÍÂ¯·ÛÌ¤ÓÔ ·È‰› / Shin Sung-il-eui hangbang-
bulmyung - 103’
Jane Shin, Korea 2004
O.V. Korean/English sub.

17:00 ID-05
Ã·ÌËÏfi ÚÔÊ›Ï / Falscher Bekenner - 94’
Christoph Hochhausler, Germany - Denmark 2005
O.V. German/English sub.

19:30 ID-05
™È‰ÂÚ¤ÓÈÔ ÓËÛ› / Jazireh ahani - 90’
Mohammad Rasoulof, Iran 2005
O.V. Farsi/English sub.

22:00 ID-05
√ Ì·Û¤Ú / Masahista - 80’
Brillante Mendoza, The Philippines 2005
O.V.Tagalog/English sub.

24:00 Seihun Suzuki Tribute
πÛÙÔÚ›· ÌÈ·˜ fiÚÓË˜ / Shempu Den - 96’
Seijun Suzuki, Japan 1965
O.V. Japanese/English sub.

TONIA MARKETAKI FRIDA LIAPPA

11:00 Hou Hsiao-hsien Tribute
Green, Green Grass of Home / Zaina He-pan Qing-
caoqhing - 92’
Hou Hsiao-hsien, Taiwan 1982
O.V. Mandarin,Taiwanese / English sub.

13:00 Hou Hsiao-hsien Tribute
ªÈ· ÈÛÙÔÚ›· ÙË˜ ∆·˚¤È / Qingmei Zhuma - 105’
Edward Yang, Taiwan 1985
O.V. Mandarin,Taiwanese/ English sub.

15:30 Michael Winterbottom Tribute
™Ù· ¯ÚfiÓÈ· ÙË˜ ·ÏËÛÙ›·˜ / ∆he Claim - 120’
Michael Winterbottom, UK - Canada - France 2000
O.V. English

18:00 Vittorio Storaro Tribute
ª›ÚÎ· / Mirka - 107’
Rachid Benhadj, Italy - France - Spain 2000
O.V. Italian/English sub.

20:30 √ut of Competition
Garpastum - 118’
Alexey Guerman, Jr., Russia 2005
O.V. Russian/English sub.

23:00 Hou Hsiao-hsien Tribute
∆· ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· ÙË˜ ™·ÁÎ¿Ë˜ / Hai Shang Hua - 130’
Hou Hsiao-hsien, Taiwan 1998
O.V. Shanghainese/French sub.

JOHN CASSAVETES

13:00 Focus on New Irish Cinema
∆Ô Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ÊˆÙÔÛÙ¤Ê·ÓÔ˘ / 
The Halo Effect - 97’
Lance Daly, Ireland 2004
O.V. English

15:30 Seijun Suzuki Tribute
√ ·Ï‹ÙË˜ ÙÔ˘ ∆fiÎÈÔ / Tokyo Nagaremono - 83’
Seijun Suzuki, Japan 1966
O.V. Japanese/English sub.

18:00 Someone to Watch
∆Ô ÛÈÓÈfiÓ ÙË˜ ŸÏÁ·˜ / Le Chignon d'Olga - 96’
Jerome Bonnell, France - Belgium 2002
O.V. French/English sub.

20:30 Kim Jee-woon Tribute
°Ï˘ÎfiÈÎÚË ˙ˆ‹ / Dalkomhan Insaeng - 120’
Kim Jee-woon, South Korea 2005
O.V. Korean/English sub.

23:00 Young Americans
Police Beat - 81’
Robinson Devor, USA 2005
O.V. English

STAVROS TORNES

11:00 Kutlug Ataman Tribute
∏ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ÊÈ‰ÈÔ‡ / Karanlik sular - 83’
Kutlug Ataman, Turkey - USA 1993
O.V.Turkish, English/English sub.

13:00 Balkan Survey Main Selection
∏ Ô‰‡ÛÛÂÈ· ÙÔ˘ Î˘Ú›Ô˘ §·˙·Ú¤ÛÎÔ˘ / Moartea
Domnului Lazarescu - 153’
Cristi Puiu Romania 2005
O.V. Romanian/English sub.

16:00 Balkan Survey Main Selection
∏ ÙÒÛË ÙÔ˘ ·ÁÁ¤ÏÔ˘ / Melegin Dususu - 98’
Semih Kaplanoglou, Turkey - Greece 2004
O.V.Turkish/English sub.

18:15 Focus on New Danish Cinema
∂›Ì·È Ô ¿ÁÁÂÏÔ˜ ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘ - Pusher III / 
Pusher III - 104’
Nicolas Winding Refn, Denmark 2005
O.V. Danish/English sub.

20:30 Balkan Survey Main Selection
Lady Zee / Leidy Zi - 104’
Georgi Djulgerov, Bulgaria 2005
O.V. Bulgarian/English sub.

23:00 Balkan Survey Main Selection
∆È Â›Ó·È ¤Ó·˜ ¿ÓÙÚ·˜ ¯ˆÚ›˜ ÌÔ˘ÛÙ¿ÎÈ; / 
Sto je muskarac bez brkova? - 109’
Hrvoje Hribar, Croatia 2005
O.V. Croatian/English sub.

ODEON - PLATIA

15:00 Patrice Chereau Tribute
µ·Û›ÏÈÛÛ· ª·ÚÁÎfi / La Reine Margot - 140’
Patrice Chereau, France - Germany - Italy 1994
O.V. French

18:00 Hou Hsiao-hsien Tribute
Goodbye South / 
Goodbye Nanguo Zaijian, Nanguo - 116’
Hou Hsiao-hsien, Taiwan 1996
O.V. Mandarin,Taiwanese/English sub.

20:30 Mexican Cinema
ªfiÓÔ ÌÂ ÙÔ Ù·›ÚÈ ÛÔ˘ / Solo con tu Pareja - 94’
Alfonso Cuaron, Mexico 1990
O.V. Spanish/English sub.

22:30 Mexican Cinema
∫·Ófi· / Canoa - 115’
Felipe Cazals, Mexico 1975
O.V. Spanish/English sub.

21 ¢EYTEPA ñ MONDAY

3

TÈ ¿ÂÈ Ó· ÂÈ M¤ÁÎÏ·;
ñ £ÂÔ› Î·È ‰·›ÌÔÓÂ˜, ·¤Ú·˜-Ù˘ÊÒÓ·˜, ı¿Ï·ÛÛ· Ô˘ ÊÙ‡ÓÂÈ. Ÿ¯È,
‰ÂÓ ı· ÙÔ ‚¿Ïˆ Î¿Ùˆ. •¤Úˆ ÙÈ Ó· Î¿Óˆ. °ÂÌ›˙ˆ ÙÈ˜ ÙÛ¤Â˜ ÌÔ˘ ÌÂ
¤ÙÚÂ˜, ÛÎ‡‚ˆ ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÌÚÔÛÙ¿ Î·È ÙÚ˘¿ˆ ÙÔÓ ¿ÓÂÌÔ Û·Ó
ÛÙ¿¯˘ Ô˘ ÚÔÛ·ıÂ› Ó· ÌËÓ ÙÔ ¿ÚÂÈ Ô ‰È¿ÔÏÔ˜. ∆Ô ÛÈÓÂÌ¿ ı¤ÏÂÈ
ı˘Û›Â˜. ŸÛÔ ÈÔ Ì·ÎÚ‡˜ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ πı¿ÎË, ÙfiÛÔ ÈÔ ÌÂÁ¿ÏË
Î·È Ë ·fiÏ·˘ÛË ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜. ∞‡ÚÈÔ Ï¤ˆ Ó· ‰È·ÎÙÈÓÈÛÙÒ. ªÈÌ ÌÈ ·,
™ÎfiÙÈ!

ñ ∆Ô ÁÚ¿Êˆ ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÙÂÏ›ÙÛ·, ÁÈ·Ù› Í¤Úˆ fiÙÈ ÔÏÏÔ› ·fi Â-
Û¿˜ ÛÙ¿ÓÙ·Ú ı· ‚·ÚÈ¤ÛÙÂ ÛÙ· ÌÈÛ¿ (‹ ÛÙÔ ¤Ó· Ù¤Ù·ÚÙÔ) Î·È ‰ÂÓ ı·
ÊÙ¿ÓÂÙÂ ·Ú·Î¿Ùˆ... ∞Ó ¤¯ÂÙÂ Ó· ÌÔ˘ Â›ÙÂ Î¿ÙÈ Ô˘ ÈÛÙÂ‡ÂÙÂ fi-
ÙÈ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ ÛÙË ÛÙ‹ÏË (·ÏÏ¿ Î·È fi,ÙÈ ¿ÏÏÔ Û·˜ Î·ÙÂ‚·›ÓÂÈ ÛÙÔ ÎÔ‡-
ÙÂÏÔ), ÌËÓ Ì·Û¿ÙÂ. ™ÙÂ›ÏÙÂ ÙÔ ÌÂ ÙÔ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ Î·È ı·
Û·˜ Â˘¯·ÚÈÛÙ‹Ûˆ.

ñ ∂›Ó·È ·›ÛÙÂ˘ÙË ·˘Ù‹ Ë ÌÈÎÚ‹ ÌÂÚ›‰· ∞ÌÂÚÈÎ·ÓÒÓ, Û·Ó Î·Ù¿ÏÔÈ-
Ô ÙË˜ Generation Ã, Ô˘ Î·Ù·Ê¤ÚÓÂÈ Ó· ·Á·È¤Ù·È ÙfiÛÔ ÔÏ‡ ·fi
ÙÔ ÎÔÈÓfi. ªÈÏ¿ˆ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Duplass Î·È ÙËÓ ¶ÔÏ˘ıÚfiÓ· ÙÔ˘˜. ºÙÈ¿-
¯ÓÔ˘Ó ¤Ó· ÛÙÈÏ Ù·ÈÓÈÒÓ
Ô˘ ·Ê‹ÓÔ˘Ó ÙËÓ ·›ÛıËÛË
fiÙÈ ÎÚ‡‚Ô˘Ó ÌÈ· ÊÈÏÔÛÔ-
Ê›· Î·È ‚·ı˘ÛÙfi¯·ÛÙË ıÂ-
ÒÚËÛË ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹, ÂÓÒ
ÛÙËÓ Ô˘Û›· Â›Ó·È ¯·‚·Ï¤˜
Î·È ·Î·Ù¿·˘ÛÙË Ù¿ÛË ÁÈ·
·˘ÙÔÛ·ÚÎ·ÛÌfi. Œ¯Ô˘Ó fi-
ÚÂÍË Ó· ÈÛÔÂ‰ÒÓÔ˘Ó Ù·
¿ÓÙ·, ÁÈ·Ù› ¤ÙÛÈ ‰È·ÛÎÂ-
‰¿˙Ô˘Ó. Ÿˆ˜ Î·È ÙÔ Â-
Ú›ÊËÌÔ South Park, Ô˘
‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· Ì·-
ÓÈÊ¤ÛÙÔ ·ÓÙÈÂÍÔ˘Û›·˜,
·ÏÏ¿ ÁÈ· ÌÈ· ·Ó¿ÁÎË ÈÛÔ¤-
‰ˆÛË˜ ÙˆÓ ¿ÓÙˆÓ ‰›¯ˆ˜
fiÚÈ·. ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ÔÏÏ‹ Û¯¤ÛË ÌÂ ÙË ÛÙ‹ÏË ·˘Ùfi Ô˘ Ï¤ˆ Ô‡ÙÂ Â›Ó·È
Î¿ÙÈ ÊÔ‚ÂÚfi... fiÌˆ˜ Â›Ó·È ÌÈ· ÛÎ¤„Ë Ô˘ ¤Ú·ÛÂ ·fi ÙÔ Ì˘·Ïfi
ÌÔ˘, ÎÈ ¤¯ˆ ÎÈ ÂÁÒ, ÙÔ Ù·ÂÈÓfi Ì˘ÚÌËÁÎ¿ÎÈ, ÙÔ ‰ÈÎ·›ˆÌ· Ó· ÛÎ¤-
ÊÙÔÌ·È...

ñ ∫·È fiÙ·Ó Ù¤ÏÂÈˆÛÂ Ë ¶ÔÏ˘ıÚfiÓ·, Ì·˜ ¤È·Û·Ó Í·ÊÓÈÎ¿ ÔÈ ÂÏÏË-
ÓÈÎ¤˜ ·ÓËÛ˘¯›Â˜ ÁÈ· ÙÈ˜ ·ÓÙÚÂÈ¤˜, ÙËÓ ·ÔÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·È fiÏ· ·˘-
Ù¿ Ù· ÂÍ·Ô‰Ò... «¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë Î·Ù¿ÏÏËÏË ËÏÈÎ›· ÁÈ· Á¿ÌÔ ÛÙËÓ ∞-
ÌÂÚÈÎ‹;» «∂‰Ò ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÛÙ· 26 Â›Ó·È ·ÎfiÌ· ÓˆÚ›˜ ÁÈ· Ó· ·-
ÓÙÚÂ˘ÙÂ› ÌÈ· ÎÔ¤Ï·» Î·È ÌÏ· ÌÏ· ÌÏ·... ÕÚ¯ÈÛÂ ÂÏ·ÊÚÒ˜ Ó·
ÌÔ˘ ÛËÎÒÓÂÙ·È Ë ÙÚ›¯·. Ã·Ï·ÚÒÛÙÂ, ÚÂ ·È‰È¿... °È· ÛÈÓÂÌ¿ ‹Úı·-
ÌÂ. ŸÙ·Ó ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ ÙÔ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï, ı· ·ÓÙÚÂ˘ÙÔ‡ÌÂ fiÏÔÈ ÛÂ ¤Ó·Ó
ÔÌ·‰ÈÎfi Á¿ÌÔ...

ñ ∆È ÌÔÚÂ›˜ Ó· Î¿ÓÂÈ˜ ªfiÓÔ ÌÂ ÙÔ Ù·›ÚÈ ÛÔ˘; √˘Ô˘Ô˘Ô˘... ÔÏÏ¿
Ú¿ÁÌ·Ù·. ∂ÓÙ¿ÍÂÈ, ÌÔÚÂ›˜ Ó· ·˜ ÛÂ Î¿ÔÈÔ ÂÚËÌÈÎfi Î·Ù·Ê‡ÁÈÔ
ÛÙ· ‚Ô˘Ó¿ Î·È Ó· ÎÔÈÙ¿˜ Ù· ¿ÛÙÚ· ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÚÈ¿‰· Î·È
ÙËÓ ·Ù›ı·ÛË ÔÌÔÚÊÈ¿ ÙË˜ Ê‡ÛË˜ Î·È Ó· ÛÙ¿˙Ô˘Ó Ù· ÛÈÚfiÈ· Û·Ó
ÔÙ¿ÌÈ Ì¤¯ÚÈ Ô˘ Ó· ¯‡ÓÔÓÙ·È ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ·ÏÏ¿ ÌÔÚÂ›˜ Ó· Î¿-

ÓÂÈ˜ Î·È... ÛÂÍ. ∞˘Ùfi ‹Ù·Ó ÙÔ ÛÏfiÁÎ·Ó ÛÙ· Ù¤ÏË ÙË˜ ‰ÂÎ·ÂÙ›·˜ ÙÔ˘
’80 ÛÙÔ ªÂÍÈÎfi: ªfiÓÔ ÌÂ ÙÔ Ù·›ÚÈ ÛÔ˘. ¶Ò˜ ·ÏÏÈÒ˜ ı· Î·Ù·ÔÏÂ-
ÌÔ‡Û·Ó ÙÔ AIDS, Ô˘ ÙfiÙÂ ¿Ú¯È˙Â Ó· ıÂÚ›˙ÂÈ ·Û‡ÛÙÔÏ· Î·È ÔÈ ·¯·-
Ï›ÓˆÙÔÈ ÂÚ·ÛÙ¤˜ ¤ÚÂÂ Ó· ¯·ÏÈÓ·ÁˆÁËıÔ‡Ó; ¶¿ÓÙˆ˜, ÙÒÚ· Ô˘
¤Ú·Û·Ó Ï›ÁÔ Ù· ¯ÚÔÓ¿ÎÈ· Î·È ËÚ¤ÌËÛ·Ó Î¿ˆ˜ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·, ÂÁÒ
Ï¤ˆ Ó· Î¿ÓÂÙÂ fi,ÙÈ ÛÙËÓ Â˘¯‹ ı¤ÏÂÙÂ Î·È ÌÂ fiÔÈÔÓ ı¤ÏÂÙÂ. ªËÓ
ÍÂÓÂÚÒÓÂÙÂ. ∞Ï¿ ‚¿ÏÙÂ ·˘Ùfi ÙÔ ÚËÌ¿‰È ÙÔ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙÈÎfi! (ÎÔÈ-
ÓˆÓÈÎfi Ì‹Ó˘Ì· ÌÂ ‚·ıÈ¿ ÛÔ‚·Ú¤˜ ÚÔı¤ÛÂÈ˜)

ñ ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎ‹ ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË! ∆È Â›Ó·È ·˘Ùfi; ŸÙ·Ó ÚÔÛ·ıÂ›˜ Ó· ˘-
ÔÙÈÙÏ›ÛÂÈ˜ ÌÈ· Ù·È-
Ó›· Î·È Ó· ÌÂÙ·Ê¤-
ÚÂÈ˜ ÙÔ ÓÂ‡Ì· ÙˆÓ
Ï¤ÍÂˆÓ, Î·È È‰È·ÈÙ¤-
Úˆ˜ ÙË˜ ·ÚÁÎfi,
ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈÎ‹
Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. °È·
Ó· Î·Ù·Ï¿‚ÂÙÂ: ·˘Ùfi
Ô˘ ÔÈ ·ÌÂÚÈÎ·ÓÔ›

Ï¤ÓÂ «awesome», Â-
ÌÂ›˜ ÙÔ Ï¤ÌÂ... Ì¤-
ÁÎÏ·! 
§ÔÈfiÓ, ‰ÂÓ ¤¯ˆ ÙËÓ
·Ú·ÌÈÎÚ‹ È‰¤· ÙÈ ÛË-
Ì·›ÓÂÈ Î·È Ò˜ ¯ÚËÛÈ-
ÌÔÔÈÂ›Ù·È. ƒÒÙËÛ· fi-
ÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÌÔ˘
(ÛËÌÂ›ˆÛË... Â›Ó·È ·-
fi £ÂÛÛ·ÏÏÏÔÓ›ÎË, ÌÂ Ï¿Ì‰· ·¯‡) Î·È fiÏÔÈ Û‹ÎˆÓ·Ó ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ
ÙÔ˘˜ ÌÂ ·ÔÚ›·... √fiÙÂ ÌÔÚÂ› Ó· Ï¤ˆ ‚Ï·ÎÂ›Â˜ ÙÒÚ· Î·È Ó· Â›-
Ó·È ÌÈ· Ï¤ÍË Ô˘ ÙË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó Î·Ù¿ Û˘ÚÚÔ‹ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ·˜
Ô‡ÌÂ. ¶¿ÓÙˆ˜ ÁÔ˘ÛÙ¿Úˆ... ∞ÎÔ‡ÁÂÙ·È ˆÚ·›Ô. ª¤ÁÎÏ·. ª¤-ÁÎÏ·.
§·. ∆È Î¿ÓÂÈ˜; ∆· ÂÚÓ¿ˆ Ì¤ÁÎÏ·, Ê›ÏÂ. ª¤ÁÎÏ·, ÛÔ˘ Ï¤ˆ.

ñ ∞Ì, ÙÔ ¿ÏÏÔ; ¶Ò˜ Â›Ó·È ¿Ú·ÁÂ Ô loser ÛÙ· ÂÏÏËÓÈÎ·; ∏ ÙÂÏÂ˘-
Ù·›· ÙÚ‡· ÙÔ˘ ˙Ô˘ÚÓ¿! ¢ËÏ·‰‹, Ô winner Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ÙÚ‡·
ÙÔ˘ ˙Ô˘ÚÓ¿; ª¤ÁÎÏ·.

ñ ∞fi ÙÔ 1978 Â›¯Â Ó· ¤ÚıÂÈ ÛÙÔ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï Ì·˜ Ô ¶·ÓÔ˘ÛfiÔ˘-
ÏÔ˜. ∆fiÙÂ Â›¯Â ¤ÚıÂÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ∞¤Ó·ÓÙÈ Î·È ÌÂÙ¿ ·Ï¿ ˘Ô¯ÒÚË-
ÛÂ. ¢ÂÓ Â›Ó·È Î¿ÔÈ· ¤¯ıÚ·, ¤Ó· ·ÈÒÓÈÔ Ì›ÛÔ˜ ‹ Î¿ÙÈ ¿ÏÏÔ ÙÚ·ÁÈÎ¿
ÔÌÒ‰Â˜. ∞Ï¿ ‰ÂÓ ÌÔÚÂ› Ó· ÓÈÒıÂÈ ÙÔÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi. «Ÿˆ˜
ÙÔ ‚Ï¤ˆ ÂÁÒ, fiÛÔ ÈÔ Ï›ÁÔ˜ Â›Ó·È Ô ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi˜, ÙfiÛÔ ÙÔ Î·Ï‡-
ÙÂÚÔ», Â›Â. ÿÛˆ˜ ÙÔÓ ÙÚÔÌ¿˙ÂÈ Î·È Ô ÔÏ‡˜ ÎfiÛÌÔ˜. ∞˘Ù‹Ó ÙË ÊÔ-
Ú¿ fiÌˆ˜ ·ÁÈ‰Â‡ÙËÎÂ ÛÙÔÓ ÈÛÙfi Ì·˜ Î·È ÙÔÓ ¤¯Ô˘ÌÂ ÎÔÓÙ¿ Ì·˜.
ŸÛÔ ÈÔ ÔÏÏÔ›, ÙfiÛÔ Î·Ï‡ÙÂÚ·. ∞ÚÎÂ› Ó· ¤¯Ô˘ÌÂ Ó· Î¿ÙÛÔ˘ÌÂ
ÛÙÔ Î·Ê¤...

ñ ∆Ô Â›Â ·ÛÙÂÈÂ˘fiÌÂÓÔ˜ Î·È Ô ÚfiÂ‰ÚÔ˜-ËıÔÔÈfi˜-fiÏÂ˜-ÔÈ-Á˘-
Ó·›ÎÂ˜-Î¿ÓÔ˘Ó-···¯ ÃˆÚ·Ê¿˜: «∂ÁÒ Ï¤ˆ Ó· ·ÔÛ˘ÚıÔ‡ÌÂ fiÏÔÈ
·fi Ù· ‚Ú·‚Â›·. ŒÙÛÈ ı· Ï¤ÌÂ: Ã·! ∂ÁÒ ·Ó ‰ÂÓ Â›¯· ·ÔÛ˘ÚıÂ›,
ı· ÙÔ ¤·ÈÚÓ· ÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô». ∂ÔÌ¤Óˆ˜ ·˘ÙÔ› ı· ˙‹ÛÔ˘Ó Î·Ï¿ ÎÈ Â-
ÌÂ›˜ Î·Ï‡ÙÂÚ·. §ÔÈfiÓ, ·˘Ùfi ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÔÚ·Ì·Ù›˙ÔÌ·È. ŒÓ·Ó ÎfiÛÌÔ
¯ˆÚ›˜ ‚Ú·‚Â›·, ‰›¯ˆ˜ Â·›ÓÔ˘˜ Î·È ÊÈÏÈÎ¿ ¯Ù˘‹Ì·Ù· ÛÙËÓ Ï¿ÙË.
ŸÏÔÈ ›ÛÔÈ, Î·ÌÈ¿ ÏÈÌÔ˘˙›Ó·, Î·ÌÈ¿ ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÌ¤ÓË ·ÓˆÙÂÚfiÙËÙ· ·-
fi Î·Ó¤Ó·Ó. £· ÂÚÈÌ¤Óˆ ÛÙËÓ Ô˘Ú¿ ÛÙ· ÂÎ‰ÔÙ‹ÚÈ· Î·È ·fi ›Ûˆ
ÌÔ˘ Ë ∂Ì·ÓÔ˘¤Ï ªÂ¿Ú (Ò˜ ÌÔ‡ ‘¯ÂÈ ÎÔÏÏ‹ÛÂÈ ·˘Ùfi ÙÔ fiÓÔÌ·;),
ı· ÂÚÈÌ¤ÓÂÈ ÎÈ ·˘Ù‹ Û·Ó ·Ï‹ ıÓËÙ‹. °›ÓÂÙ·È;

ñ ª¤ÁÎÏ· Ô Î‡ÚÈÔ˜ ¶·ÚÎ! «ŸÏÔÈ ¤¯Ô˘ÌÂ ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· Ó· ÂÎ‰ÈÎË-
ıÔ‡ÌÂ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÙÔ Î¿ÓÔ˘ÌÂ. ∂ÁÒ ‰ÂÓ ÙÔ ¤¯ˆ Î¿ÓÂÈ ÔÙ¤. ŸÌˆ˜,
·ÎfiÌ· Î·È ÁÈ· ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Î¿ÓÂÈ Î¿ÙÈ ÌÈÎÚfi, Ê·ÓÙ¿˙Ô-

Ì·È fiÙÈ ÙÔ˘˜ Î¿Óˆ ÙÚÔÌÂÚ¿ Ú¿ÁÌ·Ù·.
∞Ó ÚÈÓ ÎÔÈÌËıÂ›˜, Û’ Â˘¯·ÚÈÛÙÂ› Ó· ÛÎ¤-
ÊÙÂÛ·È fiÙÈ ÂÎ‰ÈÎÂ›Û·È ÌÂÚÈÎÔ‡˜ ·ÓıÚÒ-
Ô˘˜, ÎÈ ¤ÙÛÈ ¤¯ÂÈ˜ Î·Ïfi ‡ÓÔ, ÙfiÙÂ Â›-
Ó·È ˘ÁÈ¤˜»! º›Ô˘... (ÛÊ‡ÚÈÁÌ· Ú·ÁÌ·ÙÈ-

Î‹˜ ·Ó·ÎÔ‡ÊÈÛË˜). ¶¿ÏÈ Î·Ï¿... ∂›¯· ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ·ÓËÛ˘¯Ò Ì‹ˆ˜
Â›Ì·È ¿ÚÚˆÛÙÔ˜... ∂ÌÚfi˜ fiÏÔÈ ÁÈ· ÙÔ ™ºº∂°§À. ™‡ÏÏÔÁÔ˜ º›ÏˆÓ
º·ÓÙ·ÛÈÒÛÂˆÓ ∂Î‰›ÎËÛË˜ °È· §fiÁÔ˘˜ ÀÁÂ›·˜.

ñ ŒÚ¯ÂÙ·È ÛÂ Î¿ÔÈ· Ê¿ÛË ¤Ó·˜ Ù‡Ô˜ Î·È ÌÂ ÚˆÙ¿ÂÈ ÛÙ· ·ÁÁÏÈÎ¿
ÁÈ· ÌÈ· Ù·ÈÓ›·. ∆Ô˘ Ï¤ˆ «·fi Ô‡ Â›Û·È;» ªÔ˘ Ï¤ÂÈ «·fi Ù· ™Îfi-
È·». ¢ÂÓ Í¤Úˆ ÁÈ·Ù›, ·ÏÏ¿ ÙÔÓ Ï˘‹ıËÎ· ÂÓÛÙÈÎÙˆ‰Ò˜ Ô˘ ·¿-
ÓÙËÛÂ ¤ÙÛÈ. ◊ıÂÏ· Ó· ÙÔ˘ ˆ: «¤Ï·, ÌËÓ ÓÙÚ¤ÂÛ·È, Â˜ ÙÔ». ∫È
ÂÁÒ Û¿˙ÔÌ·È ÏÈÁÔ˘Ï¿ÎÈ, fiÛÔ ·ÓÔÈ¯ÙfiÌ˘·ÏÔ˜ Î·È Ó· ÚÔÛ·ıÒ Ó·
ÙÔ ·›Íˆ, fiÙ·Ó ÁÓˆÚ›˙ˆ Î¿ÔÈÔÓ Î·È ÌÔ˘ Ï¤ÂÈ ˆ˜ Â›Ó·È ·fi ÙË
ª·ÎÂ‰ÔÓ›·, ·ÏÏ¿ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË... ÌÂ Î·ı·Úfi ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ... ÛÎÂÊÙÂ›-
ÙÂ ÙÈ ¤¯ÂÈ ÙÚ·‚‹ÍÂÈ ·˘Ùfi˜ Â‰Ò ¤Ú· (‹ ÙÈ ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ Ó· ÙÚ·‚‹ÍÂÈ)
ÁÈ· Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ Ó· Ï¤ÂÈ fiÙÈ Â›Ó·È ·fi Ù· ™ÎfiÈ·...

ñ ∆È Â›Ó·È ÂÓ Ù¤ÏÂÈ ¤Ó·˜ ¿ÓÙÚ·˜ ¯ˆÚ›˜ ÌÔ˘ÛÙ¿ÎÈ; ∂›Ó·È ·˘Ùfi˜ Ô˘
·›ÚÓÂÈ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙË Á˘Ó·›Î·, ·ÏÏ¿ Ì·˙› ÙË˜ ·›ÚÓÂÈ ·Î¤ÙÔ Î·È
ÙÔ ·È‰› Ô˘ ¤ÛÂÈÚÂ Ô ÌÔ˘ÛÙ·Î·Ï‹˜. ¢ÂÓ ¤¯ˆ Î¿ÙÈ Â˘Ê˘¤˜ Ó·
ÚÔÛı¤Ûˆ.

ñ ∫È ÂÓÒ fiÏÔÈ ›Ó·ÌÂ ÙÔÓ Î·Ê¤ Ì·˜ ÙÔ ÌÂ-
ÛËÌÂÚ¿ÎÈ ÛÙËÓ ·Ôı‹ÎË, ÎÈ ÂÓÒ Î¿ÔÈÔÈ ¿Ï-
ÏÔÈ ·ÔÏ¿Ì‚·Ó·Ó ÙÔ ÎÚ·Û¿ÎÈ Î·È ÚˆÙÔ‡Û·Ó
ÙÔÓ ÎÔÏÏ‹ÙÔ ÙÔ˘˜ ‹ ÙÔÓ ¿ÁÓˆÛÙÔ ÙÔ˘ ‰ÈÏ·-

ÓÔ‡ ÙÚ·Â˙ÈÔ‡ ÁÈ· 3762‹ ÊÔÚ¿ ·Ó ·›˙ÂÈ Î¿ÙÈ Î·Ïfi (ÚÂ, Í¤ÚÂÈ˜ ·Ó
·›˙ÂÈ Î¿ÙÈ Î·Ïfi Û‹ÌÂÚ·;), Í¿ÊÓÔ˘ ¤Ó·˜ ÎÚfiÙÔ˜. ∫·ÏÏÈÙÂ¯ÓÈÎ‹ ¤-
ÎÚËÍË; ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ÔÚÁ·ÛÌfi˜; ¶ÂÚ›Ô˘. ŒÓ· Ù˙¿ÌÈ ¤Û·ÛÂ ÛÙÔÓ
¿Óˆ fiÚÔÊÔ, ÙÈÓ¿˙ÔÓÙ·˜ Á˘·ÏÈ¿ Ô˘ ÙÚfiÌ·Í·Ó, ·ÏÏ¿ Â˘Ù˘¯Ò˜ ‰ÂÓ
ÙÚ·˘Ì¿ÙÈÛ·Ó Î·Ó¤Ó·Ó. √ ÏfiÁÔ˜; √ Ì·ÓÈ·ÛÌ¤ÓÔ˜ ¿ÓÂÌÔ˜ Ô˘ Ù›Ó·-
ÍÂ ÌÈ· ‰È·ÊËÌÈÛÙÈÎ‹ ·Ê›Û· Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ·Ú¿ı˘ÚÔ. ¡· ‹Ù·Ó ÙÔ˘Ï¿¯È-
ÛÙÔÓ Ë ·Ê›Û· ÙÔ˘ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï, ¯·Ï¿ÏÈ. ∞Ó ‹ÌÔ˘Ó Ô ∫Ï·ÚÎ ∫ÂÓÙ, ı·
ÓÙ˘ÓfiÌÔ˘Ó ÂÓ ÚÈ‹ ÔÊı·ÏÌÔ‡ ÛÂ ÛÔ‡ÂÚÌ·Ó Î·È ı· ÚÔÏ¿‚·ÈÓ· ÙÔ
¿ÙÈÌÔ ÙÔ ÎÔÓÙ¿ÚÈ. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ Â›Ì·È ÌÔÓ¿¯· Ô ªÚÔ˘˜ °Ô˘¤ÈÓ Î·È
ı¤Ïˆ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ Ó· ÂÙÔÈÌ·ÛÙÒ...

ñ «Œ¯ˆ ÎfiÏÏËÌ· ÌÂ ÙÔÓ °ÂˆÚÁÔ‡ÏË. ™˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó ·˘Ù¿. ∂›Ó·È ÙË˜
ËÏÈÎ›·˜», ·ÛÙÂÈÂ‡ÙËÎÂ Ë °ÈÔ‡ÚÁÔ˘ ÁÈ· ÙÔÓ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹ ÙË˜ Ù·È-
Ó›·˜ ÙË˜, §ÈÔ‡ÌÈ. ∞, ÌËÓ ·ÓËÛ˘¯Â›ÙÂ, ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·ıfiÏÔ˘ ı¤Ì· ËÏÈ-
Î›·˜... ∆fiÛ· ¤¯Ô˘Ó ·ÎÔ‡ÛÂÈ Ù· ·˘ÙÈ¿ ÌÔ˘ ·fi Â‰Ò ÎÈ ·fi ÂÎÂ›, Ô˘
Û·˜ ÙÔ Ï¤ˆ ÌÂ ÙÔ ¯¤ÚÈ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿. ∫È fiÙ·Ó Î¿ÔÈÔ˜ ÙË ÚÒÙËÛÂ ·Ó
˘¿Ú¯ÂÈ ·ÚÎÂÙ‹ ·Á¿Ë... «Ë ·Á¿Ë Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ‹», ·¿ÓÙËÛÂ, «·Ï-
Ï¿ ˘¿Ú¯ÂÈ;» ÃˆÚ›˜ ·Á¿Ë fiÏÔ˘˜ Ô ‰È¿ÔÏÔ˜ ı· Ì·˜ ¿ÚÂÈ, ÛÈÁÔ-
ÙÚ·ÁÔ˘‰Ò ÂÁÒ •‡ÏÈÓ· ™·ıÈ¿. ∞fi Ù· ÚÒÙ·, Ù· Î·Ï¿...

ñ ŸÛÔ ÁÈ· ÙË ¢Â˘Ù¤Ú·... ¤¯Ô˘ÌÂ Î·È Ï¤ÌÂ. ¶Ú¤ÂÈ ÔˆÛ‰‹ÔÙÂ
Ó· „¿Íˆ ÏÈÁ¿ÎÈ ÙÈ˜ Ù·ÈÓ›Â˜ ÙÔ˘ ™Ô˘˙Ô‡ÎÈ, ÁÈ·Ù› fiÏÔÈ ÌÔ˘ Ï¤ÓÂ Ù·
Î·Ï‡ÙÂÚ· ÁÈ· ÙË Ì¤ÁÎÏ· ÙÔ˘. Œ¯ˆ Â›ÛË˜ fiÚÂÍË ÁÈ· Ï›ÁÔ really low
budget ÓÔ˘¿Ú ÌÂ ¶··¯·Ú·Ï¿ÌÔ˘˜ ÛÙËÓ ∂‡ÎÔÏË §›·, ·ÏÏ¿ ·›˙ÂÈ
Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ Î·È ÙÔ ∫ÈÓ¤ÙÙ·, ÛÙÔ ‰ÈÂıÓ¤˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi. Œ¯ˆ ·Ú¯›-
ÛÂÈ Ó· ·ÓÈÎÔ‚¿ÏÏÔÌ·È... £· ÚÔÏ¿‚ˆ Ó· ‰ˆ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ˜ ·fi
50 Ù·ÈÓ›Â˜; ∞Ó ‰ÂÓ ˙·‚Ï·ÎÒÛˆ ÙÒÚ· Ô˘ Â›Ì·È Ó¤Ô˜, fiÙÂ ı· ÙÔ
Î¿Óˆ; ª¤ÁÎÏ· (¿Û¯ÂÙÔ, ·ÏÏ¿ ¤¯ˆ ˆÚˆıÂ› ÌÂ ÙË Ï¤ÍË...).

Sotiris Babatzim (donkihotis@hotmail.com)

Afi Ù· ÂÁÎ·›ÓÈ· ÙË˜
¤ÎıÂÛË˜ ÙÔ˘ NÙËÓ
T·‚Ô˘Ï¿ÚË ÛÙÔ 
M·ÎÂ‰ÔÓÈÎfi MÔ˘ÛÂ›Ô
™‡Á¯ÚÔÓË˜ T¤¯ÓË˜

™ÙÈÁÌÈfiÙ˘Ô ·fi ÙËÓ ÙÈÌËÙÈÎ‹ ÂÎ‰‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙÔÓ ÛÎËÓÔı¤ÙË ¶·ÚÎ
TÛ·Ó-ÁÔ˘Î

Zεστές αίθουσες
και µια πολυθρόνα για τον καθένα

Afi Ù· ÂÁÎ·›ÓÈ· ÙË˜ ¤ÎıÂÛË˜ «T¤¯ÓË
Î·È KÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˜ ÛÙË PˆÛÈÎ‹
¶ÚˆÙÔÔÚ›·» ÛÙÔ KÚ·ÙÈÎfi MÔ˘ÛÂ›Ô
™‡Á¯ÚÔÓË˜ T¤¯ÓË˜

™ÙÈÁÌÈfiÙ˘Ô ·fi ÙËÓ
ÙÈÌËÙÈÎ‹ ÂÎ‰‹ÏˆÛË ÁÈ·
ÙÔÓ ÛÎËÓÔı¤ÙË °ÈÒÚÁÔ
¶·ÓÔ˘ÛfiÔ˘ÏÔ

11:00 Spotlight on Aris Retsos
∏ ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· / La Photo - 102’
N›ÎÔ˜ ¶··Ù¿ÎË˜ / Nico Papatakis, France-Greece 1986
O.V. Greek/English sub.

13:00 George Panoussopoulos Tribute
∆ÂÛÙÔÛÙÂÚfiÓË / Testosterone - 96’
°ÈÒÚÁÔ˜ ¶·ÓÔ˘ÛfiÔ˘ÏÔ˜ / George
Panoussopoulos, Greece 2004
O.V. Greek/English sub.

15:15 TÈÌËÙÈÎ‹ ∂Î‰‹ÏˆÛË ŸÏÈ· §·˙·Ú›‰Ô˘ /
Honourary Ceremony Olia Lazaridou
∞Î·Ù·Ó›ÎËÙÔÈ ÂÚ·ÛÙ¤˜ / Akatanikiti erastes - 80’
™Ù·‡ÚÔ˜ ∆ÛÈÒÏË˜ / Stavros Tsiolis, Greece 1988
O.V. Greek/English sub.

17:30 International Competition - Feature Films
∫ÈÓ¤ÙÙ· / Kinetta - 95’
°ÈÒÚÁÔ˜ §¿ÓıÈÌÔ˜ / Yorgos Lanthimos, Greece 2005
O.V. Greek/English sub.

19:45 Nico Papatakis Tribute
√È ¿‚˘ÛÛÔÈ / Les Abysses - 96’
N›ÎÔ˜ ¶··Ù¿ÎË˜ / Nico Papatakis, France 1963
O.V. French/English sub.

21:45 George Panoussopoulos Tribute
√ Î·Ê¤˜ / O kafes - 9’
1989 ñ O.V. Greek/English sub.
ª' ·Á·¿˜; / M'agapas? - 102’
1989 ñ O.V. Greek/English sub
°ÈÒÚÁÔ˜ ¶·ÓÔ˘ÛfiÔ˘ÏÔ˜ / George Panoussopoulos

24:00 Midnight Screenings
∫¿Ùˆ ·' ÙÔ ÛÂÓÙfiÓÈ / Kato ap'to sendoni - 91’
¶¤ÙÚÔ˜ ∫·ÏÎfi‚·ÏË˜, ªÂÏ›Ó· ∆Û·Ì¿ÓË / Petros
Kalkovalis, Melina Tsambani
Greece 2005 ñ O.V. Greek/English sub.
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Ιδιαίτερη στιγµή ήταν η έναρξη, χθες, των Masterclasses
µε την Cathleen Leslie, actor’s coach, όπως λέγεται στα
αγγλικά ο άνθρωπος που καθοδηγεί και διευθύνει τους η-
θοποιούς στην ερµηνεία του ρόλου τους, πάνω στη σκηνή
ή µπροστά από την κάµερα. Την αµερικανίδα ηθοποιό και
σκηνοθέτιδα και από φέτος «κριτή» όσων επιθυµούν να
γίνουν µέλη του Actors Studio, υποδέχθηκε ο Πρόεδρος
του Φεστιβάλ Γιώργος Χωραφάς – η γνωριµία των δύο
χρονολογείται από την εποχή που συνεργάζονταν µε τον
Peter Brook. Το κοινό αποτελείτο κατά κύριο λόγο από
φοιτητές των Τµηµάτων Θεάτρου και Κινηµατογράφου
της Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ και σπουδαστές της
Σχολής Θεάτρου του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλά-
δος.
Η Cathleen Leslie αναφέρθηκε αρχικά µε παραστατικό
τρόπο στην ιστορία του Actors Studio και ξενάγησε το
κοινό σε µία πορεία που ξεκινά από τη Ρωσία στα τέλη
του 19ου αιώνα µε το θέατρο του Στανισλάφσκι, φτάνει
µαζί µε τον θίασό του στη Νέα Υόρκη στη δεκαετία του
’20, εγκαθίσταται εκεί και οδηγεί στη γένεση του Theatre
Group, του θιάσου-επινόηση του Λι Στράσµπεργκ, που άλ-
λαξε την πορεία της θεατρικής ηθοποιίας στην Αµερική,
για να µεταφερθεί πλέον από την Ανατολική στη ∆υτική
Ακτή, από το θέατρο στον κινηµατογράφο µε ψυχή τον Η-
λία Καζάν και από το σύστηµα του Στανισλάφσκι στην πε-
ρίφηµη «Μέθοδο».
Η ιστορική αναδροµή περιελάµβανε ουσιαστικά και την
πορεία των ερωτηµάτων που αντιµετώπισαν οι άνθρωποι
του θεάτρου και του κινηµατογράφου στην προσπάθειά
τους να µπορέσουν να δηµιουργήσουν σταθερές αναφο-
ρές στο «παίξιµο» των ηθοποιών: µέσα από µελέτες και

µεθόδους που προέρχονταν από την ιατρική και την ψυ-
χολογία, χωρίς όµως οι προτάσεις τους να αποτελούν µε-
θόδους ψυχοθεραπείας και ψυχανάλυσης των ηθοποιών.
Στο δεύτερο µέρος του masterclass η Cathleen Leslie κά-
λεσε στη σκηνή νεότερους και πιο έµπειρους ηθοποιούς
για να δοκιµάσουν τη µέθοδο χαλάρωσης του Actors
Studio. Αναµεσά τους η Κάτια Γέρου και η Αθηνά Μαξίµου,
που κράτησαν νοερά στα χέρια τους «την αγαπηµένη τους
κούπα του καφέ», όση ώρα έκαναν τις ασκήσεις που υπο-
δείκνυε η Leslie. Στο τέλος της άσκησης µοιράστηκαν µε
το κοινό την έκπληξη που ένιωσαν: άλλος «µύρισε» την α-
γαπηµένη του σοκολάτα, άλλος ένιωσε στο χέρι του τη ζέ-
στη του καφέ, άλλος τις ανάγλυφες επιφάνειες της κούπας.

ΠPOΓPAMMA MASTERCLASSES
∆ευτέρα, 21 Noεµβρίου
11:00 «Τζον Κασσαβέτης»
Masterclass: Guillermo Arriaga & Carlos Cuaron
Ο Guillermo Arriaga, παραγωγός, σεναριογράφος (Χαµένες
αγάπες, 21 γραµµάρια, Οι τρεις ταφές του Μελκιάδες Εστράδα)
και συγγραφέας µυθιστορηµάτων και διηγηµάτων, και ο
Carlos Cuaron, σεναριογράφος (Θέλω και τη µαµά σου),
σκηνοθέτης ταινιών µικρού µήκους και συγγραφέας, µιλούν
για την πρόκληση της συγγραφής ενός σεναρίου. Ακολου-
θεί παρουσίαση του βιβλίου του Γκιγέρµο Αριάγα, Η γλυκιά
µυρωδιά του θανάτου, Αθήνα 2005, Εκδόσεις Κέδρος.

Ολοκληρώνονται σήµερα οι εργασίες του Balkan Fund, της τριήµερης
διεθνούς συνάντησης, στην οποία συµµετέχουν 12 σχέδια σεναρίου δη-
µιουργών από τα Βαλκάνια. Τα βραβεία της πενταµελούς κριτικής επι-
τροπής θα ανακοινωθούν σήµερα στις 20:00 στην Αποθήκη Γ.
Η διοργάνωση για τρίτη συνεχή χρονιά του Balkan Fund κρίνεται από ό-
λους πολύ σηµαντική γιατί σύµφωνα µε τον Guyla Gazdag, µέλος της
κριτικής επιτροπής, σκηνοθέτη και καλλιτεχνικό διευθυντή του Sundance
Film Institute, «πολλά από τα προβλήµατα των νέων κινηµατογραφιστών σχε-
τίζονται µε το σενάριο. Πολλές φορές το σύστηµα υποστήριξης αµελεί τη διαδι-
κασία ανάπτυξης του σεναρίου. Άλλες φορές υπάρχει πίεση χρόνου. Το σηµαντι-
κό στο Balkan Fund είναι η σηµασία που δίνει στην ανάπτυξη σεναρίου. Τα
workshops είναι πολύ σηµαντικά γιατί δίνουν και πληροφορίες πέρα από το υλι-
κό που προσφέρεται από τους συντελεστές. Έχουµε την ευκαιρία επικοινωνίας
µε τους δηµιουργούς, γεγονός που τους βοηθάει να ξανασκεφτούν κάποια ση-
µεία του σεναρίου πριν γίνει η ταινία. Με τα βραβεία δίνεται κάποια σηµαντική
υποστήριξη στα καλύτερα projects. Είναι σηµαντική η ενθάρρυνση προς τους
νέους κινηµατογραφιστές... Πιστεύω πως οι συµπαραγωγές είναι απαραίτητες
σήµερα. Οι ταινίες πλέον κοστίζουν πολύ άρα αυτό ισχύει ακόµα περισσότερο
για τις µικρές κινηµατογραφικές βιοµηχανίες».
Από την πλευρά των παραγωγών στο Balkan Fund συµµετέχει µεταξύ άλ-
λων και ο Peter Carlton, διευθυντής συµπαραγωγών του Channel Four, ο
οποίος δήλωσε, «Είναι σηµαντικό για τους δηµιουργούς να εκθέτουν τη δου-
λειά τους στη διεθνή αγορά. Εµείς από την άλλη πλευρά έχουµε τη δυνατότητα
να γνωρίσουµε τον κινηµατογράφο άλλων χωρών που συχνά αγνοούµε. Μέσα
σε τρεις µέρες µπορώ να δω στιγµιότυπα από τον βαλκανικό κινηµατογράφο. Εί-
ναι η αρχή µιας σχέσης µε τους σκηνοθέτες. Έχω εντυπωσιαστεί από το επίπε-
δο των σχεδίων και νοµίζω ότι πολλά από αυτά αφορούν το ευρύ κοινό».

Όσο για τους συµµετέχοντες ο Μενέλαος Καραµαγκιώλης, σεναριογρά-
φος-σκηνοθέτης, δηλώνει ενθουσιασµένος γιατί αν και έχει πάει σε πολ-
λά διεθνή φεστιβάλ, εδώ συνάντησε µερικούς από τους πιο σηµαντικούς
παραγωγούς της Ευρώπης. «Το θέµα των βραβείων δεν είναι κάτι που µε εν-
διαφέρει. Το σηµαντικό είναι ότι ερχόµαστε εδώ και συζητάµε για µια συµπαρα-
γωγή. Η επίτευξη αυτής είναι το πιο σπουδαίο βραβείο. Για παράδειγµα, µετά
την παρουσίαση του σχεδίου µου προέκυψαν πολλά ραντεβού µε παραγωγούς
που είναι µεγάλη µου τιµή και µόνο να µιλάω µαζί τους. Αυτό συµβαίνει µε όλες
τις ταινίες».

Eπιµέλεια: Όλγα Kοζάτη

BALKAN FUND

Το ΕΚΕΒΙ απονέµει το Βραβείο 
Σεναρίου Βασισµένου σε Ελληνικό Λογοτεχνικό Έργο
στο 46ο Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Θεσσαλονίκης

Βέβαια και φέτος το Εθνικό Κέντρο Βιβλί-
ου (ΕΚΕΒΙ) δίνει το παρόν στο 46ο  Φε-
στιβάλ Κινηµατογράφου Θεσσαλονίκης,
µε δικό του περίπτερο για την ενηµέρωση
του κοινού, µε ένα σηµαντικό στρογγυλό
τραπέζι όπου ευρωπαίοι εκπρόσωποι κι-
νηµατογραφικών θεσµών συζητούν το ζή-
τηµα της συνάντησης λογοτεχνίας και κι-
νηµατογράφου στη διεθνή αγορά, µε µια
ενδιαφέρουσα έκδοση που παρουσιάζει
το πανόραµα της ελληνικής βιβλιογραφίας
που συσχετίζει την τέχνη της γραφής µε
αυτή της κινούµενης εικόνας.

«Μας ενδιαφέρει πολύ η σχέση βιβλίου και κινηµατογράφου. Θέλουµε να
στηρίξουµε την προβολή του βιβλίου στην οθόνη. Το ξέρουµε, στο εξωτερι-
κό το 50% των κινηµατογραφικών έργων είναι βασισµένα σε βιβλία. Να γί-
νει και στην Ελλάδα µια  σχέση µεγάλης αγάπης. Όπως σε όλες τις ιστορίες
αγάπης να µην µπορεί ο ένας χωρίς τον άλλο», γράφει η διευθύντρια του
ΕΚΕΒΙ κ. Κατρίν Βελισσάρη στο προλογικό σηµείωµα της έκδοσης.
Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ, ο Πρόεδρος του ΕΚΕΒΙ κ. ∆ηµήτρης
Νόλλας θα ανακοινώσει το πρώτο «Βραβείο Σεναρίου για Ταινία
Μεγάλου Μήκους Βασισµένου σε Ελληνικό Λογοτεχνικό Έργο»,
τη ∆ευτέρα 21 Νοεµβρίου 2005, στις 10.30π.µ., σε ειδική εκδή-
λωση που διοργανώνει το ΕΚΕΒΙ, στους χώρους του Φεστιβάλ
(Αποθήκη Γ’, λιµάνι Θεσσαλονίκης). Το βραβευµένο σενάριο επι-
χορηγείται µε 7.000€.
Θα προηγηθεί ένα στρογγυλό τραπέζι που απευθύνεται στους επαγ-
γελµατίες κυρίως του βιβλίου και του σινεµά, µε θέµα: «Ο γάµος της λο-
γοτεχνίας και του κινηµατογράφου στη διεθνή αγορά». Το επίκαιρο και πολύ
ενδιαφέρον θέµα θα συζητήσουν  η κ. Claire Breuvart, διευθύντρια
του Forum International Cinéma et Littérature de Monte Carlo, ο κ.
Stephan Hans, διευθυντής του Forum International Cinéma et
Littérature de Monte Carlo, ο κ. Carlo Fuscagni πρόεδρος της
Cinecittà, η κ. Marie-Pierre Vallé καλλιτεχνική διευθύντρια του STU-
DIO CANAL, ο κ. Σταµάτης Τσαρουχάς, πρόεδρος του Συνδέσµου
Ανεξάρτητων Παραγωγών Οπτικοακουστικών Έργων ΣΑΠΟΕ και ο κ.
∆ηµήτρης Νόλλας, πρόεδρος του ΕΚΕΒΙ. Το στρογγυλό τραπέζι συ-
ντονίζει ο κ. Χρήστος Μήτσης, διευθυντής του περιοδικού CINEMA.

Συνέντευξη Tύπου της Eταιρείας Eλλήνων Σκηνοθετών
Τρίτη 22 Nοεµβρίου 2005, ώρα 12:00 • Aποθήκη Γ

Θέµα: «ΕΚΚ, το µέλλον των εθνικών µηχανισµών ενίσχυσης του κιν/φου
στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι δράσεις της EFAD» 

CATHLEEN LESLIE:
ΑΠΟ ΤΟ ACTORS STUDIO ΣΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
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Προτιµάς να βλέπεις την εµµονή για εκδί-
κηση ως µια ψυχωτική κατάσταση ή ως έ-
να φυσικό ανθρώπινο δικαίωµα;
Πιστεύω ότι η εκδίκηση ενυπάρχει ως επιθυµία
σε κάθε ανθρώπινο ον, είναι κάτι πολύ φυσιολογι-
κό. Είναι επίσης µια ορµή που καταπιέζεται χάριν
της κοινωνικής ευηµερίας. Κι όµως, όσο κι αν
προσπαθήσουµε να την απωθήσουµε, η εκδίκηση
θα τρυπώνει πάντα στο ανθρώπινο µυαλό. Γι’ αυ-
τόν το λόγο αποτελεί σταθερό µοτίβο, από την
αρχαία τραγωδία µέχρι τις ταινίες του Χόλιγουντ.

Έχεις βιώσει ο ίδιος την εµπειρία της εκδί-
κησης;
Όχι µε τον τρόπο που το δείχνω στις ταινίες µου.
Αλλά, σε κάθε περίπτωση, το φαντάζοµαι πάρα
πολύ συχνά. Όποτε γίνοµαι αντικείµενο προσβο-
λών ή ενοχλήσεων, φαντασιώνοµαι πώς θα µπο-
ρούσα να βλάψω τον άλλο και σε ποιο βαθµό.

Συνδυάζεις θέµατα τραγικά µε σύγχρο-
νους προβληµατισµούς. Θεωρείς τις ται-
νίες σου διαχρονικές, εκτός χρόνου για να
το θέσω καλύτερα, ή συνδεδεµένες µε ένα
κοινωνικό status quo;
Φυσικά και εµπνέοµαι από σύγχρονα ζητήµατα,
όπως και από τη σύγχρονη αισθητική σε µεγάλο
βαθµό, αλλά φιλοδοξώ η δουλειά µου να έχει µια
διαχρονική απήχηση. Για παράδειγµα, ο λόγος που
κάνω σινεµά και όχι τηλεοπτικά δράµατα δεν εί-
ναι επειδή συγκρίνω τη δύναµη των δύο µέσων,
αλλά επειδή πιστεύω στη σχετική µακροβιότητα
µιας κινηµατογραφικής δηµιουργίας. Επίσης, το ί-
διο ισχύει στη σύγκριση µε το θέατρο. Οπότε, θέ-
λω να κάνω τις ταινίες µου ανθεκτικές στο χρόνο
από κάθε άποψη, ακόµα και όσον αφορά στα κο-
στούµια. Να έχει, δηλαδή, ο θεατής την αίσθηση
ότι η ταινία µπορεί να διαδραµατίζεται το 2005,
αλλά και πολλά χρόνια πριν ή µετά.

∆έχεσαι τον χαρακτηρισµό του µισάνθρω-
που;
∆εν πιστεύω ότι ο άνθρωπος είναι φύσει κακός, ό-
χι. Υπάρχει όµως ένα ολόκληρο σύστηµα που κα-
ταπιέζει τις επιθυµίες του και µολύνει τον εγκέ-
φαλό του. Πάρτε για παράδειγµα τα ΜΜΕ, που α-
δυνατούν να συνειδητοποιήσουν τη σκοτεινή
πλευρά των ανθρώπων. Γι’ αυτό και, καθώς θέλω

να εκφράσω την αντίθεσή µου µε αυτήν
την οπτική, οι ταινίες µου γίνονται πιο βίαι-
ες και σκοτεινές σε σχέση µε τις πραγµατι-
κές µου πεποιθήσεις.

Προτιµάς να πιστεύεις στο πεπρω-
µένο ή το τυχαίο, και πώς αυτό αντα-
νακλάται στις ταινίες σου;
∆εν θα έλεγα ότι πιστεύω στο πεπρωµένο,
βλέπω τη ζωή ως µια σύνθεση από διάφο-
ρες συµπτώσεις. Στις ταινίες µου, όµως, ε-
πιτείνω την αίσθηση του µοιραίου και της
ανώτερης δύναµης που καταδυναστεύει
τους ήρωες. Επαναλαµβάνω, δεν είναι ότι
πιστεύω σε κάτι τέτοιο, αλλά θέλω να δώ-
σω έµφαση στον αγώνα του ήρωα να κα-
τανικήσει εµπόδια που τον υπερβαίνουν. Ο
καθένας µπορεί να τους δώσει µια διαφο-
ρετική ερµηνεία, ανάλογα µε τις θρησκευ-
τικές ή πολιτικές του πεποιθήσεις.

Βλέπεις τα κάδρα σου ως κινηµατο-
γραφηµένους πίνακες ζωγραφικής;
Φυσικά και η εικαστική πλευρά µε απα-
σχολεί ιδιαίτερα, όµως δεν είναι δυνατό να
κάνεις µια ταινία βασισµένη σε αυτήν την
πτυχή. Με ενδιαφέρει κυρίως το συναί-
σθηµα που πηγάζει από τους ήρωες και
τους ηθοποιούς που τους ερµηνεύουν. Αρ-
χικά δίνω ιδιαίτερη προσοχή στο στόρι, και
ακολούθως στη σύνθεση του κάδρου.

Εξήγησέ µου τις επιλογές των µουσικών
θεµάτων. Μου θύµισαν κάπως τον τρόπο
που ο Κιούµπρικ χειρίζεται τη µουσική
στις ταινίες του.
Ποτέ δεν σκέφτηκα αυτήν την αντιστοιχία, αλλά
νοµίζω ότι έχεις δίκιο. Και στους δυο µας αρέσει
η κλασική µουσική, αλλά και η ειρωνική χρήση
της. Προσωπικά επιλέγω τη µουσική µε κριτήριο
το αν µπορεί να υποστηρίξει κάποια συναισθήµα-
τα και να δώσει την απαιτούµενη αίσθηση υπερ-
βολής και ειρωνείας. Επανέρχοµαι όµως στον Κι-
ούµπρικ, εξαιτίας της αντίθεσης µε τις ταινίες του
σύγχρονου Χόλιγουντ. Στις τελευταίες, η µουσική
υπογραµµίζει απλώς τα συναισθήµατα της εικό-
νας. Μου αρέσει, µαζί µε τη χρήση των µουσικών
θεµάτων, να «σπάω» τη ροή των εικόνων µε διά-

φορους τρόπους, έτσι ώστε ο θεατής να συνειδη-
τοποιεί ότι παρακολουθεί µια ταινία και να απο-
στασιοποιείται.

Στην αρχαία τραγωδία, οι βίαιες σκηνές
δεν είναι ποτέ ορατές στο κοινό. Με δεδο-
µένο ότι επιχειρείς αναφορές στην τραγω-
δία, µπήκες στον πειρασµό να εξαφανίσεις
τη βία από την οθόνη;
Ακριβώς αυτό κάνω σε κάποια σηµεία. Πολύ σηµα-
ντική για ‘µένα είναι η σκηνή στο Sympathy for Lady
Vengeance, όπου το συµβούλιο των γονέων αποφα-
σίζει για την εκδίκηση. Εκεί η βία δεν είναι ορατή,
κι όµως πλανάται παντού στην ατµόσφαιρα.

Ποιες είναι οι αγαπηµένες σου ταινίες εκ-
δίκησης; Έχεις συγκρίνει την τριλογία σου
µε τη διλογία εκδίκησης του Kill Bill;
Αγαπηµένες µου είναι το Συλλάβετε τον Κάρτερ

και το Point Blank του Τζον Μπούρµαν. Ως προς
το Kill Bill, είναι σίγουρα πολύ καλογυρισµένο, δια-
σκεδαστικό και προφανώς δηµιουργία ενός ευφυ-
ούς ανθρώπου. Όµως, αν το συγκρίνει κανείς µε
τις παλιές ασιάτικες ταινίες πολεµικών τεχνών,
διαπιστώνει πως κάτι λείπει. Αναρωτιόµουν τι
µπορεί να είναι αυτό, και κετέληξα στο στοιχείο
της µοναξιάς. Της µοναξιάς που νιώθει µια ιδιο-
φυία, αυτής που εκπέµπουν οι ήρωες των «αυθε-
ντικών» ταινιών, ακόµη κι όταν βρίσκονται ανάµε-
σα σε δεκάδες αντιπάλους. Στο Kill Bill δεν ένιω-
σα καµιά ανησυχία για την τύχη της ηρωίδας, που
να µε αποσπά από την οµορφιά της ταινίας.

Και τώρα... µια άλλη τριλογία ίσως;
Όχι, δεν σχεδιάζω κάτι τέτοιο. Το µόνο σίγουρο εί-
ναι ότι θέλω να ξεφύγω για λίγο από τις υπερ-βί-
αιες ταινίες. Άλλωστε, µετά την τριλογία έχω ε-
µπλακεί σε ακόµη δύο πρότζεκτ µε υπερβολική
δόση βίας, το ένα εκ των οποίων σχετίζεται µε
βαµπίρ! Μάλλον θα στραφώ σε κάτι πολύ πιο µε-
τριοπαθές, ίσως ένα δράµα ή µια ιστορία αγάπης.

Συνέντευξη: Kωνσταντίνος Σαµαράς

‘‘Με ενδιαφέρει κυρίως το συναίσθηµα που πηγάζει από τους

ήρωες και τους ηθοποιούς που τους ερµηνεύουν.

’’

Ο άνθρωπος που γνωρίζει όσο λίγοι τη συνταγή του πιάτου που τρώγεται κρύο,
φωνάζει «όχι άλλο αίµα!» και σχεδιάζει να γυρίσει ένα µικρό και ταπεινό love story.
Να δούµε πώς θα κατευνάσει τη Ρωµαϊκή αρένα των φανατικών οπαδών του.

Tσαν-γουκΠαρκ
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Ένας πολυβραβευµένος Κινεζο – Κορεάτης συγγραφέας µυθιστορηµά-
των και διηγηµάτων που πέρασε πίσω από την κάµερα όταν ανακάλυψε
τη δουλειά του Μπρεσόν κι έκανε το σκηνοθετικό του ντεµπούτο µε το
µινιµαλιστικό Tang Poetry (2004), συνεχίζει τη φιλµική του περιπέτεια µε
ένα εξίσου µινιµαλιστικό οικογενειακό δράµα – σχόλιο για τη ζωή της
Κινεζο – Κορεατικής µειοψηφίας στην Κίνα.
Το Grain in Ear του Ζανγκ Λου παρακολουθεί τη δύσκολη ζωή µιας νεα-
ρής µητέρας (Κούι), κορεατικής καταγωγής, που µεγαλώνει µόνη το γιο
της σε τσιµεντένια καλύβα, κοντά στις γραµµές του τρένου και δίπλα σε
ένα σπίτι µε πόρνες. Είναι πάµπτωχη, ο άνδρας της είναι στη φυλακή και
για να τα βγάλει πέρα πουλάει παράνοµα µε το καροτσάκι της κίµτσι (έ-
να κορεάτικο τουρσί), πάντα µε το φόβο πως θα τη συλλάβουν. Ευτυ-
χώς γι’ αυτήν, ο τοπικός αστυνόµος Ουάνγκ τη συµπαθεί και τη βοηθάει
να βγάλει την άδεια µικροπωλητή που χρειάζεται. Η ανθρώπινη επαφή
που ζητάει έρχεται µε το πρόσωπο του Κιµ, ενός επίσης Κινεζο – Κο-
ρεάτη παντρεµένου άνδρα, µε τον οποίο ξεκινάει µια παράνοµη σχέση
που όταν µαθευτεί από τη γυναίκα του Κιµ, θα στείλει τη νεαρή µητέρα
στη φυλακή µε την κατηγορία της πορνείας. Κι εκεί η οδυνηρή πραγµα-
τικότητα θα εκδικηθεί για άλλη µια φορά την ηρωίδα, οδηγώντας την σε
µια αποτρόπαια και απελπισµένη εγκληµατική πράξη.
Έχοντας για τίτλο µια κινέζικη φράση που κυριολεκτικά σηµαίνει την «ε-
ποχή του θερισµού», η ταινία αφηγείται την ιστορία ενός ανθρώπου πα-
γιδευµένου -χωρίς καµία έξοδο κινδύνου – σε µια ζωή χωρίς αύριο. Και
ο Ζανγκ Λου την κινηµατογραφεί µε τα ίδια της τα υλικά. Στατική κάµε-
ρα που αρχίζει να κινείται µόνο στο τελευταίο πεντάλεπτο, νωθροί αφη-

γηµατικοί ρυθµοί, αταλάντευτος πεσιµισµός και το βάρος της λύπης
στα παγωµένα πρόσωπα των ηρώων, είναι αυτά που επιστρατεύει ο σκη-
νοθέτης για να δηµιουργήσει την αίσθηση του κοινωνικού αποκλεισµού
και της συναισθηµατικής αποµόνωσης των ηρώων του, εµπνευσµένος α-
πό καθηµερινά επεισόδια της πικρής πραγµατικότητας της χώρας του.
Ποια θα είναι η µοίρα τους; Εξαρτάται σε ποια πλευρά της κοινωνίας
στέκεται κανείς, µας λέει ο Λου σε αυτό το σκληρό και αποστασιοποιη-
µένο φιλµ, το οποίο προβλήθηκε στην Εβδοµάδα Κριτικής των Κανών.

Tζ.Π.

» Oλύµπιον, 19:30

Kαρπός στα στάχυα / Mangzhong
του Zhang Lu (Kίνα-N. Kορέα, 2005)

H ταινία αφηγείται την ιστορία ενός ανθρώπου παγιδευµένου 
–χωρίς καµία έξοδο κινδύνου– σε µια ζωή χωρίς αύριο

Το τέλος µιας εποχής
Πιστεύω πως η downtown σκηνή ήταν µία από τις
τελευταίες καλλιτεχνικές κοινότητες που δηµιουρ-
γήθηκαν, όχι µόνο στη Νέα Υόρκη αλλά και σε όλο
τον κόσµο. Ειδικά στη Νέα Υόρκη δεν υπάρχει συ-
γκεντρωµένη πια µια κοινότητα καλλιτεχνών. Η πό-
λη έπαψε να είναι φιλική προς τους καλλιτέχνες.
Οι τιµές της κτηµαταγοράς έχουν αγγίξει τα ύψη.
Τότε µπορούσες µε 200 δολάρια να έχεις ένα δια-
µέρισµα στο East Village ενώ µε 300 δολάρια νοί-
κιαζες ένα τεράστιο λοφτ στο Σόχο. Τώρα αυτά τα
µέρη είναι τόσο ακριβά που είναι αδύνατο να ζή-
σεις εκεί αν είσαι νέος καλλιτέχνης, πόσο µάλλον
να δηµιουργήσεις µια κοινότητα.
Σήµερα είναι µια εντελώς διαφορετική εποχή. Οι
νέοι καλλιτέχνες είναι περισσότερο επιχειρηµατίες
και µάνατζερ, δεν χάνουν το χρόνο τους σε ναρκω-
τικά ή σε σοβαρή διασκέδαση, όπως κάναµε εµείς.
Ήταν µια εποχή που µοιραζόµασταν ιδέες και δεν

µας ενδιέφερε να γίνουµε πλούσιοι ή διάσηµοι. Αυ-
τό που θέλαµε ήταν να αναγνωριστούµε από τους
φίλους µας. Σήµερα οι περισσότεροι καλλιτέχνες
εργάζονται για να δουν τη φωτογραφία τους στα
media ή την εφηµερίδα. Υπάρχει αυτό το θέµα της
φήµης σήµερα, που είναι τόσο σηµαντικό. Τότε δεν
ήταν αυτό η ουσία.

Ένας τόσο κοντινός ήρωας  
Υπάρχουν πρόσωπα, άλλα πολύ διάσηµα κι άλλα λι-
γότερο γνωστά. Καταρχήν, ο Άντι Γουόρχολ που ή-
ταν για όλους µας λίγο πολύ ο πατέρας µας. Ο Γου-
ώλτερ δούλευε για τον Άντι, εγώ εµπνεύστηκα αρ-
κετά από τις ταινίες του και το πρώτο «Factory». Ο
Γουόρχολ ήταν δυναµικά και ενεργά παρών σε όλη
την downtown σκηνή, είχε µια περιέργεια για ό,τι
συνέβαινε εκείνη την εποχή. Μετά ήταν οι Κιθ Χέ-
ρινγκ, Τζίντζερ Μους, Τζον Λούρι και οι Lazy
Lizards, o Γουίλιαµ Μπάροουζ. Ήταν οι ήρωές µας
αλλά ταυτόχρονα είχαµε πρόσβαση σε αυτούς.
Ήταν παρόντες και πολύ οικείοι σε όλη αυτήν τη
νέα κοινότητα καλλιτεχνών που ξεκινούσαν.

Ένα µανιφέστο κατά των ναρκωτικών;
Ελπίζω η ταινία µου να µην έχει µια ηθικολογική
προσέγγιση απέναντι στα ναρκωτικά. Αυτό που προ-
σπάθησα ήταν να πω τα πράγµατα όπως ήταν. Τα
ναρκωτικά ήρθαν στο τραπέζι µας, αρχίσαµε να τα
δοκιµάζουµε  και ειδικά στην αρχή, έσπρωξαν τη
δυναµική της δηµιουργίας στην καλλιτεχνική κοινό-
τητα της εποχής εκείνης. Όλες οι αναστολές έπε-
φταν, ήµασταν πιο σίγουροι για το καλλιτεχνικό µας
έργο. Ξαφνικά όµως όλα επιταχύνθηκαν και τελικά
το τίµηµα ήταν πολύ υψηλό. Αυτό που θέλω να πω
σε ένα νέο παιδί που µπορεί να δει την ταινία είναι,
να αντιληφθεί πως όταν µπαίνεις στα ναρκωτικά το
πάθος σου για τα ναρκωτικά ή για ό,τι κάνεις, σιγά
σιγά θα εξαλειφθεί. ∆εν γνωρίζω κανέναν που να
κατάφερε να εργάζεται και ταυτόχρονα να είναι ε-
θισµένος στα ναρκωτικά. Έπρεπε να το πω αυτό.
Μπορεί να µοιάζει µε µανιφέστο αλλά αυτή είναι η
εµπειρία µου. Τα ναρκωτικά έσβησαν την τέχνη

µου, τη δουλειά µου, όλα. Τα τελευταία πέντε χρόνια
στη Νέα Υόρκη ήταν µια κόλαση. Και δεν έχω κα-
θόλου φωτογραφίες αυτής της περιόδου. Είναι σαν
µια µεγάλη τρύπα στο χρόνο.

Μια µαγική στιγµή στο χρόνο  
Η δηµιουργία της downtown σκηνής ήταν συνιστα-
µένη πολλών πραγµάτων. Εκείνη την εποχή η Νέα
Υόρκη ήταν µια πόλη πολύ φιλική προς τους καλλι-
τέχνες. Μπορούσαν να ζήσουν εκεί φτηνά και αυτό
προσέλκυσε πολλούς νέους δηµιουργικούς ανθρώ-
πους. Μετά, ήταν εκεί ο Γουόρχολ και όλα τα πρό-
σωπα της beat generation. Τα ναρκωτικά που έ-
σπρωξαν στην αρχή τουλάχιστον τα πράγµατα, η ε-
λεύθερη διακίνηση των ιδεών αλλά και η εποχή
του ρηγκανισµού που κατέλυσε κάθε είδος αυταπά-
της, συνέβαλλαν στην έκρηξη της downtown σκη-
νής. Ήταν µια µαγική χρονική στιγµή. Προσπαθώ-
ντας να δω τι έγινε µετά, δεν µπορούσα να βρω κά-
που το ισοδύναµό της. Ίσως στη Σαγκάη σήµερα να
υπάρχει ένα είδος δυναµικής του καινούριου.

Ο Γουώλτερ Στέντινγκ 
Με τον Γουώλτερ είχαµε να βρεθούµε 15 χρόνια, α-
πό τότε που έφυγα για πάντα από τη Νέα Υόρκη.
Αυτό που θαυµάζω στον Γουόλτερ είναι η αποφασι-
στικότητά του να κάνει αυτό που πραγµατικά θέλει,
χωρίς συµβιβασµούς και αµφιβολίες. Έτσι, στο ξεκί-
νηµα, η ταινία ήταν ένα γράµµα προς τον Γουώλτερ.
Αυτός ο άνθρωπος ήταν η απάντηση που χρειαζό-
µουν για τον εαυτό µου, επειδή τον θαυµάζω πολύ
κι επειδή βάζει τόσο συναίσθηµα στα πράγµατα.

Η καλλιτεχνική Νέα Υόρκη σήµερα
Σήµερα η Νέα Υόρκη είναι µια όµορφη καλοβαµµέ-
νη πόλη που µοιάζει µε εµπορικό κέντρο. Έχει χά-
σει εκείνη την τραχιά επιφάνεια που είχε τη δεκαε-
τία του ’70, η οποία άφηνε µια αίσθηση δηµιουργι-
κής επικινδυνότητας. Οι άνθρωποι ντύνονται το ίδιο,
η διαφήµιση είναι ίδια, ακόµα και η αρχιτεκτονική. Το
είδα να συµβαίνει και στη Θεσσαλονίκη. Πριν από
δύο εβδοµάδες ήµουν στη Βιέννη κι έβλεπα την ί-
δια οµοιοµορφία. Στα χρόνια της downtown σκηνής,

οι άνθρωποι έφτιαχναν ακόµα και τα ρούχα τους
µόνοι τους γιατί ήθελαν να είναι διαφορετικοί. Σήµε-
ρα µπαίνεις σε ένα πολυκατάστηµα ή µια µπουτίκ
και αγοράζεις ό,τι προστάζει η µόδα.

Μια οδυνηρή εµπειρία;
Περισσότερο δύσκολα ήταν στο µοντάζ, γιατί έπρε-
πε να ξαναζήσω όλη εκείνη την κατάσταση. Ήταν
µια µαγική στιγµή µεγάλης συναισθηµατικής έντα-
σης, πόνου αλλά και ευτυχίας. Η ταινία µου έδωσε
την ευκαιρία να συναντήσω φίλους που είχα αφήσει
πίσω, να µάθω πράγµατα για εκείνη την περίοδο της
ζωής µου αλλά και γιατί είχε ένα ευχάριστο τέλος.
Στα 2 χρόνια που δούλεψα µε τον Γουόλτερ συνέβη-
σαν πολλά. Όταν ξεκίνησα την ταινία, έκανε ακόµα
ναρκωτικά και στο τέλος της, ήρθε σε ‘µένα µε ένα
χαρτί ιατρικών αναλύσεων που έδειχνε ότι  ήταν κα-
θαρός. Ήταν µια έκπληξη που µου επεφύλαξε
βγαίνοντας κάποια στιγµή για φαγητό. Το γεγονός
πως κατά τη διάρκεια της συνεργασίας µας για την
ταινία, συνέβη αυτό το κλικ στο µυαλό του και απο-
φάσισε να βγει από τα ναρκωτικά, ήταν σπουδαίο.
Και ήταν ένα αναπάντεχο happry end για την ταινία,
ένα είδος ελπίδας. Η όλη εµπειρία ήταν λοιπόν πο-
λύ πλούσια σε πολλά και διαφορετικά επίπεδα.

Εθισµένος στα πρόσωπα
∆εν ξέρω γιατί, αλλά έχω µια εµµονή µε τα πρόσω-
πα. Καµιά φορά γίνοµαι ενοχλητικός γιατί κοιτάζω
τους ανθρώπους πολύ έντονα στο πρόσωπο. ∆εν υ-
πάρχει κάποιος πολύ συγκεκριµένος λόγος που το
κάνω παρά µόνο το ότι µου αρέσει το σχέδιο τους,
η υφή, τα µάτια. Είµαι άνθρωπος των εµµονών και
τα πρόσωπα είναι η εµµονή µου. Όταν επισκέπτο-
µαι ξένες χώρες ψάχνω να βρω τυχόν διαφορές α-
νάµεσα στα πρόσωπα ή κάποιο γενικό χαρακτηρι-
στικό τους σε ένα έθνος. Αλλά ένα όµορφο πρόσω-
πο είναι πάντα όµορφο. Και δεν εννοώ ένα χαριτω-
µένο πρόσωπο αλλά ένα πρόσωπο που αφηγείται
µια ιστορία.

Συνέντευξη:Tζένη Παυλίδου

H downtown σκηνή στη Nέα Yόρκη
Edo Bertoglio, σκηνοθέτης της ταινίας Face addict

Σήµερα οι περισσότεροι καλλιτέχνες

εργάζονται για να δουν τη φωτογραφία τους

στα media ή την εφηµερίδα
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Οι µικρές ώρες της Νεοϋορκέζικης νύχτας και η καθηµερινότητα ενός
Πακιστανού µετανάστη σε µια ξένη χώρα, βρίσκονται στην καρδιά αυ-
τού του τρυφερού και ευαίσθητου δράµατος για την απώλεια της κοινω-
νικής, θρησκευτικής και συναισθηµατικής ταυτότητας. ∆εύτερη µεγάλου
µήκους ταινία του Αµερικανού, περσικής καταγωγής, Ραµίν Μπαχράνι, το
Man Push Cart σκιαγραφεί το πορτραίτο ενός νεαρού άνδρα που προ-
σπαθεί να βρει τη θέση του στον κόσµο και να ανακτήσει τη χαµένη
του αυτοπεποίθηση κάτω από δύσκολες συνθήκες.
Αυτός είναι ο Αµάντ. Κάποτε διάσηµος τραγουδιστής της ποπ πίσω
στην πατρίδα του, τώρα παλεύει να επιβιώσει πουλώντας καφέ, ντόνατς
και κουλουράκια στους πολύβουους δρόµους της Νέας Υόρκης, µε µια
µικρή κινητή καντίνα, ενώ για να συµπληρώσει το εισόδηµά του πουλάει
λαθραίες πορνοταινίες σε DVD σε γνωστούς και περαστικούς. Στην
προσωπική του ζωή είναι το ίδιο άτυχος. Η όµορφη γυναίκα του έχει
πεθάνει και ο µικρός γιος του βρίσκεται υπό την κηδεµονία των αντιπα-
θητικών πεθερικών του, που ρίχνουν στον Αµάντ το φταίξιµο για την α-
πώλεια της κόρης τους. Η ελπίδα για µια καλύτερη ζωή µοιάζει χαµένη,
µέχρι τη στιγµή που συναντάει έναν πλούσιο Πακιστανό σύµβουλο ε-
πενδύσεων µε υψηλές γνωριµίες, ο οποίος του υπόσχεται µια καινούρια
µουσική καριέρα στην Αµερική, και µια νεαρή Ισπανίδα που δουλεύει
στο περίπτερο του θείου της. Ανάµεσα στην ευκαιρία για µια νέα επαγ-
γελµατική αρχή και το ξύπνηµα της καρδιάς του, ο Αµάντ θα κληθεί να
αποφασίσει τι θέλει περισσότερο. Όµως, η πραγµατικότητα δεν στέκε-
ται γενναιόδωρη απέναντί του για πολύ.
H ταινία θα µπορούσε να είναι η οδύσσεια ενός µοναχικού χαρακτήρα
στον αφιλόξενο κόσµο µια µεγάλης µητρόπολης. Στη συγκεκριµένη πε-
ρίπτωση είναι η νυχτερινή Νέα Υόρκη, ποτισµένη µε µια βαθιά ποιητική
µελαγχολία, που ακολουθεί την ψυχική κατάσταση του ήρωα: ένα µνη-
µείο ήττας, απογοήτευσης, λύπης αλλά και αξιοπρέπειας. Η ερµηνεία του

Αχµάντ Ραβζί (ερασιτέχνη Πακιστανού ηθοποιού που, όπως και ο ήρω-
ας της ταινίας, υπήρξε πωλητής καφέ µε καροτσάκι) την αποδίδει εξαι-
ρετικά ενώ οι σκοτεινοί φωτισµοί και τα σφιχτοδεµένα πλάνα του Μπα-
χράνι ενισχύουν την αίσθηση της µοναξιάς και της αποξένωσης του ξέ-
νου Πακιστανού στην πόλη.
Γυρισµένο σε high definition που µεταφέρθηκε σε 35mm, το Man Push
Cart έχει, παρά την κοκκώδη εικόνα του, µια ντελικάτη ατµόσφαιρα και
µια γλυκύτητα όπως και ο ήρωας της ενώ προσφέρει µια ειλικρινή και
τρυφερή µατιά στη ζωή της πακιστανικής κοινότητας των µεταναστών
στη Νέα Υόρκη. Πάνω απ’ όλα όµως, είναι ένα µάθηµα αξιοπρέπειας για
όσους έχασαν τα πάντα, αλλά όχι την πίστη τους στην αξία της καλο-
σύνης. Tζ.Π.

» Oλύµπιον, 15:00

Άνθρωπος σπρώχνει καρότσι / Man push cart
του Ramin Bahrani (HΠA, 2005)

Ένα µάθηµα αξιοπρέπειας για όσους έχασαν τα πάντα, αλλά όχι
την πίστη τους στην αξία της καλοσύνης

Η ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΣΑΝΤΙΑΓΟ ΣΤΗΝ ΤΑΙΝΙΑ
Η ταινία µιλάει πολύ για το Σαντιάγο, µια πόλη που
δεν έχει παρουσιαστεί ιδιαίτερα στο σινεµά ή την
λογοτεχνία. ∆εν υπάρχει κάποιο είδος µύθου για
την εικόνα του Σαντιάγο κι έτσι ήταν για ‘µένα µια
πρόκληση να δείξω την πόλη µου. Είναι κατά κάποι-
ον τρόπο ένα προσωπικό µου όνειρο για την πόλη,
την οποία δεν έχεις συναντήσει σε άλλες ταινίες. Υ-
πάρχουν πολλές διαφορετικές πόλεις µέσα στην ί-
δια πόλη. Το  Σαντιάγο είναι µια από τις πιο µολυ-
σµένες πόλεις στον πλανήτη, βρώµικη µερικές φο-
ρές αλλά ταυτόχρονα και πολύχρωµη. Εξαρτάται α-
πό την προσωπική σου διάθεση. Υπάρχει αρκετός

καπνός στην ατµόσφαιρα, ενώ κάποιες φορές τα η-
λιοβασιλέµατα παίρνουν ένα πολύ παράξενο χρώ-
µα. Είναι άσχηµη και όµορφη την ίδια στιγµή. Ο τρό-
πος που την παρουσιάζω είναι πολύ υποκειµενικός,
όπως και η διάθεση των χαρακτήρων της ταινίας.

Η ΖΩΗ ΣΤΟ ΣΑΝΤΙΑΓΟ ΣΗΜΕΡΑ
Μερικοί ζουν έναν ευρωπαϊκό τρόπο ζωής, µερικοί
ακολουθούν το αµερικάνικο lifestyle, κάποιοι άλλοι
ζουν τη ζωή των Ινδιάνων ιθαγενών. Και οι περισ-
σότεροι ζουν µια µίξη όλων των παραπάνω. Αλλά
ταυτόχρονα είναι µια πόλη πολλών µοναχικών αν-
θρώπων, κάτι που φαίνεται και στο φιλµ. Είναι µια
πόλη που αναπτύσσεται διαρκώς, ειδικά µετά την α-
ποκατάσταση της ∆ηµοκρατίας, το 1981. Και ειδικά
τα τελευταία 5 χρόνια έχει γίνει µια µεγάλη πρόο-
δος στις υποδοµές, από το µετρό έως τα κτίρια.

«ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΗΤΑΝ ΣΚΛΗΡΑ
ΑΛΛΑ ΜΟΝΤΕΡΝΑ»
Είναι µια φράση από µια παλιά ιταλική παροιµία
που αναφέρεται πίσω στα ρωµαϊκά χρόνια, που ή-
ταν µοντέρνα αλλά σήµερα φαντάζουν αρχαία. Έχει
να κάνει µε την ιδέα του τι θεωρείται µοντέρνα ε-
ποχή. Είναι κάτι που αλλάζει συνεχώς. Οι άνθρωποι
είναι έτοιµοι να αποδεχθούν όλη τη σκληρότητα
της σύγχρονης ζωής, επειδή απλά είναι µοντέρνα.
Νοµίζω ότι το κάνουµε πολύ αυτό στη Χιλή. Εξαι-
τίας όµως της ταχείας ανάπτυξης, οι άνθρωποι βρί-
σκονται σε µια σύγχυση. Η Χιλή έχει έναν από τους
χειρότερους τρόπους ζωής, µε την έννοια ότι οι άν-
θρωποι δουλεύουν περισσότερο, όπως συµβαίνει
στις περισσότερες αναπτυγµένες χώρες. Ενώ στην
πραγµατικότητα, η Χιλή είναι µια φτωχή χώρα.

ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤIΛ ΤΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ
∆ούλεψα πολύ µε storyboards τις ιδέες που είχα
στο µυαλό µου. Μετά ήρθε ο διευθυντής φωτογρα-
φίας µου, ο Αργεντινός Ricardo di Angelis, ο οποίος

έχει υπογράψει µερικές από τις πιο κλασικές
35mm ταινίες του νέου αργεντίνικου σινεµά, ο ο-
ποίος κλήθηκε να δουλέψει µε high definition. Νο-
µίζω πως το στιλ της ταινίας ήρθε από την παράξε-
νη µίξη αυτής της κλασικής αισθητικής του φιλµ
και του ψηφιακού. Επίσης, ο art director του Play α-
γαπάει πολύ τα καθαρά χρώµατα και του αρέσει να
παίζει πολύ µε αυτά. ∆ιαλέξαµε πολύ συγκεκριµένα
χρώµατα για κάθε χαρακτήρα και κάθε σκηνή.

ΓΙΑ ΤΗΝ Ι∆ΕΑ ΤΟΥ STORY 
Η βασική ιδέα αφορά περισσότερο τον τρόπο που
αυτοκαθοριζόµαστε ως πρόσωπα, τους ρόλους που
αποφασίζουµε να παίξουµε στη ζωή, πώς αντιδρού-
µε σε καταστάσεις πολύ µπερδεµένες, πώς κινού-
µαστε µέσα στην πόλη. Οι δύο βασικοί χαρακτήρες
της ταινίας έχουν χάσει κατά κάποιο τρόπο το δρό-
µο τους, δεν ξέρουν πώς να υπάρχουν, ενώ οι δεύ-
τεροι χαρακτήρες γνωρίζουν πολύ καλά τη θέση
τους στον κόσµο. Αυτό το είδος της σύγχυσης, το
συναντάς συχνά στην πόλη.

ΤΟ CASTING ΤΩΝ ΡΟΛΩΝ 
Μερικοί από τους δεύτερους χαρακτήρες είναι πο-
λύ γνωστοί θεατρικοί ηθοποιοί της Χιλής. Αλλά οι
δύο πρωταγωνιστές είναι εντελώς άγνωστοι. Χρειά-
στηκε ένας χρόνος για να βρω την ηθοποιό που ερ-
µήνευσε το χαρακτήρα της Κριστίνα. Ήθελα κάποιο
πρόσωπο εντελώς άγνωστο, µε την ικανότητα να
µπορεί να είναι αόρατο, ντροπαλό, χαµηλών τόνων
και ταυτόχρονα να εκπέµπει µια δύναµη. Νοµίζω
πως η πρωταγωνίστρια της ταινίας συνδυάζει πολύ
καλά αυτά τα δύο στοιχεία. Μπορεί να είναι αόρατη,
ένα πρόσωπο που δεν πιστεύεις ότι υπάρχει ή µπο-
ρεί να είναι η πιο δυνατή γυναίκα.

ΠΡΙΝ ΤΟ ΓΥΡΙΣΜΑ
Κάναµε πολλές αναγνώσεις και µερικές πρόβες µε
τους ηθοποιούς πριν ξεκινήσω τα γυρίσµατα. Επει-

δή τα κάδρα µου είναι πολύ συγκεκριµένα, ήξερα
πως οι ηθοποιοί δεν θα είχαν πολλά περιθώρια ε-
λευθερίας στη διάρκεια των γυρισµάτων. Έτσι, αφή-
σαµε την ελευθερία για τις πρόβες, όπου αποφασί-
σαµε ακριβώς πώς θα κινηθούν κατά το γύρισµα.

ΤΟ ΣΙΝΕΜΑ ΤΗΣ ΧΙΛΗΣ
Είναι µια αναπτυσσόµενη βιοµηχανία. Φέτος είχαµε
ρεκόρ 15 παραγωγών, ενώ συνήθως δεν περνάµε
τις δέκα. Υπάρχει δηµόσια χρηµατοδότηση για τον
κινηµατογράφο αλλά και µεγάλος ανταγωνισµός
για το ποιος θα τη λάβει. Από την άλλη, έχεις όλα
τα πλεονεκτήµατα µιας µικρής βιοµηχανίας. Οι πε-
ρισσότεροι κινηµατογραφιστές γνωριζόµαστε µετα-
ξύ µας κι έτσι µπορούµε να οργανωθούµε εύκολα
και να δουλέψουµε. Το µεγαλύτερο πρόβληµα δεν
είναι η παραγωγή, αλλά η διανοµή. Η αγορά της Χι-
λής κυριαρχείται από το Χόλιγουντ, δεν υπάρχει κά-
ποιος νόµος που να προστατεύει το εγχώριο προϊ-
όν, κι έτσι οι ταινίες µας δεν πάνε καλά στις αίθου-
σες γιατί δεν έχουν αρκετό χρόνο προβολής. Οι Χι-
λιανοί δεν έχουν µάθει να βλέπουν το εθνικό τους
σινεµά. Η πρόκληση, λοιπόν, είναι πώς θα πείσουµε
το κοινό να µάθει και να θέλει να βλέπει τις ταινίες
που παράγονται στη χώρα του.

ΤΟ ΣΙΝΕΜΑ ΠΟΥ ΑΓΑΠΩ 
Βλέπω τα πάντα. Έχω µια ευρεία γκάµα ταινιών
που µου αρέσουν. Ταινίες του παλιού ευρωπαϊκού
σινεµά, νέο αµερικάνικο κινηµατογράφο, πολλές λα-
τινοαµερικάνικες ταινίες και ειδικά αυτές του Νέου
Αργεντίνικου Κινηµατογράφου, το οποίο πιστεύω ό-
τι είναι ένα από τα καλύτερα πράγµατα που έχουν
συµβεί παγκοσµίως τα τελευταία χρόνια.

Συνέντευξη:Tζένη Παυλίδου

Tο µεγαλύτερο πρόβληµα στη Xιλή είναι η διανοµή
Alicia Scherson, σκηνοθέτις της ταινίας Play

Οι Χιλιανοί δεν έχουν µάθει να βλέπουν το εθνικό

τους σινεµά. Η πρόκληση, λοιπόν, είναι πώς θα

πείσουµε το κοινό να µάθει και να θέλει να βλέπει

τις ταινίες που παράγονται στη χώρα του





9

Πιστεύετε ότι τα θέµατα που διαπραγµατεύεστε είναι προ-
κλητικά;
Για να είµαι ειλικρινής δεν κάθοµαι να σκεφτώ από πριν αν κάτι θα
προκαλέσει. Εξαιτίας του περιβάλλοντος στο οποίο ζούµε, µπορεί κά-
ποιο θέµα να είναι προκλητικό. Όσο πιο πολύ δουλεύω τόσο συνειδη-
τοποιώ ότι υπάρχουν κάποια ευαίσθητα θέµατα. Εγώ απλά προσπαθώ
να αποδώσω τον κόσµο στον οποίο ζω στους υπόλοιπους ανθρώ-
πους.

Υπάρχουν συγκεκριµένα µηνύµατα που θέλετε να 
περάσετε;
Όχι, αλλά από τη στιγµή που δηµιουργείς κάτι, είτε είναι εικαστική η
δηµιουργία είτε κινηµατογραφική, αυτό το δηµιούργηµα αποκτά τη δι-
κή του σχέση µε το θεατή. Γίνεται αυτόνοµο. Υπάρχουν τόσοι διαφορε-
τικοί τρόποι ανάγνωσης, όσοι και οι θεατές. Πριν κάνω µια ταινία δεν
σκέφτοµαι ότι θέλω να πω κάτι συγκεκριµένο. Φυσικά υπάρχει η αρ-
χική ιδέα και από την εµπειρία µου, πλέον, µπορώ να προβλέψω τις
αντιδράσεις του κοινού. Μερικές φορές σοκάροµαι και εγώ ο ίδιος.
Όταν κάνω για παράδειγµα µια ταινία, στην Τουρκία ερµηνεύεται δια-
φορετικά απ’ ότι στο εξωτερικό. Αυτό εξαρτάται από τη διαφορετική
πολιτιστική αντίληψη.

Αντιµετωπίσατε ιδιαίτερα αρνητικές αντιδράσεις στην
Τουρκία;
Συνάντησα δυσκολίες, αλλά όχι τόσο σηµαντικές ώστε να µην κάνω
κάποια ταινία. Πιστεύω πως η Τουρκία αλλάζει. Γίνεται πιο δηµοκρα-
τική και γι’ αυτό κάποια στοιχεία της κρατικής γραφειοκρατίας νιώ-
θουν να απειλούνται, γιατί έρχεται το τέλος τους, και έτσι κάποιοι
καλλιτέχνες βρίσκονται υπό «επιτήρηση». Ο εχθρός είναι γι’ αυτούς
προ των πυλών. Εγώ πάντως δεν νιώθω να απειλούµαι. Είναι γελοίο
το όλο θέµα.

Το τουρκικό κοινό είναι έτοιµο να αντιµετωπίσει αυτά τα
θέµατα;
Πρόκειται για µια πολύ µεγάλη χώρα όπου δεν υπάρχει οµοιογένεια.
∆εν έχω την εικόνα µιας ενιαίας Τουρκίας. Όσοι έρχονται για πρώτη
φορά στις µεγάλες πόλεις, εντυπωσιάζονται από την ελευθερία που
υπάρχει. Για παράδειγµα, παρουσίασα στη Βιέννη ένα έργο µε αρκετές
πορνογραφικές σκηνές µιας τραβεστί και σοκαρίστηκα από τις έντο-
νες αντιδράσεις του κοινού. Εξεπλάγην όταν παρουσίασα το ίδιο έργο
στην Κωνσταντινούπολη χωρίς καµία δυσκολία. Οι αντιδράσεις, λοιπόν,
ποικίλουν και είναι απρόβλεπτες.

Ποια είναι η σηµασία των κοινωνικών αντιθέσεων 
στο έργο σας;
Αυτά τα θέµατα µε έλκουν κατά ένα φυσικό τρόπο. Άλλωστε, από τις
αντιπαραθέσεις βγαίνει το δράµα. ∆εν ξέρω πώς µπλέκοµαι µε όλα
αυτά αλλά πάντα καταλήγω να ασχολούµαι µε τέτοια θέµατα.

Ποιος είναι ο ρόλος της πόλης που επιλέγετε για τα
γυρίσµατα;
Για ‘µένα η πόλη είναι η σκηνή. Το περιβάλλον και η ατµόσφαιρα έχουν
συγκεκριµένο λόγο, που περνάει όταν µιλούν οι χαρακτήρες. Πάντα
προσεγγίζω µε αυτόν τον τρόπο το περιβάλλον. Έχει σηµασία για ‘µένα
ποια σηµεία της πόλης θα επιλέξω, το πώς θα το αντιληφθεί το κοινό.

Στα ∆ύο κορίτσια υπάρχει έλξη µεταξύ των ηρωίδων;
Υποθέτω ότι µένει η αίσθηση ότι µπορεί να υπάρχει αισθηµατική ή σε-
ξουαλική έλξη, όµως δεν ήθελα σκοπίµως να επικεντρωθώ εκεί. ∆εν
ήθελα να βάλω µια συγκεκριµένη ταµπέλα γιατί αυτό θα αποπροσα-
νατόλιζε το θεατή. Για µένα το πιο σηµαντικό ήταν η αντιπαράθεση
των κοινωνικών τάξεων.

Ασχολείστε και µε την εικαστική δηµιουργία, το video art.
Ποια είναι η σχέση τους µε την κινηµατογραφική εικόνα;

Θα έλεγα ότι οι εγκαταστάσεις είναι πολύ πιο άµεσες. ∆εν χρειάζεται
να περιµένεις για να υλοποιήσεις την ιδέα σου. Είσαι πολύ πιο ελεύθε-
ρος ως καλλιτέχνης. Αυτή η εµπειρία επέδρασε πολύ καλά στις ται-
νίες µου. Όταν έκανα την πρώτη µου ταινία δεν σκεφτόµουν τους θε-
ατές, ήθελα πιο πολύ να βρω τη φωνή µου. Τώρα µπορώ να ανταπο-
κριθώ καλύτερα στις απαιτήσεις της βιοµηχανίας του κινηµατογρά-
φου. Υπάρχουν συγκεκριµένοι κανόνες που όλοι πρέπει να ακολου-
θούµε.

Θεωρείτε ότι το µοντέλο των συµπαραγωγών βοηθάει;
∆υστυχώς είναι ο µόνος τρόπος για να κάνεις µια ταινία, αν και δεν εί-
ναι πάντα καλή ιδέα. Για παράδειγµα, έχεις να κάνεις µε ανθρώπους
που δεν καταλαβαίνουν πώς λειτουργεί η χώρα σου ή δουλεύεις µε η-
θοποιούς που δεν µιλούν την ίδια γλώσσα. Είναι πολύπλοκο, γιατί κάθε
χώρα έχει πολύ διαφορετικούς κανόνες διαχείρισης των χρηµάτων και
αυτό δηµιουργεί άγχος σε όλους, ιδιαίτερα στο δηµιουργικό κοµµάτι.
Είναι επίσης και το θέµα πως, όταν διαπραγµατεύεσαι πολιτικά θέµα-
τα, πρέπει να µπορείς να αντιδράς αµέσως. Στις ευρωπαϊκές συµπα-

ραγωγές πρέπει να περιµένεις 3-4 χρόνια πριν κάνεις την ταινία.
Έτσι, όταν θα γίνει δεν θα έχει καµία αξία.

Ποια είναι η γνώµη σας για το Φεστιβάλ;
Είναι η τρίτη φορά που έρχοµαι στη Θεσσαλονίκη. Είναι παλιό και πο-
λύ σηµαντικό Φεστιβάλ, ιδιαίτερα για τα Βαλκάνια. Είναι ένα Φεστιβάλ
όχι µόνο για να βλέπεις ταινίες αλλά και για να δηµιουργείς. Η εµπει-
ρία µου κάθε φορά είναι πολύτιµη.

Συνέντευξη: Όλγα Kοζάτη

E¶ANA§H¶TIKH ¶POBO§H
H ιστορία του φιδιού / Karanlik sular
(Tουρκία-HΠA, 1993)
Έξω από έναν κινηµα-
τογράφο ένας αµερι-
κανός, ο Hunter, και ο
Haldun, ένας νεαρός
τούρκος, γίνονται
µάρτυρες µιας δολο-
φονίας. Ο Hunter δέ-
χεται την πρόσκληση
του Haldun να επισκε-
φθεί το πατρικό του
σπίτι. Όταν όµως συ-
ναντά τη µητέρα του Haldun, µια γοητευτική γυναίκα που ονο-
µάζεται Lamia, µια έκπληξη τον περιµένει. «Ο γιος µου είναι νε-
κρός εδώ και χρόνια» είναι η απάντησή της. Γοητευµένος από
την παρουσία της, ο Hunter δίνει στη Lamia µια εγχάρακτη µε-
ταλλική πλάκα που του έδωσε ο Haldun. Στο σπίτι της Lamia υ-
πάρχει ένα πολύτιµο χειρόγραφο που το έχει κλέψει ο σωφέρ
της. Η Lamia ανακαλύπτει το χειρόγραφο και το παραδίδει σ’ έ-
να φίλο της καθηγητή ανατολικών γλωσσών, για να το µεταφρά-
σει. Το χειρόγραφο περιέχει επικλήσεις στο ∆ιάβολο και µπο-
ρεί να χρησιµοποιηθεί µαζί µε την εγχάρακτη µεταλλική πλάκα.
Ο Hunter επισκέπτεται το κλαµπ Alkazar κι εκεί γίνεται µάρτυ-
ρας ενός περιστατικού βαµπιρισµού από ένα µικρό κοριτσάκι.

∆.Μ.

Cine Σταύρος Tορνές, 11:00

Οµοφυλόφιλοι, τραβεστί, κοινωνικές αντιθέσεις είναι µερικά
κοµµάτια από τον κόσµο του Κουτλούγκ Αταµάν. Παράξενα

θέµατα για έναν Τούρκο κινηµατογραφιστή, θα πείτε. Ο τρόπος
όµως που τα δίνει δεν είναι προκλητικός αλλά καταφέρνει να

αγγίξει θέµατα που αφορούν όλες τις κοινωνίες.

‘‘Όταν κάνω µια ταινία, στην Τουρκία

ερµηνεύεται διαφορετικά απ’ ότι στο

εξωτερικό. Αυτό εξαρτάται από τη

διαφορετική πολιτιστική αντίληψη

’’

AtamanKutlug
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Η Zlatina βρίσκεται
στην εφηβεία. Είναι
χωρίς οικογένεια και
ζει µέσα σ’ ένα ί-
δρυµα για εγκαταλε-
λειµµένα παιδιά. Η
ζωή στο ίδρυµα δεν
είναι καλή και η
Zlatina γίνεται συχνά
αντικείµενο σεξουα-
λικής κακοποίησης.
Μοναδική της διέξο-
δος είναι η σκοποβο-
λή, καθώς έχει ένα ι-
διαίτερο ταλέντο. Ο
Lechko είναι ένας νε-
αρός τσιγγάνος που

επίσης ζει στο ίδρυµα. Η συναισθηµατική του προσήλωση στην
Zlatina µοιάζει να µην έχει ανταπόκριση, καθώς αυτή τον αντιµε-
τώπιζε ως ένα καλό και έµπιστο φίλο. Ο Lechko ακολουθεί από
κοντά την Zlatina και παρακολουθεί τη ζωή της. Η ζωή της αλλάζει
όταν στο οικοτροφείο εµφανίζεται ο Nayden, ένας πρώην τρόφι-
µος του ιδρύµατος και νυν πρωταθλητής σκοποβολής που την ε-
ρωτεύεται και γίνεται ένας πυγµαλίωνας. Η Zlatina (και µαζί της και
ο Lechko) εργάζεται στο σκοπευτήριό του και έρχεται σ’ επαφή
µε ορισµένες άγριες πλευρές της ζωής. Όµως, η ζωή της θα αλλά-
ξει µ’ ένα δραµατικό τρόπο και η Zlatina θα βρεθεί στη Θεσσαλο-
νίκη παράνοµη µετανάστρια.
Ο σκηνοθέτης επιλέγει αρχικά ένα τόνο παραµυθιού για να αφη-
γηθεί την ιστορία. Ωστόσο η πραγµατικότητα, σκληρή και αδυσώ-
πητη, ρίχνει βαριά τη σκιά της. Η ταινία είναι κυρίως το πορτραίτο
µιας νεαρής γυναίκας η οποία αναζητά ένα θερµό συναισθηµατικά
περιβάλλον. Η πορεία της ζωής της σηµαδεύεται από διαρκείς µά-
χες που δίνει για να επιβιώσει. Η ταινία διαθέτει ένα ελληνικό εν-
διαφέρον καθώς φωτίζει τη σκοτεινή όψη των µεταναστών στη
χώρα.
Ο Georgi Djulgerov είναι από τους σηµαντικότερους βούλγαρους
σκηνοθέτες, βραβευµένος στο παρελθόν µε την Αργυρή Άρκτο
στο Βερολίνο (1977). Η ταινία του Lady Zee βραβεύτηκε µε το βρα-
βείο κοινού στο Νέο Φεστιβάλ του Μόντρεαλ, καλύτερης ταινίας
στο Φεστιβάλ του Σαράγιεβο και το βραβείο FIPRESCI στο φεστι-
βάλ της Βάρνα.

» Ciné Σταύρος Tορνές, 20:30

Ο κύριος Lazarescu είναι ένας 62χρονος µηχα-
νικός που ζει µόνος του στο Βουκουρέστι πα-
ρέα µε τις γάτες του. Η γυναίκα του έχει πεθά-
νει, η κόρη του ζει στον Καναδά και ο µοναδι-
κός του συγγενής, η αδελφή του, ζει σε µια πό-
λη χιλιόµετρα µακριά. Ο κύριος Lazarescu πά-
σχει από έλκος στοµάχου και παρ’ όλη την α-
σθένειά του, του αρέσει να πίνει. Ένα πρωί θα
ξυπνήσει κάνοντας εµετό και έχοντας έντονους
πονοκεφάλους. Ανήµπορος να αντιµετωπίσει
την αδιαθεσία του, που όλο και επιδεινώνεται,
θα καλέσει ασθενοφόρο. Όταν αυτό έρθει ο ή-
ρωας είναι σε άσχηµη κατάσταση. Συνοδευόµε-
νος από µια νοσοκόµα και έχοντας ένα εγκεφα-
λικό σε εξέλιξη, ο κύριος Lazarescu θα περιπλα-
νηθεί σ’ όλες τις νοσοκοµειακές µονάδες του
Βουκουρεστίου αναζητώντας ένα κρεβάτι για
νοσηλεία και ένα γιατρό να τον αναλάβει.
∆εύτερη ταινία του Cristi Puiu, γνωστού στο
κοινό του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης από την
πρώτη του Γερή Μπάζα, εντυπωσίασε κοινό και
κριτικούς στις Κάνες, όταν προβλήθηκε και
βραβεύτηκε στο τµήµα Un Certain Regard. Πα-
ρόλο το σαφή κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο
διαδραµατίζεται –ένας φτωχός και ανήµπορος
ηλικιωµένος αναζητεί µάταια νοσηλεία– η ται-

νία δεν αποτελεί µια κοινωνική κριτι-
κή, µια διαµαρτυρία για ένα απάν-
θρωπο (;) νοσηλευτικό σύστηµα. Αυ-
τό που παρακολουθεί ουσιαστικά ο
θεατής είναι ο θάνατος εν δράσει:
καθώς η αφήγηση προχωρά, ο ηλι-
κιωµένος σιγά –σιγά χάνει την επαφή
µε την πραγµατικότητα. Παράλληλα,
η αποκάλυψη ότι εκτός του εγκεφα-
λικού πάσχει από καρκίνο, γεµίζει το
θεατή µε απαισιόδοξες σκέψεις για
την εξέλιξη. Η αδιάφορη επαγγελµα-
τικότητα µε την οποία τον υποδέχο-
νται στα διάφορα νοσοκοµεία ενέχει
µια υπαρξιακή διάσταση. Η µοναχική
του ζωή, η απουσία οποιουδήποτε
κοντινού του προσώπου, απλώς επι-
τείνει τα προηγούµενα. Εδώ έχουµε
να κάνουµε µε τη µοναξιά µιας αν-
θρώπινης ψυχής που εγκαταλείπει σιγά- σιγά
τα εγκόσµια.
Η νοσοκόµος Mioara (στο ρόλο η ηθοποιός
του Michael Haneke, Luminta Gheorghiv) δεν
είναι παρά µια ψυχοποµπός που συνοδεύει την
ψυχή στο τελευταίο της ταξίδι. Η κατάληξη αυ-
τού του ταξιδιού, το δωµάτιο όπου προετοιµά-

ζεται ο ήρωας για την εγχείρηση που προσωρι-
νά θα του παρατείνει τη ζωή, είναι απροσδόκη-
τα ήρεµο, ένα απάνεµο λιµάνι µετά από µια τρι-
κυµία ή απλώς το τέλος µιας µακράς και περι-
πετειώδους νύχτας…

» Ciné Σταύρος Tορνές, 13:00

Ένα είδος ταινίας δρόµου µε πρωταγωνιστή ένα
ασθενοφόρο

H οδύσσεια του κυρίου Λαζαρέσκου / Moartea domnului Lazarescu
του Cristi Pulu (Pουµανία, 2005)

Eπ
ιµ

έλ
ει

α:
∆

ηµ
ήτ

ρη
ς 

M
π

άµ
π

ας

Η ταινία διαπραγµατεύεται το ευαί-
σθητο θέµα µιας κοπέλας που αντι-
µετωπίζει την κακή συµπεριφορά
του πατέρα της. Γιατί διαλέξατε αυ-
τό το θέµα;
Σηµαντικό ρόλο για ‘µένα σε µια ταινία
παίζει το πρόσωπο. Στην Τουρκία, µέσα σε
µια οικογένεια, τα νεαρά κορίτσια έχουν
πάρα πολλά προβλήµατα µε τον πατέρα
τους ή το µεγαλύτερό τους αδελφό. Βέ-
βαια, οι γυναίκες γενικά έχουν προβλήµα-
τα ελευθερίας στην Τουρκία. Συχνά, για
παράδειγµα, βλέπουµε στην εφηµερίδα
φωτογραφίες κοριτσιών που έχουν κάνει
έγκληµα, σκοτώνοντας τον πατέρα ή τον

αδελφό τους. Η αφορµή
για την ταινία Η πτώση του
αγγέλου ήταν η εικόνα µιας
κοπέλας που είδα στην ε-
φηµερίδα. Η εικόνα ενός
προσώπου είναι πραγµατι-
κά πολύ δυνατή.

Πόσο δύσκολα είναι τα
πράγµατα σήµερα στην Τουρκία για
έναν ανεξάρτητο κινηµατογραφιστή;
Είναι εύκολο να βρεις χρηµατοδότηση µό-
νο εάν κάνεις µια ταινία για το ευρύτερο
κοινό. Αλλιώς, είναι πολύ δύσκολο. Ιδιαίτε-
ρα για ‘µένα που είµαι ανεξάρτητος σκηνο-
θέτης και ταυτόχρονα γράφω το σενάριο

και κάνω και την παραγωγή της ται-
νίας. Είναι κρίµα, γιατί διαπιστώνω ό-
τι λίγες τουρκικές ταινίες συµµετέ-
χουν στα διεθνή Φεστιβάλ. Είναι λο-
γικό, βέβαια, γιατί στη χώρα µου
σπάνια συναντάς ανεξάρτητους κι-
νηµατογραφιστές.

Πώς αντιµετωπίζει το τουρκι-
κό κοινό την εγχώρια παραγωγή;
Η αλήθεια είναι ότι το κοινό στην Τουρκία
δεν θέλει να βλέπει τις τουρκικές ταινίες.
Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα θέµατα
των ταινιών αυτών δεν είναι ευχάριστα.

Συνέντευξη: Όλγα Kοζάτη

Semih Kaplanoglu

Lady Zee / Leidy Zi
του Georgi Djulgerov (Bουλγαρία, 2005)

Η ταινία είναι το πορτραίτο µιας
νεαρής γυναίκας η οποία αναζητά ένα
θερµό συναισθηµατικά περιβάλλον

Η Zeynep εργάζεται ως καµαριέρα σ’ ένα µικρό ξενοδο-
χείο. Zει µια δύσκολη ζωή, λόγω της ανάρµοστης συµπερι-
φοράς του πατέρα της και προσπαθεί να βρει ανακούφιση
και ηρεµία στη θρησκεία. Έχει ένα νεαρό θαυµαστή, τον
Mustafa που εργάζεται µαζί της στο ξενοδοχείο. Παρόλο
που φαίνεται αδιάφορη για τα συναισθήµατα του Mustafa, η
Zeynep δεν τον απορρίπτει ολοκληρωτικά. Σε κάποιο άλλο
σηµείο της πόλης ο Selcuk, ένας ηχολήπτης, απατά τη γυναί-
κα του µε µια γειτόνισσα. Ο θάνατός της θα προκαλέσει τύ-
ψεις στον Selcuk. Σε µια απροσδόκητη εξέλιξη των γεγονό-
των, ο Selcuk θα δώσει στη Zeynep µια βαλίτσα που περιέ-
χει τα ρούχα της πεθαµένης γυναίκας. Όταν η Zeynep ανοί-
ξει αυτήν τη βαλίτσα θα αντικρίσει ένα καινούριο και άγνω-
στο σ’ αυτήν κόσµο. Η ζωή της θα αλλάξει µε απροσδόκη-
το και τραγικό τρόπο.
Η ηρωίδα θα διανύσει µια απόσταση: από την πλήρη υπο-
ταγή και την απουσία µιας διακριτής ταυτότητας, στη διεκ-
δίκηση της ατοµικότητάς της. Σχεδιάζοντας ένα πορτραίτο
της γυναικείας θλίψης και µελαγχολίας, ο σκηνοθέτης δη-
µιουργεί ένα κλίµα παραίτησης και ήττας για την ηρωίδα.
Το χρώµα της ψυχής της είναι το γκρίζο κι έτσι, το κόκκι-
νο που φορά στην πιο σηµαδιακή σκηνή της ταινίας συνι-
στά µια εξέγερση, µια σαφή δήλωση της σεξουαλικότητάς
της. Θέτοντας την ανθρώπινη φιγούρα στο κέντρο του
πλάνου, καταγράφοντας µ’ ένα τόνο µελαγχολίας την ιστο-
ρία, η σκηνοθεσία αποµακρύνει και ξορκίζει τα όποια

σκανδαλοθηρικά στοιχεία ενυπάρχουν στην ιστορία. Εδώ,
έχουµε ένα σινεµά συγγενές µ’ αυτό του Nuri Bilge Ceylan
και του Zeki Demirkubuz, καθώς απεικονίζεται µ’ έναν
σχεδόν µπρεσσονικό τρόπο το εσωτερικό τοπίο µιας γυ-
ναίκας που αναζητά µια φωτεινή ακτίνα στη ζωή της.
Η ταινία έχει µια σηµαντική ελληνική συµµετοχή στην πα-
ραγωγή της. Προβλήθηκε στο φεστιβάλ του Βερολίνου
(2005).

» Ciné Σταύρος Tορνές, 16:00

H πτώση του αγγέλου / Melegin dususu
του Semih Kaplanoglou (Tουρκία-Eλλάδα, 2004)

Η ιστορία που αφηγείται η ταινία είναι η ιστορίας
µιας εξέγερσης, καθώς αποτελεί την καταγραφή
µιας γυναικείας επανάστασης





Ποια είναι η γνώµη σας για τον κεντρικό
χαρακτήρα;
Ο Ζι είναι απλώς ένας Αφρικανός που βρίσκεται σε
µια εσωτερική αλλαγή. Μέσα του προκύπτουν µια
νέα ταυτότητα, νέες αξίες και συναισθήµατα. Θα έ-
λεγα µάλιστα, ότι πρόκειται για οικουµενικές αξίες
και συναισθήµατα. Ο Ζι είναι στη φάση ενός οικου-
µενικού επαναπροσδιορισµού. Ένας Αφρικάνος που
βρίσκεται στη διαδικασία της µετατροπής σε πολίτη
του κόσµου. Είναι ένα γρανάζι της παγκόσµιας ε-
ξουσίας: µε το κατάλληλο ποσό, ο Ζι θα δεχόταν να
δουλέψει ως αστυνοµικός στη Σιγκαπούρη, στο
Κέιπ Τάουν ή στο Λονδίνο.

Γιατί διαλέξατε την αφήγηση ενός εσωτερι-
κού «ηµερολογίου»;
Προφανώς και ο Ζι δεν γράφει στην πραγµατικότη-

τα ηµερολόγιο. Οι φράσεις του αποτυπώνονται κα-
τευθείαν στην ψυχή του και όχι στις λευκές σελί-
δες ενός τετραδίου: άρα ο Ζι µιλάει στην ψυχή του.
Καθώς έγραφα το voice over του Ζι, συχνά σκεφτό-
µουν το Ρώσο κριτικό λογοτεχνίας Bahktin, που έ-
χει πει: «πάντα µιλάµε σε κάποιον, ακόµη κι όταν α-
πευθυνόµαστε στον εαυτό µας. Ο διάλογος βρίσκε-
ται στην ανθρώπινη φύση».

Πώς επιτύχατε αυτήν την ελαφρώς παραι-
σθητική/ονειρική ατµόσφαιρα;
Ο σκηνοθέτης κι εγώ είµαστε φύσει ονειρικοί καλ-
λιτέχνες. Υποκύπτουµε στη γοητεία πραγµάτων ε-
φήµερων, στα σχήµατα που δηµιουργούν τα σύννε-
φα, στην αλλαγή του χρώµατος της θάλασσας, στην
ποιότητα του φθινοπωρινού φωτός.

Πώς λειτουργεί το στοιχείο της διγλωσσίας
στην ταινία;
∆ηµιουργώντας την εσωτερική γλώσσα του ήρωα,
που είναι η µητρική του και συνεπώς διαφορετική
από αυτήν που µιλάει στις ΗΠΑ, χαράζουµε µια
διακριτή γραµµή µεταξύ του προσωπικού και του
κοινωνικού. Υπάρχουν δύο ξεκάθαρα µέρη (εγώ και
οι άλλοι) που λειτουργούν σε ένα πρόσωπο.

Ποιες ήταν οι αντιδράσεις στις µέχρι τώρα
προβολές της ταινίας;
Η υποδοχή ήταν καλή, αλλά νοµίζω ότι για τους
πολλούς η ταινία αποτέλεσε µεγάλη έκπληξη: πού
αλλού είχαν δει ένα αµερικάνικο φιλµ µε αφήγηση
στα Wolof;!

Eπιµέλεια: Kωνσταντίνος Σαµαράς
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Video Projects της Miranda july
H ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ: Η τεχνολογία οδηγεί µια
γυναίκα στα πρόθυρα της τρέλας· τρόµος και
σάτιρα εναλλάσσονται· ένα σχόλιο για την πα-
ρακολούθηση και την αναζήτηση ταυτότητας
στην Big Brother εποχή µας.

ΑΤΛΑΝΤΑ: Μια 12χρονη κολυµβήτρια που συµ-
µετέχει στους Ολυµπιακούς και η µητέρα της,
µιλάνε στο κοινό για τον «αγώνα για το χρυσό
µετάλλιο». Η Μιράντα Τζουλάι υποδύεται και
τους δύο ρόλους.

∆ΥΝΑΜΩΝΩ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ: «Είχα δει δυο ται-
νίες στην τηλεόραση όταν ήµουν µικρή, για δυο α-
γόρια που είχαν φύγει από το σπίτι τους και επέ-
στρεψαν µετά από χρόνια. Το ένα αγόρι είχε ανέβει
σ’ ένα διαστηµόπλοιο και περνούσε µια χαρά, ενώ
το άλλο είχε απαχθεί και κακοποιηθεί από έναν ά-
ντρα. H ταινία περιλαµβάνει τις ιστορίες αυτών των
παιδιών, αλλά τις χρησιµοποιεί περισσότερο σαν µυ-
στικιστικά αντικείµενα τοποθετηµένα στην καθηµε-
ρινότητα του αφηγητή». Μιράντα Τζουλάι

ΕΦΗΒΙΚΗ ΦΩΛΙΑ: Τέσσερις ιστορίες για τους
τρόπους µε τους οποίους διαφορετικοί άνθρω-
ποι προσπαθούν να εξελίξουν κάποιες µεθό-
δους (αυτo)έλεγχου.

» Kάποιος να τους προσέχει • Παύλος Zάννας, 13:00

Tο ξεχασµένο παιδί
Shin sung-il-eui hangbang-bulmyung
της Jane Shin (Kορέα, 2004)
Σε ένα ορφανοτροφείο, η διευθύντρια, για να
κάνει οικονοµία, πείθει τα παιδιά ότι ο Θεός
δυσαρεστείται κάθε φορά που εκείνα τρώνε.

Τα παιδιά υπακούουν και µένουν νηστικά. Σε
αντίθεση µε τα άλλα παιδιά, ο Σουνγκ-ιλ είναι
παχουλός…

» ID-05 • Παύλος Zάννας, 14:30

O αλήτης του Tόκιο / Tokyo nagaremono
του Seijun Suzuki (Iαπωνία, 1966)
Ένας γιακούζα προσπαθεί να εγκαταλείψει το
παρελθόν και να ακολουθήσει τον ίσιο δρόµο.
Παράλληλα, παραµένει πιστός στο παλιό του α-
φεντικό. Όταν όµως αυτός εµπλέκεται σε µια
διαµάχη, τότε ο ήρωας θα βρεθεί µετέωρος…

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

Xαµηλό προφίλ / Falscher Bekenner
του Christoph Hochhäusler (Γερµανία-∆ανία, 2005)
Ο 18χρονος Άρµιν ασφυκτιά από τις καλές
προθέσεις της µητέρας του, τις προσδοκίες
του πατέρα του, και τη θανάσιµη πλήξη της
ζωής στα προάστια. Αρχίζει λοιπόν να παίρνει
–ανώνυµα– την ευθύνη για ατυχήµατα των ο-
ποίων έχει υπάρξει µάρτυρας ή για εγκληµατι-
κές πράξεις για τις οποίες έχει διαβάσει…

» ID-05 • Παύλος Zάννας, 17:00

Tο σινιόν της Όλγας / Le chignon d’Olga
του Jerôme Bonnell (Γαλλία-Bέλγιο, 2002)
Ο Ζουλιέν και η Έµµα έχασαν τη µητέρα τους
και ζουν µε τον πατέρα. Όλοι τους πονούν για
την απουσία της, αλλά κανείς δεν µιλά γι’ αυτό.
Ο Ζουλιέν ερωτεύεται την όµορφη Όλγα, η ο-
ποία δουλεύει σ’ ένα βιβλιοπωλείο. Πολύ ντρο-

παλός για να την πλησιάσει, την ονειρεύεται
και επιστρατεύει κάθε µέσο για να τη γνωρίσει.
Η ταινία κέρδισε το βραβείο FIPRESCI στο
∆ιεθνές Φεστιβάλ του Σικάγο, 2003.

» Kάποιος να τους προσέχει • Ciné Tζον Kασσαβέτης, 18:00

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, πουλά-
ει κοµµάτι-κοµµάτι το πλοίο για παλιοσίδερα.

» ID-05 • Παύλος Zάννας, 19:30

Γλυκόπικρη ζωή / Dalkomhan insaeng
του Kim Jee-woon (N. Kορέα, 2005)
Ο Σάνγού είναι ένας εξαιρετικός διευθυντής
ξενοδοχείου, είναι όµως και το δεξί χέρι του
Κανγκ, αφεντικού του υποκόσµου. O Κανγκ έ-
χει µια αδυναµία: τη νεαρή φίλη του, Χίσού.
Έχοντας υποψίες ότι τον απατά, διατάζει τον
Σάνγού να «τακτοποιήσει» το θέµα. Αλλά όταν
ο Σάνγού βρίσκει την Χίσού µ’ έναν άλλο, του
είναι αδύνατον να τους σκοτώσει. Ο Κανγκ
στέλνει τη συµµορία του να βρει τον Σάνγού
και να κάνει τη ζωή του κόλαση…

» Kim Jee-Woon Tribute • Ciné Tζον Kασσαβέτης, 20:30

O µασέρ / Masahista
του Brillante Mendoza (Φιλιππίνες, 2005)
Ο Ίλιακ εργάζεται σ’ ένα κέντρο µασάζ για ο-
µοφυλόφιλους. Ένα πρωί, µαθαίνει ότι πέθανε
ο πατέρας του. Ακολουθούν οι τελετουργίες
και παραδόσεις που πρέπει να τηρηθούν και
να γίνουν µπροστά σε όλους. H ταινία αντιπα-
ραβάλλει δύο διαφορετικές όψεις του καθήκο-
ντος: την τελετουργία που δικαιούνται οι νε-
κροί, και την άλλη, που δικαιούται ο πελάτης ο
οποίος πληρώνει για σεξ.

» ID-05 • Παύλος Zάννας, 22:00

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 • Ciné Tζον Kασσαβέτης, 23:00

Iστορία µιας πόρνης / Shempu den
του Seijun Suzuki (Iαπωνία, 1965)
Μια νεαρή πόρνη που εργάζεται για τον ιαπωνι-
κό στρατό κατοχής στην Κίνα, ερωτεύεται ένα
υπαξιωµατικό. Οι δυο εραστές προσπαθούν να
επιβιώσουν µέσα στον παραλογισµό του πόλε-
µου και την παράνοια της αυστηρής στρατιωτι-
κής ιεραρχίας. Κλασικό µελόδραµα εκ πρώτης
όψεως, η ταινία παράλληλα χαρακτηρίζεται από
ένα σαρκαστικό βλέµµα πάνω στις µικρές κοι-
νωνίες του πολέµου. Αντλώντας υλικό από τις
εµπειρίες κατά την διάρκεια του πολέµου, ο
σκηνοθέτης σαρκάζει τη µιλιταριστική νοοτρο-
πία και την εµµονή στις ιεραρχίες.

» Seijun Suzuki Tribute • Παύλος Zάννας, 24:00

OÈ Ù·ÈÓ›Â˜
ÙË˜ ËÌ¤Ú·˜

Το Police beat του Robinson Devor είναι µια ταινία… από το πουθενά,
που ελάχιστη σχέση έχει µε το υπόλοιπο τµήµα των Νέων Αµερικάνων:
η ονειρική περιπλάνηση του Ζι, ενός µουσουλµάνου µετανάστη από τη
∆υτική Αφρική που έχει γίνει αστυνοµικός στο Σιάτλ. Ο σεναριογράφος
της ταινίας µου λύνει κάποιες απορίες.

MudedeCharles
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ΟΙ ΤΑΙΝΙΕΣ
Ο λόγος που ξεκίνησα να δουλεύω για τα στούντιο Nikkatsu ήταν για
βιοπορισµό. Έµαθα να κάνω ταινίες από τους συναδέλφους µου που
εργάζονταν στη Nikkatsu. Το να κάνω ταινίες ήταν ο τρόπος µου για
να κερδίζω χρήµατα. ∆εν ήµουν σκηνοθέτης µε κανένα ιδιαίτερο πά-
θος. Ξεκίνησα ως σκηνοθέτης ταινιών από αυτές που συµπληρώνουν
το πρόγραµµα των κινηµατογράφων, κι αυτές οι ταινίες ήταν αποκλει-
στικά για ψυχαγωγία. Γι’ αυτό και τα σενάρια που έπαιρνα από το στού-
ντιο δεν ήταν καλλιτεχνικά. Έτσι, δεν υπήρχε καµιά ελπίδα να προκύ-
ψει ταινία τέχνης από ένα τέτοιο σενάριο. Το µόνο που µπορούσα να
ελπίζω, ήταν να φτιάχνω πραγµατικά ψυχαγωγικές ταινίες. Οι κριτικοί
λένε, ότι οι ταινίες πρέπει να κάνουν κάποιο κοινωνικό σχόλιο, να έ-
χουν µια ανθρωπιστική οπτική γωνία. Ωστόσο, αυτό στο οποίο στόχευα
εγώ ήταν να κάνω µια ταινία για διασκέδαση. Έτσι, δοκίµασα πολλές
διαφορετικές ιδέες και πολλά διαφορετικά στιλ για να πετύχω κάτι τέ-
τοιο. Ο λόγος που απολύθηκα από τη Nikkatsu ήταν ότι οι ταινίες µου
«δεν έβγαζαν νόηµα και δεν έβγαζαν χρήµατα». Αυτοί ήταν οι λόγοι
που επικαλέστηκαν. Εκείνη την εποχή, είχα συµβόλαιο µε το στούντιο,
όµως ο πρόεδρος της Nikkatsu το αγνόησε και µε απέλυσε. Γι’ αυτό
τους έκανα µήνυση. Έκανα τη µήνυση επειδή ήθελα να προστατεύσω
την αξιοπρέπειά µου. Χωρίς να θέλω να φανώ σνοµπ, απλώς δεν ήθε-
λα να κάνω οτιδήποτε µου επέβαλλε το στούντιο.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
∆ήλωσα πριν από πολύ καιρό ότι δεν υπάρχει γραµµατική για την κι-
νηµατογραφική γλώσσα. Βασικά υπάρχουν τα «ανοιχτά» και τα «κλει-
στά» πλάνα, υπάρχει το πλάνο από αντίθετη οπτική γωνία, το πλάνο
πάνω-από-τον-ώµο, και ούτω καθεξής. Αυτοί είναι οι βασικοί κανόνες
του κινηµατογράφου και αυτούς νοµίζω ότι τους ξέρουν οι πάντες. Εί-
πα ότι δεν υπάρχει γραµµατική, γιατί νοµίζω ότι δεν υπάρχει σταθερός
χρόνος και χώρος σε µια ταινία. Στις κανονικές ταινίες φροντίζουν να
δείξουν και το χρόνο και το χώρο: αυτός είναι ο βασικός κανόνας. Ω-
στόσο, στις ταινίες µου οι χώροι και οι τόποι µεταλλάσσονται. Επιπλέ-
ον, µπορείς να κλέψεις το χρόνο στο µοντάζ. Νοµίζω ότι αυτή είναι η
δύναµη των ψυχαγωγικών ταινιών: µπορείς να κάνεις οτιδήποτε θέ-
λεις, αρκεί αυτά τα στοιχεία να κάνουν την ταινία ενδιαφέρουσα. Αυτή
είναι η θεωρία µου για τη γραµµατική του σινεµά.

ΟΙ ΗΘΟΠΟΙΟΙ ΚΑΙ ΤΟ ΣΚΗΝΙΚΟ
Οι ηθοποιοί έχουν µια κοινωνική ζωή. Όταν περπατάνε µέσα στο σκη-
νικό της ταινίας, αν δουν κάτι φυσιολογικό, κάτι οικείο, δεν εκπλήσσο-
νται καθόλου. Αν όµως φτιάξεις ένα σκηνικό ιδιαίτερο, τότε λένε: «Ω,
αυτό είναι υπέροχο». Έτσι µεταµορφώνονται και περνούν, από την κα-
θηµερινή τους ζωή, στη ζωή του ρόλου που υποδύονται. Αυτό µπορεί
να το κάνει ένα εξαιρετικό σκηνικό. ∆εν υποννοώ κάτι κακό, ωστόσο
ένα µέσο καθηµερινό δωµάτιο, όπως είναι τα δωµάτια στις ταινίες του
Όζου, δεν θα λειτουργούσε στις δικές µου ταινίες. Το σκηνικό µου
πρέπει να δίνει µια ώθηση στους ηθοποιούς, πρέπει να είναι κάτι δια-
φορετικό από τη ζωή που ζουν. Υπάρχουν, λοιπόν, πολλές σκηνοθετι-
κές τεχνικές, ωστόσο τα κοστούµια που µετατρέπουν τους ηθοποιούς
στους χαρακτήρες που υποδύονται και τα ιδιαίτερα σκηνικά που κε-
ντρίζουν τους ηθοποιούς, είναι για µένα οι πιο σηµαντικές τεχνικές.

Η ΒΡΟΧΗ
Η βροχή είναι οικεία και υπαινικτική. Προκαλεί αντανακλάσεις. Το γε-
γονός ότι η βροχή ξεπλένει το αίµα, εκφράζει πολύ καλά την ουσία
της. Η βροχή πέφτει µετά τη δράση των γιακούζα. ∆εν επιτίθενται λό-
γω της βροχής, µετά τη µάχη όµως, βρίσκονται στη βροχή. Η βροχή
συνοδεύεται πάντα από ένα συγκεκριµένο συναίσθηµα κι αυτό εξηγεί
γιατί ταιριάζει στη γιαπωνέζικη αισθητική.

ΟΙ ΚΕΡΑΣΙΕΣ
Στις πρώτες µου ταινίες, τα άνθη της κερασιάς ήταν απλώς ένα οπτι-
κό εργαλείο, το σκηνικό για µια µάχη. Οι θεατές ίσως να απέδωσαν
κάποια ιδιαίτερη σηµασία στα πέταλα που πέφτουν στην ταινία Ελε-
γεία της βίας (1966), ωστόσο κι αυτό ήταν απλώς ένα φόντο. Το άν-
θος της κερασιάς προκαλεί διαφορετικούς συσχετισµούς στον καθένα,
ωστόσο, ως σκηνοθέτης δεν αναζητώ τόσο πολύ το νόηµα ή τις σχέ-
σεις, αλλά ένα σκηνικό, ένα φόντο που να ταιριάζει µε το αίσθηµα συ-
γκεκριµένων γεγονότων. Το άνθος της κερασιάς υπηρετεί αυτό το
σκοπό τέλεια, καθώς προκαλεί ένα ευρύ φάσµα συναισθηµάτων στους
Ιάπωνες. Αυτό, όµως, που κάνει το άνθος κερασιάς τόσο ιδιαίτερο, εκ-
φράζεται µε σαφήνεια στο παρακάτω τάνκα (πεντάστιχο ποίηµα) του
µοναχού και ποιητή Σάιγκιγο: «Λαχταράω ένα θάνατο την άνοιξη, όταν
το φεγγάρι είναι γεµάτο, κάτω από τα άνθη της κερασιάς». Για ‘µένα
κανένα άλλο άνθος δεν συµβολίζει το θάνατο καλύτερα από το άνθος
της κερασιάς, επειδή πίσω από την οµορφιά του κρύβονται η έννοια
της θνητότητας και του νιχιλισµού. ∆εν είµαι ειδικός στην ιαπωνική α-
ντίληψη περί του ωραίου, ωστόσο γνωρίζω ότι, για αιώνες, η διαδικασία
του θανάτου και ο ίδιος ο θάνατος απεικονίζονταν µε φόντο άνθη κε-
ρασιάς. Το άνθος της κερασιάς αντιπροσωπεύει το ωραίο και, επίσης,
µια άποψη για τη ζωή. Γι’ αυτό και χρησιµοποιείται σε τόσα πολλά έρ-
γα. Είναι σχεδόν αναπόφευκτο να δείχνει κανείς άνθη κερασιάς σε µια
ταινία, όχι ως µεταφορά, αλλά ως το φόντο για µια µάχη.

ΤΟ ΧΡΩΜΑ ΚΑΙ Η ΦΟΡΜΑ
Ο τρόπος που κινηµατογραφώ καθορίζεται από την ιαπωνική καλλιτε-
χνική παράδοση. Όταν ήµουν νέος, συνήθιζα να αντιδρώ σ’ αυτή, τώρα
όµως, χωρίς καταναγκασµό, επέλεξα να ζωντανεύω στις ταινίες µου
αυτό το είδος αισθητικής και στιλ… Ωστόσο, λόγω τεχνικών δυσκο-
λιών στην επεξεργασία των χρωµάτων, δεν κατόρθωσα να αποδώσω
στην εντέλεια την άποψή µου για την «οµορφιά της φόρµας». Όσον
αφορά στη χρήση του κάλλους και της τέχνης του φανταστικού, ως
εκφράσεις της συνείδησης κάποιου, οι Γιαπωνέζοι έχουν αναπτύξει έ-
να δικό τους ύφος: πρόκειται για τα έργα του θεάτρου Νο και του θε-
άτρου Καµπούκι, που ακόµα επηρεάζουν την πολιτιστική ζωή της χώ-
ρας µας. Μέσα από το Νο και το Καµπούκι βλέπουµε την οµορφιά
µιας ιδιαίτερης µορφής έκφρασης, που ενοποιεί χρώµα και φόρµα.
Παραµένω ένας κατασκευαστής ψυχαγωγικών ταινιών, πάντα όµως
προσπάθησα να αποτυπώσω στο έργο µου τις ιαπωνικές παραδόσεις
σχετικά µε το κάλλος. Στην ερώτηση «γιατί χρησιµοποιώ το κόκκινο»,
µου είναι πολύ εύκολο να απαντήσω ότι αυτό γίνεται εξαιτίας ενός συ-
γκεκριµένου σκεπτικού και, κατόπιν, να αναπτύξω το συλλογισµό µου.
Στην πραγµατικότητα όµως, δεν µπορώ να βρω άλλη εξήγηση πέρα α-
πό το ότι µου είναι αδύνατο να χρησιµοποιήσω άλλο χρώµα. Επειδή
αυτό το συγκεκριµένο χρώµα µου ταιριάζει καλύτερα. Με άλλα λόγια,
χρησιµοποιώ το χρώµα ενστικτωδώς

ΤΟ ΙΑΠΩΝΙΚΟ ΣΙΝΕΜΑ
Όταν ήµουν άσχετος µε τη σκηνοθεσία δεν ήµουν αντι-Όζου. Την επο-
χή, όµως, που άρχισα να δουλεύω σαν νεαρός βοηθός σκηνοθέτη, τό-
τε όλοι µας θέταµε στόχους. Στη Shochiku, ο Όζου ήταν κεντρικό
πρόσωπο. Έτσι, κάθε φορά που εµείς, οι νεαροί βοηθοί σκηνοθέτες,
µαζευόµασταν για να πιούµε, λέγαµε ότι θα πρέπει να κάνουµε ται-
νίες που να αµφισβητούν τις ταινίες του Όζου. Τότε, τρία ήταν τα κε-
ντρικά πρόσωπα στον ιαπωνικό κινηµατογράφο: ο Κουροσάουα, ο
Όζου και ο Μιζογκούτσι. Πιστεύω ότι εκείνη την εποχή όλοι οι βοηθοί
σκηνοθέτες που δούλευαν σε κάποιο στούντιο ήθελαν να αµφισβητή-
σουν αυτές τις µεγάλες προσωπικότητες. Αυτή ήταν η νοοτροπία που
επικρατούσε. Σήµερα δεν συµβαίνει απολύτως τίποτα στον ιαπωνικό
κινηµατογράφο, πράγµα που νοµίζω πως οφείλεται στην απουσία µε-
γάλων προσωπικοτήτων, που να προσφέρουν έµπνευση στους νέους
σκηνοθέτες για να τους αµφισβητήσουν. Σήµερα δεν έχουµε κανένα
µεγάλο δηµιουργό που να συνεχίζει την παράδοση. Η παράδοση που
δηµιούργησαν αυτές οι τρεις κεντρικές µορφές δεν συνεχίζεται, κι αυ-
τό είναι το πρόβληµα µε τους νέους ιάπωνες σκηνοθέτες, που δεν εκ-
δηλώνουν κανένα πνεύµα αµφισβήτησης.

Απόδοση: ∆ηµήτρης Μπάµπας
Επιµέλεια: Ιφιγένεια Ταξοπούλου

Το σινεµά του ήταν, και παραµένει πάντα, ένα
σινεµά της έκπληξης, του οπτικού ευρήµατος, ένα
σινεµά το οποίο µέσα από συνεχή οπτικά σοκ
επιβάλλεται στο θεατή, ένα σινεµά που βασικός του
στόχος είναι να διαλύσει την ανία και το
προβλέψιµο που συνοδεύει κάθε εθισµένο στις
κινηµατογραφικές εικόνες.

SeijunSuzuki

Aυτή είναι η δύναµη των ψυχαγωγικών ταινιών:

µπορείς να κάνεις οτιδήποτε θέλεις, αρκεί αυτά τα

στοιχεία να κάνουν την ταινία ενδιαφέρουσα. Αυτή

είναι η θεωρία µου για τη γραµµατική του σινεµά.

‘‘
O αλήτης του Tόκιο / Tokyo nagaremono
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Tο πήδηµα του Kατσαντώνη και ο µπάρµπα Λάµπρος
του Γιώργου Kολόζη (2005)
Ο Μπάρµπα Λάµπρος είναι ένας ηλικιωµένος ορεσίβιος που ζει στα Άγραφα. Το καφενείο και το
χάνι του, που λειτουργούν από το 1937, αποτελούν σταθµό για όλους τους ντόπιους και τους ταξι-
διώτες της περιοχής. Εκεί συχνάζουν κάθε λογής περίεργοι τύποι. Η ταινία καταγράφει τη ζωή του
Μπαρµπα Λάµπρου και την κίνηση στο χάνι των Αγράφων, παραλληλίζοντάς τες µε την ιστορία µιας
άλλης προσωπικότητας του τόπου, του ήρωα της επανάστασης Κατσαντώνη. Σύµφωνα µε το θρύλο,
ο Κατσαντώνης, για να ξεφύγει από τους διώκτες του, µπορούσε µε ένα σάλτο να πηδήξει από τη
µία πλευρά του Αχελώου στην άλλη –σ’ ένα σηµείο κοντά στο χάνι του Μπάρµπα Λάµπρου. Ο
Μπάρµπα Λάµπρος, παρά την ηλικία του, δεν κατάφερε ποτέ να πάει µέχρι το σηµείο αυτό. Όµως
τώρα ήρθε η στιγµή να το επιχειρήσει… Η ταινία του βραβευµένου ντοκιµαντερίστα Γιώργου Κο-
λόζη στήνει µια πρωτότυπη κι ενδιαφέρουσα αναλογία ανάµεσα σε δύο φαινοµενικά αταίριαστες
προσωπικότητες. Η αισθητική και αφηγηµατική της ευρηµατικότητα έγκειται, κυρίως, στη συνδυα-
στική χρήση του θεάτρου σκιών, οι φιγούρες του οποίου παρεµβαίνουν, σχολιάζουν και υπογραµµί-
ζουν τα επί της οθόνης τεκταινόµενα. Παράλληλα, οι επιβλητικές εικόνες του τοπίου των Αγράφων
και οι -ακόµη πιο επιβλητικές- µορφές των ανθρώπων της περιοχής, δηµιουργούν µια ατµόσφαιρα
µυστικιστικής έντασης. Η ταινία του Γιώργου Κολόζη είναι ένα ποιητικό παιχνίδι φωτός και σκιάς,
µοναξιάς και παρεΐστικης ελαφρότητας και ταυτόχρονα ένα πρωτότυπο και άκρως ευχάριστο µά-
θηµα ιστορίας. Γ.Π.

» Oλύµπιον, 11:00

Ένας ήρωας της επανάστασης
συνοµιλεί µ’ έναν ηλικιωµένο 

και ο Καραγκιόζης σχολιάζει…

Γιώργος Kολόζης
σεναριογράφος και σκηνοθέτης
[…] Πριν από 25 χρόνια, γνώρισα στα Άγραφα τον µπάρµπα Λάµπρο και γίνα-
µε φίλοι. Κατά σύµπτωση, στα ίδια βουνά έδρασε ένας παιδικός µου ήρωας, ο
Κατσαντώνης. Ανάµεσα σε τσίπουρα και γλέντια, άκουσα από τον µπάρµπα Λά-
µπρο τον θρύλο για το πήδηµα του Κατσαντώνη. Έτσι, αποφάσισα να κάνω µια
ταινία για δυο αγαπηµένα µου πρόσωπα που έχουν µεταξύ τους απόσταση αιώ-
νων. Τώρα, πώς τον έπεισα να κάνουµε την ταινία, απλά µπορώ να σας πω ότι
χρειάστηκαν δέκα χρόνια υποµονής, πολλά τσίπουρα και –όσο και αν σας φαί-
νεται απίστευτο– να µάθω να παίζω κλαρίνο… Αν δείτε το making of  της ται-
νίας θα το πιστέψετε.

[…] Ο Κατσαντώνης έγινε ο παιδικός µου ήρωας από µια παράσταση που είδα
το 1959. Όσοι έχουν ασχοληθεί µε το θέατρο σκιών, γνωρίζουν ότι το δράµα
«Ο ήρως Κατσαντώνης και ο Αλή Πασάς» έχει αφήσει εποχή, ιδιαίτερα το φινά-
λε που υπάρχει και στην ταινία. Ένας άλλος λόγος είναι, ότι µου άρεσε η ιδέα
να κινήσω τη φιγούρα του Κατσαντώνη στα ίδια βουνά που έδρασε ο αληθινός
Κατσαντώνης πριν από αιώνες. Ακόµα, ότι η φιγούρα του µπάρµπα Λάµπρου υ-
πάρχει σε µελανόµορφο αγγείο. Υπάρχουν και άλλοι λόγοι, αλλά ας δουλέψει
και η φαντασία των θεατών.

Bαγγέλης Kουλινός
διευθυντής φωτογραφίας

[…] Στις αρχές του 1980 και ενώ είχα τελειώσει τη µεγάλη του γένους σχολή
Σταυράκου, δούλεψα µε τον Γιώργο σαν βοηθός στη σειρά ντοκιµαντέρ που έ-
κανε τότε για τα ελληνικά βουνά. Έκτοτε συνεργαστήκαµε πολλές φορές. Στην
ταινία δούλεψα χρησιµοποιώντας το φυσικό φως και λίγα φώτα, χωρίς µεγάλο
συνεργείο, για να είµαστε ευκίνητοι. Για ‘µένα είχαν επίσης µεγάλο ενδιαφέρον
οι φωτισµοί που έκανα στις σκηνές µε τις φιγούρες του θεάτρου σκιών.
[…] Τους χώρους και τα τοπία τα είχε διαλέξει ο Γιώργος. Υπήρξαν πολλά ε-
µπόδια και απρόβλεπτα, υπήρχε όµως µεγάλη οργάνωση και κυρίως η αγάπη
µας για την ταινία, που µας έκανε να ξεπερνάµε κάθε εµπόδιο. Εκτός από τα υ-
πέροχα τοπία, στην ταινία πιστεύω κυριαρχούν καταπληκτικές σπάνιες φιγού-
ρες ανθρώπων που δύσκολα θα συναντήσουµε πλέον στην Ελλάδα.
[…] ∆εν µπορείς να ασχοληθείς µε το ντοκιµαντέρ χωρίς να το αγαπάς. ∆υ-
στυχώς η ελληνική πραγµατικότητα µας αναγκάζει συχνά να ασχολούµαστε και
µε άλλα πράγµατα.

Συνεντεύξεις: Γιάννης Παλαβός

Άγγελος Σιφονιός  ηθοποιός

[…] Όταν πέρασα από το κάστινγκ, µου ζήτησαν
να πω µια φράση: «Γαµώτο Ηλία τα πρόβατα!». Την
είπα µε ωραία προφορά και γελάσανε. Νοµίζω ότι
έπαιξε και αυτό το ρόλο του στην επιλογή µου. Με
τον Ηλία πιστεύω ότι έχουµε το ίδιο πείσµα, αλλά
δεν ξέρω αν αυτό φάνηκε στην αρχή. Κι εγώ µετά
το κατάλαβα. Θα ήθελα όµως να ήξερα τόσο καλά
κλαρίνο όσο ο Ηλίας…
[…] ∆εν είχα πολύ τρακ στα γυρίσµατα. Περισσό-
τερο είχα στο κάστινγκ. Πάντως ο κ. Νάτσης µου
µιλούσε συνέχεια, µου έδινε οδηγίες και σίγουρα
αυτά µε βοήθησαν. Πριν πάµε στα Ζαγοροχώρια εί-
χαµε συναντηθεί µόνοι µας εγώ κι εκείνος στην
παραλία και µου µίλησε για το πώς θα ήτανε ο Η-

λίας και πώς θα γυρίζαµε την ταινία και σίγουρα µε
προετοίµασε. Τα γυρίσµατα κράτησαν σχεδόν δύο
µήνες και µέσα σε αυτούς γίνανε πολλά που θα
µου µείνουν αξέχαστα. Θυµάµαι πιο πολύ τα νυχτε-
ρινά γυρίσµατα, που κρατούσαν σχεδόν µέχρι τα ξη-
µερώµατα και όταν γυρίζαµε κουρασµένοι ακούγα-
µε τους λύκους που ούρλιαζαν στο δάσος. Ξεχωρί-
ζω επίσης µια σκηνή που καθόµασταν στο τραπέζι
να φάµε σούπα και ο αδερφός µου που πεινούσε
την έφαγε όλη και χάλασε το ρακόρ, όπως λένε
στον κινηµατογράφο.

Συνέντευξη: Γιάννης Παλαβός

Πετρο-Λούκας Xαλκιάς
µουσικός

[…] Όταν ο κ. Νάτσης µου µίλησε για την ταινία,
µου είπε την ιστορία, ότι πρόκειται για ένα παιδί
που θέλει να µάθει κλαρίνο εκείνη την εποχή στην
Ήπειρο και µου έδωσε να καταλάβω ότι ήταν ακρι-
βώς η ζωή µου. Και µετά µου είπε να θυµηθώ τα
παιδικά µου χρόνια, όταν µάθαινα κλαρίνο και να
παρουσιάσω αυτό ακριβώς, τη ζωή µου, να θυµάµαι
και να παίζω κλαρίνο.
[…] Το πρώτο πράγµα που σκέφτηκα όταν µου ζή-
τησε αυτό το πράγµα ο σκηνοθέτης, είναι  τη ζωή
µου εκείνα τα χρόνια, που ήταν πολύ δύσκολη, µε κα-
κουχίες, πώς ζήσαµε τη µεγάλη φτώχια, πώς παίζα-
µε στα πανηγύρια και θέλαµε να ζήσουµε, προσπα-

θούσαµε να επιβιώσουµε, παίζαµε όσο δυνατόν κα-
λύτερα για να µπορέσουµε να κάνουµε κάτι.
[…] Όταν είδα µερικές σκηνές της ταινίας γύρισα
πολλά χρόνια πίσω, θυµήθηκα ακριβώς πώς ήµουν
τότε, µικρό παιδί και συγκινήθηκα πολύ. Η ταινία
µας φέρνει τη ζωή εκείνης της εποχής, όποιος δει
την ταινία είναι σαν να βλέπει εκείνα τα χρόνια
στην Ήπειρο. ∆ύσκολα χρόνια σε ένα πολύ φτωχό
τόπο. Ζούσαµε τη φτώχεια, την ξενιτιά, τον έρωτα,
την αγάπη, τα ζούσαµε και τα κάναµε µουσική, τα
βγάζαµε µε το κλαρίνο, αυτά όλα έκανα και στην
ταινία.

Συνέντευξη:Aναστασία Γρηγοριάδου

Tο όνειρο του Iκάρου
του Kώστα Nάτση (2005)
Χωριό Ριζοβούνι, Ήπειρος: ένα ατίθασο δεκάχρονο αγόρι, ο Ηλίας, γιος ενός παπά και µιας νεαρής
αλλά συντηρητικής µητέρας, πλήττει από το σχολείο και την ανιαρή ζωή του ορεινού χωριού. Εκεί-
νο που πραγµατικά τον γοητεύει είναι η παραδοσιακή µουσική της περιοχής, για την οποία είναι
πρόθυµος να εγκαταλείψει τα πάντα. Εγκλωβισµένος ανάµεσα σε µια οικογένεια που δεν τον κατα-
λαβαίνει κι ένα σχολείο που τον αφήνει αδιάφορο, µόνος φίλος και σύµµαχος στα όνειρά του είναι
ένας περίεργος νεαρός, που κατασκευάζει παράξενες µηχανές, µε σκοπό να καταφέρει να πετάξει.
Όταν η πίεση από το περιβάλλον αρχίζει να γίνεται αφόρητη για τον Ηλία, ο µικρός αποφασίζει να
αγοράσει ένα κλαρίνο και να ακολουθήσει τους τσιγγάνους πλανόδιους µουσικούς…. Το νέο πόνη-
µα του σκηνοθέτη Κώστα Νάτση αντιπαραθέτει τον ∆ιονυσιασµό και την εκστατικότητα της λαϊκής
παράδοσης στους περιορισµούς και τις συµβατικότητες της εκκλησιαστικής και της οικογενειακής
ζωής. Στο φόντο της ταινίας σχολιάζεται η ερήµωση της ελληνικής επαρχίας και η µελαγχολία όσων
µένουν πίσω. Γ.Π.

» Oλύµπιον, 22:00

Μια χαµηλών τόνων ταινία 
µε υψηλά στάνταρ παραγωγής
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Λουκουµάδες µε µέλι
της Όλγας Mαλέα (2005)
Ο Μάνος επιστρέφει στην ιδιαίτερη πατρίδα του από την Αθήνα, µιας και µόλις έχει χάσει τη δου-
λειά του. Εκεί θα συναντήσει όλους τους παλιούς γνωστούς του: τη Φένια, το µεγάλο του έρωτα
που τώρα δουλεύει σε γραφείο κηδειών, τη θεία του που τον προστατεύει πάντα αν και µε λάθος
τρόπο, το θείο του που λιγουρεύεται απαγορευµένους λουκουµάδες και το… Μαρικάκι, την αγαπη-
µένη του γουρουνίτσα που µε εξυπνάδα λαγωνικού, γίνεται σύµµαχος στην αποκάλυψη µιας λυτρω-
τικής αλήθειας. Με φόντο ανθισµένα λιβάδια της ελληνικής επαρχίας, νεκροφόρες που κυνηγάνε
λουκουµάδες και το µικρόκοσµο µιας κοινωνίας που ξέρει αλλά δεν µιλάει ποτέ, η Όλγα Μαλέα
φτιάχνει µια κωµωδία µε δραµατικές προεκτάσεις ή για την ακρίβεια, ένα δράµα που γελάει µε το
αναπάντεχο και το καθηµερινό για να εξορκίσει την αλήθεια που πονάει. Μεγάλος της σύµµαχος οι
εξαιρετικοί της ηθοποιοί που, εκτός από τους ανερχόµενους Χρήστο Λούλη και Φαίη Ξυλά στους
πρωταγωνιστικούς ρόλους, περιλαµβάνουν τον Παύλο Χαϊκάλη, τη Φωτεινή Μπαξεβάνη, τη Σοφία
Φιλιππίδου, το ∆ηµήτρη Πιατά και το Βλαδίµηρο Κυριακίδη. B.P.

» Oλύµπιον, 17:30

Μια ευρηµατική κωµωδία 
που ξεσκεπάζει µυστικά και ψέµατα…

Kαι αυτή η ταινία σας διαδραµα-
τίζεται στην επαρχία. Είναι συνει-
δητή επιλογή ή τυχαίο γεγονός;
Τι σας γοητεύει στην κοινωνία
µιας µικρής πόλης;
Οι Λουκουµάδες είναι µια ταινία για
τη χαρά της ζωής και τη µαυρίλα της
διαστροφής, τον έρωτα και το θάνατο.
Μου άρεσε η εικόνα της νεκροφόρας
που τρέχει στην ανθισµένη φύση. Αι-
σθάνθηκα ότι αυτή η εικόνα «έπιανε» την ψυχή της
ταινίας. Γι’ αυτό και τοποθέτησα την ιστορία στην ε-
παρχία. Η ιστορία αυτή θα µπορούσε να συµβαίνει
οπουδήποτε. ∆εν συµβαίνει µόνο στην επαρχία.
Συµβαίνει παντού, δίπλα µας, γύρω µας. Σε πρό-
σφατη έρευνα που έγινε στην Αγγλία, 6 στους 10 ε-
νήλικες δήλωσαν ότι έχουν υποστεί κάποια µορφή
σεξουαλικής κακοποίησης ως παιδιά και ότι ο δρά-
στης ήταν είτε δάσκαλος είτε στενός συγγενής!

∆ιαπραγµατεύεστε θέµατα δύσκολα όπως η
παιδεραστία, τα οικογενειακά µυστικά, οι
κρυφές επιθυµίες, µέσα από την επιλογή
της κωµωδίας. Γιατί αυτή η επιλογή;
Η παιδεραστία είναι ένα θέµα που καίει, ακριβώς
γιατί συµβαίνει πολύ συχνά, δίπλα µας, και πάντα
καλυµµένα από την απόλυτη σιωπή. Σπάνια ο παι-
δεραστής είναι ένας κακός και άγνωστος, όπως
πολλοί νοµίζουν. Συνήθως είναι κάποιος από το
στενό οικογενειακό ή φιλικό κύκλο του παιδιού, ο ο-
ποίος έχει ήδη κερδίσει την εµπιστοσύνη και την α-
γάπη του παιδιού –και φυσικά αυτό εκµεταλλεύε-
ται. Το τραγικό είναι ότι ο παιδεραστής δεν πιστεύει

ότι κάνει κάτι κακό στο παιδί.
Αντίθετα, αισθάνεται ότι έχει
µια ιδιαίτερη σχέση µε το παι-
δί και ότι το παιδί θέλει αυτή
την κατάσταση όσο και ο ίδιος.
Έκανα αυτή την ταινία µε την
ελπίδα ότι οι Λουκουµάδες
θα γίνουν έναυσµα για πολ-
λές συζητήσεις. Μόνο αν µι-
λήσουµε ανοιχτά και δηµόσια,

αυξάνουν οι πιθανότητες να σταµατήσει να συµβαί-
νει δίπλα µας, ιδιωτικά και κρυφά. Η σιωπή τρέφει
την παιδεραστία. Ο µόνος τρόπος που µπορούσα να
διαχειριστώ το θέµα της παιδεραστίας ήταν µέσα α-
πό την κωµωδία. Όχι φυσικά για να το γελοιοποιή-
σω ή να το αλαφρύνω. Απλά, για να αντλήσω δύνα-
µη µέσα από το χιούµορ για να το αντιµετωπίσω.
Όταν κάτι είναι πολύ βαρύ και δύσκολο, έχουµε την
τάση να κλείνουµε τα µάτια µας σε αυτό. Το χιού-
µορ όµως µας βοηθάει να έχουµε κάποια απόστα-
ση από το πρόβληµα και άρα, περισσότερη ενέργεια
και κουράγιο για να το αντιµετωπίσουµε. Ήθελα
χρόνια να κάνω µια ταινία που να αγγίζει το θέµα
της παιδεραστίας. Αφενός µεν γιατί γνωρίζω προ-
σωπικά πολλά περιστατικά, αφετέρου γιατί έχει
πολλή µεγαλύτερη έκταση από αυτό που νοµίζου-
µε. Παρ’ όλες τις εξαιρετικά αρνητικές κριτικές, εί-
µαι πολύ περήφανη που κατάφερα να κάνω αυτή
την ταινία. Τα 150.000 εισιτήρια που έκοψε (ενώ ό-
λες οι άλλες ελληνικές ταινίες, εκτός από τις Νύ-
φες, βρέθηκαν κάτω από τα 20.000 εισιτήρια) νο-
µίζω ότι είναι µια µικρή δικαίωση.

Σε όλες σας τις ταινίας και φυσικά και σε
αυτή είναι εµφανής η δουλειά που έχετε
κάνει µε τους ηθοποιούς σας τόσο σεναρια-
κά, αλλά και µε τη σκηνοθετική υποστήριξη.
Πώς δουλεύετε µαζί τους;
Κάθε φορά είναι µεγάλη χαρά και ευχαρίστηση για
µένα το να δουλεύω µε τους ηθοποιούς. Πάντα οι
ταινίες µου βασίζονται απόλυτα σε αυτούς. ∆ου-
λεύω µαζί τους δείχνοντάς τους απόλυτη εµπιστο-
σύνη. Για παράδειγµα ποτέ δεν θέλω να πουν µια α-
τάκα που δεν τους ταιριάζει επειδή απλά την έχω
γράψει στο σενάριο. Αν δεν τους ταιριάζει, κρατάµε
την κεντρική ιδέα και αλλάζουµε την ατάκα έτσι ώ-
στε να τη νιώσουν δική τους. Μου αρέσει να συνεν-
νοούµαι µε τους ηθοποιούς σε ένα πολύ βαθύ επί-
πεδο και µετά να αντλώ από εκείνους όλες τις ση-
µαντικές λεπτοµέρειες, κινήσεις, βλέµµατα που τε-
λικά δίνουν πνοή σε ένα ρόλο. Πιστεύω ότι στους
Λουκουµάδες όλοι οι ηθοποιοί έκαναν εξαιρετική
δουλειά, µε κορυφαίους τον Παύλο Χαϊκάλη που
ενσάρκωσε και τον εξαιρετικά δύσκολο ρόλο του
παιδεραστή και τη Φωτεινή Μπαξεβάνη που έκανε
τη σύζυγο του Χαικάλη –µια γυναίκα που ξέρει την
αλήθεια και την κρύβει.

Είστε από τις σκηνοθέτιδες µε την εντονό-
τερη κινηµατογραφική παρουσία τα τελευ-
ταία χρόνια. Πόσο εύκολο είναι να κάνει κα-
νείς ταινίες στην Ελλάδα;
Είναι εύκολο να κάνεις ταινίες όταν έχεις ένα καλό
σενάριο αλλά είναι πολύ δύσκολο να γράψεις ένα
καλό σενάριο.

Συνέντευξη: Bαγγέλης Pητάς

Γιώργος Aνδρέου
µουσικός
[…] ∆εν έχω κάνει τόσο πολύ κινηµατογράφο ώ-
στε να νιώθω «άνετα». Έχω όµως δει πολύ σινεµά,
αγαπώ αυτή την τέχνη βαθιά και αυτό µε οδηγεί.
Έτσι κι αλλιώς, ο κινηµατογράφος είναι πρώτα απ'
όλα υπόθεση του σκηνοθέτη. Αυτού το όραµα προ-
σπαθούµε να υπηρετήσουµε όλοι οι υπόλοιποι συ-
ντελεστές µιας ταινίας. Είναι λοιπόν φυσικό, κάθε
συνεργασία να µεταβάλει κώδικες και βεβαιότητες
κι αυτό είναι πολύ καλό και εξαιρετικά χρήσιµο για
µένα· µε κρατάει ανήσυχο, µε βάζει σε διαδικασία
έρευνας, µου µεγαλώνει την έλξη γι' αυτό µε το ο-
ποίο καταπιάνοµαι.

[…] Η Όλγα Μαλέα µου ζήτησε να «αφεθώ» σ' έ-
ναν κόσµο µε χρώµατα και ηχώ εξοχής, µε απόη-
χους δηµοτικού τραγουδιού και ethnik διάθεση.
Όλα αυτά, όµως, µέσα από ένα παράξενο γλυκόπι-
κρο φίλτρο. Η ταινία είναι µια κωµωδία µε ένα κρυ-
φό σκοτεινό σηµείο –έχει ένα κλειστό δωµάτιο µυ-
στικών και, κάθε φορά που το φως έµπαινε στις

µουσικές και τους ήχους µου, έπρεπε να κρατώ το
νήµα που οδηγεί σ' αυτό το «υπόγειο». Και είναι ό-
ντως σ' ένα υπόγειο που συντελείται η «κάθαρση»
στην ταινία! Όσο για την συνεργασία µε την Όλγα,
έχω µόνο να πω πως είναι χαρά θεού να δουλεύεις
µαζί της. Είναι ακριβής και απαιτητική, όµως ευγενι-
κή ταυτόχρονα, ποτέ φορτική. Ξέρει από πριν γιατί
διαλέγει κάποιον και τι ζητά από αυτόν.

[…] Είχα την ευκαιρία να πειραµατιστώ µε ένα ήχο
που από τα παιδικά µου χρόνια είναι στ' αυτιά και
στην ψυχή µου –αυτόν τον ήχο που λέµε «βαλκά-
νιο», τις πατινάδες µε χάλκινα αλλά και ζουρνάδες
και κλαρίνα και νταούλια. Αυτό το λαµπερό «κλισέ»,
προσπάθησα να το συνδέσω µε άλλους κόσµους
που αγαπώ, άλλοτε latin, άλλοτε νεοροµαντικούς,
άλλοτε της Ανατολής. Πιο πολύ όµως προσπάθησα
µε τη µουσική µου να µπω σ’ αυτό το λαµπερό παι-
χνίδι ταχύτητας, καταδίωξης και αισθηµάτων ανοµο-
λόγητων και εξοµολογηµένων, που είναι η συγκε-
κριµένη ταινία.

Συνέντευξη:Aναστασία Γρηγοριάδου

Φωτεινή Mπαξεβάνη
ηθοποιός
[…] Αυτό που προσέχω πάντα στους ρόλους είναι
η αλήθεια. Ο τρόπος που δουλεύω είναι ο ίδιος και
στην κωµωδία και στο δράµα. Προσπαθώ να παίζω
όσο πιο απλά και αληθινά µπορώ. Το αν ο κόσµος
θα βρει κάτι αστείο και θα γελάσει, αυτό βγαίνει α-
πό τη δράση, από τις καταστάσεις, και όχι απ’ το αν
θα κάνει κάτι «αστείο» ο ηθοποιός. Έτσι, το σε ποια
πλευρά θα πάει, είναι θέµα σεναριακό και σκηνοθε-
τικό. O δικός µου ρόλος, παρ’ όλο που είναι δεύτε-
ρος, είναι ολοκληρωµένος! ∆εν του λείπει τίποτα α-
πό έναν πρώτο… και αυτό είναι ένα από τα µεγά-
λα του χαρίσµατα!

[…] Στις καλές συνεργασίες, δεν υπάρχουν «περι-
θώρια» που σου αφήνει ή όχι ο σκηνοθέτης. Ο κινη-
µατογράφος είναι πολύτεχνο είδος και όλοι οι συ-
ντελεστές µιας ταινίας δηµιουργούν µε ιδέες και
προτάσεις τους πάνω στο ύφος και στο δρόµο που
οραµατίζεται ο σκηνοθέτης. Ο σκηνοθέτης είναι  ο
µαέστρος, που για να βγει  αυτό το ένα και ολοκλη-

ρωµένο αποτέλεσµα που θέλει, είναι σε απόλυτη
συνεργασία µε όλους, και όλοι µ’ αυτόν, ανοιχτός στα
πάντα για το καλύτερο αποτέλεσµα. Έτσι, λοιπόν, θε-
ωρώ πως δεν πρέπει να υπάρχουν περιθώρια…
δεν ξέρω, ίσως να µην µ’ αρέσει αυτή η λέξη… Πά-
ντως µε την Όλγα δουλέψαµε πολύ αρµονικά, ήταν
ανοιχτή στις υποκριτικές µας  προτάσεις  στις πρό-
βες και αυτό που κρατήσαµε τελικά ήταν µια κοινή
δηµιουργική απόφαση. Καταλαβαίνετε πως, µε τέτοι-
ες συνθήκες, σαφώς και ο ηθοποιός έχει µεγάλες
δηµιουργικές δυνατότητες στον κινηµατογράφο.

Συνέντευξη: Bαγγέλης Pητάς

H σιωπή τρέφει την παιδεραστία
Όλγα Mαλέα, σκηνοθέτις της ταινίας
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Ιωάννης Παπαζήσης
ηθοποιός

[…] Αν δεν έκανα σινεµά θα µπορούσα να είχα
κάνει περισσότερες δουλειές σε άλλους τοµείς,
σαν ηθοποιός. Όταν πέρσι έκανα µόνο την Εύκολη
Λία σε κάποια στιγµή, ήµουν αναγκασµένος να ζή-
σω µε ένα µισθό που δεν ξεπερνούσε τις
400.000 για δουλειά εννέα µηνών κι ας µου έ-
κλεινε µια ολόκληρη σεζόν, λέγοντας όχι στην τη-
λεόραση και σε κάποια άλλα πράγµατα.

[…] O χαρακτήρας που υποδύοµαι, ο Σάββας, πα-
ρασύρεται από µια γυναίκα, η οποία είναι και η αι-
τία και η αφορµή. Nοµίζω όµως ότι είναι το ίδιο
πράγµα, γιατί πιστεύω πως αυτός που παρασύρεται
από κάποιον άλλον, έχει στην ουσία ανάγκη να πα-
ρασυρθεί. Έχω δει κάποια ντοκιµαντέρ µε αντιλό-
πες που τις κυνηγάνε τα λιοντάρια και τις αρπά-
ζουν. Σκέφτοµαι πραγµατικά ότι η αντιλόπη που θα
πεθάνει σήµερα έχει ήδη µια αφορµή περισσότερη
από τις άλλες για να πεθάνει. Ήδη έχουµε αποφα-
σίσει όλοι ποια θα είναι η σηµερινή αντιλόπη. Είναι
κάτι παρόµοιο: αν δεν θες να παρασυρθείς, δεν πα-
ρασύρεσαι. Πιστεύω ότι ο συγκεκριµένος ήρωας έ-
χει ανάγκη να µπει σ’ αυτό το trip. Mου θυµίζει
κάτι σκηνές από τον παλιό ιταλικό κινηµατογράφο,
µ’ έναν τύπο που κοιτούσε στον καθρέφτη και µι-
λούσε· σε κάποια φάση τον έβλεπες να φεύγει,
αλλά το είδωλο παρέµενε στον καθρέφτη. Αυτό εί-

ναι και το σινεµά άλλωστε. Και για το λόγο αυτό
κάνω και σινεµά.

[…] O Σάββας έχει τις απαιτήσεις ενός κινηµατο-
γραφικού ήρωα. Απλά η ζωή έχει µεγαλύτερους ή-
ρωες άλλα δεν µπορούµε να τους καταλάβουµε.
Με την έννοια αυτή, ναι, είναι ένας καθηµερινός ή-
ρωας.

[…] Κάναµε πολλές πρόβες, κάναµε πολλές συζη-
τήσεις. Αν και είµαι από τους ανθρώπους που δεν
πιστεύω ούτε στην πολλή δουλειά, ούτε στις πολ-
λές συζητήσεις. Η συµβουλή που µου είχε δώσει
µια δασκάλα µου στο θέατρο, η αείµνηστη Ελένη
Χατζηαργύρη είναι, ότι καλός ηθοποιός είναι ο ευ-
αίσθητος άνθρωπος. Εµείς, ναι µεν δουλέψαµε ό-
λες τις πτυχές του ρόλου µε κάθε τρόπο, απλώς πι-
στεύω ότι όλα βγήκανε µετά το πάµε του σκηνοθέ-
τη. ∆ηλαδή άλλα ετοιµάζεις και άλλα γίνονται. Ευτυ-
χώς πολλά καλά γίνανε πάνω στη διαδικασία του
γυρίσµατος.

Συνεντεύξεις: Bαγγέλης Pητάς

Φωτεινή Mπαξεβάνη
µουσικός

[…] Είναι η δεύτερη φορά που συνεργαζόµαστε
µε τον Βαγγέλη σε µια ταινία του. Είχαµε δουλέψει
πολύ καλά την πρώτη φορά και τα θέµατα της επι-
κοινωνίας µεταξύ µας και του τρόπου συνεργασίας
µας είχαν λυθεί από τότε.

[…] Η µουσική αυτής της ταινίας είναι ηλεκτρονι-
κή και έχει ακολουθήσει τα σηµεία που ήθελε ο
σκηνοθέτης. Αυτός είναι που από την αρχή λέει
πώς θα ήθελε να µπει η µουσική και µετά υπάρχει
µια συζήτηση όπου λέµε τις ιδέες µας. Άλλωστε η
µουσική στο σινεµά µπαίνει για συγκεκριµένους λό-
γους, γιατί θέλει να παρασύρει συναισθηµατικά το
θεατή προς την κατεύθυνση που διαλέγει ο σκηνο-
θέτης.

[…] Επειδή εκτός από µουσικός είµαι και ηθοποι-
ός, είµαι υπέρ του κάθε φορά να δοκιµάζεσαι και
να κάνεις το καλύτερο, στο ύφος που απαιτείται για
την κάθε δουλειά. Στην προηγούµενη ταινία µας η
µουσική  ήταν για road movie, τώρα ήταν µια ηλε-
κτρονική µουσική.Aυτό για µένα είναι πολύ ενδια-
φέρον.

[…] Στη συγκεκριµένη ταινία δουλέψαµε πάνω
στην εικόνα. Η ταινία ήταν έτοιµη, µονταρισµένη και
η µουσική δουλεύτηκε πάνω στην εικόνα. Αυτό, έτσι
όπως λειτουργούν οι χρόνοι, ήταν πάρα πολύ δύ-
σκολο κι όµως, ο Βαγγέλης είχε µια έτοιµη ταινία

και ασχολήθηκε τόσο µε τη µουσική ώστε να γρα-
φτεί ακριβώς πάνω στην εικόνα. Κάθε ήχος που έ-
χει µπει υπάρχει συγκεκριµένος λόγος που έγινε
αυτό.

[…] Κάτι που θέλω να πω οπωσδήποτε, είναι ένα
µπράβο στον Βαγγέλη που έκανε µια low budget
ταινία και, αντί να κάνει απλά µουσική επιµέλεια, ό-
πως γίνεται συνήθως σε ελληνικές ταινίες χαµηλού
προϋπολογισµού επειδή η µουσική κοστίζει, χρησι-
µοποίησε πρωτότυπη µουσική. Αυτό τιµά ιδιαιτέρως
τον Βαγγέλη γιατί στην ταινία του έδωσε βάρος στη
µουσική. Mακάρι να ακολουθούσαν όλοι οι σκηνο-
θέτες το παράδειγµά του.»

Συνέντευξη:Aναστασία Γρηγοριάδου

H εύκολη Λία
του Bαγγέλη Σεϊτανίδη (2005)
Ο Σάββας είναι πορτιέρης στο πιο κοσµικό club της Αθήνας. Χρόνια στη νύχτα, περνάει την κρίση
των 30 στα 40! Παραµονές Χριστουγέννων, τρακάρει µε τη Λία, κόρη διαβόητου µεγαλοεπιχειρηµα-
τία. Ο Σάββας βλέπει σ’ αυτήν το «έτερον ήµισυ». Μέχρι τώρα, δήλωνε άθεος. Από ‘δω και πέρα
ερµηνεύει διάφορες συµπτώσεις ως θεϊκά σηµάδια. Όταν αποφασίζει πως για τις σαδοµαζοχιστι-
κές τάσεις της Λίας φταίει ο πατέρας της, ο Θεός τού οπλίζει το χέρι µ’ ένα 45άρι.
Ο Βαγγέλης Σεϊτανίδης διαλέγει άλλον έναν άνθρωπο που δουλεύει στη νύχτα. Από τον Αιώνιο φοι-
τητή και τη δουλειά στο καζίνο, σειρά έχει ο πορτιέρης Σάββας, ένας άνθρωπος που έχει µια δανει-
κή εξουσία, κρατώντας έξω από το club ανθρώπους που, κατά κάποιο τρόπο, και αυτοί ικανοποιούν
τις µαζοχιστικές τους τάσεις περιµένοντας έξω από το µαγαζί. Αυτό είναι και το ουσιαστικό θέµα
της ταινίας. Στο θέατρο του σαδοµαζοχισµού, είναι σαν να περπατάς σε τεντωµένο σκοινί και από
θύµα, είναι πολύ εύκολο να γίνεις θύτης. Ή το λιγότερο, να παρασυρθείς σε µια πορεία που δύσκο-
λα µπορείς να ελέγξεις… B.P.

» Oλύµπιον, 17:30

Όλοι µπορεί να γίνουµε εύκολη λεία
από κάποια… Λία! 

Αρκεί να το θέλουµε…

Ποιο ήταν το πρώτο ερέθισµα για να ασχο-
ληθείτε µε τη συγγραφή του σεναρίου της
ταινίας;
Το επάγγελµα του πορτιέρη το είχα σταµπάρει α-
πό χρόνια. Όσο πιο σκληρή είναι η “πόρτα”, τόσο
αυξάνεται παραισθητικά η επιθυµία των θαµώνων
να µπουν στο κλαµπ. Όταν διάβασα την ψυχανά-
λυση του σαδοµαζοχισµού, άρχισα να γράφω.

Ποια ήταν η πιο σηµαντική δυσκολία που
αντιµετωπίσατε σε όλη την πορεία της ται-
νίας, από την αρχή της συγγραφής του σε-
ναρίου µέχρι την πλήρη ολοκλήρωσή της;
Οι επιµέρους δυσκολίες είναι αµελητέες. Η µεγά-
λη δυσκολία είναι να φτιάξεις ένα ελιξίριο της ζω-
ής. Να βγουν οι θεατές απ' το σινεµά µε το συναί-
σθηµα ότι όλα είναι πάλι πιθανά. Για να συµβεί αυ-
τό, πρέπει να δείξεις αυτό που καθηµερινά µας
διαφεύγει: την ενότητα µέσα στο χάος που ζούµε.
Η Εύκολη Λία δείχνει πως ο πνευµατικός θάνα-
τος είναι αναστρέψιµος. Αλλά το δείχνει όντως;

Ένας νέος άντρας είναι ο κεντρικός χαρα-
κτήρας της ταινίας σας αυτής, όπως άλλω-
στε και στο πρώτο σας φιλµ. Έχει ο χαρα-

κτήρας αυτός κοινά στοι-
χεία µε σας; Θα µπορού-
σε να πει κανείς ότι απο-
τελεί το alter ego σας ή
πρόκειται για τελείως φα-
νταστικό χαρακτήρα;
∆εν είναι alter ego µου, ούτε
µ' αρέσει ν' αυτοβιογραφούµαι
(πρωταγωνιστής στην επόµενη
ταινία µου θα είναι γυναίκα).
Ξεκινάω πάντα απ' την εµπει-
ρία µου, αλλά για να προχωρή-
σει το σενάριο πρέπει να χτυ-
πήσω µια φλέβα της “ανθρώ-
πινης κατάστασης”. Ο σαδοµαζοχισµός είναι ένα
φαινόµενο πολύ ευρύτερο από µια σεξουαλική
διαστροφή. ∆ιαπερνά όλο το µοντέρνο πολιτισµό,
µε πρωτεργάτη στη διερεύνησή του τον Ντοστο-
γιέφσκι. Η Λία µεταδίδει το σαδοµαζοχισµό της
στο Σάββα σαν να ήταν χολέρα. Αυτός προσπαθεί
να µπει στη ζωή της και “τρώει πόρτα”. Χωρίς να
το καταλάβει, έχει βρεθεί στην πλευρά των απο-
κλεισµένων. Τότε, µπουκάρει στην εταιρεία του πα-
τέρα της µ' ένα πιστόλι. Η αντίδρασή του δεν δια-

φέρει από αυτή των θαµώνων που
(προς το τέλος της ταινίας) µπουκά-
ρουν στο κλαµπ  µε τη βία, αλλά ούτε
(τηρουµένων κάποιων αναλογιών) και
από εκείνη του νεαρού µουσουλµάνου
που µπουκάρει στους ∆ίδυµους Πύρ-
γους µ' ένα αεροπλάνο.

Υπογράφετε και τη φωτογραφία
της ταινίας. Ποια ήταν η ατµό-
σφαιρα που θέλατε να έχει η ται-
νία όσον αφορά στην εικόνα της;
∆εν µπορώ να περιγράψω ακριβώς την
ατµόσφαιρα εκ των προτέρων. Έχω έ-
να δικό µου τρόπο να καδράρω, κάποι-

ες ιδέες για το φως, αλλά στην αρχή η ταινία ως
σύνολο είναι µια χώρα άγνωστη και σκοτεινή. Ίσως
κάτι µέσα σου ξέρει και σε σπρώχνει µπροστά. Αυ-
τό είναι λίγο τροµακτικό, αλλά και συναρπαστικό
µαζί. Για να είµαι ειλικρινής, και τώρα ακόµα, δεν
µπορώ να περιγράψω την ατµόσφαιρα της ταινίας.
Ή είναι… απερίγραπτη ή εγώ είµαι ακόµα στο
σκοτάδι. Όπου κι αν είµαι, πάντως, στο φεστιβάλ
θα 'ρθω.

O πνευµατικός θάνατος είναι αναστρέψιµος;
Bαγγέλης Σεϊτανίδης, σκηνοθέτης της ταινίας
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Ο Fatso είναι ιδιοκτήτης
ενός snack bar που δου-
λεύει µε delivery. Στο µα-
γαζί του δουλεύουν µια
σπουδάστρια φωτογρα-
φίας, η Jean, ο φωνακλάς
και επιδειξιοµανής
«Rock Steady» Eddie και
ο χαµηλών τόνων Mick,
που παραδίδουν τις πα-
ραγγελίες. Η αφήγηση
παρακολουθεί µια εβδο-
µάδα από τη νυχτερινή
ζωή του µαγαζιού. Κάθε
βράδυ συχνάζουν εκεί
διάφοροι τοκογλύφοι, έ-
νας ρακοσυλλέκτης, ένας χαρτοπαίκτης ιερέας και όλος ο κόσµος της νύχτας. Ο Fatso εί-
ναι ένας µανιώδης χαρτοπαίκτης και χρωστά παντού. Οι τοκογλύφοι διαρκώς τον ενο-
χλούν, απαιτώντας επιτακτικά απ’ αυτόν να ξοφλήσει τα χρέη του. Όµως ο Fatso βρίσκε-
ται µπροστά σ’ ένα αδιέξοδο. Το οικογενειακό παρελθόν του τον καταδιώκει, η καθηµε-
ρινότητα της εργασίας µε τα απρόοπτά της µοιάζει να µην µπορεί να ελεγχθεί και τέλος,
τα χρέη και οι απαιτήσεις των τοκογλύφων γίνονται ολοένα πιο πιεστικά. Ίσως έχει έρθει
η ώρα για να παίξει το τελευταίο του χαρτί.
Η ταινία είναι µια κωµική απεικόνιση της νυχτερινής ζωής σε µια άγρια συνοικία του ∆ου-
βλίνου. Βασιζόµενος πάνω στο κωµικό των χαρακτήρων, ο σκηνοθέτης σχεδιάζει, µε ζε-
στά χρώµατα και πάντα µε συµπάθεια, όψεις της ζωής στη νύχτα. Με κέντρο το πρόσω-
πο του Fatso –στο ρόλο ο γνωστός Stephen Rea– η σκηνοθεσία δηµιουργεί µια τοιχο-
γραφία στην οποία απεικονίζονται χαρακτηριστικά πρόσωπα της νυχτερινής ζωής. Αυτό
όµως που ενδιαφέρει κυρίως τον σκηνοθέτη είναι να αναπτύξει περισσότερο δύο πρό-
σωπα: το νεαρό Mick, που εργάζεται ως delivery boy και τον χαρακτήρα του Fatso, καθώς
αυτός βρίσκεται µπροστά σ’ ένα αδιέξοδο. Και για την µεν πρώτη επιλογή του οι λόγοι
είναι προφανείς –ο σκηνοθέτης εργάστηκε ως delivery boy και στις εµπειρίες του βασί-
ζεται το σενάριο– στη δε δεύτερη οι λόγοι έχουν περισσότερη σχέση µε τις αναγκαιότη-
τες της δραµατικής πλοκής. Ο Fatso φαίνεται ότι αντανακλά όλη την κρυφή ένταση, τα
κρυµµένα µυστικά και τα καταπιεσµένα συναισθήµατα που ενδηµούν στη νύχτα.

» Ciné Tζον Kασσαβέτης, 13:00

Mια κωµική απεικόνιση της νυχτερινής ζωής σε µια
άγρια συνοικία του ∆ουβλίνου

Tο φαινόµενο του φωτοστέφανου / The halo effect
του Lance Daly (Iρλανδία, 2004)

ΟΙ ΑΡΧΕΣ  ΤΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ
Έγραψα το σενάριο σε µια εποχή
που δούλευα τη νύχτα για να µπο-
ρέσω να τελειώσω τη µέρα την
προηγούµενη µου ταινία, Last Days
in Dublin. Έκανα µεταξύ άλλων
delivery για µια πιτσαρία και ένα κι-
νέζικο –τυχαίες δουλειές που είχαν
χρήµατα. Κατά τη διάρκεια της ερ-
γασίας ήµουν στο µέσο καταστάσε-
ων µε θυµωµένους µεθυσµένους
και περίεργους εκκεντρικούς τύ-
πους που εµφανίζονταν µόνο µετά
τα µεσάνυχτα. Μου έκανε εντύπωση µια τέτοια παράξε-
νη επιλογή, όταν κάποιος θέλει να είναι ιδιοκτήτης σ’ έ-
να τέτοιο µέρος και να ασχολείται µ’ αυτό σε εβδοµαδι-
αία βάση: πώς µπορείς και αντέχεις;
Άρχισα, λοιπόν, να σκέφτοµαι την απάντηση σ’ αυτή την
ερώτηση. Επίσης άρχισα να καταγράφω ό,τι τρελό συνέ-
βαινε στη δουλειά µου. Όλα αυτά αναµείχθηκαν µε την
προσωπική µου τρέλα και προέκυψε το σενάριο. Ο άλ-
λος λόγος που έκανα την ταινία, ήταν ότι ως δεύτερη
µου ταινία, όποιο σχέδιο και αν είχα έπρεπε να έχει πε-
ριορισµένο προϋπολογισµό. Και αυτό φαινόταν ένα σχέ-
διο που µπορούσε να γίνει: µια κεντρική τοποθεσία, όλα
συµβαίνουν µέσα σε µια πόλη, όλα τα πρόσωπα είναι ιρ-
λανδοί.

ΤΑ ΓΥΡΙΣΜΑΤΑ
[…] Τα γυρίσµατα στην οδό Dorset ήταν πολύ δύσκο-
λα. Μας λήστεψαν, δείρανε το συνεργείο, µας απείλη-
σαν. Οτιδήποτε µπορούσε να συµβεί στις πέντε εβδο-
µάδες που διήρκεσαν τα γυρίσµατα, συνέβη. Ένα βράδυ
κάποιοι τύποι ήρθαν στο πίσω µέρος του κτιρίου που ή-
µασταν, άδειασαν όλα τα καύσιµα που είχαµε για τα µη-

χανάκια του delivery και έβαλαν φω-
τιά. Είχαµε µια εβδοµάδα εκεί και τα
πράγµατα είχαν πάρει µια σοβαρή
τροπή. Ο Richie, ένα µέλος του συ-
νεργείου πήρε έναν πυροσβεστήρα
και έσβησε τη φωτιά. Είχαµε νοικιά-
σει όλο το κτίριο χωρίς να το ασφαλί-
σουµε και δεν αντέχαµε το κόστος
αν καιγόταν όλο. Το κινηµατογραφή-
σαµε όλο το περιστατικό.
[…] Στις 2 το πρωί στην οδό Dorset
οι περαστικοί δεν µπορούν να δουν τι
υπάρχει µπροστά τους. Είχαµε βάλει

µια τεράστια φωτεινή επιγραφή και, ανεξάρτητα από πό-
σους άνδρες της ιδιωτικής ασφάλειας είχαµε, κάποιοι
µεθυσµένοι κατάφεραν να βρίσκονται εν ώρα γυρίσµα-
τος µπροστά στην κάµερα. ∆εν µπορούσαν να δουν την
κάµερα. Τους λέγαµε ότι γυρίζαµε ταινία και παρόλα αυ-
τά διώχναµε κόσµο που ήθελε να αγοράσει από το
snack bar.

Η ΑΦΗΓΗΣΗ
[…] Νοµίζω ότι ο καλύτερος τρόπος να αφηγηθώ µια ι-
στορία είναι να υπάρχει ένας σουρεαλιστικός τόνος σ’ αυ-
τή. Σαν να υπάρχει µια εναλλακτική πραγµατικότητα. ∆εν
χρειάζεται να ’ναι ένας αληθινός κόσµος, όπως είναι ο
κόσµος µας. Αρκεί να ’ναι ένας συνεκτικός κόσµος µέσα
στον οποίο να αποκτά υπόσταση και να φαίνεται λογικό
οτιδήποτε συµβαίνει στην ταινία. Μετά, οι χαρακτήρες και
η πλοκή µπορούν να ταιριάξουν. Μπορείς να κάνεις τους
θεατές να γελούν, να τους κάνεις να κλαίνε, αρκεί να
τους πείσεις για την παράξενη λογική της ταινίας.

(∆ηλώσεις στις σηµειώσεις για την παραγωγή 
και στο κινηµατογραφικό περιοδικό 

Film Ireland 101)
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Lance Daly

Mόνο µε το ταίρι σου
Solo con tu pareja
του Alfonso Cuaron (Mεξικό, 1990)

Ο Tomas είναι διαφηµιστής και ζει µια άστατη
συναισθηµατική ζωή. Αρνείται κάθε συναισθη-
µατική δέσµευση και αντίθετα, επιλέγει σχέσεις
που βασίζονται µόνο στο σεξ. Ο φίλος και γεί-
τονάς του, γιατρός Mateo, προσπαθεί να τον
συνετίσει, όµως ο Tomas επιµένει στο στιλ ζω-
ής που έχει επιλέξει. Μια µέρα στο ιατρείο του
Mateo γνωρίζει την Sylvia, µια γοητευτική νοσο-
κόµα. Όταν ο Mateo µε τη γυναίκα του φεύ-
γουν από την πόλη και του αφήνουν τα κλειδιά
του διαµερίσµατός τους, ο Tomas κανονίζει να
συναντηθεί εκεί µε την Sylvia. Για κακή του τύ-
χη, τον επισκέπτεται απροειδοποίητα η Gloria,
η διευθύντρια στο διαφηµιστικό γραφείο που
δουλεύει. Ο Tomas αναγκάζεται να την οδηγή-
σει στο δικό του διαµέρισµα. Έτσι, ένα ολόκλη-
ρο βράδυ, προσπαθώντας να κρατήσει κρυφή

την ύπαρξη της µιας γυναίκας από την άλλη, ο
Tomas µετακινείται από το ένα διαµέρισµα στο
άλλο. Στο ενδιάµεσο προσπαθεί να ικανοποιή-
σει σεξουαλικά τις δύο γυναίκες. Όµως αυτή η
βραδιά έχει µια απρόσµενη κατάληξη για τον
Tomas: θα γνωρίσει τον έρωτα της ζωής του,
στο πρόσωπο µιας γοητευτικής αλλά δεσµευ-
µένης µε αεροσυνοδό γυναίκας, της Clarisa…

» Πλατεία-Odeon, 20:30

Kανόα / Canoa
του Felipe Cazals (Mεξικό, 1975)
Στις 14 Σεπτεµβρίου 1968, παραµονές της εθνι-
κής επετείου του Μεξικού, δύο εβδοµάδες
πριν τους Ολυµπιακούς αγώνες, πέντε νέοι, ερ-
γαζόµενοι στο Πανεπιστήµιο της Puebla, λι-
ντσάρονται από ένα εξαγριωµένο πλήθος στην
επαρχιακή πόλη San Miguel de Canoa. ∆ύο
σκοτώνονται και οι υπόλοιποι τραυµατίζονται
σοβαρά. Είχαν φθάσει στη µικρή πόλη πηγαίνο-
ντας για ορειβασία στο όρος Malinche, αλλά το
πλήθος τους εξέλαβε για φοιτητές που είχαν
φθάσει στην πόλη για πολιτική προπαγάνδα. Η
αφήγηση περιγράφει, µε τη µορφή ενός ντοκι-
µαντέρ, τις συνθήκες ζωής στη µικρή πόλη. Στη
συνέχεια αφηγείται τα συµβάντα που προηγή-
θηκαν του αιµατηρού συµβάντος: τις προετοι-
µασίες των νέων για την εκδροµή, την άφιξή
τους στη µικρή πόλη και τις επαφές τους µε
τους κατοίκους της. Παράλληλα, αφηγείται και
τις αντιδράσεις των κατοίκων στην παρουσία

τους. Τέλος, εξετάζει τα γεγονότα που ακολού-
θησαν: τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν.
Η ταινία ανήκει στο είδος του πολιτικού σινεµά
και πιο συγκεκριµένα, στις καλύτερες στιγµές
του. Φωτίζει το αιµατηρό συµβάν χωρίς κανένα
ίχνος µελοδραµατισµού. Το αρχικό τµήµα, που
συστήνει στο θεατή τις κοινωνικές συνθήκες,
περιγράφει έναν τόπο όπου η υπανάπτυξη και
η πολιτιστική καθυστέρηση έχει σφραγίσει την
καθηµερινότητα. Αυτό το βίαιο και αναιτιολό-
γητο έγκληµα µίσους έχει µόνο ένοχο το θρη-
σκευτικό φανατισµό. Σκοτεινός ήρωας, ένας α-
ληθινός άγγελος του κακού, ο ιερέας ως µια
διαβολική µορφή θα ενορχηστρώσει την επίθε-
ση, θα υποδαυλίσει το µίσος και την οργή, θα
προκαλέσει την υστερία και την έκρηξη.
Γυρισµένη το 1975, η ταινία θα µπορούσε να θε-
ωρηθεί ως µια µεταφορά για ένα άλλο αιµατηρό
συµβάν: τη σφαγή των φοιτητών κατά τη διάρ-
κεια των Ολυµπιακών αγώνων στην Plaza de las
Tres Culturas, στις 2 Οκτωβρίου του 1968.

» Πλατεία-Odeon, 22:30
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At midnight on Saturday, the director was given an
honorary award from the festival.Audience members
packed the Olympion to take in his both radiant and
terrifying “Sympathy for Lady Vengeance” in which a
young woman goes to prison for the murder of a child
on behalf of her accomplice, only to find out that she
is betrayed.The tangent-filled story moves between
her prison time (in which she carefully prepares for
her revenge and has a magical tendency to speed up
prison bully’s demises) and her vengeance-minded
release after 13 years. The heroine’s face shifts
between angelic and demonic throughout.

The other vengeance trilogy films include “Sympathy for Mr.
Vengeance” and “Oldboy”.
Excerpts from Park Chan-wook’s press conference follow.
Yesterday he differentiated between his films’ violence and
that of Hollywood blockbusters, but left open the possibility
of eventually making the trip over the Atlantic.

In “Lady Vengeance”, you have a violent female lead.Yet
the result is completely different to an American
equivalent, such as “Kill Bill”.What are the main
differences?  
I think the attitude towards violence is very different between
my films and Hollywood revenge films.This revenge, or
violence itself, in Hollywood is described as cathartic.
Something you can feel great about afterwards. But in my films
the violence, or the revenge, is something that makes people
suffer… feel pain.

You have said in the past that filming violent scenes is not
easy for you and that sometimes you even feel guilt doing
so. Is that so? 
When I shoot an action sequence –perhaps I am too lazy or
something – but I don’t feel guilt or pain for shooting it. It’s
just too much work and I don’t enjoy it. I also prefer to leave
it up to the audience to imagine what happens. But if there is a
case that could make me feel guilty, it would be if I shot a
violent sequence only for the visual effect, only to make it
beautiful or to make the audience feel the catharsis.That
would make me feel guilty -but I’ve never really done that.

Do you feel that depicting violence in such a way in films
can affect the audience in a negative way? 
I enjoy watching a violent film where the violence is so
beautiful, like “Kill Bill” or other films, but I don’t believe that
the violence in the film can turn the audience violent.

Looking at the revenge trilogy, one conclusion we can
make is that the most average, innocent person is capable
of committing violent acts. Is that something you believe? 
I think the violence in my films is symbolic. I don’t think most
average people will actually take revenge in the way shown in
my films but the audience does share the desire to seek
revenge from people who have done something bad to them.
Personally, I have never taken revenge but I have imagined
doing so a lot! Even upon those people who make very small

mistakes.And I think this can be very helpful. If, for example,
you can imagine when you are lying in bed before you go to
sleep that you take revenge on a bad person, and you imagine
that you are destroying this person’s life, [and] if that makes
you feel good and it makes you have a good sleep, then it is
healthy.

Two of your films are going to be remade in Hollywood.
How do you feel about that?
That is exactly what I want them to do. To take my films and
make something different. I think it is very boring to create
the same story with different actors and a different language.
And what I want the American directors to do is to twist the
entire story and create something totally new.

And what about you? You must have had many offers to
work in the US.Would you consider taking one up? 
There hasn’t been something until now, but that doesn’t mean
I wouldn’t do it. I just  haven’t found a very impressive
scenario yet. But maybe I would do it.
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Taiwanese director Park Chan-wook, at his press

conference yesterday, spoke about “vengeance”,

the dominant theme of what has been described 

as his torture drama trilogy.

No catharsis
for Mr.Vengeance 

TODAY’S AGENDA
• Those not taking today off to head to the ancient ruins of Vergina, can join Mexican scriptwriters and directors Guillermo Arriaga

and Carlos Cuaron at 11am, for their joint masterclass on scriptwriting at the John Cassavetes theatre.

• At Warehouse C, at 11:30, Greek directors K.Natsis, G. Niousias and Loukia Rikaki give a press conference followed by the
International Jury’s presentation at 12.30.An award will be presented to Greek actress Olia Lazaridou at the Tonia Marketaki
theatre at 15:15.The screening of “Invincible Lovers”, with the actress in the lead, will follow.

• The four Balkan Fund screenwriting awards will be announced at 8pm at Warehouse C.
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Meet the director: Ramin Bahrani 
(“Man Push Cart”)

We emailed eight questions to all the international competition
directors. Here is what Ramin Bahrani, the director whose film “Man
Push Cart”, tells the story of a once famous Pakistani pop singer who
finds himself peddling coffee and doughnuts in the streets of New York.

What was the film that you most enjoyed watching in 2005?
“La Terra Trema”.

What do you most love about the city, or neighborhood, you live? 
There was once this girl…

If directing films is your top talent, what is your second talent in
life?
If only I had another talent.

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

What was the most embarrassing, difficult or dangerous moment
in making your film?
You should ask my main actor Ahmad, who did all his own stunts with that
cart!

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

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

How much coffee do you drink each day (and what kind)?
Espresso, one a day, on a good day.

…with Angelike Contis
and Elinda Labropoulou

Cathleen Leslie would have a PhD - if it existed-
from the Actor’s Studio. In Thessaloniki yesterday
for a masterclass with theatre students and
professionals, Leslie trained for a decade at the
famed Actor’s Studio. She’s been a member for 25
years and now teaches and directs there – as well
as helping fill the limited student spaces.

"I never missed a class", the acting coach says of the
decade she spent absorbing teacher Lee Strasberg’s
wisdom. He first recognized the talent of the young
woman who had only started acting to overcome
her shyness. She’d even split half the year in LA and
half in New York to follow her teacher: "I was the
last person he’d see in New York, and the first
person he’d see in Los Angeles. I traveled in the
same plane, coach." Though initially, she claims she’d
be "perfect for the dead body" on "Law and Order",
she learned volumes from the intense study shaped
by Strasberg’s ideas, those of Russian Constantin
Stanislavsky and others.

Leslie splits her time between teaching, coaching,
directing plays (most recently an  African American-
cast version of Kieron Angelini’s "The Anteroom").
She coaches film actors, including Frances Fisher
and Kate Winslet aboard the "Titanic".

She only started teaching when she found herself in
Paris in 1974 being asked to share her Actor’s Studio
knowledge. "And all of the sudden, on the first day of

teaching, I realized that I was at home, because I had
had all these years with Lee [Strasberg], and I knew. I
didn’t know I knew – but I knew. I had observed
everything and taken it in. Never wrote a note
down, but I knew it. I knew the plays. I knew the
work. It was all inside of me.And I knew from that
first day that I knew what I was doing."

She cites both director Elia Kazan and Strasberg as
teachers who were "like fathers".Teacher Strasberg,
she says, had an eye for "seeing someone in the
future". He also taught her not to question, but "to
trust my inner voice, both as an actor, a teacher and
as a director." Leslie, as she demonstrated yesterday
on stage, is most comfortable in her skin while
teaching. She may have once considered herself
Strasberg’s one mistake, but she doesn’t anymore.
With all that she learned –from free- from the
studio, she has no choice but "to give it back – and
not just to Actor’s Studio Members."

At yesterday’s workshop she brought young actors
(including those from Aristotle University and the
Northern Theatre of Greece’s school) onstage at the
Cassavetes theater to try some exercises. She gave
them tips on getting rid of the  "muscular armoring"
acquired in day-to-day life. Relaxation, she reminded
the actors, comes from: 1)Breathing, 2)Movement,
3)Sound and 4)Will.With regards to the muscles of
the face – which often serve as all of our masks, she
ordered everyone to "Keep your mouth open!" 

If the Actor’s Studio is known for its students’
ability to reach into their memories to feelings to
use in the craft, Leslie noted those actors know
they shouldn’t – and don’t need to – employ
feelings that are too fresh (i.e. – only 5 to 7 years
old). Leslie urged actors to, "Never be general,
always be specific" and to always ask, "Where am I?"
when looking at their script. In preparing, actors
should use all the other senses  before sight, which
is the most intellectual of the senses.

Preparing for a role is all about making the choices,
she reminded the crowd. Later she explained that
sometimes in her work (on a set, or for an
audition), she must make choices for actors.
However, in her Actor’s Studio work, Leslie notes, "I
guide them to make their own choices, through trial
and error.Through the craft." 

Though there are plenty of films today hinged not
on actor’s craft- but on special effects or their 16-
year-old looks, her work on the board of the
American Film Institute has left her with two recent
films to be excited about. She loved Joaquin Phoenix
and Reese Witherspoon’s "Walk the Line" and "The
White Countess", Israel Merchant’s last film. In the
latter, she says "Vanessa [Redgrave] has one scene a
couple of minutes in bed and you say,‘All right, best
supporting actress right there.’"  

The Actor’s Studio could prepare any actor if it
wanted to. But it is looking for that magical element
that cannot be taught – talent. Leslie – who is
among the Actor’s Studio talent-selectors today
explains, "You can teach anyone the piano and you
can teach anyone to play tennis. But you can’t turn
them into a Horowitz, a Rubenstein….Someone
gets on stage and you know it in a minute." She
adds, "A great director is a great casting director
too…Kazan told me he realized that he cast his
actors because they knew the parts better than he
did and he had to listen to them."

In Strasberg’s footsteps

Film director (and jury member) Antoinetta Angelidi says that
while it was a little disconcerting to have a tribute dedicated to
her work, the experience has become a "revisiting of all my work
and my life."  The process of going mentally through this material –
and all that it triggers - has given her a kind of "perspective from a
distance.A chance to start from the beginning again." 

For Angelidi: "A festival is a dialogue between colleagues and the
public."  Each year,Thessaloniki is a chance for Greek creators to
find themselves in the realm of international creative cinema.

She first came to the Thessaloniki Festival with her first feature
film, "Idees Fixes:Variations on the Same Theme", in 1977 (at the
festival’s former Macedonian Studies location).That year, things
were politicized. She and other directors made a kind
of "anti-festival" out of the event, as a political
statement.They wanted to stress that "how you make
films" is as important as what you make.

Non-mainstream experimenter Angelidi remembers
shocking visitors with her film’s non-narrative form. In
1977, the crowd was more vocal, and she received lots
of hoots. But, after the screening,Angelidi shocked
them by saying "Thanks!" They were attempting
somehow to participate, she believes, adding: "They
followed the rhythm of the film’s free jazz." She aims
for audience involvement, though she adds: "I’m
interested in each person by themselves, not as a
crowd." 

She returned to the festival in 1985 with "Topos" and
her later work, always believing in the public. "A

dynamic audience exists that must be found.Viewers must be
urged to be open to films…to not come to film with
predispositions."

The visual arts are key to her creative process. She’s inspired by
symbolist drawings, as well as Francisco Goya’s engraving series
Capricios (located by her bedside). "I focus through drawing" says
Angelidi who arrived at film via architecture.

In between working at the University of Thessally and making
installations, the jury member is working on a script with UK-
based colleague Rea Wallden. "It’s too early to talk about it yet,"
the director notes. In her collaborations,Angelidi always aims for
"an osmosis among all the people".

Angelidi’s full festival circle




