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Από την εποχή των απόλυτων: Ο Νίκος Παπατάκης γεννήθηκε το 1918 στην Αιθιο-
πία από Αβησσυνέζα µητέρα και Έλληνα πατέρα. Η ζωή του, ήδη από τα παιδικά του
χρόνια, θα µπορούσε να αποτελέσει το υλικό ενός ογκώδους και συναρπαστικού µυθι-
στορήµατος. Οι πέντε ταινίες του, που δηµιούργησε σε διάστηµα 28 χρόνων, Οι Άβυσσοι
(1963), Οι Βοσκοί (1967), Gloria Mundi (1975), Η Φωτογραφία (1986) και Οι Ισσοροπιστές
(1991), αποτελούν πέντε κεφάλαια της πιο φανερής, δηµόσιας δραστηριότητάς του στην
ύλη αυτού του µυθιστορήµατος. Η πρώτη του ταινία, Οι Άβυσσοι, που σκηνοθέτησε σε η-
λικία 45 χρόνων, χωρίς να έχει πιάσει ποτέ στη ζωή του κάµερα κι ενώ φιλοδοξούσε να
γίνει παραγωγός «ασυνήθιστων ταινιών», βασίστηκε στο ίδιο ιστορικό υλικό στο οποίο
βασίστηκε και το θεατρικό «Οι δούλες» του Ζαν Ζενέ. Ο Σαρτρ, ο Ζενέ, ο Μπρετόν
γράφουν ύµνους γι’ αυτήν και η Σιµόν ντε Μποβουάρ γράφει µεταξύ των άλλων και τα ε-
ξής: «Αυτό που εντυπωσιάζει περισσότερο σ’ αυτή την ταινία δεν είναι η αφόρητη αγριότητα, η
γεµάτη αυθάδεια επιθετικότητά της, ούτε το κρυφό χιούµορ ούτε η κρυµµένη της τρυφερότητα.
∆εν είναι ούτε η φωτογραφία της ούτε η τεχνική της ούτε το καταπληκτικής λιτότητας ύφος της
αλλά απλούστατα η οµορφιά της.» Ο ίδιος δεν θα πάψει να λέει ότι η ταινία αναφέρεται
συµβολικά στον τότε πόλεµο της Αλγερίας. Μετά από όλα αυτά, η ταινία προτείνεται να
εκπροσωπήσει τη Γαλλία στο φεστιβάλ των Κανών. Και το πράγµα θα µπορούσε να είχε

σταµατήσει εκεί και ο Νίκος Παπατάκης να µην ξανασχοληθεί µε τον κινηµατογράφο, τουλάχιστον µε τη σκηνοθεσία, έχοντας
κάνει τη µία και µοναδική του ταινία που θα έµενε θρυλική. Αλλά το ρισκάρει και συνεχίζει. Το τι ακριβώς κάνει στο ενδιάµεσο α-
πό τη µία ταινία στην άλλη, µε τι ασχολείται και πώς βιοπορίζεται (αφού καµία δεν βγάζει κέρδος), είναι το ερώτηµα που του α-
πευθύνεται συχνά κι αυτός συνήθως απαντάει: «Ασχολιόµουν µε την πολιτική». Αν κι έχει δηλώσει κατηγορηµατικά πως δεν τον εν-
διαφέρει η (επίσηµη) πολιτική, τον ενδιαφέρει η επανάσταση. Εξάλλου, ποτέ δεν έκρυψε την ιδεολογική πεποίθησή του υπέρ της
βίαιης και παράνοµης πολιτικής δράσης: της εξέγερσης χωρίς όρια που την προκαλεί η ταπείνωση των καταφρονεµένων. Τώρα, αν
κάποτε αποκαλύπτονταν ότι όλα αυτά τα χρόνια συµµετείχε και σε τίποτε οργανώσεις… αλλά άστο καλύτερα. Πάντως διαβάστε
την έκδοση του Φεστιβάλ γι’ αυτόν, δείτε τουλάχιστον την πρώτη και την τρίτη του ταινία και θα πειστείτε: µιλάµε για έναν άν-
θρωπο που ανήκει στην εποχή των θρύλων του 20ού αιώνα. Και είναι ακόµα εδώ, ανάµεσά µας.

του Σωτήρη Zήκου
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‘‘Για τον καλλιτέχνη ισχύει 

ό,τι και για τις επαναστάσεις:

στο βαθµό που δεν θέτει 

σε αµφισβήτηση 

την τελευταία του δουλειά 

για να προχωρήσει παρακάτω,

παθαίνει σκλήρυνση, πεθαίνει.

Tο ίδιο συµβαίνει 

και µε τις επαναστάσεις.

Aν δεν τις 

αµφισβητήσουµε άµεσα,

οι επαναστάσεις πεθαίνουν.

’’
Nίκος Παπατάκης
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04 Έναρξη του Balkan Fund, στιγµιότυπα από τις
παράλληλες εκδηλώσεις του Φεστιβάλ και σήµερα
το πρώτο masterclass

05 «∆εν κάνω φωτογραφία, κάνω κινηµατογράφιση,
δηλαδή εικόνες σε κίνηση, που είναι ελληνική
λέξη», µας τη λέει ο Bιττόριο Στοράρο

06 O σκηνοθέτης Γιώργος Λάνθιµος και ο ηθοποιός
Kώστας Ξυκοµηνός µιλούν για την ελληνική ταινία
Kινέττα του ∆ιεθνούς ∆ιαγωνιστικού και Bορινές
πολιτείες από τον Kαναδά

07 Keane του Lodge Kerrigan και Oι τρεις ταφές του
Mελκιάδες Eστράδα στις Eιδικές Προβολές

09 O Mίκιµπο κι εγώ στο Nέο Iρλανδέζικο
Kινηµατογράφο και Στα δικά σου χέρια στο Nέο
∆ανέζικο Kινηµατογράφο

10Aκατάβλητο Mεξικό, Tο πάθος του Πατέρα Aµάρο και
σχόλια του σκηνοθέτη του Carlos Carrera, σήµερα
στον Mεξικάνικο Kινηµατογράφο

12O Wisit Sasanatieng από την Tαϊλάνδη, σκηνοθέτης
της ταινίας Πολίτης σκύλος και οι ταινίες της ηµέρας
στις Hµέρες Aνεξαρτησίας

13 Tα αδέρφια Jay & Mark Duplass, δηµιουργοί της
ταινίας H πολυθρόνα µας µιλούν για τη νεύρωσή
τους

15∆εν χρειάζεται ο κινηµατογράφος την αφήγηση, µας
λέει ο Γιώργος Πανουσόπουλος, τιµώµενος «κατόπιν
παγιδεύσεως» στο 46ο Φεστιβάλ

16O σκηνοθέτης Γιώργος Nούσιας, οι διευθυντές
φωτογραφίας Πέτρος Nούσιας και Claudio Bolivar
και οι µουσικοί Γρηγόρης Γρηγορόπουλος και Θάνος
Kαραµπατζιάκης µιλούν για την ταινία Tο Kακό

17Bλέποντας ταινίες έµαθε το παίξιµο στον
κινηµατογράφο, µας λέει η ηθοποιός Όλια
Λαζαρίδου, τιµώµενο πρόσωπο του 46ου Φεστιβάλ

21 Συµπαραγωγή έξι όµορων χωρών η ταινία
Aπωλεσθέντα στις Mατιές στα Bαλκάνια

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

¢È·‚¿ÛÙÂ
Û‹ÌÂÚ·:

NίκοςΠαπατάκης
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1. Play 3,846
2. Backstage 3,331
3. Bορινές πολιτείες
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
2. H νοσταλγός 4,325
3. H γυναίκα είναι… σκληρός άνθρωπος 3,555
4. H χορωδία του Xαρίτωνα 4,612
5. Λιούµπη
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
4.Aπωλεσθέντα
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 174 • KYPIAKH 20 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

12:00 Special Event
∆Ô Ù·Í›‰È ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ· / La Marche de
l'Empereur - 85’
Luc Jacquet, France 2004
O.V. French

15:00 International Competition
µÔÚÈÓ¤˜ ÔÏÈÙÂ›Â˜ / Les etats nordiques - 94’
Denis Cote, Canada 2005
O.V. French/English sub.

17:00 George Panoussopoulos Tribute
TÈÌËÙÈÎ‹ ∂Î‰‹ÏˆÛË °ÈÒÚÁÔ˜ ¶·ÓÔ˘ÛfiÔ˘ÏÔ˜/
Honourary Ceremony George Panoussopoulos
∆·ÍÂ›‰È ÙÔ˘ Ì¤ÏÈÙÔ˜ / Taxidi tou melitos - 112’
Greece 1979
O.V. Greek/English sub.

20:00 Mexican Cinema
ƒÔ¯¤ÏÈÔ / Rogelio - 5’
Guillermo Arriaga, Mexico 2000
O.V. Span./English sub.

Special Screenings
√È ÙÚÂÈ˜ Ù·Ê¤˜ ÙÔ˘ ªÂÏÎÈ¿‰Â˜ ∂ÛÙÚ¿‰· / The
Three Burials of Melquiades Estrada - 120’
Tommy Lee Jones, USA-France 2005
O.V. English, Spanish/English sub.

22:30 International Competition - Feature Films
∫ÈÓ¤ÙÙ· / Kinetta - 95’
°ÈÒÚÁÔ˜ §¿ÓıÈÌÔ˜ / Yorgos Lanthimos,
Greece 2005
O.V. Greek/English sub.

PAVLOS ZANNAS

12:00 Vittorio Storaro Tribute
∆fiÛÎ· / Tosca, nei luoghi nelle ore di Tosca - 120’
Giuseppe Patroni Griffi, Italy 1992
O.V. Italian/English sub.

14:30 Kim Jee-woon Tribute
™ÙËÌ¤ÓÔ˜ ‚·ÛÈÏÈ¿˜ / Banchikwang - 112’
Kim Jee-woon, South Korea 1999
O.V. Korean/English sub.

17:00 Young Americans
∏ ÔÏ˘ıÚfiÓ· / The Puffy Chair - 85’
Mark & Jay Duplass, USA 2005
O.V. English

19:30 ID-05
∞‰ÂÏÊ¤˜ / Hermanas - 88’
Julia Solomonoff, Argentina - Spain 2005
O.V. Spanish/English sub.

22:00 ID-05
∆Ô ÍÂ¯·ÛÌ¤ÓÔ ·È‰› / Shin Sung-il-eui hangbang-
bulmyung - 103’
Jane Shin, Korea 2004
O.V. Korean/English sub.

24:00 Seijun Suzuki Tribute
√ ·Ï‹ÙË˜ ÙÔ˘ ∆fiÎÈÔ / Tokyo Nagaremono - 83’
Seijun Suzuki, Japan 1966
O.V. Japanese/English sub.

TONIA MARKETAKI FRIDA LIAPPA

11:00 Hou Hsiao-hsien Tribute
√È ÂÚ·ÛÙ¤˜ ÙË˜ ¯ÈÏÈÂÙ›·˜ / Qianxi Mambo - 105’
Hou Hsiao-hsien, France - Taiwan 2001
O.V. Mandarin/English sub.

13:30 Patrice Chereau Tribute
√ ·‰ÂÏÊfi˜ ÙÔ˘ / Son Frere - 95’
Patrice Chereau, France 2002
O.V. French

15:30 International Competition
™Ù· ·Ú·ÛÎ‹ÓÈ· / Backstage - 115’
Emmanuelle Bercot, France-Germany 2005
O.V. French/English sub.

18:00 Special Screenings
Keane - 93’
Lodge Kerrigan, USA 2004
O.V. English

20:30 International Competition
Play - 105’
Alicia Scherson, Chile - Argentina - France 2005
O.V. Spanish/English sub.

23:00 Hou Hsiao-hsien Tribute
™ÎfiÓË ÛÙÔÓ ¿ÓÂÌÔ / Lien Lien Feng-chen - 109’
Hou Hsiao-hsien, Taiwan 1986
O.V. Mandarin,Taiwanese/ English sub.

JOHN CASSAVETES

13:00 Focus on New Irish Cinema
∑¿¯·ÚË / Sugar - 80’
Reynold Reynolds, Patrick Jolley, Ireland - USA
2005
O.V. English

15:30 ID-05
∞ÁÚÈÂ˜ ÎÈı¿ÚÂ˜ / Gitarrmongot - 89’
Ruben Ostlund, Sweden 2004
O.V. Swedish/English sub.

18:00 ID-05
√˘ÏÙÚ·Ófi‚· / Ultranova - 86’
Bouli Lanners, Belgium - France 2005
O.V. French/English sub.

20:30 Someone to Watch
∂ÁÒ, ÂÛ‡ Î·È fiÏÔÈ ÔÈ ÁÓˆÛÙÔ› / Me and You and
Everyone We Know - 91’
Miranda July, USA 2005
O.V. English

23:00 ID-05
¶ÔÏ›ÙË˜ ÛÎ‡ÏÔ˜ / Mah Nakorn - 100’
Wisit Sasanatieng, Thailand 2004
O.V.Thai/English sub.

STAVROS TORNES

11:00 Focus on New Irish Cinema
√ ª›ÎÈÌÔ ÎÈ ÂÁÒ / Mickybo and Me - 90’
Terry Loane, Ireland - UK 2004
O.V. English sub.

13:00 Mexican Cinema
∞Î·Ù¿‚ÏËÙÔ ªÂÍÈÎfi / 
Reed, Mexico insurgente - 111’
Paul Leduc, Mexico 1970
O.V. Spanish/English sub.

15:30 Kutlug Ataman Tribute
¢‡Ô ÎÔÚ›ÙÛÈ· / Iki genc kiz - 107’
Kutlug Ataman, Turkey 2005
O.V.Turkish/English sub.

18:00 Focus on New Danish Cinema
™Ù· ‰ÈÎ¿ ÛÔ˘ ¯¤ÚÈ· / Forbrydelser - 101’
Annette K. Olesen, Denmark 2004
O.V. Danish/English sub.

20:30 Special Screenings
∞ˆÏÂÛı¤ÓÙ· / Lost and Found - 99’
2005 O.V. Serbian, Bulgarian, Romanian, Estonian,
Bosnian, Hungarian/ English sub.

23:00 Mexican Cinema
∆Ô ¿ıÔ˜ ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· ∞Ì¿ÚÔ / El Crimen del Padre
Amaro - 120’
Carlos Carrera, Mexico 2002
O.V. Spanish/English sub.

ODEON - PLATIA

15:00 Mexican Cinema
Ã·Ì¤ÓÂ˜ ·Á¿Â˜ / Amores perros - 154’
Alejandro Gonzalez Inarritu, Mexico 2000
O.V. Spanish/English sub.

18:30 Vittorio Storaro Tribute
Novecento - 315’
Bernardo Bertolucci, France - Italy - Germany 1995
O.V. Italian, English/English sub.

11:00 George Panoussopoulos Tribute
∂ÏÂ‡ıÂÚË Î·Ù¿‰˘ÛË / Eleftheri katadysi - 120’
°ÈÒÚÁÔ˜ ¶·ÓÔ˘ÛfiÔ˘ÏÔ˜ / George
Panoussopoulos, Greece 1995
O.V. Greek/English sub.

13:30 Documentaries
O ¿ÏÏÔ˜ / √ allos - 74’
§Ô˘Î›· ƒÈÎ¿ÎË / Lucia Rikaki,
Greece 2005 ñ O.V. Greek/English sub.

15:15 Feature Films - Spotlights
∏ ÓÔÛÙ·ÏÁfi˜ / I nostalgos - 82’
EÏ¤ÓË AÏÂÍ·Ó‰Ú¿ÎË / Eleni Alexandraki,
Greece 2005 ñ O.V. Greek/English sub.

17:30 Feature Films
§ÈÔ‡ÌË / Liubi - 96’
§¿ÁÈ· °ÈÔ‡ÚÁÔ˘ / Layia Yourgou,
Greece 2005 ñ O.V. Greek, Russian/English sub.

19:45 Antoinetta Angelidi Tribute
KÏ¤ÊÙË˜ ‹ Ë Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· / Kleftis i i
pragmatikotita - 83’
∞ÓÙÔ˘·Ó¤ÙÙ· ∞ÁÁÂÏ›‰Ë / Antoinetta Angelidi, 
Greece 2001 ñ O.V. Greek/English sub.

21:45 Spotlight on Olia Lazaridou
∆· ÎÔ˘Ú¤ÏÈ· ÙÚ·ÁÔ˘‰¿ÓÂ ·ÎfiÌ· / Ta kourelia
tragoudane akoma - 123’
¡›ÎÔ˜ ¡ÈÎÔÏ·˝‰Ë˜ / Nikos Nikolaidis, Greece 1979
O.V. Greek/English sub.

24:00 Feature Films
∆Ô ∫·Îfi / To Kako - 82’
°ÈÒÚÁÔ˜ ¡Ô‡ÛÈ·˜ / Yorgos Noussias,
Greece 2005 ñ O.V. Greek/English sub.
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TÈ „ÔÊfiÎÚ˘Ô Â›Ó·È ·˘Ùfi; °ÂÌ›Û·ÌÂ Î·ÛÎfiÏ.
ñ ŒÍˆ ·ãÙË Ì˘ÚÌËÁÎÔÊˆÏÈ¿ ÙÔ˘ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï Î¿ÓÂÈ ÔÏ‡ ÎÚ‡Ô. ∂›-
Ó·È ¤Ó· ÔÏÈÎfi „‡¯Ô˜, Ô˘ Û¤ÚÓÂÈ ÌÈ· Î·Ù·ıÏÈÙÈÎ‹ ·‡Ú·, ¯ÂÈÌˆ-
ÓÈ¿ÙÈÎË. ¶ÂÚ›ÂÚÁÔ. ™˘Ó‹ıˆ˜ ÌÂ˜ ÙË ÛËÏÈ¿ Â›Ó·È ÙÔ ÛÎÔÙ¿‰È ÎÈ ¤Íˆ
ÙÔ Êˆ˜. ∆ÒÚ· Ë Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ¤¯ÂÈ ·ÓÙÈÛÙÚ·ÊÂ›. ŒÍˆ ÙÔ ÛÎÔÙ¿-
‰È Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ó· ÌÂÈ, Î·È Ì¤Û· ÙÔ Ù˙¿ÎÈ ÙˆÓ Ù·ÈÓÈÒÓ, Ë ı·ÏˆÚ‹
ÙˆÓ ÎÈÓÔ‡ÌÂÓˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ, ÔÈ Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ˜ Î·È Ô Î·Ófi˜. ŸÛÂ˜ ÊÔ-
Ú¤˜ ÎÈ ·Ó Î¿Óˆ ÙÔ ¯ÔÚfi ÙÔ˘ Î·ÏÔ‡ Î·ÈÚÔ‡, ı· Û˘ÓÂ¯›ÛÂÈ Ó· ‚Ú¤¯ÂÈ
Î·È Ó· Ô˘ÓÙÈ¿˙Ô˘ÌÂ. √fiÙÂ Ì¤¯ÚÈ Ó· È¿ÛÔ˘Ó Ù· ÍfiÚÎÈ· ÌÔ˘, ·˜
ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘ÌÂ ÙËÓ ÔÈËÙÈÎ‹ ‰È¿ıÂÛË ˆ˜ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ÛÙÔ „ÔÊfiÎÚ˘Ô.
¶fiÛÔ Ì’ ·Ú¤ÛÂÈ Ó· ÎÔ˘ÚÓÈ¿˙ˆ ÛÂ ÌÈ· ÁˆÓÈ¿... ∞Ó ‹ÌÔ˘Ó Á¿ÙÔ˜, ı·
ÁÔ˘ÚÁÔ‡ÚÈ˙·.

ñ ¶¿ÚÙÈ ¤Ó·ÚÍË˜ ÚÔ¯ı¤˜ ÌÂ ı¤Ì· ÙÔ ¶¿ÚÙÈ, ÙËÓ ·ÔÏ·˘ÛÙÈÎ‹
ÎˆÌˆ‰›· ÙÔ˘ ªÏ¤ÈÎ ŒÓÙÔ˘·ÚÓÙ˜ ÌÂ ÙÔÓ ¶›ÙÂÚ ™¤ÏÂÚ˜ ÛÙÔ ÚfiÏÔ
ÙÔ˘ ÈÓ‰Ô‡ Ô˘ Ù· Î¿ÓÂÈ ı¿Ï·ÛÛ·... ¢ÂÓ ‹ÍÂÚ· ÙÈ Ó· ÂÚÈÌ¤Óˆ. √-
Î¤È, ‹ıÂÏ· ¤Ó·Ó ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ÂÏ¤Ê·ÓÙ·, ·ÏÏ¿ Ù¤ÙÔÈ· Ú¿ÁÌ·Ù· ‰ÂÓ Á›-
ÓÔÓÙ·È. µÚ‹Î· fiÌˆ˜ ¤Ó·Ó Ù‡Ô ‚·ÌÌ¤ÓÔ... ÈÓ‰fi (·ÎÔ‡ÁÂÙ·È Ï›ÁÔ
Ú·ÙÛÈÛÙÈÎfi, ·ÏÏ¿ Î·Ù·Ï·-
‚·›ÓÂÙÂ ÙÈ ı¤Ïˆ Ó· ˆ)
Ô˘ Ë‰Ô‡ÛÂ ·fi ·Ú¤·
ÛÂ ·Ú¤· Î·È Î·Ï·ÌÔ‡-
ÚÈ·˙Â. √ÔÔÔ, ¿È ÓfiÔ˘ ÁÈÔÚ
Ê¤È˜... ÁÈÔ˘ ·Ú ÊÚÔÌ ¯›·Ú.
°Ô˘¿È ·Ú ÁÈÔ˘ Ï¿ÊÈÓÁÎ; ÌÂ
Û·ÛÌ¤ÓË Î¿Óˆ-ÙÔÓ-¶›-
ÙÂÚ-™¤ÏÂÚ˜-Ô˘-Î¿ÓÂÈ-
ÙÔÓ-ÈÓ‰fi ÚÔÊÔÚ¿. ∆Ô ¿-
ÏÂ„Â Ì¤¯ÚÈ ÙÂÏÈÎ‹˜ ÙÒ-
ÛË˜...

ñ «ŸÔÈÔ˜ Í¤ÚÂÈ ÌfiÓÔ
ÛÈÓÂÌ¿, ‰ÂÓ Í¤ÚÂÈ Ô‡ÙÂ
ÛÈÓÂÌ¿», Â·Ó¤Ï·‚Â Ù· Ïfi-
ÁÈ· ÙÔ˘ ƒ·Ê·ËÏ›‰Ë Ô Î. ∫Â-
¯·ÁÈ¿˜, ‰ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ªÔ˘ÛÂ›Ô˘ ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘, ÚÔÏÔÁ›˙Ô-
ÓÙ·˜ Ù· ÂÁÎ·›ÓÈ· ÙË˜ ¤ÎıÂÛË˜ ÙÔ˘ ™ÙÔÚ¿ÚÔ. ∫·È Ô ™ÙÔÚ¿ÚÔ ÂÈ-
‚Â‚·›ˆÛÂ. 40 ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘ ‹ÚÂ Ó· Ì¿ıÂÈ Î¿ÙÈ ÁÈ· fiÏÂ˜ ÙÈ˜ Ù¤¯ÓÂ˜,
ÒÛÙÂ Ó· ÌÔÚÂ› Ó· ·Ô‰ÒÛÂÈ Û’ ·˘Ùfi Ô˘ ·Á·¿ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ,
ÙËÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊËÛË (cinematography). ¢ÈfiÙÈ ÈÛÙÂ‡ÂÈ ÛÙËÓ ÔÏÔ-
ÎÏ‹ÚˆÛË ÙË˜ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·˜. ªfiÓÔ ¤ÙÛÈ ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È Ë Î·-
Ù¿ÏÏËÏË ÈÛÔÚÚÔ›·... ¢ËÏ·‰‹, ÁÈ· Ó· Ì¿ıˆ Ó· ÁÚ¿Êˆ Î·È Ó· ÌËÓ
Á›Óˆ ·ÓÈÛfiÚÚÔÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· Í¤Úˆ ÊÈÏÔÛÔÊ›·, ÔÏÈÙÈÎ‹, „˘¯Ô-
ÏÔÁ›·, Ê˘ÛÈÎ‹ Î·È ‰ÂÓ Í¤Úˆ ÎÈ ÂÁÒ ÙÈ ¿ÏÏÔ; ∞···ÚÁÎ (ÎÚ·˘Á‹ ·-
fiÁÓˆÛË˜).

ñ ∫·È Â›Â Ô ™ÙÔÚ¿ÚÔ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜: «¶Ú¤ÂÈ Ó· ÈÛÙ¤˘ÂÙÂ
Î·È Ó· ·Á·¿ÙÂ ÙÔ fiÓÂÈÚfi Û·˜. ªfiÓÔ ¤ÙÛÈ ı· ÙÔ ÂÙ‡¯ÂÙÂ». ∫È fi-
ÛÂ˜ ·Ó·Ô‰È¤˜ ¤Ú¯ÔÓÙ·È, ÌËÓ ÙÔ ‚¿˙ÂÙÂ Î¿Ùˆ, Û˘ÓÂ¯›˙ˆ ÂÁÒ, ÁÈ·Ù›
ÌÈ· ˙ˆ‹ ÙËÓ ¤¯Ô˘ÌÂ Î·È ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛËÌ·Û›· Â›Ó·È Ó· Ù˙ÔÁ¿-
ÚÔ˘ÌÂ ÛÙÔ fiÓÂÈÚÔ, Ó· Â›Ì·ÛÙÂ ¤ÙÔÈÌÔÈ ÁÈ· fiÏ·. ∞˘Ùfi ‰ÂÓ ÙÔ Ï¤ˆ Â-
ÁÒ. ∆Ô Â›Â Û’ ¤Ó· ÙÚ·ÁÔ‡‰È Ô ∞ÁÁÂÏ¿Î·˜.

ñ ∆ÚÂÏ·Ì¤ÓÔ˜ ÌÂ Î·ÏÙ ÊÈÁÔ‡ÚÂ˜, ÂÓÙfiÈÛ· ÙËÓ ÈÔ Î·ÏÙ ·fi ·˘-
Ù¤˜! ∂›Ó·È Ì¤ÏÔ˜ ÙË˜ ÎÚÈÙÈÎ‹˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ Î·È Â›Ó·È ·fi ÙÔ ª¿ÏÈ (Â›-

¯·ÌÂ Î¿ÓÂÈ ÎÈ ¤Ó· Û¯ÂÙÈÎfi Ì¿ıËÌ· ÁÂˆÁÚ·Ê›·˜ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÙÂ‡-
¯Ô˜... ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Í¤Úˆ ·Ó ÌÂÏÂÙ‹Û·ÙÂ). ∏ıÔÔÈfi˜ ÛÙÔ Â¿ÁÁÂÏÌ·
Î·È ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘ ™ÔÙÈÁÎ› ∫Ô˘ÁÈ·Ù¤. °‡Úˆ ÛÙ· ÂÍ‹ÓÙ·-¤ÓÙÂ, Ì·‡-
ÚÔ˜, „ËÏfi˜, ÏÈÁÓfi˜, ÌÂ Î·¤ÏÔ, Û·Î¿ÎÈ, ÚÈ¯Ù‹ Ô˘Î·Ì›Û·, Ì·‡ÚÔ
ÚÈÁ¤ ·ÓÙÂÏfiÓÈ, Î·Ê¤ ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓ· ˘ÂÚÁ˘·ÏÈÛÙÂÚ¿ ·Ô‡ÙÛÈ· Î·È
Ì·ÛÙÔ˘Ó¿ÎÈ. ªÔ˘Û¿ÎÈ Î·È ‰˘Ô Ì¿ÙÈ· Ï·ÌÂÚ¿. ∂Î¤ÌÂÈ ÌÈ· ÌÔ-
Ó·‰ÈÎ‹ Ú·fiÙËÙ·, ÌÈ· ÛÔÊ›· ÎÈ ¤ÌÊ˘ÙË Î·ÏÔÛ‡ÓË. ∂›Ì·È Û›ÁÔ˘ÚÔ˜
ˆ˜ ·Ó ÙÔÓ ÚˆÙ‹Ûˆ ÁÈ· ÙÔ ÓfiËÌ· ÙË˜ ˙ˆ‹˜, ÁÈ· ÙÔ ÙÈ ÛÙÔ ‰È¿ÔÏÔ
Ú¤ÂÈ Ó· ‚ÚÔ‡ÌÂ, ı· ¤¯ÂÈ Î¿ÙÈ ÔÏ‡ ‚·ı˘ÛÙfi¯·ÛÙÔ Ó· ÌÔ˘ ÂÈ.
∞·ÈÙÒ Ó· Á›ÓÂÈ Ô ÁÎÔ˘ÚÔ‡ ÌÔ˘.

ñ ™˘ÓÂÛÙ·ÏÌ¤ÓÔ˜ Ô
¡ÙÈÓ ∆·‚Ô˘Ï¿ÚË˜
ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎÂ ÛÙËÓ
·Ôı‹ÎË ÁÈ· Ó· ·-
ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÙËÓ ¤ÎıÂ-
Û‹ ÙÔ˘. ¢ÂÓ Â›Â
ÔÏÏ¿, fiÌˆ˜ Â›Â
Î¿ÙÈ ÁÏ˘Îfi: «¡ÈÒıˆ

ÔÏ‡ ·ÛÊ·Ï‹˜ Ô˘ ¤-
¯ˆ ÙËÓ ¤ÎıÂÛË Â‰Ò.
∂›Ó·È ¿ÓÙ· ‰‡ÛÎÔÏÔ
Ó· ÂÎÙ›ıÂÛ·È, ·ÏÏ¿ Â-
‰Ò ÓÈÒıˆ Û·Ó Ó· ¤¯ˆ
ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÌÔ˘.»
∫·È Ù¤ÏÂÈˆÛÂ ÌÂ
«thank you, thank
you, thank you, Â˘¯·-
ÚÈÛÙÒ». ¶¿ÓÙ· Ì·¯fiÌÔ˘Ó ÂÓ¿ÓÙÈ· Û’ ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘˜
Ì‡ıÔ˘˜ ÙÔ˘ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, ÙËÓ... ·Î·Ù·Ì¿¯ËÙË
ÊÈÏÔÍÂÓ›· Ì·˜. ŸÌˆ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÏ¿ Ï·ÌÚ¿ ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· Ô˘
ÌÂ ·Î˘ÚÒÓÔ˘Ó... ¶ˆ, ˆ... ¡ÈÒıˆ ÙfiÛÔ ¿Î˘ÚÔ˜ ÙÒÚ·...

ñ À¿Ú¯ÂÈ ÌÔ›Ú·; ¶Ô‡ ‚·‰›˙Ô˘ÌÂ; ∆È ÓfiËÌ· ¤¯ÂÈ ÌÈ· ‚fiÏÙ· ÛÙÔ ÏÈ-
Ì¿ÓÈ, ÌÈ· Ù˘¯·›· ÁÓˆÚÈÌ›·, ¤Ó· ÙÚ·ÁÔ‡‰È Ô˘ Ì·˜ Û˘Ó‰¤ÂÈ; À¿Ú-
¯ÂÈ ÂÓ Ù¤ÏÂÈ ¤Ó·˜ Îˆ‰ÈÎfi˜, ÌÈ· ıÂ›· ·¿ÓÙËÛË, Ù¤ÏÔ˜ ¿ÓÙˆÓ Î·-
ÙÈÙ›˜ Ô˘ Ó· ‰›ÓÂÈ Ï›ÁÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÓfiËÌ· ÛÙÈ˜ ¿ÂÈÚÂ˜ Ù˘¯·›Â˜
Î·È ·Ú¿ÏÔÁÂ˜ ÌÂÙ·‚ÏËÙ¤˜ ÙË˜ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹˜ ˙ˆ‹˜; «¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ

·¿ÓÙËÛË», Ï¤ÂÈ Ô ¡Ù¿ÓÈ˜ ∆¿ÓÔ‚ÈÙ˜ (Ô ÁÎÔ˘ÚÔ‡ ∫Ô˘ÁÈ·Ù¤ ı· ÌÔ˘
··ÓÙÔ‡ÛÂ ÛÙ¿ÓÙ·Ú). «∂Í·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙË Ì¤Ú·. ªÈ· Ì¤Ú· Í˘Ó¿˜
Î·È ÈÛÙÂ‡ÂÈ˜ ÛÙË ÌÔ›Ú·. ªÈ· Ì¤Ú· ‚Ï¤ÂÈ˜ ÙÔÓ fiÓÔ Á‡Úˆ ÛÔ˘
Î·È ÏÂ˜ ‘ÙÈ Á›ÓÂÙ·È Â‰Ò;’» ŒÏ· ÌÔ˘, ÓÙÂ. ¶¿ÓÙˆ˜ ÂÁÒ Û‹ÌÂÚ· Í‡-
ÓËÛ· Î·ÏÔ‡ÙÛÈÎ·. ∞Ó ‰ˆ ÎÈ ¤Ó· ¿ÛÙÚÔ Ó· Ï¿ÌÂÈ ÛÙÔÓ Î·Ù·ÛÎfi-
ÙÂÈÓÔ Ó˘¯ÙÂÚÈÓfi Ô˘Ú·Ófi ÙË˜ fiÏË˜, ›Û· Ô˘ ı· Î¿Óˆ Î·È ÌÈ· Â˘¯‹.
ÃÌÌ, Ì‹ˆ˜ Ó· Á›Óˆ Ô ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ ÚˆÙÔÂÌÊ·ÓÈ˙fiÌÂÓÔ˜ ÛÎË-
ÓÔı¤ÙË˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÔ¯ÒÓ ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜; ∆Ô ¯fiÓÙÚ˘Ó·... ¶ÚÔ˜ ÙÔ
·ÚfiÓ „¿¯Óˆ ÌÈ· Î·Ï‹ È‰¤·... ∫·ÓÂ›˜ ÂÎÂ› ¤Íˆ;

ñ √ ·Ú·ÁˆÁfi˜ ÙÔ˘ ∆¿ÓÔ‚ÈÙ˜ ‹Ù·Ó fiÏ· Ù·... ÏÂÊÙ·. Œ‚Á·ÏÂ ·fi
Ì¤Û· ÙÔ˘ ÙÔÓ Î·Ù·ÈÂÛÌ¤ÓÔ ·Ú·ÁˆÁfi. «∞Ó ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ˜ ÛÙ·Ú, ‰ÂÓ
ÛÔ˘ ‰›ÓÔ˘Ó ÏÂÊÙ¿, Î·È ·Ó ¤¯ÂÈ˜ ÛÙ·Ú, ‚Á·›ÓÔ˘Ó Î·È Ï¤ÓÂ fiÙÈ Ë Ù·È-
Ó›· Â›Ó·È ÊÔÚÙˆÌ¤ÓË [...] ∆Ô ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ Â›Ó·È Ó· Î¿ÓÂÈ˜ ÌÈ· ÚÒÙË
Ù·ÈÓ›· Ô˘ Û·ÚÒÓÂÈ Ù· ‚Ú·‚Â›·. ∆fiÙÂ fiÏÔÈ ÂÚÈÌ¤ÓÔ˘Ó ÙË ‰Â‡ÙÂÚË
Ù·ÈÓ›· ÁÈ· Ó· ÛÂ ˘ÚÔ‚ÔÏ‹ÛÔ˘Ó [...] ªÂ ÙÔ No man’s land ‹Ú·ÌÂ
‚Ú·‚Â›· ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ¯Ù˘‹Û·ÌÂ box office. ∂Ï›˙ˆ ÙÔ L’ enfer Ó· ¿-
ÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚ·. ¶ÔÈÔ˜ ÓÔÈ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÎÚÈÙÈÎÔ‡˜ Î·È Ù· ‚Ú·‚Â›·;»
∆Ô˘ ‚Á‹ÎÂ ¤Ó· ·Ú¿ÔÓÔ ·›ÛÙÂ˘ÙÔ. ◊ıÂÏ· Ó· ÙÔÓ ¯Ù˘‹Ûˆ ÊÈÏÈ-
Î¿ ÛÙËÓ Ï¿ÙË Î·È Ó· ÙÔ˘ ˆ, «¤Ï·, ‰ÂÓ ÂÈÚ¿˙ÂÈ, ı· ÂÚ¿ÛÂÈ ÎÈ
·˘Ùfi... ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù· ÏÂÊÙ¿ ÙÔ ·Ó...»

ñ ∆· µ·ÏÎ¿ÓÈ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ·›ÍÂ-Á¤Ï·ÛÂ, ·ÏÏ¿ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÓˆıÔ‡Ó
ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎ¿. ∂ÎÂ› ÛÙÔ¯Â‡ÂÈ Î·È ÙÔ Balkan Fund. °È· Ó· Î·Ù·-

Ï¿‚ÂÙÂ, Ë ÂÏÏËÓÈÎ‹ ÂÙ‹ÛÈ· ·Ú·ÁˆÁ‹
Ù·ÈÓÈÒÓ Î·Ï‡ÙÂÈ ÙÔ 50% ÙˆÓ µ·ÏÎ·Ó›ˆÓ.
∏ ∆Ô˘ÚÎ›·, ·˜ Ô‡ÌÂ, ¤‚Á·ÏÂ Á‡Úˆ ÛÙÈ˜
10, ÂÓÒ Ë ∞Ï‚·Ó›· Î·Ì›·. ∫·È Ê˘ÛÈÎ¿ ‰ÂÓ
ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ¤ÚıÂÈ Î·Ó¤Ó·˜ Ú›ÁÎË·˜
Ó· ÊÈÏ‹ÛÂÈ ÙËÓ ‚·ÏÎ·ÓÔÚÈÁÎ‹ÈÛÛ· Î·È

Ó· ÙËÓ ÌÂÙ·ÙÚ¤„ÂÈ ÛÂ ÎÔ˘Ó¤Ï· Ô˘ ÁÂÓÓÔ‚ÔÏ¿ÂÈ Ù·ÈÓ›Â˜. √ ÙÚÔ¯fi˜
ı· Á˘Ú›ÛÂÈ ·ÚÁ¿. ªÂ Â›ÛÌ· Î·È ˘ÔÌÔÓ‹. ∫·È ÔÚ›˙ÔÓÙ· ‚·ı‡ (Û·Ó
Ó· ¤Î·Ó· Ú›Ì· Â‰Ò).

ñ √ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË˜ ¤ÁÈÓÂ ∆ÔÚÓ¤˜ Î·È Ô ∆ÔÚÓ¤˜ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË˜! ∫›ÓËÛË
ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ‹˜; ª‹ˆ˜ Î¿ÔÈ· ·›ıÔ˘Û· ¤¯ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ˜ Î·Ú¤-
ÎÏÂ˜ Î·È ÙÔ ÌÂÁ·ÏÂ›Ô ÙË˜ ˘ÂÚ¤¯ÂÈ; ÕÚ·ÁÂ ˙‡ÁÈÛ·Ó Î·È ‚Ú‹Î·Ó
ÔÈÔ fiÓÔÌ· Â›Ó·È ÈÔ ‚·Ú‡; ◊ ·Ï¿ Î¿ÔÈÔ˜ Ù‡Ô˜ Ó˘ÛÙ·Ï¤Ô˜ Î¿-
Ô˘ Û’ ¤Ó· ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ÌÂÚ‰Â‡ÙËÎÂ Î·È ÌÂÙ¿ ·ÎÔÏÔ‡-
ıËÛ·Ó fiÏÔÈ ÙÔ Ì¿¯·ÏÔ;

ñ À‹Ú¯Â Î·È Ô ¢Ú¿ÎÔ˘Ï·˜ ÙˆÓ ∂Í·Ú¯Â›ˆÓ Î¿ÔÙÂ ÌÂ ÙÔÓ ∫·ÊÂ-
Ù˙fiÔ˘ÏÔ ÛÂ ÚfiÏÔ ˙fiÌÈ Ó· ÛËÎÒÓÂÙ·È ·fi ÙÔÓ Ù¿ÊÔ ÁÈ· Ó· ‚Á¿-
ÏÂÈ... ÔÏÈÙÈÎfi ÏfiÁÔ. ÿÛˆ˜ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Î¿ÔÈ· ¿ÏÏË Ù·ÈÓ›· ÌÂ
˙ˆÓÙ·ÓÔ‡˜-ÓÂÎÚÔ‡˜. ¶·ÚfiÏ· ·˘Ù¿ ‰È·ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡ˆ Ó· ˆ ˆ˜ ÙÔ
∫·Îfi Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ÂÏÏËÓÈÎ‹ Ù·ÈÓ›· ÌÂÁ¿ÏÔ˘ Ì‹ÎÔ˘˜ ÌÂ ·ÔÎÏÂÈ-
ÛÙÈÎfi ı¤Ì· Ù· ˙fiÌÈ... ∫·È ÌÈÏ¿ÌÂ ÁÈ· ÛˆÛÙ‹ ÛÏ·ÙÂÚÈ¿. Ÿˆ˜ ‰‹-
ÏˆÛÂ Î·È Ô ÛÎËÓÔı¤ÙË˜, ‰ÂÓ ‹ıÂÏÂ Ó· ÂÌÏ¤ÍÂÈ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡˜ ÚÔ-

‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜ · Ï· ÌÂÙÚ ƒÔÌ¤ÚÔ, ·ÏÏ¿ Ó·
ÂÈÎÂÓÙÚˆıÂ› ÛÙËÓ ·˘ıÂÓÙÈÎ‹ ·ÈÌ·ÙÔ¯˘Û›·
ÌÈ·˜ Ù·ÈÓ›·˜ ÙÚfiÌÔ˘. ª˘·Ï¿... £¤Ïˆ Ì˘·Ï·-
····¿...

ñ ™˘ÛÙ‹Óˆ Û¯Â‰fiÓ ·ÓÂÈÊ‡Ï·ÎÙ·: ¶ÔÏ›ÙË˜
ÛÎ‡ÏÔ˜ ÙÔ˘ (‰ÂÓ ÙÔÏÌ¿ˆ Ó· ÙÔ ÚÔÊ¤Úˆ

ÛÙ· ÂÏÏËÓÈÎ¿) Wisit Sasanatieng. ∂›Ó·È Ô ∆·˚Ï·Ó‰fi˜ Ô˘ Â›¯Â ‰Ò-
ÛÂÈ Î·È Ù· ¢¿ÎÚ˘· ÙÔ˘ Ì·‡ÚÔ˘ Ù›ÁÚË, ·Ó Û·˜ Ï¤ÂÈ Î¿ÙÈ ·˘Ùfi. ŒÓ·
‚È‚Ï›Ô ¤ÊÙÂÈ ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÌÈ·˜ ÎÔ¤Ï·˜ Ô˘ ·ÊÈÂÚÒÓÂÈ ÙË ˙ˆ‹ ÙË˜
ÛÙÔ Ó· ÙÔ Î·Ù·Ï¿‚ÂÈ, ¤Ó·˜ ÂÚÁ¿ÙË˜ Îfi‚ÂÈ ÙÔ ‰¿¯Ù˘Ïfi ÙÔ˘ ÛÂ ÌÈ·
ÎÔÓÛ¤Ú‚· Î·È fiÙ·Ó ÙÔ „¿¯ÓÂÈ, Î·Ù·Ï·‚·›ÓÂÈ fiÙÈ ÔÏÏÔ› ÂÚÁ¿ÙÂ˜ ¤-
¯Ô˘Ó ¿ıÂÈ ÙÔ ›‰ÈÔ ÎÈ ¤ÙÛÈ ·ÓÙ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó ‰¿¯Ù˘Ï·, ¤Ó· ˙Â˘Á¿ÚÈ Î¿-
ÓÂÈ... Î·Ù¿ Ï¿ıÔ˜ ¤ÚˆÙ· Û’ ¤Ó· ÏÂˆÊÔÚÂ›Ô Ô˘ Â›Ó·È ·ÛÊ˘ÎÙÈÎ¿
ÁÂÌ¿ÙÔ Î·È Û˘ÓÂ¯›˙ÂÈ Ó· Û˘Ó·ÓÙÈ¤Ù·È ÁÈ· ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÏfiÁÔ ÛÂ ·ÛÊ˘ÎÙÈ-
Î¿ ÁÂÌ¿Ù· ÏÂˆÊÔÚÂ›· Î·È ÔÏÏ¿ ¿ÏÏ· ÛÔ˘ÚÂ·ÏÈÛÙÈÎ¿... ™ÙË ÌÂÁ·-
ÏÔ‡ÔÏË ª·ÓÁÎfiÁÎ fiÏ· Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù¿...

ñ ªÈ· ÊÔÚ¿ ¤¯ˆ ‰ÂÈ ÈÁÎÔ˘›ÓÔ˘˜ ÛÙË ˙ˆ‹ ÌÔ˘. ™’ ¤Ó· ˙ˆÔÏÔÁÈÎfi
Î‹Ô ÛÂ Î·Ù·ıÏÈÙÈÎ¿ ÎÏÔ˘‚È¿. ¢ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û· fiÌˆ˜ Ó· ÌËÓ ÂÎÙÈ-
Ì‹Ûˆ ÙÔÓ ·ÍÈÔÚÂ¤ÛÙ·ÙÔ Î·È ÎÔÌ„¿ ·ÛÙÂ›Ô ÙÚfiÔ, ÌÂ ÙÔÓ ÔÔ›Ô
ÙÂÏÂÙÔ˘ÚÁÈÎ¿ ‰È·ÛÎ¤‰·˙·Ó ÙÛÔ˘ÏÒÓÙ·˜ ÛÂ ÌÈ· ÙÛÔ˘Ï‹ıÚ·... ∆Ô
ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ÈÛÙfi ÛÙÔ Ú·ÓÙÂ‚Ô‡ ÌÂ ÙË Ì‡ËÛË ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ ·È‰ÈÒÓ
ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙË˜ ÛÎÔÙÂÈÓ‹˜ ·›ıÔ˘Û·˜ ÚÔÛÊ¤ÚÂÈ ÙÔ ∆·Í›‰È ÙÔ˘ ·˘-
ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·, ÌÈ· ÂÎÏËÎÙÈÎ‹ ÈÛÙÔÚ›· ÈÁÎÔ˘›ÓˆÓ. ∆È Â›Ó·È Ô ·˘ÙÔ-
ÎÚ¿ÙÔÚ·˜; ∆Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·fi Ù· 18 Â›‰Ë ÈÁÎÔ˘›ÓˆÓ. ªÔÚÂ› Ó·
ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ... (Ù· Ú·Ó Ù· Ú·Ó) ¤Ó· Ì¤ÙÚÔ ‡„Ô˜ Î·È Ù· 40 ÎÈÏ¿, Â-
ÓÒ ÌÔÚÂ› Ó· Î·Ù·‰˘ıÂ› Ì¤¯ÚÈ Ù· ÂÍ‹ÓÙ· Ì¤ÙÚ·, ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ ·-
Ó·ÓÔ‹ ÙÔ˘ ·ÎfiÌ· Î·È ÁÈ· 18 ÏÂÙ¿. ªÈ· ÊÈÏÈÎ‹ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÁÓÒ-
ÛË˜ ·fi ÙÔÓ Sotiri Babatzim…

ñ ŸÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ∫˘ÚÈ·Î‹... ÿÛˆ˜ ‚ÔÏÂ˘ÙÒ ÛÙËÓ ¶ÔÏ˘ıÚfiÓ·, ·ÏÏ¿
‰ÂÓ Â›Ì·È Û›ÁÔ˘ÚÔ˜. £· ÙÈÌ‹Ûˆ ÙÔ Keane Î·È ÙÔ ‚Ú·‰¿ÎÈ ‚Ô˘Ú ÁÈ·
Ù· KÔ˘Ú¤ÏÈ· Ô˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰¿ÓÂ ·ÎfiÌ·, ÁÈ·Ù› Â›Ì·È Ê·Ó. ∞˘Ù¿ ı· Î¿-
Óˆ ÂÁÒ, ¤ÙÛÈ; ∂ÛÂ›˜ Í¤ÚÂÙÂ ÔÏ‡ Ì· ÔÏ‡ Î·Ï‡ÙÂÚ· ·fi ÂÌ¤Ó·
Î·È ÌËÓ ·Ê‹ÓÂÙ·È Î·Ó¤Ó·Ó ¯·˙fi‚Ï·Î· Û·Ó Î·È ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ ÌÔ˘ Ó·
Û·˜ ÂËÚÂ¿˙ÂÈ. ∞Ì‹Ó.

Sotiris Babatzim (donkihotis@hotmail.com)

AÓÙÔ˘¿Ó: K·È ÙÈ ÛÔ˘ Â›Â 
Ô TÂfi; £· ÙÔ ¿ÂÈ ÛÙËÓ
Aı‹Ó·…
¶È¤Ú: K·Ï¿, Ì·Û¿ˆ ÂÁÒ;
¶‹Á· ÛÙÈ˜ K¿ÓÂ˜ Î·È 
Ù· Â›· fiÏ·.

K·ÙÚ›Ó ¶ÈAÚ °Î·ÁÎ·Ï› (ÛÙ· ‰ÂÍÈ¿): E›Ì·ÛÙÂ Ô˘ ÏÂ˜ Ù¤ÛÛÂÚÈ˜
·‰ÂÚÊ¤˜. KÈ ÂÁÒ Â›Ì·È ÙÔ ÓÔ‡ÌÂÚÔ 3. T˙·!

H οθόνη βουλιάζει…
πολλές, βαριές και αστείες ταινίες

H Î˘Ú›· ¢¤ÛÔÈÓ· MÔ˘˙¿ÎË ÌÂ ÙÈ˜ ‰‡Ô
ÎfiÚÂ˜ ÙË˜, fiÏÂ˜ ÓÙ˘Ì¤ÓÂ˜ ÌÂ ·ÓÔÈ¯Ù¿
¯ÚÒÌ·Ù·.

NÙËÓ: ¢Â ÌÔÈ¿˙ˆ ÌÂ ÙÔÓ
ÌÂÚ¤ Û·Ó Ù‡Ô˜ ÛÙË
°·ÏÏÈÎ‹ AÓÙ›ÛÙ·ÛË;
ZÔÚ˙: KÈ ÂÁÒ ÌÂ ÙËÓ
Î·Ï‡ÙÚ· ÌÔ˘ Û·Ó ÙÔÓ
XÚÈÛÙfiÊÔÚÔ KÔÏfiÌ‚Ô;
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Το Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Θεσσαλονίκης, στοχεύο-
ντας να λειτουργήσει ευρύτερα ως βήµα διαλόγου και θε-
σµός συνεργασίας, ενισχύει και δηµιουργεί ευκαιρίες για
την ανταλλαγή ιδεών και απόψεων γύρω από τον κινηµατο-
γράφο, την τέχνη του, αλλά και τη σηµασία του στην καλλι-
τεχνική και την πνευµατική ζωή. Ο απώτερος στόχος είναι
µέσα από τον διάλογο να έρθουν σε άµεση και ζωντανή ε-
πικοινωνία οι άνθρωποι του κινηµατογράφου τόσο µεταξύ
τους όσο και µε τους εκπροσώπους άλλων τεχνών, αλλά
κυρίως µε το κοινό και ιδιαίτερα µε τους νέους.
Τα Masterclasses και οι Ανοιχτές Συζητήσεις / Round Tables
δίνουν τη δυνατότητα σε σηµαντικούς δηµιουργούς, φέτος
από όλους τους τοµείς της κινηµατογραφικής δηµιουργίας,
να επικοινωνήσουν µε τους συναδέλφους τους και µε το
ευρύτερο κοινό, να µεταφέρουν εµπειρίες και να ανταλλά-
ξουν προβληµατισµούς.
Εισηγητές σε αυτά οι δηµιουργοί του κινηµατογράφου που
έχουν προσκληθεί από το Φεστιβάλ, σκηνοθέτες, σεναριο-
γράφοι, ηθοποιοί, καλλιτεχνικοί συντελεστές, άνθρωποι της
τέχνης και της διανόησης, από το εξωτερικό και την Ελλά-
δα, που θα µιλήσουν µε τους συναδέλφους τους, αλλά και
µε το κοινό. Στις συζητήσεις και τις διαλέξεις οι εισηγητές

θα δώσουν τη δική τους εµπειρία και γνώση της κινηµατο-
γραφικής τέχνης, και µέσα από αυτές θα αναπτυχθεί ο διά-
λογος για επί µέρους θεµατολογίες όπως το σενάριο και η
σχέση του µε τη λογοτεχνική γραφή, ο συσχετισµός της
θεατρικής και της κινηµατογραφικής σκηνοθεσίας, η συµ-
βολή της σκηνογραφικής οπτικής στη δηµιουργία του κινη-
µατογραφικού έργου, ο ρόλος του ηθοποιού κ.λπ., αλλά και
θα δοθεί η ευκαιρία να ξαναθυµηθεί –ή και να γνωρίσει για
πρώτη φορά- το κοινό τις στιγµές και τους ανθρώπους που
διαµόρφωσαν τη σχέση κινηµατογράφου και πνευµατικότη-
τας στην Ελλάδα.

Όλες οι διαλέξεις / masterclasses δίνονται 
στην αίθουσα «Τζον Kασσαβέτης», στις 11:00 π.µ.

Κυριακή, 20 Nοεµβρίου: Cathleen Leslie 
Η Cathleen Leslie, actors’ coach (Actors Studio, Lee Strasberg,
Peter Brook,Arianne Mnouskine), διεξάγει ένα είδος «επί τόπου»
εκπαίδευσης για ηθοποιούς.

Ξεκίνησαν χθες οι εργασίες του Balkan Fund, που λειτουργεί για τρίτη
χρονιά. ∆ώδεκα συνολικά σχέδια σεναρίου που προκρίθηκαν µεταξύ 100
υποψηφιοτήτων θα παρουσιαστούν από τους σεναριογράφους, σκηνο-
θέτες και παραγωγούς τους, κατά τη διάρκεια της τριήµερης διεθνούς
συνάντησης που θα διαρκέσει έως τις 21 Νοεµβρίου.
Τα µέλη της πενταµελούς κριτικής επιτροπής είναι οι: Roman Paul, εκ-
πρόσωπος της διεθνούς εταιρίας διανοµής Celluloid Dreams, Gyula
Gazdag, σκηνοθέτης και καλλιτεχνικός διευθυντής του Sundance Film
Institute / Filmmakers Lab, Lenny Crooks, διευθυντής του βρετανικού
κρατικού χρηµατοδοτικού φορέα Glasgow Film Finance, Maksa Catovic,
διευθυντής της εταιρίας παραγωγής Komuna και παραγωγός των πρώ-
των ταινιών του Κusturica και Χριστίνα Κάλλας-Καλογεροπούλου, καλλι-
τεχνική διευθύντρια του Balkan Fund, σεναριογράφος-παραγωγός και α-
ντιπρόεδρος της επιτροπής χρηµατοδότησης σεναρίων του Γερµανικού
Κέντρου Κινηµατογράφου FFΑ.
Μετά από ανοιχτή συζήτηση, η επιτροπή θα ξεχωρίσει τέσσερα από τα
σχέδια, τα οποία θα χρηµατοδοτηθούν µε το ποσό των 10.000€. Παράλ-
ληλα, οι συντελεστές των σχεδίων θα έχουν την ευκαιρία να συναντη-
θούν µε επενδυτές, παραγωγούς, διανοµείς και sales agents, οι οποίοι βρί-
σκονται στη Θεσσαλονίκη, ειδικά για τις εργασίες του Balkan Fund.
Από ελληνικής πλευράς παρουσιάζονται τρία projects, το Welcome Aboard
του Κωνσταντίνου Γιάνναρη, το Try it! του Ανδρέα Σιαδήµα και το J.A.C.E.
του Μενέλαου Καραµαγκιόλη.
Στη χθεσινή εναρκτήρια συνάντηση η διευθύντρια του Φεστιβάλ Κινηµα-
τογράφου Θεσσαλονίκης, ∆έσποινα Μουζάκη τόνισε ότι το Balkan Fund,
στον τρίτο χρόνο λειτουργίας του, ήδη έχει αποκτήσει µεγάλη σηµασία
και δεσµεύτηκε ότι η διοίκηση του Φεστιβάλ θα συνεχίσει τις προσπά-
θειες για την ανάπτυξη και ισχυροποίησή του. Όπως ανέφερε η καλλιτε-
χνική διευθύντρια του Balkan Fund, Χριστίνα Κάλλας-Καλογεροπούλου,

µέχρι σήµερα έχουν ολοκληρωθεί ή βρίσκονται σε τελική φάση τρία από
τα projects που χρηµατοδοτήθηκαν τα προηγούµενα χρόνια, µεταξύ των
οποίων η ταινία The Coat του Τούρκου Kutlug Ataman. Η συντονίστρια
του Balkan Fund, Λουκία Ρικάκη, τόνισε ότι στόχος του θεσµού είναι να
γίνει δηµόσια παρουσίαση και διάλογος σχετικά µε τα project, προκειµέ-
νου να λειτουργήσει και εκπαιδευτικά για τους παραγωγούς, οι οποίοι µε
τον τρόπο αυτό εξοικειώνονται µε τις διαδικασίες αναζήτησης χρηµατο-
δότησης. Σύµφωνα µε την ίδια, συγκριτικά µε το σύντοµο χρονικό διά-
στηµα της λειτουργίας του, υπάρχει πολύ µεγάλο ενδιαφέρον.
Όπως είναι γνωστό, το Tαµείο απευθύνεται σε µία γεωγραφική περιοχή
που δεν καλύπτεται µε πληρότητα από κανένα άλλο φεστιβάλ ή ταµείο:
την ευρύτερη περιοχή της Nοτιοανατολικής Eυρώπης.

MASTERCLASSES & ANOIXTEΣ ΣYZHTHΣEIΣ

Aπό τα εγκαίνια της έκθεσης του Bιττόριο Στοράρο Aπό τη συνέντευξη τύπου του Nτην Tαβουλάρης Aπό την τιµητική εκδήλωση στη µνήµη του Aλέξη Mπίστικα

Έναρξη BALKAN FUND

ΠAPOYΣIAΣH BIBΛIOY
Guillermo Arriaga, Mια γλυκιά µυρωδιά θανάτου
Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Θεσ-
σαλονίκης, ο βραβευµένος Μεξικανός παραγωγός, σεναριογράφος
(Χαµένες αγάπες, 21 γραµµάρια, Οι τρεις ταφές του Μελκιάδες
Εστράδα) και συγγραφέας Guillermo Arriaga θα παρουσιάσει το βι-
βλίο του Μια γλυκιά µυρωδιά θανάτου (εκδ. ΚΕ∆ΡΟΣ, Αθήνα, 2005)
τη ∆ευτέρα, 21 Νοεµβρίου 2005, στις 12:30 µ.µ. στην αίθουσα Τζον
Kασσαβέτης.

Για το συγγραφέα θα µιλήσουν ο κριτικός κινηµατογράφου Νίνος Φε-
νέκ Μικελίδης και η συγγραφέας-µεταφράστρια Βασιλική Κνήτου.

Θα προηγηθεί διάλεξη / masterclass των Guillermo Arriaga &
Carlos Cuaron, σεναριογράφου (Θέλω και τη µαµά σου), σκηνοθέτη
ταινιών µικρού µήκους και συγγραφέα, για την πρόκληση της συγ-
γραφής ενός σεναρίου.

∆ιοργάνωση:
Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Θεσσαλονίκης
Βιβλιοπωλείο ΜΟΛΧΟ-ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ
Εκδόσεις ΚΕ∆ΡΟΣ

ΣTIΓMIOTYΠA
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Η σηµασία των βραβείων
Ο κινηµατογράφος είναι µια ευκαιρία να εκφραστείς µέσω συµβόλων,
επειδή δεν θα πρέπει να ξεχνάµε ποτέ πως ο κινηµατογράφος είναι
έκφραση µε εικόνες. Είναι σαν τα όνειρα. Όταν ονειρεύεσαι, δεν βλέ-
πεις άµεσα αυτό που νιώθεις, αλλά το υποσυνείδητο το βγάζει µε
σύµβολα κι εσύ πρέπει να τα διαβάσεις. Κάθε κινηµατογραφιστής
χρησιµοποιεί τον κόσµο των συµβόλων, επειδή έτσι µπορείς να εκ-
φραστείς καλύτερα. Ποτέ µην ξεχνάτε ότι το σινεµά δεν έχει να κάνει
µε την πραγµατικότητα. Είναι έκφραση και οπτική γωνία. Το βραβείο
είναι σύµβολο. Είναι σύµβολο της έκφρασης που πιάνεται από την τέ-
χνη. Όποια κι αν είναι η άποψή µου, όποια κι αν είναι η οπτική µου,
προσπαθώ να τη µεταφέρω σε καλλιτεχνική µορφή, είτε µιλάµε για
γράψιµο, ζωγραφική, είτε για κινηµατογράφο. Κάθε κινηµατογραφι-
στής προσπαθεί να µεταφέρει στην οθόνη την προσωπική του µατιά,
και ποτέ δεν ξέρει αν αυτή η µατιά, το συναίσθηµα, έχει µεταφερθεί
επαρκώς στο πανί και αν το κοινό λαµβάνει αυτό που πρέπει. Το βρα-
βείο είναι σύµβολο αυτής της επιτυχούς επικοινωνίας, αποτέλεσµα
πολλών χειροκροτηµάτων και ψήφων. Κι όσο πιο πολλοί λαµβάνουν το
µήνυµα, ψηφίζουν. Ουσιαστικά ένα βραβείο σηµαίνει ότι οι περισσότε-
ροι από το κοινό καταλαβαίνουν αυτό που θέλεις να τους πεις. Αυτό
σηµαίνει. Ότι έχεις πετύχει το στόχο σου.

Ο κινηµατογράφος ως συλλογική τέχνη
Υπάρχει ένας σκηνοθέτης. Είναι σαν την ορχήστρα. Μπορεί να υπάρ-
χει ένας βιολιστής κι ένας πιανίστας, αλλά όλοι πρέπει να συντονίζο-
νται στις οδηγίες του µαέστρου. Το σινεµά είναι συλλογική τέχνη, σε α-

ντίθεση µε τη συγγραφή και τη ζωγραφική. Ακριβώς γι’ αυτό πρέπει
κάποιος να οδηγήσει τους υπόλοιπους προς µια κατεύθυνση. Η κινη-
µατογράφηση στον Τελευταίο αυτοκράτορα είναι του Βιτόριο Στο-
ράρο, όχι του Μπερνάρντο Μπερτολούτσι. Μια ταινία, όταν λένε ότι εί-
ναι του τάδε, ουσιαστικά σηµαίνει ότι είναι ένα σύµβολο του τάδε. Αυ-
τός είναι ο αρχηγός, το συµβολικό στοιχείο που τους καθοδηγεί όλους.
Αλλά η ταινία είναι π.χ. γραµµένη από τον Πολ Μπολς, τους ρόλους υ-
ποδύονται ο Τζον Μάλκοβιτς και η Ντέµπρα Γουίνγκερ, η µουσική εί-
ναι του Ρίτσι Σακαµότο, η κινηµατογράφηση είναι Βιτόριο Στοράρο και
όλοι αυτοί είναι διευθυνόµενοι από τον σκηνοθέτη.

Αρµονία µεταξύ σκηνοθέτη και κινηµατογραφιστή
Ο σκηνοθέτης είναι ο µαέστρος. Αυτός έχει την τελευταία λέξη. Είµαι
σίγουρος ότι γνωριζω καλύτερα τη διεύθυνση φωτογραφίας από τον
Κόπολα, τον Μπίτι και τον Μπερτολούτσι, αλλά πρέπει να παρουσιά-
σω σε αυτούς τη δική µου εκδοχή, το δικό µου όραµα και αυτοί πρέ-
πει να µου εξηγήσουν πού δεν συµφωνούν, ώστε να το κατανοήσω
και να χρησιµοποιήσω τη δηµιουργικότητά µου για να εφαρµόσω σω-
στά τις ικανότητές µου. Ο σκηνοθέτης είναι σαν να κινεί µαριονέτες.
Θα έπρεπε να οδηγεί. Το όραµα είναι συλλογική δηµιουργικότητα. Ξε-
κινάει από τον σεναριογράφο και περνάει στους ηθοποιούς, τον σκη-
νογράφο, τον διευθυντή φωτογραφίας, τον µοντέρ, αλλά όλοι αυτοί
διευθύνονται από ένα άτοµο, τον σκηνοθέτη. Γι’ αυτό άλλωστε δεν
θέλω να µε αποκαλούν διευθυντή φωτογραφίας. Μόνο ένας διευθύ-
νει, όχι δύο. Και δεν κάνω φωτογραφία. Κάνω κινηµατογράφηση. Ει-
κόνες σε κίνηση. Είναι ελληνική λέξη. Όταν ήµουν µικρός, σκεφτό-
µουν πως αν ο σκηνοθέτης δεν βλέπει το όραµά µου, τότε το φταίξι-
µο είναι δικό του. Βήµα-βήµα, κατάλαβα ότι έφταιγα εγώ. Ήµουν πο-
λύ υπερόπτης. Όταν γυρίζαµε το Μικρό Βούδα, ο Μπερτολούτσι
µας κάλεσε όλους να δούµε το πρώτο µισό. Κάλεσε και τον Ρίτσι Σα-
καµότο. Όταν τέλειωσε, έβαλε ένα κλασικό µουσικό κοµµάτι. Είπε
στον Ρίτσι πως αυτή η µουσική δίνει το συναίσθηµα που θέλει, οπότε
αν δεν κάνει κάτι που να επιτυγχάνει το αντίστοιχο, θα προτιµήσει το
κλασικό κοµµάτι. Ο Ρίτσι πήρε την κασέτα, έγραψε µουσική, την έδω-
σε στον Μπερτολούτσι κι αυτός είπε: «είναι υπέροχη, αλλά δεν µου
έδωσε τη δόνηση που θα έπρεπε να µου δώσει σε συνδυασµό µε
την εικόνα». Οπότε ο Ρίτσι την έγραψε ξανά και τότε ο Μπερτολού-
τσι αναφώνησε πως ήταν τέλεια. Η µουσική του Σακαµότο είναι πά-
ντα καλή, αλλά ο σκηνοθέτης πρέπει να του εξηγήσει αν ταιριάζει ή
όχι µε την εικόνα και το όραµα της ταινίας.

Η µεγαλύτερη πρόκληση
∆εν νοµίζω ότι ο κινηµατογραφιστής θα έπρεπε να συνεργάζεται µε
όλους τους σκηνοθέτες. ∆εν θέλω να δουλεύω µε άλλους σκηνοθέ-
τες. Μπορεί να είναι εξαιρετικοί αλλά κινούνται προς άλλη κατεύθυν-
ση. Μπορείς να βρεις κάποιον όµως που λειτουργεί ως πνευµατικός
βοηθός και σου δείχνει το δρόµο. Όταν βρεις κάποιον τέτοιο, και σκέ-
φτεσαι όπως αυτός, µπορείς να καταλάβεις την ιδέα και να την οπτι-
κοποιήσεις. ∆εν είσαι υποχρεωτικά σίγουρος από την αρχή για τη σύλ-
ληψη. Για παράδειγµα στο Sheltering Sky. Μου εξήγησε ο Μπερτο-
λούτσι την κεντρική ιδέα. Ένα ζευγάρι είναι ερωτευµένο αλλά δεν ξέ-
ρει πώς µπορεί να µεταδώσει αυτήν την αγάπη. Ήταν κάτι που σ’ ε-
µένα, εκείνη την εποχή δεν σήµαινε τίποτα. Ήµουν ψυχρός όταν µου
είπε για την ταινία και ήλπιζα να µην την κάνει. Τότε έκανα το Ντικ
Τρέισι κι έλειπα 6 µήνες από την οικογένειά µου. Όταν γύρισα, δεν
πρόλαβα να χαρώ και ο Μπερνάρντο µου έστειλε µήνυµα ότι θα γυρί-
ζαµε την ταινία. Αν ήταν άλλος σκηνοθέτης, δεν θα δεχόµουν. Βρεθή-
καµε στο θερινό µου σπίτι και µου εξήγησε πάλι τα ίδια και µου έδω-
σε το σενάριο. Ήµουν τόσο κουρασµένος… ∆ιάβασα πρώτα το βιβλίο.

∆ιαβάζοντας το δεύτερο µέρος του βιβλίου κατάλαβα γιατί ήθελε να
κάνει την ταινία, αλλά δεν µπορούσα να δω πώς µπορούσα να αναµει-
χθώ εγώ. Ήταν τόσο ευγενικός, όµως, που µ’ έπεισε να τον ακολου-
θήσω στην έρηµο µετά από µόλις µια εβδοµάδα που είχα γυρίσει στο
σπίτι µου. Σταδιακά ψάχνοντας τις τοποθεσίες, ένιωσα κι εγώ πως
µπορούσα να βοηθήσω στην πραγµατοποίηση της ιδέας του.

Επιτυχία… Πώς και γιατί;
Ήµουν πολύ τυχερός... Στη ζωή µου το πιο σηµαντικό ήταν να λέω «ό-
χι» σε κάποιον, διότι αυτό όριζε την κατέυθυνση που ήθελα να ακο-
λουθήσω. Ξεκίνησα µόλις στα είκοσι-ένα ως χειριστής κάµερας και µε
τον ένα ή άλλον τρόπο αρκετοί σκηνοθέτες µου έστελναν σενάρια για
να τα δουλέψω ως κινηµατογραφιστής. Αλλά δεν ένιωθα πολύ ώρι-
µος. Ήταν σηµαντικό για ‘µένα να συνεχίσω να χειρίζοµαι την κάµερα.
Τα σενάρια δεν µου έλεγαν κάτι ιδιαίτερο. Για εφτά χρόνια έλεγα «ό-
χι». Μόνο στα είκοσι-οχτώ µου δέχτηκα να κάνω την πρώτη ταινία µε
τον Φράνκο Ρόσι. Ήταν ένα καλό ξεκίνηµα. Μετά σιγά-σιγά έκανα
γνωριµίες, αλλά µόνο σε λίγους σκηνοθέτες έλεγα «ναι». Έτσι όριζα
πού ήθελα να πάω. Με τον Μπερνάρντο είχαµε µια ιδιαίτερη σχέση.
Κατά κάποιο τρόπο χρειαζόµασταν ο ένας τον άλλο. Εκείνη την περίο-
δο, χρησιµοποιούσα τη σκιά και το φως όπως ο Καραβάτζιο. Το φως ή-
ταν το συνειδητό και η σκιά το υποσυνείδητο. Μετά ήρθε ο Κόπολα µε
την Αποκάλυψη τώρα. Ήθελε να δώσω κάτι διαφορετικό. Ρωτήσα
«γιατί εγώ; Γιατί όχι ο Γκόρντον Γουίλις που έκανε τους δυο πρώτους
Νονούς». Είπε: «πίστεψέ µε. ∆εν θα ήθελε να τρέχει στη ζούγκλα.»
Το δεύτερό µου ερώτηµα ήταν «γιατί να κάνω µια ταινία πολέµου ό-
που το κύριο στοιχείο είναι η δράση;» Όταν όµως κατάλαβα ότι η ιδέα
της ταινίας ήταν ο πολιτισµός, ενθουσιάστηκα. Και µετά ήρθε ο Γουό-
ρεν Μπίτι. Ναι, κάτα κάποιο τρόπο στάθηκα τυχερός, αλλά η τάση µου
να λέω όχι και να αµφισβητώ ήταν αυτή που µε οδήγησε ως εδώ.

Η ιδέα της έκθεσης
Κοιτώντας πίσω βλέπω ότι η καλλιτεχνική πορεία χωρίζεται σε τρεις
περιόδους: το χρώµα, το φως και τα στοιχεία της φύσης. Αµέσως µετά
το σχολείο, κατάλαβα ότι ο κινηµατογραφιστής ξέρει µόνο ελάχιστα
πράγµατα για την τεχνολογία και τίποτα παραπάνω. ∆εν ξέρει ζωγρα-
φική, φιλοσοφία, µουσική... Έτσι άρχισα να διαβάζω, να µαθαίνω πράγ-
µατα για τον εαυτό µου, διάβασα κι Έλληνες φιλοσόφους και σταδια-
κά έφτιαξα τη δική µου οπτική. Αυτά τα τρία στοιχεία αντιστοιχούν στα
τρία τέταρτα της ζωής µου. Και το κάθε στοιχείο συνδυάζεται µε έναν
σκηνοθέτη: Μπερτολούτσι, Κόπολα, Μπίτι. Η αθωότητα, η συνειδητο-
ποίηση, η ωριµότητα. Το τέταρτο ελπίζω να είναι η ισορροπία που θα
βγει από τη συνεργασία µου µε τον Κάρλος Σάουρα κι ελπίζω στο
µέλλον να βγάλω ένα βιβλίο και για αυτό. Σ’ όλα τα στοιχεία υπάρχει
µια σχέση ζωγραφικής και φιλοσοφίας.

Η Ελλάδα και το φεστιβάλ…
Έχω ξανάρθει στην Ελλάδα. Έκανα κάποια γυρίσµατα για τον καλαµα-
τιανό, το συρτάκι µε έναν Έλληνα παραγωγό που ήξερα από το σχο-
λείο. Μετά ξαναήρθα µε τον Κόπολα για να κάνω κάποια γυρίσµατα
στον Παρθενώνα για την µικρού µήκους ταινία από το New York
stories. Τώρα, µ’ αρέσει πολύ που είµαι στην κριτική επιτροπή, διότι
µου δίνει την ευκαιρία να δω πολλές ταινίες σε λίγο χρόνο. Και πρέπει
να ξέρεις τι γίνεται στον κόσµο. Εξάλλου το φεστιβάλ της Θεσσαλονί-
κης είναι κυρίως για νέους δηµιουργούς. Στην Ιταλία οι νέοι δηµιουρ-
γοί γίνονται πολλές φορές υπερόπτες. Εδώ ελπίζω να είναι καλύτερα
και να υπάρχουν πολλές νέες ιδέες.

Συνέντευξη: Σωτήρης Mπαµπατζιµόπουλος

3 Όσκαρ και µια ακόµη υποψηφιότητα ως διευθυντής φωτογραφίας ή κινηµατογραφιστής
(cinematographer) όπως αρέσκεται να διευκρινίζει. ∆έος. Ένιωθα µικρός. Τον συνάντησα 
στις ετοιµασίες της έκθεσής του στο Μουσείο Φωτογραφίας. Η συζήτησή µας κύλησε όµορφα.
Μόνο εγώ µπορούσα να βγω κερδισµένος...

ΣτοράροBιττόριο
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‘‘∆εν κάνω φωτογραφία. Κάνω

κινηµατογράφηση. Εικόνες σε κίνηση.

Είναι ελληνική λέξη.

’’
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Κώστας Ξυκοµηνός
ηθοποιός της ταινίας
[…] Το πρώτο πράγµα που µου έκανε αίσθηση,
όταν ο Γιώργος ο Λάνθιµος µας έδωσε το σενά-
ριο, ήταν ότι οι ήρωες είναι σιωπηλοί! Αυτό όµως
δεν στερούσε, απ’ ό,τι είδα εξ’ αρχής, µια δράση.
Αργότερα ο Λάνθιµος, δουλεύοντας µ’ εµένα και
την υπόλοιπη οµάδα των ηθοποιών, λειτούργησε
πολύ σωστά. Με βάση το σενάριο µπορέσαµε ό-
λοι µαζί να αναπτύξουµε, κατά τον τρόπο που ή-
θελε και ο Γιώργος ο Λάνθιµος, τους διαλόγους
που ακούγονται στην ταινία. Στο σενάριο οι διά-
λογοι υπήρχαν σαν πρωτόλειο υλικό. Βασιζόµενοι
στη µέθοδο του Γιώργου, και πατώντας γερά στο
σενάριό του, είχαµε την ελευθερία να δουλέ-
ψουµε και να φτιάξουµε κάποιους διαλόγους.
Ό,τι αυτοσχεδιασµοί υπήρξαν ήταν οργανωµένοι.
[…] O αστυνοµικός που ερµηνεύω είναι κάποιος
πολύ ιδιόµορφος. Ο χαρακτήρας του είναι γεµά-
τος εµµονές. Έχει µια, θα έλεγα, «επιστηµονική»
αντίληψη πάνω στα πράγµατα της ζωής –και
στην προσωπική ζωή του αλλά και στις αναπαρα-
στάσεις που κάνει. Ζει τη ζωή του αναπαριστώ-
ντάς τη. Πολλές φορές δεν µετέχει, δεν µπορεί
να κοινωνήσει στα πράγµατα και µέσω της ανα-
παράστασης σκηνοθετεί ο ίδιος τη ζωή του.
[…] Όλη η ταινία είναι µια αναπαράσταση της
µοναξιάς αυτών των τριών ανθρώπων. Με α-
φορµή την αναπαράσταση, είναι µια µορφή προ-
σπάθειας επικοινωνίας αυτών των ανθρώπων, οι
οποίοι αδυνατούν να επικοινωνήσουν αλλιώς. Εί-
ναι η ένωση τριών µοναξιών µε αφορµή την α-
ναπαράσταση.
[…] Πιστεύω –και το έχω βιώσει αυτό και µε
τον Γιώργο το Λάνθιµο και µε άλλους νέους σκη-
νοθέτες που µ’ αρέσει να συνεργάζοµαι– ότι η
κινηµατογραφική εµπειρία είναι µια εµπειρία-παι-
δεία. Στην Ελλάδα είναι απούσα µια σχολή κινη-
µατογραφικής υποκριτικής –διότι είναι τελείως
διαφορετικοί οι κώδικες του να στήνεσαι µπρο-
στά σ’ ένα φακό από το να πατάς σ’ ένα σανίδι.
Στο εξωτερικό που υπάρχουν ανάλογες σχολές,
οι ηθοποιοί δεν θεατρινίζουν µπροστά στην κά-
µερα. Για ’µένα, το πρόβληµα του ελληνικού κινη-
µατογράφου είναι το σενάριο και η υποκριτική.
Παίζοντας σε ταινίες όλ’ αυτά τα χρόνια, µάθαινα
και ξανακέρδιζα το στοίχηµα του να βγάζεις την
αλήθεια σου µπροστά σε µια κάµερα.

Η πραγµατικότητα στην υπηρεσία της µυθο-
πλασίας, το κοινωνιολογικό ντοκιµαντέρ µε
µανδύα φιξιόν δράµατος, ένα ποίηµα του Μα-
γιακόφσκι και µια ανοιχτή συζήτηση για την ευ-
θανασία είναι µερικά µόνο από τα υλικά που
µπλέκει ο Καναδός Ντενί Κοτέ στο ανορθό-
δοξο κινηµατογραφικό του «πείραµα» που µας
ταξιδεύει έως τις άγνωστες Βορινές Πολιτείες
του Κεµπέκ. Γραµµένο από τον ίδιο τον σκηνο-
θέτη και τον πρωταγωνιστή του, Κριστιάν Λε
Μπλανκ, το σενάριο της ταινίας µοιάζει περισ-
σότερο µε ένα  πρόσχηµα για ένα ρεπορτάζ,
στη διάρκεια του οποίου θα γνωρίσουµε τους
ανθρώπους του Ράντισον, µιας πόλης-φάντα-
σµα, µε πληθυσµό 400 κατοίκων, 1.500 χιλιόµε-
τρα βόρεια από το Μόντρεαλ, την καθηµερινό-
τητά τους, τις σκέψεις και τις επιθυµίες τους.
Αφορµή για να βρεθούµε εκεί θα σταθεί ένα
αµφιλεγόµενο έγκληµα. Στην αρχή της ιστο-
ρίας, ο κεντρικός ήρωας (Κριστιάν) αποφασίζει
να τερµατίσει τη ζωή της άρρωστης µητέρας
του, που βρίσκεται κάτω από µηχανική υποστή-
ριξη. Αναγκασµένος να φύγει µακριά για να α-
ποφύγει τις νοµικές αλλά και ηθικές συνέπειες
της πράξης του, φτάνει στο Ράντισον, προσπα-
θώντας να κάνει µια νέα αρχή. Οι σχέσεις του

µε την τοπική κοινωνία, η αναζήτηση µιας και-
νούριας δουλειάς, οι συναντήσεις του µε τους
γείτονες είναι αυτά που συνθέτουν το βασικό ι-
στό της ταινίας, που µοιράστηκε το βραβείο
«Χρυσή Λεοπάρδαλη» (στην κατηγορία του
video) στο φετινό φεστιβάλ του Λοκάρνο.
Με µια κάµερα στο χέρι, ο Κοτέ ακολουθεί τον
πρωταγωνιστή του στις επαφές του µε τους
κατοίκους της πόλης (οι οποίοι παίζουν τους
εαυτούς τους), αλλά και στην εξερεύνηση του
αχανούς φυσικού τοπίου της περιοχής, που θυ-
σιάζεται σταδιακά στο βωµό της βιοµηχανο-
ποίησης. Εργοτάξια, χωµατερές, άδειοι δρόµοι,
ερηµικές τοποθεσίες, συνθέτουν το σκηνικό
της ταινίας που, σε πολλές στιγµές, µοιάζει µε
οικολογικό σχόλιο για την καταστροφή του πε-
ριβάλλοντος. Οι εµβόλιµες συζητήσεις των µα-
θητών της περιοχής στην τάξη για την ευθανα-
σία αλλά και την ενηλικίωση σε µια αποµονωµέ-
νη ζώνη, ενισχύουν την αίσθηση της έρευνας
που επιχειρεί ο σκηνοθέτης και δηµιουργούν
συνδέσεις µε την ψυχική κατάσταση του κε-
ντρικού ήρωα, αυτή του υπαρξιακού τρόµου
και της συναισθηµατικής κενότητας. Η δυσοίω-
νη ατµόσφαιρα, τόσο του περιβάλλοντος όσο
και της εσωτερικής κατάστασης του Κριστιάν,

ενισχύεται περισσότερο µε τον τρόπο που κι-
νηµατογραφείται η ιστορία. Οι χαµηλοί φωτι-
σµοί, τα ψυχρά χρώµατα, τα ασφυκτικά close
up στα πρόσωπα, η υπνωτική µουσική, οι αυτο-
σχέδιοι διάλογοι, λειτουργούν υπέρ ενός ψυ-
χολογικού σασπένς που αποστρέφεται κάθε
είδους µελοδραµατισµό και ηθικολογία. Ένα
φιλµ σκληρό, µετωπικό και εντελώς απογυµνω-
µένο από ανακουφιστικές ψευδαισθήσεις.

Tζ.Π.

» Oλύµπιον, 15:00

Bορινές πολιτείες / Les états nordiques
του Denis Côté (Kαναδάς, 2005)

Γιατί επιλέξατε την Κινέττα
ως φόντο της ταινίας σας;
Η Κινέττα και οι γύρω περιοχές
της Kορίνθου είναι τυπικά ελληνι-
κές περιοχές αλλά παράλληλα έ-
χουν κάτι το διεθνώς αναγνωρίσι-
µο. Συνυπάρχει η φυσική οµορφιά
και η καταστροφή της, καθώς και
οι µνήµες µιας άλλης εποχής.

Γιατί δεν µαθαίνουµε τίποτα
για τα πρόσωπα της ταινίας,
ούτε καν τα ονόµατά τους;
Η ταινία γενικότερα δεν δίνει πληροφορίες. Παρα-
τηρεί αυτό που συµβαίνει όταν οι άνθρωποι είναι
µόνοι τους ή όταν βρίσκονται µεταξύ τους.

Σε σύγκριση µε την προηγούµενη ταινία
σας, η Κινέττα διαφέρει αισθητά. Πώς απο-

φασίσατε να γυρίσετε κάτι τό-
σο πολύ διαφορετικό;
Η Κινέττα είναι η πρώτη προσωπική
µου ταινία. Στην προηγούµενη ταινία
είχα αναλάβει έναν πολύ συγκεκρι-
µένο ρόλο.Tην κινηµατογράφηση ε-
νός δεδοµένου σεναρίου, ηθοποιών
κλπ.

Μια ταινία καλλιτεχνικών αξιώ-
σεων όπως αυτή, τι τύχη µπο-
ρεί να έχει εισπρακτικά στις αί-
θουσες; ∆εν ήταν ρίσκο να γυρί-

σετε ένα φιλµ µάλλον φεστιβαλικών προδια-
γραφών µετά την επιτυχία του Καλύτερού
µου φίλου;
Η ταινία έχει το κοινό της (ανάµεσα σε ανθρώπους
σε όλο τον κόσµο), όπως κάθε ταινία, και απλά ελ-
πίζω να καταφέρει να φτάσει σε αυτό.Tο ρίσκο εί-

ναι µεγάλο όταν κάνεις ταινίες µεγάλου προϋπολο-
γισµού που έχουν σκοπό να φέρουν αυτά τα χρή-
µατα πίσω.

Σκοπεύετε να προωθήσετε την Κινέττα στις
αγορές και άλλων διεθνών Φεστιβάλ;
Η Κινέττα επιλέχθηκε από το διεθνές φεστιβάλ
του Tορόντο στο τµήµα discovery και από το διε-
θνές φεστιβάλ Bερολίνου στο τµήµα International
Forum of New cinema.

Παρακολουθείτε τους έλληνες σκηνοθέτες
της γενιάς σας;
Το Σπιρτόκουτο του Γιάννη Oικονοµίδη και το
Όνειρο του σκύλου του Άγγελου Φραντζή είναι
παραδείγµατα δύο ξεχωριστών, αξιόλογων και τε-
λείως διαφορετικών µεταξύ τους ταινιών από σκη-
νοθέτες της νέας γενιάς.

Συνεντεύξεις: Γιάννης Παλαβός

Πρόσωπα χωρίς ονόµατα
Γιώργος Λάνθιµος, σκηνοθέτης της ταινίας

Εργοτάξια, χωµατερές, άδειοι δρόµοι,
ερηµικές τοποθεσίες, συνθέτουν το
σκηνικό της ταινίας

Κατά τη διάρκεια του χειµώνα, στο άλλοτε δηµοφιλές και τώρα παρηκµα-
σµένο θέρετρο της Κινέττας, οι ζωές τριών προσώπων συνδέονται αναπά-
ντεχα: µια νεαρή κοπέλα, που ζει και εργάζεται στο άδειο ξενοδοχείο ως
καθαρίστρια, ένας υπάλληλος φωτογραφείου κι ένας αστυνοµικός µε πολι-
τικά ρούχα. Ο αστυνοµικός, παθιασµένος µε τα αυτοκίνητα, τα κασετόφω-
να και τις ρωσίδες, βρίσκεται εκεί για να κάνει αναπαραστάσεις εγκληµά-
των που έγιναν στην περιοχή. Για το σκοπό αυτό χρησιµοποιεί τη νεαρή
καθαρίστρια και τον φωτογράφο. Η κοπέλα ενθουσιάζεται µε το ρόλο της,
ενώ ο φωτογράφος την ερωτεύεται. Ο αστυνοµικός από την άλλη, µην
µπορώντας να αγοράσει την BMW των ονείρων του, παρασύρεται σε βόλ-
τες µε καρτ και νύχτες µε ρωσίδες πόρνες. Η δεύτερη µεγάλου µήκους
ταινία του Γιώργου Λάνθιµου (το 2001 είχε συν-σκηνοθετήσει µε το Λάκη
Λαζόπουλο το φιλµ Ο καλύτερός µου φίλος) είναι ένα πρωτότυπο, αισθητικά
και αφηγηµατικά, κινηµατογραφικό πείραµα, ασυνήθιστο για την εγχώρια
κινηµατογραφία. Ελάχιστοι διάλογοι, ελλειπτική πλοκή, στυλιζαρισµένη φω-
τογραφία, κινηµατογράφηση µε κάµερα στο χέρι και εκτεταµένα µονόπλα-
να συνθέτουν το ιδιαίτερο σύµπαν της Κινέττας. Μπροστά στο φακό, το ά-
δειο ξενοδοχείο µετατρέπεται στο ιδανικό σκηνικό που τονίζει τη µονα-
ξιά και την αδυναµία επικοινωνίας των τριών χαρακτήρων. Γ.Π.

» Oλύµπιον, 22:30

Kινέττα [ EΛΛHNIKOΣ KIN/ΦOΣ 2005 - ∆IEΘNEΣ ∆IAΓΩNIΣTIKO ] 
του Γιώργου Λάνθιµου (2005)

Ένας αστυνοµικός, µια καθαρίστρια κι ένας φωτογράφος
αποτελούν ένα παράξενο και µοναχικό τρίο µε φόντο 
το άδειο θέρετρο της Κινέττας
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Ένας νεαρός πατέρας ψάχνει τη χαµένη εξάχρονη κόρη του (έχει πέσει
θύµα απαγωγής… ίσως). Ένα µυαλό στα όρια της σχιζοφρένειας ψάχνει
τρόπο να απαλλαγεί από τους δαίµονες του. Ένα πρόσωπο εγκλωβισµέ-
νο στα βασανιστικά close-up µιας κινηµατογραφικής κάµερας, γράφει
πάνω του το θρυµµατισµένο κόσµο και την οδύνη µιας ταραγµένης ψυ-
χής. Ένας ηθοποιός βρίσκει στο κλειστοφοβικό σύµπαν ενός «παραβα-
τικού» ανεξάρτητου αµερικανού σκηνοθέτη τον ιδανικό χώρο για να
παραδώσει ένα καθηλωτικό ερµηνευτικό masterclass, που ισορροπεί
θαυµάσια µεταξύ τρέλας και λογικής.
Και το όνοµά του είναι Γουίλιαµ Κην. Μόνος και άστεγος, ζει µε κάποιο
αναπηρικό επίδοµα στην καρδιά της Νέας Υόρκης και στην άκρη της
τρέλας. Βουτηγµένος στην ενοχή για µια απώλεια που µπορεί να είναι
και αποκύηµα της φαντασίας του, προσπαθεί να ξεχάσει τον πόνο µε
αλκοόλ, σφηνάκια κόκας και ανώνυµο σεξ στις τουαλέτες των µπαρ, χω-
ρίς να τα καταφέρνει. Νοικιάζει ένα δωµάτιο ξενοδοχείου, ψάχνει για
δουλειά, γνωρίζει µια νεαρή µητέρα (Λυν) και την 6χρονη κόρη της (Κί-
ρα), ίσως µαζί τους κάνει µια καινούρια αρχή. Όµως το ταραγµένο µυα-
λό του, του επιτίθεται διαρκώς προκαλώντας τον σε επικίνδυνες συµπε-
ριφορές που µπορεί να αποδειχθούν καταστροφικές για την καινούρια
και ανυποψίαστη «οικογένειά» του.
Κινούµενο ανάµεσα στο θρίλερ και το ψυχόδραµα, το Keane (όπως και
οι δύο προηγούµενες ταινίες του Κέριγκαν Κόντρα Ξύρισµα και Κλερ Ντο-
λάν) είναι πάνω από όλα µια κλινική υποκειµενική σπουδή για τη σχιζο-
φρένεια και ένα σκοτεινό ταξίδι στον κόσµο των προσωπικών εµµονών
έως το χείλος της αβύσσου. Με µια κάµερα που παρακολουθεί από α-
πόσταση αναπνοής τον ήρωα της ταινίας, µε µια λαχανιασµένη κινηµα-
τογράφηση σε πραγµατικό χρόνο και σε πολυσύχναστους δηµόσιους
χώρους και µε µια τραχιά ξεπλυµένη µπλε φωτογραφία, ο Κέριγκαν τολ-

µά µια υπερ-ρεαλιστική και σύνθετη µελέτη ενός χαρακτήρα που γυρεύ-
ει την ανθρώπινη επαφή, χωρίς αφηγηµατικά τεχνάσµατα και φτηνούς
µελοδραµατισµούς. Ωµά οδυνηρή, ανελέητη και την ίδια στιγµή απρό-
βλεπτα ευαίσθητη.
Η ψυχή της ταινίας είναι φυσικά ο Ντάµιαν Λούις (των ελληνικών Νυ-
φών, του Dreamcatcher και του Unfinished), ο οποίος δίνει ένα ακαταµά-
χητο ρεσιτάλ νατουραλιστικής ερµηνείας (βγαλµένη θαρρείς από την πι-
νακοθήκη ηρώων του Κασσαβέτη), ψυχωτικής ενέργειας και σπαρακτι-
κής ευαισθησίας, ειδικά στις σκηνές µε τη µικρή και εξίσου εκθαµβωτι-
κή Abigail Breslin (που είδαµε τελευταία στο Signs του Σάιµαλαν).

Tζ.Π.

» Ciné Φρίντα Λιάππα, 18:00

Keane [ EI∆IKEΣ ΠPOBOΛEΣ ] 
του Lodge Kerrigan (HΠA, 2004)

Σαµ Πέκινπα ή Τζον Σέιλς; Ο θησαυρός της Σιέρα Μάδρε ή το
Μοναχικό Αστέρι; Τόµι Λι Τζόουνς χωρίς συγκρίσεις, στην καλύ-
τερη ερµηνεία της καριέρας του (βραβείο ανδρικού ρόλου
στις Κάνες το  2005) και σε ένα έξοχο σκηνοθετικό ντεµπού-
το που θα µπορούσε να εγείρει τη ζήλια πολλών βετεράνων
της κάµερας. Με µια περσόνα που έχει ενδυθεί κι άλλες φο-
ρές στο παρελθόν, αυτή του γκριζοµάλλη παλιοµοδίτη καου-
µπόι, µε το αριστοτεχνικό σενάριο του Μεξικανού Γκιλιέρµο
Αριάγα (Χαµένες Αγάπες, 21 Γραµµάρια), βραβευµένο κι αυτό
στις Κάνες, και µε ένα ιδιόρρυθµα θλιµµένο ταξίδι στη χώρα
της φιλίας, της απώλειας και των τύψεων, αλλά και µε συµπα-
ραγωγό τον Γάλλο Λικ Μπεσόν, ο ταλαντούχος ηθοποιός κάνει
την έκπληξη.
Το µοντέρνο αυτό γουέστερν ξεκινάει µε το θάνατο ενός Μεξι-
κανού λαθροµετανάστη, του Μελκιάδες Εστράδα, ο οποίος πυ-
ροβολείται κατά λάθος από ένα ρηχό αλλά αρκετά φιλόδοξο
νεαρό συνοριοφύλακα, ονόµατι Μπάρι Πέπερ. Το πτώµα του
θάβεται βιαστικά σε ένα ρηχό τάφο στην έρηµο του Τέξας, για
να βρεθεί αργότερα από αγνώστους και να µεταφερθεί στο κοι-
µητήριο της πόλης. Κανένας δεν φαίνεται να νοιάζεται για το
νεκρό και την εξιχνίαση του εγκλήµατος, εκτός από τον Πητ
Πέρκινς, έναν εργοδηγό σε κάποιο ράντσο της περιοχής και φί-
λο του Μελκιάδες. Όταν θα εντοπίσει τον υπεύθυνο για το θά-
νατο του φίλου του, θα τον απαγάγει και θα τον αναγκάσει σε
ένα ταξίδι µε προορισµό το χωριό του Μελκιάδες στο Μεξικό,
εκεί όπου θα αναπαυτεί για πάντα το σώµα του.
Αυτές τις τρεις ταφές του νεκρού ήρωα, αλλά και την περιπλά-
νησή του στο τραχύ Tex-Mex τοπίο της αµερικανικής µεθορίου
παρακολουθεί το The Three Burials of Melquiades Estrada, µέσα
από µια ιστορία εκδίκησης ή καλύτερα απονοµής δικαιοσύνης
που εξετάζει µε πικρό αλλά και γενναιόδωρο τρόπο ζητήµατα
όπως η θνητότητα, ο ρατσισµός, η απουσία ανθρωπισµού, το
λίγο της σηµασίας της ανθρώπινης ζωής.

Άγρια λυρικές εικόνες (το δάγκωµα ενός φιδιού), στιγµιότυπα
κωµικής παράνοιας (το βούρτσισµα των µαλλιών του νεκρού
που σχεδόν ακουµπάνε τους θάµνους), αλλά και ποιητικές
στιγµές (ένα κορίτσι σε µια αποµονωµένη καντίνα στην έρηµο
που παίζει Σοπέν σε ένα ακούρδιστο πιάνο), συνθέτουν τον
οπτικό καµβά αυτού του λυτρωτικού παραµυθιού που απο-
στρέφεται κάθε τι µελοδραµατικό και αφοριστικό στη σκια-
γράφηση της ανθρώπινης συµπεριφοράς.
Χωρισµένη σε τέσσερα κεφάλαια (τις τρεις ταφές και το ταξίδι
στην έρηµο), η ιστορία της ταινίας ξεδιπλώνεται µε τον τρόπο
που µας έχει επιδείξει µέχρι σήµερα ο ταλαντούχος Αριάγα.
Με σπασµένη αφήγηση και χρονικές εναλλαγές, µε διαφορετι-
κές οπτικές γωνίες και µε ένα µπουκέτο από γοητευτικούς και
πολυδιάστατους χαρακτήρες, µε πρώτο και καλύτερο τον Τόµι
Λι Τζόουνς που ταυτόχρονα διευθύνει το υλικό του µε φυσι-
κότητα και λεπτότητα. Εκτός από το εξαιρετικό πολυεθνικό κα-
στ έχει στο πλευρό του και την εκφραστική φωτογραφία του
Άγγλου Κρις Μένγκες (Μάικλ Κόλινς, Ο µποξέρ, Ο καλός κλέφτης,
Βρώµικα όµορφα πράγµατα), ο οποίος αποτυπώνει µε ζωηρά
χρώµατα όλα τα αρώµατα της τεξανικής ερήµου, σ’ αυτή τη
δονκιχωτική περιπλάνηση των ηρώων έως την τελική λύτρωση.
Την απολαµβάνουµε λοιπόν.

Tζ.Π.

» Oλύµπιον, 20:00

• Πριν από την προβολή της ταινίας Oι τρεις ταφές του Mελκιά-
δες Eστράδα, θα προβληθεί η µικρού µήκους ταινία του
Guillermo Arriaga, Rogelio (Mεξικό, 2000)

Oι τρεις ταφές του Mελκιάδες Eστράδα [ EI∆IKEΣ ΠPOBOΛEΣ ] 
The three burials of Melquiades Estrada [ MEΞIKANIKOΣ KINHMATOΓPAΦOΣ ]
του Tommy Lee Jones (HΠA-Γαλλία, 2005)

Tαινία ωµά οδυνηρή, ανελέητη
και την ίδια στιγµή απρόβλεπτα ευαίσθητη

Ένα έξοχο σκηνοθετικό ντεµπούτο του Tόµι Λι Tζόουνς,
που θα µπορούσε να εγείρει τη ζήλια πολλών βετεράνων
της κάµερας
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Μπέλφαστ, 1970. Στην πόλη, οι βοµβιστικές ε-
πιθέσεις και οι ένοπλες συγκρούσεις είναι στο
αποκορύφωµά τους. Η πόλη είναι χωρισµένη
στα δύο: στις συνοικίες των Καθολικών και σ’
αυτές των ∆ιαµαρτυρόµενων. Όµως αυτή η δι-
αίρεση για τον Micky Boyle ή "Mickybo" και το
φίλο του Johnjo δεν υπάρχει. Ο MickyBo είναι
ένας 10χρονος καθολικός που ζει µαζί µε τις 5
αδελφές του, προσπαθώντας να κερδίσει την
προσοχή της µητέρας του και την αποδοχή
του πατέρα του. Σε αντίθεση µε το φίλο του, ο
Johnjo είναι µοναχογιός και απολαµβάνει της
προσοχής από τον πατέρα του. Η οικογενεια-
κή ζωή του Johnjo είναι ασταθής, αφού ο πατέ-
ρας του απατά τη µητέρα του. Όµως οι δύο
φίλοι ζουν σ’ ένα άλλο σύµπαν: ζουν στο κό-
σµο του κινηµατογράφου. Έχοντας παρακο-
λουθήσει τη θρυλική ταινία γουέστερν Butch
Cassidy and the Sundance Kid, σχηµατίζουν τη
δική τους συµµορία. Αντίπαλοί τους, µια οµάδα

νεαρών που διαρκώς παρενοχλεί τον
Mickybo και ένας ηλικιωµένος. Ο
Mickybo και ο Johnjo αποφασίζουν να
ζήσουν το δικό τους γουέστερν. «Κα-
ταζητούµενοι» επειδή απέδρασαν α-
πό τα σπίτια τους, ζουν τη ζωή των
παράνοµων στην Άγρια ∆ύση.
Βασισµένη σ’ ένα θεατρικό έργο, η
ταινία διακρίνεται από µια ρεαλιστική,
παρά νοσταλγική, προσέγγιση στην εποχή.
Όπως δηλώνει και ο σκηνοθέτης της, είναι µια
ταινία «για το Μπέλφαστ, όχι για τα Troubles. Είναι
µια ταινία για την παιδική ηλικία, όταν αντιλαµβάνε-
σαι ότι ο κόσµος και οι γονείς σου δεν είναι τέλει-
οι». Η αφήγηση επικεντρώνεται στη σχέση µε-
ταξύ των δύο αγοριών: η παιδική φιλία είναι έ-
νας κόσµος από µόνη της. Τα δύο παιδιά ζουν
µε ένταση µια καθ’ όλα συναρπαστική ζωή. Η
δεδοµένη κοινωνική κατάσταση –είναι η πε-
ρίοδος των "Troubles" στη Βόρεια Ιρλανδία–
ρίχνει βαριά τη σκιά της στην ιστορία και κατά
κάποιο τρόπο καθορίζει και την κατάληξη στη
σχέση των δύο φίλων. Έτσι θα µπορούσαµε να
πούµε ότι είναι µια ταινία για το τέλος της παι-
δικής ηλικίας, για την κατάρρευση των ονείρων,

για τη βίαιη είσοδο στον κόσµο των ενηλίκων.
Όπως σηµειώνει µια κριτική, η ταινία δεν αφο-
ρά µόνο «την απώλεια της αθωότητας δύο παι-
διών. Αφορά κυρίως την απώλεια της αθωότητας
µιας ολόκληρης γενιάς που µεγάλωσε στη Βόρεια
Ιρλανδία κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου».

» Ciné Σταύρος Tορνές, 11:00

E¶ANA§H¶TIKH ¶POBO§H
Zάχαρη / Sugar
των Reynold Reynolds & Patrick Jolley (Iρλανδία-HΠA, 2005)

» Ciné Tζον Kασσαβέτης, 13:00

Tαινία που αφορά κυρίως στην απώλεια
της αθωότητας µιας ολόκληρης γενιάς,
που µεγάλωσε στη Βόρεια Ιρλανδία κατά
την περίοδο των “Troubles”

O Mίκιµπο κι εγώ /Mickybo and me
του Terry Loane (Iρλανδία-M. Bρετανία, 2004)

Η Anna έχει µόλις αποφοιτήσει από
τη θεολογική σχολή και είναι πα-
ντρεµένη µε τον Frank. Προσπα-
θούν εδώ και χρόνια να αποκτή-
σουν παιδί, αλλά χωρίς κανένα απο-
τέλεσµα: αποδίδουν την ατεκνία
τους στο θέληµα του Θεού. Η Anna
αποφασίζει να αποδεχτεί µια προ-
σωρινή θέση, ως εφηµέριος στις
γυναικείες φυλακές. Εκεί θα συνα-
ντήσει µία τρόφιµο, την Kate. Μυ-
στηριώδης και εσωστρεφής, η Kate
προκαλεί το ενδιαφέρον των συ-
γκρατουµένων της: φήµες ότι κατέ-
χει ιδιαίτερες δυνάµεις κυκλοφο-
ρούν στο περιβάλλον της φυλακής.
Μια από τις κρατούµενες, η Marion,
η οποία είναι εξαρτηµένη από τα
ναρκωτικά, ζητά τη βοήθειά της και τα αποτε-
λέσµατα της επέµβασής της είναι θεαµατικά.
Το γεγονός αυτό και η προσωπικότητα της
Kate προκαλούν αντιπάθειες: η Jossi που ελέγ-
χει τη φυλακή και πουλά ναρκωτικά, δυσαρε-
στείται. Η Anna προσπαθεί να προσεγγίσει και
να γνωρίσει την Kate, ενώ αυτή είναι µάλλον α-
διάφορη για τις προσπάθειες της. Η Kate έλ-
κεται από τον Henrik, έναν φύλακα. Εν τω µε-
ταξύ, η Anna µένει έγκυος και το γεγονός αυτό
τη θέτει προ ενός σοβαρού διλήµµατος.
Τα δύο κεντρικά πρόσωπα της ταινίας –η νεα-
ρή εφηµέριος και η χαρισµατική κρατούµενη–
δηµιουργούν µια αντίθεση µε το ψυχρό και
γκρίζο περιβάλλον της φυλακής. Σ’ αυτές τις
δύο γυναίκες –στην πρώτη πιο έκδηλα από τη
δεύτερη– µπορούµε να διακρίνουµε µια διάθε-
ση προσφοράς. Ωστόσο στιγµατίζονται από έ-
να τραύµα, µια ανοιχτή πληγή: τα ναρκωτικά, η
µοναξιά, η αβάσταχτη ενοχή για το παρελθόν,
το πρόβληµα της γονιµότητας. Όλη η δραµατι-

κή πλοκή περιστρέφεται γύρω από το πώς αυ-
τά τα πρόσωπα συνδιαλέγονται µε το πρόβλη-
µα και πώς εντέλει συντρίβονται απ’ αυτό. Το
µεταφυσικό στοιχείο –η θρησκευτική πίστη
και το θείο χάρισµα– βρίσκεται διαρκώς στο
φόντο της ταινίας. Υποβάλλει ένα κλίµα, όµως
δεν είναι το κυρίως θέµα της ταινίας: εδώ έ-
χουµε µια ιστορία για βασανισµένες ψυχές
που ζητούν λύτρωση. Αυτό που καταγράφει η
αφήγηση είναι η αδυναµία της ανθρώπινης φύ-
σης µπροστά στο κακό: καµία βούληση ή κα-
µία θρησκεία δεν µπορούν να αποτρέψουν την
εκδήλωση του κακού· και αυτό συνιστά την
ανθρώπινη τραγωδία.
Η ταινία ακολουθεί τους κανόνες του ∆όγµα-
τος: είναι η υπ’ αριθµ. 34 της σειράς. Μεταξύ
άλλων βραβείων, η ταινία κέρδισε στα Φεστι-
βάλ της Valladolid και του Sao Paulo το ειδικό
βραβείο της επιτροπής, ενώ σ’ αυτό του
Bordeaux το βραβείο κοινού.

» Ciné Σταύρος Tορνές, 18:00

Αυτό που καταγράφει η αφήγηση, είναι η αδυναµία
της ανθρώπινης φύσης µπροστά στο κακό.

Στα δικά σου χέρια / Forbydelser
της Annette K. Olesen (∆ανία, 2004)

[…] Το καλοκαίρι του 2002
ο Fupz (σεναριογράφος
Kim Fupz Aakeson), o Ιb (ο
παραγωγός Ιb Tardini) και ε-
γώ συναντηθήκαµε µαζί µε
µια οµάδα εξαίρετων ∆α-
νών ηθοποιών, που συµφώ-
νησαν να συµµετέχουν σε
µια ταινία χωρίς καλά-καλά
να γνωρίζουν για τι ακριβώς
επρόκειτο. Ο ήλιος έλαµπε,
όλοι ήταν ηλιοκαµένοι και
ευτυχισµένοι και προετοιµά-
ζονταν για τις διακοπές τους. Έτσι η ατµόσφαιρα ή-
ταν υπέροχη και εγώ ήµουν πολύ ψηλά στην υπό-
ληψή τους. Ήταν τρεις άνδρες και οκτώ γυναίκες.
Άρχιζαν να µαντεύουν για το τι ακριβώς επρόκειτο
να συµβεί πριν ακόµα ο καφές βράσει. Ωστόσο πέ-
ρασαν άλλοι δύο µήνες πριν διαλύσουµε την τερα-
τώδη φήµη ότι η ταινία διαδραµατιζόταν σ’ ένα γυ-
ναικείο µοναστήρι. Μπορέσαµε τότε να αποκαλύ-
ψουµε ότι η ταινία διαδραµατιζόταν σε κάτι που ή-
ταν το τελείως αντίθετο ενός µοναστηριού: στη γυ-
ναικεία πτέρυγα µιας φυλακής. Πριν απ’ αυτό ο
Fupz και εγώ περάσαµε δύο µήνες κάνοντας έρευ-
να για τους ιερείς, τους ναρκοµανείς, τους γιατρούς
στα κέντρα γονιµότητας και επίσης το προσωπικό
και τους ενοίκους των φυλακών της ∆ανίας. Μιλού-
σαµε για αφοσίωση, εµπιστοσύνη, πίστη σε αντίθε-
ση µε τη γνώση, τις επιλογές, τα θαύµατα, τη φιλαν-
θρωπία, τους νόµους της κοινωνίας. Σε αντίθεση, µ’
αυτούς της ηθικής και την πίστη, την ενοχή, τη
ντροπή, τη µοναξιά και τα εγκλήµατα.
[…] Γράψαµε την ιστορία της Anna, µιας εφηµέρι-
ου, που συναντά την Kate, µια αµαρτωλή. Μια ιστο-
ρία που θέτει ερωτήµατα πάνω στην έννοια ενός

εγκλήµατος που µπορεί να τιµωρη-
θεί από τους νόµους της κοινωνίας
και ενός που δεν µπορεί: µια ιστο-
ρία για την τόλµη ή την ατολµία του
να παραδίδεσαι, του να προσφέρεις
τη ζωή σου στα χέρια κάποιου άλ-
λου, εκτός του εαυτού σου.
[…] Λίγο πριν καταστρώσουµε την
ιστορία της ταινίας αφήσαµε τους
ηθοποιούς µας να διερευνήσουν
τους χαρακτήρες που θα υποδύο-
νταν. Μετά τους πήγαµε σε µια φυ-
λακή. Τα µαύρισµα του ήλιου και η

ευτυχία εξαφανίσθηκαν µε τον ερχοµό του χειµώ-
να και αντικαταστάθηκαν από µεγάλη σοβαρότητα,
αυτοσυγκέντρωση και απορρόφηση από την ιστο-
ρία. Τότε όλοι ξέραµε.
[…] Εγκατασταθήκαµε στην πτέρυγα της κρατικής
φυλακής του Nyborg λίγο µετά από µια επίθεση σ’
ένα δεσµοφύλακα, και έτσι υπήρχε ένταση στην α-
τµόσφαιρα. Για πολλούς από µας η υποκριτική σ’ έ-
να χώρο όπου στεγάζεται η αληθινή ζωή και οι
πραγµατικοί άνθρωποι της ιστορίας µας, ήταν µια α-
ληθινά συντριπτική εµπειρία. Και αυτή ακριβώς ή-
ταν η περίπτωση της φυλακής, όπου είδαµε και συ-
ναντήσαµε ανθρώπους που εξέτιαν εκεί ποινή ή
εργάζονταν σε µια καθηµερινή βάση. Και επίσης το
ίδιο ίσχυε στην περίπτωση του κεντρικού νοσοκο-
µείου όπου, σε περισσότερες της µίας περιπτώσε-
ων, γίναµε µάρτυρες τραγωδιών, τις οποίες προσε-
κτικά και µε σεβασµό προσπαθήσαµε να απεικονί-
σουµε όσο το δυνατό πιο πιστά και πιο κοντά στη α-
ληθινή ζωή.

(∆ήλωση στις σηµειώσεις για την παραγωγή 
της ταινίας και στο δανέζικο 

κινηµατογραφικό περιοδικό Film τ. 34)
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Annette K. Olesen
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Ο John Reed υπήρξε ένας από τους πιο σηµαντικούς αµερικανούς δη-
µοσιογράφους των αρχών του 20ού αιώνα. Απόφοιτος του Harvard, µέ-
λος του κύκλου των διανοούµενων του Greenwich Village, στρατεύτηκε
πολιτικά στο αριστερό κίνηµα. Σ’ αυτόν οφείλουµε την καταγραφή –εκ
των έσω– των τεκταινοµένων κατά τη διάρκεια της Οκτωβριανής επανά-
στασης του 1917 στη Ρωσία.
Το 1913 ο Reed, µετά την εµπλοκή του σε µια απεργία στο New Jersey
(που είχε ως αποτέλεσµα τη φυλάκισή του), πέρασε στο Μεξικό σε δη-
µοσιογραφική αποστολή. Κάλυπτε τα γεγονότα που οδήγησαν στην ε-
γκαθίδρυση της Μεξικάνικης δηµοκρατίας το καλοκαίρι του 1914. Γεγο-
νότα που ξεκίνησαν µε την πτώση του δικτάτορα Porfirio Diaz το 1910,
την αγροτική εξέγερση του Emiliano Zapata το 1911, και την τελική επί-
θεση του Pancho Villa –διαβόητου ληστή στις ΗΠΑ– το 1913.
Αυτή την τελευταία φάση παρακολουθεί ο Reed. Η ταινία επικεντρώνε-
ται στις εµπειρίες των ανταρτών: Καταγράφει τη διαδροµή του δηµοσιο-
γράφου µέσα σε µια εξεγερµένη χώρα. Τα ρεπορτάζ που έγραψε ο
Reed δεν µπορούν να θεωρηθούν ως «αντικειµενική δηµοσιογραφία», α-
φού σκοπό είχαν να υποστηρίξουν την επανάσταση. Παρόλα αυτά, θεω-
ρούνται από τα καλύτερα του είδους και σχολιάστηκαν µε φράσεις ό-
πως «το καλύτερο ρεπορτάζ που έχει γίνει», κυρίως γιατί απεικονίζουν
την ατµόσφαιρα των γεγονότων.
Αυτή είναι η πρώτη ταινία του σκηνοθέτη Paul Leduc, από τα πιο σηµα-

ντικά πρόσωπα του Μεξικάνικου σινεµά. Ο Paul Leduc υπήρξε µαθητής
του µεγάλου Γάλλου ντοκιµαντερίστα Jean Rouch και ο ίδιος έχει µια
σηµαντική προϋπηρεσία στα ντοκιµαντέρ.

» Ciné Σταύρος Tορνές, 13:00

Aκατάβλητο Mεξικό / Reed, México insurgente
του Paul Leduc (Mεξικό, 1970)

Ο νεαρός ιερέας πατήρ Amaro έχει
µόλις χρισθεί ιερέας και πηγαίνει
στην πόλη Los Reyes για να εκπαι-
δευτεί από τον πατήρ Benito. Ο πα-
τήρ Benito έχει ένα µυστικό: έχει ε-
ρωµένη την ιδιοκτήτρια ενός εστια-
τορίου, την Augustina. Η σχέση αυτή
είναι κοινό µυστικό και καλύπτεται
τόσο από τις θρησκευτικές όσο και
από τις πολιτικές αρχές. Ο πατήρ
Benito χρηµατοδοτεί τις αγαθοερ-
γίες και τις φιλανθρωπίες, κάνοντας
ιδιωτικές βαπτίσεις για τον τοπικό
βαρώνο ναρκωτικών. Έχοντας ένα
τέτοιο µέντορα, είναι αναµενόµενο
ο πατήρ Amaro να ακολουθήσει µια ανάλογη
πορεία: ερωτεύεται τη γοητευτική κόρη της
Augustina,Amelia. Σύντοµα θα γίνουν εραστές
και ο πατήρ Amaro θα προσπαθήσει να καλύ-
ψει το γεγονός υποκρινόµενος ότι διατηρεί
µαζί της µια πνευµατική σχέση. Όµως η σχέση
αυτή έχει µια απρόοπτη εξέλιξη, καθώς η
Amelia µένει έγκυος…
Χρησιµοποιώντας τη φόρµα του κοινωνικού
µελοδράµατος, η σκηνοθεσία εστιάζει στην υ-
ποκρισία που υπάρχει µέσα στους κόλπους
της καθολικής εκκλησίας. Στο κέντρο της δρα-
µατικής πλοκής υπάρχει ένας αντιφατικός και
γεµάτος αντιθέσεις χαρακτήρας, ο νεαρός ιε-
ρέας Amaro. Αυτό που παρακολουθούµε είναι
τη διαδροµή που θα διαγράψει κατά τη διάρ-
κεια της αφήγησης. Ως ένας εσωστρεφής νεα-
ρός ιερέας απορροφηµένος στις σκέψεις του,
εισβάλλει στον αληθινό κόσµο. Εκτεθειµένος
στα βέλη του έρωτα ο πατήρ Amaro θα ανακα-
λύψει τις αληθινές δυνάµεις που κυβερνούν

τον κόσµο -την επιθυµία και τον πόθο– και αυ-
τό θα τον αλλάξει ολοκληρωτικά. Ο πατήρ
Amaro είναι ένα τραγικό πρόσωπο καθώς ανα-
καλύπτει την αληθινή ζωή και ζει για πρώτη
φορά τις αντιφάσεις της: τις χαρές και τις λύ-
πες της.
Η ταινία προκάλεσε θύελλα διαµαρτυριών εκ
µέρους οργανώσεων της καθολικής εκκλησίας
και οι αναµενόµενες πιέσεις για λογοκρισία α-
σκήθηκαν. Παρόλα αυτά υπήρξε µια από τις
σηµαντικές εισπρακτικές επιτυχίες του Μεξι-
κάνικου κινηµατογράφου.
Η ταινία βασίζεται σ’ ένα µυθιστόρηµα του
19ου αιώνα του πορτογάλου Jose Maria d’ Eca
de Queiroz, διασκευασµένο και προσαρµο-
σµένο στη σύγχρονη πραγµατικότητα. Ήταν υ-
ποψήφια για το Όσκαρ ξένης ταινίας. Ο σκη-
νοθέτης Carlos Carrera έχει ένα όχι ευκατα-
φρόνητο σηµαντικό παρελθόν σαν σκηνοθέ-
της animation.

» Ciné Σταύρος Tορνές, 23:00

Tο πάθος του Πατέρα Aµάρο
El crimen del Padre Amaro

του Carlos Carrera (Mεξικό, 2002)

Carlos Carrera

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΞΙΚΟ
[…] Η ταινία βασίζεται σ’ ένα πορτογαλικό µυθι-
στόρηµα του 19ου αιώνα. Μου προκάλεσαν το εν-
διαφέρον αυτοί οι παράξενοι χαρακτήρες –οι ιε-
ρείς– και ήθελα να µάθω περισσότερα γι’ αυτούς
και για τον τρόπο που χρησιµοποιούν την πίστη των
άλλων ανθρώπων για να αποκτήσουν περισσότερα
χρήµατα ή εξουσία για τις επιδιώξεις τους. Χρειά-
στηκαν αρκετά χρόνια για να µαζέψω χρήµατα, κυ-
ρίως λόγω της αµφιλεγόµενης φύσης του υλικού. Η
Καθολική Εκκλησία είναι πολύ δυνατή στο Μεξικό.
Μια συντηρητική οργάνωση ήθελε να απαγορευτεί
η ταινία και ξεκίνησε εκστρατεία στο internet ενα-
ντίον της. Μια άλλη οµάδα, «Οι στρατιώτες του Χρι-
στού», απειλούσαν µε τοποθέτηση βοµβών στους
κινηµατογράφους.
[…] Η πρόθεσή µου ήταν να κάνω µια ταινία για
την υποκρισία, µε την κεντρική ιστορία της ταινίας
να είναι µια µελαγχολική ερωτική ιστορία. Αυτή ή-
ταν η αρχική µου πρόθεση. ∆εν ήθελα να κάνω µια
ταινία που να προκαλέσει διαµάχες. ∆εν ήθελα να
ασκήσω κριτική στην Εκκλησία. Μεγάλωσα σε µια
συντηρητική καθολική οικογένεια και φοίτησα σ’ έ-
να καθολικό σχολείο· γι’ αυτό µ’ ενδιέφερε το αν-
θρώπινο στοιχείο που υπήρχε πίσω από την εικόνα
του ιερέα. Η Εκκλησία είναι ανθρώπινη οργάνωση
και πολιτικά είναι πολύ δυνατή. Θα βρεις σ’ αυτήν
όλα τα ελαττώµατα που µπορούν να έχουν οι άν-
θρωποι. Ήθελα να αφηγηθώ µια ανθρώπινη ιστο-
ρία, µια ιστορία για την αδυναµία του κεντρικού χα-
ρακτήρα.
[…] Μου ήταν πολύ εύκολο να προσαρµόσω την ι-
στορία στη σύγχρονη πραγµατικότητα του Μεξικού.
Υπάρχουν αρκετά πράγµατα που δεν έχουν αλλάξει
στην εκκλησία από την εποχή του 19ου αιώνα.
Όπως, για παράδειγµα, η υποχρέωση για αγαµία
των ιερέων είναι ακόµα αµετάβλητη.
[…] Υπήρξαν πολύ λίγα πράγµατα στην ιστορία
που αλλάξαµε. Εισάγαµε την ιδέα για το «ξέπλυµα»
των χρηµάτων και τη διακίνηση ναρκωτικών: κάνα-
µε κάποιες αλλαγές, αλλά το κεντρικό θέµα του µυ-
θιστορήµατος παρέµεινε άθικτο.

ΟΙ ΗΘΟΠΟΙΟΙ
[…] Όταν ο Gael (Carcia Bernal) διάβασε για πρώ-
τη φορά το σενάριο, δεν ήταν ένας µεγάλος σταρ.

Στην πραγµατική ζωή έµοιαζε περισσότερο µε τον
τύπο της ταινίας Y Tu Mama Tambien, ωστόσο τον
εµπιστεύτηκα για να υποδυθεί το ρόλο του ιερέα
και έκανε µια εξαιρετική δουλειά. Πολλούς από
τους δεύτερους ρόλους δεν τους υποδύονται ηθο-
ποιοί. Γενικά, δε µ’ ενδιαφέρει αν οι ηθοποιοί µου
είναι από την τηλεόραση, το θέατρο ή το δρόµο,
φτάνει να είναι κατάλληλοι για το ρόλο.

Η ΜΟΥΣΙΚΗ
[…] ∆εν µ’ αρέσει η µουσική να «εικονογραφεί»
συναισθήµατα, υποδεικνύοντας στους θεατές πώς
να αισθανθούν. Προτιµώ να αφήσω τα συναισθήµα-
τα να προκύπτουν από τις καταστάσεις. Ήθελα να
χρησιµοποιήσω τον ήχο της γης και τον ήχο του ου-
ρανού για να αποδώσω το ότι ο Θεός παρακολου-
θεί τα µικρά ανθρωπάκια από ψηλά.

ΕΠΙΡΡΟΕΣ 
[…] ∆ε µ’ αρέσουν οι αναφορές σε άλλες ταινίες,
γι’ αυτό δεν βλέπω πολλές. Μ’ αρέσει να δηµιουρ-
γώ µε την διαίσθηση. Προτιµώ να αντλώ παραδείγ-
µατα από την πραγµατικότητα. Παίρνω ηθοποιούς
από ένα χωριό για να δω πώς οι αληθινοί άνθρωποι
κινούνται και µιλούν.

ΤΟ ΜΕΞΙΚΑΝΙΚΟ ΣΙΝΕΜΑ
[…] Ελπίζω οι πρόσφατες επιτυχίες να κάνουν τη
Μεξικάνικη κυβέρνηση να µας δώσει περισσότερα
χρήµατα. Είναι µια πολύ καλή στιγµή, όµως κάθε
χρόνο γυρίζουµε µόνο 10 µε 12 ταινίες επειδή δεν
υπάρχει αρκετή υποστήριξη από την κυβέρνηση.
Μετά την υποψηφιότητα της ταινίας Amores
Perros για Όσκαρ υπήρξαν υποσχέσεις, ωστόσο τί-
ποτε δεν συνέβη.

(δηλώσεις στις ηλεκτρονικές τοποθεσίες
www.b&n.com και www.bbc.co.uk)





Αυτό είναι το Citizen Dog, µια ιστορία που εκτυ-
λίσσεται στη σύγχρονη Μπανγκόκ. Ο Ποντ εί-
ναι ένας αθώος loser από την επαρχία, που έχει
καταλήξει να εργάζεται σε ένα εργοστάσιο
σαρδέλας. Αυτή είναι µόνο η αρχή µιας ταινίας
πολύ κοντινής στην αισθητική ενός κόµικ ή ε-
νός βιντεοκλίπ. Μιας Αµελί από την Ανατολή, θα
έλεγε κανείς! 
Μετά το καλτ γουέστερν Τα δάκρυα του µαύρου
τίγρη, ο Wisit Sasanatieng πραγµατοποιεί «ένα
πείραµα για τη δηµιουργία µιας µοντέρνας µατιάς,
που θα είναι χαρακτηριστικά ταϊλανδέζικη. Ένα στιλ
που θα είναι ανεξάρτητο από τις δυτικές φόρµες,
µια εντελώς ιδιαίτερη τεχνοτροπία που δεν θα είναι
µια απλή ρέπλικα του Χόλιγουντ».

Όντως, το εκθαµβωτικό λούνα παρκ χαρακτή-
ρων και καταστάσεων που συνθέτει ο
Sasanatieng µας φέρνει αντιµέτωπους µε µια ε-
κρηκτική ιδιοσυγκρασία. Οι ήρωές του είναι τυ-
λιγµένοι σε µια χρωµατική παλέτα, που είναι έ-
τοιµη να εκραγεί:
«Η ταινία έχει τις ίδιες ιριδίζουσες αποχρώσεις ό-
πως και στα ∆άκρυα του Μαύρου Τίγρη. Για άλλη
µια φορά ήθελα να αποτίσω φόρο τιµής στα παλιο-
µοδίτικα Technicolor µελοδράµατα του σινεµά της
Ταϊλάνδης. Όντως, στο Citizen Dog οι χαρακτήρες
έχουν πολύ περίεργες χρωµατικές αποχρώσεις.
Προσπάθησα µέχρι και να κάνω ελαφριά πειράγµα-
τα στο δέρµα των χαρακτήρων, ώστε να µοιάζουν λί-
γο πιο ροζ!»

Παρά το οπτικοακουστικό πανδαιµόνιο και την πα-
ρουσία εµµονοληπτικών χαρακτήρων όπως ο Τικ,
που γλείφει τους πάντες και τα πάντα, οι στόχοι
του σκηνοθέτη µοιάζουν αρκετά ταπεινοί: «Ήθελα
να κάνω µια ταινία για τις καθηµερινές περιπέτειες συ-
νηθισµένων ανθρώπων στη σύγχρονη Μπανγκόκ»!
Και ο τίτλος; «Ο όρος αυτός είναι ένας υποτιµητι-
κός χαρακτηρισµός που χρησιµοποιείται για εργάτες
σε αδιέξοδες δουλειές, οι οποίοι µοιάζουν να µην έ-
χουν προσωπικότητα».
Να µην το ξεχάσω: ολόκληρη η ταινία είναι α-
πολαυστικά επενδυµένη µε την αφήγηση του
Pen-Ek Ratanaruang, σκηνοθέτη του Last Life in
the Universe!

Eπιµέλεια: Kωνσταντίνος Σαµαράς
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Στηµένος βασιλιάς / Banchikwang
του Kim Jee-woon (N. Kορέα, 1999)
Ο Ντάε-χο, ένας συνεσταλµένος υπάλληλος
τράπεζας, πηγαίνει να συναντήσει έναν πρώην
παλαιστή που έχει τώρα γυµναστήριο, για να
τον κάνει πελάτη. Από το ζήλο του να τα κατα-
φέρει, γίνεται µέλος κι αρχίζει να µαθαίνει πάλη.
Σύντοµα, οι ικανότητές του τραβούν την προ-
σοχή της κόρης του ιδιοκτήτη, Μιν-γιούνγκ.

» Kim Jee-woon Tribute • Παύλος Zάννας, 14:30

Άγριες κιθάρες / Gitarrmongot
του Ruben Östlund (Σουηδία, 2004)
Στο µη φυσιολογικό βρίσκει πολλές φορές κα-
νείς το απολύτως ανθρώπινο. Ο δωδεκάχρονος
Έρικ µας ξεναγεί στην αποσπασµατική του ζωή.

» ID-05 • Tζον Kασσαβέτης, 15:30

H πολυθρόνα / The puffy chair
των Mark & Jay Duplass (HΠA, 2005)
O Τζος αποφασίζει ν’ αγοράσει από το internet
µια τεράστια πολυθρόνα. Προτίθεται µάλιστα
να διασχίσει οδικώς, παρέα µε την κοπέλα του,
τις ΗΠΑ για να παραλάβει την πολυθρόνα, να
διανυκτερεύσει στο σπίτι του αδελφού του,
Ρετ, και τέλος να πάει την πολυθρόνα στον πα-
τέρα του, ως έκπληξη για τα γενέθλιά του…

» Nέοι Aµερικανοί • Παύλος Zάννας, 17:00

Oυλτρανόβα / Ultranova
του Bouli Lanners (Bέλγιο-Γαλλία, 2005)
Ο Ντιµίτρι είναι 25 χρονών κι έχει µια συνηθι-
σµένη δουλειά. Ωστόσο, ο τρόπος µε τον οποίο
κυλά η ζωή του, κοντεύει να τον τρελάνει. Σχε-
τικά µε το µυστηριώδες παρελθόν του κυκλο-
φορούν διάφορες φήµες, τις οποίες δεν δια-
ψεύδει και οι οποίες προκαλούν το ενδιαφέρον
της Ζαν και της Κάθι…

» ID-05 • Tζον Kασσαβέτης, 18:00

Aδελφές / Hermanas
της Julia Solomonoff (Aργεντινή-Iσπανία, 2005)
Τέξας, 1984: η Νατάλια και η Έλενα, αδελφές οι
οποίες χωρίστηκαν στην εφηβεία τους, συναντι-
ούνται 9 χρόνια αργότερα. Η Νατάλια ζει στην
Ισπανία από το 1975, ενώ η Έλενα µετακόµισε
στις ΗΠΑ. Ο δηµοσιογράφος πατέρας τους πέ-
θανε αφήνοντας ένα ανέκδοτο µυθιστόρηµα το
οποίο η Έλενα έχει µαζί της, αν και δεν το έχει
διαβάσει. ∆ιαβάζοντάς το, η Νατάλια καταλα-
βαίνει ότι είναι η ιστορία της οικογένειάς της
κατά τη διάρκεια της δικτατορίας.

» ID-05 • Παύλος Zάννας, 19:30

Eγώ, εσύ και όλοι οι γνωστοί
Me and you and everyone we know
της Miranda July (HΠA, 2005)
Μια εκκεντρική video artist φωτίζει τη ζωή ενός
µοναχικού πωλητή παπουτσιών και πατέρα δυο
αγοριών.Aυτός όµως, παρά την επιθυµία του γι’
αυτήν, πανικοβάλλεται και δυσκολεύει την επι-
κοινωνία µαζί της. Τα δυο του παιδιά αναζητούν
κι αυτά µε τον τρόπο τους τη σεξουαλικότητά
τους, µε βασικό µέσο το chat στο Internet.

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

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

να τρώνε. Τα παιδιά υπακούουν και µένουν νη-
στικά ώσπου δεν αντέχουν πια και τρώνε κάτω
από τα κρεβάτια τους ή µέσα στο µπάνιο. Σε α-
ντίθεση µε τα άλλα παιδιά, ο Σουνγκ-ιλ είναι πα-
χουλός. Oι άλλοι τον µισούν, θεωρώντας πως έ-
χει βρει έναν τρόπο να τρώει κρυφά…

» ID-05 • Παύλος Zάννας, 22:00

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

» ID-05 • Tζον Kασσαβέτης, 23:00

O αλήτης του Tόκιο / Tokyo nagaremono
του Seijun Suzuki
Ένας γιακούζα προσπαθεί να εγκαταλείψει το πα-
ρελθόν και να ακολουθήσει τον ίσιο δρόµο. Πα-
ράλληλα, παραµένει πιστός στο παλιό του αφε-
ντικό. Όταν όµως αυτός εµπλέκεται σε µια δια-
µάχη, τότε ο ήρωας θα βρεθεί µετέωρος. O σκη-
νοθέτης κάνει ένα µελαγχολικό σχόλιο για  το
τέλος µιας εποχής: ο ηθικός κώδικας των γιακού-
ζα συντρίβεται από τα ήθη των επιχειρήσεων.

» Seijun Suzuki Tribute • Παύλος Zάννας, 24:00

OÈ Ù·ÈÓ›Â˜ ÙË˜ ËÌ¤Ú·˜

Wisit

Ένα παραµύθι µε κοµµένα δάχτυλα σε κονσέρβες σαρδέλας, µε ηµίτρε-
λες ακτιβίστριες και ερωτευµένους ταξιτζήδες, µε ένα άστεγο αρκουδάκι
που καπνίζει σαν τσιµινιέρα!

Sasanatieng
[ ΠAI∆IKH ΠPOBOΛH ]

Tο ταξίδι 
του Aυτοκράτορα
The Emperor’s journey
του Luc Jacquet (Γαλλία, 2004)

Κάθε χειµώνα, στην καρδιά της ανελέητης
και παγωµένης ερήµου της Ανταρκτικής,
στο βάθος του πιο αφιλόξενου πεδίου της
Γης, λαµβάνει χώρα ένα απίστευτο ταξίδι,
σταθερά εδώ και χιλιετίες. Χιλιάδες αυτο-
κρατορικοί πιγκουίνοι εγκαταλείπουν την α-
σφάλεια του ωκεανού, του βαθυγάλανου
σπιτιού τους, σκαρφαλώνουν στην ολόλευ-
κη γη και ξεκινούν το ταξίδι τους προς την
αποµονωµένη ενδοχώρα, µια περιοχή τόσο
ακραία αποτρεπτική, που δεν συντηρεί κα-
νενός άλλου είδους ζωή. Στοιχισµένοι, οι πι-
γκουίνοι περπατούν, τυφλώνονται και σκε-
πάζονται από χιονοθύελλες. Αποφασιστικά
συνεχίζουν, οδηγούµενοι από την παντοδύ-
ναµη επιθυµία της αναπαραγωγής. Θέλουν
να πάνε να γεννήσουν, να εξασφαλίσουν τη
συνέχιση του είδους τους. Γεµάτο γενναιό-
τητα και χιούµορ, µυστήριο και µαγευτικό
θέαµα που κόβει την ανάσα, Το ταξίδι του αυ-
τοκράτορα είναι η επική ιστορία του ηρωικού
αγώνα τους για επιβίωση.

Βραβευµένος σκηνοθέτης, ντοκιµαντερίστας, ο-
περατέρ και φωτογράφος, ο Λικ Zακέ είναι διά-
σηµος για τα ντοκιµαντέρ του για τη φύση και
την άγρια ζωή, που συνδυάζουν τις επιστηµονι-
κές του γνώσεις και το ταλέντο του για την κινη-
µατογραφική αφήγηση.

» Oλύµπιον, 12:00
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Θα ήθελα να µου περιγράψετε τους κανόνες της συνερ-
γασίας σας στη δηµιουργία µιας ταινίας. Ποιος έχει τον
πρώτο και ποιος τον τελευταίο λόγο;
Μαρκ: Η αλήθεια είναι ότι κάνουµε σχεδόν τα πάντα µαζί. Συνήθως
εγώ και ο Τζέι σκεφτόµαστε την αρχική ιστορία, µετά εγώ γράφω
τις πρώτες εκδοχές του σεναρίου, ο Τζέι το επιµελείται και ξανα-
γράφει κάποια τµήµατα. Στη συνέχεια εγώ δουλεύω ως πρωταγωνι-
στής και παραγωγός, ενώ ο Τζέι ως σκηνοθέτης και φωτογράφος.
Είναι µια συµφωνία που γίνεται από την αρχή.

Ήταν δεδοµένο εξαρχής ότι ο πρωταγωνιστικός ρόλος
προοριζόταν για σένα, Μαρκ; Ή µήπως ο Τζέι σου έκανε
κάποιο είδος κάστινγκ;
Μαρκ: Όταν γράφαµε το σενάριο, γνωρίζαµε ήδη σχεδόν όλους
τους ηθοποιούς που θα συµµετέχουν στην ταινία, οπότε στην πραγ-
µατικότητα δεν έγινε κάστινγκ. Πιστεύουµε ότι, λειτουργώντας έτσι,
µπορεί κανείς να γράψει για τα λάθη και τα ελαττώµατα των αν-
θρώπων, αντί να εύχεται να φανεί τυχερός στη συνέχεια.

Η πολυθρόνα παραπέµπει κάπου ως συµβολισµός ή είναι
απλώς παρµένη ως ιδέα από τις εµπειρίες σας;
Τζέι: Είµαι σίγουρος ότι συµβολίζει κάτι και ότι έχει κάποια σηµασία,
αλλά δεν γνωρίζω τι ακριβώς. Πάνω απ’ όλα θέλαµε να κάνουµε
µια ταινία για τις σχέσεις και χρειαζόµασταν µια αφορµή, κάτι που
να τους µετακινήσει για µια τόσο µεγάλη απόσταση. Θεωρήσαµε,
λοιπόν, ότι µια τεράστια πολυθρόνα θα ήταν ιδανική. ∆εν είµαι καν
σίγουρος για την πατρότητα της ιδέας. Νοµίζω πάντως ότι ανήκει
στον Μαρκ, ο οποίος είναι και ο πιο τεµπέλης από τους δυο µας. Εί-
ναι δύσκολο όµως να απαντήσω µε βεβαιότητα, καθώς ο ένας προ-
σθέτει κατευθείαν κάτι στην ιδέα του άλλου και όλα γίνονται µε φο-
βερή ταχύτητα. Άρα τα ευρήµατα απλώς προκύπτουν.

Σε κάθε ταινία δρόµου υπάρχει η έννοια του θανάτου,
πραγµατικού ή συµβολικού. Πιστεύετε ότι κάτι ανάλογο
συµβαίνει και εδώ;
Μαρκ: Σίγουρα συµβαίνουν αντίστοιχες εξελίξεις, αν και δεν θέλω
να αποκαλύψω υπερβολικά πολλά στοιχεία της πλοκής.
Τζέι: Έτσι κι αλλιώς, σε κάθε διαδικασία της ζωής υπάρχουν πράγ-
µατα που µένουν πίσω ή φθείρονται και πεθαίνουν. Ωστόσο, όταν
γυρίζουµε µια ταινία, προσπαθούµε να µη σκεφτόµαστε για τα µε-
γάλα θέµατα που θίγει, αλλά να µένουµε προσκολληµένοι στα «µι-
κρά θέµατα». Οπότε κάνουµε διαρκώς στους εαυτούς µας την ερώ-
τηση: «Τι θέλουµε να δούµε µετά; Τι να συµβεί στη συνέχεια;».
Όταν κάποιοι µας κάνουν ερωτήσεις σχετικά µε τις ιδέες του φιλµ
και τoυς συµβολισµούς του, µάλλον εµείς διδασκόµαστε από αυ-
τούς. Κάναµε κάποιες πολύ κακές ταινίες στο παρελθόν, στις οποίες
ξεκινήσαµε από τις µεγάλες ιδέες και προσπαθήσαµε να τις διοχε-
τεύσουµε σε µικρά γεγονότα. Αυτές οι ταινίες ήταν πραγµατικά κά-
κιστες, ανυπόφορες! Ήµασταν υπερβολικά ποµπώδεις και διδακτι-
κοί. Αυτό που προσπαθούµε να κάνουµε πια στη δηµιουργική διαδι-
κασία είναι να... συρρικνώνουµε τα µυαλά µας! Αν αρχίσουµε να
σκεφτόµαστε πάρα πολύ...
Μαρκ: Άλλωστε, όπως είπαµε ήδη, δουλεύουµε πολύ γρήγορα. ∆εν
θέλουµε λοιπόν να είναι µια υπερβολικά εγκεφαλική διαδικασία, έ-

τσι θα σκοντάφταµε στο παραµικρό πρόβληµα. Από
τη συγγραφή του σεναρίου µέχρι το τελευταίο γύρι-
σµα, η Πολυθρόνα γυρίστηκε µέσα σε λιγότερο α-
πό 9 µήνες. Φυσικά, έτσι γίνονται και πολλά λάθη.

Ίσως να προλάβατε και την επόµενη ερώ-
τησή µου, εάν επιθυµούσατε να σχολιά-
σετε τις νευρώσεις ενός συγκεκριµένου
τρόπου ζωής.
Μαρκ: Υπήρχε µια παρόµοια ιδέα, καθώς αυτό
που επιθυµούσαµε να κάνουµε ήταν µια ταινία
για τις σχέσεις αντρών και γυναικών, εµπνεόµε-
νοι κυρίως από καλλιτέχνες του Μπρούκλιν που
γνωρίζουµε και τα προβλήµατα που αντιµετωπί-
ζουν ως προς το να έχουν µια σταθερή σχέση.
Τζέι: Αυτό, τελικά, ίσως να µην είναι τίποτα άλλο από µια µορφή
νεύρωσης.
Μαρκ: Ναι, βέβαια. Θα το επαναλάβω όµως, ότι ποτέ δεν κάνουµε
σχόλια. Άλλωστε πολλές φορές αφήνουµε ελεύθερο το πεδίο για
αυτοσχεδιασµούς, οπότε οι ηθοποιοί έρχονται µε δικές τους ιδέες
και ελέγχουν τις συγκεκριµένες σκηνές περισσότερο από εµάς
τους ίδιους.
Τζέι: Να το θέσω και αλλιώς: αν υπάρχει κάποια νεύρωση στην ται-
νία, αυτή είναι πάνω απ’ όλα δική µας, γι’ αυτό και είναι δύσκολο να
τη διαγνώσουµε!

Μου αναφέρατε ότι δέχεστε τον αυτοσχεδιασµό, και αυ-
τό επιτείνει την αίσθησή µου ότι έχετε έντονες επιρροές
από τον Κασσαβέτη. Συµφωνείτε;
Μαρκ: Σίγουρα υπάρχει τεράστια επιρροή, γνωρίζουµε το έργο του
και τον έχουµε µελετήσει. Τον θαυµάζουµε επίσης για τον τρόπο
που έκανε τις ταινίες, µε τη βοήθεια των φίλων του και µε χρήµατα
που φρόντισε ο ίδιος να µαζέψει. Ίσως να µην είµαστε ακριβώς ε-
ρωτευµένοι µε τις ταινίες του...

Τζέι: Εγώ είµαι, µε κάποιες τουλάχιστον!
Μαρκ: Πράγµατι, εγώ είµαι λιγότερο ένθερµος θαυµα-
στής του. Απλούστατα θεωρούσα ότι θα έπρεπε να διο-
χετεύσει µεγαλύτερη ποσότητα χιούµορ στο έργο του,

κάτι που αποτέλεσε και δικό µας στόχο. Να συνδυά-
ζουµε το ρεαλισµό µε έναν τόνο πιο ελαφρύ.
Τζέι: Επίσης µας αρέσουν τα ντοκιµαντέρ, όπως
και οτιδήποτε έχει σχέση µε την πραγµατικότητα.
Μας αρέσει να παρατηρούµε την πραγµατικότητα
και τον τρόπο που αυτή προκύπτει. Με το µικρότε-
ρο δυνατό προσχεδιασµό.

Οι κακές γλώσσες λένε ότι κάθε ανεξάρτη-
τος δηµιουργός λοξοκοιτάζει προς το Χόλι-

γουντ. Ισχύει στην περίπτωσή σας;
Μαρκ: Προφανώς και το Χόλιγουντ δίνει εξαιρετικές ευκαιρίες σε
οικονοµικό επίπεδο, για δουλειές που αφορούν π.χ. την προσαρµογή
ενός µυθιστορήµατος για τη µεγάλη οθόνη. Το ιδανικό είναι να παί-
ζεις σε διπλό ταµπλό, όπως έκανε και ο Κασσαβέτης. Να χρησιµο-
ποιείς, δηλαδή, τα λεφτά των στούντιο για να πραγµατοποιείς τα δι-
κά σου σχέδια έξω απ’ αυτά. Προς το παρόν δεν είµαστε έτοιµοι για
κάτι παραπάνω, επιθυµούµε τον πλήρη έλεγχο στις ταινίες µας.

Πέρα από την αναφορά στον Κασσαβέτη, ποιο σινεµά α-
γαπάτε; Η ταινία σας µου θύµισε επίσης το Sideways του
Αλεξάντερ Πέιν.
Μαρκ: Αγαπάµε τόσα πολλά διαφορετικά πράγµατα. Μας έκαναν
αυτήν την ερώτηση λίγες µέρες πριν και ακόµα δεν ξέρω πώς να
απαντήσω...
Τζέι: Σου είπα ήδη ότι µας αρέσουν τα ντοκιµαντέρ. ∆ιασκεδάζουµε
όµως και µε παντελώς ηλίθιες αµερικάνικες ταινίες...
Μαρκ: Βεβαίως! Εκτός από τον Κασσαβέτη, λοιπόν, έχουµε επηρεα-
στεί µέχρι και από το Τρελό Θηριοτροφείο! Είναι ένα φανταστικό
οικογενειακό road movie! Όσο για το Sideways, νοµίζω ότι έχεις δί-
κιο. Την Πολυθρόνα τη γυρίσαµε πριν το Sideways, και όταν το εί-
δαµε, σκέφτηκα «Όχι ρε π…, κοίτα οµοιότητα!». Τέλος πάντων, νο-
µίζω ότι υπάρχουν και κάποιες σηµαντικές διαφορές!

Συνέντευξη: Kωνσταντίνος Σαµαράς

Aν υπάρχει κάποια νεύρωση στην ταινία,

αυτή είναι πάνω απ’ όλα δική µας, γι’ αυτό

και είναι δύσκολο να τη διαγνώσουµε!

‘‘

Ένα road movie που διασχίζει 
την αµερικανική ενδοχώρα
προς αναζήτηση... µιας τεράστιας
πολυθρόνας! Αυτό είναι το 
The Puffy Chair των αδερφών
Duplass, στους οποίους τα πρώτα
κρύα της Θεσσαλονίκης φάνηκαν
ψύχος πολικό!

Jay & Mark

Duplass
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∆εν ανεβαίνετε ποτέ στο Φεστιβάλ της
Θεσσαλονίκης. Φέτος, όµως, είστε τιµώµε-
νο πρόσωπο...
Με παγίδευσε η Μουζάκη! Και να το γράψεις έτσι
ακριβώς: «Κατόπιν παγιδεύσεως της Μουζάκη»!
Πριν κάνω κινηµατογράφο ακόµα, είχα πει πως θα
στείλω στη Θεσσαλονίκη την πρώτη µου ταινία µό-
νο και µετά δεν θα πάω ποτέ. ∆εν µ’ αρέσουν γενι-
κά τα φεστιβάλ, είναι πολύ ανταγωνιστικά. ∆εν εί-
µαστε άλογα! Θα µου άρεσαν αν δεν υπήρχαν κα-
θόλου βραβεία, κανενός είδους. Τα φεστιβάλ πρέ-
πει να είναι όσο πιο χαλαρά γίνεται, να είναι γιορτή
-όχι ανταγωνισµός. Θα πρέπει να αφήνουν χώρο
στους νέους και τους ερασιτέχνες. Αυτοί που σέ-
βονται ένα σοβαρό φεστιβάλ, θα πρέπει τελικά και
να µην το σέβονται. Τώρα, για φέτος, ήθελα να πω
«όχι», αλλά δεν µπορούσα να της αρνηθώ. Γι’ αυτό
είµαι εδώ. Μου είναι δύσκολο. Ξέρεις, είµαι πολύ ε-
ναντίον όλων αυτών των αφιερωµάτων και των ρε-
τροσπεκτίβων και τώρα που συµβαίνει στον εαυτό
µου δεν είµαι καθόλου χαρούµενος. Εγώ δεν είµαι
ποτέ ικανοποιηµένος από τον εαυτό µου, έχω πολ-
λά λάθη ακόµη να διορθώσω, κι αυτό το αφιέρωµα
γίνεται στη µέση της προσπάθειας αυτής.

Συνεργάζεστε πολύ συχνά µε νέους σενα-
ριογράφους. Τι είναι αυτό που έχουν οι νέοι
και δεν έχουν οι παλιοί;
Αυτή είναι µια πολύ σοβαρή ερώτηση. Είναι δύσκο-
λο να απαντήσω. Στον παλιό ελληνικό κινηµατογρά-
φο, όπως και στην τηλεόραση, υπάρχουν πολλοί σε-
ναριογράφοι. Αλλά όταν συνεργάζεσαι µαζί τους,
ξέρεις ακριβώς τι κάνεις. Ξέρεις τι δουλειά µπο-
ρούν να σου κάνουν –έχουν ένα συγκεκριµένο ύ-
φος και τρόπο. Αυτοί θα γράψουν µόνο αυτό που
ξέρουν. Αντίθετα, ο νέος σεναριογράφος µπορεί να
σου κάνει κι αυτό που δεν ξέρει. Αυτό είναι που
θαυµάζω στους νέους. Αν και, εδώ που τα λέµε, υ-
πάρχουν κινηµατογραφικοί σεναριογράφοι στην Ελ-
λάδα; Γι’ αυτό και οι σκηνοθέτες κάνουν και το σε-
νάριο. Μακάρι να µπορούσαν να διαχωριστούν οι
ρόλοι, αλλά, επαναλαµβάνω, δεν υπάρχουν σεναριο-
γράφοι στην Ελλάδα που να δείχνουν τόση αγάπη
και επιµονή στην τέχνη τους. ∆εν έχει πεινάσει κα-
νένας σεναριογράφος για τον κινηµατογράφο, ό-
πως έχουν πεινάσει σκηνοθέτες.

Σε µια εποχή, που, κατά τον Σαββόπουλο,«αν
δεν ήσουν αριστερός, δεν έπιανες ούτε γκό-
µενα», πώς σας αντιµετώπισαν όταν πρωτο-
εµφανιστήκατε µε το Ταξίδι του µέλιτος;
Με µάλωσαν, µε µάλωσαν πολύ! Οι κριτικοί µε κα-
τηγορούσαν ότι «δεν είχε πολιτικό µήνυµα η ται-
νία». Γενικότερα, ποτέ δεν τα πήγα καλά µε τους
κριτικούς, αλλά δεν θα ήθελα να πω περισσότερα,
γιατί οι κριτικοί είναι λιγάκι εύκολος στόχος. Το ίδιο
και οι σκηνοθέτες -αλλά αυτοί οικειοθελώς, µε δική
τους πρωτοβουλία. Ο κριτικός είναι εύκολος στόχος
γιατί δεν έχει κάνει τίποτα κι εύκολα µπορείς να
τον κοροϊδέψεις. Είναι σαν τους παπάδες, είναι πο-
λύ εύκολος στόχος για να τους γελοιοποιήσεις. Και
θα ήθελα εδώ να κάνω την αυτοκριτική µου, γιατί

κατά καιρούς ήµουν πολύ επιθετικός εναντίον τους
κι έχω πει πολύ άσχηµα πράγµατα. Και µάλιστα
πολλές φορές. Αυτό ήταν λάθος και λέω να µην το
συνεχίσω. Με πήρε κάποτε τηλέφωνο ο Γιάννης ο
Μπακογιαννόπουλος, µια εποχή που οµαδικά οι
σκηνοθέτες µε τους κριτικούς ήµασταν στα µαχαί-
ρια –αλλά σου µιλάω σε πολύ ακραίο βαθµό- και
µου λέει «να σταµατήσουµε να είµαστε έτσι, διότι,
τελικά, δεν είµαστε ίσοι». «Τι εννοείς, Γιάννη;», του
λέω. Και µου λέει, «Εσείς δηµιουργείτε ταινίες κι ε-
µείς γράφουµε για σας. ∆εν είµαστε ίσοι». Αυτή ή-
ταν η δική του αυτοκριτική. Αλλά, από την άλλη µε-
ριά, κάποιες κριτικές, οι πιο εµπαθείς, είναι και οι
πιο ενδιαφέρουσες. ∆ιότι αυτός που µε µισεί θα εί-
ναι πιο οξυδερκής, θα ενδιαφερθεί περισσότερο να
εντοπίσει τα λάθη µου -κι αυτό είναι πιο χρήσιµο.

Έχετε πει σε παλιότερη συνέντευξή σας ότι
το Μ’ αγαπάς; είναι η καλύτερη ταινία σας…
Ναι, αυτή είναι η µόνη ταινία µου που µπορώ να
δω χωρίς να νιώθω ένα σφίξιµο στο στοµάχι. Επί-
σης και η προηγούµενη ταινία µου, το Μια µέρα τη
νύχτα. Στις υπόλοιπες υπάρχουν πολλά λάθη και α-
τέλειες, τόσο τεχνικές όσο και δραµατουργικές. Στο
Μ’ αγαπάς; δεν λογάριασα το θεατή, αλλά ποτέ
δεν τον λογαριάζεις, αν θέλεις να κάνεις κάτι που
θα σου βγει καλό. Μ’ αρέσουν οι ταινίες που είναι
µοναδικές, µε την έννοια ότι γίνονται πρωτίστως για
να εκφράσουν το δηµιουργό τους. Αυτό φτάνει για
να µε ικανοποιεί, για να είναι µια ταινία στην πρώτη

σειρά. Εγώ, ας πούµε, προτιµώ τις ταινίες µου στις
οποίες είµαι περισσότερο «εγώ» - το Μ’ αγαπάς;,
το Μια µέρα τη νύχτα, την Τεστοστερόνη. Είναι
αυτές που δεν έχουν µια πολύ δυνατή κεντρική ι-
στορία. Ξέρεις, δεν θεωρώ τον εαυτό µου αφηγητή
κι ούτε προτιµώ τον αφηγηµατικό κινηµατογράφο.
∆εν χρειάζεται ο κινηµατογράφος την αφήγηση. Σι-
νεµά είναι αυτό που δεν µπορεί να γραφτεί σαν βι-
βλίο ή να µετατραπεί σε µουσική ή να γίνει µε ο-
ποιοδήποτε άλλο τρόπο.

Μια απο τις συνηθέστερες φράσεις των κρι-
τικών για σας είναι ότι είστε «ο σκηνοθέτης
του έρωτα». Εσάς πώς σας ακούγεται αυτό;
Εντάξει, πλάκα έχει. Πάντως, εγώ άλλες ταινίες έ-
χω δει στη ζωή µου και τις θεωρώ ερωτικές και όχι
τις δικές µου. Και είναι παρα πολλές. Κάποιες ται-
νίες του Αλµοδοβάρ, ας πούµε, ή του Καζάν. Ή ο Ε-
ραστής της κοµµώτριας, του Λεκόντ. Αυτές οι ται-
νίες µε έχουν συγκινήσει ερωτικά.

Ως διευθυντής φωτογραφίας, ποια είναι η
άποψή σας για τη δουλειά του προέδρου
της κριτικής επιτροπής, του κ. Στοράρο;
Είναι πολύ έξυπνος, αν και κάποιοι –κακώς– τον θε-
ωρούν εξυπνάκια. Μ’ αρέσει πολύ το ύφος του. Ξέ-
ρεις, µε τα µέσα που υπάρχουν τώρα, δεν υπάρχει
κακή φωτογραφία πια. Καλή φωτογραφία είναι εκεί-
νη που εκφράζει την προσωπικότητα αυτού που την
κάνει. Καλή φωτογραφία, µε άλλα λόγια, είναι η φω-
τογραφία που έχει υπογραφή. Οι περισσότερες ται-

νίες δεν έχουν κάτι τέτοιο.Ο Στοράρο είναι από τους
λίγους που πέτυχε να αφήνει τη σφραγίδα του. Γι’
αυτό παίρνεις σε µια ταινία κάποιον σαν τον Στορά-
ρο, για την άποψή του, όχι απλώς για να φωτίσει.

Εσείς µε ποια ιδιότητα θεωρείτε ότι έχετε
επιτύχει τα καλύτερα αποτελέσµατα;
Εγώ, όταν κάνω και τη φωτογραφία στις ταινίες
µου, δεν µπορώ να την προσέξω αρκετά –όχι τόσο
όσο όταν κάνω µόνο αυτό. Τη βάζω πιο κάτω από
τη σκηνοθεσία, νοιάζοµαι µόνο για το πώς θα µε ε-
ξυπηρετήσει για το γύρισµα, όχι να την περιποιηθώ.
Στις ταινίες µου δεν έχω πιάσει το µάξιµουµ που
µπορώ να πιάσω ως διευθυντής φωτογραφίας. Η
σκηνοθεσία είναι το δικό µου µάξιµουµ.

Γιατί γυρίσατε το Μια µέρα τη νύχτα ψηφιακά;
Αυτή είναι µια ταινία που έγινε για τις κάµερες και
µόνο. Σκεφτόµουν τι θα µπορούσα να κάνω µε τις βι-
ντεοκάµερες. Κι απάντησα κάνοντας αυτήν την ται-
νία, η οποία δεν υπήρχε πριν, απλώς βγήκε. Ήταν έ-
να στυλιστικό πείραµα. Ήθελα να έχω πολλές κάµε-
ρες τριγύρω –να είναι κρυµµένες κλπ. Αυτό συµβατι-
κά δεν γινόταν. Και είµαι πολύ ικανοποιηµένος από το
αποτέλεσµα, όπως σας είπα.Μου δίνει µια αίσθηση
ευχαρίστησης –και ειδικά οι σκηνές στο φαρµακείο.

Πώς σας φαίνεται η γενιά των τριαντάρη-
δων ελλήνων σκηνοθετών;
Πολύ καλύτερη απ’ τη δικιά µου!

Συνέντευξη: Γιάννης Παλαβός

Το 46ο Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Θεσσαλονίκης τιµά φέτος τον Γιώργο Πανουσόπουλο, έναν σκηνοθέτη
που έχει υπηρετήσει µε συνέπεια την εγχώρια κινηµατογραφία επί πολλές δεκαετίες και από πολλά πόστα.
∆ηµιουργός και τεχνίτης του ελληνικού σινεµά, ο Πανουσόπουλος αφοσιώθηκε σταθερά στο προσωπικό
του όραµα, δίνοντας ταινίες που άφησαν έντονη τη σφραγίδα τους στην εξέλιξη του νεότερου ελληνικού
κινηµατογράφου. Το «Πρώτο Πλάνο» τον συνάντησε κι εκείνος απάντησε πρόθυµα στις ερωτήσεις µας.

‘‘Σινεµά είναι αυτό που δεν µπορεί να γραφτεί 

σαν βιβλίο ή να µετατραπεί σε µουσική ή να γίνει 

µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο

’’

ΠανουσόπουλοςΓιώργος
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To κακό
του Γιώργου Nούσια (2005)
Σε διάστηµα λίγων ωρών τρεις εργάτες µεταµορφώνονται σε αιµοβόρα ζόµπι και απειλούν να µετα-
δώσουν τη δίψα τους σε ολόκληρη την πόλη. Το Κακό ξυπνάει στο κέντρο της Αθήνας και µε ρυθ-
µό επιδηµίας µετατρέπει τους ανυποψίαστους πολίτες σε λυσσασµένα ζόµπι. Όσοι επιβιώσουν θα
παλέψουν για τη ζωή τους. Μέχρι θανάτου… ∆ιακόσιοι πενήντα βοηθητικοί ηθοποιοί, εκατό πλάνα
µε ψηφιακά εφέ, εβδοµήντα προσθετικά make up effects, σαράντα λίτρα αίµα, δεκαπέντε κούκλες
για πτώµατα, τέσσερις µήνες γύρισµα… Κάπως έτσι είναι ο απολογισµός της µοναδικής αυτής προ-
σπάθεια για τα ελληνικά δεδοµένα. Το πρώτο ελληνικό σπλάτερ είναι γεγονός, σε µια ταινία που
συνδυάζει αγωνία τρόµο αλλά και γέλιο.

B.P.

» Ciné Tώνια Mαρκετάκη, 24:00

Ένα φιλµ µε ζόµπι στην Αθήνα
επέλεξε για το σκηνοθετικό του ντεµπούτο

ο Γιώργος Νούσιας, φτιάχνοντας 
την πρώτη ελληνική ταινία σπλάτερ 

Ποιο ήταν το πρώτο ερέθισµα για τη δηµι-
ουργία µιας ταινίας µε ζόµπι στην Αθήνα; Η
αγάπη σας για το είδος, το γεγονός ότι δεν
έχει ξαναγίνει ή κάτι άλλο;
Μάλλον λίγο απ’ όλα. Αν και δεν είµαι φανατικός
του είδους, φάνηκε ότι µια τέτοια προσπάθεια άξιζε
τον κόπο, καθώς µας έδωσε την δυνατότητα να α-
σχοληθούµε µε τοµείς του κινηµατογράφου που εί-
ναι πιο σπάνιοι στην Ελλάδα, όπως είναι τα ειδικά ε-
φέ και οι σκηνές δράσης.

Η ταινία έχει ήδη κάνει µία προβολή µε
κοινό. Ποια ήταν η εµπειρία σας από την
προβολή αυτή; Οι αντιδράσεις του κοινού
ήταν αναµενόµενες από σας;

Η εµπειρία ήταν αρκετά ευχάριστη,
αφού το κοινό φάνηκε να καταδια-
σκεδάζει, κάτι που περιµέναµε µεν,
αλλά όχι στο βαθµό που έγινε.

Πώς θα χαρακτηρίζατε εσείς
την ταινία σας, τρόµου, σπλά-
τερ, κωµωδία ή θέλατε να «παί-
ζει» µε όλα τα παραπάνω;
Λίγο απ’ όλα.

Πρόκειται για µια ανεξάρτητη
παραγωγή. Bασισµένος στην εµπειρία σας
από αυτήν την ταινία, πόσο εύκολο είναι έ-
νας νέος σκηνοθέτης να γυρίσει µια ταινία;

Η ανεξάρτητη παραγωγή δεν σηµαί-
νει και τζάµπα, οπότε κάποια χρήµατα
πρέπει να υπάρχουν. Αλλά επειδή σί-
γουρα δεν είναι πολλά, το βασικό είναι
η ιστορία να είναι καλή, ώστε οι συ-
νεργάτες να γουστάρουν την κατάστα-
ση, και φυσικά να µην υπάρχει η αί-
σθηση ότι είναι µια ταινία δική µου, αλ-
λά µια ταινία δική µας. Κατά τη γνώµη
µου είναι βασικό να υπάρχει ένα δηµι-
ουργικό team αρκετά συνεργάσιµο, ώ-

στε να µην στερεύει το κέφι και η έµπνευση.

Γρηγόρης Γρηγορόπουλος
µουσικός
[…] Με τον Γιώργο Νούσια είµαστε φίλοι χρόνια,
έχουµε συνεργαστεί και στο παρελθόν οπότε αυτό
διευκόλυνε τα πράγµατα κατά πολύ. Υπήρχε εξ' αρ-
χής ένα γενικό πλαίσιο ως προς το τι ήθελε ο ίδιος
και πώς θέλαµε να κινηθούµε εµείς σαν µουσικοί.
∆ουλέψαµε πάνω σε αυτό αρκετά, θα µπορούσα ί-
σως να περιγράψω την όλη διαδικασία καλύτερα
σαν έναν δηµιουργικό κύκλο όπου καταθέτονταν ι-
δέες. Τις δοκιµάζαµε στην πράξη και εν συνεχεία
είτε προβαίναµε σε βελτιώσεις, είτε δηµιουργούσα-
µε καινούριο υλικό. Με τον Θάνο Καραµπατζιάκη
και πάλι τα πράγµατα ήταν εύκολα, είµαστε φίλοι α-
πό τα χρόνια τις γεωπονικής, έχουµε συνεργαστεί
πολλές φορές επιτυχώς και ξέρουµε ο ένας τον
άλλον καλά. Σε ένα µεγάλο βαθµό δουλέψαµε µα-
ζί. Υπήρχαν κάποιες λιγοστές εξαιρέσεις, περιπτώ-
σεις που κρίναµε ότι δεν χρειαζόταν περαιτέρω ε-
πεξεργασία συγκεκριµένων ιδεών.
[…] Θα έλεγα ότι η µεγαλύτερη δυσκολία που α-
ντιµετωπίσαµε ήταν το καινούριο του εγχειρήµατος.

Η ταινία φέρει πολλά στοιχεία πρωτόγνωρα για τον
Ελληνικό Κινηµατογράφο και αν αναλογιστεί κανείς
ότι για τους περισσότερους από εµάς που συνεργα-
στήκαµε ήταν ταυτόχρονα και η πρώτη επαφή µε
το χώρο, τουλάχιστον σε αυτήν την κλίµακα, αντι-
λαµβάνεστε ότι έπρεπε να καταβάλουµε µεγάλη
προσπάθεια. Ήταν ταυτόχρονα και µία παιδευτική
διαδικασία αλλά και ένα στοίχηµα που έπρεπε να
κερδίσουµε. Υπάρχει, βλέπετε, πάντα σε αυτές τις
περιπτώσεις ο κίνδυνος να χαρακτηριστεί µια δου-
λειά "παρεΐστικη", κάτι που κανείς από τους συντε-
λεστές της ταινίας δεν ήθελε και θεωρώ πως εντέ-
λει δεν επέτρεψε.
[…] Σαν µια πρώτη προσέγγιση µε ενδιέφερε το
κλίµα της ταινίας. Υπάρχει, θα έλεγα, µία σχέση ε-
µπιστοσύνης που πρέπει να χτιστεί µε το θεατή έ-
τσι ώστε να αφεθεί πλέον στις αναγκαίες συµβά-
σεις που προσδιορίζονται από το θέµα αυτής. Από
εκεί και πέρα η κάθε σκηνή µπορεί εύκολα να συ-
γκινήσει, να φοβίσει, να διασκεδάσει, να δηµιουργή-
σει αγωνία κ.τ.λ. Ιδιαίτερα στην ταινία του Γιώργου,
όπου ο θεατής κουβαλάει καταβολές από ξένες
παραγωγές εκατοµυρίων δολλαρίων, είναι µοιραίο

να υπάρχει µία αρχική αµφισβήτηση.
Η εµπειρία µου µε το χώρο είναι ελάχιστη, σαν
µουσικός και θεατής όµως θα έλεγα ότι πέρα από
τον προφανή υποστηρικτικό ρόλο της µουσικής σε
µια ταινία, υπάρχει πάντα και το στοιχείο της καλλι-
τεχνικής έκφρασης το οποίο φοβάµαι ότι τα τελευ-
ταία χρόνια υποβαθµίζεται. Ο περιορισµός της σε α-
διάφορο ακουστικό χαλί, εξαντληµένων µουσικών
σχηµάτων, µόνο το µακρόχρονο του καλλιτεχνικού
έργου ζηµιώνει αφού η αναδροµική ισχύς της µου-
σικής µόνο να προσθέσει µπορεί στη "διάρκεια ζω-
ής" µιας ταινίας. Προφανώς το ζητούµενο ήταν να
αποφύγουµε την παραπάνω µεθοδολογία, το κατά
πόσο αυτό επετεύχθη είναι προς διερεύνηση.

Θάνος Kαραµπατζιάκης
µουσικός
[…] Ένα από τα θετικά της συνεργασίας µε τον
Γιώργο Νούσια, τον σκηνοθέτη της ταινίας, ήταν τα
µεγάλα περιθώρια ελευθερίας. Από ό,τι φάνηκε
στην πορεία, το υλικό που καταθέσαµε ήταν µέσα
στην οπτική του γωνία και οι όποιες αλλαγές έγιναν

αφορούσαν κυρίως τεχνικά θέµατα. Στο µεγαλύτε-
ρο µέρος υπήρξε συνεργασία µε τον Γρηγόρη, αλλά
δουλέψαµε και ανεξάρτητα.
[…] Με τον Γρηγόρη έχουµε ξανασυνεργαστεί στο
παρελθόν. Αυτή η συνεργασία αποτέλεσε µία ευτυ-
χή συγκυρία καθώς και µία νέα πρόκληση, δεδοµέ-
νου ότι έχουµε διαφορετική µουσική προσέγγιση
και καταβολές.
[…] Η µεγαλύτερη δυσκολία ήταν ο ρυθµός της
ταινίας. Υπάρχει µια συνεχόµενη κλιµάκωση από
την αρχή µέχρι το τέλος, που πρέπει να υποστηρι-
χθεί µουσικά και ταυτόχρονα να δίνονται οι συναι-
σθηµατικές διακυµάνσεις.
[…] Προσωπικά, το ζητούµενό µου για τη µουσι-
κής στην ταινία  ήταν το να στηρίξει το όραµα του
σκηνοθέτη, και παράλληλα να αναδείξει στοιχεία
και πτυχές της ταινίας που δεν είναι τόσο εµφανή.
Επίσης, από την αρχή η πρόθεσή µου ήταν η µουσι-
κή να µην είναι «στατική» και να κινείται σε διαφο-
ρετικά στιλ, αποφεύγοντας αυτό που ονοµάζω "µο-
νολιθική" προσέγγιση, ειδικά σε µια ταινία που είναι
πρωτοποριακή για τα ελληνικά δεδοµένα.

Συνεντεύξεις:Aναστασία Γρηγοριάδου

Tα ζόµπι στην Aθήνα είναι ανεξάρτητα
Γιώργος Nούσιας, σκηνοθέτης της ταινίας

Πέτρος Νούσιας, Claudio Bolivar
διεύθυνση φωτογραφίας
[…] Ο στόχος ήταν καταρχήν ο ρεαλισµός, ώστε να είναι πιο πιστευτό και κατά
συνέπεια πιο τροµαχτικό για τον θεατή το ότι η Αθήνα µπορεί να γεµίσει ζόµπι.
Παράλληλα, µια και έχουµε να κάνουµε µε ταινία τρόµου, αποφασίσαµε να
σκληρύνουµε και να αποχρωµατίσουµε την εικόνα, κάτι που λειτούργησε αρκε-
τά υπέρ του φορµά (minidv), το οποίο από µόνο του είναι αρκετά επίπεδο.
[…] Παρόλο που είναι µια εξαιρετικά φτηνή ταινία, θελήσαµε να δοκιµάσουµε
όσο το δυνατόν περισσότερες τεχνικές, πράγµα που επηρέασε και τη φωτογρα-
φία. Υπήρξαν σκηνές αυτοκινήτου, ας πούµε, που µέρος τους γυρίστηκε στο
δρόµο, άλλο µέρος σε πλατό µε back projection του οποίου το υλικό είχε τρα-
βηχτεί σε άλλη περιοχή της Αθήνας κι άλλο µέρος στη ∆ράµα(!). Καταλήξαµε
στο ότι είναι πραγµατικά αδύνατο να θυµάσαι τι λάµπες υπήρχαν σε κάθε δια-
φορετική τοποθεσία που έχεις τραβήξει, µε αποτέλεσµα το υλικό να είναι αλ-

λού γι’ αλλού χρωµατικά. Χρειάστηκαν αρκετές ώρες colour correction για να
µπορέσουν να ταιριάξουν µεταξύ τους.
[…] Τηρουµένου του budget, προσπαθήσαµε να έχουµε όσο καλύτερα εφέ γι-
νόταν. Κάποια που δεν πέτυχαν τόσο, προσπαθήσαµε να τα τραβήξουµε έτσι ώ-
στε να βγάλουν γέλιο και να µην µας πάρουν στο κυνήγι.
[…] Πάντα θα υπάρχει ανάγκη να επινοηθούν λύσεις για τα ειδικά εφέ –και
αυτή είναι η γοητεία, για όποιον τοµέα του κινηµατογράφου κι αν µιλήσουµε.
Στην Ελλάδα δεν υπάρχει µεγάλη ανάγκη για ψηφιακά εφέ, µια και δεν γυρίζο-
νται τέτοιου τύπου ταινίες. Αυτό µας δηµιούργησε αρκετά προβλήµατα στην αρ-
χή, όταν κάναµε το σχεδιασµό των πλάνων µε εφέ, χρειαζόµασταν βοήθεια από
κάποιον πιο έµπειρο και δεν βρίσκαµε. Από την άλλη όµως, αυτό στάθηκε α-
φορµή να φτιαχτεί η Threesome, µια οµάδα πολύ ορεξάτων ανθρώπων που χω-
ρίς να έχουν καµία εµπειρία έφτιαξαν ό,τι πλάνο τους ζήτησε ο σκηνοθέτης.

Συνεντεύξεις: Bαγγέλης Pητάς
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Πώς είναι για σας, µια ηθοποιό που βρίσκε-
στε σε ενεργό δράση να βραβεύεστε για το
σύνολο του έργου σας;
Αυτή είναι και µένα η ερώτησή µου, γιατί εγώ αυτά
τα φοβάµαι! Αναρωτιέµαι γιατί να µε τιµούνε τώ-
ρα… Συνήθως τέτοιες βραβεύσεις γίνονται όταν
έχεις αποσυρθεί και σου κάνουν τις τιµητικές εκ-
δηλώσεις, εγώ έτσι τα έχω συνδέσει στο µυαλό
µου. Από την άλλη, επειδή απ’ ότι κατάλαβα θέ-
λουν να τονίσουν µια συγκεκριµένη περίοδο του
νέου ελληνικού κινηµατογράφου, το δέχθηκα. Χά-
ρηκα βεβαίως πολύ, αν κι επαναλαµβάνω ότι κι ε-
γώ στην αρχή είχα την ίδια αντίδραση απορίας.

Κάτι τέτοιο σας επαναπαύει ή αποτελεί επι-
πλέον κίνητρο για τη δουλειά σας;
Μακάρι να δηµιουργούσε επανάπαυση αυτό το
πράγµα! Καθόλου δεν ισχύει αυτό! ∆εν είναι όµως
και κίνητρο, τίποτα δεν είναι κίνητρο. Είναι απλά
µια χαρά! Είναι µια γιορτή και έχουν την καλοσύνη
να κάνουν αυτή τη βράβευση για ‘µένα. Χαίροµαι,
ευχαριστώ, θα έρθω, θα το χαρώ.

Έχετε συµµετάσχει σε αρκετές κινηµατο-
γραφικές παραγωγές. Είναι κάτι που επι-
διώκετε ή είναι θέµα τύχης;
Εγώ είχα πολύ καιρό να παίξω σε ταινία, είχα δέκα
χρόνια περίπου. Η προηγούµενη ταινία πριν τη Νο-
σταλγό που έπαιξα, ήταν η Όλγα Ρόµπαρτς του
Βακαλόπουλου που ήταν δέκα χρόνια πριν. Παλιό-
τερα είχα παίξει σε αρκετές ταινίες. Συµβαίνει αυτό
όταν βγαίνει ένα νέο πρόσωπο σε µια ταινία, µετά
γίνονται πολλές προτάσεις. Άλλωστε και τώρα γίνε-
ται το ίδιο µε άλλους. Κάπως έγινε τότε µε ‘µένα
και µε άλλους ηθοποιούς όπως για παράδειγµα τον
Καφετζόπουλο. Εγώ είχα παίξει στα Κουρέλια
τραγουδάνε ακόµα και από κει και µετά ακολού-
θησαν καµιά δεκαριά ταινίες που µε παίρνανε από
τη µια στην άλλη. Κατά τη γνώµη µου υπήρξαν και
πολύ ωραίες δουλειές µέσα σε αυτές τις ταινίες,
αλλά ήταν και µια αρκετά άχαρη περίοδος αυτή του
Nέου Eλληνικού Kινηµατογράφου.

Σαν ηθοποιό εσάς ο κινηµατογράφος και η
κινηµατογραφική κάµερα τι δηµιουργικές
δυνατότητες σας προσφέρει;
Εµένα µου αρέσουν οι ηθοποιοί που παίζουν µε όλη
τους την ύπαρξη, ίσως επειδή αυτό το είδος της η-
θοποιίας µου αρέσει γενικότερα. Βλέποντας µια ται-
νία δεν περιµένω να πώ «τι ηθοποιάρα είναι αυτός»
όσο περιµένω να δώ να αποκαλύπτεται η παρουσία
του και η ψυχή του µέσα από το ρόλο. Και για ‘µένα
σαν ηθοποιό αυτό είναι που µε ενδιαφέρει. Μπορεί
να µου αρέσει να µου πούνε πόσο καλή ήµουν σε
ένα ρόλο, αλλά δεν ήταν αυτός ο τελικός λόγος που
έγινα ηθοποιός. Μπορεί να υπήρχε βέβαια και αυτή
η παράµετρος αλλά αυτό που µου άρεσε στην ηθο-
ποιία ήταν ότι θα ήθελα να καταλάβω τη ζωή, να µι-
λήσω για τη ζωή, για τα πράγµατα που µε συγκινούν
στη ζωή, να τα µοιραστώ µε άλλους µέσα από αυτή

τη δουλειά. Τέτοια πράγµατα µε έσπρωξαν και θέλω
να βγάζω σαν ηθοποιός. Το να µπορέσεις να κλέ-
ψεις την καρδιά του άλλου ή να τον συγκινήσεις
δεν γίνεται µόνο µε το να παίζεις καλά, είναι πολύ
πιο σύνθετη διαδικασία και πιο απαιτητική.

Η δική σας σχέση µε τον κινηµατογράφο
ποια είναι, πηγαίνετε σινεµά;
Παλιότερα πήγαινα πάρα πολύ, παρακολουθούσα
σχεδόν σαν µαθήτρια κι έχω δει πάρα πολλές ται-
νίες. Τώρα πια πάω επιλεκτικά σε όσες νοµίζω ότι
µε ενδιαφέρουνε για κάποιο λόγο. Είναι πολύ υπο-
κειµενικό, όχι αντικειµενικό.

Ένας ηθοποιός µαθαίνει πράγµατα βλέπο-
ντας κινηµατογράφο;
Βέβαια. Εγώ προσωπικά ό,τι έµαθα από παίξιµο για
κινηµατογράφο το έµαθα από τις ταινίες. Στις σχο-
λές δεν διδάσκεται το παίξιµο στον κινηµατογράφο.
Και το παίξιµο στον κινηµατογράφο είναι πολύ δια-
φορετικό από το παίξιµο του θεάτρου. ∆εν υπάρχει
λοιπόν στις σχολές τέτοιο µάθηµα οπότε αναγκα-
στικά εγώ ό,τι έχω µάθει το έχω µάθει βλέποντας
ταινίες, βλέποντας τους ηθοποιούς στις ταινίες.

Υπάρχει κάποια ερµηνεία δική σας που α-
πολαύσατε, βλέποντας ολοκληρωµένη την
ταινία και είναι η αγαπηµένη σας;
Αυτό που µε ρωτάτε είναι λίγο σύνθετο. Κι αυτό

γιατί υπήρξαν ταινίες που έκανα και δεν τις βρήκα
τόσο τροµερές σαν ταινίες και θα µε άφηναν ανι-
κανοποίητη σαν θεατή, όµως από την άλλη µπορεί
στην ίδια ταινία να υπήρχε ένας ρόλος που να ξεδι-
πλωνόταν τόσο ωραία και να µου έδινε τη δυνατό-
τητα να κάνω εγώ µια ολοκληρωµένη ερµηνεία. Αλ-
λά επειδή όταν βλέπω µια ταινία τη βλέπω και σαν
θεατής, µπορεί να προτιµούσα µια άλλη ταινία στην
οποία µπορεί να µην ήταν τόσο ολοκληρωµένο το
δικό µου παίξιµο, αλλά το ότι µου άρεσε συνολικά
όλη η ταινία πολύ. Γι’ αυτό δεν θέλω να πω µία συ-
γκεκριµένη, γιατί υπήρχαν ταινίες που µου άρεσε
πολύ η ταινία, αλλά ο δικός µου ο ρόλος δεν είχε έ-
ντονα υποκριτικά στοιχεία, αλλά και άλλες που ο
ρόλος µου ήταν πολύ καλός, αλλά η ταινία δεν µου
άρεσε πάρα πολύ.

Αν σας ρωτούσα ποια ταινία απολαύσατε
περισσότερο κατά τη διάρκεια της προετοι-
µασίας και των γυρισµάτων θα µπορούσατε
να µου αναφέρετε κάποια;
Σε πολλές. Ξέρετε αυτό µου ακούγεται λίγο παιδικό,
όπως όταν σε ρωτάνε ποιον από τους γονείς σου α-
γαπάς πιο πολύ και τους λες και τους δύο και επιµέ-
νουν, µα πιο πολύ… Για πολλές ταινίες θα µπορούσα
να πω λοιπόν. Αλλά µια ταινία που απόλαυσα ιδιαίτε-
ρα και θα παιχτεί κιόλας σε αυτό το αφιέρωµα που
γίνεται, είναι οι Ακατανίκητοι εραστές του Σταύ-

ρου του Τσιώλη. Αυτή η ταινία είχε µια ιδιοµορφία
που µου έχει µείνει, το ότι είχε το στοιχείο του απρό-
οπτου, δεν υπήρχε σενάριο και επινοούσαµε την κά-
θε µέρα. Αυτό είχε µια φρεσκάδα, κάτι που είχε πο-
λύ ενδιαφέρον, το γεγονός, δηλαδή ότι έπρεπε κάθε
µέρα να αυτοεπινοείται όλο το πράγµα από την αρ-
χή. Συν το γεγονός ότι ο Σταύρος έχει έναν τρόπο να
δηµιουργεί συνθήκες ότι «πάµε να πάρουµε την Πό-
λη»! Κι εγώ επειδή έχω µια πλευρά που είµαι ψώνιο
ως προς αυτό, µε έπιανε και µένα το αγωνιστικό
µου. Αυτό λοιπόν ήταν το ιδιαίτερο αυτής της ταινίας.
Αυτό όµως δεν σηµαίνει ότι δεν υπάρχουν κι άλλες
ταινίες που έχω να θυµάµαι πράγµατα ευχάριστα.

Υπάρχουν αλήθεια κινηµατογραφικές προτά-
σεις για σας ή είναι τόσο λίγες οι ταινίες πια
και τόσοι πολλοί οι ηθοποιοί που µοιραία δεν
µπορεί κάποιος να παίξει στο σινεµά;
Εµένα προσωπικά από την εποχή της ταινίας της
Όλγα Ρόµπαρτς η επόµενη πρόταση που µου έγι-
νε, και συµπτωµατικά µου άρεσε και αυτή πάρα πο-
λύ και γι’ αυτό και την έκανα, ήταν H νοσταλγός
της Ελένης Αλεξανδράκη. Σε αυτό το διάστηµα δεν
µου είχαν κάνει προτάσεις.

Συνέντευξη: Bαγγέλης Pητάς

Ηθοποιός που έγινε γνωστή µέσα από πολλές ταινίες του νέου ελληνικού κινηµατογράφου και κατάφερε
να διακριθεί τρεις φορές για τις ερµηνείες της, βραβεύεται φέτος από το φεστιβάλ κινηµατογράφου
Θεσσαλονίκης για το σύνολο της καριέρας της. Συνοµιλώντας µαζί της συνειδητοποιείς ότι αυτό δεν
µπορεί παρά να είναι απλώς µια στάση στην πορεία της ως ηθοποιού. Κι αυτό γιατί σου µεταδίδει αυτό
ακριβώς που βγάζει και όταν τη βλέπεις στο πανί, το πάθος µέσα από την αφοπλιστική της ειλικρίνεια και
απλότητα! 

‘‘Εγώ προσωπικά ό,τι έµαθα από παίξιµο για

κινηµατογράφο το έµαθα από τις ταινίες. Στις σχολές δεν

διδάσκεται το παίξιµο στον κινηµατογράφο

’’

ΛαζαρίδουΌλια









Η Behiye ζει σ’ ένα δύσκολο οικογενειακό
περιβάλλον: αισθάνεται να καταπιέζεται από
την συντηρητικών ηθών οικογένειά της αλ-
λά και από τον αυταρχικό αδελφό της. Θα
γνωρίσει την Handan που ζει µια τελείως
διαφορετική ζωή: είναι χωρίς πατέρα και
µένει µαζί µε την ελαφρών ηθών µητέρα
της. Οι δύο κοπέλες γρήγορα θα γίνουν φί-
λες: επισκέψεις στα καταστήµατα καλλυντι-
κών, βόλτες στην ευρωπαϊκή Κωνσταντινού-
πολη. Η Behiye, γοητευµένη από τη φίλη
της και τον ανέµελο τρόπο ζωής της, θα
φύγει από το σπίτι και θα πάει να µείνει µα-
ζί µε την Handan και τη µητέρα της. Η
Handan είναι απογοητευµένη από τη ζωή
που ζει και προσπαθεί να βρει τον πατέρα
της, ο οποίος έχει µεταναστεύσει στην Αυ-
στραλία. Οι δύο κοπέλες κάνουν παρέα µε
τον Erim και το φίλο του, όµως η Behiye είναι
καχύποπτη απέναντί τους. Όταν η Handan θα
αποφασίσει να βγει ραντεβού µαζί τους, οι
δύο φίλες θα τσακωθούν. Η συµβίωση της
Behiye µε την Handan και τη µητέρα της είναι
προβληµατική, εντάσεις και τσακωµοί προκα-
λούνται.
Η ταινία θα µπορούσε να’ ναι το πορτραίτο
της γυναικείας φιλίας στα δύσκολα χρόνια της
εφηβείας. Όµως η σκόπευση του σκηνοθέτη
είναι ευρύτερη: αυτό που παρουσιάζει είναι
δύο κοπέλες οι οποίες είναι φυλακισµένες
στη ζωή που κάνουν. Η Behiye λόγω των συ-
ντηρητικών και παραδοσιακών ηθών, η Handan
λόγω της ελευθεριότητας που χαρακτηρίζει
τη ζωή της µητέρας της. Για τον σκηνοθέτη, ό-

πως συµβαίνει και στην προηγούµενή του ται-
νία Lola and Bilidikid, έτσι και σ’ αυτήν, το δια-
φορετικό απειλείται από τα συντηρητικά ήθη:
µόνος δρόµος η προσωπική επανάσταση. Και
οι δύο κοπέλες µοιάζουν να αναζητούν τη
θερµότητα των συναισθηµάτων και σταθερό
έδαφος για να υπάρξουν. Και τη µεν θερµότη-
τα µπορούν να βρουν στη µεταξύ τους σχέση,
το δε σταθερό έδαφος παραµένει διαρκώς έ-
να ζητούµενο. Η ταινία καταγράφει λοιπόν την
πορεία των δύο κοριτσιών προς τον αυτο-
προσδιορισµό, την απεξάρτησή τους από το
νοσηρό περιβάλλον στο οποίο ζουν. Οι ήττες
της µίας ή οι νίκες της άλλης σ’ αυτόν τον α-
γώνα δεν είναι παρά µικρά βήµατα προς την
ελευθερία.

Ciné Σταύρος Tορνές, 15:30
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Μικρές ιστορίες, εικόνες µιας πραγµατικότητας βαθύτατα βαλκανικής πα-
ρουσιάζονται σ’ αυτή την ταινία. Η πρώτη ιστορία έχει ως κεντρικά πρό-
σωπα τους γονείς ενός ζευγαριού που προετοιµάζουν το γαµήλιο γλέντι
των παιδιών τους. Όµως καθώς οι καλεσµένοι καταφθάνουν οι µελλό-
νυµφοι είναι ακόµα µακριά. Στη δεύτερη ιστορία µια νεαρή κοπέλα η
Tatjana αναγκάζεται να φύγει από το χωριό της και να πάει στο Βουκου-
ρέστι για να συµπαρασταθεί στην άρρωστη µητέρα της. Σύντροφος της
στο ταξίδι το αγαπηµένο της γαλόπουλο που το κουβαλά µαζί της για να
το προσφέρει στο γιατρό της µητέρα της. Η τρίτη ταινία είναι ένα ντοκι-
µαντέρ µε κεντρικά πρόσωπα δύο µαθήτριες που µένουν στο µουσουλ-
µανικό και στο σέρβικο τοµέα του Μοστάρ. Η τέταρτη ιστορία επικε-
ντρώνεται σ’ ένα σύµβουλο ψυχολόγο που ασχολείται µε ασθενείς που
έχουν τάσεις αυτοκτονίας. Η συνάντηση µε την αδελφή του είναι η ευ-
καιρία για να αντιµετωπίσουν το κοινό τους παρελθόν. Στην πέµπτη ται-
νία έχουµε την επανάσταση της Vera, µιας πενηντάρας που εργάζεται ως
ελεγκτής σε τραµ. Αποφασίζει να αναλάβει τις τύχες της ζωής της και
τον έλεγχο του τραµ. Συνδετικός κρίκος όλων των προηγούµενων ιστο-
ριών είναι µια ταινία animation στην οποία ένας αρχιτέκτονας βοηθά µια
γυναίκα να γεννήσει και βιώνει µια σειρά από περίεργες καταστάσεις.
Η σπονδυλωτή αυτή ταινία αποτελεί µια προσπάθεια για συνεργασία α-
νάµεσα σε κινηµατογραφίες όµορες γεωγραφικά –οι χώρες προέλευσης
είναι οι Βουλγαρία, Ρουµανία, Βοσνία –Ερζεγοβίνη, Ουγγαρία, Σερβία-

Μαυροβούνιο. Οι σκηνοθέτες, νεαροί και ταλαντούχοι, καταγράφουν τό-
σο τις όψεις µιας εξωτερικής πραγµατικότητας όσο και τα συναισθήµα-
τα και τις αγωνίες, δηλαδή την εσωτερική κατάσταση του ανθρώπου. Οι
ταινίες αποτελούν µικρά πορτραίτα των ανθρώπων που ζουν στα Βαλ-
κάνια, σκιαγραφήσεις της ζωής τους.

Ciné Σταύρος Tορνές, 20:30

Mια προσπάθεια για συνεργασία ανάµεσα σε όµορες
γεωγραφικά κινηµατογραφίες 

Aπωλεσθέντα / Lost and found
των Stefan Arsenijevic, Nadejda Koseva, Mait Laas, Kornél Mundruczo, Cristian Mungiu, Jasmila Zbanich
(Εσθονία-Βουλγαρία-Ρουµανία-Βοσνία Ερζεγοβίνη-Σερβία & Μαυροβούνιο, 2005)

SPOTLIGHT: KUTLUG ATAMAN
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[…] Ήθελα να κινηµατογραφήσω την ταινία σαν έ-
να ντοκιµαντέρ ή σαν ένα πολεµικό ρεπορτάζ. ∆ύο
διαφορετικές εκδοχές της Κωνσταντινούπολης: η
µία είναι η Κωνσταντινούπολη των προαστίων, η ο-
ποία ακόµα παράγει και η άλλη είναι η Κωνσταντι-
νούπολη του κέντρου, που πεινασµένη καταβροχθί-
ζει τα πάντα. Η Κωνσταντινούπολη του κέντρου,
που είναι ο κόσµος της Handan, είναι τόσο άπλη-
στη που, όταν δεν βρίσκει τροφή, καταπίνει τα ίδια
της τα παιδιά ή ακόµα και τον εαυτό της.

[…] Η φαινοµενικά σκληρή και δυνατή Behiye, η
δραπέτισσα των προαστίων, βλέπει το γλυκό κορίτσι
Handan που ζει στο Etiler µ’ όλη την αθωότητά της,
ως τον λυτρωτή της. Ενώ η Handan είναι ένα προϊ-
όν του Etiler. Είναι ένα όµορφο πλάσµα, αλλά και αρ-
πακτικό που περιµένει τη λεία της. Είναι γοητευτική.
Ωστόσο µας αρέσει και κατανοούµε την Handan ό-
πως και την Behiye. Εξάλλου στο τέλος και οι δύο
είναι το ένα πρόσωπο της Κωνσταντινούπολης.

[…] Γνωρίζουµε ότι, αν η Handan δεν καταβροχθί-
σει την Behiye, κάποιος άλλος θα καταβροχθίσει
την Handan. Πόσο θυµωµένοι µπορούµε να είµα-
στε µε την Handan επειδή κάνει κάτι που είναι στη
φύση της; ∆εν είναι η Κωνσταντινούπολη που επί-
σης τη γέννησε;

[…] Όταν δύο πλάσµατα από διαφορετικούς κό-
σµους διασταυρώνουν την πορεία τους, οι δύο κό-
σµοι του συγκρούονται επίσης. Κατά τη διάρκεια
της σύγκρουσης ήθελα να είµαι παρών µε µια κά-
µερα και να µεταδώσω ζωντανά ό,τι συµβαίνει…

[…] Αυτή η σύγκρουση µε ελκύει τόσο, όσο µε ελ-
κύουν και τα πρόσωπα της ταινίας. Γιατί η σύγκρου-
ση φέρνει µαζί της το παιχνίδι, ένα επικίνδυνο τα-
γκό, το δράµα, και δίνει στην ιστορία δυναµισµό και
την κάνει ελκυστική για να την παρακολουθήσει κά-
ποιος. Οι συγκρούσεις πάντα έλκουν τους ανθρώ-
πους για να τις παρακολουθούν.

[…] Σχεδιάζω να χρησιµοποιήσω αυτές τις συ-
γκρούσεις στο έπακρο. Επίσης, ήθελα να αντανα-
κλώνται µ’ έναν οπτικό τρόπο στην ταινία. Αυτός εί-

ναι ένας ακόµη λόγος που στην ταινία ο σκοτεινός
κόσµος της Behiye είναι στην πραγµατικότητα το
θύµα και ο ροζ κόσµος της Handan είναι στην
πραγµατικότητα ο θύτης.

[…] Αυτές οι αντιφάσεις είναι πραγµατικότητες
που µέχρι τώρα δεν έχουν επισηµανθεί από την ο-
πτική γωνία της νεότητας στο Τουρκικό σινεµά, ενώ
ο φόβος είναι µέσα στη φύση της νεότητας. Ψυχο-
λογικοί και κοινωνικοί όροι όπως ο φόβος της ζωής,
ο φόβος του ποια κατεύθυνση να ακολουθήσεις, ο
φόβος του να µεγαλώνεις, να µπαίνεις στη ζωή, να
έχεις µια σεξουαλική επαφή έχουν παρουσιαστεί
στον κινηµατογράφο σ’ ένα ευρύ φάσµα. Μπορού-
µε να δούµε την ταινία ως µια ταινία ενηλικίωσης,
έχοντας µια µουσική στην οποία οι στίχοι είναι στα
Τουρκικά.

(δηλώσεις στις σηµειώσεις για την παραγωγή) 

Kutlug Ataman∆ύο κορίτσια / Iki genc kiz
(Tουρκία, 2005)
Tαινία που καταγράφει την πορεία δύο
κοριτσιών προς τον αυτοπροσδιορισµό,
την απεξάρτησή τους από το νοσηρό
περιβάλλον στο οποίο ζουν
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"You know I hate tripe soup!" says the blond teenager, making a face.
"Have a sheep’s head then," her mother replies.This is just one of the
memorable dialogues in Kutlug Ataman’s new film "2 Girls", about
two young women who meet and instantly click before their fantastic
friendship reveals dark hues.
Yesterday, Ataman (in Thessaloniki for a third time with a trio of
films) explained how his art and film activities each satisfy a different
part of his existence. He talked about how shooting "Lola and
Billidikid" in Germany, where he paralleled the themes of
homophobia and racism. He described the energizing "flux" of EU-
candidate Turkey, but also its conservative forces at work.There’s no
stopping for the creator with a clear vision. "I’m always working," said

Ataman who is always making something (if not
"The Coat" at the moment). Here are some
excerpts from an interview with him yesterday.

Why doesn’t the now-popular co-
production model work for you?
Unfortunately it is the only way you can make
films, but it is not always a very good
idea….There is this point system, so suddenly
you are dealing with people who don’t really
understand the real issues of the country, or you
are having to work with actors who don’t speak
the local language – and… suddenly you have
this kind of salad. Is it worth it as an artist, as a
filmmaker? Which road will you go [on]? Will
you get the 200,000 euros max you can get in
Turkey to make a very extreme low budget film
– but have it be genuine. Or will you go for the
1.5 to 2 million euro production…And also, it’s
very complicated. Every country has very, very
different rules of how the money is going to be

spent.And that is creating a lot of stress on everybody- especially the
creative crew.

…And hurts the spontaneity.
That is the other thing. I think film is a popular art and certain issues
that are dear to me, especially if you are dealing with political issues,
you want to be able to respond immediately. Nowadays, with a
European co-production, you have to wait 3-4 years before the film is
made. So, by the time it is made, it may not be valid anymore.

What was the difference between the two girl’s
neighborhoods in "2 Girls"?

The obvious thing that you can see is that the blond girl comes from
a more middle-class, nondescript international world and the other
one comes from the poorer neighborhood where is a lot of poverty
and she leaves that world because she’s attracted by the glimmer of
the other.Though she comes across as being much more intelligent in
the beginning, we see that the much more dominant world – the
system – always wins, even if you are – like the red-headed girl –
more intelligent. She feels that she is in the leading role, in control of
the other environment as well.You see that slowly it overcomes her
and kicks her out.

Was there something more than an intense friendship
between the girls?
I guess that you could also sense that there could be an emotional
and sexual attraction, but on purpose I didn’t want to pigeonhole the
issue just to that. I didn’t want to label it – because to me that was
just a red herring.To me what was more important was the social
class, how one can be luring the other one – and then changing it.
That conflict was more important to me.

Is the dramatic, angry music that we hear in the film one
group or more?
It is one up-and-coming group called Replicas.You have to realise
that I worked with a very young crew.The median age was 22 and I
wanted to really be as young as possible. So I selected to work with
this group that’s doing very experimental music that’s original also
outside of Turkey, not just an imitation of what is already happening
in the West. It is kind of a discordant music.To me it represents the
red-headed girl’s mind really.Anger is an important emotion I think. It
can be very positive, anger, as long as it is used in a positive way.As
long as it has a kind of target.

* "2 Girls" is playing at 3.30pm.
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Call him an artist or a director if you like, but the Turkish creator

has a flow of artistic talent that can’t be pigeonholed

artistic flow
Ataman’s 

Yesterday morning some 50 creative minds gathered under a
big Italian circus tent on the Thessaloniki waterfront to launch
the third Balkan Fund.While it may have stormed overhead,
hopes were high. Fund co-creator Christina Callas listed past
fund scripts that have now been completed. In between the
first few pitches, the people gathered at the event expressed
their hopes for it.
Ivan Jovanovic and Srdan Sarenac were in town eager to talk
about a project inspired by a real refugee who used to prevent
people (seemingly better off than himself) from jumping off a
bridge. Greek producer Costas Lambropoulos brought a
project (by Menelaos Karamaghiolis) because, "We’ve never

tried it [The Balkan Fund] before…It’s not just economic". By
contrast the creators of "Cum in the Rye" (yes, it’s a tribute
to Salinger) noted that the development moneys are always
helpful.Writer Dimitrije Vojvon pointed out, "Only one or
two people in Serbia make a living from screenwriting."
Representatives of TV stations as well as production and
distribution companies in town for the event are excited
about the projects. From Austria,TV rep Heinrich Ambrosch
underlined the importance of having a face attached to a
projects and producer Ursula Wolschlage was already
impressed with the "very high standards" of the projects.

Angelike Contis

On the Balkan Fund Front
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Exhibitions displaying the works of two men
who have worked together in Francis Ford
Coppola’s Academy Award-winning
productions "Apocalypse Now" and "Tucker"
opened yesterday.
Vittorio Storaro, the cinematographer who
has won Oscars for "Apocalypse Now,"
"Reds" and "The Last Emperor," was at the
Cinema and Photography Museum yesterday
afternoon to give a guided tour to those
present at the opening of his exhibition
"Writing with Light".The exhibition,
consisting of processed photographs, is the
result of Storaro’s 40 years of work. It is
divided into three parts: "Light", "Colour" and
"Elements" but as Storaro said the three
sections could also be broken down to the
three directors Storaro has worked with that
influenced him the most: "Bernardo
Bertolucci, Francis Ford Coppola and Warren
Beatty".
"Cinema is a language of images.To express
images we use symbols. Like in dreams, we
use symbols to come to terms with our
consciousness", Storaro said before
embarking on a tour of his images, presented
through multimedia installations.
The cinematographer is a firm believer in a
strong relation between light, colour and
emotions.The way light and colour influence
emotions, is key to the way Storaro justifies

his professional choices throughout the
exhibition. It’s always been a central theme of
his - after all, he is the man who had Rosco
International fabricate a series of custom
colour gels for his lighting, which he used to
implement his theories about emotional
responses to colour.
The festival also inaugurated the world
premiere of a Dean Tavoularis exhibition (at the
Macedonian Museum of Modern Art). It goes
beyond the works that have shaped his career
as an Art Director to explore a more personal
side of his, that of a painter.Through sketches,
storyboards and architectural designs, audiences
can see for themselves how Tavoularis acquired
his title as the "Wizard of Hollywood", his
Oscar for "The Godfather II" and four Academy
Award nominations for "Godfather III", "Tucker:
the Man and his Dream", "Apocalypse Now",
and "The Brink’s Job".
The exhibition includes screenings on video
walls of scenes from films, whose preliminary
designs are displayed too. During a press
conference he gave yesterday,Tavoularis said
that he found that putting together this
exhibition to be a revelation, in the sense that
it gave him the opportunity to reflect on the
process he normally follows from the initial
inspiration, to the first sketch, to the final
product and lastly the moving image.

Elinda Labropoulou

Storaro and Tavoularis on display

Meet the director: Denis Côté 
("Les Pays Nordiques")

We emailed eight questions to all the international competition
directors. Here is what Denis Côté, the director whose film "Les Pays
Nordiques" tells the story of the man who after committing a crime
runs away and finds himself in a reeeeally small town.  

What do you most love about the city or neighborhood where
you live? 
That girl living in appartment 621 in my building.

If directing films is your top talent, what is your second talent in
life?
Watching the girl in my building's appartment 621.

Do you have a pet? If so, what is it and what's its name?
All dead: Gonzo 1977-1981, Poupette 1984-1990,
Lemmy 1993-1995, Keanu 2001-2001.

What was the most embarassing, difficult or dangerous moment
in making your film?
Having to work with a 2-page scenario…

What music CD did you listen to the most while creating the
film?
Christophe 'Comm' si la terre penchait' (french singer).

Who is your favorite figure of Greek mythology, history or
philosophy?
Definitely Aesop! 

How much coffee do you drink each day (and what kind)?
Local Quebec energy drink: GURU.Then you run to appartment 621!*

*Following an editorial meeting we decided that it is time for some
investigative journalism.We intend to find the director’s exact address and
–you guessed it– send a copy to the girl at 621…

"L’enfer", a family epic loosely inspired by
Dante’s Inferno, is the film that officially
opened this year’s festival.The film
portrays four women, a mother and her
three daughters torn apart by events from
the past that still trouble them years later.

Its director, Danis Tanovic, who won his
first Oscar with his previous film "No
Man’s Land", spoke about his latest
release, which he said provided him with
the opportunity for the first time to
closely work with female characters.And
with a cast including some of France’s
most prestigious actresses - including
Emmanuelle Beart and Carole Bouquet -

he certainly had a range of emotions to
experiment with.

The film is the second of the "Heaven"-
"Hell"-"Purgatory" trilogy, the storyline for
which Polish filmmaker Krzysztof
Kieslowski had written before his death.
"Although I appreciate that Kieslowski was
a great director, I didn’t try to make a film
like Kieslowski. It is my film",Tanovic said.
And although he admitted that initially he
had been more interested in "Purgatory",
"and read ‘Hell’ by chance", upon reading
the storyline, he felt it would make a good
movie.

The film’s producer Cedomir Kolar
explained some of the difficulties they had
to overcome to make "L’enfer" possible.
Pointing out that Paris, where the film was
shot, is probably the most expensive place
to film in the world after New York, he
said raising the money for the film was
tricky.At certain points, they were told
that they "needed to have stars", only then
to be informed "that maybe they had too
many stars". He added that although "No
Man’s Land", the duo’s previous work, had
gotten very good reviews, what they really
need this time around is a box office
success. He said getting funding for films
has become so difficult "that soon it will
be mobile phone companies, who want
films to be shown on phone screens, who
will decide on how films are framed".

Elinda Labropoulou

Tanovic’s Parisian “Hell”




