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Με µια ατµόσφαιρα απόλυτα κινηµατογραφική: Η ταινία του Χου Χσιάο-χσεν
Καφέ Λιµιέρ ξεκινάει δείχνοντας (από το εσωτερικό ενός διαµερίσµατος) µια νεαρή
γυναίκα να στέκεται όρθια και µε την πλάτη στραµµένη στην κάµερα, µπροστά σε µια
ανοιχτή τζαµόπορτα και ν’ απλώνει πλυµένα ρούχα, που βγάζει από µια πλαστική τσά-
ντα, και να χτυπάει το κινητό της τηλέφωνο, να το παίρνει και να µιλάει, καθώς εξακο-
λουθεί ν’ απλώνει τα ρούχα της. Μετά ακούγεται µια γυναικεία φωνή off να την καλεί
µε το όνοµά της, Γιόκο, να τη ρωτάει αν γύρισε από την Ταϊβάν και η Γιόκο διακόπτει
το τηλεφώνηµα και βγαίνει από το κάδρο, χαιρετάει τη γυναίκα, επιστρέφει και παίρνει
ένα κουτί και ξαναβγαίνει (εκτός οπτικού πεδίου) για να δώσει το κουτί στη γυναίκα,
µετά επιστρέφει και συνεχίζει τη συνοµιλία στο τηλέφωνο χαλαρά. Ώσπου χαιρετάει
και το κλείνει και το πλάνο (µονόπλανο 3,5 περίπου λεπτών) σβήνει σε µαύρο. Τίποτα
ιδιαίτερα σηµαντικό δεν φαίνεται να συµβαίνει στο πλάνο αυτό, όπως άλλωστε και σε
ολόκληρη την ταινία. Κι όµως, αυτό το µονόπλανο είναι εκτός από µια  τέλεια εισαγω-
γική σκηνή (σε σχέση µε τα όσα θα ακολουθήσουν ως αφήγηση και ατµόσφαιρα), και
µια αυτόνοµη κινηµατογραφική «οντότητα», ένα πλάνο µοναδικής και ξεκάθαρης  εκ-
φραστικότητας: είναι –πώς αλλιώς να το πω;– Κινηµατογράφος εκατό τοις εκατό! ∆εν
ξέρω πώς και γιατί, ίσως µερικοί άνθρωποι έχουν αυτό το «κάτι» όσον αφορά σε µια

τέχνη, το «µάτι» στην προκειµένη περίπτωση, που τους ξεχωρίζει από όλους τους άλλους. Έτσι, µπορεί ταινίες που αποτελούν
τη µνήµη της Ταϊβάν, όπως Ο µάστορας του κουκλοθέατρου, Η πόλη της θλίψης και Καλοί άνδρες, καλές γυναίκες ή σύλληψης του
τρόπου που αλλάζουν τα πράγµατα σήµερα στην Ταϊβάν, όπως Goodbye South, Goodbye, Οι εραστές της χιλιετίας και Καφέ Λιµιέρ,
να µην αφορούν ως θέµατα πολλούς θεατές, αλλά ως κινηµατογράφος αφορά τον κάθε σινεφίλ που αγαπά και σαγηνεύεται α-
πό τον τρόπο έκφρασης του κινηµατογράφου. Και προπαντός αυτή τη µοναδική –κάθε φορά που προκύπτει αυθεντική– ατµό-
σφαιρά του. Όπως λέει και ο Χου: «Όταν δεν µιλάς άµεσα, δηµιουργείται µια ατµόσφαιρα, και για µένα αυτή η ατµόσφαιρα είναι πολύ
σηµαντική. Η ατµόσφαιρα είναι το δράµα, η ένταση.» Tο έπιασες;

του Σωτήρη Zήκου
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‘‘Γενικά ο τρόπος που 

µου αρέσει να εκφράζοµαι 

στο σινεµά δεν είναι άµεσος.

Είναι υπαινικτικός

–ακόµα και αφηρηµένος,

έως και ασαφής.

Μπορείς να ανοίξεις 

έναν ολόκληρο χώρο 

της φαντασίας χωρίς να το πεις.

Μέσα από τη δοµή 

και τη φόρµα,

αυτό µου αρέσει.

’’
Hou Hsiao-hsien

Xου Xσιάο-χσιέν
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04 Bιτόριο Στοράρο στα Mουσεία Φωτογραφίας και
Kινηµατογράφου, Nτην Tαβουλάρης στο Mακεδονικό
Mουσείο Σύγχρονης Tέχνης, Tέχνη και
Kινηµατογράφος στο Kρατικό Mουσείο Σύγχρονης
Tέχνης και Nίκος Παπατάκης στο Aλατζά Iµαρέτ, οι
εκθέσεις του Φεστιβάλ

05 Για τη δουλειά του, τη συνεργασία του µε τους
σκηνοθέτες, το Xόλιγουντ, τις ανεξάρτητες
παραγωγές και την ελληνική του καταγωγή µας µιλά
ο Nτην Tαβουλάρης

06 Face addict του Edo Bertoglio και Ένα τέλειο ζευγάρι
του Nobuhiro Suwa στις Eιδικές Προβολές, και
Garpastum του Alexey German Jr. στα Eκτός
Συναγωνισµού

07 Play της Alicia Scherson και Στα παρασκήνια της
Emmanuele Bercot στο ∆ιεθνές ∆ιαγωνιστικό

09 Mνήµη χρυσόψαρου η ταινία στο Nέο Iρλανδέζικο
Kινηµατογράφο και Eίµαι ο άγγελος του θανάτου στο
Nέο ∆ανέζικο Kινηµατογράφο

10 O Kρόνος του Guillermo del Toro και Mόνο µε το ταίρι
σου του Alfonso Cuaron στο Mεξικάνικο
Kινηµατογράφο

12 O Bernard Émond, σκηνοθέτης της ταινίας
Παράκληση στις Hµέρες Aνεξαρτησίας και οι ταινίες
της ηµέρας

13 Christoph Hochhäusler: O σκηνοθέτης της ταινίας
Low Profile σε Πρώτο Πλάνο

15 O σκηνοθέτης Γρηγόρης Kαραντινάκης, οι
σεναριογράφοι ∆ηµήτρης Bάκης και Γιώργος
Mακρής και ο µουσικός Nίκος Πλατύραχος µιλούν
για την ταινία H χορωδία του Xαρίτωνα

16 H γυναίκα είναι… σκληρός άνθρωπος του Aντώνη
Kαφετζόπουλου, Λιούµπη της Λάγιας Γιούργου και H
νοσταλγός της Eλένης Aλεξανδράκη στον Eλληνικό
Kινηµατογράφο 2005

17 H σκηνοθέτις Λουκία Pικάκη και ο µουσικός Kωστής
Zευγαδέλης µιλούν για το ντοκιµαντέρ O Άλλος

21 Tι είναι ένας άντρας χωρίς µουστάκι από την Kροατία
και η Λόλα και ο Mπιλιντικίντ και ∆ύο κορίτσια του
Kutlug Ataman στις Mατιές στα Bαλκάνια

22 Fest Forward: The 46th International Thessaloniki
Film Festival in english
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1. Play
2. Backstage
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
2. H νοσταλγός
3. H γυναίκα είναι… σκληρός άνθρωπος
4. H χορωδία του Xαρίτωνα
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;
3. ∆ύο κορίτσια
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 173 • ΣABBATO 19 NOEMBPIOY 2005

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



OLYMPION

11:00 Documentaries
√ ¿ÏÏÔ˜ / √ allos - 74’
§Ô˘Î›· ƒÈÎ¿ÎË / Lucia Rikaki,
Greece 2005 ñ O.V. Greek/English sub.

13:00 Feature Films
∏ ÓÔÛÙ·ÏÁfi˜ / π nostalgos - 82’
∂Ï¤ÓË ∞ÏÂÍ·Ó‰Ú¿ÎË / Eleni Alexandraki,
Greece 2004 ñ O.V. Greek/English sub.

15:00 International Competition
Play - 105’
Alicia Scherson, Chile-Argentina-France 2005
O.V. Spanish/English sub.

17:15 Special Screenings
Face Addict - 112’
Edo Bertoglio, Italy-Switzerland 2005
O.V. English

19:30 International Competition
™Ù· ·Ú·ÛÎ‹ÓÈ· / Backstage - 115’
Emmanuelle Bercot, France-Germany 2005
O.V. French/English sub.

22:00 Feature Films
§ÈÔ‡ÌË / Liubi - 96’
§¿ÁÈ· °ÈÔ‡ÚÁÔ˘ / Layia Yourgou,
Greece 2005
O.V. Greek, Russian/English sub.

24:00 Special Screenings
TÈÌËÙÈÎ‹ ∂Î‰‹ÏˆÛË ¶·ÚÎ ∆Û·Ó-ÁÔ˘Î / 
Honourary Event Park Chan-wook
∏ ÂÎ‰›ÎËÛË ÌÈ·˜ Î˘Ú›·˜ / 
Chin-Jeol-Han Geum-Ja-Ssi - 112’
South Korea 2005
O.V. Korean/English sub.

PAVLOS ZANNAS

12:00 Hou Hsiao-hsien Tribute
XXX: ¶ÔÚÙÚ¤ÙÔ ÙÔ˘ ÃÔ˘ ÃÛÈ¿Ô-¯ÛÈ¤Ó / ∏∏∏:
portrait de Hou Hsiao-hsien - 91’
Olivier Assayas, France - Taiwan 1997
O.V.Taiwanese/English sub.

15:00 Young Americans
∂ÎÂ› ¤Íˆ / On the Outs - 82’
Lori Silverbush, Michael Skolnik, USA 2004
O.V. English

17:00 Spotlights
TÈÌËÙÈÎ‹ ∂Î‰‹ÏˆÛË ∞Ï¤ÍË˜ ª›ÛÙÈÎ·˜ / Honourary
Ceremony ∞lexis Bisticas
∆· Ì¿ÚÌ·Ú· / Ta marmara - 14’
O.V. Greek, English/English sub.
∏ ÁÚ·‚¿Ù· / I gravata - 40’
O.V. Greek, English/English sub.
∆Ô Í¤ÊˆÙÔ / To xefoto - 7’
O.V. Greek, English/English sub.

19:30 ID-05
Ã·ÌËÏfi ÚÔÊ›Ï / Falscher Bekenner - 94’
Christoph Hochhausler, Germany - Denmark 2005
O.V. German/English sub.

22:00 ID-05
∏ ÚÔ‰ÔÛ›· / La Trahison - 80’
Philippe Faucon, France - Belgium 2005
O.V. French,Arabic/English sub.

24:00 ID-05
∏ ‰ÈÏ·Ó‹ fiÚÙ· / Naboer - 73’
Pal Sletaune, Norway 2005
O.V. Norwegian/English sub.

TONIA MARKETAKI FRIDA LIAPPA

11:00 Hou Hsiao-hsien Tribute
∫·ÏÔÎ·›ÚÈ ÌÂ ÙÔÓ ·Ô‡ / Tong-tong Te Jiaqi - 98’
Hou Hsiao-hsien, Taiwan 1984
O.V. Mandarin/English sub.

13:00 Patrice Chereau Tribute
∞˘ÙÔ› Ô˘ Ì' ·Á·Ô‡Ó ı· ¿ÚÔ˘Ó ÙÔ ÙÚ¤ÓÔ / Ceux
qui m'aiment prendront le train - 122’
Patrice Chereau, France 1998
O.V. French

15:30 Out Of Competition
Garpastum - 118’
Alexey Guerman Jr. Russia 2005
O.V. Russian/English sub.

18:00 Hou Hsiao-hsien Tribute
∫·ÏÔ› ¿Ó‰ÚÂ˜, Î·Ï‡ÙÂÚÂ˜ Á˘Ó·›ÎÂ˜ / Haonan
Haonu - 108’
Hou Hsiao-hsien, Taiwan 1995
O.V. Mandarin, Hokkien, Cantonese,
Japanese/English sub.

20:30 Special Screenings
ŒÓ· Ù¤ÏÂÈÔ ˙Â˘Á¿ÚÈ / Un couple parfait - 104’
Nobuhiro Suma, Japan - France 2005
O.V. French/English sub.

23:00 Hou Hsiao-hsien Tribute
Green, Green Grass of Home / Zaina He-pan Qing-
caoqhing Green - 92’
Hou Hsiao-hsien, Taiwan 1982
O.V. Mandarin, Taiwanese/English sub.

JOHN CASSAVETES

13:00 Focus on New Danish Cinema
∂›Ì·È Ô ¿ÁÁÂÏÔ˜ ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘ - Pusher III / 
Pusher III - 104’
Nicolas Winding Refn, Denmark 2005
O.V. Danish/English sub.

15:30 Seijun Suzuki Tribute
∞ÁÚÈ· ÓÈfiÙË / Yaju no Seishun - 91’
Seijun Suzuki, Japan 1963
O.V. Japanese/English sub.

18:00 ID-05
∏ ·Ú¿ÎÏËÛË / La Neuvaine - 97’
Bernard Emond, Canada 2005
O.V. French/English sub.

20:30 Young Americans
∏ ÔÏ˘ıÚfiÓ· / The Puffy Chair - 85’
Mark & Jay Duplass, USA 2005
O.V. English

23:00 ID-05
√ Ì·Û¤Ú / Masahista - 80’
Brillante Mendoza, The Philippines 2005
O.V.Tagalog/English sub.

00:30 ID-05
AÁÚÈÂ˜ ÎÈı¿ÚÂ˜ / Gitarrmongot - 89’
Ruben Ostlund, Sweden 2004
O.V. Swedish/English sub.

STAVROS TORNES

11:00 Focus on New Irish Cinema
ªÓ‹ÌË ¯Ú˘Ûfi„·ÚÔ˘ / Goldfish Memory - 85’
Liz Gill, Ireland 2003
O.V. English

13:00 Kutlug Ataman Tribute
∏ §fiÏ· ÎÈ Ô ªÈÏÈÓÙÈÎ›ÓÙ / Lola + Bilidikid - 91’
Kutlug Ataman, Germany 1998
O.V. German, Turkish/English sub.

15:30 Balkan Survey Main Selection
∆È Â›Ó·È ¤Ó·˜ ¿ÓÙÚ·˜ ¯ˆÚ›˜ ÌÔ˘ÛÙ¿ÎÈ; / 
Sto je muskarac bez brkova? - 109’
Hrvoje Hribar, Croatia 2005
O.V. Croatian/English sub.

18:30 Focus on New Irish Cinema
∑¿¯·ÚË / Sugar - 80’
Reynold Reynolds, Patrick Jolley, Ireland - USA
2005
O.V. English

18:00 Mexican Cinema
∫ÚfiÓÔ˜ / Cronos - 95’
Guillermo Del Toro, Mexico 1992
O.V. Spanish/English sub.

20:30 Kutlug Ataman Tribute
¢‡Ô ÎÔÚ›ÙÛÈ· / Iki genc kiz - 107’
Kutlug Ataman, Turkey 2005
O.V.Turkish/English sub.

23:00 Mexican Cinema
ªfiÓÔ ÌÂ ÙÔ Ù·›ÚÈ ÛÔ˘ / Solo con tu Pareja - 94’
Alfonso Cuaron, Mexico 1990
O.V. Spanish/English sub.

ODEON - PLATIA

15:00 Michael Winterbottom Tribute
∫·ÏÒ˜ ‹Ïı·ÙÂ ÛÙÔ ™ÂÚ¿ÁÂ‚Ô / Welcome to
Sarajevo - 103’
Michael Winterbottom, UK - USA 1997
O.V. English, Bosnian

17:30 Vittorio Storaro Tribute
Bulworth - 104’
Warren Beatty, USA 1998
O.V. English

20:00 Hou Hsiao-hsien Tribute
√ ¿ÓıÚˆÔ˜ Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜ (∏ ÌÂÁ¿ÏË ÎÔ‡ÎÏ· ÙÔ˘ ÁÈ-
Ô˘) / Erzi De Da Wan-ou - 35’
O.V. Mandarin,Taiwanese/English sub.

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

22:30 Michael Winterbottom Tribute
∆Ô ÊÈÏ› ÙË˜ ÂÙ·ÏÔ‡‰·˜ / Butterfly kiss - 88’
Michael Winterbottom, UK 1994
O.V. English

11:00 George Panoussopoulos Tribute
Spotlight on Aris Retsos
ª·Ó›· / Mania - 88’
°ÈÒÚÁÔ˜ ¶·ÓÔ˘ÛfiÔ˘ÏÔ˜ / George
Panoussopoulos, Greece 1985
O.V. Greek/English sub.

13:00 Antoinetta Angelidi Tribute
√È ÒÚÂ˜-ªÈ· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓË Ù·ÈÓ›· / I ores-Mia
tetragoni tenia - 80’
∞ÓÙÔ˘·Ó¤ÙÙ· ∞ÁÁÂÏ›‰Ë / Antoinetta Angelidi, 
Greece 1995 ñ O.V. Greek/English sub.

15:15 George Panoussopoulos Tribute
ªÈ· Ì¤Ú· ÙË Ó‡¯Ù· / Mia mera ti nyhta - 112’
°ÈÒÚÁÔ˜ ¶·ÓÔ˘ÛfiÔ˘ÏÔ˜ / George
Panoussopoulos, Greece 2001
O.V. Greek/English sub.

17:45 Feature Films
∏ Á˘Ó·›Î· Â›Ó·È... ÛÎÏËÚfi˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ / I gyneka
ine skliros anthropos - 100
∞ÓÙÒÓË˜ ∫·ÊÂÙ˙fiÔ˘ÏÔ˜ / 
A. Kafetzopoulos,Greece 2005
O.V. Greek/English sub.

20:00 Feature Films
∏ xÔÚˆ‰›· ÙÔ˘ Ã·Ú›ÙˆÓ· / 
I horodia tou Charitona - 116’
°ÚËÁfiÚË˜ ∫·Ú·ÓÙÈÓ¿ÎË˜ / Grigoris Karantinakis,
Greece 2005 ñ O.V. Greek, French

22:30 Nico Papatakis Tribute
ŒÓ· ÂÚˆÙÈÎfi ¿ÛÌ· / Un Chant d'amour - 25’
Jean Genet, France 1950
√È ÈÛÔÚÚÔÈÛÙ¤˜ / Les Equilibristes - 120’
N›ÎÔ˜ ¶··Ù¿ÎË˜ / Nico Papatakis, France 1992
O.V. French/English sub.

19 ™ABBATO ñ SATURDAY
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æˆÌ›, ÌÚÈ˙fiÏ·, Î·È Îfi-Î· ÎfiÏ·.
ñ ¶ÚÒÙË Ì¤Ú·. ¶ÂÚ·ÙÒ ·ÚÁ¿. ¶ÔÚÂ›· ÚÔ˜ ÙÔ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï. ∂›Ó·È fi-
ˆ˜ fiÙ·Ó ‰È„¿ˆ. ¢ÂÓ ›Óˆ ÙÔ ÓÂÚfi ÌÔÓÔÚÔ‡ÊÈ. ∞Ê‹Óˆ ÙË ‚Ú‡ÛË Ó·
ÙÚ¤ÍÂÈ Î·È ÙÔ ÏÈÌ›˙ÔÌ·È. ŒÙÛÈ Î·È ÙÒÚ·. ∏ ÁÏ˘ÎÈ¿ ÚÔÛÌÔÓ‹, Î·ıÒ˜
ÏËÛÈ¿˙ˆ ÛÙÈ˜ ÚÔ‚Ï‹ÙÂ˜. µÏ¤ˆ Ù· ÌË¯·Ó‹Ì·Ù·, ÙÔ˘˜ ÂÚÁ¿ÙÂ˜,
ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ ÛÈÓÂÊ›Ï Ô˘ ÌÂ ·ÁÔ˘ÚÔÍ˘ÓËÌ¤Ó· Ì¿ÙÈ· „¿¯ÓÔÓÙ·È
Î·È „¿¯ÓÔ˘Ó Î·È Í¤Úˆ fiÙÈ Î¿Ô˘ Â‰Ò ·Ó‹Îˆ ÎÈ ÂÁÒ. ∏ ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘
·Ó‹ÎÂÈÓ. ∆Ô ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ¤¯ÂÈ ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ Î·ÓfiÓÂ˜. ∏ ‰ÈÎ‹ Ì·˜
Ì˘ÚÌËÁÎÔÊˆÏÈ¿ Â›Ó·È ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹ ·fi ÙÔÓ ¤Íˆ ÎfiÛÌÔ. ª¿ÏÈÛÙ·...
Ì’ ¤È·Û·Ó ÔÈ ÔÈËÙÈÎ¤˜ ·ÓËÛ˘¯›Â˜...

ñ «∂ÂÂ, Û˘ÁÁÓÒÌË... ı· ‹ıÂÏ· Ó· ‚Á¿Ïˆ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ Î¿ÚÙ· Ô˘...»
«ƒÂ, M¿ÎË, È¿ÛÂ Ù· ÙÔ‡‚Ï·». «∂, Ì‹ˆ˜ Í¤Ú...» «¶Ô‡ ¿ÓÂ ·˘Ù¿
Ù· Í‡Ï·;» ∆ÂÚ¿ÛÙÈÂ˜ ·Ê›ÛÂ˜, ÛÎ·ÏˆÛÈ¤˜, ÂÚ›ÂÚÁÂ˜ ÊÔ˘ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ-
Î¤˜ ÛÈ‰ÂÚÈ¤˜, Î¿ÙÈ ·Ú¿ÍÂÓ· Ú¿ÁÌ·Ù· ·fi Â‰Ò ÎÈ ·fi ÂÎÂ›. ¢ÂÓ
Ù· ¿ˆ Î·Ï¿ ÌÂ ÙÈ˜ ÙÂ¯ÓÔÏÔÁ›Â˜. ∆ÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÈÓÂÏÈ¤˜, ‚È·ÛÙÈÎÔ› ÂÚ-
Á¿ÙÂ˜ Ô˘ Í¤ÚÔ˘Ó ÙÈ ı¤ÏÔ˘Ó Î·È ÙÔ ÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ó Â‰Ò Î·È ÙÒÚ·. ¶ÚÈÓ
¤ÚıÔ˘Ó ÔÈ ÚÒÙÔÈ. ∂ÓÙ¿ÍÂÈ, ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·È Î·Îfi. ™ÙÔ Î¿Ùˆ-Î¿Ùˆ ÙË˜
ÁÚ·Ê‹˜ ·Ó ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ
Î·È Ë ÙÚÂ¯¿Ï· ÙÔ˘ ÙÂÏÂ˘-
Ù·›Ô˘ ¯ÈÏÈÔÛÙÔ‡ ÙÔ˘ ‰Â˘-
ÙÂÚÔÏ¤ÙÔ˘, ·Ó ‰ÂÓ ÎÔ-
¯Ï¿˙ÂÈ Ë ·‰ÚÂÓ·Ï›ÓË ÙÔ˘
Ó· ÚÔÏ¿‚Ô˘ÌÂ ÚÈÓ Ì·˜
¿ÚÔ˘Ó ¯·Ì¿ÚÈ, Â, ÙÈ ÛfiÈ
ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ı¿ ‘Ù·Ó ·˘Ùfi;

ñ ∞ÓÙ›Ô ÌÈÎÚfi ÌÔ˘ ·Á·Ë-
Ì¤ÓÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·... ¶¿ÂÈ Â-
ÎÂ›ÓÔ ÙÔ Ù˘ÛÛfiÌÂÓÔ Úfi-
ÁÚ·ÌÌ·-‚ÂÓÙ¿ÏÈ· Ô˘ ÛÔ˘
¤‚Á·˙Â ÙËÓ ›ÛÙË Ó· ÙÔ ‰È-
ÏÒÛÂÈ˜ (ÂÓÙ¿ÍÂÈ, Â›Ì·È ·-
Ó›Î·ÓÔ˜), ·ÏÏ¿ ¯ˆÚÔ‡ÛÂ
ÛÙËÓ ÙÛÂÔ‡Ï· Î·È ‹Ù·Ó Ùfi-
ÛÔ Î·ÏÙ. ∫·Ï¿, Ï›ÁÔ ˘ÂÚ-
‚ÔÏÈÎfi Ó· ‚Á¿Ïˆ Î·ÏÙ ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ·ÏÏ¿ ¯ˆÚ›˜ ˘ÂÚ‚ÔÏ‹ ‰ÂÓ
˘¿Ú¯ÂÈ Ù˙ÂÚÙ˙ÂÏ¤˜. ∆Ô Ó¤Ô ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÂÌ¿˜, ÂÛ¿˜ ÎÈ
·˘ÙÔ‡˜ Â›Ó·È Ï¤ÔÓ ÛÂ ÌÔÚÊ‹ ‚È‚Ï›Ô˘, ÌÂ Á˘·ÏÈÛÙÂÚfi ¯·ÚÙ› Ô˘ ‰ÂÓ
ÂÚÂı›˙ÂÈ Ù· Ó‡¯È·, ·Ó·Ï˘ÙÈÎ¤˜ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ÁÈ· ÙÈ˜ Ù·ÈÓ›Â˜ Î·È È‰È·›-
ÙÂÚ· Â‡¯ÚËÛÙÔ. ¢ÂÓ ¯ˆÚ¿ÂÈ ÛÙËÓ ÙÛ¤Ë, ÂÎÙfi˜ ·Ó Â›Û·È Î·ÁÎÔ˘Úfi,
·ÏÏ¿ Â›Ó·È fi,ÙÈ Ú¤ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ÙÛ¿ÓÙ·. ∂›Ó·È ÙfiÛÔ ¿„ÔÁÔ Ô˘ Ï˘¿-
Û·È Î·È Ó· ÙÔ ÌÔ˘ÓÙ˙Ô˘ÚÒÛÂÈ˜!

ñ ∆ÚÂÏ·Ì¤ÓÔ˜ ÌÂ ÙËÓ ÂÎ‰›ÎËÛË Ô ¶·ÚÎ ∆Û·Ó °Ô˘Î. ª·˜ ÍÂÛ‹ÎˆÛÂ
ÌÂ ÙÔ ‰È·ÛÙÚÔÊÈÎ¿ ÂÎ‰ÈÎËÙÈÎfi Oldboy ÎÈ ÂÌÂ›˜, ÂıÈÛÌ¤ÓÔÈ Ï¤ÔÓ ÛÙË
‚›· ÙÔ˘ ı¤ÏÔ˘ÌÂ ÎÈ ¿ÏÏÔ. £· ¤¯Ô˘ÌÂ; ∂ÓÓÔÂ›Ù·È ˆ˜ ı· ¤¯Ô˘ÌÂ. ªÂ
Ù‡„ÂÈ˜ ÎÈ ÂÓÔ¯¤˜ fiˆ˜ ¤Ó· ·È‰› Ô˘ ‚Ô˘Ù¿ÂÈ ÙÔ ¯¤ÚÈ ÙÔ˘ ÛÙËÓ Ì·Ú-
ÌÂÏ¿‰·. §›ÁË Û˘Ì¿ıÂÈ· ÁÈ· ÙËÓ Î˘Ú›· ∂Î‰›ÎËÛË... ¢ÈfiÙÈ Ì·˜ ·Ó·ÎÔ˘-
Ê›˙ÂÈ Ù· ·ˆıËÌ¤Ó·. «∏ ÂÎ‰›ÎËÛË Â›Ó·È Ú¿ÍË Ô˘ ··ÈÙÂ› ÙÂÚ¿ÛÙÈ·
·Ôı¤Ì·Ù· ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ¿ıÔ˘˜. ŒÓ·˜ ÂÎ‰ÈÎËÙ‹˜ ·Ú·ÈÙÂ›Ù·È ·fi
Î¿ıÂ Â›‰Ô˘˜ ·fiÏ·˘ÛË Î·È ¿ÓÂÛË ÛÙË ˙ˆ‹. ŸÌˆ˜, ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÌÈ·
¿ÏÏË Â˘¯·Ú›ÛÙËÛË, ÈÔ ÛÎÔÙÂÈÓ‹, Ô˘ ‰ÂÓ Ô‰ËÁÂ› ÙÂÏÈÎ¿ Ô˘ıÂÓ¿.
∞ÎfiÌ· ÎÈ ·Ó Ô ÂÎ‰ÈÎËÙ‹˜ ÛÎÔÙÒÛÂÈ ÙÔ ı‡Ì· ÙÔ˘, ‰ÂÓ ÌÔÚÂ› Ô‡ÙÂ Ó·
Ê¤ÚÂÈ ›Ûˆ Ù· ¯·Ì¤Ó· ¯ÚfiÓÈ· Ô‡ÙÂ ÙË ÓÂÎÚ‹ Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘. ∞˘Ùfi ÙÔ

·Ú¿‰ÔÍÔ, Ë ÂÎ‰›ÎËÛË Ô˘ ‰ÈÔ¯ÂÙÂ‡ÂÈ fiÏÔ ÙÔ ¿ıÔ˜ ÛÂ Î¿ÙÈ ÙfiÛÔ ·-
ÓÔ‡ÛÈÔ, Â›Ó·È Ô˘ ÌÂ ÂÏÎ‡ÂÈ ÙfiÛÔ ÔÏ‡», ‰‹ÏˆÛÂ Ô ÛÎËÓÔı¤ÙË˜ ÚÈÓ
¤Ó· Ì‹Ó· Û’ ¤Ó· ¿ÏÏÔ ÊÂÙÛÈ‚¿Ï, ·˘Ùfi ÙË˜ ¡¤·˜ ÀfiÚÎË˜.

ñ ∂Ì·ÓÔ˘¤Ï ™ÂÓÈ¤, ÚˆÙ·ÁˆÓ›ÛÙÚÈ· ÛÙË Á·ÏÏÈÎ‹ Ù·ÈÓ›· ™Ù· ·Ú·-
ÛÎ‹ÓÈ· (Backstage) ÙÔ˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ‡. ¶ÔÈ· Â›Ó·È Î·È ÁÈ·Ù›
ÙËÓ ·Ó·Ê¤Úˆ; ¢ÈfiÙÈ Â›Ó·È ÌÈ· Î·ÏÙ ÊÈÁÔ‡Ú· Î·È ‰ÂÓ ÎÚ·Ù‹ıËÎ· fiÙ·Ó
ÙËÓ Â›‰· Ó· Ô˙¿ÚÂÈ ÊÈÏ¿ÚÂÛÎ· ÛÙËÓ ·Ê›Û·. ¢ÂÓ ÓÙÚ¤ÂÙ·È ÔÙ¤ Ó·
ÌÔÛÙÚ¿ÚÂÈ ÙÔ ÎÔÚÌ› ÙË˜, ¤¯ÂÈ Î·ÙËÁÔÚËıÂ› fiÛÔ Ï›ÁÂ˜ ÁÈ· ¤ÏÏÂÈ„Ë ˘-
ÔÎÚÈÙÈÎÒÓ ÈÎ·ÓÔÙ‹ÙˆÓ, Î·È ¿Óˆ ·’ fiÏ· Â›Ó·È ÌÔ‡Û· Î·È Û‡˙˘ÁÔ˜
ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ¶ÔÏ¿Ó-
ÛÎÈ. ºÚ¿ÓÙÈÎ, ª·‡Ú·
ÊÂÁÁ¿ÚÈ· ÙÔ˘
¤ÚˆÙ·, ŒÓ·ÙË ‡ÏË.
ªÈ· ÌÔ‡Û· Û¤ÍÈ, Ì·-
Ì¿ 2 ·È‰ÈÒÓ Î·È
ÙÚÈ¿ÓÙ·-ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ·
ÌÈÎÚfiÙÂÚË ·fi ÙÔÓ
ÛÎËÓÔı¤ÙË-ıÚ‡ÏÔ.

ÃÌÌ, ·Ó·ÚˆÙÈ¤Ì·È ÙÈ
ÌÔÚÂ› Ó· Î¿ÓÂÈ ¯ˆÚ›˜
ÙÔÓ ÚÔÛÙ¿ÙË ÙË˜...

ñ ∫ÚfiÓÔ˜ (Cronos)
ÙÔ˘ °ÎÈÁÈ¤ÚÌÔ ¡ÙÂÏ
∆fiÚÔ. ∂›Ó·È ÊÔ‚ÂÚfi
·È‰› ·˘Ùfi˜ Ô ªÂÍÈÎ·-
Ófi˜ Î·È Ë ÚÒÙË ÙÔ˘ Ù·ÈÓ›· ‰ÂÓ ÌÔÚÂ› ·Ú¿ Ó· ¤¯ÂÈ ÙËÓ ‰È·ÛÎÂ‰·-
ÛÙÈÎ‹ ·Ó·Ú¯›· ÂÓfi˜ ÊÚÈÎÈÔ‡-Ï¿ÙÚË ÙˆÓ Ù·ÈÓÈÒÓ ÙÚfiÌÔ˘. ◊Ù·Ó ÙfiÛÔ
·ÔÊ·ÛÈÛÌ¤ÓÔ˜ Ó· ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ ÙË ÚËÌ¿‰· ÙËÓ Ù·ÈÓ›·, Ô˘ ÙÔ˘ ‹ÚÂ 8
ÔÏfiÎÏËÚ· ¯ÚfiÓÈ·, ·ÊÔ‡ Î·ÓÂ›˜ ‰ÂÓ ÙËÓ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÛÂ. ª¤¯ÚÈ Ô˘
¤ÛÙËÛÂ ÙË ‰ÈÎ‹ ÙÔ˘ ÂÈ¯Â›ÚËÛË Î·È Â›‰Â ÌÈ· ¿ÛÚË (‹ ÎfiÎÎÈÓË Û·Ó ·›-
Ì·) Ì¤Ú·. ∞Ó·ÔÏÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ∫ÚfiÓÔ ÙË˜ ÓÈfiÙË˜ ÌÔ˘ÚÌÔ‡ÚÈÛÂ Î¿ÔÙÂ:
«Â›Ó·È Û·Ó Ó· ÎÔÈÙ¿˜ ÛÂ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ¿ÏÌÔ˘Ì. ªÔÚÂ›˜ Ó· ·ÌÊÈ-
Û‚ËÙ‹ÛÂÈ˜ ÁÈ·Ù› ‹ÁÂ˜ Û’ ÂÎÂ›ÓÔ ÙÔ Ù·Í›‰È ‹ ÁÈ·Ù› ¤ÌÂÈÓÂ˜ Û’ ÂÎÂ›ÓÔ
ÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÌÔÚÂ›˜ ÔÙ¤ Ó· ·ÌÊÈÛ‚ËÙ‹ÛÂÈ˜ fiÙÈ ‹ÛÔ˘Ó
ÓÂfiÙÂÚÔ˜ Î·È ÏÂÙfiÙÂÚÔ˜...» ¢ËÏ·‰‹, fiÛÔ ÌÂÁ·ÏÒÓˆ ı· ·¯·›Óˆ;

ñ ∫·È Í¿ÊÓÔ˘ Ì¤Û· ÛÙÔ Ì·ÁÈÎfi ÛÎÔÙ¿‰È ÙË˜ ·›ıÔ˘Û·˜, ÌÈ· ÔÚÁÔ˘Â-
ÏÈÎ‹ ÊˆÓ‹ ·fi ÙÔ ˘ÂÚ¤Ú·Ó ÛÔ˘ Îfi‚ÂÈ ÙËÓ ·Ó¿Û· Î·È ÛÂ ‚¿˙ÂÈ ÛÙË
ı¤ÛË ÛÔ˘. ªËÓ ÙÔÏÌ‹ÛÂÈ˜ Ó· ‚ÈÓÙÂÔÛÎÔ‹ÛÂÈ˜ ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹, ÌËÓ
‰È·ÓÔËıÂ›˜ Ó· Ë¯ÔÁÚ·Ê‹ÛÂÈ˜ Ô‡ÙÂ ÎÈ¯, ‰ÈfiÙÈ ÔÈ Û˘Ó¤ÂÈÂ˜ ı· Â›Ó·È
Ô‰˘ÓËÚ¤˜. ™Â ‚Ï¤Ô˘ÌÂ!

ñ µÏ¤ˆ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ Pusher 3 (ÌÂ ÙÔÓ Â˘Ê¿ÓÙ·ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi Ù›ÙÏÔ: ∂›-
Ì·È Ô ¿ÁÁÂÏÔ˜ ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘) Î·È ·Ó·ÚˆÙÈ¤Ì·È: «‰ËÏ·‰‹ ˘¿Ú¯ÂÈ
ÚÒÙÔ Î·È ‰Â‡ÙÂÚÔ;» Ã·, ‚Â‚·›ˆ˜ Î·È ˘¿Ú¯ÂÈ. ∫·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÌÂ ÙÂ-
Ú¿ÛÙÈ· ÂÈÙ˘¯›· ÛÙË ¢·Ó›· ÙË˜ ÌÈÎÚ‹˜ ÁÔÚÁfiÓ·˜. ∂›¯Â ¿ÂÈ Ó· ÍÂÎÈ-
Ó‹ÛÂÈ ÁÈ· ‰ÂÎ¿ÏÂÙÔ ÌÈÎÚÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜ Î·È Î¿Ô˘ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Î·Ù¤ÏËÍÂ
ÙÚÈÏÔÁ›·. ∆È ÎÔÈÓfi ¤¯Ô˘Ó; ŸÏÂ˜ ÔÈ ÛÎËÓ¤˜ Î·È ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ Ù·ÈÓÈÒÓ Á˘-
Ú›ÛÙËÎ·Ó ÌÂ ¯ÚÔÓÔÏÔÁÈÎ‹ ÛÂÈÚ¿, Î¿ÙÈ Ô˘ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· Û¿ÓÈÔ
ÛÙËÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎ‹ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔ ÚÒÙÔ (‚Ï¤Â
ÛˆÙ‹ÚÈÔ ¤ÙÔ˜ 1994), „ËÊ›ÛÙËÎÂ ·fi ÙÔ ‰·Ó¤˙ÈÎÔ FHM ˆ˜ Ë 16Ë
ÈÔ… ·Ó‰ÚÈÎ‹ Ù·ÈÓ›· Ô˘ ¤ÁÈÓÂ ÔÙ¤… ∫·È Ë ÚÒÙË ‹Ù·Ó ÙÔ «ª˘Ú›-
˙Ô˘Ó ÔÈ Ì·Û¯¿ÏÂ˜ ÌÔ˘ È‰ÚÒÙ· ÛÙÔ ÏÂˆÊÔÚÂ›Ô»… (Ï¤ÌÂ ÙÒÚ·…)

ñ ™ÙËÓ ÙÂÏÂÙ‹ ¤Ó·ÚÍË˜ ÔÈ ÊˆÙÔÁÚ¿ÊÔÈ (·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ Î·È Ô ·ÈÒ-
ÓÈÔ˜ ∫˘ÚÈ·Î›‰Ë˜, Ó· Â›Ó·È Î·Ï¿) Á˘·Ï›˙Ô˘Ó Ù· ÊÏ·˜, ˙ÂÛÙ·›ÓÔ˘Ó
ÙÔ˘˜ ÚÔ‚ÔÏÂ›˜ Î·È ÛËÌ·‰Â‡Ô˘Ó ·Ï‡ËÙ· fiÛÔ˘˜ ÂÒÓ˘ÌÔ˘˜ Î·Ù·-
ÊÙ¿ÓÔ˘Ó. ™ÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹, Ô ÚfiÂ‰ÚÔ Î‡ÚÈÔ˜ ÃˆÚ·Ê¿˜ ¯·ÈÚÂÙ¿ fi-
ÛÔ˘˜ ÚÔÏ·‚·›ÓÂÈ. ∫È fiÏÔÈ ¤Ú¯ÔÓÙ·È. √È ÙÚÂÈ˜ ÎÚÈÙÈÎ¤˜ ÂÈÙÚÔ¤˜
(ÙÔ˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ‡, ÙÔ˘ Balkan Funds Î·È Ë FIPRESCI), Ô

‰‹Ì·Ú¯Ô˜, Ô ÓÔÌ¿Ú¯Ë˜, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ª·-
ÎÂ‰ÔÓ›·˜ £Ú¿ÎË˜, Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ÔÏÈÙÈ-
ÛÌÔ‡, Ô ÚÒËÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡,
ËıÔÔÈÔ› Î·È ÛÎËÓÔı¤ÙÂ˜. ŸÏÔÈ ¯·ÌÔÁÂ-
ÏÔ‡Ó Î·È ÚÔÛÊ¤ÚÔ˘Ó ÌÈ· ·Ù¿Î· ÛÙÈ˜ Î¿-
ÌÂÚÂ˜ Ô˘ Ï˘ÛÛÔ‡Ó ÁÈ· Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈ·.

ñ ∆Ô √Ï‡ÌÈÔÓ Â›Ó·È ÓÙ˘Ì¤ÓÔ ÛÙ· ÌÔ‚. ∫¿ˆ˜ ·ÏÏfiÎÔÙÔ, Û·Ó ·fi
Ù·ÈÓ›· ÙÔ˘ ¡Ù¤È‚ÈÓÙ §ÈÓÙ˜. ŸÏÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÛÙÚÈÌˆ¯ÙÂ› ÛÙÈ˜ ı¤ÛÂÈ˜ ÙÔ˘˜,
fiÛÔÈ ‰ÂÓ ‚Ú‹Î·Ó ·ÚÎÔ‡ÓÙ·È ÛÙ· ‰˘Ô ÙÔ˘˜ Ô‰¿ÚÈ·. ™ÙÈ˜ 9 ¤ÊÙÂÈ
Û‹Ì·. ∆· ÊÒÙ· Û‚‹ÓÔ˘Ó Î·È ÌÈ· ¯ÔÚÂ‡ÙÚÈ· ÛÂ ÌÔ‚ ÊfiÓÙÔ ¯ÔÚÂ‡ÂÈ
ÂÎÊÚ·ÛÙÈÎ¿. ∞fi ›Ûˆ ÙË˜ Ë ·˘Ï·›·, Ë ÔıfiÓË Î·È ¿ÏÈ Ë ·˘Ï·›· ·-
Ó··Ú¿ÁÂÈ Ì¤Ûˆ ‚ÈÓÙÂÔÛÎfiËÛË˜ ÙÔ Â›‰ˆÏfi ÙË˜.

ñ Ÿ,ÙÈ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ¤¯ÂÈ ÌÈ· ÎÔÚ‰¤Ï·. ∂›Ó·È Ô ¯Ú˘Ûfi˜ Î·ÓfiÓ·˜ ÙˆÓ Â-
ÁÎ·ÈÓ›ˆÓ. ∫È ¤Ó· „·Ï›‰È Ú¤ÂÈ ¿ÓÙ· Ó· ÙËÓ Îfi„ÂÈ, ˆ˜ ÔÊÂ›ÏÂÈ. ∆Ô
ÎÔÈÓfi ·ÓÔ›ÁÂÈ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ÛÙfiÌ· ¤ÎÏËÎÙÔ. ∞fi ÙËÓ ÔÚÔÊ‹ Î·ÙÂ‚·›-
ÓÔ˘Ó ÌÂ ÛÎÔÈÓ› ‰˘Ô ·ÎÚÔ‚·ÙÈÎ¤˜ ÊÈÁÔ‡ÚÂ˜. ªÂÙ·Í‡ ÙÔ˘˜ ÎÚ·ÙÔ‡Ó
ÙËÓ ÎÔÚ‰¤Ï· Ô˘ ·ÈˆÚÂ›Ù·È ¿Óˆ ·fi Ù· ·ÔÚËÌ¤Ó· ÎÂÊ¿ÏÈ·. ªÈ·
·ÎfiÌË ·ÎÚÔ‚·ÙÈÎ‹ ÊÈÁÔ‡Ú· Î¿ÓÂÈ Î·Ù·ÎfiÚ˘ÊÔ ÌÂ ÛÎÔÈÓ› Î·È Ì¤Û· ÛÂ
¯Ú˘Û·Ê¤ÓÈ· ÎÔÌÊÂÙ› Îfi‚ÂÈ ÙËÓ ÎÔÚ‰¤Ï·. ∆· ¯ÂÈÚÔÎÚÔÙ‹Ì·Ù· ÂÈ-
‚Ú·‚Â‡Ô˘Ó ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘˜.

ñ ¶·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ¤˜ Â› ÛÎËÓ‹˜ ‰˘Ô ËıÔÔÈÔ›. °ˆÁÒ ªÚ¤ÌÔ˘ Î·È
°ÈÒÚÁÔ˜ ∫·Ú·Ì›¯Ô˜. ªÂ Ì·ıËÌ·ÙÈÎ¿ Ô˘ Îfi‚Ô˘Ó ÙËÓ ·Ó¿Û·. «46Ô

ÊÂÛÙÈ‚¿Ï, ‰ËÏ·‰‹ 4+6=10, 1+0=1, Û·Ó
Ó· Ï¤ÌÂ ÚÒÙÔ, ‰ÈfiÙÈ Î¿ıÂ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï Â›Ó·È
ÚÒÙÔ». ™ÙÔ 47Ô ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ¤Ó·
Úfi‚ÏËÌ· ·Ó Î¿ÓÔ˘Ó ÙÈ˜ Ú¿ÍÂÈ˜.

ñ ¶ÚÔÏÔÁ›˙ÂÈ Ë ‰ÈÂ˘ı‡ÓÙÚÈ· ªÔ˘˙¿ÎË. «√
Â˘Úˆ·˚Îfi˜ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˜ ‰È·ÙËÚÂ› ÙËÓ ÔÏÈÙÈÛÌÈÎ‹ ÙÔ˘ Ù·˘Ùfi-
ÙËÙ· Î·È ·ÓÙÈÛÙ¤ÎÂÙ·È ÛÙËÓ ·ÁÎÔÛÌÈÔÔ›ËÛË». ª·Î¿ÚÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜
Ó· Û˘ÓÂ¯›ÛÂÈ Ó· ·Á·¿ ÙËÓ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘, Ï¤ˆ ÂÁÒ. ∫ÏÂ›ÓÂÈ
ÙËÓ ÚÔÛÊÒÓËÛ‹ ÙË˜ ÙÈÌÒÓÙ·˜ «ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Ô˘ Ì·˜ ¤ÊÂÚÂ ÛÙÔ
·ÚfiÓ».

ñ ∆Ë ÛÎ˘Ù¿ÏË ·›ÚÓÂÈ Ô Î‡ÚÈÔ˜ ÃˆÚ·Ê¿˜ Î·È ›Ûˆ˜ Â›Â fi,ÙÈ ÈÔ ˆ-
Ú·›Ô Ú›¯ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÛÙÔ˘˜ ıÂ·Ù¤˜. «Œ¯Ô˘ÌÂ ÙÚ·Î, fiˆ˜ ÂÛÂ›˜
ı· ¤ÚÂÂ Ó· ¤¯ÂÙÂ ÙÚ·Î fiÙ·Ó ·ÓÔ›ÁÂÙÂ ÙËÓ fiÚÙ· ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ Û·˜
ÁÈ· Ó· ¤ÚıÂÙÂ Â‰Ò. £· ¤ÚÂÂ Ó· ·Ó·ÚˆÙÈ¤ÛÙÂ, ‘Â›Ì·È ¿Ú·ÁÂ Ô Î·-
Ï‡ÙÂÚÔ˜ Â·˘Ùfi˜ ÌÔ˘;’ ¢ÈfiÙÈ Ë Î¿ıÂ Ù·ÈÓ›· ÊˆÙ›˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ „˘¯‹.
∆fiÙÂ Ï¿ÌÂÈ Ë ÛÎÔÙÂÈÓ‹ ·›ıÔ˘Û·. ¡· ¤¯ÂÙÂ ÙÚ·Î, ÏÔÈfiÓ. ∞˜ ·Â-
ÏÂ˘ıÂÚÒÛÔ˘ÌÂ ÙËÓ Ô›ËÛË Ô˘ ¤¯Ô˘ÌÂ Ì¤Û· Ì·˜!»

ñ ∏ Ù·ÈÓ›· L’ enfer ÌÂ ÙËÓ ÈÔ fiÌÔÚÊË Á·ÏÏ›‰· ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ·fi
ÛÙÈÁÌ‹ ÛÂ ÛÙÈÁÌ‹. √ µfiÛÓÈÔ˜ ÛÎËÓÔı¤ÙË˜, ¡Ù¿ÓÈ˜ ∆¿ÓÔ‚ÈÙ˜ ·ÓÂ‚·›-
ÓÂÈ ÛÙË ÛÎËÓ‹ Ó· ¯·ÈÚÂÙ›ÛÂÈ, Ó· ÂÈ ¤Ó· «ÁÂÈ·», ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÚÔ-
‚ÏÂÊıÂ› ÌÂÙ·ÊÚ·ÛÙ‹˜ Î·È ÔÈ ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ¤˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔÈ ÁÈ· Î¿-
ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ. ∆Ô Û·Ú‰¿Ì ÚÔÎ·ÏÂ› ·ÌË¯·Ó›· Î·È ÓÂ˘ÚÈÎfiÙËÙ·. ∞˜ Û‚‹-
ÛÔ˘Ó Ù· ÊÒÙ·, ·˜ Ê‡ÁÔ˘Ó fiÛÔÈ ‰ÂÓ ‹Úı·Ó ÁÈ· ÙËÓ Ù·ÈÓ›· Î·È ·˜ ·ÊÂ-
ıÔ‡ÌÂ ÛÙË Ì·ÁÂ›· ÙË˜ ÛÎÔÙÂÈÓ‹˜ ·›ıÔ˘Û·˜. °È’ ·˘Ù‹Ó ÙË Ì·ÁÂ›· Â›-
Ì·ÛÙÂ fiÏÔÈ Â‰Ò, ¿ÏÏˆÛÙÂ.

ñ ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ… Ó· ‰ˆ ÙÈ ı· ÚÔÏ¿‚ˆ. ™›ÁÔ˘Ú· Ù· ÂÁÎ·›-
ÓÈ· ÙË˜ ¤ÎıÂÛË˜ ÙÔ˘ ™ÙÔÚ¿ÚÔ ÛÙÈ˜ 12 Î·È ÌÂÙ¿… Ù·ÈÓ›››››››Â˜ (ÌÂ
ÔÏÏÔ‡˜ ÙfiÓÔ˘˜). £¤Ïˆ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ó· Ï‡Ûˆ ÙËÓ ·ÔÚ›· ÌÔ˘ ÙÈ Â›-
Ó·È ¤Ó·˜ ¿ÓÙÚ·˜ ¯ˆÚ›˜ ÌÔ˘ÛÙ¿ÎÈ, Ó· ÙÛÂÎ¿Úˆ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÙÌ‹Ì· ÎÈ
fiÛÔ ÁÈ· ÙÔ ‚Ú¿‰˘… Ó· ¿ÚÂÈ… √ Ì·Û¤Ú ·fi ÙÈ˜ ºÈÏÈ›ÓÂ˜ ÌÂ ÙÈ˜
Î·Ï‡ÙÂÚÂ˜ ÚÔÔÙÈÎ¤˜ ‹ Ì‹ˆ˜ ªfiÓÔ ÌÂ ÙÔ Ù·›ÚÈ ÛÔ˘, ·fi Ù·
ÚÒÙ· ‚‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÙÚÔÌÂÚÔ‡ ∞ÏÊfiÓÛÔ ∫Ô˘·ÚfiÓ; £· ·ÔÊ·Û›Ûˆ
ÛÙÔÓ ‡ÓÔ ÌÔ˘…

Sotiris Babatzim (donkihotis@hotmail.com)

æˆÌÈ¿‰Ë˜: X·›ÚÔÌ·È ÔÏ‡
Ô˘ Û·˜ ÁÓˆÚ›˙ˆ, ¶ÚfiÂ‰ÚÂ,
Û·˜ ¤¯ˆ ‰ÂÈ ÛÙËÓ Ù·ÈÓ›·
OÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· XˆÚ·Ê¿.
XˆÚ·Ê¿˜: KÈ ÂÁÒ ÛÂ
ÔÏÏ¤˜ Ù·ÈÓ›Â˜, Î‡ÚÈÂ N›ÎÔ
•·ÓıfiÔ˘ÏÂ.

AÎÚÔ‚·ÙÈÎ¿ ÛÙÈÁÌÈfiÙ˘· Ì¤Û· ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ OÏ‡ÌÈÔÓ, ·fi ÙÔ
ÎÈÓ¤˙ÈÎÔ ÙÛ›ÚÎÔ ÙÔ˘ XÔ˘ XÛÈ¿Ô-¯ÛÈ¤Ó Î·È ÙÔ˘ KÈÌ T˙È-ÁÔ‡Ó Î·È ÙÔ˘
¶·ÚÎ TÛ·Ó-ÁÔ˘Î Î·È ÙÔ˘ ™Â˚Ù˙Ô‡Ó ™Ô˘˙Ô‡ÎÈ (·˘Ùfi˜ Â›Ó·È I¿ˆÓ).

Ήταν όλοι καλεσµένοι
µόνο ο Tριανταφυλλόπουλος έλειπε

XÔÚÂ‡ÙÚÈ·: MÂ Ù‡ÏÈÍÂ ÌÂ ˙ÂÏ·Ù›Ó·, Î·È
ÌÂ ¤‚·ÏÂ Ó· ÛÙÚÈÊÔÁ˘ÚÓ¿ˆ ÌÚÔÛÙ¿
ÛÙÔ˘˜ ÛÈÓÂÊ›Ï. ¶ÔÈ· ÓÔÌ›˙ÂÈ Ô P‹ÁÔ˜
fiÙÈ Â›Ì·È, Ë ¶¤ÁÎ˘ Z‹Ó·;

¢¤ÛÔÈÓ·: N¿ÙÔ˜,
¤Ú¯ÂÙ·È, ‰Â ÛÔ˘ Â›· ÂÁÒ
fiÙÈ ı· ¤ÚıÂÈ ÙÂÏÈÎ¿;
AÓÙÔ˘¿Ó: Ÿ¯È ÚÂ, Ô MÈÛ¤Ï
Â›Ó·È;
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ΝΤHΝ ΤΑΒΟΥΛΑΡΗΣ
Ιδέα, σκεπτικό, εκτέλεση: Αττική Πολιτιστική Εταιρεία, σε
συµπαραγωγή µε το Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Θεσσαλο-
νίκης και το Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης.

Στό Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης
∆ιάρκεια έκθεσης: 18 Νοεµβρίου 2005 - 10 Ιανουαρίου 2006

Η έκθεση του διάσηµου σκηνο-
γράφου Ντην Ταβουλάρης, που
θα φιλοξενηθεί στο Μακεδονι-
κό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης,
φωτίζει την πορεία της πολύ-
χρονης συνεργασίας του µε τον
σκηνοθέτη Φράνσις Φορντ Κό-
πολα. Βραβευµένος µε Όσκαρ
Καλλιτεχνικής ∆ιεύθυνσης για
την ταινία Νονός 2 του Φράνσις
Φορντ Κόπολα και τέσσερις
φορές υποψήφιος (The Brink's
Job του Γουίλιαµ Φρίντκιν, Απο-
κάλυψη τώρα, Τάκερ: ο άνθρωπος
και το όνειρό του και Ο Νονός 3, του Κόπολα), ο Ντιν Ταβουλά-
ρης έχει υπογράψει τη σκηνογραφία του Μπόνι και Κλάιντ και
της Ένατης πύλης, µεταξύ πολλών άλλων ταινιών.
Σ' αυτήν την πρώτη παγκοσµίως έκθεση που διοργανώνεται µε
το έργο του Ταβουλάρης θα παρουσιαστούν storyboards των
ταινιών, σκίτσα, αρχιτεκτονικά σχέδια και µακέτες σκηνικών σε
χαρτί ιχνογραφίας, σχέδια κοστουµιών, καθώς και έργα ζωγρα-
φικής του ιδίου. Την έκθεση θα συµπληρώνει προβολή αποσπα-
σµάτων από τις ταινίες του, γεγονός που θα δώσει την ευκαιρία
στον επισκέπτη να βιώσει τη διαδικασία της δηµιουργίας από
τη σύλληψη, στο πρώτο σκίτσο µέχρι το τελικό προϊόν, δηλαδή
την κινούµενη εικόνα.

Κινούµενες Εικόνες: Τέχνη και Κινηµατογράφος 
στη Ρωσική Πρωτοπορία

Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης - Αποθήκη Β1, Λιµάνι
∆ιάρκεια έκθεσης: 19 Νοεµβρίου – 13 ∆εκεµβρίου 2005

Επιµέλεια έκθεσης: Μιλτιάδης Παπανικολάου
Συντονισµός: Μαρία Τσαντσάνογλου
Σε συµπαραγωγή µε το Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης

Στη Ρωσία των δεκαε-
τιών 1910-1920 ο κινη-
µατογράφος τροφο-
δότησε τους εκπρο-
σώπους της ρωσικής
πρωτοπορίας. Οι θε-
ωρίες του Καζιµίρ
Μαλέβιτς για τον κι-
νηµατογράφο, η κινη-
µατογραφική δραστη-
ριότητα του Αλεξά-
ντρ Ρότσενκο και της
Βαρβάρα Στεπάνοβα αλλά και του φουτουριστή ποιητή, ζωγρά-
φου και σκηνοθέτη Βλαντίµιρ Μαγιακόφσκι είναι µερικά από τα
σηµεία αναφοράς για τους καλλιτέχνες.
Στην έκθεση θα παρουσιαστούν αποκτήµατα της Συλλογής Κω-
στάκη: κυβοφουτουριστικές µελέτες καλλιτεχνών για την από-
δοση της κίνησης και για την οργανική κίνηση, σχέδια που βα-
σίζονται σε κινηµατογραφικές πρακτικές, κινηµατογραφικά πε-
ριοδικά, µελέτες κατασκευών µε οπτικο-ακουστική λειτουργία
του κονστρουκτιβιστή καλλιτέχνη Γκούσταβ Κλούτσις, καθώς
και λιθογραφικές ανατυπώσεις σχεδίων και storyboards του
πρωτοπόρου σκηνοθέτη Σεργκέι Αϊζενστάιν. Η έκθεση θα συ-
νοδεύεται από προβολές ταινιών της εποχής.

Νίκος Παπατάκης: Η ∆ιασπορά και η Kραυγή του Σώµατος

Έκθεση φωτογραφιών και ντοκουµέντων
από το αρχείο του Γιάννη Κονταξόπουλου

Επιµέλεια έκθεσης - σκηνογραφία: Μάριον Ιγγλέση

Το αφιέρωµα στον
σκηνοθέτη Νίκο Πα-
πατάκη συµπληρώνει
η έκθεση φωτογρα-
φιών και ντοκουµέ-
ντων (επιστολές, σε-
νάρια, περιοδικά, αφί-
σες, κλπ) για τον κι-
νηµατογράφο του α-
πό το αρχείο του
Γιάννη Kονταξόπου-
λου, η οποία θα συ-
νοδεύεται από την προβολή in situ ενός ντοκιµαντέρ για τον
σκηνοθέτη. Τα εγκαίνια της έκθεσης θα γίνουν κατά τη διάρ-
κεια του Φεστιβάλ.
Οι εικόνες στον κόσµο του Παπατάκη κινούνται, χορεύουν, αι-
ωρούνται, σαν αστέρια στον ουρανό. Mε τον τρόπο αυτό απο-
τυπώνεται σε µία εικαστική έκθεση η φύση του κινηµατογρά-
φου.Aν εξαιρέσουµε τις αφίσες και τα ντοκουµέντα, όλες οι
φωτογραφίες της έκθεσης είναι καρέ των ταινιών του Nίκου
Παπατάκη. Προσπαθούν να ψιθυρίσουν στον επισκέπτη τη λε-
πτοµέρεια αυτών των πλάνων και τη µεγάλη πλαστική τους αξία.
Oι Άβυσσοι, οι Bοσκοί ή οι Iσορροπιστές του Παπατάκη συγγενεύ-
ουν εικαστικά µε τη Bιριδιάνα, τη Γη χωρίς ψωµί του Bunuel ή τον
αισθησιακό Kαβγατζή του Fassbinder.

Οι εκθέσεις του 46ου Φεστιβάλ 
Οι εκθέσεις του 46ου Φεστιβάλ Κινηµατογράφου της Θεσσαλονί-
κης, αν και αυτόνοµα καλλιτεχνικά γεγονότα, συµπληρώνουν και α-
ναδεικνύουν τα κινηµατογραφικά αφιερώµατα, ενώ παράλληλα δί-
νουν την ευκαιρία να αποκαλυφθούν διαστάσεις της κινηµατογρα-
φικής τέχνης πέρα από αυτές που φανερώνονται στην οθόνη.

Έτσι, στο πλαίσιο των παράλληλων εκδηλώσεων, το Φεστιβάλ έχει φέ-
τος την τιµή να φιλοξενήσει τέσσερις εκθέσεις σηµαντικών δηµιουργών.
Πρόκειται για την έκθεση επεξεργασµένης φωτογραφίας έργων του

διάσηµου κινηµατογραφιστή Βιτόριο Στοράρο, µε τίτλο Γράφοντας µε
το φως, την έκθεση µακετών, αρχιτεκτονικών σχεδίων και έργων ζωγρα-
φικής του διάσηµου σκηνογράφου Ντην Ταβουλάρης, την έκθεση Κι-
νούµενες Εικόνες: Τέχνη και Κινηµατογράφος στη Ρωσική Πρωτοπορία
από την περίφηµη Συλλογή Κωστάκη (1910-1930) του Κρατικού Μουσεί-
ου Σύγχρονης Τέχνης και, τέλος, την έκθεση φωτογραφιών και ντοκου-
µέντων από τη ζωή και το έργο του Νίκου Παπατάκη, µε τίτλο Νίκος
Παπατάκης: Η ∆ιασπορά και η Γλώσσα του Σώµατος, µε υλικό που προ-
έρχεται από το αρχείο του Γιάννη Κονταξόπουλου.

Η έκθεση επεξεργασµένης φωτογραφίας µε
έργα του Βιτόριο Στοράρο, που θα φιλοξενη-
θεί στους χώρους του Μουσείου Κινηµατο-
γράφου και του Μουσείου Φωτογραφίας, τιτ-
λοφορείται Γράφοντας µε το φως και περιλαµ-
βάνει περισσότερες από 150 εικόνες, πολλές
σε γιγαντιαία κλίµακα. Με τη φωτογραφική αυ-
τή έκθεση (διπλοτυπίες που παντρεύουν τη
φωτογραφία µε τον κινηµατογράφο), ο Βιτόριο
Στοράρο ολοκλήρωσε τη µελέτη του Γράφο-
ντας µε το Φως, που χωρίζεται σε τρία µέρη,
το Φως, το Χρώµα και τα Στοιχεία της φύσης,
όλα αναπόσπαστα στοιχεία της δουλειάς του.
Οι φωτογραφίες που παρουσιάζονται στην έκ-
θεση αποτελούν στην πραγµατικότητα ένα
κοµµάτι της έρευνας που διεξήγαγε ο Στορά-
ρο, σε 40 περίπου ταινίες, πάνω στη γλώσσα
της φωτογραφικής και της κινηµατογραφικής
εικόνας. Με την έκθεση αυτή, η οποία παρου-
σιάζει  τόσο τεχνικό όσο και αισθητικό ενδια-

φέρον, ο Στοράρο αυ-
τοπροσδιορίζεται ως
ένας παραµυθάς, ο ο-
ποίος αφηγείται ιστο-
ρίες µε πρώτη ύλη τη
«σταθερή» εικόνα. Η
φωτογραφία του Στο-
ράρο, παρότι αποτε-
λεί αναπόσπαστο
κοµµάτι της ταινίας, έ-
χει τη δική της αυτόνοµη καλλιτεχνική αξία.
Η χρήση της διπλοτυπίας δίνει στον επισκέ-
πτη την αίσθηση της ατµόσφαιρας της ταινίας.
Το νοερό ταξίδι στο χρόνο που προτείνει ο
δηµιουργός περιλαµβάνει τρεις σταθµούς: το
παρελθόν, «το πέρασµα από το σκοτάδι στο
φως», το παρόν, «το πέρασµα από το κόκκινο
στο µωβ», και το µέλλον, «από την ύλη στην ε-
νέργεια». Σκοπός της έκθεσης, όπως µαρτυρά
κι ο τίτλος της, «Γράφοντας µε Φως» είναι να

αποτυπώσει την κυριολεκτική σηµασία της λέ-
ξης «φωτο-γραφία».
Αναλυτικότερα, στην έκθεση παρουσιάζονται
συνολικά 115 πρωτότυπες κινηµατογραφικές
φωτογραφίες, οι οποίες στηρίζονται πάνω σε
156 φωτισµένα τρίποδα, 38 αντίγραφα (σε καµ-
βά) εικαστικών έργων που ενέπνευσαν τον
Στοράρο, καθώς και τρεις φωτογραφίες των ε-
ξωφύλλων ολόκληρου του προγράµµατος.

ΒΙΤΟΡΙΟ ΣΤΟΡΑΡΟ: ΓΡΑΦΟΝΤΑΣ ΜΕ ΦΩΣ
Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης &
Μουσείο Κινηµατογράφου Θεσσαλονίκης
∆ιάρκεια έκθεσης: 19 Νοεµβρίου – 30 ∆εκεµβρίου 2005

Εγκατάσταση έκθεσης: Φραντσέσκα Στοράρο
Συνεργασία: Άννα Θ. Μηλώση
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Η έµπνευση
Αυτό φυσικά που µε καθοδηγεί είναι το σενά-
ριο. ∆ιαβάζοντάς το σου έρχονται στο µυαλό
σκηνές που είναι πραγµατικά συναρπαστικές.
Υπάρχουν όµως και άλλα πράγµατα που µπο-
ρούν να µε εµπνεύσουν όπως οι οδηγίες του
σκηνοθέτη, οι ηθοποιοί, η µουσική  ή κάποιοι
άλλοι άνθρωποι που δουλεύουν για την ταινία.
Πριν διαβάσω το σενάριο µπορεί να είναι α-
πλά κάτι που θα µου πει τυχαία κάποιος.

Hollywood και ανεξάρτητες παραγωγές
∆εν νοµίζω ότι στο Hollywood αγνοούν τις α-
νεξάρτητες παραγωγές. Αντίθετα, προσπαθούν
να ενθαρρύνουν τον ανεξάρτητο κινηµατογρά-
φο. Για παράδειγµα είδαµε ταινίες σαν το
Sideways ή το Monster. Τα στούντιο κάνουν αυ-
τόν το διαχωρισµό σε σχέση µε το budget. Βέ-
βαια υπάρχει µια τάση να χρησιµοποιούµε τη
λέξη Hollywood αναφερόµενοι σε κάτι αρνητι-
κό. Το αρνητικό που έχει το Hollywood είναι
αυτό που υπάρχει και οπουδήποτε αλλού
στον κόσµο, επικεντρώνεται δηλαδή στην ε-
µπορικότητα. Έχω κατά καιρούς δηλώσει ότι
δεν θα ήθελα να δουλεύω σε υπερπαραγωγές.
∆εν αρνούµαι όµως ότι πρέπει να υπάρχουν
και αυτές οι ταινίες. Μου φαίνεται πως θα ήταν
καταστροφικό αν υπήρχαν µόνο ταινίες του
Bergman. Το κακό είναι ότι οι υπερπαραγωγές
απευθύνονται σε ένα κοινό ηλικίας 8-18 ετών.
Γενικά, κοιτώντας την εφηµερίδα διαπιστώνεις
ότι είναι πολύ δύσκολο να βρεις ένα ντοκιµα-
ντέρ ή µια ταινία που µπορεί να ικανοποιήσει
έναν ενήλικα.

Αντιπολεµικές ταινίες
Γίνονται αντιπολεµικές ταινίες σήµερα. Πρό-
σφατα είδα µια από την Αργεντινή, το
Enlightened by fire σχετικά µε τον πόλεµο και
τη διαφθορά. Ο πόλεµος δεν είναι κάτι που α-
φορά µόνο τους αµερικανούς αλλά ολόκληρη
την ανθρωπότητα. Γι’ αυτό ο κινηµατογράφος
µπορεί να διδάξει. Η µεγάλη µας σωτηρία είναι
η εκπαίδευσή µας και ο κινηµατογράφος είναι
µέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Είναι
πολύ καλύτερο µέσο για τα παιδιά απ’ ότι ένας

άκαµπτος καθηγητής που διδάσκει τις αξίες
και την ηθική.

Ζωγραφική και σκηνογραφία
Στη ζωγραφική έχεις µια ιδέα την οποία καλεί-
σαι να εκτελέσεις. Στον κινηµατογράφο πρέ-
πει να την ανακαλύψεις, να αφιερώσεις πολύ
χρόνο και σκέψη στο πώς αυτή η ιδέα θα υ-
λοποιηθεί. Πλέον υπάρχει ένα σύστηµα, όπου
µεσολαβούν συσκέψεις, προϋπολογισµοί,
προγραµµατισµός αλλά και η προσπάθεια να
πείσεις τους άλλους γι’ αυτό που έχεις στο
µυαλό σου. Είναι, λοιπόν, µια µεγάλη διαδικασία
που βασίζεται σ’ αυτήν την ιδέα. ∆εν έχεις την
εξουσία να πεις κάνε αυτό ή εκείνο. Πρέπει
για παράδειγµα να συζητήσεις πρώτα πόσο θα
κοστίσει. Τώρα µ’ αρέσει περισσότερο να ζω-
γραφίζω. ∆εν υπάρχει το άγχος που υπάρχει
στην προετοιµασία µιας ταινίας. Στον κινηµα-
τογράφο το θέµα δεν είναι απλά αν θα αρέσει
το αποτέλεσµα στον σκηνοθέτη αλλά και αν η
ταινία θα έχει επιτυχία. Αντίθετα, από την άλλη
πλευρά, κανένας ζωγράφος δεν νοιάζεται
πραγµατικά για τη γνώµη των άλλων. Η ζωγρα-
φική δεν έχει να κάνει µε την εµπορικότητα.

Συνεργασία µε σκηνοθέτες
∆εν είχα ποτέ σοβαρή διαφωνία µε κάποιον
σκηνοθέτη. Θα έλεγα ότι ήµουν πολύ τυχερός
µε αυτούς που συνεργάστηκα. Οι µεγάλοι σκη-
νοθέτες έχουν γενικά τη φήµη ότι είναι πολύ
σκληροί και απαιτητικοί. Εγώ όµως δεν τους
είδα έτσι. Ξέρουν τι θέλουν για την ταινία και
νιώθω µεγάλη σιγουριά να δουλεύω µε κάποι-
ον που γνωρίζει ξεκάθαρα τι θέλει. Στην αρχή
της ταινίας, όσο πιο πολύ συζητάς τόσο ξεκα-
θαρίζουν τα πράγµατα. Το χειρότερο σε κάθε
είδους δηµιουργία είναι η θολή εικόνα για το
αποτέλεσµα. Με το να εκφράζει ο σκηνοθέτης
αυτό ακριβώς που θέλει, τα πράγµατα γίνονται
πιο εύκολα, σε σχέση µε κάποιον που δεν εί-
ναι σίγουρος και ζητάει τη γνώµη σου και µετά
όταν προτείνεις κάτι δεν του αρέσει.

Η πιο σηµαντική στιγµή 
Έχω κάνει πολλές ταινίες και όταν µε ρωτάνε
ποια µ’ αρέσει περισσότερο δεν θυµάµαι. Α-

φού όµως µ’ έχουν ρωτήσει τόσες πολλές φο-
ρές σκέφτηκα, πως αυτές που είχαν ενδιαφέ-
ρον ήταν οι ταινίες Peggy Sue got married,
Rumble fish,Tucker: the man and his dream. Πα-
ραδόξως ταινίες όπως ο Νονός, η Αποκάλυψη ή
το Zabriskie point και το Bonnie and Clyde δεν
µου έρχονται στο µυαλό.

Σηµασία στη λεπτοµέρεια
Έχω εµµονή µε τη λεπτοµέρεια. Στην Αποκάλυ-
ψη µε τον βοηθό µου Angelo Graham κόβαµε
τα µαλλιά των ηθοποιών ή βάφαµε τα άλογα µε
το χρώµα και τον τρόπο που θα χρησιµοποι-
ούσαν οι άνθρωποι που ζουν εκεί. Τα χρώµατα
πρέπει να επιλέγονται από το περιβάλλον τους.
Πάλεψα µε τους make-up artists για να µην
χρησιµοποιήσουν τα χρώµατα που είχαν φέρει
από το Hollywood αλλά αυτά που βρήκαν
στους χώρους των γυρισµάτων. Κάποιος αρχι-
τέκτονας είπε πως ο θεός είναι στις λεπτοµέ-
ρειες. Αν πεις για κάτι πως είναι λεπτοµέρεια,
δηλαδή όχι κάτι σηµαντικό, τότε δεν θα κάνεις
ποτέ αυτό ακριβώς που θέλεις. Για ‘µένα και τα
µικρά και τα µεγάλα έχουν την ίδια σηµασία. Για
παράδειγµα, ένα αντικείµενο που σου φαίνεται
µικρό, στην οθόνη µπορεί να φαίνεται τερά-

στιο. Υπάρχουν και πολλές λεπτοµέρειες που
δεν είναι ορατές όπως το να βάλεις πράγµατα
σε µια ντουλάπα ή ένα συρτάρι τα οποία θα
δει µόνο ο ηθοποιός. Ή το να βάλεις κλειδιά
στην τσέπη του, άσχετα αν δε θα ανοίξει καµία
πόρτα. Όλοι έχουν κλειδιά ή πορτοφόλι στην
πραγµατικότητα. Έτσι νοµίζω η ερµηνεία του η-
θοποιού γίνεται καλύτερη.

Τα βραβεία
Το βραβείο δεν πρέπει να θεωρείται ως κάτι
σηµαντικό για έναν καλλιτέχνη. Απλά κάποιοι
θεωρούν ότι έκανες κάτι καλό και σου δίνουν
ένα βραβείο. ∆εν το υποτιµώ, αντιθέτως εκτι-
µώ κάθε τέτοιου είδους αναγνώριση. Απλά δεν
ζω γι’ αυτό.

Ελληνική καταγωγή
Όταν ήµουν µικρός όλα γύρω µου θύµιζαν Ελ-
λάδα. Οι γιορτές, οι συγγενείς, τα πάντα. Οι γο-
νείς µου άλλωστε γεννήθηκαν στη Μάνη.
Όταν πήγα σχολείο δεν µιλούσα καν αγγλικά.
Οµολογώ ότι θα ήθελα να έχω ένα σπίτι στην
Ελλάδα, στη Μάνη ας πούµε, για να έρχοµαι
πιο συχνά.

Συνέντευξη: Όλγα Kοζάτη

Πολύ χαρούµενος που βρίσκεται για δεύτερη φορά εδώ (υπήρξε µέλος της Κριτικής Επιτροπής στο 38ο),
ο Dean Tavoularis µιλάει για την καριέρα του στον κινηµατογράφο, τις συνεργασίες του αλλά και την αγάπη
του για τη ζωγραφική. Η έκθεση φιλοξενείται στο Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης έως τις 10
Ιανουαρίου σε συµπαραγωγή της Αττικής Πολιτιστικής Εταιρείας µε το Φεστιβάλ και το ΜΜΣΤ.

TαβουλάρηςNτην

‘‘Με το να εκφράζει ο σκηνοθέτης αυτό ακριβώς που

θέλει, τα πράγµατα γίνονται πιο εύκολα, σε σχέση µε κάποιον

που δεν είναι σίγουρος και ζητάει τη γνώµη σου και µετά,

όταν προτείνεις κάτι, δεν του αρέσει.

’’

Γιος Ελλήνων µεταναστών στην Αµερική, ο Dean Tavoularis ξεκίνησε την καριέρα του
σχεδιάζοντας στα στούντιο του Disney. Στη συνέχεια ως σχεδιαστής παραγωγής και
σκηνογράφος έκανε πάνω από 30 ταινίες και συνεργάστηκε µε µεγάλους σκηνοθέτες:
Antonioni, Penn, Coppola, Wenders, Freidkin, Polanski. Καλλιτέχνης µε πολύπλευρο
ταλέντο, τιµήθηκε µε Όσκαρ για την ταινία Νονός ΙΙ ενώ προτάθηκε για το βραβείο άλλες
τέσσερις φορές µε τις ταινίες Apocalypse now, The Brink’s Job, Tucker, Godfather II.  
Ο Dean Tavoularis, λοιπόν, ήρθε στο Φεστιβάλ αυτή τη φορά ως ζωγράφος για να
παρουσιάσει τα έργα του για πρώτη φορά παγκοσµίως. Πρόκειται για σκίτσα,
storyboards των ταινιών, σχέδια κοστουµιών αλλά και έργα ζωγραφικής του ιδίου.
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[ EKTOΣ ΣYNAΓΩNIΣMOY ]
Garpastum
του Alexey German Jr. (Pωσία, 2005)

∆ύο αδέλφια και το κοινό τους πάθος για
το ποδόσφαιρο. Το γύρισµα της Ιστορίας µε
φόντο την Αγία Πετρούπολη του 1914. Η
παραµονή του Πρώτου Παγκοσµίου Πολέ-
µου και τα προµηνύµατα της Οκτωβριανής
Επανάστασης. Μια λατινική λέξη, το
Garpastum, που εξηγεί την πανάρχαια κατα-
γωγή του ποδοσφαίρου στους Κινέζους και
τους Σπαρτιάτες. Αυτά είναι περίπου τα συ-
στατικά της δεύτερης ταινίας του 29χρονου
Αλεξέι Γκέρµαν Jr., που µε το σπαρακτικό
πολεµικό του δράµα Τελευταίο Τραίνο (Χρυ-
σός Αλέξανδρος στο Φεστιβάλ Kινηµατο-
γράφου Θεσσαλονίκης, 2003) φανέρωσε έ-
ναν χαρισµατικό και σπάνια ώριµο για την η-
λικία του κινηµατογραφιστή.
Το ίδιο ψηλά παραµένει ο πήχης και στο
Garpastum, ένα ιδιότυπο µίγµα οικογενεια-
κού δράµατος, ιστορικής τοιχογραφίας αλλά
και αθλητικής ταινίας, που αν και αναφέρε-
ται στο µακρινό παρελθόν δείχνει εξαιρετι-
κά µοντέρνο. Πώς τα καταφέρνει;
Πρώτα, το στόρι. Ο ευγενικός αλλά επηρµέ-
νος Αντρέι και ο πειθαρχηµένος αδελφός
του, Νικολάι, µοιράζονται το ίδιο µικρό δωµά-
τιο στο σπίτι του θείου τους, µετά το θάνατο
της µητέρας τους και την αρρώστια του πα-
τέρα τους, προστάτη των σπορ και ιδιαίτερα
της µπάλας. Απ’ αυτόν κληρονόµησαν την α-
γάπη για το παιχνίδι, το οποίο εξασκούν µε
την πρώτη ευκαιρία στους δρόµους της Α-
γίας Πετρούπολης. Κάποια στιγµή, µαζί µε
τους φίλους τους Σουστ και Φάτσο, κατα-
στρώνουν ένα σχέδιο να αγοράσουν ένα χω-
ράφι και να φτιάξουν τη δική τους οµάδα. Για
να το χρηµατοδοτήσουν, αρχίζουν να παίζουν
µπάλα για χρήµατα µε λιµενεργάτες, µαθητές,
παιδιά που µοιράζουν εφηµερίδες ακόµα και
ιεροδιδάσκαλους. Στο µεταξύ, ο καθένας ζει
τη δική του µικρή ερωτική ιστορία. Μέχρι τη
στιγµή που τα δραµατικά ιστορικά γεγονότα
της εποχής θα ανατρέψουν τα όνειρά τους.
Γραµµένο από τον κινηµατογραφικό παρα-
γωγό, αθλητικογράφο και ειδικό του ποδο-
σφαίρου Alexander Vaynshteyn (µε τη συ-
νεργασία του Oleg Antonov και τη συµβολή
του ίδιου του σκηνοθέτη), το σενάριο του
Garpastum ξεκίνησε ως ένας φόρος τιµής
στους Σοβιετικούς θρύλους των γηπέδων
του 20ού αιώνα, τους αδελφούς Starostin,
για να εξελιχθεί αργότερα στο ψυχογράφη-
µα µιας ολόκληρης εποχής. Η ταινία ξεκινά-
ει µε τη δολοφονία του αρχιδούκα Φρανς
Φέρντιναντ στο Σαράγεβο, συναντάει διά-
σηµα πρόσωπα της σοβιετικής «Silver Age»
στα αβαντ-γκαρντ φιλολογικά σαλόνια της
εποχής (όπως τον ποιητή Αλεξάντερ Μπλοκ
και την Άννα Αχµάτοβα) και στο τέλος προ-
αναγγέλει την πτώση της Ρωσικής Αυτοκρα-
τορίας, χωρίς όµως να σταµατάει ποτέ να
κλωτσάει την µπάλα. Tζ.Π.

» Ciné Φρίντα Λιάππα, 15:30

Έντο Μπερτόλιο. Υπήρξε κι αυτός έ-
να από τα «πρόσωπα» της ανεπανά-
ληπτης καλλιτεχνικής κοινότητας της
Νέας Υόρκης στα τέλη του ’70 και
τις αρχές του ’80: cool, hip, όµορφος
και ορθάνοιχτος σε εµπειρίες. Έφτα-
σε στο Μανχάταν από την Ιταλία κά-
που στα µισά των seventies, χρίστηκε
από τον Γουώρχολ φωτογράφος µό-
δας του θρυλικού «Interview», απα-
θανάτισε µε το φακό του όλα τα
icons της περίφηµης «downtown
σκηνής», έγινε κολλητός της Ντέµπι
Χάρι, του Τζον Λιούρι, του Ζαν-Μι-
σέλ Μπασκιά, κυλίστηκε µαζί µε άλ-
λους στα αλκοολικά πατώµατα του
«Factory», εθίστηκε όπως οι περισ-
σότεροι οµότεχνοί του στα ναρκωτι-
κά, φτάνοντας να ξοδεύει 200 δολά-
ρια για το καθηµερινό του «γεύµα»
και όταν το πάρτι άρχισε να γίνεται
εφιάλτης και καταχνιά, κάποια φίλη τον µάζεψε
και τον έστειλε πίσω.
Τώρα, σχεδόν 15 χρόνια µετά, γυµνός από αυτα-
πάτες και ψεύτικους ηρωισµούς, επιστρέφει
στον τόπο της άγριας νιότης του για να συνθέσει
το πορτραίτο εκείνης της ιλιγγιώδους εποχής,
που έγραψε ένα από τα σηµαντικότερα κεφά-
λαια-µυθολογία της σύγχρονης τέχνης κι έστειλε
τους καλύτερους νωρίς στην αυτοκαταστροφή
και το χαµό, µέσα από ένα βιογραφικό ντοκιµα-
ντέρ-τοιχογραφία του «ένδοξου» παρελθόντος.
Το Face Addict είναι η προσπάθεια ενός ανθρώ-
που να ξορκίσει τους δαίµονες του αλλά να κά-

νει µια οδυνηρή βόλτα στις αναµνήσεις που για
πολύ καιρό ήθελε να ξεχάσει. Μπλέκοντας προ-
σωπικά ηµερολόγια, φωτογραφίες, αρχειακό υλι-
κό βίντεο αλλά και συνεντεύξεις µε φίλους καλ-
λιτέχνες-επιζώντες των άγριων καιρών, όπως η
Ντέµπι Χάρι, ο Βίκτορ Μπόκρις (συγγραφέας και
βιογράφος του Άντι Γουώρχολ), ο Γκλεν Ο’
Μπράιεν (ποιητής και συγγραφέας), η στυλίστρια
Γουέντι Γουάιτλο, και µουσικές των Τζον Λιούρι,
Έβαν Λιούρι, Φράνκο Πιερσάντι, ο Μπερτόλιο
ξαναζωντανεύει την µοναδική ατµόσφαιρα εκεί-
νης της «φαντασίας» µε την αίσθηση µιας υπό-
σχεσης που δεν εκπληρώθηκε.

Συνοδοιπόρος του σε αυτό το road movie της
µνήµης, αλλά και της λύπης, είναι ο φίλος του
Γουόλτερ Στέντινγκ, αβαντ-γκαρντ ζωγράφος,
µουσικός και πρώην βοηθός του Γουώρχολ, µια
απορυθµισµένη φιγούρα-φάντασµα που αφού
έκαψε το µυαλό του στα ναρκωτικά και τις κα-
ταχρήσεις, προσπαθεί ακόµα να τα βγάλει πέ-
ρα µε την απώλεια, τον πόνο και το κενό.
«Ήταν ένα τολµηρό παιχνίδι µε πολλά χειροκροτή-
µατα, µπόλικη δόξα αλλά και καταστροφικές ψευ-
δαισθήσεις», µας λέει ο Μπερτόλιο και οι φίλοι
του, για εκείνα τα χρόνια. Μια εποχή όπου κυ-
ριαρχούσε η µάστιγα της οµορφιάς, η ιδέα του
«do it yourself», το πείραµα, όπου το σεξ δεν
ήταν πολιτικό και οι ιδέες µεταδίδονταν ελεύ-
θερα µε την ορµή µιας σφαίρας, όπου ακόµα
και ο γραφικός χαρακτήρας σου στον τοίχο ή-
ταν τέχνη. Ήταν η επανεφεύρεση της ίδιας της
ζωής και η ζωή ως τέχνη. Μια έκρηξη καλλιτε-
χνικής δηµιουργίας και πηγαίου ταλέντου.
Προς τι λοιπόν η θλίψη; Αρκεί να ανοίξεις τα
µάτια σου στα πρόσωπα του Face Addict και θα
καταλάβεις. Όπως το έκανε ο Μπερτόλιο. Για
πρώτη και αληθινή φορά στη ζωή του.

Tζ.Π.

» Oλύµπιον, 17:15

Face Addict [ EI∆IKEΣ ΠPOBOΛEΣ ] 
του Edo Bertoglio (Iταλία-Eλβετία, 2005)

Το χρονικό ενός προαναγγελθέντος χωρισµού
που δυσκολεύεται να εκπληρωθεί, γυρισµένο
περίπου σαν ταινία δωµατίου, µε δύο γαλλό-
φωνους Ιταλούς ηθοποιούς (την Βαλέρια
Μπρούνο Τεντένσκι του περσινού 5χ2 και τον
Τάουνι Τοντεσκίνι της ταινίας του Πατρίς Σε-
ρό Ο αδελφός του) και σκηνοθέτη έναν µετρ
της ιαπωνικότητας µε γαλλική mentalité. Η πα-
ράδοξη αυτή κινηµατογραφική χειρονοµία
κερδίζει το φετινό Ειδικό Βραβείο της Επιτρο-
πής στο Φεστιβάλ του Λοκάρνο και ξαναφέρ-
νει στο προσκήνιο την ιδιότυπη περίπτωση
Nobuhiro Suwa.
Το Τέλειο Ζευγάρι του τίτλου είναι ο Νικολά
και η Μαρί. Αυτός αρχιτέκτονας, αυτή φωτο-
γράφος. Μεγάλωσαν και γνωρίστηκαν στο
Μπορντό, είναι παντρεµένοι εδώ και 15 χρόνια,
αλλά ζουν µόνιµα στη Λισσαβόνα. Ο επικείµε-
νος γάµος δύο παλιών τους φίλων θα τους φέ-

ρει για λίγες µέρες στο Πα-
ρίσι. Στο δωµάτιο του ξενο-
δοχείου όπου καταλύουν θα
γίνουµε µάρτυρες µιας σχέ-
σης σε αντίστροφη µέτρη-
ση. Χωριστά κρεβάτια, κλει-
στές πόρτες, ανακριτικές
συµπεριφορές, ξαφνικοί κα-
βγάδες, µετέωρες σιωπές,
αλληλοκατηγορίες, πνιγµένα
δάκρυα αλλά και αµήχανες
εκδηλώσεις συµπάθειας. Για

τους φίλους, η ανακοίνωση του χωρισµού
τους, πέφτει σαν κεραυνός. Όλοι τούς θεω-
ρούν «µοντέλο» ζευγαριού. Κι όµως χωρίζουν.
Πιο σωστά, προσπαθούν να χωρίσουν. Θα τα
καταφέρουν;
Το φινάλε µοιάζει να µην έχει και τόση σηµα-
σία για τον Nobuhiro Suwa, ο οποίος προτιµά
την παρατήρηση ενός ζευγαριού σε υπαρξια-
κή κρίση και των αιτίων που µπορεί να την
προκάλεσαν. Το νυχτερινό φλερτ του Νικολά
µε µια καλεσµένη του γάµου σε κάποιο παρι-
σινό café, οι επισκέψεις της Μαρί στο Μου-
σείο Ροντέν, το σαρδόνιο γέλιο της και η συ-
νάντησή της µε ένα παλιό συµµαθητή, µερικοί
στίχοι του Ρίλκε, οι συζητήσεις µεταξύ φίλων
για τη σηµασία των παιδιών, αφήνουν αιχµές
για τη ρήξη του ζευγαριού αλλά και πάλι τίπο-
τα δεν είναι βέβαιο.
Τα µεγάλης διάρκειας στατικά πλάνα (σήµα κα-

τατεθέν του Suwa), τα απότοµα και στιγµιαία
µπλακ άουτ της οθόνης σε κόκκινο στη µέση
των σκηνών, οι συζητήσεις εκτός κάδρου, οι
αυτοσχεδιαστικοί διάλογοι, ο χαµηλός φωτι-
σµός (σαν να παίζουν σκιές στο σκοτάδι), εί-
ναι τα µέσα που χρησιµοποιεί ο Suwa για να ε-
νισχύσει την κλειστοφοβική ατµόσφαιρα δύο
ανθρώπων παγιδευµένων σε συναισθηµατικό
και υπαρξιακό αδιέξοδο, δίνοντας µια ντοκιµα-
ντερίστικη αίσθηση στο αποτέλεσµα.
Πειραµατισµός ή προσωπική αισθητική προ-
σέγγιση; Και τα δύο. Άλλωστε δεν είναι η πρώ-
τη φορά που το επιχειρεί. Μέλος της γιαπωνέ-
ζικης «nouvelle vague»  και Ιάπωνας µε γαλλικό
διαβατήριο, ο Suwa έγινε γνωστός το 1999 µε
το υπαρξιακό δράµα M-Other που κέρδισε το
βραβείο FIPRESCI στις Κάνες (Παράλληλο
Τµήµα). Το 2001 υπέγραψε το H-Story µε την
Μπεατρίς Νταλ, ένα ψευδο-ντοκιµαντέρ µε
τον ίδιο στο ρόλο ενός σκηνοθέτη που προ-
σπαθεί να γυρίσει το ριµέικ του Χιροσίµα αγάπη
µου. Αυτό τον καιρό κινηµατογραφεί ένα τµή-
µα της σπονδυλωτής ταινίας Paris je t’ aime που
έχει σαν θέµα 20 ιστορίες αγάπης για το Παρί-
σι. Η δική του ιστορία διαδραµατίζεται στο 2ο
διαµέρισµα της Πόλης του Φωτός κι έχει πρω-
ταγωνιστές την Ζιλιέτ Μπινός και τον Γουίλεµ
Νταφόε.

Tζ.Π.

» Ciné Φρίντα Λιάππα, 20:30

Ένα τέλειο ζευγάρι / Un couple parfait
του Nobuhiro Suwa (Iαπωνία-Γαλλία, 2005)

H ταινία είναι η προσπάθεια ενός
ανθρώπου να ξορκίσει τους δαίµονές του
αλλά και να κάνει µια οδυνηρή βόλτα 
στις αναµνήσεις που για πολύ καιρό
ήθελε να ξεχάσει

Η παράδοξη αυτή κινηµατογραφική χειρονοµία κερδίζει το φετινό
Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής στο Φεστιβάλ του Λοκάρνο
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Η µοναξιά του i-pod, οι ανόρεχτες κινήσεις πάνω από µια µοδάτη art de
la table, η µελαγχολία του βλέµµατος που κοιτάζει χαµένο µια πολύχρω-
µη καρέκλα Philip Starck. Η Αλίσια Σέρσον µάλλον έχει δίκιο: «Τα χρό-
νια ήταν σκληρά αλλά µοντέρνα». Όχι µόνο σε κάποια αποξενωµένη µη-
τρόπολη του κόσµου αλλά και στην καρδιά του σύγχρονου Σαντιάγκο,
όπου περιπλανιέται αυτό το στιλάτο και ανορθόδοξο κινηµατογραφικό
ντεµπούτο από την Χιλή. Αν κάτι αξίζει ακόµα µέσα σ’ αυτή τη σπου-
δαιοφανή ευτυχία, είναι η αγάπη. Να την αναζητάς περισσότερο και όχι
τόσο να τη βρίσκεις.
Το Play είναι ένα ροµαντικό δράµα για δύο νέους ανθρώπους που ψά-
χνουν γι’ αυτήν ακριβώς την αγάπη. Η Κριστίνα, µια νεαρή κοπέλα µε την
εξωτική οµορφιά της φυλής των Mapuce, αφήνει την ακίνητη επαρχιακή
ζωή για την πρωτεύουσα. Όταν δεν περιπλανιέται στους δρόµους της
πόλης φορώντας τα walkman της, παίζει βιντεοπαιχνίδια ή προσπαθεί να
πιάσει κουβέντα µε τον κηπουρό, φροντίζει έναν άρρωστο ηλικιωµένο
Ούγγρο. Του κρατάει συντροφιά, τον ταΐζει, του διαβάζει άρθρα από το
National Geographic. Ο Τριστάν από την άλλη είναι ένας 33χρονος αρχι-

τέκτονας που ζει τη ζωή των περιοδικών, σε ένα σπίτι-µνηµείο του
design, µε µια όµορφη και έξυπνη σύζυγο που αρέσκεται στις γκουρµέ α-
πολαύσεις και τις εστετίστικες συζητήσεις. Όταν ένα ωραίο πρωί, η γυ-
ναίκα του τον αφήσει για κάποιον άλλον, ο κόσµος του θα καταρρεύσει.
Κάνοντας µια νυχτερινή βόλτα στην πόλη, θα πέσει θύµα ληστείας και θα
χάσει το χαρτοφύλακά του. Η τυχαία ανεύρεσή του στα σκουπίδια από
την Κριστίνα θα διασταυρώσει µε τρόπο αόρατο σχεδόν τους δρόµους
τους, καταφέρνοντας ίσως να σώσει ο ένας τη ζωή του άλλου.
Από τις σπουδές βιολογίας στη Σχολή Κινηµατογράφου της Κούβας και
από κει στη Σχολή Καλών Τεχνών του Σικάγο, η Αλίσια Σέρσον  προ-
σγειώθηκε µε το Play στο Tribeca Film Festival του Ρόµπερτ Ντε Νίρο,
κερδίζοντας το βραβείο καλύτερης πρωτοεµφανιζόµενης σκηνοθέτιδας
στο τµήµα των «Narrative Films». Αντλώντας το υλικό της από τη σύγ-
χρονη µυθολογία της πόλης όπου γεννήθηκε και µεγάλωσε, αφηγείται µε
τα ζωηρά χρώµατα της ποπ κουλτούρας και τρυφερή ειρωνεία την ιστο-
ρία δύο µοναχικών νέων –παιδιών της σύγχυσης και της παραίτησης–
σε ένα Σαντιάγκο που µοιάζει περισσότερο µε ευρωπαϊκή µεγαλούπολη
(µε θεόρατους ουρανοξύστες, πανάκριβες µπουτίκ και ντιζαϊνάτα café)
παρά µε την αστική καρδιά των Άνδεων.
Η τριζάτη HD φωτογραφία του Αργεντινού Ricardo de Angelis κάτω α-
πό τον διαυγή καλοκαιρινό ήλιο του Σαντιάγκο, οι σουρεαλιστικές πινε-
λιές στους διαλόγους και η λιτή αφήγηση της ιστορίας, είναι ο τρόπος
που διαλέγει να µιλήσει για τη σηµερινή εποχή της µελαγχολίας και της
άνεσης χωρίς περιεχόµενο. Αυτό όµως που µένει στο τέλος είναι η αι-
σιοδοξία και το χαµόγελο.
Για την Σέρσον, κάθε λύπη, στους µοντέρνους καιρούς που ζούµε, κρα-
τάει όσο το διάστηµα ανάµεσα στο pause και το play ενός walkman.
Πατώντας play ξανά, η µελωδία µπορεί να ηχήσει στ’ αυτιά σου σαν και-
νούρια.

Tζ.Π.

» Oλύµπιον, 15:00

Play
της Alicia Scherson (Xιλή-Aργεντινή-Γαλλία, 2005)

Με την κουλτούρα της διασηµότητας είµαστε εξοικειωµένοι οι περισσό-
τεροι, κυρίως από την πλευρά των fans. Η αφίσα του  αγαπηµένου µας
pop-icon στο εφηβικό δωµάτιο, µια κάρτα µέλους σε κάποιο σκληροπυ-
ρηνικό φαν-κλαµπ, συλλογές φωτογραφιών και δηµοσιευµάτων, κάποιο
αυτόγραφο µε προσωπική αφιέρωση, κι αν υπάρχει… θεός µια συνάντη-
ση τετ-α-τετ µε τη θεότητα αυτοπροσώπως. Μέχρι εδώ καλά. Τι συµβαί-
νει όµως όταν η σχέση ενός γκρούπι µε το «αντικείµενο του πόθου» του
περνάει τη φάση της λατρείας ή της όποιας φαντασίωσης και γίνεται ψύ-
χωση; Μια τέτοια ακραία περίπτωση έµµονης αγάπης διερευνά η Γαλλίδα
Εµανουέλ Μπερκό στο Backstage, τη δεύτερη µεγάλου µήκους ταινία της
µετά το Clement (2001) –ένα εξίσου εµµονοληπτικό πορτραίτο µιας αγά-
πης ανάµεσα σε ένα 13χρονο αγόρι και µια σαραντάρα γυναίκα.
Το Backstage είναι η ιστορία της Λουσί, µιας δεκαεξάχρονης µαθήτριας σε
µια µικρή και καταθλιπτική γαλλική πόλη που ζει και αναπνέει για να λα-
τρεύει µία αινιγµατική ντίβα της ποπ µουσικής, την Λορέν. Το ίδιο µανιακή

µε τις διασηµότητες είναι και η µητέρα της Λουσί, ενισχύοντας ακόµα πε-
ρισσότερο την παραφροσύνη της κόρης της. Η αντίστροφη µέτρηση ξε-
κινάει την ηµέρα των γενεθλίων της Λουσί, όταν ξαφνικά η Λορέν εµφανί-
ζεται στο κατώφλι του σπιτιού της νεαρής φαν της για να της τραγουδή-
σει κάποιο hit της, στο πλαίσιο µιας τηλεοπτικής εκποµπής µε τον τίτλο
«Backstage» (µια παραλλαγή του «Κάνε µια Ευχή»). Για την Λορέν, όλο αυ-
τό δεν είναι παρά µόνο µία ακόµα υποχώρηση στο παιχνίδι των µίντια και
των δηµοσίων σχέσεων. Για την Λουσί όµως είναι κάτι σαν σηµάδι από
ψηλά ότι µπορεί και να είναι αυτή, η εκλεκτή του ειδώλου της.
Και κάπου εδώ αρχίζει η επικίνδυνα διεστραµµένη και οδυνηρή σχέση
µεταξύ των δύο γυναικών, όπου δυσκολεύεται να πει κανείς ποια είναι
θύτης και ποια θύµα και ποιος τελικά είναι ο κυρίαρχος του παιχνιδιού
στον παρανοϊκό κόσµο των διασηµοτήτων.
Το µεγάλο ατού του Backstage βρίσκεται στην πολύ καλή χηµεία των
δύο πρωταγωνιστριών του, της νεαρής Isild Le Besco που υποδύεται την
ψυχαναγκαστική θαυµάστρια µε τάσεις αυτοκαταστροφής και της γνω-
στής σε όλους µας Emmanuelle Segnier που εκτός των άλλων ερµηνεύει
και τα τραγούδια της ταινίας. Κινηµατογραφηµένο νατουραλιστικά, µε
κάµερα στο χέρι και χαµηλούς φωτισµούς (από την Ανιές Γκοντάρ, κόρη
του τροµερού Ζαν-Λικ, σταθερή συνεργάτη της Κλερ Ντενί και διευθύ-
ντρια φωτογραφίας σε ταινίες όπως Η ονειρεµένη ζωή των Αγγέλων και
το Les Egares του Αντρέ Τεσινέ), η ταινία πετυχαίνει να µας µεταφέρει
στην κλειστοφοβική ατµόσφαιρα της ταραγµένης σχέσης των δύο ηρωί-
δων αλλά και την εκστατική ενέργεια της συναυλιακής εµπειρίας στις
σκηνές των παραστάσεων της Λορέν. Το σενάριο είναι της ίδιας της
Μπερκό και του Ζερόµ Τονεριέ (σεναριογράφο του Εξοµολογήσεις πολύ
προσωπικές, του Πατρίς Λεκόντ).

Tζ.Π.

» Oλύµπιον, 19:30

Στα παρασκήνια / Backstage
της Emmanuelle Bercot (Γαλλία-Γερµανία, 2005)

TIMHTIKH EK∆HΛΩΣH
ΣTON PARK CHAN-WOOK

Σήµερα τα µεσάνυχτα, στην αίθουσα
του OΛYMΠION, θα τιµηθεί ο Kορεά-
της σκηνοθέτης Park Chan-wook. Στο
πλαίσιο της εκδήλωσης, θα προβληθεί
η ταινία του H εκδίκηση µιας κυρίας.

H εκδίκηση µιας κυρίας
Chin-Jeol-Han Geum-Ja-Ssi
(N. Kορέα, 2005)

Η ηρωίδα, µια όµορφη κοπέλα, µαθήτρια
ακόµη βρίσκεται αντιµέτωπη µε µια ανεπι-
θύµητη εγκυµοσύνη. Καταφεύγει στον
πλέον ακατάλληλο άνθρωπο, ο οποίος της
δίνει στέγη και φαγητό αλλά µε ένα απάν-
θρωπο αντάλλαγµα. Όταν όλα τελειώνουν,
βρίσκεται καταδικασµένη σε 13 χρόνια
φυλάκιση για το φόνο ενός παιδιού, ενώ
της παίρνουν την κόρη, για να δοθεί για υι-
οθεσία. Κρατώντας µυστικά πολλά στοι-
χεία για τη δολοφονία του παιδιού, η κο-
πέλα περνά 13 χρόνια στη φυλακή, σχεδιά-
ζοντας την εκδίκησή της. Μόλις αποφυλα-
κίζεται, πιάνει δουλειά σ’ ένα φούρνο και
θέτει σε εφαρµογή το σχέδιό της, µε τη
βοήθεια των πρώην συγκρατούµενών της.
Όλα δουλεύουν ρολόι µέχρι τη στιγµή
που ξαναβρίσκει τη χαµένη της κόρη.

» Oλύµπιον, 00:00

Τι συµβαίνει όταν η σχέση ενός γκρούπι µε το «αντικείµενο του
πόθου» του περνάει τη φάση της λατρείας και γίνεται ψύχωση; 

H ταινία αφηγείται, µε τα ζωηρά χρώµατα της ποπ κουλτούρας
και τρυφερή ειρωνεία την ιστορία δύο µοναχικών νέων, παιδιών
της σύγχυσης και της παραίτησης
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NEO™ ¢ANEZIKO™ KINHMATO°PAºO™

NEO™ IP§AN¢EZIKO™ KINHMATO°PAºO™

Μια τηλεοπτική ρεπόρτερ, η Angie, γνωρίζεται
µε µια νεαρή φοιτήτρια, την Clara και γοητεύε-
ται απ’ αυτή. Ένας καθηγητής ποίησης, ο Tom,
ζει µια άστατη συναισθηµατικά ζωή: όλες οι
σχέσεις του είναι µε φοιτήτριες και έχουν εκ
των προτέρων µια ηµεροµηνία λήξης. Ένας
σερβιτόρος, ο David, βρίσκεται εγκλωβισµένος
σε µια αδιέξοδη σχέση µε την Rossie. Γρήγορα

θα κάνει µια γνωριµία που
θα του αλλάξει τη ζωή: θα
γοητευθεί από την παρου-
σία ενός κάµεραµαν και θα
καταλήξει, µετά από πολ-
λούς δισταγµούς, στο κρε-
βάτι του. Εν τω µεταξύ η
Clara θα εγκαταλείψει την
Angie και αυτή απογοητευ-
µένη θα ριχτεί στην αγκα-
λιά του gay φίλου της. Την
ίδια στιγµή ο Tom θα βρε-
θεί µπροστά σ’ ένα αδιέξο-
δο: εγκαταλελειµµένος από
τη νεαρή φίλη του θα χά-

σει την αυτοεκτίµησή του.
Αυτή η ανάλαφρη ερωτική κοµεντί εστιάζει σε
πρόσωπα που ζουν τις χαρές και τις λύπες του
έρωτα. Τολµηρή στη θεµατική της, η ταινία α-
πεικονίζει ισότιµα µε την ετεροφυλία τόσο την
ανδρική όσο και τη γυναικεία οµοφυλοφιλία.
Είναι µια κωµωδία παρεξηγήσεων που κατα-

γράφει τα ήθη και τους τρόπους του έρωτα
στον 21ο αιώνα. Μια φράση που επαναλαµβά-
νεται διαρκώς στους διαλόγους χαρακτηρίζει
την ερωτική συµπεριφορά των ηρώων της: «το
χρυσόψαρο έχει µνήµη που διαρκεί 3 δευτε-
ρόλεπτα». Κατά έναν ανάλογο τρόπο λειτουρ-
γεί και η µνήµη των κεντρικών χαρακτήρων:
βρίσκονται διαρκώς σε αναζήτηση ενός νέου
ερωτικού συντρόφου. Η αφήγηση παρακολου-
θεί τις διαδροµές όλων των χαρακτήρων.
Άλλοτε ασύµπτωτες και άλλοτε συγκλίνουσες
οι διαδροµές αυτών των προσώπων κατατεί-
νουν όλες σ’ ένα: στην αναζήτηση µιας σεξου-
αλικής ταυτότητας, στην επιδίωξη µιας συναι-
σθηµατικής ισορροπίας. Οι εικόνες από το α-
στικό τοπίο που επαναλαµβάνονται ως οπτικό
µοτίβο είναι δηλωτικές των προθέσεων: η συ-
νεχής κίνηση των οχηµάτων και το ποτάµι που
διασχίζει το ∆ουβλίνο είναι µια υπενθύµιση για
τη διαρκή ροή των συναισθηµάτων.

Ciné Σταύρος Tορνές, 11:00

Τολµηρή στη θεµατική της, η ταινία απεικονίζει ισότιµα µε την
ετεροφυλία τόσο την ανδρική όσο και τη γυναικεία οµοφυλοφιλία

Mνήµη χρυσόψαρου / Goldfish memory
της Liz Gill (Iρλανδία, 2003)

Ο Milo αγωνίζεται να απεξαρτηθεί. Τώρα είναι
καθαρός και συµµετέχει σε οµάδες υποστήρι-
ξης πρώην ναρκοµανών. Όµως ο Milo είναι έ-
µπορος ναρκωτικών. Μια ηµέρα της ζωής του
παρακολουθεί η αφήγηση. Η µέρα του θα ξεκι-
νήσει µε τη συµµετοχή του στη συγκέντρωση
των πρώην χρηστών. Αργότερα θα συναντήσει
έναν Αλβανό έµπορο ναρκωτικών και θα αγο-
ράσει απ’ αυτόν µια παρτίδα χάπια έκτασι. Ο
Milo συµµετέχει ενεργά στις προετοιµασίες
για το πάρτι γενεθλίων της κόρης του Milena:
γίνεται 25 χρόνων. Θα συναντηθεί µ’ ένα νεα-
ρό Τούρκο και θα του πουλήσει τα χάπια έ-
κτασι. Ο Milo θα ανακαλύψει µε έκπληξη ότι ο
φίλος της κόρης του και µέλλων γαµπρός του
είναι µικρό-διακινητής ναρκωτικών. Θα έρθει
σε συµφωνία µαζί του για να τον προµηθεύει
αυτός το εµπόρευµα. Ανήσυχος γιατί ο νεαρός
Τούρκος δεν τον έχει πληρώσει για τα χάπια
έκτασι που του πούλησε, ο Milo θα βάλει έναν

αστυνοµικό να τον συλλάβει. Στο
µπαρ που διευθύνει θα έρθει ο Αλ-
βανός έµπορος ναρκωτικών µαζί µε
έναν Πολωνό νταβατζή και µια πόρ-
νη. Η µέρα του Milo ήταν δύσκολη
και οι αντοχές του έχουν πλέον ε-
ξαντληθεί. Η έκρηξη µοιάζει πλέον
αναπόφευκτη.
Τρίτο µέρος µιας σειράς ταινιών µε
το δηλωτικό τίτλο Pusher, η ταινία
συγγενεύει µε τις σπουδές χαρα-
κτήρων του Martin Scorsese µε φό-
ντο τον κόσµο της ιταλικής µαφίας,
και ιδιαίτερα µε την ταινία
Goodfellas. ∆ιαδραµατιζόµενη στον
υπόκοσµο της Κοπεγχάγης, η αφή-
γηση επικεντρώνεται στις δραστη-
ριότητες αυτού του µεσήλικα εµπό-
ρου ναρκωτικών. Ο φρενήρης ρυθ-

µός της ταινίας και η χρήση της κάµερας στο
χέρι µεταδίδουν το άγχος και την ένταση του
κεντρικού χαρακτήρα στο θεατή. Υπάρχει ένας
τόνος ειρωνείας και µαύρου χιούµορ, ήδη προ-
φανής από τις πρώτες σκηνές της ταινίας: ένας
έµπορος ναρκωτικών που συµµετέχει σε οµά-
δες υποστήριξης πρώην χρηστών, ένας στοργι-
κός πατέρας που διαπραγµατεύεται µε την κό-
ρη του για την τιµή πώλησης του ναρκωτικού.
∆εν υπάρχει κάποιου είδους ηθικολογία στην
ταινία, αλλά µια αίσθηση κινηµατογραφικής α-
πόλαυσης ανάλογη των ταινιών του Quentin
Tarantino. Η τελική σεκάνς της ταινίας θα ικα-
νοποιήσει αναµφίβολα τους φανατικούς των
gore και splatter ταινιών και θα απογοητεύσει
αντίστοιχα όλους τους υπόλοιπους.

Ciné Tζον Kασσαβέτης, 13:00

∆ιαδραµατιζόµενη στον υπόκοσµο της Κοπεγχάγης,
η αφήγηση επικεντρώνεται στις δραστηριότητες
ενός µεσήλικα εµπόρου ναρκωτικών

Eίµαι ο άγγελος του θανάτου - Pusher III / Pusher III
του Nicolas Winding Refn (∆ανία, 2005)

Nicolas Winding Refn
Οι ταινίες της σειράς Pusher έ-
χουν ανθρώπους που ζουν σε
ένα εγκληµατικό περιβάλλον, ό-
µως στην πραγµατικότητα θα
µπορούσαν να διαδραµατίζονται
σ’ ένα οποιοδήποτε περιβάλλον.
Οι γκανγκστερικές ταινίες λει-
τουργούν µόνο όταν αφορούν
ανθρώπους, όπως συµβαίνει µε
τις µεγάλες, κλασικές αµερικάνι-
κες γκανγκστερικές ταινίες τις
δεκαετίας του ’30. Την ιστορία
τη βιώνουµε µόνο µέσα από τον
κεντρικό χαρακτήρα. Βλέπουµε
µόνο αυτό που βλέπει αυτός, ακούµε ότι ακούει, ανα-
καλύπτουµε αυτό που αυτός ανακαλύπτει. Η ταινία
του William Wellman Public Enemy είναι ένα παρά-
δειγµα.
Οι άνθρωποι γίνονται αυτό που είναι επειδή κινού-
νται σ’ ένα συγκεκριµένο περιβάλλον. Το δίδαγµα
είναι «Ζήσε µε το ξίφος και θα πεθάνεις από ξί-
φος». Υπάρχουν στοιχεία από την πρώτη ταινία της
σειράς που πλέον δεν µπορώ να χρησιµοποιήσω
γιατί αυτού του είδους οι ιστορίες έχουν δώσει ότι
ήταν να δώσουν: οι σκληροί τύποι που χρωστούν
χρήµατα. Αυτά έχουν γίνει πλέον κλισέ. Έτσι έπρε-
πε να βρω για τις επόµενες ταινίες της σειράς άλ-
λους τρόπους για να αφηγηθώ τις ταινίες. Ζητήµα-
τα ηθικής, ανθρώπινες συγκρούσεις κατέλαβαν ένα
πολύ µεγαλύτερο µέρος της ιστορίας. Στο µέσον
της πρώτης ταινίας της σειράς, αυτή γίνεται περισ-
σότερο µια σπουδή πάνω σ’ ένα χαρακτήρα, αυτόν
του κεντρικού ήρωα: «γιατί είναι αυτό που είναι;».
Αυτή η ταινία ξεπήδησε από τη γοητεία που µου α-
σκούσαν οι γκανγκστερικές ταινίες, όµως στη συνέ-
χεια εξελίχθηκε σε κάτι διαφορετικό. Αυτά τα στοι-
χεία –της σπουδής πάνω σ’ ένα χαρακτήρα –είναι

παρόντα από την αρχή στις ται-
νίες Pusher II & III γιατί έτσι θα
έδινα µια ώθηση στην ιδέα.

[…] Ο λόγος που υπάρχει αυτή
η σειρά των ταινιών Pusher εί-
ναι γιατί είµαι φανατικός µε τις
τηλεοπτικές σειρές. Ο τρόπος
της αφήγησης µιας ιστορίας στα
σήριαλ έχει γίνει καλύτερος και
πιο εκλεπτυσµένος. Το κάθε ε-
πεισόδιο µιας αστυνοµικής σει-
ράς δεν χρειάζεται πλέον να τε-
λειώνει µε την υπόθεση να επι-

λύεται. Τώρα υπάρχουν tableaux –ιστορίες µε µεγα-
λύτερη και πιο ευρεία οπτική– µπορείς να κάνεις
συνέχειες, να βγάλεις ένα χαρακτήρα από τη να-
φθαλίνη και να τον πετάξεις µέσα.

[…] Οι ταινίες της σειράς διαδραµατίζονται σε µια
πόλη που’ ναι ένα µείγµα παρακµής και ανανέω-
σης. Βλέπω την πόλη σαν κάτι τεράστιο και θορυ-
βώδες και κατά κάποιο τρόπο σε παρακµή. Το σκη-
νικό πρέπει να’ χει προσωπικότητα.

[…] Χρειάζοµαι πίεση για να µπορέσω να κάνω
κάτι. Τότε υποχρεώνοµαι να προσαρµοστώ εκεί που
βρίσκοµαι και σ’ αυτό που έχω µπροστά µου. Πρέ-
πει να µαθαίνεις να εµπιστεύεσαι τη διαίσθησή σου.
Αυτό είναι η τέχνη-διαίσθησή σου. Είναι να εκφρά-
ζεις ενστικτωδώς τον εαυτό σου. Το να παίρνεις α-
ποφάσεις είναι η δύναµη στην τέχνη. Η αποφασι-
στικότητα προωθεί τη διαύγεια.

(δηλώσεις του Nicolas Winding Refn
στο δανέζικο κινηµατογραφικό περιοδικό Film τ. 41).
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Μια περιπλάνηση στο άγνωστο παρελθόν
και το δυναµικό παρόν µιας πλούσιας σε
εικόνες κινηµατογραφίας, αυτής του
Μεξικού ήδη γνωστής από τα
προηγούµενα χρόνια στους θεατές του
Φεστιβάλ Κινηµατογράφου της
Θεσσαλονίκης υπόσχεται το Αφιέρωµα
στον Μεξικάνικο Κινηµατογράφο. 
Σίγουρα ο χώρος δεν είναι αχαρτογράφητος:
στο παρελθόν το Φεστιβάλ παρουσίασε τη
µεξικανική –και για πολλούς την πιο σηµαντι-
κή– περίοδο του Luis Bunuel, δηµιουργούς ό-
πως ο Arturo Ripstein και ο Jaime Humberto
Hermosillio αλλά και νέα πρόσωπα όπως ο
Fernando Eimbcke και Carlos Reygadas (και οι
δύο βραβευµένοι σε προηγούµενα φεστιβάλ).
Τώρα το αφιέρωµα στον Μεξικάνικο κινηµατο-
γράφο είναι µια ευκαιρία για µία εις βάθος
γνωριµία µε το άγνωστο παρελθόν του και µε
πιο πρόσφατες και εξαιρετικά ενδιαφέρουσες
πλευρές του.
Σίγουρα, η αφετηρία σε µια τέτοια περιπλάνη-
ση, δεν µπορεί να’ ναι άλλη από την πιο διάση-
µη ταινία της µεξικάνικης περιόδου του Luis
Bunuel τους Los Olvidados, µια κινηµατογραφική
τραγωδία για τις άγριες όψεις της ζωής στις
µεγαλουπόλεις, για την ατίθαση νεολαία, µια
ταινία «κοινωνικού προβληµατισµού» απρόο-
πτα επίκαιρη.
∆είγµα ενός ακµάζοντα εµπορικού κινηµατο-
γράφου (στον οποίο θήτευσε ευδοκίµως και ο
Bunuel) είναι το γυναικείο µελόδραµα Σαλόν
Μέχικο, µια ταινία που τοποθετεί τα στερεότυ-
πα του χολιγουντιανού µελοδράµατος σ’ ένα
λατινοαµερικάνικο πλαίσιο αυξάνοντας µ’ αυτό
τον τρόπο την αποτελεσµατικότητά τους.

Όψεις µια ιδιαίτερης ανησυχίας τόσο στο αι-
σθητικό επίπεδο όσο και στη θεµατολογία
µπορούµε να αναγνωρίσουµε στις πειραµατι-
κές ταινίες Η µυστική συνταγή και Οι κάκτοι:
χρήση αλληγορικών σχηµάτων, µοντάζ επηρεα-
σµένο από τον Αϊζενστάιν, σουρεαλιστικές α-
ναφορές συνθέτουν το τελικό αποτέλεσµα.
Η ανησυχία βρίσκεται και στη βάση του έργου
του Paul Leduc, σηµαντική µορφή στο χώρο α-
φού, αποτελεί τη γέφυρα ανάµεσα στο παρελ-
θόν και τη σηµερινή γενιά. Οι βιογραφίες του
για πρόσωπα µε πολιτική και όχι µόνο φόρτιση:
τον αµερικάνικο δηµοσιογράφο John Reed (Α-
κατάβλητο Μεξικό) και τη διάσηµη ζωγράφο
Frida Kahlo (Φρίντα), είναι αντισυµβατικές προ-
σεγγίσεις στο είδος της βιογραφικής ταινίας.
Το πολιτικό πλαίσιο είναι σαφές και στην ταινία
Κανόα, µια κινηµατογραφική έρευνα-αναπαρά-
σταση ενός αποτρόπαιου συµβάντος πολιτικής
µισαλλοδοξίας. Αυτή συνιστά ένα υποδειγµατικό
δείγµα ενός πολιτικού κινηµατογράφου που, χω-

ρίς να ’ναι κραυγαλέος και προπαγανδιστικός, εί-
ναι καίριος. Κάτι ανάλογο είναι και η ταινία Αθώ-
ες φωνές του γνωστού µας από το Χόλιγουντ
Luis Mandoki, µια αγωνιώδης κραυγή απελπισίας
για τις βάρβαρες και αποτρόπαιες συνέπειες
στην παιδική ηλικία µιας εγκληµατικής πολιτικής.
Ένα σηµαντικό τµήµα του αφιερώµατος αποτε-
λούν ταινίες που µας αποκαλύπτουν τις άγνω-
στες πλευρές πολύ σηµαντικών δηµιουργών του
παρόντος όπως του Alfonso Cuaron: οι δύο ται-
νίες του, αν και επικεντρώνονται σ’ ένα κοινό
θέµα –η σεξουαλική ελευθεριότητα– είναι τόσο
διαφορετικές στον τόνο, µε την πρώτη να ’ναι
ανάλαφρη και τη δεύτερη µελαγχολική… 
Ή του Guillermo del Toro, µε την cult πρώτη του
ταινία Κρόνος, µια ανανεωτική και δηµιουργική
προσέγγιση στο µύθο των βαµπίρ και την ταινία
του Στη ράχη του διάβολου, µια πολιτική αλληγο-
ρία µε τη µορφή µιας ιστορίας φαντασµάτων.
Επίσης υπάρχει και η πρώτη συνεργασία του
Guillermo Arriaga µε τον Alejandro Gonzalez
Inarritu, η ταινία Χαµένες αγάπες, µια σπουδή
στις διαφορετικές όψεις της αγάπης αλλά και η
πρόσφατη συνεργασία του µε τον Tommy Lee
Jones, Οι τρεις ταφές του Μελκιγιάδες Εστράδα,
µια ταινία για µια ανδρική φιλία που δεν γνωρί-
ζει συνοριακές γραµµές.
Τέλος, από το σύγχρονο και δυναµικό παρόν
υπάρχει µια «αιρετική» εµπορική επιτυχία: Το
πάθος του πάτερ Αµάρο, πορτραίτο ενός αντιφα-
τικού χαρακτήρα αλλά και µια ταινία για τις
κρυφές όψεις της θρησκευτικής εξουσίας. Και
τέλος η εµβληµατική τελευταία ταινία του
Carlos Reygadas Battle In Heaven, µια πρωτότυ-
πη διαπραγµάτευση του θέµατος της ενοχής
(µε επιρροές από ένα πορνογραφικό σινεµά),
όπου τα σύνορα ανάµεσα στο υποκειµενικό
και το αντικειµενικό είναι θολά και ασαφή.

AºIEPøMA ™TON ME•IKANIKO KINHMATO°PAºO

Τον 16ο αιώνα ένας αλχηµιστής κατασκευάζει
έναν παράξενο µηχανισµό, µε την επωνυµία
Cronos που προσφέρει στον κάτοχό του την
αθανασία. 400 χρόνια αργότερα σ’ ένα σεισµό
ο αλχηµιστής θα πεθάνει: παγιδευµένος µέσα
στα ερείπια δεν µπορεί να φθάσει στο ζωογό-
νο µηχανισµό. Ο µηχανισµός Cronos θα κατα-
λήξει κρυµµένος σ’ ένα µικρό αγαλµατίδιο
στο κατάστηµα ενός παλαιοπώλη, του Jesus
Gris. Έχοντας πλήρη άγνοια για το τι είναι, θα
ανακαλύψει τυχαία το µηχανισµό και θα δοκι-
µάσει πώς δουλεύει. Ταυτόχρονα το µηχανι-
σµό αυτόν τον αναζητά ένας ετοιµοθάνατος
βιοµήχανος, ο De la Guardia. Έχοντας εντοπί-
σει ότι τον έχει στην κατοχή του ο Jesus Gris,
θα βάλει τον αµερικανό ανιψιό του να τον α-
ποκτήσει πάση θυσία. Όµως η χρήση του µη-
χανισµού από τον ηλικιωµένο παλαιοπώλη έ-
χει κάποιες απροσδόκητες συνέπειες: ο Jesus

Gris αισθάνεται να ξανανιώνει. Αποφασι-
σµένος να πάρει το µηχανισµό, ο ανιψιός
του Dela Guardia θα παλέψει µέχρι θανά-
του µε τον Jesus Gris. Στο τέλος θα αναδει-
χθεί νικητής…
Η πρώτη ταινία του Guillermo del Toro είναι
ένα εντυπωσιακό ντεµπούτο. Προβλήθηκε
και βραβεύτηκε στην Eβδοµάδα Kριτικής
των Κανών (1993) και κέρδισε 9 εθνικά βρα-
βεία, συµπεριλαµβανοµένων και της καλύτε-
ρης ταινίας και σκηνοθεσίας.
Η ταινία ανήκει στο είδος του φανταστικού
κινηµατογράφου και αποτελεί µια πρωτότυ-

πη διασκευή του βαµπιρικού µύθου. Η ταινία
βυθίζει το θεατή σε µια γοτθική ατµόσφαιρα.
Ουσιαστικά αυτό που περιγράφει η αφήγηση
είναι η πάλη δύο ηλικιωµένων (του παλαιοπώλη
και του βιοµηχάνου) που αγωνίζονται να ξεφύ-
γουν από τη σκιά του θανάτου. Ωστόσο η σκη-
νοθεσία διευρύνει τους ορίζοντές της επικε-
ντρώνοντας την προσοχή της στη σχέση του
παλαιοπώλη µε τη µικρή του εγγονή. Αυτό το
µικρό κορίτσι είναι το κυρίαρχο βλέµµα της
ταινίας αφού η αναγέννηση του παππού της
δεν είναι παρά έκφραση των βαθύτερων επι-
θυµιών της. ∆ιάστικτη από ένα σκοτεινό χιού-
µορ στο οποίο συµβάλλει και η παρουσία του
αµερικάνου ηθοποιού Ron Perlman, η ταινία
προαναγγέλλει µε τον πιο σαφή τρόπο την
µελλοντική αξιόλογη πορεία του σκηνοθέτη
του Hellboy και του Devil’s Backbone.

Ciné Σταύρος Tορνές, 18:00

Kρόνος / Cronos
του Guillermo del Toro (Mεξικό, 1992)

Ο Tomas είναι διαφηµιστής και ζει µια άστατη
συναισθηµατική ζωή. Αρνείται κάθε συναισθη-
µατική δέσµευση και αντίθετα επιλέγει σχέ-
σεις που βασίζονται µόνο στο σεξ. Ο φίλος
και γείτονάς του, γιατρός Mateo, προσπαθεί να
τον συνετίσει, όµως ο Tomas επιµένει στο στιλ
ζωής που έχει επιλέξει. Μια µέρα στο ιατρείο
του Mateo γνωρίζει την Sylvia, µια γοητευτική
νοσοκόµα. Όταν ο Mateo µε τη γυναίκα του
φεύγουν από την πόλη και του αφήνουν τα
κλειδιά του διαµερίσµατός τους, ο Tomas κα-
νονίζει να συναντηθεί εκεί µε την Sylvia. Για κα-
κή του τύχη τον επισκέπτεται απροειδοποίητα
η Gloria, η διευθύντρια στο διαφηµιστικό γρα-
φείο που δουλεύει. Ο Tomas αναγκάζεται να
την οδηγήσει στο δικό του διαµέρισµα. Έτσι,
ένα ολόκληρο βράδυ, προσπαθώντας να κρα-
τήσει κρυφή την ύπαρξη της µιας γυναίκας α-
πό την άλλη, ο Tomas µετακινείται από το ένα

διαµέρισµα στο άλλο. Στο ενδιάµεσο προ-
σπαθεί να ικανοποιήσει σεξουαλικά τις δύο
γυναίκες. Όµως αυτή η βραδιά έχει µια α-
πρόσµενη κατάληξη για τον Tomas: θα γνω-
ρίσει τον έρωτα της ζωής του, στο πρόσω-
πο µιας γοητευτικής αλλά δεσµευµένης µε
αεροσυνοδό γυναίκας, της Clarisa…
Γυρισµένη το 1991, στο αποκορύφωµα του
AIDS, η ταινία έχει ως τίτλο το σύνθηµα
που χρησιµοποιούσε η µεξικάνικη κυβέρνη-
ση στη διαφηµιστική εκστρατεία για να α-
ποτρέψει την εξάπλωση: «Μόνο µε την/τον
σύντροφό σου». Αυτή η ερωτική κοµεντί ε-

στιάζει στο πρόσωπο ενός πολυγαµικού άν-
δρα που αρνείται κάθε δέσµευση. Το κωµικό
της ταινίας είναι το κωµικό των παρεξηγήσεων
και η σκηνή µε τον ήρωα να πηγαινοέρχεται
αγχωµένος από το ένα διαµέρισµα στο άλλο
είναι αναµφίβολα από τις καλύτερες στιγµές
της ταινίας. Σάτιρα ενός άνδρα, η ταινία ανα-
δεικνύει τις νευρώσεις και τις ανασφάλειες ε-
νός σύγχρονου δον Ζουάν. Το κλίµα σεξουαλι-
κής ελευθεριότητας που επικρατεί στην ταινία
είναι µια αντανάκλαση της εποχής της και ο ή-
ρωας σ’ ένα βαθµό είναι εκπρόσωπος των η-
θών της. Η ικανότητα µε την οποία χειρίζεται
το κωµικό αλλά και η κρυφή µελαγχολία που
ορισµένες φορές αναδεικνύεται, προαναγγέλ-
λει τη µελλοντική πορεία του σκηνοθέτη.

Ciné Σταύρος Tορνές, 18:00

Mόνο µε το ταίρι σου / Solo con tu pareja
του Alfonso Cuaron (Mεξικό, 1990)
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Πρόκειται για το απεγνωσµένο ταξίδι της Ζαν,
µιας γιατρού που  νιώθει υπεύθυνη για το θάνα-
το µιας ασθενούς και του µωρού της. Τα ξηµε-
ρώµατα θα σταµατήσει σε ένα χωριό, έτοιµη να
θέσει τέρµα στη ζωή της. Ακριβώς εκείνη τη
στιγµή θα τη σταµατήσει ο Φρανσουά: ένας νε-
αρός απλός και γεµάτος πίστη, σε αντίθεση πά-
ντως µε το σκηνοθέτη:
«∆εν µπορώ να πω ότι πιστεύω κάπου. Αλλά έχω
παρατηρήσει ότι, ως άθεος, νιώθω ένα κενό και µια
νοσταλγία για την πίστη της παιδικής µου ηλικίας.
Στην Παράκληση η Ζαν, που έχει κλονιστεί από το
βίαιο θάνατο της γυναίκας και του βρέφους, ανακα-
λύπτει ότι η ζωή δεν έχει πια νόηµα. Συναντά τον
Φρανσουά, που βρίσκει απαντήσεις σε όλα του τα
ερωτήµατα µέσω της πίστης. Όµως σε αυτήν την
ταινία δεν υπάρχει το θαύµα της µεταστροφής, και
δεν είναι η πίστη που αναζωογονεί την Ζαν: είναι η

απλότητα και η καλοσύνη του. Σε αυτό το σενάριό
µου, απόλαυσα πολύ την εξερεύνηση της θρησκευ-
τικής αρχαιολογίας. Νιώθω πολύ τρυφερά για την
γιαγιά που πεθαίνει σε απόλυτη ηρεµία. Κάποιες
φορές έχω την αίσθηση ότι η πίστη µπορεί να απο-
δειχθεί πιο προοδευτική από την έλλειψή της.
Ένας χριστιανός που πιστεύει αληθινά στην επί του
Όρους οµιλία ίσως να είναι καλύτερα εξοπλισµένος
στην αντιµετώπιση του νεο-φιλελευθερισµού από
εµάς τους άθεους. Προφανώς και οι Χριστιανοί, Ε-
βραίοι και Μουσουλµάνοι φονταµενταλιστές είναι
βαθιά αντιδραστικοί και επικίνδυνοι, αλλά δεν νοµί-
ζω ότι αλλοιώνουν την ταυτότητα µιας θρησκείας
περισσότερο απ’ ότι ο Στάλιν παραχάραξε την ιδέα
του σοσιαλισµού.»

Σε κάθε περίπτωση, ο Emond δεν φοβάται τη
χειραγώγηση του κοινού του:
«Θέλω να κάνω ταινίες για ελεύθερα σκεπτόµε-
νους ανθρώπους. Θέλω να τους ενθαρρύνω να

τις επεξεργαστούν. Ένα βαθιά συνειδητοποιηµένο
φιλµ οδηγεί στο διαλογισµό –όχι µόνο το σενάριο
και οι διάλογοι, αλλά το σύνολο της ταινίας. Η ζωή
µου ως αναγνώστη και σινεφίλ έχει κυριολεκτικά
µεταµορφωθεί από παρόµοιες δουλειές. Για παρά-
δειγµα οι βαθιά πνευµατικές ταινίες του Ροσελίνι,
της περιόδου µε την Ίνγκριντ Μπέργκµαν. Λα-
τρεύω την ερµηνεία της στο τέλος του Στρόµπολι.
Νιώθω πολύ κοντά στην ευαισθησία αυτών των ά-
πιστων Καθολικών. Όπως και στον Παζολίνι. Οι
δηµιουργίες που πραγµατικά µου λένε κάτι είναι
χώροι όπου η µοίρα του καθενός διασταυρώνεται
µε την Ιστορία. Αλλά όλο και περισσότερο, ενδια-
φέροµαι για την ανάγκη υπέρβασης σε έναν κό-
σµο χωρίς Θεό. ∆εν µπορώ να δεχτώ ότι το να ξο-
δεύεις το Σάββατο κάνοντας ψώνια στο εµπορικό
κέντρο είναι το άλφα και το ωµέγα της ανθρώπι-
νης ύπαρξης.»

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

» Nέοι Aµερικανοί • Παύλος Zάννας, 15:00

Άγρια νιότη / Yaju no seishun
του Seijun Suzuki (Iαπωνία, 1963)
Ένας κακοποιός προσλαµβάνεται από µια συµ-
µορία γιακούζα. Παράλληλα όµως µε τη συµµε-
τοχή στη συµµορία προσπαθεί να ανακαλύψει
τι κρύβεται πίσω από τη µυστηριώδη αυτοκτο-
νία ενός αστυνοµικού. Τυπική γκανγκστερική
ταινία που προαναγγέλλει τις µετέπειτα ρήξεις
του σκηνοθέτη. Η χρήση του cinemascope απο-
τελεί ένα από τα σηµεία στα οποία εστιάζει την
προσοχή του ο σκηνοθέτης.

» Seijun Suzuki Tribute • Tζον Kασσαβέτης, 15:30

H παράκληση / La neuvaine
του Bernard Émond (Kαναδάς, 2005)
Η Ζαν, γιατρός, νιώθει υπεύθυνη για το θάνατο
µιας ασθενούς και του µωρού της στα χέρια ε-
νός βίαιου συζύγου. Σε απόγνωση, φεύγει από
το Μόντρεαλ και οδηγεί µέσα στη νύχτα. Τα ξη-

µερώµατα, σταµατάει σ’ ένα χωριό. Είναι έτοιµη
να πηδήξει από την προβλήτα του χωριού στο
ποτάµι, όταν τη σταµατά ένας νεαρός που έχει
έρθει να προσευχηθεί για την ετοιµοθάνατη
γιαγιά του. Ο Φρανσουά έχει κάτι που αγγίζει
τη Ζαν – όχι όµως και η πίστη του, που την α-
πωθεί. Παρόλα αυτά, τη συγκινεί η απλότητα
του µυστηριώδη νεαρού. Ο Φρανσουά πείθει
τη Ζαν να έρθει στο χωριό του για να φροντίζει
τη γιαγιά του…

» ID-05 • Tζον Kασσαβέτης, 18:00

Xαµηλό προφίλ / Falscher Bekenner
του Christoph Hochhäusler (Γερµανία-∆ανία, 2005)
Ο 18χρονος Άρµιν, που µόλις τελείωσε το λύ-
κειο, ασφυκτιά από τις καλές προθέσεις της µη-
τέρας του, τις προσδοκίες του πατέρα του, και
τη θανάσιµη πλήξη της ζωής στα προάστια. Αρ-
χίζει λοιπόν να παίρνει –ανώνυµα– την ευθύνη
για ατυχήµατα των οποίων έχει υπάρξει µάρτυ-
ρας ή για εγκληµατικές πράξεις για τις οποίες
έχει διαβάσει. Αυτό που ξεκινάει ως παιχνίδι
πολύ σύντοµα γίνεται εµµονή, ώσπου να υπο-
δύεται απλώς τον ένοχο δεν είναι αρκετό…

» ID-05 • Παύλος Zάννας, 19:30

H πολυθρόνα / The puffy chair
των Mark & Jay Duplass (HΠA, 2005)
Ο Τζος και η Έµιλι είναι µαζί εδώ και τρία χρό-
νια. Αποτυχηµένος ροκάς, ο Τζος τα πάει χάλια
και στην τωρινή του δουλειά. Ωστόσο, βλέπει
τη δυνατότητα ενός µικρού θριάµβου σε µια,
κατά τ’ άλλα κάκιστη, ιδέα. Αποφασίζει ν’ αγο-
ράσει από το internet µια τεράστια πολυθρόνα,
όπως αυτή που είχε ο πατέρας του όταν ο
Τζος ήταν παιδί. Προτίθεται µάλιστα να διασχί-
σει οδικώς, παρέα µε την Έµιλι, τις ΗΠΑ για να
παραλάβει την πολυθρόνα, να διανυκτερεύσει
επιστρέφοντας στο σπίτι του αδελφού του,
Ρετ, και τέλος να πάει την πολυθρόνα στον πα-
τέρα του ως έκπληξη για τα γενέθλιά του…

» Nέοι Aµερικανοί • Tζον Kασσαβέτης, 20:30

H προδοσία / La trahison
του Philippe Faucon (Γαλλία-Bέλγιο, 2005)
1960. Ο υπολοχαγός Ροκ και οι ά-
ντρες του είναι αποσπασµένοι σ’ έ-
να µικρό, αποµονωµένο χωριό της
Aλγερίας. Ο επίσηµος ρόλος του εί-
ναι να εξευµενίζει τους Αλγερινούς
και να τους πείθει για τις «καλές
προθέσεις» της γαλλικής παρουσίας
στη χώρα τους. Στην πραγµατικότη-
τα, όµως, ο κύριος στόχος του είναι
η εξάρθρωση και καταστολή του Ε-
θνικού Απελευθερωτικού Μετώπου.
Ο Ροκ προσπαθεί όσο µπορεί ν’ α-
ντεπεξέλθει στο ρόλο του, διχασµέ-
νος ανάµεσα στους εχθρικούς χωρι-
κούς και στους γάλλους στρατιώ-
τες…

» ID-05 • Παύλος Zάννας, 22:00

O µασέρ / Masahista
του Brillante Mendoza (Φιλιππίνες, 2005)
Ο Ίλιακ εργάζεται ως µασέρ σ’ ένα κέντρο µα-
σάζ για οµοφυλόφιλους. Ένα πρωί, µαθαίνει ότι
πέθανε ο πατέρας του. Ακολουθούν οι τελε-
τουργίες και παραδόσεις που πρέπει να τηρη-
θούν και να γίνουν µπροστά σε όλους: τα µαύρα
ρούχα, η χήρα που κάθεται δίπλα στον νεκρό, ο
πρωτότοκος γιος που µεταφέρει το φέρετρο
στο νεκροταφείο. Αντιπαραβάλλοντας τις δύο
ζωές του Ίλιακ, η ταινία αντιπαραβάλλει και δύο
διαφορετικές όψεις του καθήκοντος: την τελε-
τουργία που δικαιούνται οι νεκροί, και την άλλη,
την κρυµµένη, που δικαιούται ο πελάτης ο οποί-
ος πληρώνει για σεξ.

» ID-05 • Tζον Kασσαβέτης, 23:00

H διπλανή πόρτα / Naboer
του Pal Sletaune (Nορβηγία, 2005)
Ένα ψυχολογικό θρίλερ µε έντονες σεξουαλικές
αποχρώσεις. Μια µέρα, ο Τζον συναντά τις δυο

γειτόνισσές του, την Αν και την Κιµ, δύο πολύ ό-
µορφες γυναίκες που τον προσκαλούν στο δια-
µέρισµά τους. Το διαµέρισµα είναι γεµάτο κον-
σέρβες κι εµφιαλωµένα νερά, λες και ετοιµάζο-
νται για πολιορκία. Ο Τζον παραξενεύεται που
δεν τις έχει συναντήσει ως τώρα, ενώ αντίθετα
εκείνες γνωρίζουν τον Τζον και την πρώην φίλη
του πολύ καλά… Ο Τζον θα αφεθεί στα χέρια
των δύο γυναικών οι οποίες θα τον παρασύρουν
σ’ έναν κόσµο όπου θα του είναι αδύνατο να
ξεχωρίσει το ψέµα από την πραγµατικότητα… 

» ID-05 • Παύλος Zάννας, 24:00

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, 00:30

OÈ Ù·ÈÓ›Â˜
ÙË˜ ËÌ¤Ú·˜

Bernard
Με την Παράκληση, την τρίτη µεγάλου µήκους ταινία του, ο 54χρονος
σκηνοθέτης απέσπασε τη Χάλκινη Λεοπάρδαλη καλύτερου ηθοποιού
και το βραβείο Οικουµενικής Επιτροπής στο Φεστιβάλ του Λοκάρνο

Émond
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Μια ταινία που υπερβαίνει τον ρεαλισµό, διαποτισµένη
µε ένα χιούµορ εφιαλτικό. Ο σκηνοθέτης µας εξηγεί τι
ακριβώς είχε στο µυαλό του.

ΓΙΑ ΤΗ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ
Είναι πολύ φυσιολογικό µια ταινία να έχει πολλές πηγές έµπνευ-
σης. Μετά το Milchwald, ήθελα να κάνω ένα φιλµ που θα βασίζε-
ται περισσότερο στη διαίσθηση, ένα προϊόν της φαντασίας µου,
αλλά επίσης κάτι που θα έµοιαζε ρεαλιστικό. Η ταινία δηµιουρ-
γήθηκε σε πολύ µικρό χρονικό διάστηµα. Γράφτηκε, γυρίστηκε
και µονταρίστηκε πολύ γρήγορα, που ήταν για ‘µένα µια πολύ ευ-
χάριστη αλλαγή. Στο συνηθισµένο χρονικό διάστηµα µιας παρα-
γωγής, κάπου ξεχνάς τι ακριβώς ήθελες να κάνεις αρχικά. Το σε-
νάριο της ταινίας περιοριζόταν µόνο σε 80 σελίδες. Κάποιες
σκηνές απλώς επισηµαίνονταν στο σενάριο. Απλούστατα, υπάρ-
χουν κάποιες στιγµές που η κατάσταση υπερβαίνει το συγγρα-
φέα, είναι πιο έξυπνη από αυτόν! Αυτό ισχύει κατά κύριο λόγο
σε σκηνές πολλών ατόµων, όπου προκύπτει µια δυναµική που
µπορεί να προβλεφθεί, αλλά όχι να αναλυθεί από πριν λεπτοµε-
ρειακά. Όµως η ταινία γυρίστηκε κυρίως έτσι όπως γράφτηκε
και σχεδιάστηκε. Θα ήταν δύσκολο να γίνει αλλιώς στο σύντοµο
χρονικό διάστηµα των γυρισµάτων. Σε κάθε περίπτωση, δεν είµαι
ο σκηνοθέτης που επιµένει σε µια κατά λέξη ερµηνεία του σε-
ναρίου του. Ακριβώς το αντίθετο, είµαι χαρούµενος όταν ένας η-
θοποιός µου λέει µια πρόταση απολύτως φυσιολογικά, όπως θα
την έλεγε ο ίδιος. Πρέπει να δουλεύεις µε τις εµπειρίες των η-
θοποιών και του υπόλοιπου συνεργείου εν γένει, αλλιώς τα
πράγµατα οδηγούνται σε µια αφόρητη σκλαβιά.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΦΥΛΑΚΗ
Όπως και στην πρώτη µου ταινία, έτσι κι εδώ ασχολούµαι µε
την οικογένεια. Από τη µία, οι δικές µου εµπειρίες µε επηρέα-
σαν σε µεγάλο βαθµό: τα αυτοβιογραφικά µοτίβα παίζουν ση-
µαντικό ρόλο, ιδίως σε αυτήν την ταινία. Από την άλλη, η οικο-
γένεια µε ενδιαφέρει ως µια µικρογραφία της κοινωνίας. Με εν-
διαφέρει πολύ το γεγονός ότι δεν είσαι σε θέση να διαλέξεις
την οικογένειά σου. Πετιέσαι µέσα σε αυτήν και δίνεις µια ανα-
πόφευκτη µάχη. Οπότε για έναν έξωθεν παρατηρητή, η οικογέ-
νεια δίνει εξαιρετικό δραµατικό υλικό, από τη στιγµή που ο κα-
θένας σε µικρό ή µεγαλύτερο βαθµό µπορεί να ταυτιστεί µε
αυτό συναισθηµατικά. Η κατάσταση που περιγράφω δεν είναι
αυτοβιογραφική, αλλά νιώθω πολύ κοντά µε την οικογένεια της
ταινίας. Μεγάλωσα στο Μόναχο, ήµασταν τρία αγόρια και δύο
κορίτσια: είµαι το νούµερο τέσσερα. Υπάρχουν πολλές διαφο-
ρές, αλλά η βασική δοµή είναι η ίδια. Πάντως άφησα τις αδερ-
φές έξω! Αλλά, όπως ήδη είπα, αφορά κυρίως σε γνώριµες κα-
ταστάσεις και όχι στην ίδια την οικογένειά µου. Μια συντηρητι-
κή άποψη ισχυρίζεται ότι τα σύγχρονα προβλήµατα σχετίζονται
µε τη «δυσλειτουργική» οικογένεια. Πιστεύω ότι όλα αυτά είναι

ανοησίες. Η «λειτουργική» οικογένεια του παρελθόντος είναι α-
πλώς µια εφεύρεση. Σε κάθε γκρουπ ανθρώπων όπου η εξου-
σία και η αγάπη διανέµονται µε άδικο τρόπο, υπάρχουν πάντα
ανταγωνισµός και συγκρούσεις. Ο τρόπος µε τον οποίο επιλύο-
νται αυτά είναι ζήτηµα προσωπικού ταµπεραµέντου και πιθανο-
τήτων. Πιστεύω ότι η βαναυσότητα των ανθρώπων συναρτάται
πάντα από πιθανότητες.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΡΩΑ ΤΟΥ
Ο Άρµιν δεν είναι ακριβώς ευτυχισµένος, αυτό είναι σίγουρο.
Όµως το µόνο σίγουρο είναι ότι παλεύει –για αναγνώριση, για να
γίνει «ορατός». Σε τελική ανάλυση, όλη η ταινία έχει να κάνει µε
αυτήν ακριβώς την αγωνία. Ο Άρµιν θέλει να υπάρξει σε αυτόν
τον κόσµο. ∆εν έχει όµως στη διάθεσή του τα ίδια µέσα που έκα-
ναν τα αδέρφια του τόσο επιτυχηµένα. Απλούστατα δεν µπορεί
να λειτουργήσει έτσι. Σε κάθε περίπτωση, δεν θεωρώ ότι η ζωή
του θα αποβεί τόσο καταστροφική. Η δική µου ζωή άλλωστε δεν
είναι τόσο µακριά από αυτήν του ήρωά µου. Φυσικά και κάποιος
µπορεί να πει ότι η ταινία περιγράφει µια εφιαλτική κατάσταση,
αλλά πιστεύω ότι είναι ζήτηµα οπτικής γωνίας. Αυτό είναι τελικά
το σπουδαιότερο µε το σινεµά, ότι µπορείς να δεις τον κόσµο ως
εξωτερικός παρατηρητής, κάτι που είναι εξαιρετικά δύσκολο στην
αληθινή ζωή. Όλοι έχουµε την αγωνία να συµµετέχουµε στη µε-
γάλη ιστορία του κόσµου, και αυτό πολύ συχνά αποδεικνύεται αυ-
ταπάτη. Θέλουµε να πιστεύουµε ότι ασκούµε επιρροή.

ΓΙΑ ΤΟ «∆ΙΧΑΣΜΕΝΟ» ΣΥΜΠΑΝ ΤΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ
Στην ταινία υπάρχουν δύο διαφορετικοί κόσµοι. Από τη µία ο
ήσυχος κόσµος των προαστίων όπου ο Άρµιν ζει µε την οικο-

γένειά του, και από την άλλη ένας κόσµος ακατοίκητος, κάπου
ανάµεσα στους αχανείς αυτοκινητόδροµους. Στην πραγµατική
ζωή, έχω παρατηρήσει ότι οι ψυχολογικές καταστάσεις, ο φό-
βος και όλα τα άλλα συναισθήµατα, αλληλεπιδρούν πολύ ισχυρά
µε το χώρο όπου κάποιος κινείται και εγκαθίσταται. Και αυτό
προσπαθώ να αποδώσω στις ταινίες µου. Στο Low Profile, είναι
αυτές οι νεκρές ζώνες όπως οι αυτοκινητόδροµοι, οι δηµόσιες
τουαλέτες ή κάποιοι ερηµωµένοι χερσότοποι που δίνουν τον
απαιτούµενο χώρο στον Άρµιν. Εκεί νιώθει ελεύθερος. Αυτό εί-
ναι το συναρπαστικό µε τη ∆υτική Γερµανία, αυτές οι «αόρα-
τες» δοµές των αυτοκινητόδροµων (autobahns). Το παρατηρείς
όταν βγάζεις κάποια φωτογραφία, ότι τους βλέπεις µόνο όταν
τους χρησιµοποιείς. Επίσης απαγορεύεται να περπατήσεις εκεί,
µπορείς να κυκλοφορήσεις µόνο µέσα σε ένα αυτοκίνητο, η κί-
νηση του οποίου περιορίζει πολύ την οπτική σου. Ο Άρµιν συ-
µπεριφέρεται πολύ διαφορετικά, διασχίζει αυτόν τον κόσµο µε
τα πόδια και είναι απόλυτα µόνος αλλά ελεύθερος.
Το ζήτηµα του χώρου είναι ένας από τους κύριους λόγους που
ταξιδέψαµε στο Mönchengladbach για να γυρίσουµε την ταινία.
Η περιοχή του Κάτω Ρήνου είναι φανταστική… µοιάζει µε έναν
καθεδρικό από αρτηρίες, σαν φλέβες που διατρέχουν ολόκλη-
ρη τη χώρα, ένα ανολοκλήρωτο γιγαντιαίο οικοδόµηµα. Μοιάζει
κάπως µε ναό των Αζτέκων, σίγουρα το ίδιο πολυέξοδο και µε
παρόµοια ποσότητα αίµατος να έχει δαπανηθεί, µε τη µόνη δια-
φορά ότι µπορεί κανείς να έχει µια πλήρη όψη του «µνηµείου»
των αυτοκινητόδροµων µόνο στο χάρτη.
Ο άλλος κόσµος είναι η αξιοπρεπής, µεσοαστική µικρή πόλη.
Μια «ουτοπία», που επιµένει στο ότι έχεις ανάγκη το δικό σου
σπίτι για να είσαι ευτυχισµένος.
Με εντυπωσίαζε πάντα ο τρόπος που τα µέλη της RAF επέλε-
γαν τις κρυψώνες τους: µε βάση το πόσο γρήγορα θα µπορού-
σαν να αποδράσουν από εκεί. Αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον
κριτήριο για την επιλογή κατοικίας. Αν κοιτάξει κανείς την ευρύ-
τερη περιοχή όπου γυρίσαµε την ταινία, από αυτήν την άποψη
είναι ιδανική για τροµοκράτες!
Αυτό µε ενδιαφέρει επίσης, καθότι η λαχτάρα για µακρινά ταξί-
δια έπαιζε πάντα σπουδαίο ρόλο στη Γερµανία, όχι µόνο στην
περίοδο του Ροµαντισµού, αλλά µέχρι και σήµερα. Είµαστε οι
παγκόσµιοι πρωταθλητές του ταξιδιού! Η απόδραση ήταν πά-
ντα ζητούµενο µέγιστης σηµασίας για τους Γερµανούς, περισ-
σότερο όµως ως διέξοδος από την απογοήτευση. Ταξιδεύουµε
επειδή θέλουµε να γυρίσουµε πίσω ανανεωµένοι.

Επιµέλεια: Κωνσταντίνος Σαµαράς  

Το Low profile του Christoph Hochhäusler
αφηγείται την ιστορία ενός νεαρού που παίζει
περίεργα παιχνίδια µε την ταυτότητά του:
ζει µια ζωή που δεν είναι δική του, και οµολογεί
εγκλήµατα που δεν έχει διαπράξει.

Christoph
Hochhäusler

H οικογένεια µε ενδιαφέρει ως µια µικρογραφία της

κοινωνίας, ιδιαίτερα το γεγονός ότι δεν είσαι σε θέση

να διαλέξεις την οικογένειά σου. Πετιέσαι µέσα σε

αυτήν και δίνεις µια αναπόφευκτη µάχη.
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H χορωδία του Xαρίτωνα
του Γρηγόρη Kαραντινάκη (2005)
Ο Χαρίτων Ουλιάνωφ είναι ο Γυµνασιάρχης στο σχολείο µιας µικρής επαρχιακής πόλης. Ονειροπό-
λος, γλεντζές, γυναικάς αλλά και τρυφερός ζει την κάθε στιγµή της ζωής του µε όλο του το είναι. Η
έλευση της Ελένης, µιας όµορφης καθηγήτριας Μαθηµατικών στο σχολείο, θα τον κάνει να αποκτή-
σει τους πρώτους του αντιπάλους, το νέο αυστηρό διοικητή του στρατού που όρισε η στρατιωτική
κυβέρνηση της δικτατορίας και ένα συνάδελφό του. Άλλωστε µια ωραία Ελένη πάντα φέρνει κι έναν
Τρωικό πόλεµο, άσχετα αν ο ίδιος δεν θέλει να συµµετάσχει σε κάτι τέτοιο. Αυτός επιµένει να χαί-
ρεται το καλό κρασί καθώς και τις πρόβες της χορωδίας του σχολείου που πρόκειται να λάβει µέ-
ρος στο µεγάλο τοπικό διαγωνισµό χορωδιών. Ο µικρός Γρηγόρης, αγαπηµένος µαθητής του Χαρί-
τωνα, παρακολουθεί όλη την πόλη να ζει για το διαγωνισµό αλλά και να παίρνει µαθήµατα ζωής από
το δάσκαλό του. B.P.

» Ciné Tώνια Mαρκετάκη, 20:00

Ένα παραµύθι 
για το πάθος για τη ζωή

Αν και είναι η
πρώτη σας ταινία,
πρόκειται για µια
µεγάλη, φιλόδοξη
παραγωγή που
µάλιστα διαδρα-
µατίζεται σε πα-
ρελθόντα χρόνο.
Φοβηθήκατε κα-
θόλου την αναµέ-
τρησή σας µε ένα

τόσο φιλόδοξο σχέδιο για πρώτο βήµα;
Αυτή η ταινία µέχρι να πραγµατοποιηθεί µου πήρε
οχτώ χρόνια από τη ζωή µου. Εάν εκείνο το ωραίο
πρωί, όταν πρωτοξεκινήσαµε, ένα πουλάκι µου ψι-
θύριζε στο αυτί ότι θα κρατήσει τόσο χρόνο, ίσως
και να µην έµπαινα στη διαδικασία. Από την άλλη, ό-
ταν κάνεις µια ταινία µπαίνεις σε µια περιπέτεια για
την οποία δεν ξέρεις πού και πώς θα σε βγάλει. Εί-
ναι ένα ταξίδι και, στην περίπτωσή µας, στα ελληνι-
κά δεδοµένα παραγωγής ταινιών, µια µικρή οδύσ-
σεια. Όσο για την αναµέτρηση, δεν αφορά τόσο το
δηµιουργικό κοµµάτι –πάντα στην ελληνική πραγ-
µατικότητα- ενώ θα έπρεπε, όσο τις πρακτικές δυ-
σκολίες που συναντάς. Με αυτές αναµετριέσαι, κι

εκεί οριοθετείς ξανά και ξανά τις αντοχές σου. Η
διαδικασία λοιπόν, να κάνεις εδώ κινηµατογράφο,
πονάει.

Οι ονειρικές στιγµές της ταινίας είναι αι-
σθητική επιλογή ή ουσιαστικό συµπλήρωµα
της ιστορίας όπως την είχατε στο µυαλό
σας;
Η ταινία είναι ένα παραµύθι. Μια ιστορία που αφη-
γείται ένας µικρός, µε ψέµµατα ή αλήθειες -κάτι
που τελικά δεν έχει και µεγάλη σηµασία. Σ’ αυτό το
πνεύµα, οι ονειρικές στιγµές δεν είναι τίποτε άλλο
παρά η βάση της αλήθειας της ταινίας. Είναι οι στιγ-
µές που υποδηλώνουν ότι οι αυθαιρεσίες της υπό-
λοιπης ιστορίας δεν είναι και τόσο αυθαίρετες. Ας
πούµε πως είναι σαν να αφηγείσαι µια ιστορία που
έζησες µικρός. ∆εν τη λες σίγουρα έτσι όπως συνέ-
βη, αλλά σίγουρα όπως θέλεις να τη θυµάσαι.

Στην ταινία σας συµµετέχουν σπουδαίοι η-
θοποιοί. Συναντήσατε κάποια δυσκολία στο
να τους πείσετε να συµµετέχουν;
Η Χορωδία του Χαρίτωνα είναι µια ταινία χαρακτή-
ρων. Όσοι ηθοποιοί διάβαζαν το σενάριο, θέλετε
γιατί οι χαρακτήρες αυτοί περιγράφονταν µε έντο-
να χρώµατα, θέλετε γιατί οι αµοιβές τους ήταν µυ-

θικές (για αστείο πρόκειται, ας µην βιαστεί η εφο-
ρία), δέχτηκαν αµέσως να συµµετάσχουν. Αρκετοί
ήθελαν να υπάρξουν σ’ αυτή την ιστορία µέσα από
οποιοδήποτε ρόλο, κι αυτό για µένα είναι πολύ συ-
γκινητικό, όπως ακόµα ότι όλοι τελικά έδωσαν την
ψυχή τους και τους είµαι ευγνώµων γι’ αυτό.

Ποια ήταν η µεγαλύτερη δυσκολία που αντι-
µετωπίσατε κατά τη διάρκεια του όλου σχε-
δίου, από την αρχή της συγγραφής του σε-
ναρίου µέχρι την τεχνική ολοκλήρωση της
ταινίας;
Μα φυσικά η χρηµατοδότηση της ταινίας! Η αγωνία
να συγκεντρωθούν οι απαιτούµενοι πόροι για να
ξεκινήσουµε. Εκ των υστέρων βέβαια, η πιο κρίσιµη
στιγµή ήταν όταν στα µισά των γυρισµάτων ήρθε ό-
λη αυτή η –γνωστή πια– ιστορία µε το Ελληνικό
Κέντρο Κινηµατογράφου. Τότε πραγµατικά δοκιµα-
στήκαµε όλοι µας, ωστόσο το συνεργείο και οι συ-
ντελεστές ήταν αυτοί που έδωσαν τη λύση, επιµέ-
νοντας, παρ’ όλες τις οικονοµικές δυσκολίες που εί-
χαν φτάσει στο απροχώρητο, να συνεχίσουµε ώστε
να ολοκληρωθεί η ταινία.

Συνέντευξη: Bαγγέλης Pητάς

∆ηµήτρης Βάκης,
Γιώργος Μακρής
σεναριογράφοι
[…] Όταν ξεκινήσαµε να δουλεύουµε σχεδιάζο-
ντας το σενάριο, υπήρχε ήδη η αρχική ιδέα, διαµορ-
φωµένη από τον Γρηγόρη Καραντινάκη σε συνεργα-
σία µε τον Irakli Kvirikadze, δάσκαλό του και φίλο
στη σχολή κινηµατογράφου της Μόσχας. Με την
ευρύτερη έννοια, ερέθισµα που µας κέντρισε (και
συνεχίζει να το κάνει) υπήρξε η αντιπαράθεση «τά-
ξης» και «αναρχίας».

[…] Για ‘µας η εποχή ήταν ένα εργαλείο και όχι αυτο-
σκοπός.Χρειαζόµασταν µια συνθήκη «ολοκληρωτι-
σµού»,ώστε να λειτουργήσει καλύτερα η αντιπαράθε-
ση των βασικών ηρώων και µας την πρόσφερε η δι-
κτατορία του ’67, που ταυτόχρονα ήταν και µια εποχή
από την οποία οι ίδιοι διατηρούσαµε αναµνήσεις.Προ-
σπαθήσαµε οι λεπτοµέρειες να µην προδίδουν την ε-
ποχή, χωρίς όµως να γίνουµε σχολαστικοί. ∆εν φοβη-
θήκαµε ούτε τους αναχρονισµούς, αρκεί να εξυπηρε-
τούσαν στη δραµατουργία. Ένας ακόµα λόγος για να
τοποθετήσουµε την ιστορία µας σ’ αυτό το χρονικό
πλαίσιο ήταν και η απίστευτη φαιδρότητα της αισθητι-
κής του καθεστώτος των συνταγµαταρχών. Έρευνα
έγινε, κυρίως σε επιµέρους υλικά που χρησιµοποιή-
θηκαν για το χτίσιµο του ‘’παραµυθιού’’ µας.

[…] Αν και είναι φυσιολογικό οι χαρακτήρες να
διαµορφώνονται και σε σχέση µε τους ηθοποιούς
που καλούνται να τους ενσαρκώσουν, στην ταινία
µας ελάχιστα πράγµατα άλλαξαν στο σενάριο µετά
τη διανοµή. Όµως είχαµε την τύχη οι ηθοποιοί της
ταινίας να προσθέσουν µε τον προσωπικό τους τρό-
πο, στοιχεία που δεν είχαµε προβλέψει, ζωντανεύο-
ντας µοναδικά τους χαρακτήρες που έπαιζαν και
τους ευχαριστούµε πολύ γι’ αυτό.

[…] Το σενάριο δουλευόταν και άλλαζε µέχρι και
την παραµονή των γυρισµάτων. Στους τελευταίους
δύο µήνες µόνο, είχαµε περισσότερες από τρεις
διαφορετικές εκδοχές του. Κατά τη διάρκεια των
γυρισµάτων υπήρξαν µερικές ακόµα επί µέρους
τροποποιήσεις, που οφείλονταν είτε σε κάτι που
πρότειναν οι ηθοποιοί, είτε σε µια καινούργια ιδέα
του σκηνοθέτη, είτε απλά σε νεώτερες σκέψεις
µας, προτάσεις άλλων συντελεστών κλπ. Ακόµα υ-
πήρξαν αλλαγές που υπαγορεύθηκαν από τεχνικές
ή άλλες ανάγκες. ∆εν πρέπει βέβαια να ξεχάσουµε
και την περίοδο του µοντάζ, όπου το σενάριο ‘’ξανα-
γράφτηκε’’.

Συνέντευξη: Bαγγέλης Pητάς

Nίκος Πλατύραχος
µουσικός
[…] Σαφώς και πάντοτε τα στοιχεία της ιστορίας, της α-
τµόσφαιρας του ύφους και της εποχής µιας ταινίας υπα-
γορεύουν σ’ ένα µέτρο και την αισθητική της µουσικής
της, χωρίς παρ’ όλα αυτά να την προσδιορίζουν και ανα-
γκαστικά. Στη συγκεκριµένη περίπτωση η ταινία µας χα-
ρακτηρίζεται από έντονα νοσταλγική διάθεση, έναν γλυκό
σουρεαλισµό και βέβαια χιούµορ… πολύ χιούµορ! Η
µουσική ακολουθεί και ενισχύει αρµονικά αυτή την ατµό-
σφαιρα, εκτός από κάποιες στιγµές που «υπερβάλλει», ή
ακόµα και «αντιπαρατίθεται» µε τη δράση προκειµένου
να τονίσει το κωµικό στοιχείο ή ακόµα και να φανερώσει
κρυµµένες αιχµές του σεναρίου . Όσον αφορά τη συνερ-
γασία µε τους συντελεστές της ταινίας, ήταν πραγµατικά
τόσο εκρηκτικά αµφιδραστική, που να τολµά να πει κα-
νείς ότι η µουσική γράφτηκε από κοινού! Η σχεδόν δια
«κοινοβίου» συνύπαρξη µε τους βασικούς συντελεστές
του σεναρίου και της σκηνοθεσίας για όλο το χρονικό διά-
στηµα των γυρισµάτων και του µοντάζ είχε ένα «χηµικά»
πολύτιµο και εξαιρετικά γόνιµο καλλιτεχνικό αποτέλεσµα.

[…] Όταν διάβασα το σενάριο και µετά από τις πολύ α-
νάγλυφες περιγραφές του –πλέον πολύ φίλου µου και
πολύτιµου συνεργάτη– Γρηγόρη Καραντινάκη, κατάλαβα
ότι πρόκειται για µία αυστηρά «µουσική» ταινία, σχεδόν
µιούζικαλ, όσο βεβαίως αυτός ο όρος δεν σηµατοδοτεί

την υπάρχουσα αισθητική που γνωρίζουµε από τις γνω-
στές διεθνείς παραγωγές. Πριν προλάβω όµως να «σκε-
φτώ» το οτιδήποτε, έπρεπε επιτακτικά να στρωθώ στη
δουλειά! Μιας και ο όγκος του µουσικού υλικού ήταν πο-
λύ µεγάλος (χορωδίες, ορχήστρες, σολίστες κλπ), καθώς
και ο χρόνος που είχαµε στη διάθεσή µας ελάχιστος, δια-
πίστωσα ότι δεν τα βγάζω πέρα µόνος µου… Στρατεύτη-
καν λοιπόν, ως εκ τούτου, δύο πολύ καλοί µου φίλοι ο ∆η-
µήτρης Μπουζάνης για τη διεύθυνση όλων των χορω-
διών και ο Γιάννης Γκίκας για κάποιες από τις ενορχη-
στρώσεις και οφείλω να οµολογήσω ότι χωρίς την άνευ
όρων ειλικρινή, ουσιαστική, έως και «φανατική» συµµετο-
χή τους, δεν θα ήταν δυνατή η εργασία αυτή.

[…] Κάτι που σίγουρα κρατώ από την εµπειρία της δου-
λειάς µας για την ταινία αυτή είναι τα ατέρµονα ξενύχτια
στο σπίτι µου µε τους σεναριογράφους και το σκηνοθέτη,
εν µέσω delivery, βότκας, ουίσκυ και τσιγάρων προκειµέ-
νου να «στήσουµε» τα τραγούδια, οι ηχογραφήσεις µε τις
χορωδίες που έγιναν σε παρόµοιο κλίµα – και που µε
την ευκαιρία τις ευχαριστώ µιας και συµµετείχαν αφιλο-
κερδώς – και βέβαια η συνεργασία µε το σύνολο σχεδόν
των ηθοποιών, αφού όλοι είχαν µια µικρή ή µεγαλύτερη
µουσική δράση.

Συνέντευξη:Aναστασία Γρηγοριάδου

Έτσι είναι αν έτσι θυµάσαι…
Γρηγόρης Kαραντινάκης, σκηνοθέτης της ταινίας



H γυναίκα είναι…
σκληρός άνθρωπος
του Aντώνη Kαφετζόπουλου (2005)
Μια δύσκολη µέρα ξεκινάει για τον Τζόνι. Η γυ-
ναίκα του, του θέτει τελεσίγραφο ότι θέλει επει-
γόντως να κάνουν παιδί, η µητέρα του εξαφανίζε-
ται µυστηριωδώς κατά την επίσκεψή της στη δια-
φηµιστική εταιρία που εργάζεται ο ίδιος, η κόρη
του που κατηγορείται για µικροκλοπές το σκάει
µε έναν Βούλγαρο κακοποιό, η πρώην γυναίκα του
τον πιέζει να µιλήσουν για την κόρη τους. Κι όλα
αυτά καθώς ο Τζόνι βρίσκεται στο πιο κρίσιµο
σηµείο της καριέρας του ως διαφηµιστής. Ο Τζό-

νι διατυµπανίζει συνεχώς στους συνεργάτες του να µην ανησυχούν, µιας και η µέρα της κρί-
σης δεν έφτασε ακόµη. Η µέρα αυτή όµως θα τον κάνει να το ξανασκεφτεί…
Ο Αντώνης Καφετζόπουλος σκηνοθετεί και πρωταγωνιστεί σε µια ταινία που µιλά για τον αν-
δρικό ψυχισµό, όπως αυτός αποκαλύπτεται µέσα από τις σχέσεις του µε τις γυναίκες γύρω
του. Ταυτόχρονα µας οδηγεί µέσα στο δύσκολο, αν και πολλές φορές κωµικό ταξίδι ενός αν-
θρώπου στην παράνοια της σύγχρονης Αθήνας και τη δυσκολία της επικοινωνίας σ’ αυτήν.

B.P.

» Ciné Tώνια Mαρκετάκη, 17:45

H νοσταλγός
της Eλένης Aλεξανδράκη (2004)
Είναι λίγες οι φορές που ο σύγχρονος
ελληνικός κινηµατογράφος πατάει στην
ελληνική λογοτεχνία για να αντλήσει τις
ιστορίες του. Η Ελένη Αλεξανδράκη όχι
µόνο την εµπιστεύεται, αλλά επιλέγει να
βασιστεί στο οµότιτλο διήγηµα του Αλέ-
ξανδρου Παπαδιαµάντη, µια επιλογή φαι-
νοµενικά δύσκολη, για τη δεύτερή της
ταινία µιας και ο πλούτος και η οµορφιά
των γραπτών του συγγραφέα βασίζεται
στην οµορφιά της γλώσσας του και τη
δύναµη της παράδοσης. Αυτό ακριβώς
είναι και το στοιχείο που η σκηνοθέτης
επιχειρεί να αποδώσει στην ταινία. Γυρι-
σµένη στη Νίσυρο και το Γυαλί, δυο µι-
κρά νησιά της ∆ωδεκανήσου, µε αφήγη-
ση στη νισύρικη διάλεκτο από τρία Νισυρόπουλα και εκτός από επαγγελµατίες ηθοποιούς να
χρησιµοποιεί και Nισύριους ερασιτέχνες, η ταινία προσπαθεί να έχει την αύρα του συγγραφέα.
Η ιστορία αναφέρεται σε µια γυναίκα που το σκάει από το νησί που ζει µε τον αρκετά µεγαλύ-
τερο σύζυγό της για το απέναντι νησί, που αποτελεί την ιδιαίτερη πατρίδα της. Κατά τη φυγή
της ένας νεαρός βοσκός κρυφά ερωτευµένος µαζί της τη βοηθά στην απόδρασή της ενώ για
την ίδια, παρά έναν λανθάνοντα ερωτισµό που υπάρχει και στη δική της ψυχή, ο πραγµατικός
λόγος της φυγής της είναι η νοσταλγία για τον τόπο που γεννήθηκε…

B.P.

» Oλύµπιον, 13:00
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Eλένη Aλεξανδράκη
σκηνοθέτις
[…] Όσο κι αν φαίνε-
ται παράξενο κι εγώ
φιλµάρω ένα κοµµάτι
της σύγχρονης Eλλά-
δας, που είναι µάλιστα
ολοζώντανο. O τόπος,
οι άνθρωποι και η
γλώσσα των διαλόγων
που χρησιµοποιώ είναι
στοιχεία απολύτως υ-
παρκτά και σηµερινά, όσο κι αν αυτή η πραγµατι-
κότητα µοιάζει µε παραµύθι. O λόγος του Παπα-
διαµάντη που είναι τροµερά καίριος σήµερα δένει
φυσικά µ’ αυτή την πραγµατικότητα, µέσα στην ο-
ποία η ταινία τοποθετεί την ιστορία της Nοσταλ-
γού. O λόγος που ασχολούµαι µε τον Παπαδιαµά-
ντη εκφράζεται τέλεια σ’ ένα άρθρο του Xρή-
στου Bακαλόπουλου  στο περιοδικό Aντί το 1991·
έλεγε πολύ οξυδερκώς: «Kαθώς ο ελληνικός κό-
σµος χαλαρώνει στην ασφυκτικά αναπαυτική α-
γκαλιά της φανταστικής ευρωπαϊκής κοινότητας,
αυτού του πολυσυλλεκτικού κατασκευάσµατος
που στηρίζεται στην αναγκαιότητα της οικονοµίας
κι οχι σ’εκείνη του αισθήµατος, ο Παπαδιαµάντης
θα έπρεπε ν’ αποµακρύνεται και να χάνεται από
τα µάτια µας, όπως τόσοι άλλοι πριν και µετά απ’
αυτόν. Όµως ο Παπαδιαµάντης λάµπει περισσό-
τερο παρά ποτέ κι αυτό συµβαίνει παρά την θέ-
λησή µας. Όσο ο κόσµος γύρω µας αποχαιρετάει
τον δικό του τόσο η φήµη του µεγαλώνει, όσο οι
ερµηνείες για την ζωή και το έργο του πληθαί-
νουν τόσο εκείνος τις αντιπαρέρχεται και επιβιώ-
νει· η παρουσία του αφήνει ένα ανεξίτηλο χνάρι.

Όλια Λαζαρίδου
ηθοποιός
[…] Τον Παπαδιαµάντη εγώ δεν τον βλέπω σαν
έναν καθαρά ηθογραφικό συγγραφέα. Το εξωτε-
ρικό του µπορεί να είναι έτσι, αλλά µιλάει για
πράγµατα που υπάρχουν στις ψυχές όλων των
ανθρώπων παντού. Το γεγονός ότι αυτή η γυναίκα
νοσταλγούσε κάτι απόλυτο µπορεί να υπάρχει πα-
ντού, σε όλους τους χρόνους και τόπους. Ο τρό-
πος βέβαια που εκφράζεται εκείνη τη συγκεκρι-
µένη στιγµή, είναι ο τρόπος της εποχής του Πα-
παδιαµάντη. Σαν στοιχείο γενικότερο όµως είναι
κάτι που υπάρχει στην ανθρώπινη ψυχή.

Συνεντεύξεις: Bαγγέλης Pητάς

Nίκος Παπάζογλου
µουσικός
[…] Η σκηνοθέτις της ταινίας, µου ζήτησε να
φτιάξω τη µουσική της ταινίας· έτσι απλά. Μου
δάνεισε το βιβλίο «βαρδιάνος στα στόρκα», µετά
µουδωσε το σενάριο όπως το είχε φτιάξει, τα συ-
ζητήσαµε και εγώ άρχισα να δουλεύω έχοντας
υπ’ όψιν µου και µουσικά θέµατα της Νισύρου
που είναι πολύ ιδιαίτερα. Αργότερα προέκυψε και
το τραγούδι των τίτλων που εξέπληξε και την Α-
λεξανδράκη για το πόσο ταίριαξε.

[…] …Το να φτιάχνεις µουσική για µια ταινία εί-
ναι µια απίστευτα γοητευτική ιστορία. Είναι σαν να
θέλεις να στρέψεις την κάµερα να δείξει πράγ-
µατα που όµως είναι αόρατα και υπάρχουν µόνο
σε άλλο πεδίο αναφοράς. Εκεί αρχίζει η δουλειά
του µουσικού, και σε αντίστιξη µε την εικόνα προ-
σπαθεί να ολοκληρώσει τη ζωγραφιά. Είναι µαγι-
κή αυτή η διαδικασία και της παραδίνεσαι.» 

Συνέντευξη:Aναστασία Γρηγοριάδου

Μια ταινία µελωδία από τις ιστορίες 
του συγγραφέα και την πραγµατικότητα 
του νησιού

Μια ηθογραφία όχι µόνο για γυναίκες,
αλλά κυρίως για άντρες

∆ηµήτρης Mπασλάµ µουσικός
[…] Όταν άρχισα να γράφω τη µουσική, η ταινία ήταν σχεδόν έτοιµη. Οπότε ξεκινήσαµε βλέποντάς
την. Μετά δουλέψαµε παρέα κάθε σκηνή ξεχωριστά µέχρι και τις ηχογραφήσεις στη Θεσσαλονίκη.
Πολλά πράγµατα µάλιστα πήραν την τελική τους µορφή στο στούντιο µε τη συνεργασία και των µουσι-
κών που ηχογράφησαν. Η ιστορία και η ατµόσφαιρα της ταινίας δε, µε οδήγησαν σ’ αυτό που ακούς.
Χωρίς άλλη ψυχανάλυση. Το ζητούµενο άλλωστε είναι το που οδηγείται αυτός που βλέπει την ταινία. Σε
µένα µένει όλη αυτή η διαδικασία.
[…] Αν είχε εκπλήξεις το αποτέλεσµα αυτής της δουλειάς µου και αν ήταν ενδιαφέρον το να δηµι-
ουργώ για µια ταινία; Φυσικά! Είχε και έκπληξη και ενδιαφέρον και αγωνία και όλο το πακέτο. Εξάλ-
λου είναι και η πρώτη µου φορά… Όσον αφορά στο τι κρατάω περισσότερο, την παρέα µε τον Αντώ-
νη. Σαφώς. Συνέντευξη:Aναστασία Γρηγοριάδου

Λιούµπη
της Λάγιας Γιούργου (2005)
«Λιούµπη» στα ρωσικά σηµαίνει «αγάπη»: «Λιού-
µπη» είναι το όνοµα µιας νεαρής κοπέλας από
την Τασκένδη, που φτάνει στην Ελλάδα και πιάνει
δουλειά σε µια µεσοαστική ελληνική οικογένεια
ως βοηθός της ανήµπορης ηλικιωµένης µητέρας.
Εκτός από την άρρωστη γυναίκα, στο σπίτι µέ-
νουν επίσης τα δύο παιδιά της -η έγκυος και υ-
στερική κόρη της, η Άννα, και ο νεαρός γιος της, ο
∆ηµήτρης, που ασφυκτιά υπό το βάρος των οικο-
γενειακών ευθυνών. Η Λιούµπη θα γίνει ο εξωτε-
ρικός παράγοντας που θα απορυθµίσει την εύ-
θραυστη ισορροπία ανάµεσα στα µέλη της οικο-
γένειας. Η Λιούµπη και ο ∆ηµήτρης θα ερωτευ-
τούν και ο αρραβώνας του τελευταίου θα διαλυ-

θεί. Λίγο αργότερα, η Λιούµπη θα µείνει έγκυος, όµως τα οικονοµικά βάρη της οικογένειας,
που εξαναγκάζουν το ∆ηµήτρη να παντρευτεί µια ευκατάστατη κοπέλα, θα σταθούν εµπόδιο
στη σχέση του µε τη Λιούµπη. Η νέα ταινία της Λάγιας Γιούργου έχει ως κεντρικό της θέµα
µια ερωτική ιστορία που υπερβαίνει τις κοινωνικές συµβάσεις. Ταυτόχρονα, αποτελεί ένα σχό-
λιο πάνω στο επίκαιρο κοινωνικό ζήτηµα της µετανάστευσης, του ρατσισµού και της εκµετάλ-
λευσης των αλλοδαπών. Γ.Π.

» Oλύµπιον, 22:00

Μια νεαρή ρωσίδα κι ένας έλληνας 
ζουν µια ψευδαίσθηση ελευθερίας 

που δεν θα κρατήσει πολύ…

Λάγια Γιούργου σκηνοθέτις
[…] Έχει διανοµή η ταινία. Λένε ότι κυρίως γυναίκες θα ελκύσει αυτή η ταινία. Εµένα πάντως µόνο άν-
δρες (που την έχουν δει) µε έχουν πλησιάσει και µου έχουν µιλήσει µε τα καλύτερα. Μερικοί έχουν
κλάψει κιόλας. Κάποιο λάθος θα έχω κάνει, δεν εξηγείται…
[…] Αλίµονο αν ο κινηµατογράφος, γενικώς, δεν συµβαδίζει µε τις κοινωνικές εξελίξεις. Τουλάχιστον
γι’ αυτούς που κάνουν ένα λαϊκό κινηµατογράφο, όπως θέλω να κάνω εγώ.
[…] Έχουν πράγµατι περάσει δέκα χρόνια από την πρώτη µου ταινία. ∆εν έχει αλλάξει ο τρόπος που
δουλεύω, απλώς έχω ωριµάσει, έχω µεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, κοινώς: δε µασάω.
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O άλλος
της Λουκίας Pικάκη (2005)
Ο οχτάχρονος Γιώργος Γερακιανάκης είναι ο µοναδικός Έλληνας µαθητής στο σχολείο του. Στο µο-
νοθέσιο σχολείο του χωριού Πατσίδερος στο Ηράκλειο, όλοι οι συµµαθητές του Γιώργου είναι Αλ-
βανοί, παιδιά µεταναστών που ήρθαν στην Ελλάδα για µια καλύτερη τύχη και κατέληξαν στο χωριό.
Σ’ αυτούς οφείλεται το γεγονός ότι το σχολείο παραµένει ανοιχτό, χωρίς αυτούς θα είχε κλείσει.
Στο σχολείο όλοι διδάσκονται ισότιµα και αυτό διασφαλίζεται από την αφοσίωση του δασκάλου
Γιάννη Φραγκιαδάκη. Το έργο του δασκάλου δεν µένει µόνο στο σχολείο, µιας και έχει άµεσο αντί-
κτυπο στην οµαλή συνύπαρξη και διαβίωση των Αλβανών µεταναστών στο χωριό. Άλλωστε οι µετα-
νάστες είναι πια που φροντίζουν τη γη του χωριού και ελπίζουν κάποια µέρα τα παιδιά τους να ρι-
ζώσουν εκεί µε µια καλύτερη ζωή.
Η Λουκία Ρικάκη, µε αφορµή ένα δηµοσίευµα µιας εφηµερίδας, ταξίδεψε στο χωριό και κατέγραψε
για δυο χρόνια µια πραγµατικότητα και ένα µοναδικό παράδειγµα συνύπαρξης. Οι σχέσεις, οι συ-
γκρούσεις, η συγκίνηση, οι µαρτυρίες των βασικών χαρακτήρων της ταινίας δηλαδή των παιδιών-µα-
θητών του σχολείου, του δασκάλου, του παπά, των γονιών των παιδιών αλλά και των υπολοίπων χω-
ριανών που παίρνουν µέρος στην ταινία, συνθέτουν µια συγκινητική εικόνα όπου η ειρηνική και δη-
µιουργική συνύπαρξη είναι όχι µόνο εφικτή, αλλά και εύφορη. B.P.

» Oλύµπιον, 11:00

Σε µια χρονική συγκυρία που
όλοι ασχολούνται µε τη µετα-
νάστευση και το ρατσισµό
στην Ευρώπη, η ταινία σας εί-
ναι πιο επίκαιρη παρά ποτέ.
Κατά το σχεδιασµό της περ-
νούσε από το µυαλό σας µια
τέτοια εξέλιξη;
∆υστυχώς ναι, περνούσε από το
µυαλό µου και γι’ αυτό θέλησα να
επισηµάνω ένα θετικό παράδειγµα
συνύπαρξης µε άξονα την εκπαί-
δευση. Η παιδεία αποτελεί βασικό
εργαλείο και προτεραιότητα για
τους νέους ανθρώπους. Όταν όµως η υποδοχή στο
σχολείο είναι αρνητική για τον ξένο, εκεί ξεκινούν
πολλά από τα προβλήµατα, γιατί βλέπει ότι δεν
µπορεί να ανήκει στον πρώτο κοινωνικό του χώρο.
Κάτι τέτοιο είχα εισπράξει και εγώ σαν εµπειρία α-
πό µια πολύ κακή υποδοχή σε σχολείο της Γερµα-
νίας που πήγα, καθώς δεν ήξερα τη γλώσσα και η
περιθωριοποίησή µου ενίσχυσε τον θυµό και το φό-
βο µου απέναντι σε αυτήν την κοινωνία που µε πε-
ριθωριοποιούσε µε τη βία του αποκλεισµού.

Πόσο εύκολο ήταν να ανοιχτούν οι άνθρω-
ποι του χωριού σε έναν άγνωστο σε αυτούς
άνθρωπο που θέλει να µιλήσει για την κατά-
στασή τους και πόσο τελικά συνέβαλλαν
στη δηµιουργία της ταινίας;
Στην αρχή ήταν βέβαια πιο κλειστοί, αλλά ο δάσκα-
λος και η εµπιστοσύνη που κερδίθηκε µεταξύ µας,
συνέβαλε καταλυτικά στο να ανοίξουν τα σπίτια
τους οι άνθρωποι και να µε υποδεχτούν εντέλει
πολύ θετικά και πολύ ανοιχτά. Είχα  όµως οδηγό
µου και βασικό οικοδεσπότη το δάσκαλο και τον πα-
πά, οι οποίοι είναι και οι δύο βασικοί συντελεστές
αυτού του θετικού παραδείγµατος συνύπαρξης στο
χωριό Πατσίδερος.

Ως άνθρωπος περισσότερο και λιγότερο
σαν σκηνοθέτης υπήρξε κάτι που σας έµει-
νε περισσότερο µετά το τέλος της ταινίας
από την επαφή σας µε τους ανθρώπους
που εµφανίζονται στο ντοκιµαντέρ;
Επιθυµούσα να µην τελειώσει ποτέ το γύρισµα, για-
τί κάθε επίσκεψή µου στο χωριό ήταν για µένα µια
αποκάλυψη για τη σχέση µου µε το χρόνο, µε τη
φύση και γενικά τα πράγµατα που µας περιβάλ-
λουν. ∆υστυχώς η ταινία τελείωσε και ξαναβυθίστη-
κα στην πόλη.

Συνεχίζετε µε αµείωτους ρυθµούς να δηµι-
ουργείτε ταινίες, είτε µυθοπλασίας είτε ντο-

κιµαντέρ, έχετε σχεδόν µια
ταινία κάθε χρόνο. Ποια η
συµβουλή σας προς τους
νεότερους σκηνοθέτες που
δυσκολεύονται να γυρίσουν
τις ταινίες τους;
Το να κάνεις ταινίες είναι για
µένα υπόθεση αναπνοής. Καθί-
σταται επείγον και για αυτό προ-
σπαθώ να ανταποκρίνοµαι µε
κάθε τρόπο σε αυτή την ανά-
γκη. Έκανα την πρώτη µου µε-
γάλου µήκους στα 29 και είχα
την «τύχη» να απορριφθεί από

το τότε ΕΚΚ και δεν πέρασε καν προκριµατική στο
Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Πουλήθηκε όµως σε 18
χώρες στο εξωτερικό! ∆εν υπήρξα ποτέ από τα
«δικά µας παιδιά» σε οποιοδήποτε καθεστώς και πι-
στεύω ότι τελικά αυτό ήταν καλό γιατί δεν απέκτη-
σα ποτέ υπαλληλική σχέση µε το κράτος. Πιστεύω
ότι το κράτος έχει απόλυτη ευθύνη να ενισχύει
γενναιόδωρα τις τέχνες και κυρίως τον κινηµατο-
γράφο που είναι ακριβή υπόθεση, αλλά  το κράτος
δεν το κάνει ή το κάνει ελάχιστα και αυτό είναι α-
πόλυτα εγκληµατικό για τις υποθέσεις πολιτισµού
της χώρας. ∆εν ξέρω πότε και εάν το κράτος θα α-
ποφασίσει να λειτουργήσει διορθωτικά σε αυτό. Αλ-
λά εµείς ως δηµιουργοί οφείλουµε να κάνουµε τη
δουλειά µας και να διεκδικούµε να την κάνουµε µε
κάθε τρόπο και οποιοδήποτε κόστος και να µη
διεκδικούµε απλά µια καλή σχέση σχεδόν υπαλλη-
λική µε την κρατική επιχορήγηση, γιατί µε αυτή τη
στάση δεν εξυπηρετούµε ούτε την ιδεολογική υπό-
σταση, ούτε το περιεχόµενο της δουλειάς µας. Η
δουλειά της εξουσίας είναι να µην συµβαδίζει µε
την αίρεση και η τέχνη εάν δεν έχει αιρετικά στοι-
χεία τότε τι κάνει; Απλά αναπαράγει την άρχουσα
αισθητική ιδεολογία και συµβαδίζει µε τους περίφη-
µους και εξ’ ίσου εγκληµατικούς όρους της αγοράς;
Ένας Σοβιετικός σκηνοθέτης µου είπε κάποτε ότι η
λογοκρισία του δολαρίου είναι πολύ πιο οδυνηρή α-
πό την οποιαδήποτε πολιτική λογοκρισία… Είχα πά-
λι την τύχη και σε αυτή την ταινία, Ο Άλλος, να α-
πορριφθεί παµψηφεί από το ΕΚΚ επί Χρονόπου-
λου καθώς έκριναν ότι δεν υπάρχει λόγος να γίνει
–το έγραψαν και στο σκεπτικό της επιτροπής!–
τους ευχαριστώ γιατί ο θυµός είναι και αυτός κινη-
τήρια δύναµη για δηµιουργία. Η ταινία έγινε, έχει
προβληθεί ήδη σε 20 χώρες, σε διεθνή φεστιβάλ,
έχει ήδη βραβευθεί, έχει αγοραστεί, παίζεται σε ε-
πιστηµονικά συνέδρια και έχει προβληθεί ήδη σε 10
πόλεις και έχει προγραµµατιστεί η προβολή της σε

ακόµη 10 σε όλη την Ελλάδα. ∆εν ξέρω εάν δικαι-
ούµαι να δίνω συµβουλές πάντως µια θέση την υ-
ποστηρίζω δυναµικά. ∆εν υπάρχει λόγος για έναν
νέο να στήνεται στην ουρά του ΕΚΚ για επιχορήγη-
ση, η τεχνολογία του δίνει τη δυνατότητα να φτιάξει
την ταινία του µε λίγα, οικονοµικά και ας κάνει µια
άλλη δουλειά για βιοπορισµό. Σε µια χώρα όπως η
Ελλάδα, λόγω του µεγέθους και της γλώσσας, δεν
µπορούµε να βιοποριζόµαστε από το σινεµά δυστυ-
χώς. Μου φαίνεται αδιανόητο να έχω τώρα µια ιδέα
και να περιµένω 5 χρόνια για να την υλοποιήσω. Σε
πέντε χρόνια έχουν έρθει τα πάνω κάτω· πώς είναι
δυνατόν να ισχύσει η ιδέα µε τη φόρα που έχω τώ-
ρα, αφού και εγώ θα είµαι άλλος άνθρωπος; Πρέ-
πει να αποφασίσουµε να διεκδικούµε σαν κινηµα-
τογραφιστές τον κινηµατογράφο ως τρόπο έκφρα-
σης ή ως τρόπο βιοπορισµού. Εγώ κάνω χιλιάδες
άλλες δουλειές για να βιοπορίζοµαι, ώστε να µπο-
ρώ να αποφεύγω τις πελατειακές σχέσεις µε το
κράτος και να κάνω ταινίες όποτε αυτό καθίσταται
επείγον για εµένα και για τις θεµατικές µε τις οποί-
ες καταπιάνοµαι.

Συνέντευξη: Bαγγέλης Pητάς

Μια πειστική διέξοδος σε ένα καίριο
κοινωνικό ζήτηµα που ειδικά τα
τελευταία χρόνια έχει γίνει και

ελληνικό

Mια ταινία που «δεν υπήρχε λόγος να γίνει»…
Λουκία Pικάκη, σκηνοθέτις της ταινίας

Kωστής Zευγαδέλης  µουσικός
[…] Πράγµατι, µε τη Λουκία έχουµε πλέον «συστηθεί» και «γνωριστεί»  και ως εκ τούτου µπο-
ρούµε να έχουµε έναν κώδικα επικοινωνίας και δηµιουργικής συνεννόησης, αυτό όµως που έχει
κατακτηθεί αυτά τα χρόνια και το θεωρώ πολύ σηµαντικό, είναι η αµοιβαία εµπιστοσύνη του ενός
για τη δουλειά του άλλου.

[…] Το θέµα της ταινίας µε οδήγησε ουσιαστικά σε µία σκέψη, ότι όλοι είµαστε «ξένοι» µε τον έ-
να ή µε τον άλλο τρόπο, που περιπλανιόµαστε µέχρι να ριζώσουµε κάπου. Σ’ αυτή την περιπλάνη-
ση κουβαλάµε αγωνίες, αισιοδοξία αλλά και λαχτάρα για ένα καλύτερο αύριο. Όπως καταλαβαίνε-
τε σ’ αυτή την περιπλάνηση και µιλώ για την υπαρξιακή µετανάστευση  του καθενός µας, είµαστε
συνήθως µόνοι µας. Αυτές ήταν κυρίως οι σκέψεις, προκειµένου να συνθέσω το βασικό θέµα της
ταινίας. Απ’ την άλλη, η τρυφερή και ποιητική µατιά της Λουκίας, που βλέπει και υπηρετεί µε τον
καλύτερο τρόπο  την  αισιόδοξη πλευρά του θέµατος δηλαδή την αναζήτηση, την αλλαγή και την
ελπίδα για κάτι καλύτερο, ήταν το σηµείο δηµιουργικής µας συνεύρεσης και ταύτισης. Όλες αυτές
τις εικόνες αλλά και πολλές άλλες, τις απέδωσε ποιητικά µε τον καλύτερο τρόπο και η στιχουργός
Γιώτα Βασιλακοπούλου, δηµιουργώντας έτσι το τραγούδι τίτλων της ταινίας.

[…] Το πιο ενδιαφέρον στη δουλειά µου για την ταινία είναι ότι είχα να κάνω µε δύο ισχυρές
µουσικές πατρίδες, τη µουσική Βόρειο Ήπειρο, που κουβαλάνε «οι ξένοι»  και την Κρήτη στην ο-
ποία θέλουν να ενσωµατωθούν. Αυτή η σύγκρουση των δύο κόσµων είχε για µένα µεγάλο µουσι-
κό ενδιαφέρον και ήταν και η πηγή έµπνευσης για το δεύτερο µουσικό θέµα της ταινίας το οποίο
ονοµάζω «Ανθρώπων Τόποι».

Συνέντευξη:Aναστασία Γρηγοριάδου
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Ένα εργατικό ατύχηµα σε µια οικοδοµή έχει
µια τραγική κατάληξη. Μετά την περίοδο του
πένθους, η νεαρή χήρα, η Tatjana, πλούσια λό-
γω της αποζηµίωσης που έχει εισπράξει, είναι
ανήσυχη. Ο λόγος; Όντας ερωτευµένη µε το
νεαρό ιερέα Stipan, αναζητεί αφορµές και αι-
τίες για µια µεγαλύτερη οικειότητα. Η εξοµο-
λόγηση είναι µια καλή ευκαιρία. Ο νεαρός ιε-
ρέας, µε πρόβληµα αλκοολισµού στο παρελ-

θόν, δεν είναι αδιάφορος
µπροστά στην εκδήλωση του
ερωτικού πόθου. Εν τω µετα-
ξύ ένας χήρος, ο Marinko και
η κόρη του Julia, επιστρέφουν
στην Κροατία από τη Γερµα-
νία. Όµως για τη νεαρή κοπέ-
λα που έχει τον αέρα και τα
ήθη της Ευρώπης, η επιστρο-
φή στην πατρίδα δεν είναι
αυτό που ήθελε. Σε µια α-
προσδόκητη εξέλιξη, η νεαρή
κοπέλα γρήγορα ερωτεύεται

τον Stanislav, ποιητή της περιοχής και φανατι-
κό οικολόγο. Ο πατέρας της, έχοντας και αυ-
τός µια οικονοµική άνεση λόγω της εργασίας
του στη Γερµανία, γοητεύεται από την νεαρή
χήρα. Τα πράγµατα περιπλέκονται όταν στην
περιοχή εµφανίζεται ο δίδυµος αδελφός του
πατέρα Stipan, ο στρατηγός Ivica, µαζί µε την
υπουργό ερωµένη του.

Ο σκηνοθέτης τοποθετεί στο κέντρο της δρα-
µατικής πλοκής δύο πρόσωπα: το νεαρό ιερέα,
γεµάτο αµφιβολίες για την επιλογή του, και τη
γοητευτική χήρα που αποφασίζει να διεκδική-
σει δυναµικά τη ζωή και τον έρωτά της. Βασι-
ζόµενη πάνω στις δοµές του µελοδράµατος
και έχοντας µια πληθώρα χαρακτήρων, η αφή-
γηση παρακολουθεί τις αισθηµατικές περιπλο-
κές και τις ανατροπές στη σχέση τους. Όµως
αυτό που πραγµατικά κάνει η σκηνοθεσία είναι
µια διασκευή µιας τηλεοπτικής λατινοαµερικά-
νικης σαπουνόπερας, τοποθετώντας δράση και
χαρακτήρες σ’ ένα βαλκανικό περιβάλλον. Η
συµπάθεια και η θετική διάθεση µε την οποία
προσεγγίζονται οι χαρακτήρες και το φόντο
στο οποίο διαδραµατίζεται η ταινία σφραγί-
ζουν µ’ ένα ιδιαίτερο τρόπο την εικόνα της.

Ciné Σταύρος Tορνές, 15:30

∆ιασκευή µιας τηλεοπτικής λατινοαµερικάνικης σαπουνόπερας, που
τοποθετεί τη δράση και τους χαρακτήρες σ’ ένα βαλκανικό περιβάλλον

Tι είναι ένας άντρας χωρίς µουστάκι; / Sto je muskarac bez brkova?
του Hrvoje Hribar (Kροατία, 2005)

Η Lola είναι ένας τραβεστί που παρουσιάζει έ-
να drag show σ’ ένα gay κλαµπ. Συζεί µε τον
Bilidikid ένα οµοεθνή του τούρκο µετανάστη µε
τον οποίο και διατηρεί ερωτική σχέση. Ο
Bilidikid πιέζει την Lola να κάνει εγχείρηση αλ-
λαγής φύλλου για να παντρευτούν. Η Lola και οι
τραβεστί φίλοι του απειλούνται από µια οµάδα
νεοναζί νεαρών. Στην παρέα των φίλων της Lola
ανήκει και ο Iskender που εργάζεται σαν αρσε-
νική πόρνη. Η γνωριµία του όµως µε τον
Friedrich, έναν αριστοκράτη αρχιτέκτονα παίρ-
νει µια απροσδόκητη τροπή καθώς τον ερωτεύ-
εται. Εν τω µεταξύ η Lola προσπαθεί να έρθει
σε επαφή µε την οικογένειά του. Ο µεγάλος
του αδελφός Osman τον διώχνει, όµως ο Murat
ο µικρός του αδελφός που αγνοούσε την ύπαρ-
ξή του τον ακολουθεί. Τον συναντά στο gay
κλαµπ και ορίζουν ένα ραντεβού για την επόµε-
νη µέρα. Όµως η Lola δεν εµφανίζεται στο ρα-
ντεβού και ο Murat µαζί µε τον Bilidikid προ-
σπαθούν να ανακαλύψουν τι συνέβη.
Οι αναµνήσεις από τις ταινίες του Rainer
Werner Fassbinder είναι έντονες σ’ αυτή την
ταινία και ο λόγος δεν είναι ούτε ο τόπος που
διαδραµατίζεται (η Γερµανία) ούτε το περιβάλ-
λον της, ο κόσµος των τραβεστί και οµοφυλό-
φιλων. Το κεντρικό ζήτηµα στο οποίο επικε-

ντρώνεται η δραµατική πλοκή είναι η αποκάλυ-
ψη της αλήθειας για τη σεξουαλική ταυτότητα,
για τις σχέσεις. Έτσι, κεντρικό πρόσωπο δεν
είναι µόνο η Lola (και το σκοτεινό της οικογε-
νειακό παρελθόν που πρέπει να φωτισθεί) αλ-
λά και ο Murat που πρέπει να ανακαλύψει την
αλήθεια για τη σεξουαλική του ταυτότητα. Ο
σκηνοθέτης περιγράφει έναν κόσµο όπου αυ-
τό που απειλείται είτε από την εµπορευµατο-
ποίηση της σεξουαλικότητας (πορνεία) είτε α-
πό την υποκρισία, είναι η αληθινή αγάπη. Το
τέλος της ταινίας όπου ο νεαρός Murat βγάζει
την περούκα του τραβεστί και η µητέρα του
βγάζει την ισλαµική µανδύλα, είναι ενδεικτικό
των προβληµατισµών του σκηνοθέτη.
Βραβευµένη στα φεστιβάλ Βερολίνου και Τορί-
νο η ταινία προκάλεσε σάλο στην Τουρκία και
απειλές εκτοξεύθηκαν κατά του σκηνοθέτη.

Ciné Σταύρος Tορνές, 13:00

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 στη Αυ-
στραλία. Οι δύο κοπέλες κάνουν παρέα µε
τον Erim και το φίλο του, όµως η Behiye εί-
ναι 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 προκαλούνται.
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 προηγούµενη 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, 20:30

Το κεντρικό ζήτηµα στο οποίο
επικεντρώνεται η δραµατική πλοκή είναι
η αποκάλυψη της αλήθειας για την
σεξουαλική ταυτότητα και για τις σχέσεις

Tαινία που καταγράφει την πορεία δύο
κοριτσιών προς τον αυτοπροσδιορισµό,
την απεξάρτησή τους από το νοσηρό
περιβάλλον στο οποίο ζουν.

H Λόλα και ο Mπιλιντικίντ / Lola + Bilidikid
(Γερµανία, 1998)

∆ύο κορίτσια / Iki genc kiz
(Tουρκία, 2005)

SPOTLIGHT: KUTLUG ATAMAN
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It was so hard to get into last night’s opening
ceremony, that three people took to the roof of
the Olympion and descended with mountain-
climbers gear.Then they tossed silver glitter all
over us below and did various acrobatics. No, this
was actually part of the plan of the 46th
Thessaloniki International Film Festival to start
with a bang, which they pulled off.The sinuous
dancer and the threesome of acrobats (one of
which cut a symbolic ribbon over our heads) were
a hard act to follow, but in the semi-short opening
ceremony, actors Yoyo Brebou and Yiorgos
Karamihos tried to keep things lively.

New festival head and film producer Despoina
Mouzaki was short and sweet when she reminded
the audience that, in Europe, cinema is more than
entertainment – it’s about preserving cultural
identities from the many-headed beast of mass
media globalization. She thanked the previous
generations of people who had worked on the
festival (including those who had done so in a low-
key way) for building something lasting.

Both Mouzaki and festival president, the actor
Georges Corraface addressed filmgoers. Mouzaki
asked viewers to be "conspirators" in saving
common memories. Corraface, in his charmingly
earnest way, asked viewers to feel "track" (the
Greek word for "stagefright") whenever they go to
a film, because, "A film is not lit by the light of the
project, but by the light within every viewer." While
long political speeches tend to dull the little bulb
inside most people, the mayor of Thessaloniki
(Papageorgopoulos), the Minister of Thrace and
Macedonia (Tsiartsionis) and deputy Culture
Minister Petros Tatoulis did their bit, bodyguards
and TV cameras in tow.

The standing ovation went to the makers of
opening film "Hell", which was THE major draw for
film-lovers last night. Danis Tanovic received a
standing ovation every time his previous film, "No
Man’s Land" was mentioned.Tanovic’s film went
over better than his opening joke. "I knew about
Thessaloniki from school," he said, having read
about it being on the front line of a big battle.The
city didn’t appear to be in such bad shape, though,

he added.The lights dimmed with those that didn’t
understand English wondering what that example
of Balkan humor was about.

Expectations are generally high. Earlier in the day, a
few film critics were polled about their
expectations. Hellenic National Television reporter
Eve Tsirigotakis replied without a doubt she is
eagerly anticipating Michael Winterbottom’s
appearance. She also added: "I’m really crossing my
fingers for the Coppola clan to arrive." The
director, NET’s reporter said, "really speaks to my
soul."  Critic and budding documentary maker
Yannis Frangoulis said he couldn’t wait to see all of
Park Chan-wook’s vengeance trilogy.All it took
was seeing "Old Boy" and he was hooked.As far as
Greek films go, he recommends docs "Buzz" and
"Black Baaa" (or is it "Beh?").

Thessaloniki regular Marianthi Milona (of
Deutschland Radio fame) said she was keen on
"seeing Storaro up close." Not only his
importance as a cinematographer amazes her, but
his "fight to be recognized", as the light does not
always shine on those behind the camera.As a
reporter based in Central Europe, Milona comes
to the festival each year eager to see what Balkan
directors have to say about their world and how
they go about capturing it. For many of them, she
points out, "Thessaloniki is the first step." 

Babis Aktsoglou, of weekly magazine Athinorama,
says he’s looking forward to the films of Seijun
Suzuki, though the midnight screening schedule
may be a bit grueling. He’s also planning on
catching Winterbottom’s most recent film, "9
Songs". Finally,Thessaloniki-based journalist
Dimosthenis Xifilinos said he’s going to take in as
much as possible of the International Competion,
which he feels really "reflects the festival". He’s
also curious about the new Independence Days
section.

…Let the festival begin.This writer’s off to the
11pm Hou Hsiao-hsien!

Angelike Contis
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The opening ceremony ran through the gamut of styles –from

circus performers, to earnest appeals to cultural heritages and

Balkan humor. Now cinema-lovers can dig into their seats and take

control of events with their passively powerful reactions.

razzle-dazzle
Festival 

Despina Mouzaki, Danis Tanovic and his producer
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Bright and early this morning, at 10am, the Balkan
Fund will kick off. Be kind to the countless
screenwriters from Greece and its neighbors who
are in town for this event.Their 14 script babies will
be molded and evaluated by their peers and pros.
Slovenia’s Mazzini/Celarc team go first, breaking the
waters for the rest. Later in the day, Balkan Fund
"graduate" Kutlug Ataman will share his experiences
with the fund.
Today marks the beginning of the festival’s tribute
to Greek-American film master Dean Tavoularis.An
exhibit showing different angles on his art (and
thought-processes) opens at 9pm at the
Macedonian Museum of Contemporary Art. Festival
honorary guest Tavoularis speaks to the press today
at 1pm (in coffee-jittery, chattery Warehouse "C", as
tradition dictates).
Though they may be seduced by Paul Friedlander’s
swirling light décor above the press conference
area, journos will also have a chance to quiz Oscar-
winning director Danis Tanovic (1pm) and Turkey’s
Ataman (2pm).
Among the Greek premieres today are "Liubi"
(10pm), about a man and woman escaping their drab
realities with one another, and festival president
Georges Corraface’s passion-heavy new film
"Chariton’s Choir" (8pm).The festival’s intriguing
focus on filmmaker Alexis Bistikas, who was lost
before his time, kicks off with a special ceremony
today at 5pm.
Documentary buffs may appreciate at least two
films today, Lucia Rikaki’s "The Other" (11am), a
sweet, but even-handed look at Greek
multiculturalism at work in a small school in Crete,
and Edo Bertoglio’s New York 70’s/80’s downtown
scene film "Face Addict" (5.15pm).
At midnight, there will be a special honorary event
with the much-anticipated director, Mr.Vengeance
himself, Park Chan-wook.

Angelike Contis

Penguins storm OLYMPION
Tomorrow’s children’s film, "The Emperor’s
Journey", tells the story of the Emperor Penguins’
annual 70-mile migration trek inland to their
breeding ground where they pair up and mate as
winter sets in.The female then lays a single egg,
which the male must balance on top of his feet for
three months until it hatches, while enduring
100mph winds and temperatures of -50°C.
The documentary, by French filmmaker Luc Jacquet,
has created a storm worldwide - especially in the
US where it has become 
the second most successful documentary in US box
office history after Michael Moore’s "Fahrenheit
9/11". Having just been nominated as one of fifteen
documentaries short-listed for this year’s Oscars,
2005 seems set to be the Year of the Penguin.
Shooting the 80-minute film was no easy task for
the four-people crew as it took 14 months of
endurance in the heart of probably the world’s
most isolated and inhospitable region. Jacquet and
three cameramen sailed to the Antarctic and filmed
near a French scientific base.That part of the
Antarctic enjoys only two hours of light, even in
midwinter.This meant the team could only work
during that window, filming with specially adapted
cold-weather cameras and with balloon-mounted
equipment for aerial shots.
The epic journey of the feathered superheroes
achieved what has never been achieved in the US
before.As Joe Leydon a film critic for Hollywood
trade paper Variety explained: "The more you think
about it the more freakish the success of this movie
really is….For most Americans, when they hear the
word documentary, it's like Superman hearing the
word kryptonite - they involuntarily wince."
The film also managed to start a political debate in
the US, with the American family-values lobby

promoting the Emperor Penguins as role models.
Their determination for survival, monogamy,
sacrifice and child-caring also struck a cord with the
religious right. Church groups block-booked
cinemas and held post-screening discussions.
What the American religious right did not seem to
take into account, although it is mentioned in the
film, is that Emperor Penguins are only
monogamous for one breeding cycle.And
somewhere along the debate, the media found out
that Central Park Zoo in New York had a resident
pair of gay penguins, who were devoted parents to
an abandoned egg.
So while the role model argument may have fallen
thin, it is not hard to see why the film encourages
the desire to attribute human characteristics to the
Penguins. It may have a lot to do with their
recognizably human shape of course, but the film
also humanizes Emperors. In the original, French,
version (which is at the festival) actors' voices
speak for the penguins, attributing human emotions
to the birds' behavior.
In the English-language version, which uses exactly
the same footage, the film remains predominantly a
love story. Morgan Freeman’s narration is not
devoid of sentimentality, but it is considerably more
no-nonsense than that of the French version.
*The film is showing on Sunday at noon at the
Olympion Theatre. It is due to be released more
generally by Greek distributors Playtime.

Basic Thess site-seeing
In 1916, H.G. Dwight, a writer for National
Geographic, was struck by Thessaloniki’s seeming
indifference to the needs of the tourists: "So little
indeed has she yet taken in, as the remainder of Europe
has so profitably done, the possibilities of a past, that I
was unable to locate there a map of the city… And as I
went from shop to shop in search of photos of the
churches, I was followed by an officer…." (from  Mark
Mazower’s "Salonika City of Ghosts")

Although a lot has changed since the National
Geographic writer visited Thessaloniki, some of the
city’s most prominent sites have been standing in
the city center for considerably longer.
• Parts of the Roman Agora, the administrative
center of ancient Thessaloniki, can still be seen in
the city center, north of Dikastirion sq. Its
construction began at the end of the 2nd century
A.D. on the site of an older forum.
• The Rotonda, a domed building of early 4th
century A.D., which served as a mausoleum for
emperor Galerius, is now the church of Saint
George.You can see the minaret, which was turned
into a mosque during the Turkish occupation. (From
center, follow Egnatia st. east until you see the city’s
impressive 298 A.D.Arch, then go north.)
• The city’s landmark is the White Tower, a
defensive structure dated to the 15th century. Later,
it was used as a guard's quarters by the Janissaries

and as a prison for those convicted to death. It was
built on the site of a Byzantine tower. You can’t help
by coming across it walking east along the
waterfront.
• Just walk north, with your back to the harbour
and you will eventually reach Kastra (the city’s old
walled quarter).The panoramic view is not to be
beat.
• If you have time for only one museum:
The Archaeological Museum (6 M.Andronikou
St, tel. 2310-830538) with its astonishing collection
of finds from the ancient tombs in Vergina,
Macedonia’s first capital, is a must see.

Elinda Labropoulou

The Day 2 Agenda

Meet the director: Alicia Scherson ("Play")

We emailed the same – admittedly goofy- eight questions to all the international competition
directors. Here’s the first such virtual replies, from Alicia Scherson, of "Play", about two strangers
brought together by a suitcase. The film debuts today.  

What was the film that you most enjoyed watching in 2005?
"Cache" by Michael Haneke; "4" by Ilya Khrzhanovsky, although maybe enjoy isn't the right word.

What do you most love about the city or neighborhood where you live?
Leaving it and coming back to it.

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

Do you have a pet? If so, what is it and what's its name?
A ficus tree, called tree.

What was the most embarrassing, difficult or dangerous moment in making your film?
The magician rabbits escaped and suddenly a scene from the movie became real with all the guests
chasing them through the garden (but in real life the rabbits are so much faster than in the movies)

What music CD did you listen to the most while creating the film?
I think it was Chelsea Girl by Nico and also L'altra, whose music I ended up using.

Who is your favorite figure of Greek mythology, history or philosophy?
Perseus, winged sandals are back.

How much coffee do you drink each day (and what kind)?
One cup a day, with two shots of espresso diluted in some hot water.




