
1

Ιστορίες σε χρόνο κινηµατογραφικό: Μπορεί πια να είναι πολύ ιδιαίτεροι οι ήρωες
αυτοί, που τις ιστορίες τους µπορεί κανείς να αφηγηθεί σε τέτοιο χρόνο και ρυθµό κινη-
µατογραφικό, που να µοιάζει πιο αληθινός και από τον πραγµατικό χρόνο που ζούµε. Κι
ας είναι άνθρωποι συνηθισµένοι σε άγνωστες (αδιάφορες τουριστικά) γωνιές τούτης της
γης. Κι ας είναι πένητες και ανέστιοι. Κι ας είναι αλαφροΐσκιωτοι ή ονειροπαρµένοι. Κι ας
είναι ακόµα είτε όµορφοι και καταραµένοι είτε νεοροµαντικοί: Η Κριστίνα που παρακο-
λουθεί τον Τριστάν στους δρόµους του Σαντιάγο (Play). Ο Ντιέγο και η Μπλάνκα που
κάνουν έρωτα (Αίµα). Ο Χουάν, η Ρενέ και ο Σταντιάγο και Πώς περνούν οι ώρες τους. Το
κορίτσι που τριγυρνά Μια νύχτα στην Τεχεράνη και συναντά τρεις άντρες και τις ιστορίες
τους. Η 16χρονη Λουσί που προσπαθεί να βοηθήσει την Λορέν, το αγαπηµένο της είδω-
λο της ποπ (Backstage). Η κορεάτικης καταγωγής Κούι που ζει σε µια τσιµεντένια καλύβα
κοντά στις γραµµές των τρένων στην Κίνα (Καρπός στα στάχυα). Ο Ζόλι, ο Άντι, ο Ντάρι-
σα και ο Πάπι που σκοτώνουν το χρόνο τους στη Βουδαπέστη (Μαύρη βούρτσα). Η Ιρίνα
που έρχεται από τη Ρωσία στην Ελλάδα, την πατρίδα του πατέρα της (Γλυκιά µνήµη). Η
Ζάνα που βγαίνει από το ψυχιατρείο και ακολουθεί παντού τον αποφυλακισθέντα Γιάν-
κο (Kontakt). Ο Λέτσκο, το 16χρονο τσιγγανόπουλο που τραγουδάει για την Ζλατίνα,
που πάντα την αγαπούσε και την ακολουθούσε σαν σκιά (Lady Zee). Η 16χρονη (Ρίνα)

που ζει σ’ ένα µικρό οικισµό στο ∆έλτα του ∆ούναβη. Ο Κάρελ, ο Τόµας, ο Μίλαν και ο Βίνκο που ποτέ δεν θα γίνουν πλούσιοι ό-
πως ονειρεύονται στην Οστράβα (Ηλιόλουστη πόλη). Η Μπεχιγιέ που ζει στα προάστια της Κωνσταντινούπολης και συναντά το
φως της Χαντάν (∆υο κορίτσια). Το επικίνδυνο παιχνίδι «ανάληψης ευθύνης» παράνοµων ενεργειών του 18χρονου Άρµιν που πλήτ-
τει θανάσιµα (Χαµηλό προφίλ). Και άλλοι… Αλλά µπορεί απλώς να είναι πρόσωπα που ζουν εκτός του Θαυµαστού Νέου Κόσµου
των διάσηµων προτύπων και των στερεοτύπων και γι’ αυτό να µας φαίνονται (κάπως) γραφικοί. ∆ηλαδή άξιοι για να γίνουν πρωτα-
γωνιστές των νέων κινηµατογραφικών αφηγήσεων της εποχής µας. Σε ταινίες εναλλακτικές, που µερικές από αυτές δεν θα έβρι-
σκαν καν διανοµή, όχι µόνο στις αίθουσες αλλά ούτε σε dvd ούτε και στην τηλεόραση, αν δεν προβάλλονταν στο δίκτυο των φε-
στιβάλ κινηµατογράφου και δεν βραβεύονταν, ίσως, σε κάποιο από αυτά. Φεστιβάλ µικρά και µεγάλα, περισσότερο ή λιγότερο
γνωστά, πιο κοντινά µας ή µακρινά. Φεστιβάλ σαν κι αυτό. Το δικό µας.

του Σωτήρη Zήκου
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χαµηλωνουν…Kαθώς τα φώτα
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04 Oι εκδόσεις, τα τιµώµενα πρόσωπα και οι
προσκεκληµένοι του 46ου Φεστιβάλ
Kινηµατογράφου Θεσσαλονίκης και ένας
απολογισµός του Φεστιβάλ Bενετίας 2005 

05 Tι είπε η ∆ιευθύντρια του Φεστιβάλ, ∆έσποινα
Mουζάκη, για την ταυτότητα του Φεστιβάλ και τα
τιµώµενα πρόσωπα

06 Oι σηµερινές ταινίες των αφιερωµάτων στους Xου
Xσιάο-χσιεν και Πατρίς Σερό και η Kριτική Eπιτροπή
του ∆ιεθνούς ∆ιαγωνιστικού Tµήµατος

07 H κόλαση µέσα µας του Danis Tanovic, ταινία
έναρξης του Φεστιβάλ σήµερα, Oldboy του Park
Chan-wook στις Eιδικές Προβολές και οι δύο
ταινίες του αφιερώµατος στον Mάικλ
Γουίντερµποτοµ

09 Zάχαρη στο Nέο Iρλανδέζικο Kινηµατογράφο και O
Kινέζος στο Nέο ∆ανέζικο Kινηµατογράφο

10 Tέσσερις ταινίες µεγάλου µήκους και δύο µικρού
στο αφιέρωµα στο Mεξικάνικο Kινηµατογράφο

12 O Bouli Lanners, σκηνοθέτης της ταινίας Ultranova,
στις Hµέρες Aνεξαρτησίας και οι ταινίες της ηµέρας

13 O Kαλλιτεχνικός ∆ιευθυντής του τµήµατος «Hµέρες
Aνεξαρτησίας», Λευτέρης Aδαµίδης, απαντάει για
άλλη µια φορά στην ερώτηση: «Tι καινούριο
φέρνουν αυτές οι ανεξάρτητες ταινίες που
επέλεξε;»

15 Oι τρεις ταινίες του αφιερώµατος στον
κινηµατογραφιστή του έρωτα, Γιώργο Πανουσόπουλο

16 H ελεγεία της ανατροπής, µέσα από τις τρεις ταινίες
του αφιερώµατος στον Nίκο Παπατάκη

17 H ταινία Tόπος από το αφιέρωµα στην εικαστική
σκηνοθέτιδα Aντουανέττα Aγγελίδη

21 Aπό τάφο σε τάφο σήµερα στις Mατιές στα Bαλκάνια
και η πρώτη ταινία του αφιερώµατος στον Kutlug
Ataman

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 
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 172 • ΠAPAΣKEYH 18 NOEMBPIOY 2005

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

Special Screenings
∏ ÎfiÏ·ÛË Ì¤Û· Ì·˜ / L'Enfer - 98’
Danis Tanovic, France-Italy-Belgium-Japan 2005
O.V. French/English sub.

PAVLOS ZANNAS

14:30 Nico Papatakis Tribute
™ÎÈ¤˜ / Shadows - 87’
John Cassavetes, USA 1959
O.V. English

16:30 ID-05
√ÓÂÈÚÂ‡ÔÌ·È ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· / 
Kosmos Kak Predchuvstvie - 90’
Alexey Uchitel, Russia 2005
O.V. Russian/English sub.

18:30 Someone To Watch
Ã·! Ã·! ¶ÔÏ‡ ·ÛÙÂ›Ô / Funny Ha Ha - 89’
Andrew Bujalski, USA 2003
O.V. English

24:00 Seijun Suzuki Tribute
'∞ÁÚÈ· ÓÈfiÙË / Yaju no Seishun - 91’
Seijun Suzuki, Japan 1963
O.V. Japanese/English sub.

TONIA MARKETAKI FRIDA LIAPPA

13:00 Hou Hsiao-hsien Tribute
∫·Ê¤ §ÈÌÈ¤Ú / Kohi Jikou - 104’
Hou Hsiao-hsien, Japan - Taiwan 2004
O.V. Japanese/English sub.

15:30 Patrice Chereau Tribute
™·ÚÎÈÎ‹ ÂÍ¿ÚÙËÛË / Intimacy - 120’
Patrice Chereau, UK - France 2000
O.V. English

18:00 Hou Hsiao-hsien Tribute
Ã·ÚÈÙˆÌ¤ÓÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ / Jiu Shi Liu-Liu De Ta - 90’
Hou Hsiao-hsien, Taiwan 1980
O.V.Mandarin/English sub.

20:30 Special Screenings
Oldboy - 120’
Park Chan-wook, South Korea 2003
O.V. Korean/English sub.

23:00 Hou Hsiao-hsien Tribute
Ã·ÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ ¿ÓÂÌÔ˜ / Fenger Titacai - 90’
Hou Hsiao-hsien, Taiwan 1981
O.V. Mandarin/English sub.

JOHN CASSAVETES

15:30 Focus on New Danish Cinema
√ ∫ÈÓ¤˙Ô˜ / Kinamand - 88’
Henrik Ruben Genz, Denmark 2005
O.V. Danish/English sub.

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

20:30 ID-05
√˘ÏÙÚ·Ófi‚· / Ultranova - 86’
Bouli Lanners, Belgium - France 2005
O.V. French/English sub.

23:00 Kim Jee-woon Tribute
º·ÓÂÚÒÓÔÌ·È / Coming Out - 40’
Kim Jee-woon, S. Korea 2000
O.V. Korean/English sub.

ªÈ· ‹Û˘¯Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· / Choyonghan Kajok - 99’
Kim Jee-woon, South Korea 1998
O.V. Korean/English sub.

STAVROS TORNES

11:00 Mexican Cinema
√È Î¿ÎÙÔÈ / Los Magueyes - 10’
Ruben Gamez , Mexico 1962
O.V. Spanish
∏ Ì˘ÛÙÈÎ‹ Û˘ÓÙ·Á‹ (English sub.) / La FÔrmula
Secreta - 45’
Ruben Gamez, Mexico 1964
O.V. Spanish
™·ÏfiÓ ª¤¯ÈÎÔ / Salon Mexico - 91’
Emilio Fernandez (French sub.), Mexico 1948
O.V. Spanish

14:00 Kutlug Ataman Tribute
∏ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ÊÈ‰ÈÔ‡ / Karanlik sular - 83’
Kutlug Ataman, Turkey - USA 1993
O.V.Turkish, English/English sub.

16:00 Balkan Survey Main Selection
Afi Ù¿ÊÔ ÛÂ Ù¿ÊÔ / Odgrobadogroba - 103’
Jan Cvitkovic, Slovenia 2005
O.V. Slovenian/English sub.

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

20:30 Mexican Cinema
§Ô˜ ÔÏ‚È‰¿‰Ô˜: •Â¯·ÛÌ¤ÓÔÈ ·fi ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· /
Los Olvidados - 82’
Luis Bunuel, Mexico 1950
O.V. Spanish/English sub.

22:30 Mexican Cinema
Ã·Ì¤ÓÂ˜ ·Á¿Â˜ / Amores perros - 154’
Alejandro Gonzalez Inarritu, Mexico 2000
O.V. Spanish/English sub.

ODEON - PLATIA

17:30 Michael Winterbottom Tribute
™Ù· Û‡ÓÔÚ· ÙÔ˘ ∫fiÛÌÔ˘ / In this World - 88’
Michael Winterbottom, UK 2002
O.V. English, Farsi

20:00 Mexican Cinema
™ÙË Ú¿¯Ë ÙÔ˘ ¢È·‚fiÏÔ˘ / 
El espinazo del Diablo - 106’
Guillermo del Toro, Spain-Mexico 2001
O.V. Spanish/English sub.

22:30 Michael Winterbottom Tribute
9 Songs - 69’
Michael Winterbottom, UK 2004
O.V. English

11:00 George Panoussopoulos Tribute
∆ÂÛÙÔÛÙÂÚfiÓË / Testosterone - 96’
°ÈÒÚÁÔ˜ ¶·ÓÔ˘ÛfiÔ˘ÏÔ˜ / George
Panoussopoulos, Greece 2004
O.V. Greek/English sub.

13:30 Antoinetta Angelidi Tribute
∆fiÔ˜ / Topos - 85’
∞ÓÙÔ˘·Ó¤ÙÙ· ∞ÁÁÂÏ›‰Ë / 
Antoinetta Angelidi, Greece 1985
O.V. Greek/French sub.

15:30 Nico Papatakis Tribute
√È ¿‚˘ÛÛÔÈ / Les Abysses - 96’
N›ÎÔ˜ ¶··Ù¿ÎË˜ / Nico Papatakis, France 1963

17:30 George Panoussopoulos Tribute
√È ·¤Ó·ÓÙÈ / I Apenandi - 112’
°ÈÒÚÁÔ˜ ¶·ÓÔ˘ÛfiÔ˘ÏÔ˜ / George
Panoussopoulos, Greece 1981
O.V. Greek/French sub.

20:00 Nico Papatakis Tribute
√È ‚ÔÛÎÔ› / Les Patres du desordre - 121’
N›ÎÔ˜ ¶··Ù¿ÎË˜ / Nico Papatakis, France 1967
O.V. Greek/French sub.

22:30 George Panoussopoulos Tribute
∂ÏÂ‡ıÂÚË Î·Ù¿‰˘ÛË / Eleftheri katadysi - 120’
°ÈÒÚÁÔ˜ ¶·ÓÔ˘ÛfiÔ˘ÏÔ˜ / George
Panoussopoulos, Greece 1995
O.V. Greek/English sub.
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MÂÙ¿ Ù· ‰·ÎÚ˘ÁfiÓ·…
ñ Ã·! ∂›Ì·È ¿ÏÈ Â‰Ò! ∞›ÛÙÂ˘ÙÔ, ¤ÙÛÈ; ∞ÏÏ¿ ÙÈ Ú¿Ì· Â›Ó·È ·˘Ùfi˜ Ô
¯ÚfiÓÔ˜ ÚÂ ·È‰› ÌÔ˘; ∫Ú·Ù‹ÛÙÂ ÙÔÓ ÚÈÓ Ê‡ÁÂÈ! ∆ÈÎ Ù·Î, ÙÈÎ Ù·Î,
ÂÚÓ¿ÂÈ Î·È Ì·˜ ‰¤ÚÓÂÈ fiÏÔ˘˜ Û·Ó ÂÎÂ›ÓÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÌÔ‡ÏË‰Â˜ ÙË˜
·ÏÈ¿˜ ÁÂÈÙÔÓÈ¿˜… ¶ÚÈÓ ÚÔÏ¿‚ÂÈ˜ Ó· ÂÈ˜ «ÁÂÈ· ÛÔ˘, ÙÈ Î¿ÓÂÈ˜;
¶ÔÈ· Ù·ÈÓ›· Û’ ¿ÚÂÛÂ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ; ∞, ÂÁÒ (ÎÏ·ÛÈÎfi˜ ˘ÂÚ‚ÔÏÈÎfi˜
„Â‡ÙË˜) Â›‰· 52 Ù·ÈÓ›Â˜», Í˘Ó¿˜ ¤Ó· ˆÚ·›Ô ÊıÈÓÔˆÚÈÓfi ÚˆÈÓfi
Î·È ÎÔÈÙ¿˜ Î·Ù¿Ì·Ù· ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ·. ∫·È fiˆ˜ Î¿ıÂ ·Ï‹ıÂÈ· Ô˘ Û¤-
‚ÂÙ·È ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙË˜, ¤¯ÂÈ ‰˘Ô fi„ÂÈ˜. ∏ Î·ÎÈ¿ Â›Ó·È fiÙÈ Â›Û·È ¤Ó·
¯ÚfiÓÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜. ∏ Î·Ï‹ Â›Ó·È… (ÌÔ˘ÛÈÎ‹ ·Ú·Î·ÏÒ) it’s
festival time!!!

ñ ∆È˜ ÚÔ¿ÏÏÂ˜ ¤ÁÚ·Ê· Û’ ¤Ó· Ê›ÏÔ ÌÔ˘ ˆ˜ ·Ó ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰¤Î·
Ì¤ÚÂ˜ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎ¿ ·Í›˙ÂÈ Ó· ÙÈ˜ ÂÚ¿ÛÂÈ Î·ÓÂ›˜ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔ-
Ó›ÎË, Â›Ó·È ·˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ºÂÛÙÈ‚¿Ï. ∂, Ó·È… ∂›Ó·È ·˘Ù‹ Ë ·‡Ú· Ë ÊÂÛÙÈ-
‚·ÏÈÎ‹, Â›Ó·È Ô Î·ÏÏÈÙÂ¯ÓÈÎfi˜ ÔÚÁ·ÛÌfi˜, Ù· ÚfiÛˆ·, Ù· Î·ÛÎfiÏ, ÔÈ
·ÙÂÏÂ›ˆÙÂ˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ˜, Ù· ¿ÚÙÈ, ÔÈ Ù·ÈÓ›Â˜, ÔÈ ÔÏÏ¤˜ Ù·ÈÓ›Â˜, ÔÈ
¿Ú· ÔÏÏ¤˜ Ù·ÈÓ›Â˜, Ì¤¯ÚÈ Ó· ÛÎ¿ÛÂÈ˜, Â›Ó·È ÔÈ ‚·ıÈ¤˜ Ù˙Ô‡ÚÂ˜
ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·˜, Â›Ó·È Ë ı¿-
Ï·ÛÛ· Ô˘ ÌÔÈ¿˙ÂÈ ÈÔ
ÁÏ˘ÎÈ¿, Â›Ó·È Ë ·ÓÂÌÂÏÈ¿,
Â›Ó·È… Â›Ó·È… Â›Ó·È fiÏ·
fiˆ˜ ı· ¤ÚÂÂ Ó· Â›Ó·È
ÌÈ· ˙ˆ‹…

ñ ∆· ¿ÓÙ· ÚÂÈ… ∞˘Ùfi ÙÔ
Â›¯Â ÂÈ Ô ∏Ú¿ÎÏÂÈÙÔ˜ Î·È
ÈÛ¯‡ÂÈ ·ÎfiÌ· Î·È ÌÂÚÈÎ¤˜
¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿. ∞Ï-
Ï·Á¤˜, ·ÏÏ·Á¤˜, ·ÏÏ·-
Á¤˜… ÃˆÚ›˜ ·˘Ù¤˜ ı· ‚·-
ÚÈfiÌ·ÛÙ·Ó ÙÔ˘ ı·Ó·Ù¿,
¯ˆÚ›˜ ·˘Ù¤˜ ›Ûˆ˜ Ó· ÌËÓ
Ì·ÏÒÓ·ÌÂ ÔÙ¤. ŒÊ˘Á·Ó ÔÈ
ÙfiÛÔ ·Á·ËÌ¤ÓÔÈ ¡¤ÔÈ √Ú›-
˙ÔÓÙÂ˜. ◊ Ì¿ÏÏÔÓ ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒıËÎ·Ó. ∂˚›‰Ë˜ ÙfiÙÂ, ∞‰·Ì›‰Ë˜ ÙÒÚ·,
Î·È Ô Ó¤Ô˜ Ù›ÙÏÔ˜ I.D., Independence Days, ∏Ì¤ÚÂ˜ ∞ÓÂÍ·ÚÙËÛ›·˜,
‰ËÏ·‰‹. ◊ ·ÏÏÈÒ˜, ID, fiˆ˜ Ï¤ÌÂ «Ù·˘ÙfiÙËÙ·». ∏ Ù·˘ÙfiÙËÙ· ÙÔ˘
Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˘ ÛÈÓÂÌ¿. √ ÛÙfi¯Ô˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ›‰ÈÔ˜. ∫˘Ú›ˆ˜
ÚÒÙÂ˜ ‹ ‰Â‡ÙÂÚÂ˜ Ù·ÈÓ›Â˜ Ó¤ˆÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓ, ÌÂ ÙÔÏÌËÚ¿ ı¤Ì·Ù·
Î·È ÙÔÏÌËÚ‹ Ì·ÙÈ¿. ¢ÈfiÙÈ ·Ó ‰ÂÓ ÙÔÏÌ‹ÛÂÈ Ô ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˜ ÌÂ
ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˘˜, Â, ·fi ÔÈÔÓ ÂÚÈÌ¤ÓÂÈ;

ñ ∂ÍÔÌÔÏfiÁËÛË: ¢ËÏÒÓˆ ‚·ıÈ¿ ÙÔÈÎÈÛÙ‹˜. ¡·È, ÌÂÓ, ÔÏÏ¤˜ ÊÔ-
Ú¤˜ ÌÔ˘ ÙË Û¿ÂÈ Ë £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È ·˘Ù‹ Ë Û¯¤ÛË Ì›ÛÔ˘˜-
·Á¿Ë˜ Ô˘ Ô‰ËÁÂ› ÛÙÔÓ ·fiÏ˘ÙÔ Û·‰ÔÌ·˙Ô¯ÈÛÙÈÎfi ¤ÚˆÙ·. ¶ÚÔ˜ fi-
ÛÔ˘˜ £ÂÛÛ·ÏÔÓÈÎÂ›˜, ÏÔÈfiÓ, ·ÓËÛ˘¯Ô‡Ó Ì‹ˆ˜ Ë ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· Ì·˜
ÎÏ¤„ÂÈ ÙÔÓ ıÂÛÌfi, Ô Ó¤Ô˜ ÚfiÂ‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ºÂÛÙÈ‚¿Ï, Ô °ÈÒÚÁÔ˜ Ãˆ-
Ú·Ê¿˜, ‰‹ÏˆÛÂ ÌÂ ÙËÓ ÁÔËÙÂ˘ÙÈÎfiÙ·ÙË ÂÏÏËÓÔÁ·ÏÏÔ-¤¯ˆ-Ù·ÍÈ‰¤-
„ÂÈ-fiÏÔÓ-ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÊˆÓ‹ ˆ˜: «fiÙ·Ó ÔÈ ÕÁÁÏÔÈ ¤ÊÙ·Û·Ó ÛÙËÓ øÎÂ-
·Ó›· ÌÂ ÛÙfi¯Ô Ó· ÂÍ·Ê·Ó›ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ∞‚ÔÚÈÁ›ÓÂ˜, ¤Ó·˜ ·Ô‡˜ Â›-
Â ‘ÌÔÚÂ›ÙÂ Ó· Ì·˜ ÛÎÔÙÒÛÂÙÂ fiÏÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Ù· ·È‰È¿ Û·˜ ı· ¤-
¯Ô˘Ó ÙËÓ „˘¯‹ Ì·˜’. ŒÙÛÈ, ÏÔÈfiÓ, fiÔ˘ Î·È Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ,
∞ı‹Ó· ‹ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, fiÔ˘ Î·È ·Ó Â›Ó·È Ë Î·Ú‰È¿, ‰ËÏ·‰‹ ÛÙÈ˜
Î·Ú‰È¤˜ fiÏˆÓ Ì·˜, Ë „˘¯‹ ı· Â›Ó·È ¿ÓÙ· Ë £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË».

ñ ªÈ· Á˘Ó·›Î· ÛÎ‡‚ÂÈ. ™’ ¤Ó· Ì·ÏÎfiÓÈ; ∞fi Î¿Ùˆ ¤Ó·˜ ‰ÚfiÌÔ˜.
¶Ô‡ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È; ∫¿ÙÈ ÎÔÈÙ¿ÂÈ. ∆È ÎÔÈÙ¿ÂÈ; ªÈ· ÚÔÛÌÔÓ‹. ™·Ó Î·Ú¤ ·-
fi Ù·ÈÓ›·. ∞ÏÏ¿ ·fi ÙÈ Â›‰Ô˘˜ Ù·ÈÓ›·; ªÈ· Á˘Ó·›Î· ÛÂ ÌÈ· fiÏË, Ô˘
Î¿ÙÈ Á˘ÚÂ‡ÂÈ. ∂›Ó·È Ë Ô˘Û›· ÙÔ˘ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘. ∆Ô ‰Ú¿Ì·, Ë ÚÔ-
ÛÌÔÓ‹, Ë ·ÌÊÈ‚ÔÏ›·. ÿÛˆ˜ Ó· ÌËÓ ÂÚÈÌ¤ÓÂÈ Ù›ÔÙ·. ∞Ï¿ ÛÙ¤ÎÂÈ Î·È
ÎÔÈÙ¿˙ÂÈ ÔÓÂÈÚÔfiÏ·. ∏ Á˘Ó·›Î· Ì˘ÛÙ‹ÚÈÔ Â›Ó·È ÌÈ· ·fi ÙÈ˜ Î·Ï‡ÙÂ-
ÚÂ˜ ·Ê›ÛÂ˜ ÙˆÓ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË˜. ∆Ô Ï¤ˆ Î·È ÙÔ ÈÛÙÂ‡ˆ.

ñ ŸÏÔÈ ÂÛÂ›˜ ÂÎÂ› ¤Íˆ, Ô˘ ÙÚÂÏ·›ÓÂÛÙÂ Ó· ÎÚ›ÓÂÙÂ, Ô˘ ÁÔ˘ÛÙ¿-
ÚÂÙÂ Ó· Ú›¯ÓÂÙÂ ÌÂ Ì˘ÛÙÈÎÔ¿ıÂÈ· ÙÔ ¿ÚÈÛÙ¿ Û·˜ ‹ ÙÔ ı¿„ÈÌfi Û·˜
Û’ ¤Ó· Ì·‡ÚÔ ÎÔ˘Ù›
Î·È ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ó·
ÎÔÈÙ¿˙ÂÙÂ ÙÔ˘˜ Ì¤-
ÛÔ˘˜ fiÚÔ˘˜, ÌÔ-
ÚÂ›ÙÂ Ó· ‚Á¿ÏÂÙÂ ÙÔ
ÌÈÎÚfi Î·Ù·ÈÂÛÌ¤ÓÔ
ÎÚÈÙÈÎfi ·fi Ì¤Û·
Û·˜ Î·È ÛÙÈ˜ ª·ÙÈ¤˜
ÛÙ· µ·ÏÎ¿ÓÈ·. ¶Ï¤-

ÔÓ, ı· ÈÛ¯‡ÂÈ ÎÈ ÂÎÂ›
ÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô ÎÔÈÓÔ‡. ∞-
ÎÔÓ›ÛÙÂ Ì·¯·›ÚÈ·, ·-
ÁÎ·ÏÈ·ÛÙÂ›ÙÂ Î·È…
„ËÊ›ÛÙÂ!

ñ ∆È Â›Ó·È ¤Ó·˜ ¿-
ÓÙÚ·˜ ¯ˆÚ›˜ ÌÔ˘ÛÙ¿-
ÎÈ; ∆·ÈÓ›· ·fi ÙËÓ
∫ÚÔ·Ù›·!

ñ 21 Ù·ÈÓ›Â˜ Ì˘ıÔÏ·Û›·˜ Î·È 6 ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú (Ô˘ ÛÙ· ÂÏÏËÓÈÎ¿ Ï¤ÁÂ-
Ù·È… Ù·ÈÓ›· ÙÂÎÌËÚ›ˆÛË˜. ™·Ó Ó· Ï¤ÌÂ: ·, Â›‰· ÌÈ· ÔÏ‡ ˆÚ·›· Ù·ÈÓ›·
ÙÂÎÌËÚ›ˆÛË˜ ÁÈ· ÙÈ˜ Ù›ÁÚÂÈ˜ ÙË˜ ™È‚ËÚ›·˜… ÃÌÌ. £· ÙÔ Û˘ÓËı›Ûˆ…)
Â›Ó·È Ë ÂÏÏËÓÈÎ‹ ÊÂÙÈÓ‹ ÛÔ‰ÂÈ¿. ™ÙË ÌÈÛ‹ ÛÔ‰ÂÈ¿ ¤‚·ÏÂ ÙÔ ÛfiÚÔ ÙÔ˘
Î·È ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ ‹ Ë ∂.ƒ.∆. (ÎÔÈÓÒ˜, ¤‚·ÏÂ ¤-
ÛÙˆ Î·È Ï›ÁÔ ÙÔ ¯ÂÚ¿ÎÈ ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˜ ÊÔÚ¤·˜) Î·È ÛÙËÓ ¿ÏÏË ÌÈÛ‹ ÏÂÈ-
ÙÔ‡ÚÁËÛÂ ÂÍÔÏÔÎÏ‹ÚÔ˘ Ë ı·ÚÚ·Ï¤· È‰ÈˆÙÈÎ‹ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·. ¶¿ÓÙˆ˜,
Ï¤ÓÂ ˆ˜ Ë ∂ÏÏ¿‰· ¤¯ÂÈ ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·Ú·ÁˆÁ‹ Ù·ÈÓÈÒÓ ÛÙËÓ ∂.∂.
·Ó·ÏÔÁÈÎ¿ ¿ÓÙ· ÌÂ ÙÔÓ ÏËı˘ÛÌfi. ∂›Ó·È ·ÚÎÂÙfi ·˘Ùfi;

ñ ¢ÂÓ ÌfiÚÂÛ· Ó· ÌËÓ ÚÔÛ¤Íˆ ÙËÓ ÂıÓÈÎfiÙËÙ· ÂÓfi˜ Ì¤ÏÔ˘˜ ÙË˜
ÎÚÈÙÈÎ‹˜ ÂÈÙÚÔ‹˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ ËıÔÔÈfi ™ÔÙÈÁÎ› ∫Ô˘ÁÈ·Ù¤ Î·È
Â›Ó·È ·fi ÙÔ ª¿ÏÈ! ¢ÂÓ Í¤Úˆ Ò˜ ·ÓÙÈ‰Ú¿ÙÂ ÂÛÂ›˜ ÛÂ Ù¤ÙÔÈÂ˜ ÂÚÈ-
ÙÒÛÂÈ˜, ·ÏÏ¿ ÂÌ¤Ó· ÌÂ È¿ÓÂÈ ¤Ó· Û‡ÌÏÂÁÌ· ÁÂˆÁÚ·ÊÈÎ‹˜ ‰›„·˜
ÎÈ ÂÓÔ¯‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ËÌÈÌ¿ıÂÈ¿ ÌÔ˘. ¢ÈÔÚıÒÓˆ, ÏÔÈfiÓ: ∆Ô ª¿ÏÈ ‚Ú›-
ÛÎÂÙ·È ÓfiÙÈ· ÙË˜ ∞ÏÁÂÚ›·˜, ‰ÂÓ ‚Ú¤¯ÂÙ·È ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ÎÈ ÂÎÙfi˜ ¿Ï-
ÏˆÓ, Û˘ÓÔÚÂ‡ÂÈ ÌÂ ÙË ™ÂÓÂÁ¿ÏË Î·È ÙËÓ ∞ÎÙ‹ ∂ÏÂÊ·ÓÙÔÛÙÔ‡. ¶Úˆ-
ÙÂ‡Ô˘Û· Â›Ó·È Ë ª·Ì¿ÎÔ, ÎÈ ÂÓÒ Ô ÏËı˘ÛÌfi˜ ÙË˜ ¯ÒÚ·˜ Â›Ó·È ÎÔ-
ÓÙ¿ ÛÙ· 11 ÂÎ·ÙÔÌÌ‡ÚÈ·, ÙÔ ª¿ÏÈ Â›Ó·È 9 ÊÔÚ¤˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÛÂ ¤-
ÎÙ·ÛË ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·! ∫È ¤Ó· ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÙÈ: ÛÙÈ˜ fi¯ıÂ˜ ÙÔ˘ ÔÙ·-
ÌÔ‡ ¡›ÁËÚ· Ô˘ ‰È·Û¯›˙ÂÈ ÙËÓ ÂÓ‰Ô¯ÒÚ·, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î·È ÙÔ ÂÚ›ÊËÌÔ
∆ÈÌÔ˘ÎÙÔ‡… ∞‡ÚÈÔ ı· Û·˜ ÂÍÂÙ¿Ûˆ…

ñ ¶ÚfiÛˆ·, ÚfiÛˆ·, ÚfiÛˆ·… √Î¤È, ı· ·Ô˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ÁÈ· ·-
ÎfiÌË Ì›· ÊÔÚ¿ Ô ∆˙fiÓÈ ¡ÙÂ Î·È Ë ªfiÓÈÎ· ªÂÏÔ‡ÙÛÈ (Â›Ó·È Ì·Ì¿
ÙÒÚ·), ·ÏÏ¿ Î·È ÙÈ ¤ÁÈÓÂ; ™ÙËÓ ·Ú·Ï›· ı· ÂÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó Î·È ÙÔ ¿-
ÚˆÌ¿ Ì·˜ ı· ÔÛÌÈÛÙÔ‡Ó Ô ª¿ÈÎÏ °Ô˘ÈÓÙÂÚÌfiÙÔÌ, Ô ¶·ÚÎ ∆Û·Ó
°Ô˘Î, Ô˘ Ï·ÙÚÂ‡ÙËÎÂ ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜ ÌÂ ÙÔ «Oldboy» Î·È Ô˘ ı·
·ÚÂ˘ÚÂıÂ›  ÁÈ· Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÙËÓ ÙÚÈÏÔÁ›· ÙÔ˘, Ô ÙÚÈ˜ ‚Ú·‚Â˘Ì¤-
ÓÔ˜ ÌÂ ŸÛÎ·Ú µÈÙfiÚÈÔ ™ÙÔÚ¿ÚÔ, Ô «∫fiÓÙÚ· Í‡ÚÈÛÌ·» §ÔÙ˙ ∫¤ÚÈ-
ÁÎ·Ó, Î·È ÔÏÏÔ› ·ÎfiÌ· Î·È fiÏÔÈ ÔÈ ŒÏÏËÓÂ˜ Î·È ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂ-
ÚÔÈ Î·È ÁÂÓÈÎ¿ ·ÓÈÎfi˜…

ñ ºÚ¿ÓÛÈ˜ ºÔÚÓÙ ∫fiÔÏ·, ƒ¿ÈÓÂÚ µ¤ÚÓÂÚ º·ÛÌ›ÓÙÂÚ Î·È ÍÂÚfi

„ˆÌ›. ∂Ó‰¤¯ÂÙ·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÌÂÁ¿ÏË ¿ÊÈÍË
ÚÔ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜. √ ºÚ¿ÓÛÈ˜ (ÙÔÓ Ï¤ˆ ÌÂ ÙÔ
ÌÈÎÚfi ÏfiÁˆ ÔÈÎÂÈfiÙËÙ·˜…) ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË
ÁÂÈÙÔÓÈÎ‹ µÔ˘ÏÁ·Ú›· ÁÈ· Ù· Á˘Ú›ÛÌ·Ù· ÙË˜
Ù·ÈÓ›·˜ ÙÔ˘ «Youth without youth» ÌÂ ÙÔÓ
∆ÈÌ ƒÔı. ∫È ÂÂÈ‰‹ Â›Ó·È ÎÔÏÏËÙfi˜ ÌÂ ÙÔÓ

™ÙÔÚ¿ÚÔ, Ï¤ÂÈ Ó· Î·ÙËÊÔÚ›ÛÂÈ ÁÈ· Î¿Ó· ‰È‹ÌÂÚÔ, ÁÈ· Ó· ‰ÂÈ ÙËÓ ¤Î-
ıÂÛË ÙÔ˘ Ê›ÏÔ˘ ÙÔ˘. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ˜ ÏÂÙÔÌ¤ÚÂÈÂ˜, fiÙ·Ó Î·È ¿Ì· ¤Ú-
ıÂÈ ÂÎÂ›ÓË Ë ÛÙÈÁÌ‹.

ñ ∞˘Ùfi Â›Ó·È ÁÈ· ÂÛ¿˜ ÂÎÂ› ¤Íˆ,  ÌÈÎÚÔ› ÌÔ˘ ·ÚÈıÌÔÏ¿ÁÓÔÈ, ˆÚˆ-
Ì¤ÓÔÈ ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎÔÏfiÁÔÈ, ÂÚ·ÛÙ¤˜ ÙˆÓ ÓÔ‡ÌÂÚˆÓ Î·È ÙˆÓ Ì·ıËÌ·ÙÈ-
ÎÒÓ ÂÚÌËÓÂÈÒÓ ÙË˜ ˙ˆ‹˜. Œ¯Ô˘ÌÂ Î·È Ï¤ÌÂ: 7 Â›Ó·È ÔÈ ·›ıÔ˘ÛÂ˜
ÛÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÔÈ ÚÔ‚ÔÏ¤˜, 7 Î·È Ù· ÂÎ‰ÔÙ‹ÚÈ·, 14 ÔÈ Ù·È-
Ó›Â˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢È·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ‡, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ˜ ·fi 220 Û˘ÓÔÏÈÎ¿
ÔÈ Ù·ÈÓ›Â˜ Ô˘ ı· ÚÔ‚ÏËıÔ‡Ó (Ì·˙› ÌÂ ÙÈ˜ „ËÊÈ·Î¤˜ Ù·ÈÓ›Â˜, ÙÈ˜ ÌÈ-
ÎÚÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜ Î·È ÙÈ˜ ÂÈ‰ÈÎ¤˜ ÚÔ‚ÔÏ¤˜), 7.8 ÂÚ›Ô˘ ÂÎ·ÙÔÌÌ‡ÚÈ·
Â˘ÚÒ Â›Ó·È Ô ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï (·ÚÎÂÙ¿ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜
·fi ¤ÚÛÈ – ¿Ú·ÁÂ ı· ¿Úˆ ·‡ÍËÛË;) Î·È ÌfiÏÈ˜ 1 Â›Ó·È Ë ·ÌÂÚÈÎ·ÓÈ-
Î‹ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔ ‰ÈÂıÓ¤˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi! ¢È·ÎÚÈÙÈÎfi ¯·ÌfiÁÂÏÔ. ∂›-
Ó·È fiÌÔÚÊÔ Ó· ÓÈÒıÂÈ˜ Î·ÌÈ¿ ÊÔÚ¿ fiÙÈ ÙÔ ·ÌÂÚÈÎ¿ÓÈÎÔ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·-
ÊÈÎfi ÌÔÓÔÒÏÈÔ ¤¯ÂÈ ÁÂÚfi ·ÓÙ›ÏÔÁÔ. ¶ÔÏ˘ÊˆÓ›·. ∞˘Ùfi ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È.

ñ Ã·Ìfi˜ ı· Á›ÓÂÈ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ∫¿ıÂ ÚÒÙÔ ‚Ú¿‰˘, ‰ËÏ·‰‹. ∆ÂÏÂÙ‹ ¤-

Ó·ÚÍË˜, Ù˙ÂÚÙ˙ÂÏ¤˜, ÊÒÙ· Î·È Ù· Ú¤ÛÙ·.
∫fiÎÎÈÓ· ¯·ÏÈ¿, ¯·ÌfiÁÂÏ·, Ê·ÓÙ·¯ÙÂÚ¤˜ ·-
ÚÔ˘Û›Â˜ Î·È ÊÏ·˜. £· ÓÙ˘ıÒ ÎÈ ÂÁÒ Û·Ó È-
ÁÎÔ˘˝ÓÔ˜ ÌÂ ÙÔ ÛÌfiÎÈÓ ÌÔ˘ (Ï¤ÌÂ ÙÒÚ·…),
Î·È ı· ÚÔÛ·ı‹Ûˆ Ó· ÙÚ˘ÒÛˆ, Ó· ¿ÚÔ˘Ó

Ï›ÁÔ Ï¿Ì„Ë Ù· Ì¿ÁÔ˘Ï¿ ÌÔ˘, Ó· ·Ó¿„Ô˘Ó.

ñ ™·˜ ¤¯ˆ ÂÈ ÔÈ· Â›Ó·È Ë ÈÔ fiÌÔÚÊË °·ÏÏ›‰· fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÔ¯ÒÓ;
∏ ∂Ì·ÓÔ˘¤Ï ªÂ¿Ú. ∫·ıfiÏÔ˘ ¿Û¯ÂÙÔ. ∆ËÓ ÙÂÏÂÙ‹ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ
Ù·ÈÓ›· ¤Ó·ÚÍË˜. ∂›Ó·È Ë «∫fiÏ·ÛË» («L’enfer»), ÙÔ˘ ¡Ù¿ÓÈ˜ ∆¿ÓÔ‚ÈÙ˜
ÌÂ ÙËÓ ÈÔ fiÌÔÚÊË °·ÏÏ›‰· ËıÔÔÈfi. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ì¤-
ÚÔ˜ ÙË˜ ÙÚÈÏÔÁ›·˜ Ô˘ ÂÙÔ›Ì·˙Â Ô ÛÔ˘‰·›Ô˜ ∫ÈÛÏfiÊÛÎÈ, ·ÏÏ¿ ¤ÌÂÈ-
ÓÂ ÛÙ· ÌÈÛ¿. ∆Ô ÚÒÙÔ Ì¤ÚÔ˜, «¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜», Á˘Ú›ÛÙËÎÂ ·fi ÙÔÓ
∆ÔÌ ∆›Î‚ÂÚ, ÂÓÒ ÙÔ ÙÚ›ÙÔ, «∫·ı·ÚÙ‹ÚÈÔ», Â›Ó·È ·ÎfiÌ· ÔÚÊ·Ófi. Ÿ¯È
ÁÈ· ÔÏ‡…

ñ ŸÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ÈÔ fiÌÔÚÊË Á˘Ó·›Î· ÙË˜ °·ÏÏ›·˜, Â›¯Â ÚˆÙ·ÁˆÓÈ-
ÛÙ‹ÛÂÈ Î·È ÚÈÓ ¤ÓÙÂÎ· ¯ÚfiÓÈ· ÛÂ ÌÈ· Ù·ÈÓ›· ÙÔ˘ ∫ÏÔÓÙ ™·ÌÚfiÏ, ÌÂ
–ˆ, Û‡ÌÙˆÛË- ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙÔÓ ›‰ÈÔ Ù›ÙÏÔ: «L’enfer» («™Â ˙ËÏÂ‡ˆ» ÛÙ·
ÂÏÏËÓÈÎ¿). ∂ÎÂ›, ı¤Ì· ‹Ù·Ó Ë ·ÊfiÚËÙË ˙‹ÏÈ· ÙÔ˘ Î·Ù·ÈÂÛÙÈÎÔ‡ ¿-
ÓÙÚ· ÚÔ˜ ÙËÓ Í¤ÚÂÙÂ ÔÈ·.

ñ ŒÓÈÔ˘·Ó ÊÔÚ ¿ÚÙÈ; (¢ÔÎÈÌ¿ÛÙÂ Ó· ·ÎÔ‡ÛÂÙÂ ÙËÓ ÂÚÒÙËÛË ÌÂ ÈÓ-
‰ÈÎ‹ ÚÔÊÔÚ¿ · Ï· ¶›ÙÂÚ ™¤ÏÂÚ˜). ∆Ô ¿ÚÙÈ ¤Ó·ÚÍË˜ Ô˘ ı· Ú·Á-
Ì·ÙÔÔÈËıÂ› ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ , ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ Kitchen Bar, ı· Â›Ó·È ÊfiÚÔ˜
ÙÈÌ‹˜ ÛÙÔÓ ÛÎËÓÔı¤ÙË ªÏ¤ÈÎ ŒÓÙÔ˘·ÚÓÙ˜. ∞ÎfiÌ· ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤-
Ó·, ı· ¤¯ÂÈ ı¤Ì· ÙËÓ Ù·ÈÓ›· «ÙÔ ¶¿ÚÙÈ» Ô˘ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡ÛÂ Ô ·-
›ı·ÓÔ˜ ¶›ÙÂÚ ™¤ÏÂÚ˜, ˘Ô‰˘fiÌÂÓÔ˜ ÙÔÓ ÁÎ·Ê·Ù˙‹ πÓ‰fi Ô˘ ¤Î·ÓÂ
¿Óˆ Î¿Ùˆ ÙË µÚÂÙ·ÓÈÎ‹ ÊÏÂÁÌ·ÙÈÎ‹ ÌÔ˘Ú˙Ô˘·˙›·… ∆È Ó· ÂÚÈÌ¤-
ÓÔ˘ÌÂ ·fi ÙÔ ¿ÚÙÈ; ªÔ˘ÁÂÏÒÌ·Ù· ÛÂ ÈÛ›ÓÂ˜, ÂÏ¤Ê·ÓÙÂ˜, ¯·ÚÙÈ¿
˘ÁÂ›·˜ Ô˘ ÍÂÙ˘Ï›ÁÔÓÙ·È ÔÏfiÎÏËÚ· Ì’ ¤Ó· ¿ÁÁÈÁÌ·; ª¿ÏÏÔÓ Î¿ÙÈ ÈÔ
ÙÛ·¯›ÓÈÎÔ, ·ÏÏ¿ ÂÍ›ÛÔ˘ ÂÌÓÂ˘ÛÌ¤ÓÔ.

ñ ŸÛÔ ÁÈ· ·‡ÚÈÔ… Ú¤ÂÈ Ó· Î¿Óˆ ÔˆÛ‰‹ÔÙÂ ÙÔ ‰ÂÎ·‹ÌÂÚÔ
ÓÙÔ˘˜ ÌÔ˘, Ó· Î˘ÎÏÒÛˆ Ì·ÓÈˆ‰Ò˜ fiÛÂ˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ˜ Ù·ÈÓ›Â˜ ÌÔ-
ÚÒ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ¿ ÌÔ˘ (ÎÈ ·˜ ÌËÓ ÙÈ˜ ‰ˆ fiÏÂ˜… ∂›Ó·È ÔÏ‡ ÎÔ˘Ï
·›ÛıËÛË Ó· ‚¿˙ÂÈ˜ Î˘ÎÏ¿ÎÈ· Î·È Ó· Î¿ÓÂÈ˜ Û¯¤‰È·), Ó· ÎÏ¤„ˆ ÛÂÈÚ¿
ÛÙ· ÂÎ‰ÔÙ‹ÚÈ· Î·È Ó’ ·Ú¯›Ûˆ Ï›ÁÔ Ó· ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›˙ÔÌ·È ÁÈ·Ù› ÓÈÒıˆ
·ÓÙÂÏÒ˜ ¯·Ì¤ÓÔ˜ ÛÙÔ ÊÂÛÙÈ‚·ÏÈÎfi ¿ÂÈÚÔ.

Sotiris Babatzim (donkihotis@hotmail.com)

EÌ·ÓÔ˘¤Ï ™ÂÓÈ¤: MÂ
ı˘Ì¿ÛÙÂ ÛÙËÓ Ù·ÈÓ›·
ºÚ¿ÓÙÈÎ, T· Ì·‡Ú·
ÊÂÁÁ¿ÚÈ· ÙÔ˘ ¤ÚˆÙ·, 
H ¤Ó·ÙË ‡ÏË. E, ÏÔÈfiÓ,
ÂÁÒ Â›Ì·È…

£ÂÛÛ·ÏÔÓÈÎÈfi˜ ÛÂ ÏÂˆÊÔÚÂ›Ô: BÚÂ Ô‡ ÙËÓ Í¤Úˆ, Ô‡ ÙËÓ Í¤Úˆ…
ÁÓˆÛÙ‹ Ê˘ÛÈÔÁÓˆÌ›·!

Φεστιβάλ Nο. 46
αν ήταν αντρικό παπούτσι, OK.

BÈÙfiÚÈÔ: ¢ÂÓ Í¤Úˆ ÔÈ· Â›Ó·È, ·ÏÏ¿
¤¯ÂÈ ÊˆÙÔÁ¤ÓÂÈ·.
M·Ì·Ù˙›Ì: TÂÏÈÎ¿ ‹‰ËÍÂ ‹ ‰ÂÓ
‹‰ËÍÂ;

•·ÓıÈ¿ 46Ô˘:
– EÁÒ ‰ÂÓ Â›¯· ÛÎÔfi Ó·
Á›Óˆ ·Ê›Û·, ÁÈ· Ó· ¤Ûˆ
·Ó¤‚ËÎ·. K·È ÙÒÚ· fiÏÔÈ
·Ó·ÚˆÙÈÔ‡ÓÙ·È ÔÈ· Â›Ì·È.
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Σε ένα πάντοτε σκληρά ανταγωνιστικό τερέν όπως αυτό των
κορυφαίων φεστιβάλ του κόσµου (Κάνες, Βερολίνο, Βενετία)
–κακά τα ψέµατα– ο αριθµός των µεγάλων και δη χολιγουντια-
νών ονοµάτων που µπορεί να προσελκύσει κάθε διευθυντής α-
ποτελεί εσχάτως το κλειδί για κάθε είδους δηµοσιότητα και ί-
σως τελικά και για την ίδια τη βιωσιµότητα. Πόσο µάλλον όταν
απειλείσαι από το πολύ κοντινό ηµερολογιακά και δίπλα σε αµε-
ρικανικό έδαφος Τορόντο ή όταν προαναγγέλλεται δηµιουργία
νέου φεστιβάλ στη Ρώµη και µάλιστα µε αµερικανικά κεφάλαια!
Μπορεί, λοιπόν, η φετινή Βενετία να παρουσιάστηκε συνολικά
συρρικνωµένη (την πλήρωσε κυρίως το τµήµα Ορίζοντες) µε τη
δικαιολογία ότι εξαιτίας των πολύ αυστηρών µέτρων ασφαλείας
ο αριθµός των προβολών έπρεπε να µειωθεί ώστε να υπάρχει
χρόνος για τους ελέγχους, περίσσεψε όµως η παρέλαση ηχη-
ρών ονοµάτων από τις ΗΠΑ. Ο διευθυντής του φεστιβάλ Μάρ-
κο Μίλερ, στη δεύτερη θητεία του, έριξε όλο το βάρος στις πα-
ρυφές του Χόλιγουντ, ρίσκαρε καλώντας εννιά συνολικά ταινίες
στο επίσηµο πρόγραµµα και τελικά πέτυχε διάνα. Ο Τζόρτζ
Κλούνι, βλέπετε, δεν έφερε στη Μόστρα µόνο το χαµόγελο και
τη λάµψη του, αλλά και αναµφισβήτητα την πλέον πολιτική ταινία
της χρονιάς επιβεβαιώνοντας ότι το ντεµπούτο του Εξοµολογή-
σεις ενός Επικίνδυνου Μυαλού δεν ήταν τυχαίο. Το Goodnight and
Good Luck, αν και τοποθετηµένο στην περίοδο που βασίλευε ο
µακαρθισµός, αποτελεί έναν εκπληκτικό αναχρονισµό και ένα
ζοφερό καθρέφτη της διακυβέρνησης Μπους και την ίδια στιγ-
µή µια από τις αιχµηρές αναλύσεις για την απαξίωση της τηλεό-
ρασης ως εργαλείο πληροφόρησης. Η µέγιστη ωστόσο δικαίωση
του Μίλερ ήρθε µε το Χρυσό Λιοντάρι του Ανγκ Λι για το
Brokeback Mountain, για πολλούς την πιο πλήρη δηµιουργία του
σπουδαίου σκηνοθέτη και σίγουρα κάτι περισσότερο από τη

µονοδιάστατη ετικέτα γκέι γουέστερν που προσπάθησαν να του
κολλήσουν. Θυµίζουµε ότι την ταινία είχαν απορρίψει οι Κάνες
επαναλαµβάνοντας την περσινή γκάφα τους µε το Μυστικό της
Βέρα Ντρέικ του Μάικ Λι. Οσο για το υπόλοιπο πρόγραµµα, οι
γαλλικές συµµετοχές κράτησαν ψηλά τον πήχη µε την αναπόλη-
ση του γαλλικού Μάη µέσα από τα µάτια του αυτόπτη µάρτυρα
Φιλίπ Γκαρέλ (Les Amantes Regulaires), τον µοντέρνο αναχρονι-
σµό του Πατρίς Σερό (Gabrielle) και τη στιβαρή µατιά του Λο-
ράν Καντέ (Vers le Sud) για άλλη µια φορά στον κόσµο της εργα-
σίας, εδώ στους «εργάτες του έρωτα» στην Αιτή του ’70 που ό-
µως µοιάζει τόσο κοντινή και γνώριµη. Οσο για την Ασία, ο Τα-

κέσι Κιτάνο απογοήτευσε βαθιά µε το
ο-θεός-να-το-κάνει-φελινικό Takeshis,
ευτυχώς όµως υπήρχε ο Παρκ Τσαν-
Γουκ µε το τελευταίο µέρος και ιδανι-
κό κλείσιµο της «τριλογίας της εκδίκη-
σης»  Sympathy for Lady Vengeance, πα-
ραδόξως πιο κοντά στο µινιµαλιστικό
κλίµα της αγαπηµένης αρσενικής του
εκδοχής Sympathy for Mr.Vengeance.
Οι ανακαλύψεις βέβαια σε όλα τα φε-
στιβάλ του κόσµου περνούν µέσα α-
πό τα παράλληλα τµήµατα και η Βενε-
τία δεν θα µπορούσε να αποτελεί ε-
ξαίρεση. Η σοδειά µπορεί να µην ή-
ταν µεγάλη σε µια χρονιά, έτσι και αλ-
λιώς απογοητευτική για το σινεµά του
κόσµου, αλλά τα διαµαντάκια υπήρξαν
για όσους ήθελαν να ψάξουν. Κρατάµε
τουλάχιστον ένα, το εντυπωσιακό  13

(Tzameti) από τη Γεωργία δια χειρός του 26χρονου Gela
Babluani που φαίνεται να αγαπάει τόσο τους µεγάλους δηµι-
ουργούς της πατρίδας του όσο και το σινεµά της υψηλής αδρε-
ναλίνης φτιάχνοντας ένα αριστοτεχνικής οικονοµίας ασπρόµαυ-
ρο υπαρξιακό νουάρ. ∆εν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι η ταινία
κλείστηκε επιτόπου για το διαγωνιστικό του Σάντανς ενώ η
ΜΚ2 του Μαρίν Καρµίτζ που έχει αναλάβει τις διεθνείς πωλή-
σεις οργάνωσε στο Τορόντο ανεπίσηµες (βλέπε «παράνοµες»)
προβολές για αγοραστές προκαλώντας ένα µίνι σκάνδαλο. Ο
δρόµος προς τις ΗΠΑ που λέγαµε…

Λευτέρης Aδαµίδης

Φεστιβάλ Βενετίας 2005: Ο δρόµος προς τις ΗΠΑ

Οι εκδόσεις του 46ου Φεστιβάλ 
Το Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Θεσσαλονίκης συνεχίζει και φέτος το
εκδοτικό του έργο παρουσιάζοντας 11 νέες εκδόσεις που αντιστοιχούν
στα κινηµατογραφικά αφιερώµατα της φετινής διοργάνωσης. Από αυτές
οι 8 είναι µονογραφίες δηµιουργών και οι 3 παρουσιάσεις εθνικών κινη-
µατογραφιών.
Η φετινή προσπάθεια είναι να µπορέσουν οι εκδόσεις να καλύψουν και
τις ανάγκες του διεθνούς κοινού του Φεστιβάλ. Έτσι, οι εκδόσεις που
αφορούν στον Μεξικανικό, τον Νέο Ιρλανδικό και τον Νέο ∆ανέζικο
Κινηµατογράφο είναι δίγλωσσες (ελληνικά και αγγλικά) και το ίδιο συµ-
βαίνει µε τη µονογραφία του Μάικλ Γουίντερµποτοµ, η οποία στηρίζε-
ται αποκλειστικά σε κείµενα βρετανών κινηµατογραφικών κριτικών σε
επιλογή του επίσης βρετανού Philip Kemp.
Επίσης, για πρώτη φορά φέτος το Φεστιβάλ εκδίδει µία µονογραφία,
αυτή για τον Νίκο Παπατάκη, η οποία στο µεγαλύτερό της µέρος απο-
τελείται από πρωτότυπο κείµενο που έχει γραφεί ειδικά για το σκοπό
αυτόν από τον Γιάννη Κονταξόπουλο. Όλα τα εισαγωγικά κείµενα των
επιµελητών των εκδόσεων αποτελούν και αυτά µε τη σειρά τους συνο-
λικές αναφορές στο έργο των δηµιουργών και ταυτόχρονα πρωτότυπη
συνεισφορά όχι µόνον στην ελληνική αλλά και στην παγκόσµια βιβλιο-
γραφία στις περιπτώσεις των δηµιουργών µε διεθνή απήχηση: του Νί-
κου Σαββάτη για τον Χου Χσιάο-χσιέν, του Μπάµπη Ακτσόγλου για τον
Πατρίς Σερό, του ∆ηµήτρη Μπάµπα για τον Σεϊτζούν Σουζούκι, της
Στέλλας Θεοδωράκη για την Αντουανέττα Αγγελίδη, του ∆ηµήτρη Κερ-
κινού για τον Γιώργο Πανουσόπουλο και τον Κουτλούγκ Αταµάν.

Tιµώµενοι και προσκεκληµένοι

Στην τελετή έναρξης του 46ου Φεστιβάλ Kινηµατογράφου Θεσσαλονί-
κης αναµένεται να παραστούν, µεταξύ άλλων, οι τιµώµενοι του Φεστιβάλ
Νίκος Παπατάκης –στο έργο του οποίου πραγµατοποιείται αφιέρω-
µα– και Ντιν Ταβουλάρης –η έκθεσή του θα εγκαινιαστεί το Σάββατο
19 Νοεµβρίου στο Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, οι Μεξικα-
νοί σεναριογράφοι Κάρλος Κουαρόν (αδελφός του σκηνοθέτη Αλφόν-
σο Κουαρόν) και Γκιγιέρµο Αριάγα, η σκηνοθέτης Αλίσια Σέρσον, η ο-
ποία συµµετέχει στο ∆ιεθνές ∆ιαγωνιστικό τµήµα µε την ταινία της Play,
ο σκηνοθέτης Έντο Μπερτόλιο και ο παραγωγός Γουόλτερ Στέντινγκ
της ταινίας Face Addict που παρουσιάζεται ως Ειδική Προβολή, ο Κορεά-
της σκηνοθέτης Παρκ Τσαν-γουκ, του οποίου η Τριλογία της Εκδίκη-
σης (Sympathy for Mr.Vengeance, Oldboy και Η εκδίκηση µιας κυρίας) πα-
ρουσιάζεται επίσης ως Ειδική Προβολή και οι Αµερικανοί Τζέι και
Μαρκ Ντάπλας (Η πολυθρόνα) που συµµετέχουν στο τµήµα «Νέοι Α-
µερικανοί» των Ηµερών Ανεξαρτησίας.
Μέσα στις πρώτες τρεις µέρες το παρών θα δώσουν: ο Τούρκος σκηνο-
θέτης Κουτλούγκ Αταµάν, για τον οποίο πραγµατοποιείται αφιέρωµα
στο τµήµα Ματιές στα Βαλκάνια, ο σκηνοθέτης Ραµίν Μπαχράνι, ο ο-
ποίος διαγωνίζεται µε την ταινία Άντρας σπρώχνει καρότσι, ο Μεξικανός
σκηνοθέτης Κάρλος Καρέρα (Το πάθος του πατέρα Αµάρο), η σκηνοθέ-
της-video artist Μιράντα Τζουλάι (Εγώ εσύ και όλοι οι γνωστοί) από το
τµήµα «Κάποιος να τους προσέχει» των Ηµερών Ανεξαρτησίας, η
actors’ coach Καθλίν Λέσλι, που θα δώσει masterclass και ο Κορεάτης
σκηνοθέτης Κιµ Τζι-γουν, τον οποίο οι Ηµέρες Ανεξαρτησίας τιµούν
φέτος µε ένα αφιέρωµα.
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ΓIA THN TAYTOTHTA TOY ΦEΣTIBAΛ
Tο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, ένα φεστιβάλ
πρώτων και δεύτερων ταινιών στο διεθνές του
τµήµα και πανόραµα της πρόσφατης παραγω-
γής στο ελληνικό, είναι εξ ορισµού αφιερωµέ-
νο στους νέους δηµιουργούς και τη νέα δηµι-
ουργία. Πάνω σ' αυτήν ακριβώς την ιδιαιτερό-
τητά του, οικοδοµούµε µια συνολική, συνεπή
και αναγνωρίσιµη ταυτότητα. Θέλουµε το Φε-
στιβάλ µας, µε όλο και ευρύτερους τους διε-
θνείς του ορίζοντες, µε σταθερή την εµµονή
του στην ανεξάρτητη παραγωγή και τη νεανική
δηµιουργία, ευαίσθητο κάθε φορά στις νέες
τάσεις και τις πρωτότυπες ιδέες, ανοικτό στον
ζωντανό, δηµιουργικό, τολµηρό διάλογο, να εί-
ναι το Φεστιβάλ του καινούργιου και του δια-
φορετικού.

ΓIA TON ΧΟΥ ΧΣΙΑΟ-ΧΣΙΕΝ
Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να δει τις ται-
νίες ενός δηµιουργού, ο οποίος διαθέτει την ι-
κανότητα να παρασύρει τους θεατές του σε έ-
ναν κόσµο αδιάκοπης κίνησης: ανάµεσα στην
αυτοβιογραφία και την κοινωνική καταγραφή,

στην υποκειµενικότητα
της ανθρώπινης περιπέ-
τειας και την αντικειµενι-
κότητα της ώριµης σκέ-
ψης, στην ιστορική συνει-
δητότητα και την ενάρ-
γεια της µνήµης, οι εικό-
νες αυτού του ευφάντα-
στου ασιάτη γίνονται αλη-
θινή απόλαυση στα µάτια
και την ψυχή του δυτικού
θεατή.

ΓIA TON PATRICE
CHÉREAU
Το 46ο Φεστιβάλ Θεσ-
σαλονίκης παρουσιάζει
και τις εννιά ταινίες µεγά-
λου µήκους του Patrice
Chereau θέλοντας να τι-
µήσει ένα σηµαντικό,
πρωτότυπο κι αεικίνητο
δηµιουργό. Ελπίζουµε
πως το κοινό του Φεστι-
βάλ, έχοντας την ευκαιρία
να δει συγκεντρωµένες
όλες τις ταινίες του, θα
µπορέσει να εκτιµήσει
πολύ καλύτερα το ξεχω-
ριστό ύφος και την ουσία
της ουσία της προβληµα-
τικής του.

ΓIA TON MICHAEL WINTERBOTTOM
Tο σινεµά του Winterbottom αποτελεί ένα µο-
ντέλο παραγωγής, όχι µόνο για την ταχύτητα
διεκπεραίωσης κάθε ταινίας, αλλά και για την
εφευρετικότητα µε την οποία προσεγγίζει µε
µηδαµινά µέσα πολυδάπανους, συνήθως, κινη-
µατογραφικούς τοµείς, όπως είναι η επιστηµο-
νική φαντασία ή η ιστορική ταινία.
Το 46ο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης υποδέχεται
τον σηµαντικό αυτόν βρετανό δηµιουργό,
προβάλλοντας το σύνολο του κινηµατογραφι-
κού του έργου, όπως και την τελευταία απρό-
βλητη ακόµα στην Ελλάδα, ταινία του, Tristram
Shandy:A Cock and Bull Story, ως ένα µικρό δείγ-
µα της εκτίµησης σε ένα συνεχώς υπό ανανέ-
ωση φιλµικό έργο, αναπόσπαστο τµήµα αυτού
που αποκαλούµε σύγχρονο σινεµά.

ΓIA TON ΝΙΚΟ ΠΑΠΑΤΑΚΗ
Ο κόσµος του Νίκου Παπατάκη είναι ολότελα
προσωπικός και ιδιόµορφος. Αποτελείται, κατ’
αρχήν, από τις πέντε ταινίες που γύρισε ο ί-
διος καλύπτοντας το χρονικό διάστηµα µιας

ολόκληρης τριακονταετίας.
Ανάµεσα στις Αβύσσους του 1960 και τους
Ισορροπιστές του 1991 θα γυρίσει Τους βο-
σκούς της συµφοράς (1967), µε πρωταγωνιστή
τον λούµπεν-βοσκό που η τύχη του µοιάζει να
αποτυπώνει την έλευση της δικτατορίας, τη
Gloria mundi (1975) µε πρωταγωνίστρια την
τροµοκράτισσα που υποβάλλεται σε βασανι-
στήρια και τη Φωτογραφία (1986) που κωµικο-
τραγικά αποδίδει τη µοναχικότητα και την α-
πελπισία του εξόριστου, ακόµα κι εκείνου που
διαλέγει την εξορία του.
Ελπίζουµε πως µέσα από τις ταινίες το κοινό
θα γνωρίσει καλύτερα το ταξίδι αυτού του µο-
ναχικού έλληνα της διασποράς και θα συνοµι-
λήσει µε έναν κόσµο ανατρεπτικής ζωντάνιας,
κινηµατογραφικής και κοινωνικής.

ΓIA TON  ΓΙΩΡΓΟ ΠΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟ
Ο Γιώργος Πανουσόπουλος δεν είναι απλώς
ένας άξιος σκηνοθέτης. Είναι ίσως ο µόνος κι-
νηµατογραφικός δηµιουργός που είναι ικανός
να παίξει το ρόλο του σκηνοθέτη µιας ταινίας
αλλά και του διευθυντή φωτογραφίας, του κά-
µεραµαν, του µοντέρ, του σεναριογράφου και,
φυσικά, του παραγωγού. Η επαγγελµατική
γνώση και η δεξιότητα που έχει αναπτύξει σε
όλους αυτούς τους τοµείς, συνθέτουν µια α-
ντίληψη και ένα πάθος για τη δουλειά του που
φέρνει στον νου αναγεννησιακή προσωπικό-
τητα.

ΓIA THN ΑΝΤΟΥΑΝΕΤΤΑ ΑΓΓΕΛΙ∆Η
Η εντελώς προσωπική, οριακή αφήγηση της
Αντουανέττας Αγγελίδη αντλεί τα υλικά της α-
πό µια βαθιά γνώση του ευρωπαϊκού πολιτι-
σµού, χωρίς να παραβλέπει το στοιχείο της ε-
ντοπιότητας και το ιδιαίτερο της γυναικείας
κατάστασης. Αυτές οι πρώτες ύλες προς επε-
ξεργασία, προς αποδόµηση, περιλαµβάνουν
κείµενα, ταινίες, ζωγραφικούς πίνακες. Με τη
ζωγραφική, όπως εξοµολογείται η ίδια, η σχέ-
ση της είναι εξαιρετικά ισχυρή: «ο πρώτος τό-
πος µέσα από τον οποίο είχα την τύχη να
νιώσω τη συµπύκνωση των πραγµάτων που
τρέφουν τη ζωή µας».

ΓIA TON ΣΕΪΤΖΟΥΝ ΣΟΥΤΖΟΥΚΙ
Στόχος µας είναι κυρίως να κάνουµε ευρύτερα
γνωστό ένα σκηνοθέτη που δεν θεωρεί κανέ-
ναν κανόνα αµετακίνητο και επιτίθεται αδιάκο-
πα στα στερεότυπα, την ίδια στιγµή που εργά-
ζεται µέσα στα πλαίσια ενός αυστηρού συστή-
µατος παραγωγής. Γιατί αυτού του τύπου η α-
σταµάτητη αµφισβήτηση και εξέγερση ενάντια
σε κάθε τι το προφανές, που περιέχονται στο
έργο του Σουζούκι, είναι που λειτουργεί σαν
οξυγόνο για την τέχνη του κινηµατογράφου
και την ανανεώνει.

ΓIA TON BITOPIO ΣTOPAPO
Για το µέγεθος της καλλιτεχνικής του προσωπι-
κότητας ακούγονται περίπου αυτονόητοι οι
τίτλοι του µοναδικού εν ζωή διευθυντή φωτο-
γραφίας που έχει βραβευθεί µε τρία Όσκαρ
και του δεύτερου Ευρωπαίου που έχει τιµηθεί
για το σύνολο του έργου του από την
American Society of Cinematographers. Η έκ-
θεση φωτογραφίας του, συµπληρώνει το πορ-
τραίτο του ανθρώπου και των αναζητήσεών
του. Το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης φιλοξενεί την
έκθεση φωτογραφίας του Βιττόριο Στοράρο
δίνοντας στο ελληνικό κοινό τη δυνατότητα να
γνωρίσει ακόµα µια πλευρά του ιδιοφυούς αυ-
τού κινηµατογραφιστή.

ΓIA TON ΝΤΙΝ ΤΑΒΟΥΛΑΡΗΣ
Τα σκηνικά µιας ταινίας φτιάχνονται για να ξη-
λωθούν, να κατεδαφιστούν - συχνά την επόµενη
µέρα του γυρίσµατος. ∆εν έχουν την τύχη των
πινάκων ζωγραφικής, των γλυπτών ή των αρχιτε-
κτονηµάτων. Όµως από τη στιγµή που έχουν α-
παθανατιστεί στο σελιλόιντ ταινιών, όπως αυτές
που περιλαµβάνονται στη φιλµογραφία του Ντιν
Ταβουλάρη, παραµένουν ζωντανά, πολύ πιο ζω-
ντανά από τα πραγµατικά σκηνικά της ζωής µας.
Οι ταινίες που αγαπάµε αποτελούν έναν προνο-
µιακό χώρο στον οποίο αναφερόµαστε, ένα χώ-
ρο στον οποίο ζούµε, συχνά πιο αληθινό από το
χώρο της ίδιας της ζωής µας. Και ο Ντιν Ταβου-
λάρης είναι αναµφισβήτητα ένας από τους κυ-
ριότερους αρχιτέκτονές του. Γι’ αυτό τον τιµού-
µε και τον ευχαριστούµε από καρδιάς.

“Η ιστορία της πόλης, πορεύεται τα τελευταία 46 χρόνια παράλληλα και µε την ιστορία του Φεστιβάλ
Κινηµατογράφου. Αυτή η πολύχρωµη γιορτή του κινηµατογράφου είναι η καλύτερη ευκαιρία, αφορµή και
αιτία να ανακαλύψετε τη Θεσσαλονίκη, την πόλη µε τα πολλά πρόσωπα. Όσοι την επισκέπτεστε για πρώτη
φορά, όσοι έχετε ξαναέρθει, αλλά και οι ίδιοι οι κάτοικοί της.”

∆ιευθύντρια 
του Φεστιβάλ Kινηµατογράφου Θεσσαλονίκης

Mουζάκη∆έσποινα

‘‘Καλώς ήλθατε στο 46ο Φεστιβάλ Κινηµατογράφου.

Kαλώς ήλθατε στη Θεσσαλονίκη.

Ραντεβού στις αίθουσες προβολής!

Τα φώτα χαµηλώνουν…

’’
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[ XOY XΣIAO XΣIEN ] 
Kαφέ Λιµιέρ / Kohi jikou (Iαπωνία-Tαιβάν, 2004)

Η νεαρή δηµοσιογράφος Γιόκο έχει
µόλις επιστρέψει στο Τόκιο από ένα
ταξίδι της στην Ταϊβάν, όπου έδωσε
µαθήµατα ιαπωνικών. Επισκέπτεται έ-
να βιβλιοπωλείο, αναζητώντας στοι-
χεία για έναν Ταϊβανό συνθέτη κλασι-
κής µουσικής, που έζησε στην Ιαπω-

νία, τον Τζιανγκ Γουέν-γε. Ο ιδιοκτήτης του βιβλιοπωλείου Χατζίµε είναι
φίλος της και έχει ένα παράξενο χόµπι: ηχογραφεί τους ήχους και τους
θορύβους των τρένων. Η Γιόκο παίρνει το τρένο και πηγαίνει να συναντή-
σει τους γονείς της, για µια οικογενειακή τελετουργία στη µνήµη των νε-
κρών. Κατά τη διάρκεια του οικογενειακού γεύµατος, τούς ανακοινώνει ό-
τι είναι έγκυος και πως δεν σκοπεύει να παντρευτεί.

» Ciné Φρίντα Λιάππα, 13:00

Xαριτωµένο κορίτσι / Jiu shi liu-liu de ta (Tαιβάν, 1980)
Η Παν Γουέν-τσι είναι το µοναδικό
παιδί ενός αυστηρού βιοµήχανου. Από
την παιδική της ηλικία, όλη της η ζωή
έχει καθοριστεί και σχεδιαστεί από τα
πριν. Ακόµα και ο µελλοντικός της σύ-
ζυγος, που σπουδάζει στη Γαλλία και

δεν τον έχει γνωρίσει ακόµα, έχει επιλεγεί από τον πατέρα της. Όταν η
οικογένειά της αρχίζει να προετοιµάζει το γάµο της, χωρίς να την έχει ε-
νηµερώσει, η Γουέν-τσι αποφασίζει να περάσει ένα διάστηµα περισυλλο-
γής στο σπίτι µιας θείας της. Εκεί γνωρίζεται µε τον Τα-κανγκ, έναν νεα-
ρό πολιτικό µηχανικό που βρίσκεται στο ίδιο µέρος για δουλειές.

» Ciné Φρίντα Λιάππα, 18:00

Xαρούµενος άνεµος / Fenger titacai (Tαιβάν, 1981)
Ένα τηλεοπτικό συνεργείο φτάνει
σ’ ένα παραθαλάσσιο χωριό, για τα
γυρίσµατα µιας διαφηµιστικής ται-
νίας για κάποιο απορρυπαντικό. Η
Χσινγκ- χούι, φωτογράφος σκηνής,
αποµακρύνεται από τον τόπο των
γυρισµάτων και περιπλανάται στο
χωριό. Κάποια στιγµή βλέπει, πλάι

σ’ έναν πλανόδιο πωλητή, ένα νεαρό, τον Τσιν-τάι που παίζει φλογέρα.
Κάτι πάνω του τραβά την προσοχή της. Αργότερα µαθαίνει πως ο νεα-
ρός είναι τυφλός. Όταν επιστρέφει στην Ταϊπέι, όπου συζεί µε τον Τσεν,
τον σκηνοθέτη του φιλµ, συναντά τυχαία τον Τσιν-τάι…

» Ciné Φρίντα Λιάππα, 23:00

[ ΠATPIΣ ΣEPO ] 
Σαρκική εξάρτηση / Intimacy (M. Bρετανία-Γαλλία, 2000)

Ο Τζέι, ένας αποτυχηµένος µουσι-
κός που έχει εγκαταλείψει την οι-
κογένειά του και τώρα εργάζεται ως
µπάρµαν, υποδέχεται στο ακατά-
στατο διαµέρισµά του µια γυναίκα.
Όπως κάθε Τετάρτη, το ταξί την
περιµένει απέξω. Χωρίς να µιλή-
σουν σχεδόν καθόλου, οι δυο τους

κάνουν άγριο σεξ. Ύστερα, εκείνη φεύγει. Μια µέρα, ο Τζέι αισθάνεται
την ανάγκη να µάθει την ταυτότητα της άγνωστης ερωµένης του…

» Ciné Φρίντα Λιάππα, 15:30

Βιτόριο Στοράρο
Κινηµατογραφιστής (Πρόεδρος)
Ρώµη, 1940. Σπούδασε φωτογραφία στο
Centro Sperimentale di Cinematografia.
Έχει συνεργαστεί µε σκηνοθέτες όπως
οι: Μπερνάρντο Μπερτολούτσι, Ντάριο
Αρτζέντο, Φράνσις Κόπολα, και Κάρλος
Σάουρα. Έχει κερδίσει τρία βραβεία
Όσκαρ για τις ταινίες Αποκάλυψη τώρα,
Οι Κόκκινοι και Ο τελευταίος αυτοκράτορας.

Έγραψε την τριλογία Storaro: Γράφοντας µε φως, στην οποία βασίζε-
ται η έκθεση φωτογραφίας του. Το όνειρό του είναι να πετύχει
την αναγνώριση του όρου «∆ηµιουργός Φωτογραφίας» για όλους
τους κινηµατογραφιστές του κόσµου. Θεωρείται από τους κορυ-
φαίους κινηµατογραφιστές στον κόσµο σήµερα.

Λοτζ Κέριγκαν
Σκηνοθέτης
Ο Λοτζ Κέριγκαν ζει και εργάζεται στη
Νέα Υόρκη. Σκηνοθέτησε τις ταινίες
Κόντρα ξύρισµα (1994), Κλερ Ντόλαν
(1998) και Keane (2004), οι οποίες απέ-
σπασαν θετικές κριτικές.

Σοτιγκί Κουγιατέ
Ηθοποιός, Θεατρικός Σκηνοθέτης
Μπαµάκο, Μάλι, 1936. ∆ιετέλεσε καλλιτε-
χνικός διευθυντής του Μπαλέτου και
του Θεάτρου του Βόλτα. Συνεργάζεται
µε τον Πίτερ Μπρουκ εδώ και 20 χρό-
νια. Έχει ανεβάσει θεατρικά έργα στην
Ευρώπη και στην Αφρική, πολλά από τα
οποία διασκεύασε ή έγραψε ο ίδιος, και
είναι ιδρυτής του Θεάτρου Μαντέκα

στο Μπαµάκο. Ως ηθοποιός, έχει εµφανιστεί σε ταινίες, τηλεται-
νίες και τηλεοπτικές σειρές. Έχει λάβει διεθνείς διακρίσεις και
βραβεία για το έργο του ως ηθοποιός.

Νατάσα Ρενιέ
Ηθοποιός
Σπούδασε δραµατικές τέχνες στο
INSAS των Βρυξελών και τραγούδι µε
την Joëlle Vautier και την Raymonde
Viret. Έχει εµφανιστεί σε ταινίες σκη-
νοθετών όπως οι Ερίκ Ζονκά, Πασκάλ
Μπονιτσέρ, Εµανιέλ Μπουρντιέ, Σαντάλ
Ακερµάν και Φρανσουά Οζόν. Το 1997
έλαβε τα βραβεία Jean Vigo και Jean

Carmet για το ρόλο της στην ταινία Encore του Πασκάλ Μπονι-
τσέρ. Το 1998 έλαβε το βραβείο καλύτερης ηθοποιού για το
ρόλο της στην ταινία Η ονειρεµένη ζωή των αγγέλων του Ερίκ
Ζονκά, για τον οποίο έλαβε επίσης το Ευρωπαϊκό Βραβείο Κα-
λύτερης Ηθοποιού και το Σεζάρ Μεγαλύτερης Ελπίδας.

Λεονάρδο 
Γκαρσία Τσάο
Κριτικός Κινηµατογράφου
Πόλη του Μεξικού. Κριτικός κινηµατο-
γράφου και τέως ανταποκριτής του
«Variety» στο Μεξικό, διετέλεσε διευ-
θυντής προγράµµατος του Φεστιβάλ
της Γουαδαλαχάρα. Είναι ο κριτικός κι-
νηµατογράφου της µεγάλης µεξικανι-

κής ηµερησίας εφηµερίδας «La Jornada». ∆ιδάσκει κινηµατο-
γράφο στο Centro de Capacitacion Cinematografica και έχει
τον ρόλο του συµβούλου σε διάφορα διεθνή φεστιβάλ κινηµα-
τογράφου.

Ούλριχ 
Φέλσµπεργκ
Παραγωγός
Από την αρχή της δεκαετίας του ’80,
διετέλεσε παραγωγός και συµπαραγω-
γός περισσοτέρων από 60 ταινίες, συ-
νεργαζόµενος µε σκηνοθέτες όπως οι:
Τοµάς Γκουτιέρες-Αλέα, Τζούλιαν Τε-
µπλ, Στίβεν Φρίαρς και Κάρλος Σάουρα.

Ήταν παραγωγός 9 ταινιών του Βιµ Βέντερς, µεταξύ των οποίων
του Million Dollar Hotel (Αργυρή Άρκτος, Βερολίνο 2000), καθώς
και το Πέρα από τα σύννεφα των Βιµ Βέντερς και Μικελάντζελο
Αντονιόνι. Ήταν παραγωγός του Buena Vista Social Club που έλα-
βε το Ευρωπαïκό Βραβείο Καλύτερου Ντοκιµαντέρ για το 1999.
Το 2000 ήταν υποψήφιος για Όσκαρ ως παραγωγός του Buena
Vista Social Club.

Aντουανέττα 
Αγγελίδη
Σκηνοθέτις
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1950. Ζωγρα-
φίζει από πάντα. Σπούδασε αρχιτεκτο-
νική στο Εθνικό Μετσόβειο Πολυτε-
χνείο, σκηνοθεσία και µοντάζ στο
Institut des Hautes Edutes
Cinématographiques (IDHEC) στο Πα-

ρίσι και θεωρία κινηµατογράφου µε τον Christian Metz, στην
École des Hautes Etudes en Sciences Sociales. ∆ιδάσκει Κινηµα-
τογράφο στο Πανεπιστήµιο της Θεσσαλίας.

H KPITIKH E¶ITPO¶H TOY ¢IE£NOY™ ¢IA°øNI™TIKOY

H KPITIKH E¶ITPO¶H TH™ FIPRESCI
Kirill RAZLOGOV
Ρωσία (Πρόεδρος)

Magda MIHAILESCU
Ρουµανία

John HARKNESS
Καναδάς

Annika GUSTAFSSON
Σουηδία

Loukas KATSIKAS
Ελλάδα
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Το χαρακτήρισαν καφκικό εφιάλτη, σύγχρονη παραλλαγή του µύθου του
Οιδίποδα, διεστραµµένο ροµάντσο, παρανοϊκό θρίλερ, ταινία εξωτικού
τρόµου, δείγµα µεταµοντέρνου µηδενισµού, αλληγορία για τη σύγχρονη
Κορέα, επίδειξη σκηνοθετικής βιρτουοζιτέ και πολλά ακόµα. Κέρδισε το
Μεγάλο Βραβείο της Επιτροπής στο Φεστιβάλ των Κανών το 2004, αλλά
κυρίως τα διθυραµβικά σχόλια των κυνηγών του καινούριου, που έβαλαν
το όνοµα του Παρκ Τσαν Γου δίπλα σε αυτά των µεγάλων πρωτοπόρων
της κινηµατογραφικής εικόνας. Μύθος ή πραγµατικότητα;
Το Old Boy είναι εδώ για να λύσει τυχόν απορίες ή να περιπλέξει ακόµα
περισσότερο την αινιγµατική του ποιότητα. ∆εύτερο µέρος µιας τριλο-
γίας πάνω στο θέµα της εκδίκησης (µαζί µε τα Sympathy for Mr
Vengeance και Sympathy for Lady Vengeance) και βασισµένο στο οµώνυµο
γιαπωνέζικο manga των Minegishi Nobuaki - Tsuchiya Garon, το Old Boy
ξεκινάει µε ένα µυστήριο και καταλήγει σαν µια κλασική τραγωδία, α-

φού στο µεταξύ µας έχει παραδώσει γυµνή στο πιάτο την ανθρώπινη
καρδιά.
Ο αφηγηµατικός και σκοτεινός του λαβύρινθος έχει αφετηρία µια βρο-
χερή νύχτα στη Σεούλ, κάπου στα τέλη του 1980. Ένας µεθυσµένος και
µάλλον αποκρουστικός τύπος, συλλαµβάνεται και κρατείται από την α-
στυνοµία για αλητεία, φορώντας στην πλάτη φτερά αγγέλου, δώρο για
τα γενέθλια της κόρης του, τα οποία έχασε. Λίγο µετά πέφτει θύµα α-
παγωγής από αγνώστους και για 15 χρόνια παραµένει έγκλειστος σε έ-
να τρισάθλιο κελί, χωρίς καµία εξήγηση. Όταν τον αφήνουν ελεύθερο
(και εξοπλισµένο µε χρήµατα, κινητό τηλέφωνο και ακριβά ρούχα) είναι
πια ένας µοντέρνος Μόντε Χρίστο που διψάει για εκδίκηση, αφού
πρώτα λύσει το µυστήριο του ποιος και γιατί ενορχήστρωσε την τιµω-
ρία του. Η απάντηση θα έρθει στο τέλος, από ένα συµβάν της εφηβικής
σχολικής του ζωής, αφού πρώτα πληρώσει ένα ακόµα τροµερό τίµηµα,
ίσως το µεγαλύτερο του ζωντανού εφιάλτη που δεν τον αφήνει να ξυ-
πνήσει.
Κλειστοφοβικό και υπνωτικό, εµµονοληπτικό και συχνά άσπλαχνο απέ-
ναντι στους ήρωές του (ρεσιτάλ ερµηνείας από τον πρωταγωνιστή κα-
θώς µετατρέπεται από loser σε µια κινούµενη µανία στα όρια της ψύχω-
σης), το αµοραλιστικό παραµύθι του Παρκ Τσαν Γου είναι ένα αισθητικό
αριστούργηµα που κρύβει µέσα του εικόνες άκρατης ωµότητας, χορο-
γραφηµένης βίας, εκστατικής τρέλας αλλά και λυρικής ποίησης: ένα κο-
ρίτσι που διαβάζει Σύλβια Πλαθ, η βρώση ενός ζωντανού χταποδιού, µια
αγκαλιά στο χιόνι, ο ακρωτηριασµός µιας γλώσσας… Όλες χωράνε στο
στιλιστικό κέντηµα του Κορεάτη δηµιουργού που µε το φρενήρες µο-
ντάζ, τους hi-tech πειραµατισµούς, τις δαιδαλώδεις διαδροµές στο χρό-
νο και τη µουσική του πανδαισία (από techno/industrial ήχους έως τις
«Τέσσερις Εποχές» του Βιβάλντι) δεν µας αφήνει στιγµή σε ησυχία, τε-
στάροντας διαρκώς τις αντοχές µας. Ψυχολογικές, διανοητικές αλλά και
σωµατικές. Άλλωστε όπως έχει δηλώσει ο Παρκ Τσαν Γου: «Aπεχθάνoµαι
τις ταινίες που ωθούν τον θεατή σε µια παθητικότητα. Αν χρειάζεσαι αυτό το
είδος της παρηγοριάς, δεν καταλαβαίνω γιατί να µην πας σε ένα spa».

Tζ.Π.

» Ciné Φρίντα Λιάππα, 20:30

Ένα αισθητικό αριστούργηµα που κρύβει µέσα του εικόνες
άκρατης ωµότητας, χορογραφηµένης βίας, εκστατικής τρέλας
αλλά και λυρικής ποίησης.

Oldboy [ EI∆IKEΣ ΠPOBOΛEΣ ] 
του Park Chan-wook (N. Kορέα, 2003)

Ένα σενάριο φοδραρισµένο µε τα υλικά της ποίησης και της αλληγορίας
ανιχνεύει το κρυφό βασίλειο των διαισθήσεων, των προαισθηµάτων, των
αµφιβολιών, της τύχης και του µοιραίου, του διφορούµενου και της σχε-
τικότητας των πραγµάτων, της ηθικής αγωνίας. Και ο κόσµος του Κρι-
στόφ Κισλόφσκι, όπως τον αποτύπωσε λίγο πριν τον θάνατο του –µαζί
µε τον στενό του συνεργάτη Κριστόφ Πιέζεβιτς– στην ιστορία της Κό-
λασης αναδύεται µε λεπτότητα και ανατοµική ακρίβεια για να θρυµµατί-
σει κάθε βεβαιότητα της ανθρώπινης ύπαρξης.
Ποιος θα τολµούσε να κινηµατογραφήσει έναν τέτοιο κόσµο, εκτός από
τον ίδιο τον δηµιουργό του; Ο Βόσνιος Ντάνι Τάνοβις, σκηνοθέτης της
οσκαρικής και σαρδόνια αντιπολεµικής σάτιρας No man’s land, αντιµετώ-
πισε την πρόκληση και προς έκπληξη πολλών δεν έπεσε στο κενό. Το
αντίθετο µάλιστα. Έχοντας στα χέρια του µια οικογενειακή τραγωδία µε
αποχρώσεις ψυχολογικού θρίλερ, κατάφερε να υπογράψει µια υπαινικτι-
κή και πολυεπίπεδη σπουδή πάνω στη δικαιοσύνη µε αρκετή γυµναστι-
κή για το µυαλό.
Η Κόλαση µέσα µας είναι µια ιστορία για την ανάµνηση ενός παιδικού
τραύµατος που επιστρέφει αθόρυβα και απρόσκλητα, για να φανερώσει
το αληθινό του νόηµα. Για µια θύελλα που ξέσπασε πριν από είκοσι

χρόνια, οδηγώντας έναν πατέρα στην αυτοκτονία, καθηλώνοντας µια µη-
τέρα στην αναπηρική καρέκλα και αποξενώνοντας για πάντα τρεις αδελ-
φές: την Σόφι, την Σελίν και την Αν. Σήµερα, το µόνο κοινό που έχουν εί-
ναι εκείνο το επιµελώς θαµµένο µυστικό και η αδυναµία τους –εξαιτίας
του– να βιώσουν έστω και µια στιγµή ευτυχίας. Η ξαφνική εισβολή ενός
γοητευτικού ξένου στη ζωή τους θα τις φέρει ξανά κοντά και αντιµέτω-
πες µε το πώς και το γιατί εκείνου του οδυνηρού συµβάντος.
Η αποκάλυψη της πραγµατικής αλήθειας θα έρθει σαν κεραυνός στο τέ-
λος της ταινίας κι αφού έχουµε λύσει το παζλ της ιστορίας το οποίο
στήνει έξυπνα, επεισοδιακά και ελλειπτικά ο Τάνοβιτς, καλώντας µας να
συνθέσουµε τα κοµµάτια του από την αρχή. Η καλειδοσκοπική αφήγη-
ση, τα πισωγυρίσµατα στο χρόνο, οι αναπάντεχες συνδέσεις προσώπων
και ιστοριών, οι σχεδόν νωθροί ρυθµοί, οι χρωµατικοί συµβολισµοί στα
σκηνικά και τα ρούχα, όλα κουρδίζονται στην εντέλεια µε τη µαστοριά
ενός ωρολογοποιού, ο οποίος γνωρίζει καλά τη µηχανική των γρίφων
που είναι η ανθρώπινη κατάσταση. Μαζί µε τις παθιασµένες ερµηνείες
των διάσηµων Γάλλων πρωταγωνιστών του (Εµανουέλ Μπεάρ, Καρίν
Βιάρντ, Μαρί Γκιλέν, Ζακ Γκαµπλέν, Γκιγιόµ Κανέ και σε µικρότερης διάρ-
κειας εµφανίσεις η Καρόλ Μπουκέ και ο Ζαν Ροσφόρ), την σχεδόν προ-
φητική µουσική του Ντούσκο Σέγκβιτς και του ίδιου του Τάνοβιτς, αλλά
και το καλογυαλισµένο οπτικό της στυλ, η Κόλαση µέσα µας έχει να επι-
δείξει πολλές θετικές περγαµηνές.
Και η κόλαση, πού βρίσκεται; Μόνο µέσα µας, πιστεύει ο Τάνοβιτς. Είναι
εκεί για να µας καταστρέφει αλλά και να µας θυµίζει τον παράδεισο. Αρ-
κεί ένα µικρό σπρώξιµο για να βρεθεί κάποιος έξω από το σκοτεινό της
δωµάτιο. Σαν το νεογνό πουλάκι που σπρώχνει µε πείσµα τα αβγά των
αδελφών του έξω από τη φωλιά, στην εναρκτήρια σκηνή των τίτλων. Τι
θα συµβεί µετά, είναι µια άλλη ταινία.

Tζ.Π.

» Oλύµπιον, 20:30

Η Κόλαση µέσα µας είναι µια ιστορία για την ανάµνηση ενός
παιδικού τραύµατος που επιστρέφει αθόρυβα και απρόσκλητα,
για να φανερώσει το αληθινό του νόηµα. 

H κόλαση µέσα µας / L’enfer [ TAINIA ENAPΞHΣ ] 
του Danis Tanovic (Γαλλία-Iταλία-Bέλγιο-Iαπωνία, 2005)

[ MAΪKΛ ΓOYΪNTEPMΠOTOM ] 
Στα σύνορα του κόσµου
In this world (M. Bρετανία, 2002)
Ο Τζαµάλ κι ο ξά-
δελφός του Ενα-
γιάτ είναι Αφγανοί
πρόσφυγες στο
Πακιστάν. Κάνουν
10 µέρες µέχρι να
βρουν ένα λεωφο-
ρείο που πηγαίνει
για Τεχεράνη, πέφτουν όµως πάνω σε µπλόκο,
συλλαµβάνονται και αποστέλλονται πίσω στο
Πακιστάν. Αυτή τη φορά ξεκινούν για την Τεχε-
ράνη κάνοντας µια απαγορευµένη διαδροµή και
κρυµµένοι σ’ ένα φορτηγό µε φρούτα, περνούν
τα ορεινά σύνορα… 

» Πλατεία-Odeon, 17:30

9 songs (M. Bρετανία, 2004)
Ο Ματ, ένας νε-
αρός µελετητής
των παγετώνων,
ίπταται πάνω α-
πό τα απέραντα,
σιωπηλά παγό-
βουνα του Νό-
τιου Πόλου, καθώς θυµάται την ερωτική του ι-
στορία µε τη Λίζα. Γνωρίστηκαν σε µια πολυ-
πληθή ροκ συναυλία στην απέραντη αίθουσα
του Brixton Academy του Λονδίνου. Το τέλος
της νύχτας τους βρίσκει µαζί στο κρεβάτι. Για
πολλούς µήνες έχουν µια αµοιβαία, γεµάτη πά-
θος σεξουαλική σχέση, της οποίας τα διάφορα
στάδια εκτίθενται σε αντίστιξη µε εννέα τρα-
γούδια σε ζωντανή εκτέλεση. Στο τέλος, η ερω-
τική τους ιστορία φθίνει, ο Ματ πηγαίνει µόνος
του στις συναυλίες και η Λίζα επιστρέφει σπίτι
της στην Αµερική.

» Πλατεία-Odeon, 22:30
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Το αφιέρωµα στο Νέο ∆ανέζικο κινηµατογράφο είναι µια
απρόσµενη ευκαιρία γνωριµίας µε την πιο δυναµική
κινηµατογραφία που υπάρχει σήµερα στο χώρο της
Γηραιάς Ηπείρου. 
Οι ταινίες που συγκροτούν το αφιέρωµα καλύπτουν έναν ευρύ
χώρο αποκαλύπτοντας τόσο τις θεµατικές εµµονές (η οικογέ-
νεια) όσο και τις ανήσυχες απόψεις για τη φόρµα (το ∆όγµα).

Υπάρχουν σ’ αυτό το αφιέρωµα γλυκόπικρες κωµωδίες όπως Τα
µήλα του Αδάµ του Andres Thomas Jensen που αρθρώνουν ένα θε-
ολογικό λόγο πάνω στην πάλη του Καλού και του Κακού. Επίσης,
ταινίες που φλερτάρουν µε τα κινηµατογραφικά είδη: όπως η ε-
πιστηµονική φαντασία στην ταινία Allegro του Cristoffer Boe που
εστιάζει στα ανοικτά τραύµατα της µνήµης. Ή η γκανγκστερική
ταινία Είµαι ο άγγελος του Θανάτου–Pusher III του Nicolas Winding
Refn, µια σπουδή πάνω σ’ ένα βίαιο πρόσωπο. Ή ακόµα, το µελό-
δραµα Ο Κινέζος του Henrik Ruben Genz, µια ταινία για τις απρό-
οπτες περιπέτειες που µπορεί να προκύψουν από την επαφή µας
µε έναν άλλο πολιτισµό.

Τέλος, στις ταινίες του αφιερώµατος θα βρούµε αυτές που επικε-
ντρώνονται σε σύγχρονα ζητήµατα όπως η κρίση της µεσοαστι-
κής τάξης και της µέσης ηλικίας, αλλά και το ζήτηµα της πολιτικής
τροµοκρατίας στην ταινία Ανθρωποκτονία του Per Fly ή των δια-
στάσεων που µπορεί να προσλάβει η βία στο εσωτερικό µιας οι-
κογένειας στην ταινία Ουκ επιθυµήσεις την γυναίκα του πλησίον σου
της Sussane Bier. Τέλος θα βρούµε και ταινίες που ανήκουν στη
σχολή του ∆όγµατος όπως είναι η περίπτωση της ταινίας Στα δικά
σου χέρια της Annette K. Olsen, µια ταινία που εκκινεί ως ένα δρά-
µα εσωτερικών χώρων αλλά προσλαµβάνει τις διαστάσεις µιας α-
ληθινής τραγωδίας.

Μια εικόνα του πιο ελπιδοφόρου
τµήµατος της σύγχρονης ιρλανδικής
κινηµατογραφίας παρουσιάζουν οι
ταινίες του αφιερώµατος. 
Στο περιθώριο της βρετανικής κινηµατογραφίας,
ο ιρλανδικός κινηµατογράφος –λόγω γλώσσας–
πάντα πρόσφερε ηθοποιούς και σκηνοθέτες
στο βρετανικό σινεµά. Σ’ αυτό το αφιέρωµα, µέ-
σα από τις πέντε ταινίες που το αποτελούν (συν
την έκτη του διεθνούς διαγωνιστικού µε τίτλο
Το κορίτσι ταξιδιώτης), έχουµε την ευκαιρία να
δούµε την άλλη του πλευρά, τη λιγότερο εµφα-
νή: αυτή των νεαρών και πολλές φορές πρωτο-
εµφανιζόµενων σκηνοθετών.

Στο έργο τους µπορούµε να αναγνωρίσουµε
τους φόβους, τις αγωνίες, τις ελπίδες του σύγ-
χρονου ανθρώπου. Oι ταινίες παρουσιάζουν ει-
κόνες µια εσωτερικής πραγµατικότητας µε τα
µέσα και τους τρόπους του πειραµατικού κινη-
µατογράφου (Sugar). Απεικονίζουν τα ερωτικά
ήθη, τις µικρές τραγωδίες του έρωτα αλλά και
τις χαρές του όπως η ροµαντική κοµεντί
Goldfish Memory. Είναι τοιχογραφίες της νυχτερι-
νής ζωής όπου εκτονώνονται τα συναισθήµατα
και οι εντάσεις που η καθηµερινότητα προκαλεί
(The Halo Effect). Επιπλέον, στις ταινίες αυτές θα
βρούµε την επιστροφή στο παρελθόν της παιδι-
κής ηλικίας, όχι ως νοσταλγία αλλά σαν µια προ-
σπάθεια συµφιλίωσης µε τα τραύµατά της
(Mickybo And Me). Και τέλος υπάρχουν και συ-
γκλονιστικές περιγραφές µιας ζωής στα όρια,
µιας ζωής υπό προθεσµία (Adam and Paul).

Ο Keld Decker είναι υδραυλικός. Η ζωή του έχει τελµατώσει κι
αυτός µοιάζει αδύναµος να αντιδράσει: η γυναίκα του τον έχει
εγκαταλείψει και ο ίδιος αδιαφορεί πλήρως για τη δουλειά του.
Ο Keld αρχίζει να συχνάζει σ’ ένα κινέζικο εστιατόριο κι εκεί γί-
νεται φίλος µε τον ιδιοκτήτη, τον Feng. Αρχηγός µιας πολυµε-
λούς οικογένειας κινέζων µεταναστών ο Feng θα προτείνει στον
Keld να παντρευτεί µε λευκό γάµο την αδελφή του Ling, για να
µπορέσει αυτή να αποκτήσει την άδεια παραµονής. Μετά από
κάποιους δισταγµούς ο Keld θα δεχτεί και µια εντυπωσιακή γα-
µήλια τελετή θα οργανωθεί. Ο Keld και η Ling µένουν πλέον µαζί
και σταδιακά µια οικειότητα αρχίζει να αναπτύσσεται µεταξύ
τους. Ο Keld γρήγορα θα βρεθεί αντιµέτωπος µε τα αισθήµατα
του έρωτα. Μ’ έναν ανάλογο τρόπο και η Ling φαίνεται να του α-
νταποδίδει αυτά τα συναισθήµατα. Όµως η πραγµατικότητα εί-
ναι απρόβλεπτη και σύντοµα ο Keld θα αναγκαστεί να αναµε-

τρηθεί µε µια από τις πιο δυσάρεστες όψεις της. Η ταινία ανή-
κει σε µια οµάδα δυτικών ταινιών που προτείνουν ως λύση στη
διαρκώς αυξανόµενη ανία και τη βύθιση στο τέλµα, την επαφή µ’
ένα µακρινό πολιτισµό (ενδεικτική είναι και η ταινία Ιταλικά για
αρχάριους). Το πλαίσιο στο οποίο διαδραµατίζεται η αφήγηση
µοιάζει να αντανακλά το πνεύµα των καιρών: µια νεαρή µετανά-
στρια από την Κίνα προσπαθεί να εξασφαλίσει µέσα από ένα
λευκό γάµο, την πολυπόθητη άδεια παραµονής. Όµως η σκηνο-
θεσία επιλέγει να εστιάσει στο πρόσωπο αυτού του αποτυχηµέ-
νου στη ζωή µελαγχολικού µεσήλικα. Η επαφή του µ’ έναν άλλο
πολιτισµό λειτουργεί αναζωογονητικά πάνω του. Η αφήγηση εί-
ναι χωρισµένη σε κεφάλαια, το καθένα µε µια φράση στα κινέζι-
κα –καληµέρα, είµαστε µια οικογένεια, θέλεις να παντρευτούµε,
πώς αισθάνεσαι; λυπάµαι, σ’ αγαπώ– που περιγράφουν τόσο τις
φάσεις µιας σχέσης όσο και τα στάδια αλλαγών του ήρωα. Η
ταινία τυπική και συµβατική στη δραµατική της πλοκή, παρόλα
αυτά αναδεικνύει τη θέρµη συναισθηµάτων που δηµιουργούνται
µεταξύ αυτού του θλιµµένου µεσήλικα και της απροσδόκητα
γοητευτικής µετανάστριας. Ο σκοτεινός τόνος µε τον οποίο
κλείνει η ταινία δεν µπορεί να σκιάσει τη θερµή αίσθηση και τη
χηµεία των δύο πρωταγωνιστών (στο ρόλο της κινέζας µετανά-
στριας η ηθοποιός του The Pillow BookVivian Wu).
Η ταινία βραβεύτηκε µε το βραβείο της Οικουµενικής Επιτρο-
πής και αυτό της FIPRESCI στο φεστιβάλ του Karlovy Vary.

∆.Μ.

Ciné Tζον Kασσαβέτης, 15:30

Η ταινία, τυπική και συµβατική στη δραµατική της
πλοκή, παρόλα αυτά αναδεικνύει τη θέρµη
συναισθηµάτων µεταξύ των ηρώων της.

O Kινέζος / Kinamand
του Henrik Ruben Genz (∆ανία, 2005)

Σ’ ένα εξαθλιωµένο διαµέρισµα µια γυναίκα ξε-
προβάλλει µέσα από ένα µικρό ψυγείο. Ανακα-
λύπτει ένα πτώµα που ίσως είναι το δικό της
πτώµα. Η αφήγηση µετατοπίζεται χρονικά και
παρακολουθούµε την ίδια γυναίκα λίγο καιρό
πριν. Έχει φθάσει στην πόλη χωρίς να γνωρίζει
κάποιον. Μετακοµίζει σ’ ένα διαµέρισµα που
είναι γεµάτο από τα υπάρχοντα του προηγού-
µενου ενοίκου. Αυτός φαίνεται ότι έχει εξαφα-
νιστεί χωρίς να αφήσει κάποιο ίχνος, ενώ ο
αυτόµατος τηλεφωνητής είναι γεµάτος µηνύ-

µατα προς αυτόν. Σιγά-σιγά η
γυναίκα έχει την πεποίθηση ό-
τι ο παλιός ένοικος του διαµε-
ρίσµατος είναι ακόµη εδώ, ότι
κρύβεται κάπου µέσα στο δια-
µέρισµα. Καθώς οι µέρες περ-
νούν η γυναίκα έχει την έντονη
αίσθηση ότι παρακολουθείται.
Προσπαθεί µάταια να καθαρί-
σει το διαµέρισµα και παρακο-
λουθεί τις σκιές των ανθρώ-
πων που κινούνται έξω. Τελικά,
αρχίζει να ονειρεύεται και τα
όνειρά της σιγά-σιγά αρχίζουν
να εισχωρούν στον πραγµατι-
κό κόσµο. Σε λίγο η διάκριση
ανάµεσα στον πραγµατικό κό-
σµο και τον φανταστικό είναι
χωρίς νόηµα: οι δύο κόσµοι
συγχωνεύονται.
Η ταινία θα µπορούσε να χα-
ρακτηριστεί ως µια ψυχολογι-
κή ταινία τρόµου. Η αποµόνω-

ση, η κλειστοφοβία, η µοναξιά προκαλούν τον
τρόµο και το φόβο και οδηγούν στην παρά-
νοια. Η κλειστοφοβική της ατµόσφαιρα αλλά
και το οπτικό της ύφος τη φέρνουν κοντά στις
ταινίες του Polanski, Repulsion και Le Locataire
και στο Eraserhead του David Lunch. Παράλλη-
λα η ταινία είναι γεµάτη από αναφορές στο
πειραµατικό σινεµά.

∆.Μ.

Ciné Σταύρος Tορνές, 18:30

Η ταινία θα µπορούσε να χαρακτηριστεί ως µια
ψυχολογική ταινία τρόµου.

Zάχαρη / Sugar
των Reynold Reynolds, Patrick Jolley (Iρλανδία-HΠA, 2005)

NEO™ ¢ANEZIKO™ KINHMATO°PAºO™

NEO™ IP§AN¢EZIKO™ KINHMATO°PAºO™



10

Υπάρχουν σ’ αυτό το αφιέρωµα όψεις από το ένδοξο παρελθόν, µε την
κλασική και πάντα επίκαιρη ταινία του Bunuel Los Olvidados για τους «κατα-
ραµένους» των πόλεων και το γυναικείο µελόδραµα Σαλόν Μέχικο. Παράλ-
ληλα, παρουσιάζονται άγνωστες και δυσπρόσιτες ταινίες όπως οι κλασικές
πειραµατικές ταινίες Η µυστική συνταγή και Οι κάκτοι, που εικονογραφούν µ’
ένα µοναδικό τρόπο την ψυχή µιας χώρας.
Αυτό το αφιέρωµα συστήνει σηµαντικούς δηµιουργούς, άγνωστους στο
ελληνικό κοινό, όπως είναι ο Paul Leduc µε τις αντισυµβατικές βιογραφίες
του Φρίντα και Ακατάβλητο Μεξικό.
Σηµαντική θέση στο αφιέρωµα κατέχουν πολιτικές ταινίες που περιγρά-
φουν είτε τραγικά συµβάντα από την ταραχώδη πολιτική ιστορία της χώ-
ρας όπως το Κανόα, είτε τις παράπλευρες τραγικές επιπτώσεις µιας κατα-
στροφικής πολιτικής όπως οι Αθώες φωνές.

Θα βρούµε επίσης µεγάλες εισπρακτικές επιτυχίες όπως η «αιρετική» ται-
νία Το πάθος του πάτερ Αµάρο, αλλά και καλλιτεχνικές επιτυχίες όπως το
Battle In Heaven, µια ταινία για την ενοχή.
Τέλος, υπάρχει και η άγνωστη (και όχι τόσο άγνωστη) πλευρά των νέων
δηµιουργών του σήµερα, όπως του Guillermo del Toro µε την cult ταινία
Κρόνος και την ιδιαίτερη ταινία φαντασµάτων Στη ράχη του διαβόλου, ή του
Alfonso Cuaron µε την ερωτική κωµωδία Μόνο µε το ταίρι σου και την ερω-
τική τραγωδία Θέλω και την µαµά σου.
Και τέλος, στο αφιέρωµα υπάρχει και ένας σεναριογράφος δηµιουργός, ο
Guillermo Arriaga µε τις συνεργασίες του Χαµένες αγάπες του Alejandro
Gonzalez Inarritu και Οι τρεις ταφές του Μελκιγιάδες  Εστράντα του Tommy
Lee Jones.

∆ηµήτρης Mπάµπας

AºIEPøMA ™TON ME•IKANIKO KINHMATO°PAºO

TAINIE™ 
MIKPOY MHKOY™
Oι κάκτοι / Los Magueyes
του Ruben Goméz (Mεξικό, 1962)
Μια µικρού µήκους ταινία όπου φωτογραφίες
των κάκτων του τίτλου αποκτούν δραµατική
δύναµη µέσα από µια περίπλοκη άσκηση µο-
ντάζ, η οποία τις συντονίζει µε την 9η συµφω-
νία του Σοστακόβιτς.

H µυστική συνταγή / La formula secreta
του Ruben Goméz (Mεξικό, 1964)
Ένα είδος ποιητικού δοκιµίου, µε γερή δόση
φαντασίας και µαύρου χιούµορ, δεν πρόκειται
ούτε για ταινία µε υπόθεση ούτε για ντοκιµα-
ντέρ. Η µυστική συνταγή βασίζεται σε κείµενα
που έγραψε ειδικά για την ταινία ο Χουάν
Ρούλφο και δικαίως έλαβε το 1ο βραβείο στον
Α’ ∆ιαγωνισµό Πειραµατικού Κινηµατογράφου.
Η ταινία εξετάζει τις πολιτιστικές και οικονο-
µικές επιδράσεις που έχουν πάνω στον µεξι-
κανικό τρόπο ζωής οι ξένες επιρροές και θέτει
ερωτήµατα σχετικά µε την εθνική ταυτότητα,
τους µηχανισµούς εξουσίας και τις θρησκευτι-
κές δοξασίες. Η µυστική συνταγή, που αρχικά ο
Γκάµες ήθελε να την ονοµάσει Κόκα Κόλα στο
αίµα, ήταν µια από τις ταινίες που χάραξαν έ-
ναν καινούργιο δρόµο για τον ανεξάρτητο κι-
νηµατογράφο τη δεκαετία του ’60.

Ciné Σταύρος Tορνές, 11:00

Σαλόν Mέξικο 
Salon México
του Emilio Fernandez (Mεξικό, 1948)

Η ταινία ανήκει στο είδος του γυναικείου µε-
λοδράµατος, µια προσαρµογή στο λατινοαµε-
ρικάνικο κοινωνικό περιβάλλον του ύφους και
των αφηγηµατικών τρόπων των ταινιών του
Douglas Sirk. Το κεντρικό πρόσωπο, η
Mercedes, στιγµατίζεται από τη θυσία: όλη
της η ζωή περιστρέφεται στο πώς θα διασώ-
σει την αδελφή της από τη µιζέρια και την ε-
ξαθλίωση. Αν και η αφέλεια και η αθωότητα
που χαρακτηρίζουν την ταινία φαντάζουν σή-
µερα λίγο παρωχηµένα, τα συναισθήµατα που
προκαλούνται στο θεατή εξακολουθούν να
είναι ισχυρά και έντονα. Άξιος επισήµανσης
είναι ο τόπος όπου διαδραµατίζεται η αφήγη-
ση: το Salon Mexico είναι το club που έδωσε
τον τίτλο στο οµώνυµο ορχηστικό έργο του
µεγάλου αµερικανού σκηνοθέτη Aaron
Copland. Οι όψεις τις νυχτερινής ζωής, οι
µουσικές που ακούγονται, το κλίµα διονυσια-
σµού το οποίο διαρκώς υπάρχει, δηµιουρ-
γούν µια αντίθεση µε το πνεύµα της θυσίας,
εγκαρτέρησης και αυταπάρνησης που χαρα-
κτηρίζει την ηρωίδα.

∆.Μ.

Cine Σταύρος Tορνές, 12:00

Στη ράχη του ∆ιαβόλου
El espinazo del Diablo
του Guillermo del Toro 
(Iσπανία-Mεξικό, 2001)
Ισπανία. Την περίοδο του εµφυλίου πολέµου.
Σ’ ένα αποµονωµένο οικοτροφείο δύο άνδρες
που ανήκουν στους δηµοκρατικούς φέρνουν
ένα 10χρόνο αγόρι, τον Κάρλος. Ο πατέρας
του έχει πεθάνει στο µέτωπο και το οικοτρο-
φείο είναι το µοναδικό µέρος όπου µπορεί να
βρει προστασία καθώς εκεί φιλοξενούνται ορ-
φανά του πολέµου. ∆ιευθύντρια είναι η Κάρ-

µεν, ακρωτηριασµένη στο αριστερό της πόδι
ενώ τη βοηθά ένας φίλος της, ο γιατρός Κάσα-
ρες. Στο υπηρετικό προσωπικό ανήκουν ο νεα-
ρός Χασίντο, ένας πρώην τρόφιµος του οικο-
τροφείου και η αρραβωνιαστικιά του. Σχεδόν
µε τη άφιξή του, ο Κάρλος θα παρατηρήσει
κάτι παράξενο στο χώρο. Στο κέντρο της αυ-
λής βρίσκεται καρφωµένη στο έδαφος µια α-
νενεργή βόµβα. Επιπλέον, το µέρος µοιάζει
στοιχειωµένο. Ο Κάρλος αισθάνεται την πα-
ρουσία ενός φαντάσµατος. Είναι ο Σάντι ένα
παιδί που εξαφανίστηκε την ίδια νύχτα που η
βόµβα έπεσε στην αυλή.

∆.Μ.

Ciné Πλατεία-Odeon, 20:00

Λος Oλβιδάδος:
Ξεχασµένοι από την
κοινωνία
Los Olvidados
του Luis Bunuel (Mεξικό, 1950)

Η ταινία θεωρείται µία από τις πιο σηµαντικές
της µεξικάνικης περιόδου του σκηνοθέτη, που
εστιάζει σ’ έναν κόσµο εξαθλίωσης που βρί-
σκεται στο περιθώριο, στους «καταραµένους»
των αστικών µεγαλουπόλεων. Αυτός ο κόσµος
εξακολουθεί να επιβιώνει ακόµα και σήµερα,
τόσο στον τρίτο κόσµο όσο και στον πρώτο.
Με αναφορές στο λογοτεχνικό σύµπαν του
Κάρολου Ντίκενς, ο κόσµος αυτός χαρακτηρί-
ζεται από ένα έλλειµµα, την απουσία της αγά-

πης. Στη συµµορία των παιδιών µπορούµε να
διακρίνουµε τις τρεις φάσεις της κοινωνικής
εξαθλίωσης: την αρχική µε τον αγώνα για επι-
βίωση, στο πρόσωπο του Οχίτος, την ενδιάµε-
ση όπου το παιδί µυείται στο κόσµο της ε-
γκληµατικότητας, στο πρόσωπο του Πέντρο
και τέλος, την τελική φάση όπου η σκληρότητα
και η βιαιότητα έχουν κυριαρχήσει στο πρό-
σωπο του Χάιµπο.
Η ταινία κέρδισε το βραβείο σκηνοθεσίας και
το βραβείο της FIPRESCI στο φεστιβάλ Κα-
νών 1951.

∆.Μ.

Ciné Σταύρος Tορνές, 20:30

Xαµένες αγάπες
Amores perros
του Alejandro Gonzales Inarritu

(Mεξικό, 2000)
Η ταινία διαθέτει µια µη τυπική αφηγηµατική
δοµή: παρόλο που αποτελείται από τρία δια-
φορετικά µέρη, το καθένα αφιερωµένο σε µια
ιστορία, αυτά διαπλέκονται καθώς µικρά επει-
σόδια από την κάθε µια υπάρχουν στις άλλες.
Αυτή η διαπλοκή των τριών αφηγηµατικών
γραµµών στοχεύει στο να παρουσιάσει το κοι-
νό θέµα που ενώνει τις τρεις ιστορίες. Όλη η
ταινία κυριαρχείται από το θέµα της αγάπης
–της απαγορευµένης αγάπης, της αγάπης µέσα
στο πλαίσιο µιας συµβίωσης, της πατρικής α-
γάπης, της αδελφικής αγάπης, της συζυγικής.
Και πίσω απ’ όλα αυτά, ως µια ειρωνική υπό-
µνηση (;) υπάρχει η αγάπη προς τα ζώα (τα
σκυλιά), η ζωοφιλία. Ο τόνος στην ταινία είναι
στο τέλος απαισιόδοξος και σκοτεινός και τα
κεντρικά πρόσωπα στιγµατίζονται από τη µο-
ναξιά. Η περίπλοκη αφηγηµατική δοµή κρατά
το ενδιαφέρον του θεατή αφού κάθε ιστορία
θέτει προς επίλυση ένα ζήτηµα που παραµένει
ανοιχτό µέχρι το τέλος της ταινίας.

∆.Μ.

Ciné Σταύρος Tορνές, 22:30





Ίσως να πρόκειται για την ανατροπή της φαινο-
µενικής νηνεµίας στη ζωή του 25χρονου Ντιµί-
τρι, για το παρελθόν του οποίου άλλωστε, κυ-
κλοφορούν διάφορες φήµες. Ίσως, πάλι, να εί-
ναι εικαστικό παιχνίδι του δηµιουργού.
«Πρώτα απ’ όλα, το καλλιτεχνικό µου πάθος προ-
έρχεται από τη ζωγραφική, και πιο συγκεκριµένα
τη ζωγραφική τοπίων. Σ’ αυτό το φιλµ όλα βασί-
στηκαν σε µία αίσθηση, παρά σε µία ιδέα. Αυτή η
αίσθηση παρέµεινε δίπλα µου καθ’ όλη τη διάρκεια
της παραγωγής. Το ένστικτο µε καθοδήγησε, όπως
όταν ζωγραφίζω. Γι’ αυτό το λόγο, το σενάριο απο-
δοµήθηκε και ξαναφτιάχτηκε από την αρχή, από τη
φάση της συγγραφής του µέχρι το µοντάζ. Το κά-
δρο έγινε καµβάς, οι ηθοποιοί χρώµα και η ταινία
ένας πίνακας ζωγραφικής.
(…) Σε αντίθεση µε την εικόνα που έχουν πολλοί
για ‘µένα, µου αρέσουν οι θλιµµένες καταστάσεις

και γενικά, βλέπω τον κόσµο µ’ έναν φυσικά θλιµ-
µένο τρόπο. Εµπνέοµαι από βιώµατα ανθρώπων
κοντινών σε ‘µένα, από ανέκδοτα που θα ακούσω
ή από µικρές αληθινές ιστορίες που ακούω και
παραλλάσσω. Το φιλµ συντέθηκε σαν ένα παζλ α-
πό όλα αυτά τα στοιχεία. Μου αρέσει να µιλάω για
«χαµένους» ανθρώπους. Ωστόσο, δεν είναι όλα
θλιµµένα στην ταινία. Το να µιλάς υπερβολικά σο-
βαρά για εξίσου σοβαρά θέµατα µπορεί να κάνει
τους άλλους να βαρεθούν µέχρι θανάτου. Για να
κάνεις τα πράγµατα κάπως εύπεπτα, πρέπει να
δώσεις µια χροιά ελαφρότητας στην ατµόσφαιρα.
Τα καλύτερα γέλια γίνονται πάντα στις κηδείες, κι
αυτό είναι απολύτως ανθρώπινο: το γέλιο µάς
προστατεύει από τα χειρότερα.»
Τα οποία µπορούν να προέλθουν, όπως φαίνε-
ται να γνωρίζει ο κύριος Lanners, από την υ-
περβολική ασφάλεια:
«Στη ∆ύση, ή τουλάχιστον στο Βέλγιο, ζούµε σε έ-
ναν όχι και τόσο επικίνδυνο κόσµο. Κι όµως, όλοι έ-
χουν την έµµονη ιδέα της ασφάλειας. Προσπαθού-

µε να προστατευτούµε από κινδύνους που δεν υ-
πάρχουν και αυτό αλλοιώνει σηµαντικά τη συµπε-
ριφορά µας.
Ο αερόσακος συµβολίζει αυτή την υπερβολική ανά-
γκη για ασφάλεια. Φανταστείτε για ένα λεπτό ότι α-
νοίγει χωρίς λόγο. Εντελώς ξαφνικά, ένα αντικείµε-
νο που υποτίθεται ότι µας προστατεύει, τελικά µας
θέτει σε κίνδυνο. Μου αρέσει πολύ αυτή η ιδέα».
Εκτός των παραπάνω, το Ultranova είναι ένα
φιλµ ανοιχτών χώρων, µε µια αίσθηση που υπο-
βάλλεται από τη µουσική.
«Έγραψα όλη την ταινία στο αυτοκίνητό µου, κα-
θώς οδηγούσα χωρίς προορισµό, ακούγοντας µου-
σική και αφήνοντας τον εαυτό µου να εµπνευστεί
από οτιδήποτε αισθανόµουν. Το συναίσθηµα πηγά-
ζει από τη µουσική. Ο Jarby McCoy, ο παλιός µου
φίλος, γράφει ιδιαίτερα θλιµµένες και µινιµαλιστι-
κές µελωδίες που µου ταιριάζουν απόλυτα και υ-
ποστηρίζουν τις εικόνες µου. Ένα πανέµορφο συ-
ναίσθηµα αντί ενός µακροσκελούς λόγου.»

Eπιµέλεια: Kωνσταντίνος Σαµαράς
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Oνειρεύοµαι το διάστηµα / Kosmos kak predchuvstvie
του Alexey Uchitel (Pωσία, 2005)
To 1957 η Σοβιετική Ένωση εκτόξευσε τον πρώτο τεχνητό δορυ-
φόρο στο διάστηµα, ανανεώνοντας την ελπίδα των πολιτών, οι ο-
ποίοι ζούσαν φυλακισµένοι µέσα στην ίδια τους τη χώρα. Η αί-
σθηση που κυριαρχούσε ήταν πως µια υπέροχη εποχή ελευθε-
ρίας πλησίαζε. Ο αφελής Κονιόκ, ένας µάγειρας και µποξέρ ταυ-
τόχρονα, ζει στην περιορισµένη ζώνη ενός λιµανιού και γίνεται
φίλος µ’ έναν αινιγµατικό Γερµανό, ο οποίος είναι ένας πρώην
πολιτικός κρατούµενος που θέλει να λιποτακτήσει. Ενώ ο προπο-
νητής του Κονιόκ θέλει να αποκαλύψει το µυστικό του Γερµα-
νού, ο Ρώσος απλά θέλει να διατηρήσει τη σχέση µε το φίλο του
και να κερδίσει την καρδιά της σερβιτόρας Λάρα.

» ID-05 • Παύλος Zάννας, 16:30

Eγκαταλειµµένη γη / Sulanga enu pinisa
του Vimukthi Jayasundara (Γαλλία-Σρι Λάνκα, 2005)
Σε κάποιο σηµείο του πλανήτη, ο πόλεµος ρηµάζει τη γη τα τε-
λευταία είκοσι περίπου χρόνια. Μετά την υπογραφή µιας συνθή-
κης που σηµατοδοτεί την ανακωχή, έρχεται επιτέλους η ώρα της
ειρήνης. Ο πανταχού παρών στρατός έχει αναλάβει τη διασφάλι-
ση της κατάπαυσης πυρός. Σε µια ερηµική, αχανή περιοχή, βρί-
σκεται το σπίτι του φύλακα του χωριού, Ανούρα, όπου ζει µε τη
γυναίκα του, Λάθα, και την αδερφή του, Σόµα. Ο Ανούρα ζει µια
δύσκολη, δυστυχισµένη ζωή, καθώς η σχέση του µε την άπιστη
Λάθα, την οποία η Σόµα αντιπαθεί µε πάθος, χειροτερεύει µέρα
µε τη µέρα και η δουλειά του είναι µονότονη και µοναχική. Μια
µέρα, ο Ανούρα διατάσσεται από το στρατό να σκοτώσει κτηνω-
δώς έναν άνθρωπο, τον οποίο δεν αφήνουν στη συνέχεια να α-
ναγνωρίσει.

» ID-05 • Tζον Kασσαβέτης, 18:00

Xα! Xα! Πολύ αστείο /
Funny ha ha
του Andrew Bujalski (HΠA, 2003)
Η 23χρονη Μάρνι µόλις έ-
χει τελειώσει τις σπουδές
της και θέλει να βρει µια
προσωρινή δουλειά. Αντί
να ψάχνει όµως τις αγγε-
λίες συµπεριφέρεται λες
και είναι ακόµα φοιτήτρια,
κάνοντας βόλτες, πίνοντας
αλκοόλ και συναντώντας
φίλους, γνωστούς, πρώην
και πιθανούς µελλοντικούς
συντρόφους.

» Kάποιος να τους προσέχει • Παύλος Zάννας, 18:30

Oυλτρανόβα / Ultranova
του Bouli Lanners (Bέλγιο-Γαλλία, 2005)
Ο Ντιµίτρι είναι 25 χρονών κι έχει µια συνηθισµένη δουλειά χω-
ρίς απρόοπτα ή εναλλαγές. Ωστόσο, η γαλήνη αυτού του κόσµου
µέσα από τον οποίον κυλά η ζωή του, κοντεύει να τον τρελάνει.
Σχετικά µε το µυστηριώδες παρελθόν του Ντιµίτρι κυκλοφο-
ρούν διάφορες φήµες, τις οποίες δεν κάνει τον κόπο να διαψεύ-
σει και οι οποίες προκαλούν το ενδιαφέρον της Ζαν και της Κά-
θι. Η ταινία στρέφεται γύρω από µια µικρή οµάδα ανθρώπων που
όλοι τους χρειάζονται κάτι να τους ταρακουνήσει και να φουντώ-
σει τη µικρή φλόγα που κρύβουν µέσα τους.

» ID-05 • Tζον Kασσαβέτης, 20:30

Φανερώνοµαι / Coming out
του Kim Jee-woon (N. Kορέα, 2000)
Μια µέρα, εξοµολογείται το µυστικό της στον αδελφό της. Εκεί-
νος και η φίλη του δεν µπορούν να το πιστέψουν. Προσπαθούν
µάλιστα να κάνουν και ορισµένα πειράµατα για να βεβαιωθούν ό-
τι αυτό που λέει η αδελφή του ισχύει. Τώρα εκείνη λέει στον α-
δελφό της ότι σχεδιάζει να µεταναστεύσει στη Βρετανία, όπου η
ζωή είναι πιο εύκολη για ανθρώπους όπως αυτή.

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

Mια ήσυχη οικογένεια / Choyonghan kajok
του Kim Jee-woon (N. Kορέα, 1998)
Στη µαύρη αυτή κωµωδία, µια οικογένεια ανοίγει ένα πανδοχείο
σε µια αποµακρυσµένη ορεινή περιοχή. Ο πρώτος πελάτης αυτο-
κτονεί στο πανδοχείο και η οικογένεια αποφασίζει µέσα στην
ταραχή της, να θάψει το πτώµα για να µη χάσει πελατεία. Οι πε-
λάτες όµως εξακολουθούν να πεθαίνουν και τα πτώµατα να συσ-
σωρεύονται. Ο χώρος γύρω από το πανδοχείο γίνεται σιγά-σιγά
νεκροταφείο, ενώ η οικογένεια προσπαθεί απελπισµένα να σώσει
την επιχείρηση… 

» Kim Jee-woon Tribute • Tζον Kασσαβέτης, 23:45

Άγρια νιότη / Yaju no seishun
του Seijun Suzuki (Iαπωνία, 1963)
Ένας κακοποιός προσλαµβάνεται από µια συµµορία γιακούζα.
Παράλληλα όµως µε την συµµετοχή στην συµµορία, προσπαθεί
να ανακαλύψει τι κρύβεται πίσω από τη µυστηριώδη αυτοκτονία
ενός αστυνοµικού. Τυπική γκανγκστερική ταινία που προαναγγέλ-
λει τις µετέπειτα ρήξεις του σκηνοθέτη. Χαρακτηρίζεται από την
ατίθαση και έντονη προσωπικότητα του κεντρικού ήρωα. Σ’ αυτό
το πρόσωπο, µπορούµε να αναγνωρίσουµε µια ισχυρή αίσθηση
ατοµισµού, κάπως ανοίκεια για την ιαπωνική κοινωνία. Η χρήση
του cinemascope αποτελεί ένα από τα σηµεία στα οποία εστιάζει
την προσοχή του ο σκηνοθέτης.

» Seijun Suzuki Tribute • Παύλος Zάννας, 24:00

OÈ Ù·ÈÓ›Â˜ ÙË˜ ËÌ¤Ú·˜

Bouli
Στην πρώτη µεγάλου µήκους ταινία του µε τίτλο Ultranova, αυτός ο
40χρονος ζωγράφος και αυτοδίδακτος σκηνοθέτης τοποθετεί ως σήµα
κατατεθέν τον ήρωά του, δίπλα σε ένα αναποδογυρισµένο αυτοκίνητο!

Lanners
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Ξέρω ότι θα έχεις βαρεθεί να ακούς την ίδια ερώτηση, ό-
µως δεν µπορώ να την αποφύγω: τι το καινούργιο φέρνουν
λοιπόν οι «Ηµέρες Ανεξαρτησίας»;
Είναι κουραστικό να απαντάω σε αυτή την ερώτηση γιατί καταντάει λί-
γο αυτοδιαφήµιση. Άλλο τόσο βαρετό είναι, να υπερασπίζεσαι κάτι µε
τα λόγια. Μια που είµαστε τόσο κοντά πια στο φεστιβάλ η πραγµατική
απάντηση –κακά τα ψέµατα– θα δοθεί στις αίθουσες. Πάντως δεν εί-
µαστε εδώ για να ανακαλύψουµε εκ νέου τον τροχό, αλλά σίγουρα για
να προσπαθήσουµε να βάλουµε τη δική µας σφραγίδα και οπτική και
βέβαια να κριθούµε γι’ αυτό. Ρισκάρουµε µ’ ένα πρόγραµµα που δεν
έχει σίγουρα χαρτιά, αλλά «άγνωστες ταινίες» και «άγνωστα ονόµατα»,
όπως άκουσα να λένε.

Πώς κατέληξες σε αυτόν τον ειρωνικό (;) τίτλο;
Προσπάθησα να αποφύγω κάποιους αναµενόµενους και σοβαροφα-
νείς τίτλους που θα περιείχαν λέξεις όπως «βλέµµα», «µατιά» κ.λπ.,
και γενικά ήθελα να υπάρχει στον τίτλο η έννοια της ηµερολογιακής
διάρκειας, όπως ας πούµε στο «∆εκαπενθήµερο των Σκηνοθετών»,
αλλά και µια διάθεση πιο παιχνιδιάρικη. Μου ήρθε τυχαία στο µυαλό
ένα κείµενο µε τίτλο «Ηµέρες Ανεξαρτησίας» που είχαµε γράψει µε
τη Λήδα Γαλανού στο περιοδικό ΣΙΝΕΜΑ, µε θέµα το αµερικάνικο ανε-
ξάρτητο σινεµά στη νέα χιλιετία. Σκέφτηκα ότι τα λέει όλα για το πε-
ριεχόµενο που έχουµε στο µυαλό µας και ότι παίζει έξυπνα και µε το
γνωστό blockbuster, άρα θα παραπλανήσει αρκετά. Άσε που µας οδή-
γησε εύκολα στο λογότυπό µας, που φυσικά, έχει έναν ιπτάµενο δίσκο.
Να πω µάλιστα, ότι το σχεδίασε ένας ταλαντούχος και νεότατος εικα-
στικός, ο Γιάννης Γρηγοριάδης, ο οποίος έφτιαξε και τη φετινή αφίσα
µας και την πρόσκληση του πάρτι µας. Και µιλώντας για credits στις
«Ηµέρες Ανεξαρτησίας», το συντονισµό και τον αντίλογο κάνει η Μα-
ρία Χατζάκου, ενώ ειδικά στο αφιέρωµα του Σουζούκι µας βοήθησε η
Κατερίνα Κακλαµάνη.

Με ποια κριτήρια διαµόρφωσες τον κυρίως κορµό του
προγράµµατος, το ID-05;
Όπως δείχνει και ο τίτλος ID (το Η.Α. δυστυχώς δεν µας έβγαινε!) θέ-
λαµε να φτιάξουµε µια ταυτότητα της χρονιάς για το ανεξάρτητο σινε-
µά του κόσµου, όπου µέσα από µια περιορισµένη επιλογή να µπορεί
να δει κανείς όχι µόνο καλές ταινίες, που είναι το αυτονόητο, αλλά και
να ανιχνεύσει τάσεις (αισθητικές ή θεµατικές), να γνωρίσει νέα ταλέ-
ντα, να έρθει σε επαφή µε νέες κινηµατογραφίες. ∆εν υπάρχει όµως
µια συνταγή που να λέει, για παράδειγµα, παίρνουµε µια ευπρόσωπη
αντιπροσωπευτική ταινία από κάθε χώρα και έχουµε αυτόµατα µια ε-
ξωτική πολυεθνική επιλογή. ∆ες για παράδειγµα την παρουσία της
νοτιοανατολικής Ασίας µε Ταϊλάνδη, Φιλιππίνες, Σρι Λάνκα, Σιγκαπού-
ρη και παραλίγο Μαλαισία, από την οποία χάσαµε µια πολύ καλή ταινία
που οδεύει για το φεστιβάλ Βερολίνου. ∆εν είναι τυχαία αυτή η πα-
ρουσία. Eίναι µια περιοχή σε µεγάλη άνοδο.

Για τι είδους εµπειρίες να είναι προετοιµασµένοι όσοι θα παρα-
κολουθήσουν τα αφιερώµατα στους Σουζούκι και Κιµ Τζι-γουν;
Πρωτόγνωρες µάλλον, αφού αυτό το είδος σινεµά, δηλαδή το «σινεµά

είδους»  για να παίξουµε λίγο µε τις λέξεις, έλειπε από το φεστιβάλ
Θεσσαλονίκης. Νοµίζω ότι βλέποντας ειδικά τις ταινίες του Σουζούκι
και την ηµεροµηνία παραγωγής που συνοδεύει κάθε µία, πολλοί θα
εκπλαγούν. Θα ανακαλύψουν ένα σοφό σκηνοθέτη, πολύ µπροστά α-
πό την εποχή του. Πολλοί µπορεί να τον σνοµπάρουν ως «διασκεδα-
στή», άκουσα µάλιστα να λένε «τι είναι αυτά τα πράγµατα, ότι θα παί-
ξουµε ταινίες καράτε κλπ». Καµία σχέση. Να σας πω ότι, ο κορυφαίος
ιάπωνας κριτικός Ταντάο Σάτο έχει δηλώσει ότι µια σεκάνς από την
Ιστορία µιας Πόρνης είναι ίσως η κορυφαία στιγµή του ιαπωνικού
σινεµά. Ο Τζιµ Τζάρµους πίνει νερό στο όνοµα του Σουζούκι. Νοµίζω
ότι δεν θα βρίσκαµε πιο ταιριαστό σκηνοθέτη για αφιέρωµα στην πρώ-
τη µας χρονιά καθώς ο Σουζούκι παραµένει συνειδητά έξω από κάθε
είδους ακαδηµαϊσµό. Γνήσιος «αλήτης»!  Οσο για τον Κιµ Τζι-γουν ξε-
φεύγει και αυτός από τα καθαρά «καλλιτεχνικά» όρια και είναι ένα ε-
ξαιρετικό παράδειγµα σκηνοθέτη που κάνει πολύ προσωπικές, αλλά
ταυτόχρονα εµπορικές ταινίες. Υπάρχουν δύο απολαυστικές µαύρες
κωµωδίες (το Quiet Family µάλιστα έγινε ιαπωνικό ριµέικ από τον
φοβερό Μιίκε Τακάσι), ένα µαγευτικό όσο και πλούσιο σε ανατριχίλες
θρίλερ κι ένα ελεγειακό νουάρ που µας δείχνουν ότι έχουµε να κά-
νουµε µε ένα σπουδαίο στιλίστα. Η έκπληξη πάντως για τον Κιµ µας
ήρθε από το Coming Out, µια σαραντάλεπτη ταινία του για το διαδί-
κτυο την οποία προβάλλουµε κατόπιν επιθυµίας του και τη συνιστού-
µε ανεπιφύλακτα.

Γιατί πρέπει «Κάποιος να τους προσέχει»; Αναφέροµαι φυ-
σικά στους Μιράντα Τζουλάι, Άντριου Μπουζάλσκι και Ζε-
ρόµ Μπονέλ.
Γιατί είναι νέοι, ωραίοι (κάποιοι τουλάχιστον) και στην πιο καλή τους
στιγµή και θα ακούσουµε πολλά γι’ αυτούς στο µέλλον. Στα σοβαρά
πάντως, η Μιράντα Τζουλάι είχε κάνει όνοµα ως performer και video
artist, αλλά το µεγάλου µήκους ντεµπούτο της στο σινεµά την εκτό-
ξευσε κυριολεκτικά. Το Εγώ, Εσύ και όλοι οι Γνωστοί είναι η αγαπη-
µένη µου ταινία για τη χρονιά που διανύουµε. Βλέπουµε ως επαγγελ-
µατίες τόσες ταινίες, που δύσκολα πια συγκινείσαι τόσο έντονα. Το
πρωινό που είδα την ταινία θα µου µείνει αξέχαστο. Τα βίντεό της εί-
ναι πιο «δύσκολα» και περίπλοκα, αλλά αποκαλύπτουν και µια µόνιµη
εµµονή της µε τη σεξουαλικότητα των ανηλίκων. Ο Μπουζάλσκι πάλι,
κάνει ένα εντελώς χειροποίητο σινεµά µε τους φίλους του –κυριολε-
κτικά!– αλλά νοµίζω όχι µόνο γι’ αυτούς. Οι δυο του ταινίες, που µοιά-
ζουν αρκετά, είναι σαν µικρά ντοκιµαντέρ της καθηµερινότητας των
κάτω ή γύρω από τα τριάντα. Μοιάζουν να µιλούν –ακατάπαυστα µά-

λιστα– για ό,τι πιο κοινότοπο κι όµως εκεί ακριβώς βγαίνει αβίαστα η
µαγεία τους, ένα µείγµα από χιούµορ και µελαγχολία. Αφησα τον
Μπονέλ για το τέλος γιατί έχει δύο ταινίες που µου φαίνονται τόσο α-
νόµοιες µεταξύ τους, αλλά τόσο ευαίσθητες. Ξεφεύγουν από τη γαλλι-
κή έπαρση και την προκλητικότητα που χαρακτηρίζει µια νέα γενιά
συνοµήλικων δηµιουργών του (είναι γύρω στα 28 αν δεν κάνω λά-
θος), είναι µ’ ένα τρόπο ευπρόσδεκτα «αναχρονιστικές». Και στις δύο
πρωταγωνιστεί η ηθοποιός φετίχ του Μπονέλ, η πανέµορφη Ναταλί
Μπουτεφέ και οι δύο είναι γυρισµένες στη γαλλική επαρχία, εκεί ό-
που µεγάλωσε. ∆εν µπορώ να φανταστώ πώς θα είναι η επόµενή του
και γι’ αυτό την περιµένω µε αγωνία.

Είναι οι «Νέοι Αµερικανοί» ένα είδος αντίβαρου στη χολι-
γουντιανή εισαγωγή;
Σαφώς και είναι. Όσο και αν κάποιοι λένε ότι το αµερικάνικο ανεξάρτη-
το σινεµά «µόδα ήταν και πέρασε», ότι όλοι οι νέοι σκηνοθέτες έχουν
το ένα µάτι στραµµένο στο Χόλιγουντ και κάνουν ταινίες απλώς για να
τους καλέσουν τα στούντιο, εγώ νοµίζω ότι οι ΗΠΑ παραµένουν µια α-
νεξάντλητη πηγή ταλέντων που δεν παύει να µας εκπλήσσει. ∆είτε το
Police Beat του Ρόµπινσον Ντεβόρ για παράδειγµα και πείτε µου αν
µοιάζει µε οτιδήποτε αµερικανικό βλέπουµε στις αίθουσες. Έχουµε τις
ίδιες ευαισθησίες µε αυτά τα παιδιά και αξίζει να έχουν ένα χώρο δικό
τους στη Θεσσαλονίκη κι αυτό θέλουµε να καθιερώσουµε σε µόνιµη
βάση. Το µόνο κακό είναι ότι το φεστιβάλ είναι κοντά στην Ηµέρα των
Ευχαριστιών και έχουµε διαρροές σε καλεσµένους!

Τι γίνεται µε το βραβείο της Βουλής; Σε κάνει να νιώθεις έ-
στω και λίγο άβολα, δεδοµένης της αντιπάθειάς σου για τα
βραβεία;
Ισχύει, όπως λες, ότι δεν τα πάω καλά µε τα βραβεία γιατί µπορεί να
δηµιουργήσουν ανταγωνισµούς, αδικίες ή συµβιβασµούς. Ευτυχώς ε-
δώ, ο τρόπος θεσµοθέτησης δεν έχει σχέση µε τα παραπάνω ούτε
µπορεί να επηρεάσει τις επιλογές µας µε οποιονδήποτε τρόπο, να τις
αµβλύνει, να τις κάνει λιγότερο τολµηρές. Ταυτόχρονα, µπαίνω εύκολα
στη θέση νέων σκηνοθετών που αναζητούν µια διάκριση και ένα –για-
τί να το κρύψουµε– χρηµατικό βραβείο που µπορεί να τους λύσει ένα
σωρό προβλήµατα. Μην ξεχνάµε ότι, παρουσιάζοντας ένα τµήµα όπως
οι «Ηµέρες Ανεξαρτησίας», είµαστε εδώ για να βοηθήσουµε όσο µπο-
ρούµε τη δουλειά των σκηνοθετών που µας εµπιστεύτηκαν τις ταινίες
τους. Ειδικά µάλιστα, που το συγκεκριµένο βραβείο δίνεται από την Τη-
λεόραση της Βουλής που έχει να επιδείξει ένα πολύ σπουδαίο πρό-
γραµµα, αληθινή όαση στο χαµηλό ελληνικό τηλεοπτικό επίπεδο. Η
συνεργασία µας άλλωστε υπήρξε εξαιρετική. Νιώθω άβολα µόνο επει-
δή δεν µου αρέσουν και πολύ οι επισηµότητες.

Συνέντευξη: Κωνσταντίνος Σαµαράς  

Ο άνθρωπος που κλήθηκε να καλύψει µε 
τις «Ηµέρες Ανεξαρτησίας» του, το κενό των 
«Νέων Οριζόντων» του ∆ηµήτρη Εϊπίδη, στήθηκε
στον τοίχο ως να ήτο «χαλίφης στη θέση του
χαλίφη»! Αν και του εύχοµαι να µην… κωλώσει
πουθενά, είπα να ξεκινήσω πικάροντάς τον. 

Λευτέρης
Aδαµίδης

δεν είµαστε εδώ για να ανακαλύψουµε εκ νέου τον

τροχό, αλλά σίγουρα για να προσπαθήσουµε να

βάλουµε τη δική µας σφραγίδα και οπτική και βέβαια

να κριθούµε γι’ αυτό.

‘‘
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Γιώργος

Σε µια περίοδο όπου ο νέος ελ-
ληνικός κινηµατογράφος παρήγα-
γε κυρίως ταινίες πολιτικού πε-
ριεχοµένου, ο Πανουσόπουλος
εµφανίζεται µε Το ταξίδι του µέλι-
τος, χωρίς καµία διάθεση να το-
ποθετηθεί ιδεολογικά ή να σχο-
λιάσει την κοινωνική πραγµατικό-
τητα, επιλέγοντας να µιλήσει για
την τρίτη ηλικία, για ανθρώπους
που βρίσκονται στη δύση της ζω-
ής τους και αναζητούν καταφύγιο
στη φαντασία. Γήινος και αισθα-
ντικός, ο Πανουσόπουλος θα α-
κολουθήσει τη δική του πορεία
στον ελληνικό κινηµατογράφο,
χωρίς ποτέ να ενδιαφερθεί για
ταινίες ιδεών και βαθυστόχαστων
µηνυµάτων, προτιµώντας να αφιε-
ρωθεί σ’ ένα λαϊκό κινηµατογρά-
φο, να φτιάξει το δικό του κινη-
µατογραφικό κόσµο και να χρησι-
µοποιήσει τα έργα του ως µέσο
προσωπικής έκφρασης. Αντλώντας από προσωπικά βιώµατα και
θολώνοντας συχνά τα όρια µεταξύ πραγµατικού και φανταστικού,
ο Πανουσόπουλος δηµιουργεί τη δική του πραγµατικότητα για να
µεταφέρει ένα ανθρωποκεντρικό όραµα για τη ζωή. Το ενδιαφέ-
ρον του Πανουσόπουλου για µια απαλλαγµένη από ιδεολογίες ά-
ποψη του κόσµου και η επικέντρωσή του στην εσωτερική πραγ-
µατικότητα των ανθρώπων, συνδυάζoνται µε µια σπάνια για τον ελ-
ληνικό κινηµατογράφο ευχέρεια κινηµατογραφικής έκφρασης και
δεξιοτεχνικής αξιοποίησης του συντακτικού της κινηµατογραφι-
κής γλώσσας.
Η κινηµατογραφική επιδεξιότητα και αποτελεσµατικότητα του
Πανουσόπουλου δεν είναι απόρροια µόνο ταλέντου αλλά επίσης
και µιας µακράς θητείας στη φωτογραφία και τη διαφήµιση. Έτσι,

παρόλο που το κινηµατογραφικό του
έργο µέχρι σήµερα ανέρχεται σε µό-
λις επτά ταινίες µεγάλου µήκους, δεν
πρέπει να ξεχνούµε πως ως διευθυ-
ντής φωτογραφίας έχει υπογράψει
ταινίες του Κύρου, του Βούλγαρη, του
Παναγιωτόπουλου, του Αγγελόπου-
λου, του ∆αµιανού, του Θέου, του
Σφήκα, του Νικολαΐδη, του Περάκη,
του Τσεµπερόπουλου, κ.ά. Ούτε βέ-
βαια, πως από το 1969 µέχρι σήµερα,
ο Πανουσόπουλος έχει σκηνοθετή-
σει, κινηµατογραφήσει και µοντάρει
περισσότερα από 1000 διαφηµιστικά
σποτ.
Ο Πανουσόπουλος έχει την ικανότη-
τα να εκµεταλλεύεται κάθε λεπτοµέ-
ρεια στο χώρο και να δηµιουργεί µια
ατµόσφαιρα που να εκφράζει τον ψυ-
χισµό των χαρακτήρων. Αν και εσκεµ-
µένα περιορίζεται στην επιφάνεια των
πραγµάτων, καταφέρνει να υποννοεί
τη ζωή που υπάρχει µέσα της, παρα-

σύροντας και αξιοποιώντας τους ηθοποιούς του σε σπουδαίες
ερµηνείες είτε πρόκειται για βετεράνους που κουβαλούν µια δια-
φορετική υποκριτική κουλτούρα, είτε για πρωτοεµφανιζόµενους
είτε για ερασιτέχνες. Και είναι οι ηθοποιοί αυτοί που προσδίδουν
αλήθεια και βάθος στο όραµα ενός σκηνοθέτη. Έτσι, οι εικόνες
που συνθέτει είναι ζωντανές, γεµάτες ουσία, εµπεριέχουν τον παλ-
µό της ζωής και δεν έχουν ανάγκη από µετάφραση. Είναι εικόνες
γεµάτες αγάπη για την Ελλάδα, για τους ανθρώπους της, για το
φως και τη θάλασσα, για τόπους και χώρους που αγαπούµε, για
την Αθήνα που οι πιο πολλοί µας δεν αντέχουµε πια. Είναι συνδε-
δεµένες µε βιώµατα και φορτισµένες µε συναισθήµατα, είναι οικεί-
ες και γι’ αυτό είναι και δικές µας.

∆ηµήτρης Κερκινός

Πανουσόπουλος
O κινηµατογραφιστής του έρωτα

Tεστοστερόνη (Eλλάδα, 2004)
Ο Πέτρος, ένα ναυτά-
κι 22 χρονών, επιστρέ-
φει για ένα εικοσιτε-
τράωρο στο νησί του.
Χειµώνας. Πρώτη ά-
δεια. Η τεστοστερόνη
στα ύψη! Είναι µόνος
µε την ιδιόρρυθµη
θεία του και την άσχη-
µη ψυχοκόρη της. Η
µήπως όχι; Ξαφνικά α-
νακαλύπτει ότι βρί-

σκεται σ’ ένα νησί γεµάτο νέες, ωραίες, διαθέσιµες γυναίκες…
Αρχίζει να περνάει καλά και να χάνει τα πλοία της επιστροφής
το ένα µετά το άλλο. Ζει την απόλυτη φαντασίωση. Έχει όποια
γυναίκα θελήσει. Γιατί να φύγει; Μια καταιγίδα ξεσπά. Ο Πέτρος,
αποκλεισµένος, αρχίζει να ανησυχεί. Τόσες µέρες, δεν έχει συ-
ναντήσει ούτε έναν άντρα στο νησί. Το όνειρο που ζούσε µέχρι
τώρα αρχίζει σιγά σιγά να µετατρέπεται σε εφιάλτη…

Cine Tώνια Mαρκετάκη, 11:00

Oι απέναντι (Eλλάδα, 1981)
Ένας µονόχνωτος
νεαρός, που περνά
όλη του τη µέρα
κλεισµένος στο
σκοτεινό του δω-
µάτιο παρατηρώ-
ντας µ’ ένα τηλε-
σκόπιο τους αν-
θρώπους των γύρω
πολυκατοικιών, συ-
γκεντρώνει το η-
δονοβλεπτικό του

ενδιαφέρον σε µια παντρεµένη. Ανάµεσά τους θ’ αρχίσει να α-
ναπτύσσεται µια περίεργη σχέση τηλεφωνικής επικοινωνίας και
ανταλλαγής βλεµµάτων, έως τη στιγµή που η γυναίκα αποφασί-
ζει να κάνει το δραστικό βήµα και, από αντικείµενο θέασης, να
γίνει υποκείµενο δράσης και να εισβάλει µέσα στο χώρο του
παρατηρητή της.

Cine Tώνια Mαρκετάκη, 17:30

Eλεύθερη κατάδυση (Eλλάδα, 1995)
Η Όλγα, µια νέα
γυναίκα, φαρµακο-
ποιός, παντρεµένη
και µητέρα ενός
παιδιού, συναντιέ-
ται µ’ έναν παιδικό
της έρωτα, τον
Λευτέρη, που έχει
επιστρέψει στη γε-

νέτειρά του ύστερα από πολύχρονη απουσία. Ο καθένας από
τη µεριά του κουβαλά ένα τραγικό µυστικό, χωρίς όµως να το
εξοµολογούνται ο ένας στον άλλο: είναι αδέλφια από διαφορε-
τική µητέρα. Αυτός ήταν κι ο βασικός λόγος που τους χώρισαν
όταν ήταν παιδιά και ερωτευµένα µεταξύ τους. Ενώ ο έρωτάς
τους αρχίζει να ξαναφουντώνει, τον Λευτέρη αρχίζει να διεκδι-
κεί και η Βίκυ, µια εντελώς διαφορετική, νέα κοπέλα. Επίκεντρο
στην όλη ιστορία, ένα βυθισµένο στη θάλασσα αεροπλάνο, που
στην ανέλκυσή του συµµετέχουν τα κύρια πρόσωπα.

Cine Tώνια Mαρκετάκη, 22:30
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Στα πρώτα µεταπολεµικά χρό-
νια, ο Παπατάκης είχε γίνει
γνωστός σε ολόκληρο το Πα-
ρίσι ως ιδιοκτήτης του θεατρι-
κού καµπαρέ «Tο κόκκινο ρό-
δο», άντρο του κινήµατος των
υπαρξιστών και της Juliette
Gréco. H θεατρικότητα και κυ-
ρίως, το µπουρλέσκο χιούµορ
των ταινιών του, βρίσκουν τις
καταβολές τους στα θεάµατα
του «Kόκκινου ρόδου». H θε-
µατολογία της µοναδικής και α-
παγορευµένης για πολλά χρό-
νια ταινίας του στενού του φί-
λου Genet, Ένα ερωτικό άσµα
(1950), που παρήγαγε ο Παπα-
τάκης, συνοψίζει και το δικό
του σύµπαν, χρησιµοποιώντας
ως αιχµή του δόρατος την α-
ντιεξουσιαστική και αναρχική
φύση της οµοφυλοφιλίας: πρό-
κειται για το µοναχικό άτοµο
που ορθώνεται µπροστά σε µια κωδικοποιηµένη κοινωνία που λει-
τουργεί µε τη λογική του Προκρούστη. H ίδια εµµονή θα διαφανεί
µε την εµπλοκή του στην παραγωγή της ταινίας του Tζον Kασσα-
βέτη Σκιές (1959), την περίοδο που ο Παπατάκης ζούσε µε την
τραγουδίστρια Nico των Velvet Underground στη Nέα Yόρκη. Oι
Σκιές αποτελούν πρόδροµο της απέριττης φόρµας που ακολούθη-
σε ο Παπατάκης στο δικό του κινηµατογράφο. Έναν κινηµατογρά-
φο που προσοµοιάζει µε χειροτεχνία, όπου ακόµη και τα τεχνικά
λάθη µεταµορφώνονται σε αρετές.
Mε το βάρος αυτής της κληρονοµιάς, το πρωτότυπο σκηνοθετικό
έργο του Παπατάκη περιστρέφεται γύρω από ένα και µόνο θέµα:

τις σχέσεις εξουσιαστή και εξουσιαζό-
µενου, ταπείνωσης και επανάστασης, σε
επίπεδο πολιτικό αλλά και διαπροσωπι-
κών σχέσεων. ∆ύο αλλοτριωµένες υπη-
ρέτριες, οι οποίες σφάζουν τα αφεντικά
τους, που συµβολίζουν την αποικιοκρα-
τική Γαλλία (Oι άβυσσοι, 1963), ένας λού-
µπεν προλετάριος βοσκός, ο οποίος
τολµά να αµφισβητήσει τις παραδοσια-
κές αξίες ενός αστοποιηµένου τσέλιγκα
που συµβολίζει την Eλλάδα των Συνταγ-
µαταρχών (Oι βοσκοί, 1967), µία αναρχο-
αυτόνοµη τροµοκράτισσα που υποβάλ-
λεται σε κάθε λογής σωµατικά βασανι-
στήρια και εξευτελισµούς για την πίστη
της σε ένα επαναστατικό ιδανικό, (Gloria
Mundi, 1975/2005), ένας άθλιος µετανά-
στης που στο αδιέξοδο της ψεύτικης
ζωής του, επαναστατεί συνθλίβοντας τον
ευεργέτη του, δηλαδή τον εαυτό του (H
φωτογραφία, 1986), ένας αδυσώπητος
συγγραφέας που τεντώνει το ερωτικό
του αντικείµενο µέχρι αυτό να σπάσει

και να τον συµπαρασύρει νεκρώνοντας τη δηµιουργική του φαντα-
σία (Oι ισορροπιστές, 1991), όλες αυτές οι ιστορίες µε πρωταγωνι-
στές της γης τους κολασµένους, χρησιµοποιούνται σαν αποδεικτι-
κό υλικό για το θεώρηµα που, στα χνάρια ενός αναρχικού Bunuel,
προτείνει ο Παπατάκης: η βία, ως έκφραση αυτόνοµης δράσης
(και όχι η θεσµοποιηµένη αντίσταση µέσα από οργανωµένα πολι-
τικοκοινωνικά σχήµατα που αναπαράγουν στο εσωτερικό τους τις
δοµές που υποτίθεται ότι αµφισβητούν), είναι ένα θεµιτό µέσο για
την ανατροπή µιας καταπιεστικής κοινωνικής, πολιτικής ή ηθικής
τάξης.

Γιάννης Kονταξόπουλος

ΠαπατάκηςNίκος
Eλεγεία της ανατροπής

Σκιές / Shadows
του Tζον Kασσαβέτης (HΠA, 1959)

Η ταινία αφηγείται µε-
ρικές µέρες από τη
ζωή τριών µαύρων
Aµερικανών. Ο Χιου, ο
Μπεν και η Λέλια εί-
ναι αδέλφια. Ο Χιού, ο
µεγαλύτερος, είναι ο
πιο υπεύθυνος, στηρί-
ζοντας τ’ αδέλφια του
και οικονοµικά και συ-

ναισθηµατικά. Τραγουδιστής της τζαζ, παλεύει να κάνει καριέρα
ενώ συγκρούεται συνέχεια µε τον ιµπρεσάριο Άκερµαν, τον µά-
νατζέρ του, Ρούπερτ, και τον µικρό του αδελφό, Μπεν. Ο Μπεν
είναι το αντίθετο του Χιού. Ανεπρόκοπος και αναξιόπιστος, κοι-
τάει µόνο την καλοπέρασή του και µπλέκει συνέχεια σε φασα-
ρίες. Αλλά η αδιαµφισβήτητη «σταρ» της ταινίας είναι η ανοι-
χτόχρωµη αδελφή τους, Λέλια, η οποία θα ερωτευτεί τον Τόνι,
έναν αδίστακτο ∆ον Ζουάν. Όταν ο Τόνι θ’ ανακαλύψει ότι η
Λέλια είναι µαύρη θα την παρατήσει, γκρεµίζοντας τον κόσµο
της. Bραβεία: Πρώτη εκδοχή: First Independent Film Award 1959.
∆εύτερη εκδοχή: Μεγάλο Βραβείο της Κριτικής στο Φεστιβάλ Kινη-
µατογράφου της Βενετίας 1960.

Cine Παύλος Zάννας, 14:30

Oι άβυσσοι / Les Abysses
του Nίκου Παπατάκη (Γαλλία, 1963)

∆ύο ορφανές α-
δελφές, τις οποίες
συνδέει µια πολύ
τρυφερή σχέση,
εργάζονται ως υ-
πηρέτριες, έχουν,
όµως, να πληρω-
θούν χρόνια από
τα κατεστραµµένα
οικονοµικά αφεντι-
κά  τους. Αναγκα-
σµένες να παραµέ-

νουν στη δουλειά, λόγω των χρηµάτων που τους οφείλουν, κά-
νουν µέσα στο σπίτι όσες περισσότερες ζηµιές µπορούν. Ο
κύριος του σπιτιού είναι αδύναµος χαρακτήρας και αυτός α-
κριβώς έχει οδηγήσει την οικογένεια στην καταστροφή. Η κυ-
ρία είναι στενόµυαλη και ιδιοτελής, ενώ η κόρη, πρόσφατα χω-
ρισµένη, ζηλεύει ασυνείδητα τις δύο αδελφές για τη στοργική
τους σχέση. Στο τροµερό, κλειστό αυτό σύµπαν ξεσπά η βία
όταν οι δύο υπηρέτριες µαθαίνουν ότι το σπίτι πρόκειται να
πουληθεί…

Cine Tώνια Mαρκετάκη, 15:30

Oι βοσκοί
Les Pâtres du désordre
του Nίκου Παπατάκη (Γαλλία, 1967)

Ο Θάνος, ένας
φτωχός βοσκός
που επέστρεψε
µετανάστης από τη
Γερµανία, απάγει
την κόρη ενός
πλούσιου τσέλιγκα,
θέτοντας έτσι σε
κίνηση το µηχανι-
σµό της µοίρας:
άνδρες της Χωρο-
φυλακής καταδιώ-
κουν το ζευγάρι

στο βουνό, µε τραγική κατάληξη. Τοποθετηµένη στις µέρες του
Αγίου Πάσχα, η ταινία του Νίκου Παπατάκη ανάγει µια φαινο-
µενικά µελοδραµατική ιστορία σε αλληγορία της ελληνικής κοι-
νωνίας την εποχή της χούντας.

Cine Tώνια Mαρκετάκη, 20:00



17

Πρελούδιο-Η Στιγµή-Το Πένθος-Επίλο-
γος. Το µικρό θέατρο του σώµατος.
Μια παραβολή πάνω στον τόπο και
το χρόνο. Ένα παιχνίδι µεταµορφώ-
σεων. Πορεία µετά από ένα θάνατο,
ένας δεύτερος θάνατος. Μια γυναίκα
γεννά και πεθαίνει. Τη στιγµή του θα-
νάτου της, στιγµή µεταίχµιο, σαν την
αρχή του ύπνου, το πρόσωπό της
σκορπάει και παίρνει τις όψεις όσων
παραστέκουν το θάνατό της. Μια κα-
τάβαση αρχίζει, εικόνες βαθιάς µνή-
µης έρχονται στην επιφάνεια και το
σώµα σπαράσσεται από τις συγκρού-
σεις αυτών που το κατοικούν. Γίνεται
ένα διαταραγµένο πεδίο. Η φωνή της
–η µοναδική φωνή– αναλύεται σε
πολλές φωνές και πολλούς ρόλους.

Το πένθος τελειώνει όταν τελειώσει ο κύκλος της κατάβασης και το σώµα εγκαταλειφθεί από τις µορφές που
κατοικούσαν εντός του. Το σύµπαν µένει άδειο.

Cine Tόνια Mαρκετάκη, 13:30

Στο πλαίσιο των «διαφορετικών», από αισθητική άποψη, ταινιών που
παρουσιάζονται τη δεκαετία του ’70 και που προτείνουν ένα «άλλο»
είδος αφήγησης, θα κατατάξουµε την Aγγελίδη, η οποία εµφανίζεται
µε την ταινία Idées Fixes / Dies Ιrae (Παραλλαγές στο ίδιο θέµα), το
1977.
Στις Παραλλαγές, η Aγγελίδη ενεργοποιεί δηµιουργικά τη γνώση της
πάνω στην ιστορία της κινηµατογραφικής εικόνας και τη συνδέει µε
µια παγκόσµια καλλιτεχνική γλώσσα ενός εναλλακτικού, ποιητικού
κινηµατογράφου, διατηρώντας τις ιδιαιτερότητες της δικής της πα-
ράδοσης και, κυρίως, των προσωπικών της ανησυχιών.
Ο διαφορετικός χειρισµός της αφήγησης γίνεται ακόµη πιο συγκε-
κριµένος και πιο προσωπικός στις επόµενες ταινίες της (Τόπος,
Ώρες. Μια τετράγωνη ταινία, Κλέφτης ή η πραγµατικότητα), όπου η σχέ-
ση µε το παρελθόν είναι ενταγµένη σ’ ένα ιδιόµορφο αφηγηµατικό
σώµα και η ανατροπή καθιερωµένων σχηµάτων συγκλίνει σε µια συ-
µπαγή αφήγηση που αυτοκαθιερώνεται και δηµιουργεί τη γλώσσα
µιας εσωτερικής αναζήτησης.
Η χρονική σχέση εικόνας και ήχου στις ταινίες της, η αλληλένδετη συνέχειά τους, είναι ταυτόχρονα ιστός και θεµατολογία της αφήγη-
σης. Η σιωπή γίνεται υπόβαθρο του διαλογισµού· σιωπή της ενδοσκόπησης. Το θέµα του θανάτου, του έρωτα, του παιχνιδιού, της προ-
σπάθειας να δειχθεί το κρυµµένο και το ανείπωτο, καθορίζουν τα έργα της. Η σχέση της µε τη ζωγραφική παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδια-
φέρον. Οι πίνακες στις ταινίες της είναι ένα ζωντανό οργανικό σώµα, «o πρώτος τόπος µέσα από τον οποίο είχα τη µεγάλη τύχη να νιώ-
σω τη συµπύκνωση των πραγµάτων που τρέφουν τη ζωή µας», όπως λέει και η ίδια.
Οι ταινίες της είναι ποιητικά σχόλια πάνω στην ανθρώπινη µοίρα και απαιτούν µια προσεκτική αλλά και άφοβη µατιά του θεατή, µια µα-
τιά που του επιτρέπει την παραγωγή πλούσιων αισθήσεων και που δεν τη φοβίζει η αναµόχλευση σκοτεινών πλευρών του εαυτού του.

Στέλλα Θεοδωράκη

AγγελίδηAντουανέττα
Το έργο της Αντουανέττας Αγγελίδη δείχνει ότι η τέ-

χνη του κινηµατογράφου µπορεί να είναι κάτι πιο σύν-

θετο από µια παραδοσιακά κινηµατογραφηµένη αφή-

γηση και ότι, παρόλο που διανύουµε µια περίοδο που

τα προϊόντα πολιτισµού εξοµοιώνονται µε τις δηµό-

σιες σχέσεις, υπάρχουν ακόµη καλλιτέχνες που ανθί-

στανται και επιµένουν στο προσωπικό τους ύφος.

ΣYNTOMO BIOΓPAΦIKO

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1950. Ζωγραφίζει από πάντα. Σπούδασε αρχιτεκτονική
στο Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, σκηνοθεσία και µοντάζ στο Institut Des
Hautes Edutes Cinématographiques (I.D.H.E.C) στο Παρίσι και θεωρία κινηµατο-
γράφου µε τον Christian Metz, στην École des Hautes Etudes en Sciences Sociales.
∆ιδάσκει Κινηµατογράφο στο Πανεπιστήµιο της Θεσσαλίας.

Φιλµογραφία 
1975 L’Histoirecrite  (µµ video)
1976 L’Eau (µµ)
1977 Idées Fixes / Dies Ιrae (Παραλλαγές στο ίδιο θέµα)
1985 Τόπος 
1995 Oι ώρες - Μια τετράγωνη ταινία 
2001 Kλέφτης ή η πραγµατικότητα

Εικαστικό Έργο
1982 Έχιδνες (γλυπτά) 
1989 Πτώσεις (ζωγραφική) 
1991 Οθόνη-Matrix (εγκατάσταση)
1994 Σελίδα από το Βιβλίο των Ωρών (εγκατάσταση)
2001 Τα µαύρα νερά (εγκατάσταση)

Tόπος
της Aντουανέτας Aγγελίδη (1985)
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Κεντρικός ήρωας σ’ αυτή την ταινία είναι ο
Pero που ζει σ’ ένα µικρό χωριό της Σλοβε-
νίας. Ο Pero βιοπορίζεται εκφωνώντας επική-
δειους λόγους σε κηδείες. Ζει µαζί µε την εν
διαστάσει αδελφή του Vilma και το µικρό της
γιο, την κωφάλαλη µικρή αδελφή του Ida και
τον πατέρα τους Dedo, που έχει τάσεις αυτο-
κτονίας λόγω του θανάτου της γυναίκας του. Ο
Pero είναι ερωτευµένος µε την Renata αλλά η
σχέση τους µοιάζει στάσιµη. Ο πιο στενός φί-
λος του είναι ο Shooki, ένας µηχανικός που εί-
ναι ερωτευµένος µε την Ida. Ο Pero ασχολεί-

ται διαρκώς µε τον πατέρα
του Dedo και τις συνεχείς α-
πόπειρες δολοφονίας του. Οι
επισκέψεις στον ψυχολόγο
µοιάζουν να µην έχουν καµιά
θετική επίπτωση στον ηλικιω-
µένο άνδρα και µόνο η γνωρι-
µία του µε µια συνοµήλική
του φαίνεται ότι αλλάζει το
συναισθηµατικό τοπίο. Η
σχέση του Pero και της
Renata φαίνεται ότι παίρνει
κάποιες άλλες απροσδόκητες

διαστάσεις όταν η οικειότητα που αναπτύσσε-
ται µεταξύ τους έχει µια ασυνήθιστη µορφή.
«Ήµουν έξι χρόνων όταν είδα ότι τα πάντα ήταν
Θεός. Τότε µου σηκώθηκαν οι τρίχες». H φράση
του J.D. Salinger που ανοίγει την ταινία, αποκα-
λύπτει και την ταυτότητά της: είναι µια σάτιρα,
µια µαύρη κωµωδία. Σκηνοθετηµένη από τον
Jan Cvitkovic (Ψωµί και γάλα) η ταινία είναι πα-
ράλληλα µια τοιχογραφία χαρακτήρων µε περι-
πλοκές στις µεταξύ τους σχέσεις. «Η ευτυχία
και η θλίψη, η χαρά και η λύπη, η τρυφερότητα

και η σκληρότητα», όπως σηµειώνει και µια
κριτική, είναι τα στοιχεία που συνθέτουν την
τοιχογραφία. Έχοντας ως συνδετικό κρίκο τον
κεντρικό χαρακτήρα, η αφήγηση επικεντρώνε-
ται γύρω από ζητήµατα όπως ο θάνατος και το
πένθος, η σεξουαλική προσέγγιση και η αγάπη,
η δύναµη για τη ζωή. Το εύρηµα της ταινίας
–δηλαδή το επάγγελµα του ήρωα, ένας ρήτο-
ρας κηδειών– ανοίγει ένα χώρο όπου ο κεντρι-
κός χαρακτήρας εκφράζει τις σκέψεις του
σχολιάζοντας παράλληλα τα δρώµενα. ∆ιάστι-
κτη από χιουµοριστικές πινελιές, η δραµατική
πλοκή αναπτύσσεται προς διάφορες κατευ-
θύνσεις, για να συγκλίνει όµως στο τέλος, µε-
ταλλάσσοντας το χιούµορ σε µελαγχολία. Το
τέλος της ταινίας, πικρό και θλιµµένο, είναι πα-
ράλληλα στοχαστικό: ένα σχόλιο για τη µαται-
ότητα των πραγµάτων.
Ο σκηνοθέτης βραβεύτηκε µε το βραβείο κα-
λύτερης σκηνοθεσίας στο φεστιβάλ του San
Sebastian.

∆.Μ.

Cine Σταύρος Tορνές, 16:00

Πολύµορφες, ετερόκλιτες και ετερογενείς οι ταινίες στο τµήµα
Ματιές στα Βαλκάνια, µετά από σηµαντικές διαδροµές στα
φεστιβάλ του κόσµου, διεκδικούν τώρα την προσοχή του
Έλληνα θεατή. 
Μέσα στο τµήµα Ματιές στα Βαλκάνια θα βρούµε ταινίες που είναι είτε
απεικονίσεις της ζωής σε µια κοινότητα, σε κωµικούς τόνους (Τι είναι ένας
άνδρας χωρίς µουστάκι;) που συχνά καταλήγουν σε τόνους δραµατικούς (Α-
πό τάφο σε τάφο) είτε ψηφιδωτά που παρουσιάζουν όψεις της πραγµατικό-
τητας σε διαφορετικές χώρες (Απωλεσθέντα αντικείµενα).
Άλλοτε πάλι, είναι µουσικές περιπλανήσεις σε µια πόλη (Ο ήχος της Πόλης),
περιπλανήσεις στα ερείπια ενός µεταπολεµικού τοπίου (Ο Κουκούµι) ή στα
µετόπισθεν ενός εµφυλίου πολέµου (Πηγαίνει δυτικά).
Κάποιες ταινίες στο τµήµα Ματιές στα Βαλκάνια είναι γυναικεία πορ-

τραίτα προσώπων που ζουν µια δύσκολη ζωή (Lady Zee), που στενάζουν
κάτω από µια ανεξέλεγκτη οικογενειακή εξουσία (Kontakt) ή υπόκεινται
στην αυθαιρεσία της πατρικής εξουσίας (Ρίνα, Η πτώση του αγγέλου). Άλλες
πάλι εστιάζουν στις κοινωνικές δυσµορφίες που προκαλεί ο τυφλός εθνι-
κισµός και ο πόλεµος (Κορόνα-γράµµατα). Κάποιες άλλες, όπως Η οδύσσεια
του κύριου Λαζαρέσκου, παραπλανούν το θεατή καθώς, ενώ µοιάζουν ως µια
ρεαλιστική ταινία δρόµου (µε όχηµα ένα ασθενοφόρο), στο τέλος καταλή-
γουν εξόδιες ακολουθίες.
Ασφαλώς, µια ιδιαίτερη θέση στο φετινό πρόγραµµα έχει το αφιέρωµα
στον σηµαντικό τούρκο εικαστικό και σκηνοθέτη Kutlug Ataman: οι ταινίες
του, άλλοτε αλληγορίες κι άλλοτε ρεαλιστικά δράµατα, περιγράφουν τις
φάσεις µιας επίπονης διαδικασίας απελευθέρωσης.

∆ηµήτρης Mπάµπας

H ταινία είναι µια τοιχογραφία χαρακτήρων, µε περιπλοκές στις µεταξύ
τους σχέσεις

Aπό τάφο σε τάφο / Odgrobadogroba
του Jan Cvitkovic (Σλοβενία, 2005)

Έξω από έναν κινηµατογράφο ένας αµερικα-
νός, ο Hunter, και ο Haldun, ένας νεαρός
τούρκος, γίνονται µάρτυρες µιας δολοφονίας.
Ο Hunter δέχεται την πρόσκληση του Haldun
να επισκεφθεί το πατρικό του σπίτι. Όταν ό-
µως συναντά τη µητέρα του Haldun, µια γοη-
τευτική γυναίκα που ονοµάζεται Lamia, µια έκ-

πληξη τον περιµένει. «Ο γιος
µου είναι νεκρός εδώ και
χρόνια» είναι η απάντησή
της. Γοητευµένος από την πα-
ρουσία της, ο Hunter δίνει
στη Lamia µια εγχάρακτη µε-
ταλλική πλάκα που του έδω-
σε ο Haldun. Στο σπίτι της
Lamia υπάρχει ένα πολύτιµο
χειρόγραφο που το έχει κλέ-
ψει ο σωφέρ της. Η Lamia α-
νακαλύπτει το χειρόγραφο
και το παραδίδει σ’ ένα φίλο

της καθηγητή ανατολικών γλωσσών, για να το
µεταφράσει. Το χειρόγραφο περιέχει επικλή-
σεις στο ∆ιάβολο και µπορεί να χρησιµοποιη-
θεί µαζί µε την εγχάρακτη µεταλλική πλάκα. Ο
Hunter επισκέπτεται το κλαµπ Alkazar κι εκεί
γίνεται µάρτυρας ενός περιστατικού βαµπιρι-

σµού από ένα µικρό κοριτσάκι.
Η ταινία είναι ένα σκοτεινό θρίλερ που δια-
δραµατίζεται µε φόντο µια µυθική πόλη, την
Κωνσταντινούπολη. ∆ιάστικτη από το βυζαντι-
νό παρελθόν της πόλης, η ταινία ανήκει στο εί-
δος του φανταστικού. Με αναφορές στο σινε-
µά των Alfred Hitchcock και David Lynch, στις
ταινίες µε βαµπίρ αλλά και στη βυζαντινή ιστο-
ρία, η σκηνοθεσία στήνει έναν ιστό µυστηρίου
µέσα στον οποίο παγιδεύει το θεατή. Η αφή-
γηση, ελλειπτική και µε υπονοούµενα, θυµίζει
τα διηγήµατα του αργεντινού συγγραφέα
Μπόρχες. Σ’ αυτή την ταινία αληθινός πρωτα-
γωνιστής είναι η Πόλη και η µυστηριακή της α-
τµόσφαιρα, υπέροχα φωτογραφηµένη στις νυ-
κτερινές σκηνές.

∆.Μ.

Cine Σταύρος Tορνές, 14:00

Η ταινία είναι ένα σκοτεινό θρίλερ που διαδραµατίζεται µε φόντο µια
µυθική πόλη, την Κωνσταντινούπολη

H ιστορία του φιδιού / Karanlik sular
του Kutlug Ataman (Tουρκία-HΠA, 1993)

Ο Κουτλούγκ Αταµάν γεννήθηκε
στην Κωνσταντινούπολη το 1961.
Σπούδασε κινηµατογράφο στο Πα-
νεπιστήµιο της Καλιφόρνιας, στο
Λος Άντζελες, απ’ όπου αποφοίτησε
το 1988 µε πτυχίο Master’s in Fine
Arts. Έκτοτε έχει χτίσει µια διεθνή

καριέρα ως κινηµατογραφιστής και εικαστικός καλλιτέ-
χνης. Η κινηµατογραφική του σταδιοδροµία ξεκίνησε µε
δύο ταινίες µικρού µήκους, το Hansel and Gretel (1984),
που έλαβε το βραβείο παραγωγής Peter Stark, και το La
fuga (1988), το οποίο παρουσιάστηκε στα φεστιβάλ
Όµπερχαουζεν, Τορίνο και Σαν Αντόνιο, και βραβεύτηκε
στο Σικάγο, στη ∆ιεθνή Κινηµατογραφική Έκθεση της Νέ-
ας Υόρκης καθώς και στην Ουάσινγκτον. Στη συνέχεια έ-
γραψε και σκηνοθέτησε τρεις µεγάλου µήκους ταινίες (Η
ιστορία του φιδιού [1993], Λόλα και Μπιλιντικίντ [1998] και ∆ύο
Κορίτσια [2005]), οι οποίες συµµετείχαν σε πολλά φεστι-
βάλ, αποσπώντας πολλές διακρίσεις και βραβεία στην
Τουρκία και διεθνώς. Αυτό το διάστηµα, γυρίζει την τέταρ-
τη µεγάλου µήκους ταινία του, The Coat στην Κύπρο.
Ως εικαστικός καλλιτέχνης έχει συµµετάσχει σε πολλές ο-
µαδικές εκθέσεις, ενώ οι ατοµικές του εκθέσεις έχουν φι-
λοξενηθεί σε µερικά από τα σηµαντικότερα µουσεία του
κόσµου. Το 2004 ο Αταµάν ήταν υποψήφιος για το βρετα-
νικό βραβείο Turner, ένα από τα σηµαντικότερα βραβεία
της σύγχρονης τέχνης, ενώ έλαβε το διεθνές βραβείο
Carnegie Prize 2004-5 στο Πίτσµπουργκ των ΗΠΑ.

SPOTLIGHT: KUTLUG ATAMAN
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VIP Seating 
Francis Ford Coppola and Michael Winterbottom
are among this year’s guests. Coppola will arrive at
the end of the festival for a reunion of sorts
honoring production designer Dean Tavoularis and
cinematographer Vittorio Storaro.The festival is
launching an exhibit of Tavoularis’ sketches and
visuals as well as showing jury president Storaro’s
films and photos.All three are expected at the Nov.
26 gala screening of "Apocalypse Now Redux".
Meanwhile,Winterbottom will be in town as the
festival shows 13 of his works.

Global Platter
South Korea’s Park Chan-wook,Taiwanese Hou
Hsiao-Hsien and France’s Patrice Chereau are also
expected, as the festival presents their work.The
festival is also zooming in on Mexican, Danish and
Irish film.An 18-film Mexican homage includes
everything from Tommy Lee Jones’ new film, "The
Three Burials of Melquiades Estrada" to 1962/3
Ruben Gamez shorts. On Nov. 21, screenwriters
Guillermo Arriaga ("The Three Burials…") and
Carlos Cuaron ("Y Tu Mama Tambien") will hold a
masterclass. On Nov. 23, there will be a round table
talk on Mexican cinema, with film critic/jury
member Leonardo Garcia Tsao. On Nov. 24,
everyone can "Meet the Danes", before
encountering the Irish the next day.

A Table for 14
In this year’s International Competition, 14 first- or
second-time directors are up for the 37,000 euro
Golden Alexander and its silver, 22,000 euro
version. Having time on one’s hands seems to be a
common theme in a few films, like pot-smoking
chimney sweep tale "Black Brush", Iranian urban
voyage "One Night" and Argentine family saga "The
Hours Go By".The difficulty of living within society’s
margins predominates in "Grain in Ear" (about a
Korean woman in China), "Pavee Lackeen:The
Traveller Girl" (on an Irish girl), "Man Push Cart"
(featuring a Pakistani pop star-turned-New York-
donut seller) and Canadian "Drifting States" (in
which a man tries to start a new life). Uncanny links
between people form in moody Taiwanese
"Falling…In Love", Chilean parallel lives film "Play",
Franco-German pop star drama "Backstage", Greek
crime story "Kinetta" and hit-and-run tragedy
"Someone Else’s Happiness". Family affairs matter in

Mexican/French father-daughter story "Sangre" and
Greek homecoming "Sweet Memory".

Kebab City
The fact that the festival opens with "No Man’s
Land" director Danis Tanovic’s "Hell" is just one
example of how rooted in the Balkans the event
remains. Once again, Balkan Survey films tackle dark
themes like bus accidents, family trouble, insane
asylums, post-war survival, gender repression and
prostitution.The 3rd Balkan Fund screenwriting
workshop is being held Nov. 19-21 (and yes, Greeks
are in the club). Four scripts will receive a 10,000
euro grant from the fund’s jury.

House Specials
Oodles of Greek films are on the way, ranging from
sticky rural incest tale "Honey and the Pig" and bus
hijacking tale "Hostage" to Athens zombie flick
"Evil". Eleni Alexandraki, Nikos Grammatikos and
Nikos Nikolaidis are among the veteran directors.
"Chariton’s Choir" features the festival’s new
president, actor Georges Corraface.There are also
documentaries, Midnight and Works-in-Progress
screenings and award-winning Drama Film Fest
shorts. Retrospectives are devoted to comically-
inclined Yorgos Panousopoulos, legendary Diaspora
Greek Nicos Papatakis and experimental Antoinetta
Angelidi (also on the festival jury).Alexis Bisticas’
provocative short films will be screened, as will
films honoring actors Aris Retsos and Olia
Lazaridou.The memories of directors Grigoris
Grigoriou, Costas Manousakis and Christos
Bakalopoulos will be kept alive with screenings.

Self-service
A new festival section called Independence Days
seems to have replaced the festival’s previous New
Horizons section as the place for new, cutting edge
cinematic voices. Its international films transport
viewers to locations ranging from a sexy hotel
room in Chile to a harsh South Korean orphanage.
There are tributes to influential Japanese director
Seijun Suzuki and Korean Kim Jee-woon as well as a
trio of new talents, including Miranda July, Jerome
Bonnell and Andrew Bujalski. Other treats include a
small US section, Bradley Beesley’s film about the
eccentric band The Flaming Lips, and a children’s
screening of Antarctic penguin hit "The Emperor’s
Journey."

Tidbits
Films that defy categories include Alexey Guerman’s
"Garpastum" (a WWI Russian football tale), "The
Great Ecstasy of Robert Carmichael" (shot by
Yorgos Arvanitis),"Unveiled" (an Iranian gender-
bending tale), "Keane" (from jury member Lodge
Kerrigan), the animation "Tim Burton’s Corpse
Bride", Edo Bertoglio’s 70s/80s downtown NYC doc
"Face Addict" and mysterious blackmail story
"Cache" (Michael Haneke). Actress Valeria Bruni-
Tedeschi may accompany her new film "A Perfect
Couple".

Business Lunch
The new Crossroads Co-production Forum (Nov
24-26) will bring film producers and buyers
together, as will the new Agora market meeting
place. European Film Promotion president Claudia
Landsberger will hold a workshop (Nov. 25) in the

new Agora spot on selling and marketing films.The
European Audiovisual Entrepreneurs (EAVE)
convene Nov. 27, the Southeastern European
Cinema Network, Nov. 22.

Dessert
There are also masterclasses by acting coach
Cathleen Leslie (Nov. 20) and  "Charlie and the
Chocolate Factory" production designer Alex
McDowell (Nov. 24) and exhibits of Russian avant-
garde cinema art (Nov. 19,Warehouse B1) and that
of light sculptor Paul Friedlander (ongoing,
Warehouse C). Musical events: DJ/composer David
Holmes (club Boutique, Nov. 25); the Thessaloniki
State Orchestra "City Lights" concert (University of
Thessaloniki, Nov. 25); actress Victoria Abril’s bossa
nova song performance (Thessaloniki Concert Hall,
Nov. 26); Istanbul music of Fatih Akin’s new
documentary (Warehouse C, Nov. 26).

Angelike Contis
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Welcome to Greece’s most important annual film event! For those

of you returning, the 46th Thessaloniki International Film Festival

may feel a little like your favorite restaurant reopening under new

management.You check out the new décor, meet familiar and new

faces and search the menu for the chef’s innovations as well as old

reliables.This year’s festival menu has been expanded to a

whopping 254 films.

Bon Appetite!
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Hou Hsiao-Hsien,
director, China, 1947
"Three Times", released in
2005, marked his sixth bid for
the Cannes Palme d'Or.Three
love stories are each set in
different periods, but involve
the same actors.The director

says, "By contrasting love stories from three
different times, we can feel how people's behavior is
circumscribed by the times and places they live in".
It is Hou’s 17th feature film. His style is marked by
its slow-pace and complicated narratives. In a 1988
worldwide critics' poll, Hou was championed as
"one of the three directors most crucial to the
future of cinema." Since leaving China in 1948, he
has never returned.
Hou Hsiao-Hsien will give a masterclass – and
receive a festival award- on Nov. 25.

Patrice Chéreau,
director/ film maker/
actor/ producer,
France, 1944
Best known for the historical
drama "La Reine Margot"
(1994), Patrice Chereau’s
latest work "Gabrielle" (2001)

focused on the everyday events that overwhelm a
middle-aged, seemingly happily-married couple.
Chéreau received a lot of criticism for a 35-minute
sex scene in his 2001 film "Intimacy". He said critics
missed the point, and described "Intimacy" as a film
more about emotion than sex. He added, "I don't
think that love-making is a French specialty. It is a
cliché. But to direct actors is like love and
seduction.You have to love them, guide them."
The festival will honor Chereau on Nov. 22.

Michael
Winterbottom, 
director, UK, 1961 
In his latest film "Tristram
Shandy:A Cock and a Bull
Story", the opening scene
with the two stars getting
made-up and chatting about

the size of their roles and the color of their teeth is
completely improvised. It’s another example of how,
from film to film - and across many genres -
Winterbottom uses his available resources to full
effect.Winterbottom’s "24 Hour Party People" and
"Jude" have been his two mainstream releases, while
his 2004 film "9 Songs", with its sexually explicit
content, sparked a protracted media controversy at
Cannes. He’s currently working on TV production
"The Road to Guantanamo".
The director will visit the festival Nov. 23-25.

Vittorio Storaro, 
cinematographer,
Italy, 1940
The cinematographer who
won Oscars for "Apocalypse
Now", "Reds" and "The Last
Emperor" says: "All great films
are a resolution of a conflict

between darkness and light.There is no single right
way to express yourself.There are infinite possibilities
for the use of light with shadows and colors.The
decisions you make about composition, movement
and the countless combinations of these and other
variables is what makes it an art." Storaro is the
youngest person to receive the American Society of
Cinematographer's Lifetime Achievement Award.
In addition to screening 7 of his films, the
festival is hosting an exhibit of Storaro’s photos
entitled "Writing with Light".

Dean Tavoularis,
production designer/
art director, 
US, 1932
He’s won two Academy
Awards, for work on "The
Godfather: Part II" and
"Apocalypse Now".Tavoularis

has said the 49 minutes of added footage in the
recent director’s cut of Coppola’s Vietnam epic give
a "texture that it didn't have before".According to
him, the added plantation scene "deepens Willard's
character and makes him more human. Until then,
Willard just seems to be an onlooker."
Tavoularis will attend the festival, which will
hold an exhibit of his designs and other work
entitled "The Hollywood Wizard".

Park Chan-wook, 
director, 
South Korea, 1963
His latest film "Sympathy for
Lady Vengeance" (2005) is the
last of his Vengeance Trilogy,
also including "Old Boy"
(2003) and "Sympathy for Mr.

Vengeance" (2002).These hard-boiled Asian thrillers
eschew the overblown visual excess of recent
Korean efforts in favor of darker realism.
Seat-squirming moments in "Old Boy" include a
dental extraction using a claw hammer and no
anesthetic, and a tongue being snipped out with
scissors.The man known as "Mr.Vengeance" says he
is not interested in making feel-good movies: "I
don't feel enjoyment watching films that evoke
passivity. If you need that kind of comfort, I don't
understand why you wouldn't go to a spa."
There will be a masterclass Nov. 22.

Seijun Suzuki,
director,
Japan, 1923 
The 82 year old’s latest film
"Princess Raccoon" is one
wild ride. It could be
described as a musical - but
certainly a most

unconventional one. It tells the story of a young
prince who is banished from the palace and falls in
love with a tanuki princess.A what princess? A
tanuki: a magical Japanese raccoon that can disguise
itself as a human.Things get wild and wooly in a
song-and-dance kind of way.
Suzuki has made over 50 films since WWII.
Japan’s "Wild Old Man" has a global cult
following.

Kim Jee-woon, 
director, writer,
South Korea, 1964 
"Bittersweet Life" (2005) is
Kim Jee-woon’s fourth feature
film. It takes us into the
mysterious world of Korean
mafia men.

This is how Kim Jee-woon described his work: "It's
not just through the narrative, but through images,
texture, facial expressions, nuances that it's possible
to express the theme. In my films, it is not because
there is a clear, steel-hard narrative that, no matter
how I make it, you can understand. My style is to
match a variety of things within a delicate structure,
to convey the narrative."
He is expected in Thessaloniki Nov. 20.

Miranda July,
performance artist/
writer/ filmmaker,
US, 1974
Filmmaker Magazine gave her
top marks in its "25 New
Faces of Indie Film" in 2004.
Her first feature film "Me and

You and Everyone We Know" -which she wrote,
directed and starred in- was a big success.
Set in a modern American town, where everyday
people, young and old, struggle to connect with
each other in an increasingly dissociated digital
culture, "Me and You…" follows in the tradition of
films like "Magnolia", "Crash" and "Short Cuts" -
films about lost and lonely souls whose stories
unwittingly intersect and paint a larger picture.
Born Miranda Grossinger, she uses the surname
"July" because it’s her most creative month.
She will be in Thessaloniki Nov. 19-21.

Andrew Bujalski,
filmmaker, US
"Mutual Appreciation" (2005)
is Bujalski’s second feature film
and follows on the heels of his
2003 success "Funny Ha Ha".
Both are unpretentious,
endearingly realistic takes on

well-educated, yet socially-inept young people.
Bujalski’s films offer a strangely mundane, understated
vision of the world. He has explained: "I took a lot of
inspiration from documentary and the vérité stuff;
films could be done very small, with minimal crew
and minimal cast." 
He attends the festival Nov. 22

Kutlug Ataman, 
installation artist,
Turkey, 1961
The nominee for the 2004
Turner Prize makes incisive
video installations on the lives
of individuals, creating
intimate portraits while

addressing broader social concerns.Ataman's
subjects speak, act out, and so 'construct' their own
life story, addressing a close-up, handheld camera.
They are often filmed in domestic settings.The
artist says: "I don't make documentaries. I make
extremely objective pieces about very subjective
people. Documentary, by its nature, promises the
truth….I don't promise the truth. I suspect any
claim that does." 

Elinda Labropoulou

If you’re not up-to-speed on all the names in the catalogue yet,

here’s an introduction to some of the featured creators.They

include four very different Asian directors,American and European

masters and new global innovators. Most will attend the festival.

A Festival Who’s Who




