
ΟΠΑΔΟΣ ΤΟΥ ΠΛΟΥΡΑΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΥΓΓΑΡΙΑ
O Κόρνελ Μούντρουτσο έρχεται με ορμή από την Ουγγαρία,

διεκδικώντας ένα κοινό ανοιχτό στη διαφορετικότητα: άλλωστε, όπως
λέει, τα φεστιβάλ ευνοούν την έκθεση εκδοχών του καλλιτεχνικού και

ιδεολογικού πλουραλισμού. Δεν εμπνέεται από την καθημερινότητα
όσων ζουν με άνεση και ασφάλεια, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ο

ρεαλισμός του είναι ξεπατικωτούρα. Με άλλα λόγια, διεκδικεί να
αναπαραστήσει τη ζωή, αλλά οδηγός του είναι η φαντασία.





ο πρώτο ελληνικό έργο που είδα ποτέ στη ζωή
μου, πιτσιρικάς, μαζί με τον πατέρα μου στον

κινηματογράφο Βακαλοπούλειον της καλαμάτας,
ήταν το Ξυπόλητο τάγμα – που δεν το υπέγραφε
Έλληνας, αλλά αμερικανός σκηνοθέτης, ο Γκρεγκ
τάλας. Ήταν η αντιηρωική ιστορία ηρωικών παιδιών
της κατοχής, κι έτσι, σχεδόν παιδί, έμαθα ότι ο

ηρωισμός δεν είναι υπόθεση τύπων με μούσκουλα και
υπερδυνάμεις, ότι τα πράγματα τα βαραίνει η υλικότητά
τους κι ότι, επιπλέον, είναι πολύ δύσκολο να ξεφύγεις από
το φόβο που ρίχνουν οι σκιές στον τοίχο. 
τον εξπρεσιονισμό στον κινηματογράφο τον έμαθα αργότερα.
μου είχε γίνει, πιο νωρίς, συνήθεια να μου αρέσουν οι
αντιηρωικές ταινίες. Ίσως γι’ αυτό με τρέλαιναν τα
Χτυποκάρδια στα θρανία του πλακατζή ανατόμου σακελλάριου
– όχι για τους σταρ, όχι για τη Βουγιουκλάκη και τον
Παπαγιαννόπουλο, αλλά επειδή ο Παπαμιχαήλ, ο φτωχός
καθηγητάκος υπερασπίζεται τα κείμενα και την αξιοπρέπεια
πριν απ’ την κοινωνική άνοδο και την πατροπαράδοτη
οικογένεια. Ίσως γι’ αυτό, επίσης, ήταν ψηλά στις προτιμήσεις
μου κι ο τάκης κανελλόπουλος. ο πιο κανονικός πόλεμος που
είδα ποτέ ήταν στον Ουρανό. και το πιο βουβό ερωτικό πάθος
που κατέγραψα βρισκόταν στην Εκδρομή – και μου άρεσε
τόσο πολύ η λίλυ Παπαγιάννη...
καμιά φορά, όμως, η αλήθεια δεν είναι ευχάριστη. Γι’ αυτό
προτιμάμε την παραχάραξή της σε ταινίες ειδών. αλλά στη
φτωχή ελλάδα, στα πολεμικά και στα αστυνομικά, δύσκολα
εύρισκες κάτι να ταυτιστείς. Ίσως γι’ αυτό, τα πρώτα πολεμικά
που μ’ έπιασαν πραγματικά ήταν παραγωγής τζαίημς Πάρις.
Ηρωικά δράματα υφασμένα πάνω στον εθνικό μύθο, τα
λάτρεψα για την υπερβολή και τα αμερικανικά κλισέ τους.
Ήταν χούντα, και ξαφνικά σε εξαναγκασμένες σχολικές
προβολές μαθαίναμε να καλλιεργούμε τις ποιότητες του
χιούμορ, που ήταν η απάντηση στο εθνοπατριωτικό κιτς
ταινιών όπως Οι γενναίοι του Βορρά και Στη μάχη της Κρήτης.
είδωλά μου εκείνης της εποχής ήταν ο Φερνάντο σάντσο,
μεταγλωττισμένος χονδρός Έλληνας πατριώτης, και ο

Δημήτρης μπισλάνης, πάντα σε δεύτερο ρόλο, γι’ αυτό είτε
έπαιζε τον Έλληνα είτε τον Γερμανό, δεν κατάφερε να πάρει
προαγωγή και έφτασε μέχρι λοχίας. Ήταν γενναίος χωρίς να
προσδοκά ανταπόδοση.
Όλα αυτά τελειώσανε διαμιάς με το που τέλειωσα το σχολείο.
είχε στο μεταξύ τελειώσει κι η δικτατορία, κι αρχίσαμε, μια παρέα
ήμασταν, στην αρχή πιτσιρικάδες φοιτητές, αργότερα
ψευτοεπαγγελματίες της κινηματογραφικής κριτικής, να δίνουμε
ετήσιο ραντεβού στο Φεστιβάλ θεσσαλονίκης. λίγες ταινίες,
εσωστρεφείς, συνδυάσαμε το σινεμά με το ξόδεμα του
ελεύθερου χρόνου (τότε είχαμε πολύ) και, επειδή βαριόμαστε να
βλέπουμε προσπάθειες σκηνοθετών (που τους αποκαλούσαν
αλλά και αυτοαποκαλούνταν δημιουργοί) οι οποίοι
προσπαθούσαν να εικονογραφήσουν τις τιράντες της ιδεολογίας
τους, αρχίσαμε να υπερασπιζόμαστε το σινεμά που παρέπεμπε
στις χολιγουντιανές μυθολογίες (τον αμερικανόπληκτο
Νικολαΐδη, δηλαδή, και τη Γλυκιά συμμορία), τον Γερμανό Περάκη
(ιδίως τον πλήρη αυτογνωσίας Βίο και Πολιτεία του), τον Γάλλο
Παπατάκη (της Φωτογραφίας) και, βεβαίως, τους δικούς μας
«καταραμένους», δηλαδή τον Ιταλό σταύρο τορνέ (την Καρκαλού
και το Ένας ερωδιός για τη Γερμανία), ο κινηματογράφος του
οποίου, με σκρατς και ανορθογραφίες, μας έκανε κοινωνούς μιας
εξωστρεφούς μοντερνιτέ – και μας βοηθούσε να ανοίξουμε
εσωτερικά μέτωπα με τη συνδικαλιστική νομενκλατούρα της
εποχής, που όριζε τις τύχες του οπτικοακουστικού. σ’ αυτή την
παρέα, προστέθηκε αργότερα ο τριπολιτσιώτης τσιώλης (τον
οποίον προσωπικά αγάπησα μετά το Παρακαλώ, γυναίκες, μη
κλαίτε, που γύρισε μαζί με τον Βακαλόπουλο – που δεν είχε καμιά
σχέση με το Βακαλοπούλειο). σκιές πια, κι ο Βακαλόπουλος, κι ο
τορνές, κι ο Νικολαΐδης, κι ο κανελλόπουλος, κι ο Παπατάκης, κι
ο σακελλάριος, μας εξοικείωσαν με το φόβο και μας βοήθησαν
να αποχωριστούμε χωρίς περιττές στενοχώριες την απώλεια της
κινηματογραφικής μαγείας. 
αλλά δεν μας έκαναν τόσο πονηρούς ώστε να πάψουμε να
συγκινούμαστε με νεότερες ταινίες – όπως, π.χ., με την
τελευταία που είδα, την Xenia του κούτρα. τι ωραία που η ζωή
κι ο κινηματογράφος συνεχίζονται.

EDITORIAL  του Ηλία κανέλλη

το τυχερό ελληνικό τοπ 13 μου

τ
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@filmfestivalgr
ακολοyθhστε μασ
στο twitter

Γλυκιά συμμορία του Νίκου Νικολαΐδη
H εφημερίδα του 
Φεστιβάλ Kινηματογράφου 
Θεσσαλονίκης

Eιδική έκδοση για το 
55ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

Nο 281 [30/10/2014]

Διευθυντής σύνταξης: Hλίας Kανέλλης
Aρχισυντάκτρια: Δήμητρα Nικολοπούλου
Συντονισμός ύλης: Γκέλυ Μαδεμλή
Σύνταξη: Eλένη Aνδρουτσοπούλου, Δημήτρης Κερκινός, 
Αλεξάνδρα Κόλια, Γιώργος Κρασσακόπουλος, 
Aγγελική Πέτρου, Θάνος Σταυρόπουλος, 
Βασίλης Τερζόπουλος

Yπεύθυνη αγγλικών σελίδων: Έλενα Χρηστοπούλου
Φωτογράφος: Βασίλης Βερβερίδης (MOTIONTEAM) 

Εξώφυλλο: Γιώργος Γελαδάκης, Μαρία Παπαδάκη
Eκτύπωση: ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

Φεστιβάλ Kινηματογράφου Θεσσαλονίκης
Yπεύθυνος σύμφωνα με το νόμο: Δημήτρης Εϊπίδης

O διευθυντής σύνταξης, η αρχισυντάκτρια και οι συντάκτες της εφημερίδας
του Φεστιβάλ εργάζονται χωρίς αμοιβή.
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Για το προφίλ της φετινής διοργάνω-
σης:
τα τελευταία χρόνια, το στίγμα του φεστι-
βάλ παραμένει η σταθερή προσήλωσή
του στο νέο ανεξάρτητο κινηματογράφο.
Παρουσιάζονται ταινίες από δημιουργούς
που ορίζουν το έργο τους και καταγρά-
φουν καταστάσεις επικεντρωμένες στον
άνθρωπο και τις εμπειρίες του, αποφεύ-
γοντας τις επιπόλαιες ωραιοποιήσεις και
τα πρόσκαιρα κίνητρα εμπορικότητας. ο
ανεξάρτητος διεθνής κινηματογράφος
κερδίζει διαρκώς έδαφος στις προτιμήσεις
του κοινού, κι αυτό αποδεικνύεται και από
τις προβολές στη διάρκεια του φεστιβάλ.

Για το Διεθνές Διαγωνιστικό:
Φέτος οι ταινίες του διεθνούς διαγωνιστι-
κού προγράμματος διαθέτουν πολυφωνία
σε θέματα και ύφος, και μας συστήνουν
σημαντικά ταλέντα απ’ όλο τον κόσμο: από
την ελλάδα, τη σκανδιναβία και την Ισπα-
νία, έως το μεξικό και τις ΗΠα. Όλες μαζί
συνθέτουν ένα πολύ ενδιαφέρον μωσαϊκό
για τις νέες κινηματογραφίες παγκοσμίως.
το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ανακα-
λύψει νέους σκηνοθέτες που δεν διστά-
ζουν να αποτυπώσουν τον προβληματι-
σμό τους με τολμηρό τρόπο. το σχόλιό
τους είναι αιχμηρό, η γραφή τους εντυ-
πωσιάζει και ταυτόχρονα ανατρέπει τους
υπάρχοντες κινηματογραφικούς κανόνες,
με σεβασμό και νέα ματιά.

Για τους Ανοιχτούς Ορίζοντες:
Η λέξη «ανακάλυψη» έχει ταυτιστεί με το
τμήμα «ανοιχτοί ορίζοντες». εδώ οι σκη-

νοθέτες καταπιάνονται συχνά με πολύ οι-
κεία θέματα, όμως ο τρόπος που τα προ-
σεγγίζουν ξεπερνά συγκεκριμένα πρό-
τυπα. από πέρυσι στους ορίζοντες
εντάχθηκε και μια νέα ενότητα, τα «Ρεύ-
ματα», που αφηγούνται ιστορίες με πρω-
τοτυπία και τόλμη. Δημιουργοί όπως οι
κριστόφ ονορέ, μίρα Ναΐρ, Άμος Γκιτάι και
τζέσικα Χάουσνερ υπογράφουν, μεταξύ
άλλων, τις φετινές ταινίες των ανοιχτών
οριζόντων, προσκαλώντας τους θεατές
στις καλύτερες στιγμές του παγκόσμιου
ανεξάρτητου σινεμά.

Ελληνικές ταινίες και αφιέρωμα «100
χρόνια ελληνικός κινηματογράφος»:
τα 100 χρόνια ελληνικού κινηματογρά-
φου μάς δίνουν την καλύτερη αφορμή για
να γιορτάσουμε όλα τα ρεύματα, τους δη-
μιουργούς και τις στιγμές του ελληνικού
σινεμά που άφησαν εποχή. είμαστε ιδιαί-
τερα χαρούμενοι, καθώς το κοινό συμμε-
τείχε πολύ θερμά φέτος στο αφιέρωμα,
ψηφίζοντας μέσω διαδικτύου, την αγαπη-
μένη του ταινία από μια λίστα 200 ταινιών:
έτσι, οι ίδιοι οι θεατές συγκρότησαν μια
εικοσάδα ταινιών που θα προβληθούν
στη θεσσαλονίκη. μαζί μ’ αυτή την ανα-
δρομή, στο φεστιβάλ θα παρουσιαστούν,
όπως πάντα, και σύγχρονες ελληνικές πα-
ραγωγές σε πρεμιέρα, ενώ φέτος εντάσ-
σουμε στο πρόγραμμα και ελληνικές ται-
νίες που έχουν ήδη πραγματοποιήσει
πρεμιέρα, ωστόσο πιστεύουμε ότι ολο-
κληρώνουν με τον καλύτερο τρόπο την
αναδρομή σ’ έναν αιώνα ελληνικού κινη-
ματογράφου. 

Για τα αφιερώματα σε δημιουργούς:
με μεγάλη χαρά υποδεχόμαστε φέτος στο
φεστιβάλ καλλιτέχνες που έχουν συμβάλει
–ο καθένας με το ιδιαίτερο στυλ του– στην
εξέλιξη του σινεμά: Η Χάνα συγκούλα,
μούσα του νέου γερμανικού σινεμά και ιέ-
ρεια του Φασμπίντερ, θα είναι μαζί μας στη
θεσσαλονίκη για να παρουσιάσει τις ται-
νίες της και να συμμετάσχει σε μια ξεχωρι-
στή εκδήλωση που συνδυάζει το σινεμά
με τη μουσική. οι θεατές θα έχουν τη σπά-
νια ευκαιρία να παρακολουθήσουν φέτος
στο φεστιβάλ το έργο του σέρβου κινημα-
τογραφιστή Ζέλιμιρ Ζίλνικ, μια φωνή πρω-
τοπορίας, συνώνυμη του πολιτικού και κοι-
νωνικού ακτιβισμού, με ταινίες που δεν
έχουν προβληθεί ποτέ στην ελλάδα. στο
αφιέρωμα που πραγματοποιείται στο πλαί-
σιο του τμήματος «ματιές στα Βαλκάνια»,
ο Ζίλνικ θα δώσει το «παρών» και θα πα-
ρουσιάσει κι ένα masterclass. το δεύτερο
masterclass της διοργάνωσης θα δώσει ο
Ραμίν μπαχράνι, ένας απ’ τους πιο αξιόλο-
γους εκπροσώπους του νέου ανεξάρτητου
αμερικανικού σινεμά, τον οποίον ο κριτικός
κινηματογράφου Ρότζερ Ήμπερτ χαρακτή-
ρισε «σκηνοθέτη της δεκαετίας».  στο φε-
στιβάλ θα βρεθεί και ο ούγγρος σκηνοθέ-
της κόρνελ μούντρουτσο και χαιρόμαστε
που η ταινία του Λευκός Θεός (βραβείο του
τμήματος «Ένα κάποιο Βλέμμα» στο φεστι-
βάλ καννών) θα ανοίξει την αυλαία της
55ης διοργάνωσης. τέλος, στα αφιερώματά
μας προτείνουμε τις ταινίες του μετρ του
σουρεαλισμού και νικητή του πρόσφατου
φεστιβάλ Βενετίας σουηδού σκηνοθέτη Ρόι
Άντερσον. το έργο όλων είναι τόσο διαφο-

ρετικό και πλούσιο, με κοινή ίσως συνιστα-
μένη το ταλέντο τους και έναν μοναδικό
τρόπο να καθηλώνουν τους θεατές. 

Για τις φετινές «Ματιές στα Βαλκάνια»:
στις «ματιές στα Βαλκάνια» θα παρακο-
λουθήσουμε φέτος τη νέα βραβευμένη με
Χρυσό Φοίνικα ταινία του καταξιωμένου
τούρκου δημιουργού Νούρι μπιλγκέ τζεϊ-
λάν, το ευαίσθητο και αιχμηρό σχόλιο του
συμπατριώτη του κουτλούγ αταμάν, αλλά
και τη νέα ταινία του σημαντικού Ρουμά-
νου κινηματογραφιστή κορνέλιου Πο-
ρουμπόιου. Πολλά είναι τα θέματα που αγ-
γίζουν οι Βαλκάνιοι δημιουργοί και που
θα τραβήξουν την προσοχή του κοινού.
οικογενειακοί δεσμοί, απώλεια, εφηβεία
και κοινωνίες σε αναβρασμό βρίσκονται
στο επίκεντρο των φετινών βαλκανικών
ταινιών. 

Για τις αναπτυξιακές δράσεις της Αγο-
ράς:
στις αίθουσες, τον πρώτο ρόλο έχουν οι
θεατές. εκεί αναπτύσσεται η σχέση τους
με τους δημιουργούς και τις ταινίες. Όμως
στην αγορά του φεστιβάλ συντελείται η
γέννηση, το πρώτο σκέλος της δημιουρ-
γίας μιας κινηματογραφικής ταινίας. στο
πλαίσιο της αγοράς, επαγγελματίες του
οπτικοακουστικού χώρου απ’ όλο τον κό-
σμο συνεργάζονται, ανακαλύπτουν και
βοηθούν τους δημιουργούς να ολοκλη-
ρώσουν το έργο τους. αυτή η διεργασία
που γίνεται μακριά από τα φώτα της δη-
μοσιότητας είναι εξαιρετικά σημαντική και
κρίσιμη για την πορεία μιας ταινίας. 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΪΠΙΔΗΣ
ο διευθυντής του Φεστιβάλ 
δίνει για άλλη μια χρονιά το στίγμα
της διοργάνωσης λίγο πριν την
επίσημη έναρξη, περιγράφοντας τα
όσα θα δούμε εντός κι εκτός
προγράμματος.

αΝαΔΡομΗ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
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κόρνελ Μούντρουτσο «ΔΕΝ ΚΑΝΩ ΤΟΝ ΡΑΚΟΣΥΛΛΕΚΤΗ»
O Κόρνελ Μούντρουτσο. Από την Ουγγαρία με

ορμή, διεκδικεί ένα κοινό ανοιχτό στη διαφορετι-
κότητα, άλλωστε  τα φεστιβάλ ευνοούν την έκ-

θεση εκδοχών του καλλιτεχνικού και ιδεολογικού
πλουραλισμού. Δεν εμπνέεται από την καθημερι-
νότητα όσων ζουν με άνεση και ασφάλεια, χωρίς

αυτό να σημαίνει ότι ο ρεαλισμός του είναι ξεπατι-
κωτούρα. Με άλλα λόγια, διεκδικεί να αναπαρα-

στήσει τη ζωή, αλλά οδηγός του είναι η φαντασία. 

Ο ΣΤΟΡγΙκOΣ γΙΟΣ – 
υΠOΘΕΣΗ ΦΡAΝκΕΝΣΤαΪΝ 

«το μελλοΝ αΝΗκεΙ
ΣΤΟυΣ ΝΕΟυΣ»

συνέντευξη στην Αλεξάνδρα Κόλια

ο ούγγρος σκηνοθέτης που κινείται πέρα και πάνω από τα είδη, πέρα από τις ήδη αποδεκτές
συμβάσεις του κινηματογραφικού μέσου, καταφθάνει για δύο εικοσιτετράωρα στη θεσσαλονίκη. 
Όχι τόσο για να παρουσιάσει την τελευταία ταινία του, Λευκός θεός (βραβείο τμήματος «Ένα κάποιο
βλέμμα», του τελευταίου Φεστιβάλ των καννών, που θα ανοίξει τη διοργάνωση), όσο για να μοιραστεί
τον ξεχωριστό δημιουργικό τρόπο του με την κινηματογραφική κοινότητα.
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ει και εργάζεται στην ουγγαρία, μια
χώρα που η άνθιση της εξτρεμιστι-
κής ακροδεξιάς την έχει θέσει στο
επίκεντρο της παρατήρησης από
τους δημοκρατικούς πολίτες της
ευρώπης, και όχι μόνο. ο κινημα-
τογράφος του, εμμέσως, απαντά

στην επίκληση των νόμων του αίματος και των
εθνοφυλετικών παραδόσεων. οι ταινίες του εί-
ναι διαφορετικές, είναι ξένες, είναι απέναντι. ο
κόρνελ μούντρουτσο διεκδικεί με τον τρόπο
του «ελευθερία, Ισότητα, αδελφότητα». Ζητή-
σαμε να μας αποσαφηνίσει τις ιδέες του και να
μας πει πώς μεταφράζει τη σκέψη του σε κινη-
ματογραφικές εικόνες – τις δικές του εικόνες.

Έχετε διαγράψει σημαντική πορεία σε με-
γάλα διεθνή φεστιβάλ, αποσπώντας βραβεία
ήδη, σχεδόν, από το ξεκίνημα της καριέρας
σας. Πώς θα αποτιμούσατε τη μέχρι τώρα εμ-
πειρία σας από τέτοιες διοργανώσεις;
τα φεστιβάλ έχουν πολλαπλούς ρόλους. Δεί-
χνουν πόσο σημαντικές είναι οι ταινίες για την
κοινότητα που οργανώνει αυτό το κινηματο-
γραφικό γεγονός. επίσης, εκτός από το να θέ-
τουν πρότυπα, είναι ενδεικτικά και της ποικιλίας
των κινηματογραφικών ειδών που υπάρχει, της
ευρείας γκάμας ταινιών, από πειραματικές έως
κλασικές. Για μένα, τα φεστιβάλ ήταν ένα μέσο
προσανατολισμού, αλλά και μια ευκαιρία να συ-
ναντήσω το κοινό μου και την κοινότητα – πα-
ρότι δεν παρεμβάλλονται στη διαδικασία της
αποδοχής ενός έργου από το κοινό, διότι κάθε
ταινία βρίσκει το δρόμο της σε κάθε θεατή
απευθείας. 

Στις ταινίες σας πρωταγωνιστούν χαρακτή-
ρες του περιθωρίου – η παρέα νεαρών στις
Ευχάριστες ημέρες ή η τοξικομανής ηρωίδα
στη Γιοχάνα. Τι θέλετε να εκφράσετε μέσα
από τις ιστορίες αυτών των ανθρώπων; 
αν και με απασχολεί πολύ η μοίρα όσων βρί-
σκονται σε ανέχεια, δεν μου αρέσει να κάνω τον
ρακοσυλλέκτη στις ιστορίες τους. επιλέγω να
δείχνω ακραίες καταστάσεις διότι στη ζωή δεν
υπάρχουν μόνο κακομαθημένες κυρίες οι
οποίες υποφέρουν από ημικρανίες που δεν τις
αφήνουν να απολαύσουν τον απογευματινό
τους υπνάκο. κατά την προσωπική οπτική μου,
ο ανθρωπισμός δεν είναι το προνόμιο μόνο
όσων ζουν σε μοναστήρια, παρ’  όλο που οι
ιστορίες αυτές είναι προορισμένες να έχουν
κακό τέλος σε συγκεκριμένες κοινωνίες που δεν
είναι ορθά οργανωμένες, καθώς επίσης και σε
καταστάσεις και σε κοινότητες όπου κυριαρχούν
πρωτόγονα ένστικτα. οι χαρακτήρες μου μετά
βίας αντικατοπτρίζουν πώς είναι μια δεδομένη
κοινωνία ή μια δεδομένη ανθρώπινη κατά-
σταση. 

Είστε ανεξάρτητος κινηματογραφιστής. Δυ-
σκολεύεστε να βρείτε χρηματοδότηση για
τις ταινίες σας; 
ο κινηματογράφος κοστίζει, αλλά αξίζει –από
οικονομικής άποψης όχι πάντα, αλλά από ηθι-
κής πολύ συχνά– για να επενδύσει κανείς σε αυ-
τόν. Η παγκόσμια ή η τοπική κρίση μπορεί φυ-
σικά να δυσκολέψει την ανεύρεση πόρων, αλλά
πάντα υπάρχουν κοινότητες που πιστεύουν ότι
η δουλειά μας  δεν είναι τόσο μια επιχειρηματική
ενασχόληση, όσο μια αποστολή. Η στήριξή τους
αφενός προωθεί τον κινηματογράφο ως είδος

τέχνης, αφετέρου το ανθρώπινο είδος ως σύ-
νολο με ηθικούς κανόνες. 

Σε δύο από τις ταινίες σας –στη Γιοχάνα και
στον Στοργικό γιο– εμπνέεστε από προσωπι-
κότητες όπως η Ιωάννα της Λοραίνης, αλλά
και ο λογοτεχνικός Φρανκενστάιν, το κείμενο
αναφοράς της Μαίρης Σέλεϊ. Για ποιο λόγο
επιλέξατε τις συγκεκριμένες αναφορές; Τι
άλλο σας εμπνέει για να κάνετε ταινίες; 
ο κινηματογράφος είναι ένας πολύ αποτελεσμα-
τικός και επίκαιρος τρόπος έκφρασης. ορισμένες
ευρέως γνωστές ιστορίες, όπως και κάποιοι προ-
βληματισμοί τους οποίους οι άνθρωποι έχουν
εδώ και πολύ καιρό, αξίζουν να διερευνηθούν
ξανά, σε διαφορετική εποχή, από διαφορετικές
σκοπιές. ωστόσο, πάντοτε οι επιλογές μου είναι
πολύ προσωπικές όταν πρόκειται τόσο για πρω-
τότυπα σενάρια, όσο και για ελεύθερες δια-
σκευές. 

Οι ταινίες σας είναι ταυτόχρονα σκληρές και
ποιητικές, ενώ συχνά αγγίζουν θέματα ταμ-
πού – όπως π.χ. η αιμομειξία στο φιλμ Δέλτα.
Δεν υπάρχουν όρια στην τέχνη; 
Δεν αξίζει κανείς να λαμβάνει υπόψη του τα κοι-
νωνικά στερεότυπα όταν θέλει να κάνει ταινίες.
αλλά εάν κάποιος αποκαλεί κάτι «ταμπού» και
δεν αφήνει τον εαυτό του να το σκεφτεί, τότε
ουσιαστικά λέει ψέματα στον εαυτό του. Ποιο
θα ήταν το κέρδος για να κάνει κάτι τέτοιο; Γιατί
ένα τέτοιο ελάττωμα θα έπρεπε να εκτεθεί δη-
μοσίως; αυτό δεν σημαίνει, φυσικά, ότι δεν
υπάρχουν θεματικές που δεν μπορούν και δεν
χρειάζεται να παρουσιαστούν σε μια ταινία. 

Παράλληλα με τον κινηματογράφο, κάνετε
σκηνοθεσία και στο θέατρο. Ποιο σας ευχα-
ριστεί περισσότερο και τι σας προσφέρει το
καθένα; 
Πρόκειται για δύο εντελώς διαφορετικά μέσα.
Παρόλα αυτά, και τα δύο εκφράζουν τον εσω-
τερικό μου εαυτό. μπορώ να σας πω, πάντως,
ότι δεν μοιάζω με τους συναδέλφους μου στο
θέατρο, μάλλον επειδή υπερισχύει η ιδιότητα
του κινηματογραφικού σκηνοθέτη με διαφορε-
τικό τρόπο σκέψης. 

Έχετε εμφανιστεί στο σινεμά και ως ηθο-
ποιός, μεταξύ άλλων και σε δύο από τις δικές
σας ταινίες (Στοργικός γιος, Λευκός θεός). Πώς
είναι αυτή η εμπειρία; 
Παρότι έχω και πτυχίο υποκριτικής, δεν θεωρώ
τον εαυτό μου ηθοποιό. το γεγονός ότι κάποιες
φορές εμφανίζομαι σε ταινίες οφείλεται σε συγ-
κεκριμένο προσωπικό λόγο. 

Στην τελευταία σας ταινία Λευκός θεός, πρω-
ταγωνιστούν σκυλιά, και μάλιστα κλέβουν
την παράσταση. Πώς δουλέψατε με ζώα; 
Έμαθα πολλά από τους εκπαιδευτές τους και
ακόμη περισσότερα από τα ίδια τα σκυλιά. Η
συνεργασία μας με ένα άλλο ζωντανό πλάσμα
ήταν σπουδαία εμπειρία. Έπρεπε να συνειδη-
τοποιήσω ότι οποιαδήποτε αγέλη, της οποίας
τα μέλη μοιάζουν με την πρώτη ματιά με αγριε-
μένα τέρατα, μπορεί στην πραγματικότητα να
είναι μια ομάδα από ξεχωριστές προσωπικότη-
τες που ενεργούν οργανωμένα σύμφωνα με
τους δικούς τους κανόνες.. 

Η ταινία αυτή θα μπορούσε να ιδωθεί ως μια
αλληγορία για τον ρατσισμό. Τι μηνύματα
θέλετε να στείλετε;
θα πω απλά ότι είμαι πολύ χαρούμενος που έχω
δει ότι ο κόσμος αγάπησε τα σκυλιά. Ίσως μια
μέρα να αγαπήσει και τους ανθρώπους από δια-
φορετικές κουλτούρες. 

Η ηρωίδα της ταινίας, η 13χρονη Λίλι, είναι
ίσως η τελευταία ελπίδα σωτηρίας της αν-
θρωπότητας. Πόσο εφικτό είναι αυτό; 
Ποιος άλλος –αν όχι οι νέοι– θα μπορούσε να
εφαρμόσει την αρχή «ελευθερία-Ισότητα-αδελ-
φότητα»;

στΗ ΖωΗ 
ΔΕΝ 
υΠAΡΧουΝ 
ΜOΝΟ 
κακομα-
θΗμeΝεσ 
κυΡIΕΣ 
Που υΠο-
ΦeΡουΝ 
αΠO ΗΜΙ-
κΡαΝIΕΣ 
Που ΔεΝ 
ΤΙΣ αΦH-
ΝΟυΝ Να 
αΠολαy-
σουΝ τοΝ 
αΠΟγΕυ-
ΜαΤΙΝO
τουσ 
υΠΝAκΟ

ΛΕυκOΣ ΘΕOΣ

Z
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Οι κωφοί έχουν τη δική τους γλώσσα. Πώς
επικοινωνούσατε με τους πρωταγωνιστές;
οι πρωταγωνιστές είναι πράγματι κωφοί και
δεν είναι επαγγελματίες ηθοποιοί. Δουλέ-
ψαμε όπως θα δουλεύαμε με οποιουσδήποτε
άλλους ερασιτέχνες. Βέβαια, μας βοηθούσε
μεταφραστής νοηματικής γλώσσας. το βα-
σικότερο πρόβλημά μου ήταν πως οι κωφοί

δεν εμπιστεύονται εύκολα ανθρώπους πέραν
της κοινότητάς τους. Έπρεπε λοιπόν να τους
πείσω να πιστέψουν σε μένα. Όλοι τους. αν
κάποιος δεν μπορούσε θα έπρεπε να τον
αφήσουμε πίσω.

Συνήθως οι ταινίες με πρωταγωνιστές κω-
φούς αφηγούνται μια πιο εύθραυστη

πλευρά του κόσμου τους. Γιατί παρουσιά-
ζετε αυτή την πιο βίαιη πτυχή;
θα ήθελα να επισημάνω πως δεν ήταν σκο-
πός μου να γυρίσω μια ταινία με θέμα τους
κωφούς. Ήθελα να γυρίσω ένα φιλμ με κω-
φούς πρωταγωνιστές, που θα αφορά όλο τον
κόσμο. Για παράδειγμα, αρκετές από τις σκη-
νές της ταινίας είναι εμπνευσμένες από τις
δικές μου εμπειρίες στο σχολείο, ή από την
εμπειρία ανθρώπων του συνεργείου. Γιατί πι-
στεύουμε ότι δεν μπορούν οι κωφάλαλοι ή
οι ομοφυλόφιλοι ή άλλες μειονότητες να κά-
νουν κάτι κακό, κι έτσι πρέπει να αναπατί-
στανται ως καλές και χαριτωμένες. Για μένα
και αυτό αποτελεί διακρίση. κάθε άνθρωπος
είναι διαφορετικός, όλοι μπορεί να είναι και
καλοί και άσχημοι. οι θρησκευτικές τους πε-
ποιθήσεις, οι σεξουαλικές τους προτιμήσεις
ή οτιδήποτε άλλο, δεν έχουν καμία σημασία.
αν «διαβάσετε» την ταινία μου σαν γουέ-
στερν, τότε ο σεργκέι είναι ένας κλασικός
ήρωας βγαλμένος από αυτές τις ταινίες εί-
δους. Νομίζω πως η Φυλή είναι μια ταινία στο
ύφος των γουέστερν. 

Η ταινία σας, που δεν έχει ούτε έναν υπό-
τιτλο, μας μυεί στον κόσμο των κωφών.
Τι σας ενέπνευσε;
Δεν έχω κωφάλαλη γιαγιά ούτε έκανα ποτέ
σεξ με κωφάλαλη γυναίκα. Όμως η νοημα-
τική γλώσσα ήταν σημαντική για ν’ αρθρώσω
την τοποθέτησή μου για το σινεμά. Ήθελα
να γυρίσω μια μοντέρνα βωβή ταινία, σαν κι
αυτές που γυρίζονταν στις απαρχές του κι-
νηματογράφου. Πολλοί σκηνοθέτες το κά-
νουν αυτό, αλλά είναι πάντα άσκηση ύφους.
Προσωπικά ψάχνω πάντα μια εναλλακτική
λύση. Έτσι γύρευα μια πραγματική αιτία που
θα κρατούσε σιωπηλό τον πρωταγωνιστή
μου. Γι’ αυτό επέλεξα ένα οικοτροφείο κω-
φαλάλων για σκηνικό. τα γυρίσματα έγιναν
στο σχολείο όπου πήγα μικρός. είναι ένα σχο-
λείο όπως όλα τα άλλα, όμως απέναντί του
βρίσκεται ένα σχολείο κωφαλάλων. Παρατη-
ρούσα πώς επικοινωνούσαν μεταξύ τους στη
νοηματική γλώσσα και σκεφτόμουν: «αυτό
είναι πολύ όμορφο». Ίσως αυτός ήταν ο λό-
γος που ήθελα να κάνω αυτή την ταινία. Ή
τουλάχιστον ένας από τους λόγους. 

Πώς αποφασίσατε να γυρίσετε ένα φιλμ
με επίκεντρο το ευαίσθητο έργο μιας σε-
ξουαλικής θεραπεύτριας;
το δίπολο που δημιουργείται ανάμεσα στην
η επιθυμία και στην πολύπλοκη (μέχρι και
παράλογη) συμπεριφορά που αυτή προξε-
νεί, αποτελεί ένα συναρπαστικό θέμα. ανέ-

καθεν με τραβούσαν πιο περιθωριακές ιστο-
ρίες, ερωτεύομαι χαρακτήρες που κολυμ-
πούν κόντρα στο ρεύμα και που εξερευνούν
γωνιές του πλανήτη που είναι άγνωστες
στους περισσότερους από εμάς. 

Μέσα από την πρωταγωνίστριά σας, σχο-

λιάζετε το απρόσωπο, συχνά σκληρό πρό-
σωπο της μεγαλούπολης. Ήταν εσκεμ-
μένη η επιλογή της Νέας Υόρκης;
εντελώς. Δεν υπάρχει άλλη πόλη να της μοι-
άζει. λόγω των διαρκών εναλλαγών και της
εξέλιξης της ζωής σ’ αυτήν την περιοχή,
υπάρχει ανωνυμία σε πολλά μέρη. είναι φο-
ρές που βλέπεις ένα μόνο οικοδομικό τε-
τράγωνο να αλλάζει εντυπωσιακά μέσα σε
διάστημα μόλις ενός ή δύο χρόνων. Δεν
υπάρχει πολύς χρόνος για να προσαρμο-
στείς. επίσης, είναι πολυσύχναστη, αλλά την
ίδια στιγμή σού προσφέρει απόλυτη απο-
μόνωση.

Τι σας οδήγησε να εξερευνήσετε το θέμα
του ελέγχου – που έχει τόσα επίπεδα, απ'
τα πιο εύθραυστα ώς τα πιο βίαια;
κοιτάζοντας τον κόσμο, ειδικά τώρα στο

2014, νιώθω πως οποιαδήποτε μορφή ελέγ-
χου είναι μια ψευδαίσθηση. είμαστε ένα ιδι-
αιτέρως επικίνδυνο είδος. υπάρχει μια υπο-
δόρια αίσθηση πως ο κόσμος γυρίζει όλο και
πιο γρήγορα. Η επόμενη ταινία μου, μάλιστα,
μιλά γι’ αυτήν ακριβώς την αίσθηση. ωστόσο,
θα είναι μια τελείως διαφορετική ιστορία.

Ο τίτλος της ταινίας, She's Lost Control,
φέρνει στο νου το ομότιτλο τραγούδι των
Joy Division. Υπάρχει κάποια σύνδεση;
Ίσως να υπάρχει μια έμμεση σύνδεση. επι-
στρέφοντας στα χρόνια που γράφτηκε το
τραγούδι, γυρίζω στη δεκαετία του 1980,
όταν μεγάλωνα σε μια διχασμένη πόλη, το
Βερολίνο. υπάρχουν στοιχεία που συνδέουν
το τραγούδι με τη Νέα υόρκη του 2014. Η
τεχνολογία, η απομόνωση, τα αστικά πάθη
και η αγριότητα. 

ΕκΤOΣ ΕΛEγχΟυ
Άνια Μάρκαρτ

Mια σεξουαλική θεραπεύτρια στη Νέα υόρκη βγάζει τα προς το ζην
μαθαίνοντας στους ασθενείς της τι σημαίνει τρυφερότητα. Όταν όμως
ερωτευτεί η ίδια, τα αισθήματα θα την οδηγήσουν σε αυτό που
τραγουδούν οι Joy Division: «confusion in her eyes says it all». 

συνέντευξη στην Δήμητρα Νικολοπούλου

COnfusIOn in her eyes

Η ΦυΛH
Μίροσλαβ Σλαμποσπίτσκιι

ΒΩΒΟ ΓουεστεΡΝ

μια ιστορία βίας κι ενηλικίωσης με φόντο ένα οικοτροφείο κωφών, 
ένα εύγλωττο μήνυμα σε ένα φιλμ όπου δεν ακούγεται λέξη. 
ο σκηνοθέτης  τεντώνει τ’ αυτιά του για ν’ ακούσει 
«την τρομερή κραυγή που λέγεται σιωπή».

συνέντευξη στη Δήμητρα Νικολοπούλου

ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙαΓωΝΙστΙκο #1
Στο διεθνές διαγωνιστικό πρόγραμμα διασταυρώνουν τα ξίφη νέοι σκηνοθέτες απ’ όλο τον κόσμο, με την πρώτη ή τη
δεύτερη ταινία τους. Νέες δυνάμεις, στη μάχη για να εκφράσουν, με προσωπική γραφή, διαχρονικά, το πνεύμα της εποχής.
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Η δεύτερη μεγάλου μήκους του
κάρλος Βερμούτ είναι δίχως
αμφιβολία μια από τις καλύτερες
ευρωπαϊκές ταινίες της χρονιάς. και
δεν είμαστε οι μόνοι που το
πιστεύουμε: ο Πέδρο Αλμοδόβαρ,
που είδε την ταινία, έγραψε το
παρακάτω γεμάτο ενθουσιασμό
κείμενο...

«είχα την ίδια αίσθηση ξανά στο παρελθόν
με τον Βικτόρ ερίθε και τον Ιβάν θουλουέτα,
και τώρα με τον κάρλος Βερμούτ και το Ma-
gical Girl του. καθένας τους έκανε μια δεύ-
τερη ταινία (το El Sur ο ερίθε και το Arrebato
ο θουλουέτα), που είναι αληθινό αριστούρ-
γημα. οι δύο πρώτες είναι ταινίες που γίνον-
ται καλύτερες με την πάροδο των χρόνων.
καθώς οι ώρες και οι μέρες περνούν, το ίδιο
συμβαίνει και μ’ αυτή του Βερμούτ. 

υπάρχουν πολλά που μπορείς να πεις για

το Magical Girl, κι αυτό είναι μόνο ένα μικρό
σημείωμα. ο Βερμούτ κατέχει απόλυτα την
ασυνήθιστη τέχνη της αφαίρεσης: οι χαρα-
κτήρες και οι ιστορίες τους εξελίσσονται
ταυτόχρονα, καταλήγοντας σε μια αφήγηση
γεμάτη ανατροπές, που δίνει την εντύπωση
μιας γραμμικής ιστορίας, όταν είναι στην
πραγματικότητα το ακριβώς αντίθετο. 

είναι επίσης ένας ιδιοφυής σκηνοθέτης
ηθοποιών, κι όλοι τους στην ταινία είναι εξαι-
ρετικοί – με μια ιδιαίτερη μνεία στην μπάρμ-
παρα λένι. ως σεναριογράφος ο Βερμούτ σε
εκπλήσσει σε κάθε σκηνή με βαθιές κι
απροσδόκητες ανατροπές. στο τελευταίο μέ-
ρος της ταινίας σε αφήνει να πιστεύεις πως
τίποτα δεν μπορεί να βγει από το καπέλο του
πια. στην πραγματικότητα, είκοσι λεπτά πριν
το τέλος της ταινίας, ένιωθα ότι η ιστορία
έφτανε σε αδιέξοδο πως ήταν αδύνατον να
συναγωνιστεί ότι είχε προηγηθεί. κι όμως,
πετυχαίνει ιδιοφυώς. κατορθώνει να σε εκ-
πλήξει ξανά κι ακόμη περισσότερο να ολο-
κληρώσει, κάτι που είναι ακόμη πιο δύσκολο.

αναφέρομαι στο τελευταίο αφηγηματικό
κομμάτι που φωτίζεται από τον Πέπε σακρι-
στάν: στην τρίτη πράξη, στην οποία ο Ισπα-
νός ηθοποιός δίνει την καλύτερη ερμηνεία
της καριέρας του. ειλικρινά ελπίζω ότι το

κοινό θα δικαιώσει το Magical Girl, το οποίο
για μένα είναι η μεγάλη αποκάλυψη του
ισπανικού σινεμά αυτού του αιώνα.»

επιλογή-μετάφραση: 
Γιώργος Κρασσακόπουλος

ΔΙα ΧεΙΡοσ ΠΕΔΡΟ

Ένα ανατριχιαστικό θρίλερ που
μπορεί να μας κόψει τον ύπνο
καθώς καταπιάνεται με ασφυκτικά
θέματα: τη μητρότητα, την
οικογένεια, την επαρχία και το
παιχνίδι των προκάτ ρόλων. 

συνέντευξη στην Γκέλυ Μαδεμλή

Ποια ήταν η βασική πηγή έμπνευσης για
την ταινία σας;
Ήταν παραπάνω από μία. εκτός από τις ται-
νίες που είδαμε, εκτός από το ότι ο μεν έχει
έναν αδελφό και μεγάλωσε στην εξοχή, και
το ότι η δε είναι μητέρα δύο αγοριών, υπάρ-
χει επίσης η αφορμή που μας έδωσε μια τη-
λεοπτική σειρά ντοκιμαντέρ, σαν σαπου-
νόπερα. εκεί, γυναίκες πληρώνονται από
την τηλεόραση για να κάνουν πλαστικές:
δόντια, στήθος, λίφτινγκ και τα συναφή.
απομακρύνονται από την οικογένειά τους
για τρεις μήνες, κι όταν φτάνει η μεγάλη
ώρα η γυναίκα είναι αλλαγμένη ολοκληρω-
τικά, πιο όμορφη σύμφωνα με τα στάνταρ
της κοινωνίας. υποτίθεται πως θα είναι χα-
ρούμενη στιγμή, αλλά στην πραγματικό-
τητα είναι τρομακτικό γιατί οι οικογένειες
μετά βίας τις αναγνωρίζουν, αν και κανείς
δεν το δείχνει. Όλοι παίζουν το ρόλο τους.

Στην ταινία σας βλέπουμε πολλά δίδυμα
μοτίβα: οι δίδυμοι, αλλεπάλληλα πλάνα
με καθρέφτες, οι δύο «μητέρες», οι δύο
επισκέπτες... Ποιο είναι το βαθύτερο
νόημα πίσω απ' αυτήν την επιλογή;

θέλαμε να κάνουμε μια ταινία που να εγεί-
ρει ερωτήματα για ζητήματα ταυτότητας.
Ποιοι είμαστε; Ποιοι μπορούμε να γίνουμε;
μπορούμε να είμαστε διαφορετικοί ανα-
λόγως της κατάστασης στην οποία βρισκό-
μαστε; είμαστε πεισμένοι πως κάθε άνθρω-
πος έχει παραπάνω από μια ταυτότητα.
κάθε τρυφερή μητέρα μπορεί, υπό ορισμέ-
νες συνθήκες, να γίνει τέρας. το ίδιο συμ-
βαίνει με τα παιδιά. Όλες αυτές οι εικόνες
αντικατοπτρίζουν τη μεταβαλλόμενη, τη
ρευστή ταυτότητα. 

Κι εσείς ακόμα δουλεύετε ως δίδυμο:
πώς μοιράζετε τα καθήκοντα;
Η συνεργασία μας ξεκίνησε πριν από 15
χρόνια, όταν ο νεότερος (ο σεβερέν) έκανε
μπέιμπι-σίτινγκ στο σπιτικό της μεγαλύτε-
ρης (της Βερόνικα). συμφωνήσαμε να γίνε-
ται η πληρωμή σε είδος,  με κασέτες από το
βίντεο κλαμπ της γειτονιάς. Βλέπαμε αυτές
τις ταινίες μαζί και έκτοτε κάνουμε το ίδιο.
Για χρόνια μιλούσαμε για ταινίες, έτσι ανα-
πτύξαμε τις ιδέες μας για το πώς θα θέλαμε
να είναι μια ταινία. Όσο για τον καταμερισμό
εργασιών, δεν υπάρχει. Γράφουμε μαζί, στύ-
βουμε τα μυαλά μας μαζί, γυρίζουμε, μον-
τάρουμε, γελάμε μαζί, εμπνέουμε ο ένας
τον άλλο. είμαστε δίδυμο γιατί έτσι τα κα-
ταφέρνουμε καλύτερα. 

Πώς δουλέψατε με τους μικρούς πρωτα-
γωνιστές σας; 
οι δίδυμοι δεν διάβασαν ποτέ το σενάριο,
δεν ήξεραν καν την ιστορία. οι γονείς τους
μας εμπιστεύτηκαν. αυτό μας επέτρεψε να

βάλουμε σιγά σιγά τα παιδιά στην ιστορία,
σαν να επρόκειτο για παιχνίδι. μια βδο-
μάδα πριν τα γυρίσματα, μετακομίσαμε στο
σπίτι στην εξοχή. το διακοσμήσαμε από
την αρχή. τα δωμάτια ξαναχτίστηκαν, πε-
ράσαμε 54 περσίδες, φυτέψαμε καλαμπό-
κια. Έπρεπε να 'ναι όλα έτοιμα, ώστε να μη
δουν τα παιδιά το σπίτι σαν σκηνικό. εκεί
τρώγαμε, παίζαμε, κοιμόμασταν, χωρίς να
σκεφτόμαστε το σενάριο. μετά αρχίσαμε
τα γυρίσματα με χρονολογική σειρά. καθώς
τα γυρίσματα εξελίσσονταν, τα παιδιά δεν
ήξεραν πού θα πάει η ιστορία κι είχαν με-
γάλη περιέργεια. κάναμε τα πάντα να μοι-
άζουν με παιχνίδι. 

Δουλεύετε εκτενώς και στο χώρο του
ντοκιμαντέρ. Αλλάζει η προσέγγισή σας
ανάλογα με το είδος ;
Προσπαθούμε να κάνουμε ταινίες που θέ-

λουμε κι εμείς οι ίδιοι να απολαμβάνουμε,
ανεξάρτητα απ' το είδος στο οποίο ανήκουν.
Φυσικά, κάθε ταινία απαιτεί διαφορετική
προσέγγιση, κάθε ιστορία πρέπει να ειπωθεί
με το δικό της, μοναδικό τρόπο. ωστόσο,
προσπαθούμε να διασκεδάζουμε στο στά-
διο της παραγωγής κάθε ταινίας, ανεξάρ-
τητα με το αν γυρίζουμε ντοκιμαντέρ μαζί
με άλλους σ' ένα μικρό διαμέρισμα, ή σ' ένα
επαγγελματικό πλατώ, μαζί με 30 ανθρώ-
πους για μια μεγαλεπίβολη ταινία φιξιόν.
με το Καληνύχτα μαμά θέλαμε να κάνουμε
με ταινία γεμάτη σωματικότητα, που θα επι-
βάλλεται στον θεατή. μια ταινία που θα σε
κάνει να ιδρώσεις και ν' ανατριχιάσεις, ίσως
και να τσιρίξεις. αλλά όταν τελειώσει το τρε-
νάκι του τρόμου, ελπίζουμε πως θα υπάρχει
κάτι να σκεφτεί κανείς. ελπίζουμε πως η ου-
σία της ταινίας θα μείνει ως επίγευση στους
θεατές και πολύ μετά τους τίτλους τέλους. 

καΛΗΝYχΤα ΜαΜA
Bερόνικα Φραντς, Σεβερέν Φιαλά

ΔυΟ ΓΙα το ΔΡομο

MAgICAL gIRL
Κάρλος Βερμούτ
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Κριστόφ Ονορέ

ΜΕΤαΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
l οι Μεταμορφώσεις του οβίδιου είναι ένα λατινικό

έπος 15 βιβλίων, που περιέχουν πάνω από 250 μύ-
θους. ο κριστόφ ονορέ τελικά επέλεξε περίπου 20
ιστορίες για την ταινία του, κι εστίασε στη διαμάχη
των ανθρώπων με τους θεούς. 

l «Ήταν σημαντικό για μένα να μην κινηματογρα-
φήσω τις Μεταμορφώσεις σαν ένα στοιχείο πολιτι-
σμικού αγαθού, ή σαν ένα βιβλίο με παλιές εικόνες
που είναι αποκομμένο από τη σύγχρονη πραγματι-
κότητα. Δεν μ’ ενδιέφερε να κάνω μια έξυπνη ανα-
παράσταση.» Κριστόφ Ονορέ

l «Η ταινία θα μπορούσε να είναι η ανταπόδοση για
όσα ο σύγχρονος κόσμος οφείλει στην ελλάδα. μας
έχουν δώσει τόσα πολλά. Η ελλάδα δεν χρωστάει,
ο σύγχρονος κόσμος είναι που χρωστά στην ελλάδα
και στους θεούς της. Η ιδέα που είχα ήταν να ανα-
στρέψω τις πιέσεις του οικονομικού συστήματος,
στο όνομα της ιστορίας και των μύθων. Γι’ αυτό
ήθελα να μιλήσω για την ελληνική κληρονομιά στη
σύγχρονη Γαλλία: προερχόμαστε από την ελλάδα
πολύ περισσότερο απ’ ό,τι από την αμερική. Πρέπει
(οφείλουμε!) να επιβάλλουμε την αναγέννηση του
παγανισμού!» Κριστόφ Ονορέ

Διέγο Λέρμαν

ΠΡΟΣΦυγαΣ
l μια ευαίσθητη σπουδή για την ενδο-οικογενειακή

βία, μέσα από τα μάτια ενός μικρού παιδιού. 
l ο σκηνοθέτης εμπνεύστηκε το θέμα από ένα περι-

στατικό που συνέβη πολύ κοντά στο γραφείο του,
όταν ένας άνδρας πυροβόλησε εν ψυχρώ την πρώην
σύζυγό του ενώ εκείνη ήταν με τα παιδιά τους.  

l Η έρευνα για την ταινία διάρκεσε τρία χρόνια, κατά
τα οποία ο σκηνοθέτης πήρε συνεντεύξεις από
πολλές κακοποιημένες γυναίκες που ζουν σε
άσυλα. ορισμένες από αυτές εμφανίζονται ως τρό-
φιμοι του ασύλου της ταινίας και σε άλλους μικρό-
τερους ρόλους. 

l «συχνά έχω την αίσθηση ότι γινόμαστε μάρτυρες
μιας πραγματικής καθημερινής γενοκτονίας σε ό,τι
αφορά αυτές τις γυναίκες, με τόσα πολλά περιστα-
τικά βίας που σημειώνονται.» Διέγο Λέρμαν 

Αμπντεραμάν Σισακό

ΤΙΜΠΟυκΤΟυ
l ο σκηνοθέτης είπε ότι εμπνεύστηκε την ταινία όταν

διάβασε για ένα νέο ζευγάρι από το μάλι που λιθο-
βολήθηκε μέχρι θανάτου επειδή είχαν δύο παιδιά
εκτός γάμου.

l είναι η πρώτη φορά που η μαυριτανία στέλνει συμ-
μετοχή για το Όσκαρ καλύτερης ξενόγλωσσης ται-
νίας στα βραβεία της ακαδημίας. Η ταινία κέρδισε
το βραβείο της οικουμενικής επιτροπής και το βρα-
βείο «Φρανσουά σαλαί» στο Φεστιβάλ των καννών. 

l μετά την πρεμιέρα στις κάννες, η ταινία προβλή-
θηκε σε 18 διαφορετικά Φεστιβάλ ανά τον κόσμο,
συμπεριλαμβανομένων των Φεστιβάλ του κάρλοβι
Βάρι, του τορόντο, του Ρίο ντε τζανέιρο, της Νέας
υόρκης, κ.ά.

l «από την Ναζιστική Γερμανία μέχρι την Ρουάντα
της δεκαετίας του ‘90, η ιστορία μάς έχει αποδείξει
ότι οι γείτονές μας πολύ συχνά γίνονται οι δήμιοι
μας.» Αμπντεραμάν Σισακό

Κρίστιαν Πέτσολντ

PHOEnIX
l το σενάριο του Phoenix γράφτηκε σε συνεργασία

με τον σκηνοθέτη Χαρούν Φαρόκι, που έγινε παγ-
κοσμίως γνωστός για τα πειραματικά ντοκιμαντέρ
του και έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Ιούλιο.

l ο κρίστιαν Πέτσολντ ήταν ένας από τους τρεις θεμε-
λιωτές της λεγόμενης «σχολής του Βερολίνου», που
αναδύθηκε λίγο μετά την επανένωση της Γερμανίας
– μαζί με τον τόμας Άρσλαν και την Άνγκελα σάνελεκ. 

l αποφάσισε να σπουδάσει πρώτα γερμανική λογο-
τεχνία, και ν’ αφήσει τον κινηματογράφο για τη ζωή
μετά το πτυχίο.

l Πρόκειται για την πέμπτη κατά σειρά συνεργασία
του με την τακτική πρωταγωνίστριά του, Νίνα Χος,
μετά τα Wolfsburg (2003), Yella (2007), Jerichow
(2010) και την πολυβραβευμένη Μπάρμπαρα (2012). 

Ραχσάν Μπανιετεμάντ

ΙΣΤΟΡΙΕΣ
l Ένα συναρπαστικό μωσαϊκό ιστοριών που καθρε-

φτίζουν τη σύγχρονη ανθρώπινη πραγματικότητα
στην τεχεράνη. 

l Η σκηνοθέτρια είναι μια από τις πιο αναγνωρισμένες
και πολυβραβευμένες δημιουργούς του Ιράν, με διε-
θνή φεστιβαλική παρουσία και διακρίσεις. στις Ιστο-
ρίες επιστρέφει –με φόντο το σήμερα– σε χαρακτή-
ρες των προηγούμενων ταινιών της, οι οποίοι, όπως
σημειώνει χαρακτηριστικά, «πάντα ζουν μέσα της». 

l Η ταινία απέσπασε βραβείο σεναρίου στο Φεστιβάλ
Βενετίας. 

l «Η ταινία είναι μια καταγραφή του πεπρωμένου των
ανθρώπων και των κοινωνικών συνθηκών στις
οποίες ζουν τα τελευταία τριάντα χρόνια.» Ραχσάν
Μπανιετεμάντ

Ζαν-Πιερ & Λυκ Νταρντέν

ΔυΟ ΜΕΡΕΣ, ΜΙα ΝυχΤα
l Η ιδέα προέκυψε από ένα αληθινό γεγονός που συ-

νέβη πριν 12 χρόνια σ’ ένα εργοστάσιο στην Γαλλία,
όταν ένας υπάλληλος  απολύθηκε για να πάρουν
μπόνους οι υπόλοιποι συνάδελφοί του. 

l οι αδελφοί Νταρντέν πρωτογνώρισαν την πρωτα-
γωνίστρια, μαριόν κοτιγιάρ στα γυρίσματα της ται-
νίας του Ζακ οντιάρ Σώμα με σώμα και αποφάσισαν
αμέσως ότι θέλουν να δουλέψουν μαζί της. 

l Η ταινία γυρίστηκε στην πόλη σεραίνζ, όπου γεν-
νήθηκαν και μεγάλωσαν οι σκηνοθέτες.

l Πρόκειται για την έκτη ταινία των αδελφών Νταρν-
τέν που συμμετείχε στο επίσημο Διαγωνιστικό
τμήμα του Φεστιβάλ των καννών, αλλά είναι η
πρώτη φορά που ταινία τους φεύγει απο τις κάννες
χωρίς να βραβευτεί από την επιτροπή.

l Η ταινία είναι η επίσημη πρόταση του Βελγίου στην
κατηγορία για τα ξενόγλωσσα Όσκαρ στην 87η
διοργάνωση.
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Από τη Μαυριτανία ώς την Αργεντινή, από την Ευρώπη ώς την Τεχεράνη και σ’
όλο τον κόσμο, οι κινηματογραφιστές αντλούν έμπνευση από τη ζωή και
μεταμορφώνουν καθημερινές ιστορίες.
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Το να «μένεις αληθινός» είναι το μότο σου
όταν κάνεις μια ταινία; Ποιο είναι το βα-
σικό σου κίνητρο όταν κάνεις μια νέα
δουλειά;
θα έλεγα ότι αυτό είναι ένα καλό μότο.
ακόμα και όταν δεν το εννοώ απολύτως
κυριολεκτικά. θέλω οι ταινίες μου να έχουν
την αίσθηση του αληθινού αλλά και του

σχεδόν τετριμμένου μερικές φορές. Έτσι
όταν συμπεριλαμβάνω κάτι σουρεαλιστικό
ή βίαιο, το αποτέλεσμα είναι πολύ πιο
ισχυρό. Για παράδειγμα, ταινίες όπως οι
Τρανσφόρμερ δεν έχουν κάποιο σημαντικό
ειδικό βάρος, αφού νιώθεις πως είναι τε-
χνητές από την αρχή. τίποτα δεν παραμένει
αληθινό. 

Μίλησε μας λίγο για τη «χημεία» μεταξύ
σας στην εταιρεία παραγωγής Sob Noise
Movies, και ειδικά για τον ηθοποιό σου
Τζόσουα Μπερτζ.
με τον τζόσουα έχουμε κάνει τρεις ταινίες μέ-
χρι στιγμής, συχνά ωστόσο βρισκόμαστε και
κινηματογραφούμε μαζί. Έτσι καταφέραμε να
αναπτύξουμε αρκετά γρήγορα τη δική μας
γλώσσα. καταλαβαίνουμε και οι δύο τι ακρι-
βώς είναι αυτό που προσπαθούμε να πετύ-
χουμε. οι υπόλοιποι στην εταιρεία είμαστε φί-
λοι, οπότε σπάνια υπάρχουν διαπληκτισμοί ή
εσωτερικές διαμάχες. Δουλεύουμε από κοινού
για τα πάντα και συζητάμε συνεχώς. Νομίζω
αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να βγει
μια καλή ταινία. Δεν ξέρω πώς μπορούν να
γίνουν αλλιώς τα πράγματα. 

Η wikipedia γράφει ότι το Ape, η προ-
ηγούμενη ταινία σου, είναι άξια αναφο-
ράς γιατί επανεκκίνησε την αμερικανική

σλάκερ σκηνή της δεκαετίας του ‘90 και
παρέμεινε κοντά στο αισθητικό ύφος και
στη γλώσσα της. Συμφωνείς εσύ με αυτό;
Είναι ο Γύπας η επιβεβαίωση της δήλωσης
αυτής;
οι κριτικοί άρχισαν πολύ γρήγορα να χαρα-
κτηρίζουν το Ape σαν το νέο κύμα του σλά-
κερ κινηματογράφου. εγώ δεν το είδα ποτέ
έτσι, γιατί ένα μεγάλο μέρος της ταινίας ήταν
αυτοβιογραφικό. Δεν είδα ποτέ τον εαυτό
μου ως «σλάκερ» και γι’ αυτό δεν κατάφερα
να δω έτσι τον τρέβορ (σ.σ. τον ήρωα του
Ape) μ’ αυτό τον τρόπο. Βλέποντάς το όμως
ξανά τώρα μαζί με τον Γύπα, ναι, τώρα το
καταλαβαίνω. αυτοί οι τύποι θέλουν πολλά
κάνοντας πολύ λίγα. είμαι και ’γώ κάπως έτσι
τελικά και, ναι, υποθέτω ότι είμαι ένα είδος
σλάκερ. Παρ’όλα αυτά, όμως, προτιμώ το
«αντι-mumblecore». θεωρώ ότι αυτές οι ται-
νίες κινούνται ενάντια σε κάτι και πολεμούν
για κάποιο μικρό σκοπό. 

O ΣΛακΕΡ τΗσ Νεασ ΧΙλΙετΙασ
συνέντευξη στον Θάνο Σταυρόπουλο

σ’ έναν κόσμο γεμάτο αρπακτικά κάθε λογής, το όρνεο του τίτλου είναι ένας
σωστός αντιήρωας, μηδενιστής και υλιστής, που βγάζει χρήματα με τις πιο
ταπεινές κομπίνες, υψώνει τον τόνο της φωνής του κατά παντός υπευθύνου
και βαδίζει προς την τρέλα – φορώντας το γάντι του Ψαλιδοχέρη.

Τζόελ Ποτράικους

Ο γυΠαΣ 

Η πιο φιλόδοξη και, σύμφωνα με τον
ίδιο, προσωπική ταινία του
τουρκικής καταγωγής Γερμανού
σκηνοθέτη μιλά δίχως περιστροφές
για τη Γενοκτονία των αρμενίων και
αφηγείται μια συγκλονιστική ιστορία
ενός βωβού οδυσσέα ο οποίος δεν
έχει πια πατρίδα να επιστρέψει. 

συνέντευξη στον Γιώργο Κρασσακόπουλο

Πόσα χρόνια πριν τη ταινία The Cut υπήρχε
η σκέψη για ένα έργο πάνω στην ιστορία
της Γενοκτονίας των Αρμενίων; 
Ξεκίνησα να το σκέφτομαι πριν από 7 χρόνια.
αποφάσισα να μιλήσω γι αυτό το κομμάτι της
Ιστορίας, αλλά δεν ήξερα από ποια οπτική
γωνία θα το δω, ποιο θα ήταν το στόρι που
θα αποτελούσε τον οδηγό μου. Πέντε χρόνια
αργότερα, ήρθε στο μυαλό μου. στην αρχή
σκεφτόμουν να κάνω ένα φιλμ για την ανταλ-
λαγή πληθυσμών μεταξύ της τουρκίας και της
ελλάδας το 1922. Όμως όταν είδα το America
America του καζάν αντιλήφθηκα ότι στην ου-
σία λέει την ίδια ιστορία με αυτή που είχα στο
μυαλό μου κι έτσι αποφάσισα να αλλάξω την
εθνικότητα του ήρωα, από Έλληνα σε αρμένιο
και το χρόνο, από το 1922 στα 1915

Αναφέρεστε συχνά στις επιρροές, από τον
Καζάν, μέχρι τον Λεόνε και τον Τέρενς Μά-
λικ. Τι είναι αυτό που κάνει την ταινία, μια
ταινία του Φατιχ Ακίν;

είναι μια βαθιά προσωπική ταινία. μέσα από
τις ταινίες μου, μπορείς με κάποιο τρόπο να
δεις τον τρόπο που εγώ βλέπω την τουρκία.
στην αρχή η σχέση μου μαζί της δεν ήταν
τόσο βαθιά, στο Μαζί, ποτέ η τουρκία ήταν
για μένα ένα δωμάτιο ξενοδοχείου και η πε-
ριοχή του ταξίμ. Στην άκρη του ουρανού ανα-
κάλυψα περισσότερα για τη χώρα και την πο-
λιτική της κατάσταση, τους πολιτικούς
πρόσφυγες, τα ριζοσπαστικά κινήματα κι απέ-
κτησα μια διαφορετική ματιά. και τώρα αντι-
λήφθηκα ότι πολλά από τα προβλήματα της
χώρας σήμερα έχουν να κάνουν με εκείνη την
περίοδο, με το 1915, με τη γενοκτονία των
αρμενίων και με το γεγονός ότι είναι κάτι που
για τόσα χρόνια έχουν αποκρύψει, δεν το
έχουν σκεφτεί και αναλύσει όσο θα έπρεπε.
οπότε, αυτές οι τρεις ταινίες είναι η μένα μια
πιο βαθιά γνωριμία με την τουρκία. υπάρχει
μια μερίδα του πληθυσμου που κάθε χρόνο
στις 24 απριλίου συναντιέται στην πλατεία
ταξίμ για να τιμήσει την ημέρα και να ανα-
γνωρίσει την ενοχή. υπάρχει ένα κίνημα πο-
λιτών που μεγαλώνει και του οποίου είμαι
κομμάτι.

Στο σενάριο συνεργαστήκατε με τον
Μαρντίκ Μαρτίν, τον αρμενικής καταγω-
γής σεναριογράφο που έχει δουλέψει και
με τον Σκορσέζε. Τι θα λέγατε ότι έφερε
στην ταινία; 
του ζήτησα να με βοηθήσει στους διαλόγους
γιατί ήθελα έναν αγγλόφωνο σεναριογράφο
και ήθελα κάποιον που να έχει την αίσθηση

των αγγλικών από την πλευρά της ανατολής.
Πώς θ’ ακούγονταν αυτά τα αγγλικά, πώς θα
έμοιαζαν; εψαχνα λοιπόν κάποιον που να έχει
την πείρα και να ξέρει την περιοχή. Ηξερα ότι
ο μάρντικ ήταν γεννημένος στο Ιράν, αλλά
δεν ήξερα ότι ήταν αρμένιος. Η συμμετοχή
του στο σενάριο έκανε την ταινία πιο γραμ-
μική. Ήταν από την αρχή βεβαίως, αλλά είχε
χιλιάδες ιδέες ακόμη. το σενάριο ήταν πολύ
πιο μεγάλο σε διάρκεια, πιο σύνθετο, λιγότερο
εστιασμένο. κι εκείνος με βοήθησε να βρω
την ουσία αυτών που ήθελα να πω, να
εστιάσω στα σημαντικότερα πράγματα. Βοή-
θησε να πάρει φόρμα. 

Το φιλμ έχει ήδη κάνει τις πρώτες του προ-
βολές. Οι αντιδράσεις όσων το είδαν θα
λέγατε πως ήταν αυτές που περιμένατε; 

μόνο λίγοι τούρκοι έχουν δει την ταινία προς
το παρόν και είναι καλλιτέχνες, η δημοσιο-
γράφοι – τους άρεσε πολύ. αυτό, όμως, που
με συγκίνησε αληθινά είναι πόσο πολύ οι αρ-
μένιοι σε όλο τον κόσμο αγάπησαν την ται-
νία. από την άλλη πλευρά, ο δυτικός τύπος
ήταν πολύ αυστηρός με το φιλμ. Για να ακρι-
βολογώ, ο δυτικός τύπος τη γάμησε την ται-
νία μου. την γάμησαν τόσο πολύ που δεν το
πίστευα. υπήρχαν μερικές αληθινά κακές κρι-
τικές, ξεκινώντας από την αισθητική πλευρά
και καταλήγοντας στην πολιτική πλευρά του
φιλμ. και μπορούμε να κουβεντιάσουμε για
την αισθητική της ταινίας, αλλά δεν δέχομαι
ότι μπορεί κάποιος να κριτικάρει την πολιτική
της πλευρά. μόνο αν δεν ξέρεις την Ιστορία
μπορείς να πεις ότι αυτή δεν είναι μια πολι-
τική ταινία. 

ΤΟΜΗ στΗΝ ΙστοΡΙα THE CuT
Φατίχ Ακίν 
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Οι ταινίες σας συνδυάζουν το ντοκιμαντέρ
με την μυθοπλασία. Θα θέλατε να μας πε-
ριγράψετε την κινηματογραφική σας μέ-
θοδο;
Πολύ συχνά οι σκηνοθέτες εξηγούν το πώς
οι ταινίες τους βασίστηκαν σε αληθινές ιστο-
ρίες που είχαν ακούσει ή σε γεγονότα που
είχαν ερευνήσει. εγώ αποφάσισα να κάνω
τη διαδικασία αυτή πιο άμεση, πιο γρήγορη
και πιο βιώσιμη οικονομικά: όταν μια ιστορία
μού προκαλέσει το ενδιαφέρον, ψάχνω να
βρω ταλαντούχα άτομα με προσωπική εμ-
πειρία σε παρόμοιες καταστάσεις. κατ’ αυ-
τόν τον τρόπο, το τελικό προϊόν διαμορφώ-
νεται ως ένα «κολάζ ζωής», χωρίς ίχνος
θεατρικότητας. 

Θέλετε να μας μεταφέρετε το κλίμα μέσα
στο οποίο γεννήθηκε το νέο γιουγκοσλα-
βικό κύμα και τις συνθήκες που οδήγη-
σαν στη μετέπειτα απόρριψή του και στη
μετονομασία του σε «Μαύρο Κύμα»;
τη δεκαετία του 1960 το γιουγκοσλαβικό
πολιτικό και οικονομικό τοπίο ήταν αρκετά
ανοικτό, υπήρχε μια αναπτυσσόμενη βιο-
μηχανοποίηση και οι πολίτες μπορούσαν
να ταξιδέψουν στο εξωτερικό. ως αντί-
δραση στον σταλινισμό, το σύστημα είχε

δημιουργήσει την αυτοδιαχείριση των ερ-
γατών και την πολιτική των αδεσμεύτων.
σε αντίθεση με τις χώρες του σοβιετικού
μπλοκ, η πολιτική για τον πολιτισμό δεν
υπαγορεύτηκε από τον «σοσιαλιστικό ρεα-
λισμό». οι σκηνοθέτες διέπονταν από ένα
καθεστώς ελεύθερου επαγγελματία. Έτσι,
γεννήθηκε τη δεκαετία του ’60 ο κριτικός
και καινοτόμος «νέος γιουγκοσλαβικός κι-
νηματογράφος». Παρ’ όλα αυτά, μέχρι το
τέλος της δεκαετίας –μετά την κατάληψη
της τσεχοσλοβακίας από τις δυνάμεις του
συμφώνου της Βαρσοβίας, το καλοκαίρι του
1968– το μοντέλο του κρατικού σοσιαλι-
σμού άρχισε να καταρρέει σ’ όλο τον κόσμο.
σ’ αυτό το σημείο, είχαμε κι εμείς παρεμβά-
σεις από την κρατική διοίκηση, δημόσιες
συκοφαντικές δυσφημίσεις και αποκλει-
σμούς, κάποια σχέδια ταινιών πάγωσαν και
ο «νέος κινηματογράφος» μετονομάστηκε
σε «μαύρο κινηματογράφο».

Υποθέτω πως θα είχατε ακούσει πολλά πα-
ράλογα πράγματα την εποχή εκείνη. Θυ-
μάστε μήπως κάτι πολύ χαρακτηριστικό; 
Πράγματι, ήταν κωμικοτραγικό τότε να
ακούς και να διαβάζεις κριτικές από πολλούς
επιφανείς κριτικούς κινηματογράφου να

αποκηρύσσουν ξαφνικά τις πρότερες φιλο-
φρονήσεις τους σε επιτυχημένες ταινίες, οι
οποίες, είχαν εν τω μεταξύ χαρακτηριστεί
πολιτικά «μαύρες». Πέρυσι, μάλιστα, έγραψα
ένα βιβλίο για τις «χαρακτηριστικές κατα-
στάσεις» εκείνης της εποχής (πρόκειται για
το Εισαγωγή στο Παρελθόν [Introduction to
Past], που έγραψα μαζί με τον φιλόσοφο
μπόρις μπέρντεν).

Ως κινηματογραφιστής, πώς δουλεύετε με
τους ερασιτέχνες ηθοποιούς και πόσο
χώρο αφήνετε στους ήρωές σας στα γυ-
ρίσματα μιας ταινίας;
ανοιχτός χώρος για τον πρωταγωνιστή υπάρ-
χει στη διάρκεια της ανάπτυξης του σεναρίου
και όσο κρατούν οι πρόβες. οι ηθοποιοί συμ-
μετέχουν συνδιαμορφώνοντας την αφήγηση,
ιδιαίτερα όταν μπορούν να ανταποκριθούν
στις απαιτήσεις της ιστορίας – αν π.χ. χρει-
άζεται συγκεκριμένη αργκό που κάποιος την
κατέχει (όπως έγινε, π.χ., με την αργκό των
τραβεστί στον Πισινό από μάρμαρο ή με τις
διαφορετικές διαλέκτους των τσιγγάνων
στην τριλογία του Κένεντι). Άλλες φορές πάλι,
η ταινία παρέχει αρκετό χώρο για τον αυτο-
σχεδιασμό των ηθοποιών, όπως στο O Τίτο
μεταξύ των Σέρβων για δεύτερη φορά. 

Το ζήτημα των ιδεολογιών βρίσκεται στο
επίκεντρο του έργου σας. Οι σχέσεις που
δομείτε κινηματογραφικά συχνά ορίζον-
ται από τις ιδελογίες – των ανθρώπων με-
ταξύ τους, ή των ανθρώπων με τα καθε-
στωτα. Τι κάνετε ακριβώς;
από τον καιρό που γυρίστηκαν οι παλιότερες
ταινίες μου, τα ιδεολογικά μοντέλα που κα-
θόριζαν την ταυτότητα κρατών έχουν αλλά-
ξει: στη χώρα μου ζήσαμε επί χρόνια με κρα-
τικό σοσιαλισμό, μετά όμως κυριάρχησε ο
εθνικισμός και η εξάπλωση του μίσους εν-
θάρρυνε και δικαιολόγησε τους πολέμους
που ακολούθησαν. το αποτέλεσμα ήταν δύο
εκατομμύρια πρόσφυγες και 250.000 νεκροί.
μια κατεστραμμένη οικονομία. Η ειρήνη
επιβλήθηκε με τις νατοϊκές βόμβες. στη συ-
νέχεια, η κοινωνία οδηγήθηκε στη δημο-
κρατία και στον καπιταλισμό. Παρ’ όλα αυτά,
15 χρόνια μετά, η αποκατάσταση των υπο-
δομών και της ηθικής τάξης γίνεται με αρ-
γούς ρυθμούς. Παρατηρώ πως οι σύγχρονες
ιδεολογίες που επικρατούν συνιστούν μια
αντανάκλαση ψεμάτων που διαχέονται από
τις νομενκλατούρες της εξουσίας. οι ιδεο-
λογίες αυτές είναι τα σκηνικά των ταινιών
μου: τα θέματα κι οι χαρακτήρες μου αντιτί-
θενται ή χλευάζουν τα κυρίαρχα ψέματα. οι

κΙΝΗματοΓΡαΦωΝτασ 
ΙΔΕΟΛΟγΙΕΣ συνέντευξη στον Δημήτρη Κερκινό 

Ζέλιμιρ Ζίλνικ

είναι ένας από τους πιο ενεργούς
καλλιτεχνικά και πολιτικά σκηνοθέτες
της Βαλκανικής. είναι, επίσης, ένας
από τους λίγους ανθρώπους στο
χώρο που είδαν ν’ αλλάζουν τόσο
ραγδαία τα καλλιτεχνικά του μέσα,
και η πολιτική πραγματικότητα στο
περιβάλλον του. ακαταπόνητος εδώ
και τέσσερις δεκαετίες, μιλά με
συνέπεια και λεπτομέρεια για την
επικράτεια των ιδεών, αλλά και για
την τέχνη τού να είσαι
συγκεκριμένος. 

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΟΥ
Ο Ζέλιμιρ Ζίλνικ έχει μακρά πορεία στον κινηματογράφο της Γιουγκοσλαβίας. Οι ταινίες
του καταγράφουν τις καμπές της πολυτάραχης ιστορίας μιας χώρας που διαλύθηκε στη

δίνη του εθνικισμού - αλλά εκείνος συνεχίζει. Απέναντι (από αριστερά), εικόνες από
τρεις ταινίες του: Πρώιμα έργα, Ο Κένεντι παντρεύεται (πάνω), Πισινός από μάρμαρο.
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ταινίες μου που προκάλεσαν δημόσιες συ-
ζητήσεις είναι πολλές. οι πιο πρόσφατες; Μια
γυναίκα – Ένας αιώνας (2011), Η παλιά σχολή
του καπιταλισμού (2009), Η τριλογία του Κέ-
νεντι (2003 - 2007), Ευρώπη- Φρούριο (2000),
Πισινός από μάρμαρο (1995), κι αν ανατρέ-
ξουμε στο παρελθόν, τα Πρώιμα έργα ή η
Μαύρη ταινία... 

Μιλήστε μας για τις εμπειρίες σας από την
περίοδο που ζήσατε στην Γερμανία. 
τη δεκαετία του 1970, η Γερμανία φιλοξένησε
γύρω στο ένα εκατομμύριο εργάτες από τη
Γιουγκοσλαβία. οι αντιφάσεις που αντιμετώ-
πισαν εκεί αποτέλεσαν την έμπνευση για
επτά ντοκιμαντέρ και μια ταινία μεγάλου μή-
κους (Παράδεισος. Μια ιμπεριαλιστική τραγι-
κωμωδία) που έκανα εκεί. επίσης για μία θε-
ατρική παραγωγή (Gastarbeiter Oper). Ήταν
η περίοδος που μια ομάδα σκηνοθετών με
μεγάλη επιρροή ήταν ενεργοί στο μόναχο –
συνάδελφοι όπως οι κλούγκε, Φασμπίντερ,
Χέρτζογκ, Ράιτς, Ζάιμπερμπεργκ και πολλοί
άλλοι. 

Η μετανάστευση συγκαταλέγεται στις θε-
ματικές σας από τη δεκαετία του 1970.
Στις μέρες μας είναι, ως πρόβλημα, περισ-

σότερο επίκαιρη από ποτέ. Εσείς πώς προ-
σεγγίζετε το θέμα;
υπάρχουν διαφορετικοί λόγοι για τη μετανά-
στευση. τη δεκαετία του 1970 στην ευρώπη,
και περισσότερο στην Γερμανία, η οικονομία
ευημερούσε και υπήρχε μεγάλη ζήτηση ερ-
γατών. με τις δουλειές τους οι ξένοι εργάτες
υποστήριζαν τις οικογένειες και τα νοικοκυ-
ριά που είχαν αφήσει πίσω τους στη Νότια
ευρώπη. σήμερα, οι άνθρωποι δραπετεύουν
από τους πολέμους στην αφρική και τη μέση
ανατολή, μερικοί απ’ αυτούς μάλιστα δεν
έχουν σκοπό να γυρίσουν ποτέ πίσω. Γι’  αυτό
το λόγο, οι εντάσεις είναι μεγαλύτερες, ο πό-
νος και τα θύματα μεταξύ των μεταναστών
είναι τεράστια. Δεν θα υπάρξει καμιά λύση
όσο η οικονομική και η πολιτική τάξη δεν κα-
ταφέρουν να  εξισορροπιστούν με λογικό και
ανθρώπινο τρόπο. 

Τι σας παρακινεί να κάνετε τις ταινίες που
γυρίζετε;
οι άνθρωποι και η ζωή τριγύρω μου. 

Πέρα από τα Πρώιμα έργα, υπήρξε άλλη
ταινία σας που έκανε αίσθηση και συζη-
τήθηκε πολύ στη χώρα σας; Πώς αντιμε-
τωπίστηκε, π.χ., ο Πισινός από μάρμαρο; 

Όπως ανέφερα και πρωτύτερα, κάποιες από
τις πρόσφατες ταινίες μου ήταν το έναυσμα
για δημόσιες διαμάχες στη σερβία και σε άλ-
λες χώρες της πρώην Γιουγκοσλαβίας, προ-
καλώντας δράσεις ενάντια στην επανασυγ-
γραφή και στις αναθεωρήσεις των ιστορικών
γεγονότων (Μια γυναίκα – Ένας αιώνας),
ενάντια στις εγκληματικές ιδιωτικοποιήσεις
(Η παλιά σχολή του καπιταλισμού), κινήσεις
υποστήριξης της χειραφέτησης των Ρομά
πληθυσμών (η τριλογία του Κένεντι), κ.λπ. ο
Πισινός από μάρμαρο κινηματογραφήθηκε
το φθινόπωρο του 1994, όταν μαίνονταν οι
πόλεμοι στη Βοσνία και στην κροατία, τη
στιγμή που «ήρωες» με στολές και οπλισμέ-
νοι «επιχειρηματίες» παρήλαυναν στο Βελι-
γράδι. Η ταινία που είχε πρωταγωνιστές τρα-
βεστί δεν ήταν απλά ένα χαστούκι στο
πρόσωπο του κυρίαρχου mainstream, αλλά
είχε επίσης συνέπεια να δεχτώ απειλητικά
μηνύματα. καταλάβαμε πόσο σημαντικό
ήταν για την γκέι και τη λεσβιακή κοινότητα
να δείξουμε το κουράγιο τους και την καρ-
τερία τους, καταλάβαμε πόσο σημαντικό
ήταν να εκφραστούν, ταυτόχρονα όμως, θέ-
λαμε να κάνουμε μια δηκτική σάτιρα για τον
πόλεμο και το αναλώσιμο αντριλίκι. Η ταινία
είχε μεγαλύτερη επιρροή και άγγιξε περισ-

σότερο το κοινό απ’ ότι τα Πρώιμα έργα. 

Στις ταινίες σας έχετε θίξει μια σειρά από
σημαντικά ζητήματα: Για ποιο πράγμα εί-
στε περισσότερο περήφανος έως σήμερα
από τα έργα που έχετε παραδώσει; 
to 1985 (έξι χρόνια πριν από το ξέσπασμα
του πολέμου στη Γιουγκοσλαβία) έκανα τη
μοναδική μου ταινία επιστημονικής φαντα-
σίας: το σκηνικό ήταν το Βελιγράδι του έτους
2041, ακριβώς έναν αιώνα μετά την έναρξη
του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου. τα εδάφη της
πρώην Γιουγκοσλαβίας κυριαρχούνταν από
μια δικτατορία. Η πλοκή της ταινίας βασίζε-
ται στην επανάσταση των καταπιεσμένων
ανθρώπων, μια στάση ενάντια στην εδραι-
ωμένη ανωμαλία. ο τίτλος της ταινίας εκεί-
νης είναι: Όμορφες γυναίκες βολτάρουν στη
πόλη. Πολλοί διάσημοι ηθοποιοί είναι μέρος
του καστ, ενώ τον δικτάτορα και τους υπα-
σπιστές του τους ερμηνεύουν τρεις συνά-
δελφοι σκηνοθέτες – οι λιούμπισα Ρίστιτς,
ο Γκόραν μάρκοβιτς και ο τόμισλαβ Γκότο-
βατς. Η ταινία αυτή παίζεται ακόμα σε δια-
φορετικά κανάλια της τηλεόρασης σ’ όλες
τις χώρες της πρώην Γιουγκοσλαβίας, και
κανείς δεν πιστεύει πως έγινε πριν από 30
χρόνια... 

Τα ΘEΜαΤα κΙ οΙ ΧαΡακτhΡεσ μου αΝΤΙΤΙΘΕΝΤαΙ 
Ή ΧλευαΖουΝ Τα κυΡΙαΡχα Ψεματα. 

ΟΙ ΤαΙΝΙΕΣ ΜΟυ Που ΠΡοκαλεσαΝ 
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣυζΗΤΗΣΕΙΣ εΙΝαΙ Πολλεσ
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Η ιστορία θα μπορούσε να εκτυλίσσεται
σε πολλά διαφορετικά μέρη στον κόσμο.
στην παράδοση του κοσόβου, μια γυναίκα
θύμα βιασμού αντιμετωπίζεται ως «τελει-
ωμένη», ντροπιασμένη. Η ανδροκρατού-
μενη οπτική των βαλκανικών πληθυσμών,
μάλιστα, που νομίζουν πως είναι πιο ση-
μαντικό να κρύβουν την «ντροπή» απ’ το

να βοηθήσουν τα θύματα, είναι μια οπτική
κοινωνικής καθυστέρησης. αυτή την
οπτική η ταινία μου επιχειρεί να την αλλά-
ξει.

Μπορεί μια ταινία να το καταφέρει;
Η επιρροή της ώς τώρα αποδεικνύει ότι «ναι,
μπορεί». ελπίζουμε πως αυτό είναι ένα

πρώτο βήμα για την ευαισθητοποίηση κοι-
νωνιών όπου η μάτσο κουλτούρα κυριαρχεί
και όπου οι «άνδρες» αποφασίζουν ακόμη
για τη μοίρα των πάντων. 

Τι είδους δυσκολίες συναντήσατε;
Πολλές, λόγω του «απαγορευμένου» θέμα-
τος, λόγω του ότι οι ηθοποιοί είχαν να κά-

νουν με ψυχολογικά ερμητικούς χαρακτή-
ρες, λόγω του ότι μ’ αυτό το είδος βρίσκεσαι
πάντα στα πρόθυρα της παθητικότητας,
λόγω του ότι το περιεχόμενο είναι ευαί-
σθητο. είναι πολύ πιο δύσκολο να γυρίζεις
αυτό το φιλμ στα Βαλκάνια, λόγω της νοο-
τροπίας των πληθυσμών τους. και πώς
άραγε να ισορροπήσεις το χιούμορ, αλλά
ταυτόχρονα και την απόγνωση; Δύσκολα
τηρείται η ισορροπία ανάμεσα σ’ αυτά τα
αντικρουόμενα συναισθήματα.

Η ταινία προβλήθηκε στην περιοχή όπου
γυρίστηκε;
Η ταινία προβλήθηκε στην Πρίστινα, με
πολύ θετική ανταπόκριση, ειδικά από τις γυ-
ναίκες που ένιωσαν προστασία και τιμή με
το χειρισμό του θέματος. σαν να έβγαιναν
από μια μακρά περίοδο έκλειψης. Βίωσαν
και τη θλίψη, κάτι που με συγκίνησε επίσης.
Ένιωσα σαν συνήγορος της τιμής τους. 

Έχετε κάποιο καινούριο προσχέδιο ται-
νίας κατά νου;
Ναι, έχω μια ξεκάθαρη, αλλά θολή ιδέα: κάτι
για το τράφικινγκ, τη μετανάστευση και τη
λατρεία των γυναικών. Όλα σ’ ένα. το τρά-
φικινγκ ως συνέπεια της οικονομικής κρίσης,
τη μετανάστευση ως αιτία δράματος παρε-
ξηγήσεων, και τη λατρεία μιας όμορφης γυ-
ναίκας που ζει μόνη – της οποίας η ηθική
θα βρεθεί σε κίνδυνο. 

στο σΠΙτΙ ΤΟυ κΡΕΜαΣΜΕΝΟυ

ΤΡIα ΠαΡAΘυΡα καΙ EΝαΣ αΠαγχΟΝΙΣΜOΣ
Iσά Τσόσια

Ευρωπαίοι, Βαλκάνιοι, Έλληνες. Σε μια γεωγραφική περιοχή που επιχειρεί να αφήσει πίσω το παρελθόν της για να ανοιχτεί στον
μεγάλο κόσμο, ο κινηματογράφος ήταν, είναι και θα συνεχίσει να είναι ο καθρέφτης της αυτογνωσίας μας. Τρεις ταινίες της
τελευταίας εσοδείας κοιτάζουν με ευθύτητα τα τραύματα στις διάφορες περιοχές της κοινής γειτονιάς. Από τον Δημήτρη Κερκινό.

Το τελευταίο δράμα
της γιουγκοσλαβικής
διάλυσης, το
επεισόδιο του
Κοσόβου, άφησε
ανοιχτά εθνικιστικά
μίση και μια τεράστια
ανθρωπιστική
καταστροφή. Οι
μαζικοί βιασμοί
γυναικών από
Σέρβους στρατιώτες, 
δεν συζητιούνται
ανοιχτά. Μια ταινία,
όμως, τολμά.
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6 στην τελευταία του ταινία, ο τζεϊλάν επι-
χειρεί μια τσεχοφική προσέγγιση σ’ έναν
προβληματικό γάμο, αντλώντας έμπνευση
από τις Τρεις αδελφές. μελετά την ανθρώ-
πινη φύση, αναμοχλεύει φιλοσοφικά και
ηθικά ζητήματα και διερευνά σε βάθος τη
σύγχρονη τουρκική κοινωνία.

6 το Φεστιβάλ έχει παρουσιάσει συστημα-
τικά το έργο του τζεϊλάν. το 2006 διοργα-
νώθηκε αναδρομικό αφιέρωμα και πραγ-
ματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία η

παγκόσμια πρεμιέρα της έκθεσης, Πανο-
ραμικη Τουρκία: ο κόσμος του Νούρι
Μπιλγκέ Τζεϊλάν, στο μπεζεστένι. 

6 Η Χειμερία νάρκη τιμήθηκε με τον Χρυσό
Φοίνικα και το βραβείο FiPresCi στο περ-
σινό φεστιβάλ των καννών. 

6 «μου αρέσουν πολύ οι σκηνές με διάλογο
και, συμπτωματικά, υπήρχαν πολλοί διά-
λογοι στο ντεμπούτο μου, το Χωριό.
ωστόσο, επειδή δεν ηχογραφούμε τον ήχο
ζωντανά, είχαμε διάφορα προβλήματα κι

έκτοτε φοβάμαι λίγο τους διαλόγους.
ωστόσο, μου αρέσει πολύ και το θέατρο.
αυτό το είδος των διαλόγων που δοκιμάζω
εδώ χρησιμοποιείται ευρέως στο θέατρο
και στη λογοτεχνία, αλλά είναι επικίνδυνο
στο σινεμά γιατί μπορεί να μη δουλέψει.
στις πρώτες ταινίες μου χρησιμοποιοώ
πολλά νατουραλιστικά στοιχεία, αλλά γρή-
γορα συνειδητοποίησα πως το ίδιο γίνεται
ακόμα και στις τηλεοπτικές διαφημίσεις,
όπου ακούγεται η γλώσσα του δρόμου.

Έτσι στράφηκα σε πιο “λογοτεχνίζον” ύφος,
για να δω αν ο σαίξπηρ ή ο Ντοστογιέφσκι
μπορούν να δουλέψουν στο πανί. [...] Όσο
για το αν στην ταινία υπάρχει αναφορά
στη σύγχρονη τουρκία; Όχι. Δεν πιστεύω
πως ένας σκηνοθέτης πρέπει ν’ αγκιστρώ-
νεται από συγκεκριμένα γεγονότα, αλλά
πρέπει να μιλά γι’ αυτά τα θέματα σε γενι-
κότερο επίπεδο. Όλα μπορούν να εξηγη-
θούν εξετάζοντας την ανθρώπινη ψυχή.»
Νούρι Μπιλγκέ Τζεϊλάν

ΕΝαΣ ΠαΛΙΟΣ ΦΙλοσ

χΕΙΜΕΡIα ΝAΡκΗ
Νούρι Μπιλγκέ Τζεϊλάν

Η ταινία σας περιγράφει ένα κοινωνικό
σύστημα όπου η φιλοδοξία και η αρι-
στεία αγνοούνται παντελώς. Πόσα έχουν
αλλάξει στη Ρουμανία από την εποχή του
κομμουνιστικού καθεστώτος Τσαουσέ-
σκου;
ακόμη δεν εκτιμάται η αριστεία. Όταν αντι-
μετωπίζεις ένα σύστημα που στηρίζεται στις
φιλίες και στις «διασυνδέσεις», ένα άνθρω-
πος που είναι ικανός στον τομέα του δεν έχει
την εγγύηση πως θα πετύχει. ωστόσο, αυτό
είναι οικουμενικό πρόβλημα. εκείνο που άλ-
λαξε δραματικά στη χώρα μετά το 1989 είναι
ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι συνδέ-
ονται με το χρήμα. Η αξία κάποιου πράγμα-
τος εκτιμάται μόνο αν έχει μια στέρεη υλική
βάση. ακόμα και η έννοια της φιλίας έχει αλ-
λάξει, και στηρίζεται στο εισόδημα και στο
κοινωνικό στάτους – σπίτια, αμάξια, γιωτ...,
αυτά φέρνουν κοντά τους ανθρώπους ή
τους απομακρύνουν. 

Στην ταινία σας χρησιμοποιείτε ασπρό-
μαυρη φωτογραφία. Γιατί;
Νομίζω πως το ασπρόμαυρο υπογραμμίζει
την αίσθηση του «γκρίζου», μια αίσθηση που
μπορώ να ανακαλέσω εύκολα από εκείνα τα

χρόνια. επίσης, νομίζω πως βοηθά την ανά-
δυση μιας «άλλης πραγματικότητας». Η ται-
νία θα μπορούσε να ξεκινά σαν παραμύθι,
με το «μια φορά κι έναν καιρό». αντιστοίχως,
προκειμένου να αποδώσω την εντύπωση
πως «ανασκευάζω» μια ιστορική περίοδο,
όλα αναπτύσσονται γύρω από ηθοποιούς
που ανεβοκατεβαίνουν σε μια «σκηνή». Χρη-
σιμοποίησα πολλά στατικά πλάνα που δια-
κόπτουν τη δράση (σαν να είναι η οπτική
γωνία του κοινού ενός θεάτρου), όπως και
πολύ διάλογο. 

Οι χαρακτήρες σας ξεχειλίζουν ανθρω-
πιά. Μήπως είναι υπερβολή, προκειμένου
για χαρακτήρες προσώπων που έζησαν
δύσκολα σε ένα αυταρχικό καθεστώς;
Πιστεύω πως κάθε ιστορία αντλεί υλικό από
τους χαρακτήρες της. ασφαλώς, ως αριστο-
τελικός, υποστηρίζω ότι η ιστορία πρέπει να
κινείται στα όρια του πιστευτού και του ανα-
γκαίου. Γι’ αυτό πιστεύω ότι όσο πιο ζεστοί
και πιστευτοί είναι οι χαρακτήρες, τόσο πιο
εύκολα θα βρουν η ιστορία και το μήνυμά
μου το κοινό τους. οι χαρακτήρες γίνονται
οικουμενικοί και δυνατοί όταν υπερβαί-
νουμε τα όρια του τόπου και του χρόνου. Η

ελληνική τραγωδία είναι δυνατή και άντεξε
στο χρόνο μέσα από τους χαρακτήρες της,
που είναι αρχετυπικοί και δίνουν πανανθρώ-
πινο μήνυμα στην ιστορία. Όσο για μένα,
προσπαθώ να φτάσω το κοινό μου όσο το
δυνατόν περισσότερο με τη βοήθεια της αν-
θρώπινης διάστασης των χαρακτήρων μου.

Στην ταινία σας δεν αποτυπώνετε μόνο
το φυσικό σκηνικό στα μέσα της δεκαε-
τίας του ‘80, αλλά και το πνεύμα της επο-
χής. Πώς είναι να επιστρέφεις;
Περίεργο, αλλά και νοσταλγικό. ωστόσο, εν-
τυπωσιάστηκα με το πόσο γρήγορα ξεχά-

σαμε και πόσο γρήγορα ο χρόνος θολώνει
το παρελθόν. Όμως, το σενάριο είναι συλ-
λογική δουλειά – όλοι σχεδόν οι συνεργάτες
και φίλοι μου συνέβαλλαν σ’ αυτό με τις ανα-
μνήσεις του. καθώς μιλούσαμε, συνειδητο-
ποιούσα πόσο διαφορετικά θυμόταν ο κα-
θένας από εμάς το παρελθόν, αν και
πέρασαν 30 χρόνια. τώρα βλέπω αυτό το
σύμπαν σαν ένα μεγάλο παζλ – με παιχνίδια
μπριτζ, δωράκια απ’ όσους πήγαιναν στη
Δύση (τσιγάρα «κεντ» και σαπούνια «Φα»),
περιοδικά μόδας. στον «Άλλο» κόσμο, στη
Δύση, όλα ήταν ωραία κι εφικτά. στη Ρου-
μανία, όλα ήταν ψευδαίσθηση. 

ΜΗχαΝΗ του ΧΡοΝου
μια ταινία σε γκρίζους τόνους για τις ακρότητες της καθημερινής ζωής στη
Ρουμανία του τσαουσέσκου. ο σκηνοθέτης έκανε μεγάλη προσπάθεια να
είναι απόμακρος, ψυχρός και δίκαιος στη ματιά του. Γιατί; «Διότι κάθε που
σκαλίζουμε το παρελθόν, νιώθουμε σε κάθε περίπτωση μια νοσταλγία». 

OΠΕΡ EΔΕΙ ΔΕIξαΙ
Αντρέι Γκρουσνίτσκι



Να κι ένα φιλμ νουάρ όπου η
κεντρική ηρωίδα δεν είναι φαμ
φατάλ, αλλά μια νεαρή δυναμική
δημοσιογράφος...

το θέμα δεν είναι ότι λείπουν θετικά πρότυπα,
αλλά ότι η κινηματογραφική βιομηχανία συ-
στηματικά τα αναπαριστά με άνδρες πρωτα-
γωνιστές. αυτή ήταν η πρώτη μας σκέψη όταν
καθήσαμε να γράψουμε το σενάριο με τον
Γιάννη Χαραλαμπόπουλο: πώς αποδίδεις ένα
κλασικά ανδρικό είδος, το φιλμ νουάρ, με τον
μοναχικό ντετέκτιβ/δημοσιογράφο που
ερευνά για την αλήθεια, όταν αλλάζεις το
φύλο όλων σχεδόν των χαρακτήρων;

Γιατί μια ταινία δράσης στην πρώτη σας
σκηνοθετική απόπειρα;
Δουλέψαμε πάρα πολύ τον ρυθμό του σενα-
ρίου. Ξέραμε ότι είχαμε μόνο δυο σκηνές δρά-
σης και άλλες τρεις για δημιουργία έντασης,
και προσπαθήσαμε να τις τοποθετήσουμε με
τέτοιο τρόπο στο σενάριο που να κρατά διαρ-
κώς την προσοχή του θεατή. Έχω εμπειρία στο
μοντάζ, οπότε ήξερα περίπου τι θα χρειαστώ
από το γύρισμα. Η  ταινία  βρήκε  τον τελικό
της ρυθμό στα χέρια της μυρτώς καρρά, της
μοντέζ, που έκανε καταπληκτική δουλειά, με-

τακινώντας κάποιες σκηνές, ισορροπώντας
διαλόγους και δράση χωρίς να χάνεται το
νόημα.

H  ταινία σας έχει γυριστεί στη Γαλλία με
νέους ηθοποιούς. Γιατί Γαλλία;
Ήμασταν εκεί για τις σπουδές μας, λεφτά δεν
υπήρχαν, ούτε δυνατότητα για κανονική δια-
δικασία κάστινγκ. οι ηθοποιοί είναι γνωστοί
μου. αφού αποφασίσαμε ότι η ταινία θα βα-
σιζόταν σε γυναικείο καστ, κοιτάξαμε ποιους
είχαμε διαθέσιμους και γράψαμε το σενάριο
στα μέτρα τους, με το σκεπτικό ότι όλοι θα
παίζανε χαρακτήρες μεγαλύτερους σε ηλικία
από την δική τους. λάβαμε επίσης υπόψη τις
περιορισμένες τοποθεσίες γυρισμάτων που
είχαμε στην διάθεσή μας, εκτός των δρόμων
και των δημόσιων ανοιχτών χώρων. Η περισ-
σότερη ταινία δραματίζεται νύχτα, αλλά όλα
τα γυρίσματα έπρεπε να τελειώνουν αρκετά
νωρίς για να προλάβουμε το τελευταίο μετρό.
οπότε αναγκαστικά κάποιες φορές απλά γυ-
ρίζαμε σκηνές όλη τη νύχτα, και το πρωί επι-
στρέφαμε στο μάθημα με μαύρους κύκλους.

Τι εισπράττετε ως νέος Έλληνας κινημα-
τογραφιστής  για τον ελληνικό κινηματο-
γράφο εκτός συνόρων;
θετική ανταπόκριση. ο αγγελόπουλος είναι

το όνομα που ξέρουν όλοι, αλλά οι σημερινοί
σκηνοθέτες, ο λάνθιμος ή ο κούτρας, είναι
γνωστοί και οι ταινίες τους έχουν πιστούς θε-
ατές. στο εξωτερικό το ελληνικό σινεμά έχει
τη φήμη του «περίεργου».  οι Έλληνες δημι-
ουργοί αποτυπώνουν τον  προσωπικό  τους
κόσμο κι αυτό εκτιμάται . 

Συνεχίζετε αυτό το διάστημα τις σπουδές
στο θέατρο και τον κινηματογράφο. Ποιά

τα επόμενα σχέδια σας;
eλπίζω η επόμενη ταινία μου να είναι μια ρο-
μαντική κομεντί που θα διαδραματίζεται στην
ευρώπη. Έχουμε ήδη αρχίσει να γράφουμε το
σενάριο με τον Γιάννη και ανυπομονούμε να
γνωρίσουμε πιθανούς καινούργιους συνερ-
γάτες στο Φεστιβάλ και να μοιραστούμε μαζί
τους τις ιδέες μας. θέλω πάρα πολύ να δου-
λέψω και με Έλληνες ηθοποιούς, έχω δει κα-
ταπληκτικές ερμηνείες τα τελευταία χρόνια. 
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Η ΕκΔIκΗΣΗ ΤΟυ ΔΙΟΝYΣΟυ
Δημήτρης Κολλάτος

Η ΕΛΛαΔα ΠΟυ
οΝεΙΡευομαΙ

σεΡσε λα Φαμ ΦαΤαΛ

ΩΣ ΤΟ κΟκκαΛΟ
Θοδωρής Κουτσαύτης

ΕΛΛΗΝΙκΕΣ ταΙΝΙεσ #1
Διεκδικούν μια θέση στον ήλιο  του ελληνικού κινηματογράφου, νεότερες γενιές αλλά και πρόσωπα με χιλιόμετρα φιλμ
στο ιστορικό τους. Συνεντεύξεις στην Ελένη Ανδρουτσοπούλου και στον Βασίλη Τερζόπουλο. 

στην τελευταία του ταινία ο Έλληνας
σκηνοθέτης ψέγει όσους θεωρεί
υπαίτιους για την ελλάδα της κρίσης,
ακόμα κι αν χρειάζεται να ανατρέξει
στο παρελθόν για να τους βρει. 

Τι γνώμη έχετε για την κρίση, με την οποία
καταπιάνεστε στην ταινία σας;
ο Ροσελίνι, όταν ρωτήθηκε «Γιατί δεν κάνετε ξανά
μια ταινία σαν την Ανοχύρωτη πόλη», απάντησε
«κάντε μου έναν πόλεμο και σας γυρίζω πάλι μια
ταινία σαν την Ανοχύρωτη πόλη. εμείς ζούμε μέσα
στον πόλεμο, στον οικονομικό πόλεμο, με χιλιά-
δες θύματα, με εκατομμύρια Έλληνες να υποφέ-
ρουν. Ζω μέσα στη κρίση, ως δημιουργός νιώθω
απόλυτα ελεύθερος, οργισμένος. Πιστεύω και
προτείνω με τη ταινία μου τη λύτρωση. Η εκδί-
κηση του Διονύσου είναι τρομερή. θα έδινα και
τη ζωή μου να την πραγματοποιήσω.

Με την κινηματογραφική σας πείρα, τι θα
συμβουλεύατε τους νέους σκηνοθέτες;
οι Έλληνες δημιουργοί έχουμε καθήκον να κοι-
τάξουμε κατά πρόσωπο την ελλάδα της κρίσης
και να την μεταφέρουμε με τόλμη και ειλικρίνεια
στις ταινίες μας. Να γίνουν πρώτα Έλληνες δημι-
ουργοί και μετά ευρωπαίοι. αρκετό κακό μας έχει

κάνει ο κοραής: είναι ώρα ν’ απελευθερωθούμε
από τις επιρροές του. Η γραφή μας, τα θέματά
μας, πρέπει και μπορούν να είναι ελληνικά. μόνο
έτσι θα είναι παγκόσμια.

Πώς προέκυψε η ιδέα της ταινίας. Τι συμβο-
λίζει η ηρωίδα που ενσαρκώνει η Πωλύνα
Γκιωνάκη;
Η ταινία εκφράζει την ανάγκη της αντίστασης
μέσα από τη δουλειά μου. ο κινηματογράφος εί-
ναι ένα φοβερό όπλο ανατροπής, εξέγερσης. Η
Πωλύνα Γκιωνάκη συμβολίζει την ελληνίδα γυ-
ναίκα, την κόρη, τη σύζυγο, τη μάνα. συντηρητική
σε πρώτη προσέγγιση, επαναστάτρια στη συνέ-
χεια, πρωταγωνίστρια σε κάθε ελληνικό αγώνα.

Πώς πιστεύετε ότι θα είναι η αυριανή Ελλάδα;
θα ύπαρξει μόνο αν όλα αλλάξουν. και πρώτα
από όλα εμείς οι ίδιοι. Δεν πιστεύω σε μια ψευ-
τοευρωπαϊκή ελλάδα, χωρίς γλώσσα και χωρίς
νέους. θέλω να είναι η ελλάδα του αύριο, όχι η
γερασμένη χώρα που ετοιμάζουν κάποιοι, να εί-
ναι γεμάτη νέους που θα ανανεώνουν την παρά-
δοση και θα δημιουργούν πολιτισμό χωρίς να
σέρνονται πίσω από ξενόφερτα πρότυπα που
αδυνατούν τις περισσότερες φορές να αφομοι-
ώσουν. Η εκδίκηση του Διόνυσου μπορεί να ανοί-
ξει τον δρόμο για την ελλάδα που ονειρεύομαι.
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Ποια είναι η «σκοτεινή
ψευδαίσθηση» του τίτλου; Ποια
φαντάσματα κυνηγούν τον
πρωταγωνιστή της ταινίας του
νεαρότατου Βορειοελλαδίτη
σκηνοθέτη; 

Ο ήρωαάς σας είναι ένας ταλαντούχος
νέος με κρίση ταυτότητας. Είναι αντιπρο-
σωπευτικός σημερινός Έλληνας;
το ψυχολογικό φίλτρο ενός ανθρώπου είναι
ίσως το πιο ευάλωτο σημείο όταν βρεθεί σε

περιβάλλον το οποίο διαρκώς συρρικνώνει
ή αναθεωρεί τις σταθερές του. αυτό μπορεί
να συμβαίνει σε διάφορες εκδοχές. Ξεκινών-
τας από τη συνθήκη μιας «κοινωνίας συνο-
λικά σε κρίση ή αναταραχή» μέχρι το εντε-
λώς εσωστρεφές παιχνίδι ενός εγκεφάλου. 

Τι δυσκολίες αντιμετωπίσατε στη προ-
σπάθειά σας να γυρίσετε μια ταινία στη
Θεσσαλονίκη;
Η βασική δυσκολία ήταν το ερασιτεχνικό
πλαίσιο στο οποίο δουλέψαμε. Όχι λόγω χα-
μηλού επιπέδου, ίσα-ίσα. οι χώροι, όμως,
που χρησιμοποιήθηκαν προέρχονται κυρίως

από φιλικά πρόσωπα τα οποία ουσιαστικά
έκαναν γενναιόδωρες παραχωρήσεις για
χάρη της ταινίας. επίσης, για κανέναν από
τους συντελεστές η ταινία δεν αποτελούσε
«επαγγελματική προτεραιότητα», επομένως
η υλοποίησή της συμβάδιζε με διάφορες
επαγγελματικές ή ακαδημαϊκές υποχρεώ-
σεις, γεγονός που δημιουργούσε σημαντι-
κούς χρονικούς περιορισμούς. επιπλέον, το
σενάριο ήταν γραμμένο για να στηθεί σε χει-
μερινό περιβάλλον, ωστόσο ένα μέρος των
γυρισμάτων έπρεπε μοιραία να γίνει άνοιξη.

Πείτε μας λίγα πράγματα για τη δημιουρ-
γική ομάδα Katrakylontas που βρίσκεται
πίσω από την ταινία.
Η Katrakylontas Productions ήταν ένα προ-
ϊόν της προσωπικής μου περιέργειας να
ασχοληθώ με τον κινηματογράφο, συνδυα-
σμένη με μια «φάρσα». Προκάλεσα τους φί-
λους μου να συμμετάσχουμε σε έναν διαδι-
κτυακό διαγωνισμό ταινιών μικρού μήκους
γυρίζοντας τη δική μας ταινία. Όπως κι έγινε.
μπορεί, και δικαιολογημένα, να μην απο-
σπάσαμε διάκριση αλλά προσωπικά πέτυχα
το σημαντικότερο. Να απασφαλίσω τη δη-
μιουργική μου διάθεση και να επιδιώξω την
εξέλιξη αυτής της ιδέας ψάχνοντας επίμονα
την απαραίτητη γνώση. Η δεύτερη δουλειά
της ομάδας είχε και πάλι αμιγώς παρεΐστικο
και χιουμοριστικό χαρακτήρα, ωστόσο θε-
ωρώ πως ακόμα και με ελάχιστο εξοπλισμό
κατάφερα να καταρτιστώ περισσότερο σε

τεχνικό επίπεδο. Η απήχηση που είχε η ται-
νία (διάρκειας 40’) στους φοιτητικούς κύ-
κλους ήταν το έναυσμα για να αποφασίσω
να αντιμετωπίσω το όλο θέμα από ακόμα
πιο σοβαρή και συνειδητοποιημένη σκοπιά.

Η ταινία αποτελεί παραγωγή του Οργα-
νισμού Θεσσαλονίκη Πρωτεύουσα Νεο-
λαίας 2014. Πώς σας επέλεξαν;
Η ιδέα της δημιουργίας της ταινίας γεννήθηκε
από δύο προσωπικές μου παραδοχές. Να μην
ενδώσω στο πειρασμό να μετατρέψω ακόμα
μια ιδέα μου σε μικρού μήκους ταινία, αντι-
θέτως να τολμήσω το «κάτι παραπάνω» που
θα μου δώσει το κίνητρο να εμπλακώ επαγ-
γελματικά με το χώρο. και δευτερευόντως,
από την παραδοχή της αδυναμίας μου να
γράψω ένα σενάριο για μεγάλου μήκους ται-
νία. Έτσι, αποφασίσαμε πέρσι με τους φίλους
και συνεργάτες μου να στήσουμε έναν άτυπο
διαδικτυακό διαγωνισμό με τίτλο «γράψε το
σενάριο». με έναυσμα μια μικρή σκηνή που
γυρίσαμε προκαλέσαμε επίδοξους σεναριο-
γράφους να εμπνευστούν και να μας καταθέ-
σουν τις ολοκληρωμένες προτάσεις τους. και
τότε είχαμε τη χαρά να στηριχτούμε από την
αντιδημαρχία Πολιτισμού θεσσαλονίκης η
οποία προώθησε την ιδέα αυτού του project
και μας παραχώρησε την αίθουσα εκδηλώ-
σεων της κεντρικής Δημοτικής Βιβλιοθήκης
για να την παρουσιάσουμε. Η συνέχεια δι-
καίωσε όσους συμμετείχαν σ’ αυτό το εγχεί-
ρημα και τους ευχαριστώ θερμά γι’ αυτό.

AnEvAInOnTAs

DARK ILLusIOn
Μάνος Καρυστινός
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ο δημοσιογράφος και κριτικός
που έχει συνδέσει τ’ όνομά του
με την ιστορία των
κινηματογραφικών λεσχών και
της σινεφίλ κουλτούρας στη
Βόρειο ελλάδα, προσπαθεί να
ενώσει τα κομμάτια από το δικό
του μοναδικό αφήγημα για το
ελληνικό σινεμά. καθώς συνθέτει
τη δική του «λίστα» των
καλύτερων ελληνικών ταινιών
του περασμένου αιώνα, μοιάζει
να ξεφυλλίζει σελίδες από το
αγαπημένο του ημερολόγιο. 

100 χρόνια ελληνικός κινηματογράφος.
τι κρατώ απ’ αυτά, ποιες επιθυμίες μού γεν-
νούν οι ταινίες μας, που είναι και δικά μας
κομμάτια της ψυχής, του φαντασιακού και
του συλλογικού ασυνείδητου; Ένας αιώνας,
λοιπόν, με θραύσματα, αποσπάσματα, μυ-
θοπλασίες ανάμεικτες με σκοτεινά πρό-
σωπα, ήρωες που χάνονται στο χρόνο, τα-
ραγμένες χρονικές περιόδους, τάσεις και
στάσεις. 

εθνικό σινεμά, μια ζωή το θυμάμαι να φεύ-
γει, να επιστρέφει, να τιμάται, να κερδίζει
πολλά βραβεία, αλλά και να γνωρίζει απο-
τυχίες. το σινεμά της πλαστής διαίρεσης:
αλήθεια, τι σημαίνει παλιός και νέος ελληνι-
κός κινηματογράφος; αυτή η αυθαίρετη τα-
ξινόμηση μόνο κακό έκανε στην κινηματο-
γραφία μας. ανέκοψε την ένδοξη, καλή
πορεία σπουδαίων σκηνοθετών, που γνώ-
ριζαν πώς να αφηγούνται εύστοχα ιστορίες
(οι δικοί μας «storytellers»), πώς να στήνουν
ίντριγκες. Βέβαια, η νέα γενιά βιαζόταν:
απαιτούσε την έκφρασή της εδώ και τώρα,
επεδίωκε το άλλο, την ανατροπή στη
«γλώσσα». κι όμως, έτσι ή αλλιώς, η σύγχυση
είναι σαφής. ο Δράκος πού ανήκει, στο παλιό
ή στο νέο; κι ακόμα, πάντα θυμάμαι κάποιες
αυστηρά προσωπικές εξομολογήσεις μέγι-
στων σκηνοθετών μας. ο Ντίνος Δημόπου-
λος, π.χ., μου έκανε την τιμή να εκστομίσει
τη μέγιστη συναισθηματική του ανάγκη,
όταν μου εξομολογήθηκε «γιατί το δικό μου
στιλ ήταν κατώτερο του Ιταλού;». αναφερό-
ταν στον μικελάντζελο αντονιόνι και τις
ομοιότητες που είχαν κάποιες ταινίες του με
τη δική του Λόλα. κάθε άλλο παρά αμετρο-
επής, αλλά συνεπής και σινεφίλ, καθόρισε
έτσι μια μόδα με επιθετική διάθεση, μια
ανάγκη να κατεδαφιστεί κάθε παλιό εν ονό-
ματι του νέου. 

στη διαχωριστική γραμμή θα βρίσκονται
για πάντα ο Ουρανός και η ανεπανάληπτη
Αναπαράσταση. σ’ αυτά τα φιλμ φάνηκε ιδίως
η άλλη ματιά (όχι νέα), που πέρασε σωστά
την αντίληψη για τον ερχομό του νέου. κι
ακόμα, ο Παντελής Βούλγαρης με το υπο-
δειγματικό Προξενιό της Άννας απλώς στέλνει
ένα βήμα παραπάνω –υπαινικτικά πολιτικό–
την παραδοσιακή ελληνική ηθογραφία. αγ-
γελόπουλος και Βούλγαρης αρθρώνουν κάτι
που το γνωρίζουμε και από κάποιες κωμικές
ταινίες του θεωρούμενου παλιού, ελληνικού
σινεμά: το χρήμα είναι καταλυτικός παρά-
γοντας στις διαπροσωπικές και κοινωνικές
σχέσεις. αποτελεί διακανονιστικό παράγοντα
και επεκτείνει μια πολιτική της εξουσίας.
εξουδετερώνει και χειραγωγεί. κι ακόμα, και
οι δυο τους μας μαθαίνουν τη σωστή αξιο-
ποίηση της έννοιας χώρος: δεν πρόκειται για
μια μεταφυσική κατάσταση, μια στεγανοποι-
ημένη κάψουλα, αλλά διαθέτει σαφέστατα
μια τάση κοινωνική, οικονομική, πολιτική.
από τα Ζαγοροχώρια του αγγελόπουλου στο
πρόβλημα της εργασίας της οικιακής βοη-
θού σ’ ένα αστικό σπίτι, ο χώρος ορίζει τα
πάντα και τα ανατρέπει. Έτσι, το ελληνικό σι-
νεμά στην ενηλικίωσή του «σοβαρεύει» μια

ήδη γνωστή έννοια, της οποίας η διαχείρισή
της ήταν ώς τότε αρκετά θολή. ο χώρος σκια-
γραφείται μ’ αυτή την άποψη και στον Δράκο.
ο Γιώργος τζαβέλλας, μια από τις πιο ευτυ-
χισμένες στιγμές του εθνικού σινεμά, πέρασε
σχεδόν στην αθανασία με την Κάλπικη λίρα.
το «σχεδόν» αφορά την καλοσυνάτη φωνή
του αφηγητή, απαραίτητη, όμως, για να κα-
μουφλαριστεί τούτη εδώ η εξόχως πολιτική
ταινία ως μια αναπαρασταστική αφηγηματι-
κότητα. τόλμη και σκληρότητα, με το συν-
δυασμό της εξουσίας του χρήματος με τους
διάφορους χώρους. εδώ ο τζαβέλλας αξιο-
ποιεί για πρώτη φορά την έννοια του χώρου
ως πολλαπλότητα διάφορων ελληνικών σκη-
νών. κάθε σκηνή, κάθε χώρος είναι μολυσμέ-
νος από τη βρωμιά του χρήματος. Δεν υπάρ-
χει, λοιπόν, διάκριση. το χρήμα, είτε το
επιθυμείς για να αγοράσεις ψωμί είτε για να
έχεις μεγάλη άνεση, πάντα προξενεί την πα-
ραβατικότητα, νοθεύει ψυχές, πλαστογραφεί
το συναίσθημα, μετατρέπει σχέσεις σε κί-
βδηλα ομοιώματα. 

το ελληνικό σινεμά, ακόμα και μέσα στην
ομίχλη του, με ταινίες εκτός θέσεως να ανα-
σκαλεύει ιστορίες που δεν πρέπει να ειπω-
θούν. αυτό αγάπησα και αγαπώ στην κινη-

ματογραφία μας: την επιθυμία πολλών σκη-
νοθετών μας, φιλόδοξων, ταλαντούχων, σι-
νεφίλ, να αφηγηθούν, όχι μόνον ανείπωτες
ιστορίες, αλλά και τις περιπέτειες των δικών
τους αφηγήσεων. Ήταν η ανάγκη τους να
ανατρέψουν αυτή τη φωτογενή αντίληψη
για την ελλάδα του μουσακά και του ούζου,
το πάθος τους για να πάνε για μεγάλες ανα-
τροπές, για φινάλε που κανείς δεν τα περί-
μενε. Έτσι, με συγκλονίζουν οι τρόποι που
τελειώνουν η Επιχείρηση γης μαδιάμ του θα-
νάση Βέγγου, αλλά και δύο ταινίες του Ντί-
νου κατσουρίδη: Τι έκανες στον πόλεμο Θα-
νάση και Θανάση πάρε τ’ όπλο σου. είναι τα
ελλείποντα σημαίνοντα, οι  κρυμμένες απώ-
λειες, τα ανομολόγητα θέματα, οι ελλείψεις
που συνταράσσουν, οι απόψεις που δεν κοι-
νοποιούνται. κι έτσι, η ιστορία ξαναλέγεται,
η μεγάλη περιπέτεια της αφήγησης συναν-
τάει την αφετηρία των φιλοδοξιών και των
προθέσεων. Ναι, θ’ άξιζε ο σπύρος καλογή-
ρου το Όσκαρ Β΄ανδρικού ρόλου στον Πα-
νικό, αν ζούσε στην αμερική, αν τον έκρινε
το Χόλιγουντ. Βέβαια, ο τσιώλης στην ταινία
του είναι της γαλλικής σχολής, αλλά το
νουάρ του αναβλύζει το θάρρος να μιλήσει
για α-ταξικότητα συναισθημάτων. αγαπώ

Η ΕΝΔΕκαΔα τΗσ ΔοΞασ
αναζητήσεις στις ρίζες του εθνικού κινηματογράφου
του Αλέξη Ν. Δερμεντζόγλου
dermetzo@otenet.gr

Κάλπικη λίρα του Γιώργου Τζαβέλλα

100 χΡΟΝΙα ΕΛΛΗΝΙκΟΣ κΙΝΗΜαΤΟγΡαΦΟΣ
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όποιον μου ταιριάζει κι έχω χημεία μαζί του, κι όχι τους γεννήτορές  μου.
Πόσο τολμηρή, ιδεολογική πρόταση και μάλιστα σε περίοδο δικτατορίας. 

οι άνθρωποι με τις καμπαρντίνες, οι ήρωες του ελληνικού νουάρ. Γιατί
άραγε ο Νίκος Νικολαΐδης θεωρούσε, και το είχε δηλώσει, πως Ο άνθρωπος
του τρένου είναι η καλύτερη ελληνική ταινία; είναι κορυφαίο φιλμ, μια στάση
και νουάρ και πολιτικό και αλληγορικό. ο Άνθρωπος του τρένου ένα φευγαλέο
φάντασμα, ο άνθρωπος που δεν υπήρξε ποτέ. αν υπήρξε, αν ήταν, τότε πού
θα είχε οικοδομηθεί η σύγχρονη ελλάδα του καραμανλή του ‘57 και του «ανή-
κομεν εις την Δύσιν»; Η ελλάδα χωρίς  μνήμη και παρελθόν, η ελλάδα χωρίς
υπαναχωρήσεις και στροφές, αλλά σε μια σταθερή, εθνικόφρονα πορεία. Η
ελλάδα της απουσίας και του σινεμά, του σημαίνοντος του Δημόπουλου, που
γνωρίζει άψογα τη γεωγραφία του κάδρου, τη γεωμετρία του πλαναρίσματος
της θέσης των ηρώων του. αυτή η ιστορία (δεν) θα έχει καλό τέλος, αλλά η
χώρα θα έχει τις δικές της επιλογές. αυτό είναι το ελληνικό σινεμά, που δεν δί-
στασε να αρθρώσει τον δικό του λόγο για τον μεγάλο κυνισμό που συνοδεύει
την πατρίδα, που τώρα οδηγήθηκε στο βάραθρο. κι αν ο Ήρωας με παντούφλες
είναι μια ευθεία βολή για μια χώρα ανάδελφη, για έναν τόπο παρείσακτο, τι
έχει να πει κανείς για το Δελησταύρου και υιός του σακελλάριου; (υπάρχει και
η εκδοχή του Γρηγορίου στο Υιέ μου υιέ μου). Δεν είναι μόνον η κινηματογρά-
φηση που διαθέτει μια αέρινη, εσωτερική δύναμη. ακόμα και στα μεγάλα,
σταθερά πλάνα διατηρεί κινητικότητα, ενώ εντυπωσιάζει και η διεύθυνση των
ηθοποιών. τον λογοθετίδη τον αντιγράφει στις μούτες του ο Ντε Φινές, κι όλο
αυτό το πυρετικό και χιμαιρικό παιγνίδι της φλόγας που τρεμοσβήνει μάς συ-
νεπαίρνει.. Όλα εξελίσσονται σ’ ένα ντεκαλάζ, μια τεράστια ασυμπτωσία, μια
αχρονικότητα, μια αιωρούμενη πολλαπλή καραμπόλα. και φυσικά, ο κινητήριος
μοχλός είναι και πάλι το χρήμα, η «εξασφάλιση», το νοιάξιμο για το αύριο. 

Ηθογραφίες, λοιπόν, που κάλυψαν μια ζήτηση, αλλά «ζήτησαν» και το
άλλο. το ελληνικό σινεμά και οι επιθυμίες του και ταυτόχρονα η επιθυμία
του γράφοντος, που εστιάζει σ’ ένα κείμενο συνειρμών, αποτρέποντας το
διαχωρισμό του παλιού από το νέο, αναζητώντας βάσεις στις κινηματογρα-
φικές μας ρίζες. Ό,τι αγαπάμε το προκρίνει η μνήμη μας, ό,τι ξεχνάμε είτε το
αποκλείει είτε το θεωρεί μεν άξιο, αλλά πολύ νωπό για το τώρα κι επιλέγει
να το εξετάσει στο μέλλον. το υλικό των επιθυμιών και των αναμνήσεων δεν
είναι ταξινομημένο, αλλά ένα «φιλμ» δομικής γραφής που θυμίζει το θραυ-
σματικό σινεμά του αλέν Ρενέ. Ο δράκος του Νίκου Κούνδουρου
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t’s not a random year. 2014 marks
the 100 years of Greek Cinema and
the thessaloniki international Film
Festival invites you to ten days de-
voted to the past, present and fu-

ture Greek filmmaking. As tiFF Direc-
tor, Dimitri eipides, notes: “the
100-year anniversary of Greek Films
gives us the best opportunity to cele-
brate all the filmmakers, movements
and moments of Greek cinema that
have made history. we are especially
happy that the audience actively con-
tributed by voting for their favorite
film out of a 200-film list. 20 films in
total will be screened throughout the
ten days of the festival. Along with this
journey to the past, the Festival hosts
as always the most recent Greek pro-
ductions that will make their premiere
in thessaloniki. For this anniversary
edition though, we have included
Greek films that have already screened
elsewhere, but which complete, as we
think, in the best way possible this cir-
cle of the century of Greek cinema.”

PLAnET 
oF the DoGs
this year’s opening film will kickstart
the festival proceedings with a bang.
White God by Kornél Mundruczó is
a film about oppression and racism,
and it shouts so with a fury: a teenage
girl rebels against her father because
he abandons her dog. As she goes on
to look for him, another, more aston-
ishing revolution takes place in the
streets of budapest: one that sees her
dog rebel against mankind as the
leader of a vindictive canine gang. As
Mundruczó notes, having experienced
the reactions after his film’s screenings,
“i am very pleased to experience that
the audience have grown fond of
dogs. Perhaps one day they are going
to take a fancy to people of a different
culture as well.”

hungarian director Kornél Mun -
druczó is honored by the Festival with
a tribute that is comprised of all his
feature films. with a style that’s impos-
sible to pin down,  Mundruczó moves
from stories about troubled teenagers
to operas about a contemporary,
drug-addicted Joan of Arc, and from
incest dramas to Frankenstein re-
makes. “though i am interested in the
fate of the down-and-out very much,
i do not enjoy dumpster diving,” he
confesses. “these extraordinary situa-
tions aim at showing that it is not only

spoilt women who suffer from mi-
graine disturbing their afternoon
naps, and that humanity is not the
privilege of the inhabitants of nun-
neries, even though stories are bound
to have unhappy endings in certain
societies that have been badly organ-
ized, as well as in situations and com-
munities controlled by primary in-
stincts. My characters merely reflect
the state of a given human society and
situation.” Mundruczó will be present
at the opening Ceremony. 

AgAInsT 
the GrAin
A truly rare opportunity to engage
with the work of a rogue director who
has spent his entire career studying
the paradox named contemporary life

is offered by the tribute to serbian di-
rector Želimir Žilnik. Discover a fas-
cinating journey from the early days
of the yugoslav black wave to Ger-
many in the 70s and then back home,
through the Fall of Communism and
the yugoslav wars and up to contem-
porary european Union’s ever-chang-
ing social and political configurations.
to give you a taste, these are just a
few of his words: “ideological models
changed throughout different eras in
which [my] films were made: first there
was state socialism, then nationalism
and spreading of hatred which en-
couraged and justified wars that fol-
lowed. the result: two millions of
refugees and displaced people, and
quarter of a million of dead. Devas-
tated economy. Pacification was intro-
duced by nAto bombs. then the so-
ciety was lead into democracy and
capitalism. however, 15 years later, in-

frastructural and moral restoration is
very slow... i notice that the new ide-
ologies of the recent times seem to
be reflection of lies spread by the rul-
ing nomenclatures. these are the set-
tings of my films: topics and characters
they deal with are meant to oppose
or to mock the omnipresent lies.” you
will be wanting to hear more, so don’t
miss his masterclass (Monday novem-
ber 3, 11:00 am, ciné Pavlos Zannas). 

PARTY 
tiMe
no better way to start your festival
experience than the opening
Party after the screening of White
God. we’ll all be at warehouse C,
see you there! (entrance by invi-
tation only)

“YEAH-HOO! 
it’s A CelebrAtion”
Who are we to argue with Kool and the Gang? Bring your good times, then, and your laughter too!

by elena Christopoulou

I

Kornél Mundruczó 
with his not-so-white dog!




