
Ο Τζιμ Τζάρμους είναι γέννημα θρέμμα 
μιας εποχής κινηματογραφοφιλίας και ανεμελιάς,

μιας εποχής εύκολης, γεμάτης ασάφεια 
και επιθυμία για χειραφέτηση – χειραφέτηση 

από τα πάντα, από τους κανόνες, 
από τις παραδόσεις, από την αγορά.
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ελληνική κοινωνία ζει τον τέταρτο χρόνο της
οικονομικής, της πολιτικής αλλά, κυρίως, της
κοινωνικής κρίσης της, κι είναι περισσότερο
κουρασμένη παρά ποτέ. κάτι χειρότερο. Ένα
σοβαρό τμήμα της φλερτάρει, στα σοβαρά, με
βίαιους ολοκληρωτισμούς. στο όνομα της
τιμωρίας, πολιτικής ή προσωπικής, κομμάτων και

προσώπων που διαχειρίστηκαν τις τύχες της χώρας και
ενεπλάκησαν στις οικονομικές δομές της πριν από την
κατάρρευση, εξαιτίας της προσβεβλημένης περηφάνιας
τους που χρειάστηκε για να γλιτώσουμε να καταφύγουμε
στην καλοσύνη των ξένων, πολλοί έλληνες πολίτες
καταφεύγουν στην εσωστρέφεια και στην επιβράβευση
όσων την υποστηρίζουν, ενώ συχνά μετατρέπεται σε εχθρό
ο ξένος, ο διαφορετικός. 
σε αυτή τη συνθήκη κοινωνικής οπισθοδρόμησης, είναι
πρόκληση για έναν θεσμό όπως το Φεστιβάλ να συνεχίσει να
διεκδικεί τις πανανθρώπινες αξίες – τη γνώση, την
αλληλεγγύη, την αδελφοσύνη, τα πολιτικά και κοινωνικά
δικαιώματα, τη διαφορά, την πολυμορφία και την
πολυχρωμία του κόσμου, την εξωστρέφεια. σε ένα βαθμό,
αυτό ούτως ή άλλως θα συνέβαινε. Η καλλιτεχνική
δημιουργία, διαδικασία ούτως ή άλλως απελευθέρωσης,
είναι σύμφυτα με το life style των περισσότερων
καλλιτεχνικών θεσμών. το life style είναι, βεβαίως,
σημαντικό, αλλά έχει να κάνει με το φαίνεσθαι, με τη μόδα.
Έχει σημασία λοιπόν το Φεστιβάλ να διεκδικεί την ανοιχτή
κοινωνία, τις ελευθερίες, την αλληλεγγύη όχι επειδή το
επιβάλλει κάποια μόδα αλλά συνειδητά, ως πολιτική πράξη.
το Φεστιβάλ θεσσαλονίκης, στη μεγάλη ιστορία του, συχνά,
με όπλο την τέχνη, μετατράπηκε σε κυψέλη συσπείρωσης
των οπαδών του μοντέρνου κόσμου. Προδικτατορικά,

θέτοντας τις βάσεις της καλλιτεχνικής πρωτοπορίας και της
καλλιέργειας σε μια απομονωμένη, φτωχή και κλειστή χώρα.
στη διάρκεια της χούντας ως κυψέλη αντίστασης στο
εθνικόφρον κιτς αλλά και, ενεργά, ως φυτώριο δημοκρατίας
απέναντι στους ολοκληρωτισμούς. μεταπολιτευτικά,
διεκδικώντας τη χειραφέτηση των πιο δύσκολων και
δημιουργικών πειραματικών εκδοχών του κινηματογράφου
και, από κάποια στιγμή και μετά, ως κήρυκας εξωστρέφειας
στο μεγάλο διεθνές πεδίο του οπτικοακουστικού
μοντερνισμού.
στη σημερινή καμπή, έχοντας κατακτήσει τη διεθνή
απήχηση αλλά, κυρίως, έχοντας καταφέρει να μείνει ίσως ο
πιο ζωντανός και εξωστρεφής θεσμός της πόλης, με
απήχηση στα πιο δυναμικά κοινωνικά στρώματα και, κυρίως,
στους νέους, το Φεστιβάλ θεσσαλονίκης δημιουργεί μια
καινούργια ενότητα προβολών. τα «Ρεύματα» είναι ένα
τμήμα που προτείνει ταινίες, με έκδηλη την αγωνία να
τοποθετηθούν απέναντι στις παγιωμένες βεβαιότητες ενός
κόσμου και μιας τέχνης που δεν εξελίσσεται. Όσες και όσοι
συμμετέχουν στα «Ρεύματα», ξεχωριστοί καλλιτέχνες με
εντελώς ξεχωριστούς τρόπους καθεμιά και καθένας, έχουν
μια φιλοδοξία: να πάνε τον κινηματογράφο λίγο παραπέρα,
να ανατρέψουν βεβαιότητες, να προτείνουν νέους τρόπους
πρόσληψης του έργου και χρήσης του. Δεν αμφισβητούν
απλώς. Προτείνουν! Δεν καταγγέλλουν. Προετοιμάζουν 
τις νέες εικόνες, σκαπανείς ενός καινούργιου που 
αξίζει να το διεκδικείς. 
το Φεστιβάλ θεσσαλονίκης συνεχίζει να είναι ένας 
ζωντανός κυνηγός του μοντερνισμού στην τέχνη – και, κατ'
αντανάκλαση, στη ζωή. ο κόσμος μας θα συνεχίσει μαχητικά
να διεκδικεί τη δημιουργικότητα, την πολυχρωμία, την
αλληλεγγύη. 

EDITORIAL
στο αέναο κυνήγι του μοντερνισμού
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Για το Διεθνές Διαγωνιστικό:
Πρόκειται για νέες κινηματογραφικές
φωνές απ’ όλο τον κόσμο. 
Διαφέρουν πολύ μεταξύ τους, 
γι’ αυτό και στο σύνολό του το Διεθνές
Διαγωνιστικό, παρουσιάζει εξαιρετικό
ενδιαφέρον. ο κάθε δημιουργός
χαράσσει τη δική του διαδρομή,
αρθρώνει τον δικό του ανεξάρτητο,
τολμηρό λόγο και καθρεφτίζει τον
κόσμο του με κριτική σκέψη και
καλλιτεχνικό όραμα. Φέτος, το κοινό θα
έχει την ευκαιρία να ανακαλύψει ταινίες
από κάθε γωνιά της γης. οι νέοι και τα
προβλήματά τους, η ανθρώπινη
πραγματικότητα και οι εκφάνσεις της,
οικογενειακοί δεσμοί και κοινωνίες που
αλλάζουν ραγδαία αποτυπώνονται με
ειλικρίνεια στο φακό των σκηνοθετών. 

Για τους Ανοιχτούς Ορίζοντες:
εδώ, το ανεξάρτητο σινεμά
εκπροσωπείται μέσα από τις
καλύτερες στιγμές του. μακριά από
στερεότυπα, εξωραϊσμούς και
ωραιοποιήσεις. είναι στην ευχέρεια
του κοινού να επιλέξει τις ταινίες που
επιθυμεί ανάμεσα στις πιο καινοτόμες
και ριζοσπαστικές δυνάμεις του
ανεξάρτητου παγκόσμιου σινεμά. Η
πολυμορφία αποτελεί χαρακτηριστικό
στοιχείο των ανοιχτών οριζόντων.
Προβάλλουμε τις νέες ταινίες των τζιμ

τζάρμους, αλεξάντερ Πέιν, Ρομάν
Πολάνσκι, μοχάμαντ Ρασούλοφ
ούλριχ Ζάιντλ, κέλι Ράιχαρτ, Ξαβιέ
ντολάν και Βαλέρια μπρούνι τεντέσκι.
Πλάι στους αναγνωρισμένους
δημιουργούς, μας συστήνονται και
νεότερα ονόματα που θα κάνουν 
τη διαφορά.

Για τη νέα ενότητα «Ρεύματα»:
Όπως το σινεμά δεν εφησυχάζει ποτέ,
έτσι και ένα φεστιβάλ ανανεώνεται και
στέκεται συνοδοιπόρος σε καθετί
καινούργιο. τα «Ρεύματα»,
εγκαινιάζονται στο πλαίσιο των ανοιχτών
οριζόντων, με ταινίες που αφηγούνται
οικείες ιστορίες με διαφορετικό τρόπο
και λειτουργούν ως πεδίο εξερεύνησης
και επαναπροσδιορισμού της
κινηματογραφικής γλώσσας.
χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι η
βραβευμένη κομεντί Χανκ και Άσα του
τζέιμς ε. νταφ ή το μοντέρνο βωβό φιλμ
Η φωνή των άφωνων του μαξιμόν
μόνιχαν. 

Για τις ελληνικές ταινίες:
ο ελληνικός κινηματογράφος διανύει
μια νέα δημιουργική περίοδο
καλλιτεχνικών αξιώσεων και διεθνών
διακρίσεων. Φέτος, πρεμιέρα στη
θεσσαλονίκη θα πραγματοποιήσουν η
βραβευμένη στο Φεστιβάλ Βενετίας

το Φεστιβαλ 
ανανεωνεταΙ συνεχωσ

Ζητήσαμε από τον καλλιτεχνικό
διευθυντή του Φεστιβάλ
κινηματογράφου θεσσαλονίκης,
Δημήτρη Εϊπίδη, να μας δώσει το
στίγμα της φετινής 54ης
διοργάνωσης. Ιδού τι μας είπε:
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Για το επετειακό αφιέρωμα του
τμήματος «Ματιές στα Βαλκάνια»:
το φεστιβάλ, από τη διεθνοποίησή 
του και μετά, παρακολουθούσε 
πάντα με προσοχή τις
κινηματογραφικές εξελίξεις στα
Βαλκάνια. Φέτος, μέσα από το
αφιέρωμα που περιλαμβάνει και ταινίες
των νούρι μπιλγκέ τζεϊλάν, Ζέκι
ντεμίρκουμπουζ, Γκόραν Πασκάλιεβιτς
και σεμί καπλάνογλου, οι παλαιότεροι
θα απολαύσουν μερικές από τις
ωραιότερες στιγμές του βαλκανικού
σινεμά, και οι νεότεροι σινεφίλ θα έχουν
την ευκαιρία να συγκροτήσουν μια
συνολική εικόνα για την εξέλιξη που
έχει συντελεστεί στον βαλκανικό
κινηματογράφο τα τελευταία χρόνια. 

Για τις αναπτυξιακές δράσεις 
της Αγοράς:
στην αγορά γίνεται η απαραίτητη
ζύμωση που αφορά όλα τα 
στάδια της κινηματογραφικής εξέλιξης.
από το στάδιο της ιδέας, μέχρι την
ολοκλήρωση μιας ταινίας. 
εδώ, οι επαγγελματίες του
οπτικοακουστικού χώρου
παρακολουθούν τα πρότζεκτ και τις
ολοκληρωμένες ταινίες, ενώ οι
δημιουργοί έχουν την ευκαιρία να
προωθήσουν το έργο τους και να βρουν
συνέργειες σε διεθνές επίπεδο.

ταινία Miss Violence του αλέξανδρου
αβρανά, το Να κάθεσαι και να κοιτάς του
Γιώργου σερβετά, Η αιώνια επιστροφή
του Αντώνη Παρασκευά της ελίνας
Ψύκου, το Wild Duck του Γιάννη
σακαρίδη, αλλά και οι ταινίες Ο χειμώνας
του κωνσταντίνου κουτσολιώτα, Ο
προφήτης του Δημήτρη Πούλου, Goldfish
του θάνου τσαβλή και Η τελευταία
φάρσα του Βασίλη Ραΐση. ταυτόχρονα,
22 ελληνικές ταινίες θα ενταχθούν στην
ψηφιακή βιβλιοθήκη της αγοράς και θα
είναι διαθέσιμες σε όλους τους
επαγγελματίες του κινηματογραφικού
χώρου που θα βρεθούν στη
θεσσαλονίκη προσκεκλημένοι της
διοργάνωσης.

Για το αφιέρωμα στον σύγχρονο
αργεντίνικο κινηματογράφο:
το νέο τοπίο που δημιουργείται στο
αργεντίνικο σινεμά παρουσιάζει
ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Πλέον, οι
περισσότεροι από τους νέους
δημιουργούς της αργεντινής είναι
απόφοιτοι του Πανεπιστημίου
κινηματογράφου του μπουένος Άιρες,
κάτι που σημαίνει ότι χειρίζονται με
δεξιοτεχνία το μέσο τους και δεν
διστάζουν να πειραματιστούν
στυλιστικά. εξίσου σημαντική είναι η
διαφοροποίηση και στα θέματά τους.
ταξικά ζητήματα, όπως τα βλέπουμε

στην ταινία Los Duenos των αγκουστίν
τοσκάνο και εζεκιέλ Ραντούσκι,
ερωτικές ιστορίες (χαρακτηριστική
ταινία η Hawaii του μάρκο μπέργκερ),
αλλά και οικογενειακοί δεσμοί, όπως
καταγράφονται στο φιλμ La Paz του
σαντιάγκο λόσα, είναι παρόντα στη
θεματική γκάμα των νέων αργεντίνων
δημιουργών. 

Για τα αφιερώματα στον Αλέν Γκιροντί
και την Κλερ Σιμον:
ο Γάλλοι αλέν Γκιροντί και κλερ σιμόν
δίνουν ένα πολύ προσωπικό στίγμα
στον χάρτη του παγκόσμιου σινεμά. 
ο Γκιροντί κινείται ανάμεσα στο
πραγματικό και το φανταστικό, με
σουρεαλιστική διάθεση και γήινη ματιά.
ανάμεσα στις ταινίες του που θα
παρακολουθήσει το κοινό είναι 
Ο άγνωστος της λίμνης, για το οποίο
απέσπασε το βραβείο σκηνοθεσίας στο
πρόσφατο Φεστιβάλ καννών. απ’ την
άλλη πλευρά, η κλερ σιμόν, με
σημαντική παρουσία στο ντοκιμαντέρ,
αλλά και στον κινηματογράφο
μυθοπλασίας, παρατηρεί τον κόσμο
γύρω της με ευαισθησία και διεισδυτική
ματιά. στη θεσσαλονίκη θα δούμε,
ανάμεσα σε άλλες ταινίες της, το
υπέροχο Gare du Nord που καθρεφτίζει
το πρόσωπο της σύγχρονης
πολυπολιτισμικής Γαλλίας. 

εΙναΙ 
στην 
ευχεΡεΙα 
του 
κοινου 
να εΠΙλε-
ΞεΙ 
τισ ται-
νιεσ 
Που εΠΙ-
θυμεΙ 
αναμεσα 
στΙσ ΠΙο 
καινοτο-
μεσ και 
ΡΙΖοσΠα-
στΙκεσ 
δυνα-
μεισ του 
ανεΞαΡ-
τΗτου 
παγκο-
σμιου 
σΙνεμα. 
η πολυ-
μορΦια 
αΠοτελεΙ 
χαρακτη-
ριστικο 
στοΙχεΙο 
των 
ανοΙ-
χτων 
οριζον-
των
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ρείς κι έχει βάλει ένα μεγάλο στοίχημα: να μην επι-
τρέψει σε τίποτα σοβαρό να το κατακρεουργήσει,
να το καταπιεί η σοβαροφάνεια.

Όταν ήμουν μικρός, λάτρευα τα κωμικά ταινιάκια
της σειράς Καφές και τσιγάρο, που είμαι βέβαιος ότι
ξεκίνησε σαν καλαμπούρι και συνεχίστηκε σαν ευ-
καιρία να συναντιούνται οι παλιοί φίλοι και να γιορ-
τάζουν το κινηματογραφικό θαύμα που τους δόθηκε
με ένα γλέντι γυρισμάτων. Έγιναν τέσσερα ταινιάκια,
προσωπικά κόλλαγα στο τρίτο, του 1995, με Ίγκι Ποπ
και τομ Γουέιτς.

αλλά επειδή μεγαλώνοντας ανακαλεί κανείς
άλλα πράγματα, πρέπει να το ομολογήσω: οι εικό-
νες του τζάρμους που με έχουν στοιχειώσει ήταν
οι παγωμένες εικόνες της τέταρτης ιστορίας από
την παραγνωρισμένη ταινία Μια νύχτα στον κόσμο
(1991) –που περιέγραφε τέσσερις ιστορίες με τα-
ξιτζήδες στη νέα υόρκη, στο Παρίσι, στη Ρώμη και
στο ελσίνκι. Ίσως γιατί ήταν ένα νεύμα υπόγειας
συγγένειας με το περίεργα νεορεαλιστικό σύμπαν
του Άκι καουρισμάκι, ίσως γιατί έπαιζε ο μάτι Πε-
λόνπαα, ο πρωταγωνιστής του καουρισμάκι που,
πεθαίνοντας τέσσερα χρόνια μετά, με υποχρέωσε
να προσγειωθώ και να αναγνωρίσω ως καουρι-
σμακικές και τις ταινίες του φίλου του που δεν τον
περιείχαν και δεν θα τον περιείχαν πια.

α, να μην ξεχάσω ότι η ταινία εκείνη άρχιζε με
την τζίνα Ρόουλαντς, λες κι είχε βγει από την Νύ-
χτες Πρεμιέρας του κασσαβέτη, να παίρνει ταξί
στη νέα υόρκη. Ήταν η εποχή που ο τζάρμους
είχε αποθρασυνθεί και ήθελε να χώσει στις εικόνες
του, έστω για λίγο, όλο το σινεμά (και όλη τη μου-
σική) που αγάπησε.

Έχουν περάσει τα χρόνια. αλλά ο τζάρμους έχει
ακόμα όρεξη για μοντερνισμούς – για τη διεκδίκηση,
δηλαδή, του κόσμου μέσα από το σινεμά του. Ξέρω,
είστε πολύ ψαγμένοι, δεν συμμερίζεστε την επιτυχία
των Τσακισμένων λουλουδιών (2005), με τον μεσήλικο
γυναικά σε κρίση, κι από ψευδοκαουμπόικα θα προ-
τιμούσατε κανονικά γουέστερν, με πιστολίδι και το
γνωστό φολκλόρ της Άγριας Δύσης αντί για τον Νε-
κρό. και, ναι, η νέα ταινία του, Μόνο οι εραστές μένουν
ζωντανοί, που θα δούμε για πρώτη φορά στην ελ-
λάδα στο Φεστιβάλ θεσσαλονίκης, έχει πρωταγω-
νίστρια την τίλντα σουίντον, γιατί άραγε; μήπως
γιατί χρειάζεται μια σταρ για να ξαναγίνει της μόδας
ο σκηνοθέτης; Βέβαια, βέβαια, είναι γνωστό, πολλές
και πολλοί ξέρετε ότι η μόδα έχει αλλάξει και σημα-
σία έχει να είμαστε της μοδός.

ο τζάρμους, όμως, επιμένει ότι δεν έχει σημασία
να είμαστε της μοδός, αλλά να είμαστε μοντέρνοι.
να μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο, ή έστω
να έχουμε σκοπό να αλλάξουμε την τέχνη. και πού
είστε... Δεν χρειάζεται να τα διαλύσουμε όλα. ση-
μασία έχουν η ευτυχία, η πνευματικότητα, η εμβά-
θυνση και η σοβαρότητα – η σοβαρότητα, όχι η
σοβαροφάνεια. 

τζάρμους για πάντα, λέμε.

Στο επόμενο: η Μαρία Μαρκουλή για τις μουσικές στα
έργα του Τζιμ Τζάρμους

τζιμ τζάρμους ήταν γέννημα θρέμμα μιας
εποχής κινηματογραφοφιλίας και ανεμε-
λιάς, μιας εποχής εύκολης, γεμάτης ασά-
φεια και επιθυμία για χειραφέτηση – χει-
ραφέτηση από τα πάντα, από τους
κανόνες, από τις παραδόσεις, από την

αγορά. Ήταν η φυσική συνέχεια μιας κινηματογρα-
φοφιλίας ενισχυμένης από την ανέμελη σχέση με τη
ζωή, που αρτιώθηκε με δύο ασπρόμαυρα έργα του
Βέντερς, Στο πέρασμα του χρόνου και στην Κατά-
σταση πραγμάτων. ο τζάρμους, λοιπόν, δεν ήρθε
παρά να ενισχύσει, με τον τρόπο του, ορισμένες βε-
βαιότητες της εποχής, μερικές αληθινές και κάποιες
άλλες ψεύτικες. Ότι το σινεμά είναι βαθιά ανάγκη
επιβίωσης (ψέμα), ότι το ασπρόμαυρο είναι πιο ρε-
αλιστικό από το έγχρωμο (ψέμα), ότι οι ταινίες μπο-
ρούν να γίνονται και με λίγα, ότι ήταν υπερβολή η
μανία με τις υπερπαραγωγές (αλήθεια), ότι οι ταινίες
μπορεί να φτιάχνονται χειροποίητα, οι ηθοποιοί να
είναι οι φίλοι μας και η παρέα μας (αλήθεια), ότι ο
μοντερνισμός δεν είχε πάψει να διεκδικεί από τη
ζωή και από την τέχνη, δεν ήταν όλα μεταμοντέρνα
περιδίνηση γύρω από τους εαυτούς μας, από την
πρόκληση, από τα παιχνίδια της φόρμας και από την
περιρρέουσα ατμόσφαιρα της πολιτικής που ο λυο-
τάρ την έλεγε «τέλος των μεγάλων αφηγήσεων» και,
λίγο μετά, ο Φράνσις Φουκουγιάμα την αποκάλεσε
«τέλος της ιστορίας» (αλήθεια). 

ο τζιμ τζάρμους, λοιπόν, εμφανίστηκε σχεδόν από
το πουθενά με μια σπουδαστική ταινία, τις Διακοπές
διαρκείας (1980) και, τέσσερα χρόνια μετά, έκανε
παγκόσμια επιτυχία με το ασπρόμαυρο Stranger
Than Paradise. μια ταινία που δείχνει μετανάστες
χωρίς στον ήλιο μοίρα με διάθεση μποέμ να ελπίζουν
στην καλή τύχη τους και μόνο – κι αυτή να τους τα
φέρνει όλα δεξιά. Η συνταγή ήταν απλή: ασυνήθιστες
φάτσες, μερικές ατάκες που μοιάζουν φιλοσοφικές
και ταυτόχρονα η παρωδία τους, η αμερική, ο τόπος
όπου όλα μπορούν να συμβούν – και βέβαια, στο
επίκεντρο, η ελευθερία, η διεκδίκηση της ελευθερίας,
στη ζωή και στην τέχνη. 

και στη ζωή και στην τέχνη του τζάρμους ελευθε-
ρία σημαίνει: χωρίς ταυτότητα.

Ο πρώτος που μου μίλησε για τον τζάρμους, πριν
εκείνος βραβευθεί στις κάννες και απογειωθεί, το

1984, ήταν ο τορνές – ό,τι τον είχα γνωρίσει. «το σι-
νεμά ανήκει στον Γιαρμούς (έτσι τον έλεγε) και στον
Ραούλ Ρουίζ», μου είπε μια μέρα. «Γιατί είναι μον-
τέρνοι και δυναμικοί. ο πρώτος είναι ροκ αστέρι. ο
άλλος μου αρέσει γιατί στις ταινίες του ακούς δεκά-
δες γλώσσες. κανενός ο κινηματογράφος δεν έχει
πατρίδα και, γενικώς γιατί η τέχνη να έχει πατρίδα;»

Πίστευε στα ροκ αστέρια ο τορνές; «και στα ροκ
και στα τζαζ αστέρια», αποκρίθηκε. Πίστευε ακόμα
στο σινεμά που γινόταν σε όσο το δυνατόν μεγα-
λύτερες συνθήκες ελευθερίας και, επίσης, πίστευε
στην κινητικότητα των κοινωνιών. και στην ανω-
τερότητα των ξένων, που διαλύουν τις ομογενο-
ποιημένες βεβαιότητες. ο τζάρμους ήταν ξένος
στις κατεστημένες συνήθειες του σινεμά – κι η
φρέσκια ορμή του ήταν αξιοζήλευτη. Ένα είδωλο
του μοντερνισμού. 

ο τορνές πίστευε ακόμα στη δύναμη της ομά-
δας. ο τζάρμους ήταν τέτοιος τύπος, δούλευε, δου-
λεύει με την ίδια ομάδα ανθρώπων – όπως άλλω-
στε ο κασσαβέτης, ο Φασμπίντερ, αργότερα ο
καουρισμάκι (κι ο ίδιος ο τορνές). εμπιστοσύνη,
πίστη, αυτές είναι οι λέξεις που ο τορνές επανα-
λάμβανε – και ο τζάρμους ήταν από εκείνους που
την ενέπνεε στον τζον λιούρι, στον Ρομπέρτο μπε-
νίνι, στον τομ Γουέιτς...

Οι ταινίες του Τζάρμους είναι τυπικές ταινίες περι-
πλάνησης. Όχι αναγκαστικά στους μεγάλους αυτο-
κινητόδρομους και στους σταθμούς των road
movies, ούτε καταχρηστικά στην αμερικανική ενδο-
χώρα με τους μεγάλους βάλτους, όπως Στην παγίδα
του νόμου (1986) ή στην άγρια Δύση, όπως στον Νε-
κρό (1995). οι περιπλανήσεις του γίνονται στα έγ-
κατα, εκεί ανασύρει το βάθος της ποιητικής πρόζας
του τομ Γουέιτς (πλαισιωμένος τέλεια από τον Ρομ-
πέρτο μπενίνι, μια που στο μοντέλο των αφηγήσεων
του δυτικού μοντερνισμού, ήδη από την εποχή του
θερβάντες, υπάρχει πάντα ένας κωμικός σάντσο
Πάντσα) κι από εκεί ανακαλεί τον ουίλιαμ μπλέικ,
ακόμα και για να τον παρωδήσει παρωδώντας τα
ίδια τα κείμενα που τον διαμόρφωσαν, σε μια νομο-
τελειακή πορεία του τζόνι ντεπ, παράξενου ταξι-
διώτη προς το θάνατο. 

αυτή η αυτοπαρώδηση είναι ένα από τα χαρα-
κτηριστικά του κινηματογράφου του τζάρμους. θαρ-
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ανοιχτοι οΡΙΖοντεσ #1ανοιχτοι οΡΙΖοντεσ #1
Εκφράσεις και κινηματογραφικές γραφές απ’ όλο τον κόσμο, για πρόσωπα που διεκδικούν τη ζωή και την αξιοπρέπειά τους, για
τα πρώτης γραμμής πολιτικά και κοινωνικά ζητήματα, για αισθητικές που αμφισβητούν τους κυρίαρχους τρόπους. Από τη φτωχή
Αφρική ως την Αμερική που αναζητά νοήματα και σημασίες, ο κινηματογράφος είναι πάντα και παντού η ανήσυχη σταθερά.

ιστορια στην καμπαλα
Ντόναλντ Μουγκίσα & Κάσπερ Μπίσγκαρντ 

Μπορεί ένα SMS να σώσει τη ζωή σου; Για πολλούς
πληθυσμούς της Αφρικής, όπου υπηρεσίες κινητής

τηλεφωνίας αναλαμβάνουν την αποστολή εμβασμάτων
μέσω του δικτύου τους, ακόμα και το να έχεις καλό σήμα

μπορεί να γίνει υπόθεση ζωής και θανάτου.

συνέντευξη στον θάνο σταυρόπουλο

H ταινία μεταφέρει την εικόνα του καθημερινού αγώνα πολλών ανθρώ-
πων. Γιατί επιλέξατε να πείτε αυτή τη συγκεκριμένη ιστορία, για την πε-
ριπέτεια ενός μικρού κοριτσιού;
την τελευταία δεκαετία, τα κινητά τηλέφωνα έφεραν επανάσταση στις ζωές
εκατομμυρίων αφρικανών. Δεν χρησιμοποιούνται απλώς ως μέσο επικοινω-
νίας, αλλά αξιοποιούνται και με ιδιαίτερα ευρηματικούς άλλους τρόπους –
για μεταφορά χρημάτων, μέχρι και για μηνύματα που ειδοποιούν τους αγρότες
όταν οι τιμές είναι υψηλές στις αγορές της πόλης, προκειμένου να πάνε οι
ίδιοι να πουλήσουν τα προϊόντα τους. εμείς επιλέξαμε απλώς μία από τις
πολλές ιστορίες που συμβαίνουν στην ουγκάντα και προκύπτουν από τη λει-
τουργία των υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας. Έπειτα, θέσαμε στους εαυτούς
μας μία απλή ερώτηση. τι μπορεί να συμβεί αν η ζωή σου εξαρτάται από την
τεχνολογία, και αυτή αποτύχει στο σκοπό της; τι κάνεις τότε; Πώς θα αντι-
δράσεις; απλά, μικρά ερωτήματα, που συνθέτουν μια μεγαλύτερη εικόνα. 

Πώς εντοπίσατε την Άπιο; Με ποια κριτήρια συγκροτήσατε το καστ;
Βρήκαμε την Άπιο από καθαρή τύχη. οταν κάναμε την έρευνά μας στην πε-
ριφέρεια της καραμόγια, η Άπιο πέρασε από δίπλα μας, πηγαίνοντας στο
σχολείο. την ρωτήσαμε αν θα την ενδιέφερε να έρθει για μια οντισιόν. Δέχτηκε,
κι όταν τη δοκιμάσαμε καταλάβαμε αμέσως ότι ήταν ιδανική για το ρόλο.
επίσης, μας φάνηκε ελκυστικό το ότι δεν είχε βρεθεί ποτέ της στην καμπάλα.
Η Άπιο και ο χαρακτήρας της θα έκαναν το ίδιο ταξίδι στο άγνωστο. 

Γιατί η πρακτική της μεταφοράς χρημάτων μέσω κινητών τηλεφώνων
έγινε τόσο δημοφιλής στην Ουγκάντα; Ποιός έχει μεγαλύτερο κέρδος
απ’ αυτή; 
οι κάτοικοι των αγροτικών περιοχών στην ουγκάντα δεν έχουν τραπεζικούς
λογαριασμούς. μέσω αυτής της υπηρεσίας μπορούν να μεταφέρουν χρήματα.
Έτσι οι άνθρωποι μπορούν να εργάζονται κάπου μακριά, ενώ παράλληλα
μπορούν να στέλνουν χρήματα στις οικογένειές τους. οι βασικές τραπεζικές
υπηρεσίες απευθύνονται πια σε όλους, κι όχι μόνο στους λίγους. 

μηνυμα ΖωΗσ
κρυΨτε τα χαμογελα σασ
Ντάνιελ Πάτρικ Καρμπόουν

Ένας πρωτοεμφανιζόμενος Aμερικανός σκηνοθέτης διαλέγει το τοπίο της γενέτειράς του ως σκηνικό της
ιστορίας που μοιάζει με εναλλακτική εκδοχή του Στάσου πλάι μου. Δύο αδέλφια, λίγο πριν την εφηβεία
τους, μετά την ανακάλυψη του πτώματος ενός συνομηλίκου τους, χάνονται στις πράσινες εκτάσεις του
βόρειου νιου τζέρσεϊ. το δάσος, φόβος και τρόμος για τα παιδιά της πόλης, γίνεται φίλος τους. κι απ’ ό,τι
φαίνεται, δεν θα είναι ο μόνος. 

συνέντευξη στην Γκέλυ μαδεμλή

Πολλές ταινίες του λεγόμενου αμερικα-
νικού ανεξάρτητου κινηματογράφου
συνδέουν τη διαδικασία του περάσμα-
τος από την παιδική στην ενήλικη ζωή
με μια περιπλάνηση σε χαρακτηριστικά
τοπία των Ηνωμένων Πολιτειών. Πώς
σχολιάζετε αυτή τη σχέση;
νομίζω πως οι ιστορίες με νέους είναι ανα-
πόφευκτος πόλος έλξης. Όταν είσαι παιδί,
ειδικά όταν μεγαλώνεις μακριά από θρη-
σκείες, ο θεός σου είναι η μητέρα φύση.
το δάσος είναι ένας τόπος με φοβερή δύ-
ναμη και μυστήριο. 

Το σενάριο είναι αφαιρετικό και απο-
σπασματικό. Πώς καταλήξατε σ’ αυτό
και πώς καθοδηγήσατε τους νεαρούς
ηθοποιούς σας;
το σενάριο ξεκίνησε ως συρραφή σκηνών,
βασισμένων στις αναμνήσεις μου από την
παιδική μου ηλικία, χωρίς να έχω βλέψεις
για μια ταινία μεγάλου μήκους. σύντομα
διαπίστωσα πως κάποια θέματα και τοπο-

θεσίες επανέρχονταν, και πως μικρότερα
κομμάτια σχημάτιζαν μια γενική εικόνα.
Ζυγίζοντας το ενδεχόμενο μιας μεγάλου
μήκους ταινίας με υπόθεση, άρχισα να εν-
διαφέρομαι λιγότερο για μια αυτοαναφο-
ρική εξιστόρηση. Προτίμησα τη φόρμα
μιας κατακερματισμένης ανάμνησης. τα
αγόρια που παίζουν είναι οι συν-σεναριο-
γράφοι της ταινίας. Ήθελα να συμπερι-
λάβω πολλά πλάνα μεγάλης διάρκειας, κι
έτσι έπρεπε να δημιουργήσω τις συνθήκες
για να μπορέσουν τα αγόρια να αυτοσχε-
διάσουν, αλληλεπιδρώντας σε κάθε σκηνή.
ανακάλυψα πολύ γρήγορα πως ο πιο ση-
μαντικός κανόνας που πρέπει να τηρήσεις
όταν δουλεύεις με νέους ηθοποιούς, είναι
να τους εμπιστεύεσαι.

Αυτήν την περίοδο, γυρίζετε ένα ντο-
κιμαντέρ. Ποια είναι η μέθοδός σας;
Για μένα, είναι πιο σημαντικό να είμαι ακρι-
βής στην αίσθηση μιας ιστορίας, παρά στα
πραγματικά γεγονότα. μπορείς να παρα-

μείνεις πιστός στην ιστορία, αλλά αυτό δεν
σημαίνει πως απαγορεύονται οι καλλιτε-
χνικές ελευθερίες στην απόδοση της λε-
πτομέρειας. Η πραγματική ζωή είναι πιο
συναρπαστική από οποιαδήποτε από-
πειρα μυθοπλασίας. 

Η μουσική είναι ένα βασικό βοήθημα
για να συναισθανθούμε τη δύναμη της
ιστορίας. Τελικά έχουν δίκιο όσοι λένε
ότι η φύση έχει τη δική της μουσική; 
Όταν βρισκόμαστε στις πόλεις, σκεφτό-
μαστε το δάσος ως ένα ήσυχο μέρος. στην
πραγματικότητα όμως είναι γεμάτο θορύ-
βους. εν προκειμένω, για τη δουλειά αυτή,
δουλέψαμε πολύ με το σχεδιασμό του
ήχου σε εκείνες τις σκηνές, πειράζοντας
την ένταση και τις συχνότητες, χρησιμο-
ποιώντας τούς «λάθος» άμπιεντ ήχους. Η
πρωτότυπη μουσική γράφτηκε με το πρό-
τυπο ενός «διπλού» μοντέλου, ώστε να
υποβάλει στο κοινό αντιθετικά σχήματα –
χαρά και φόβο, φως και σκοτάδι. 
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TO παρAξενο χρωμα που εχουν 
τα δακρυα του κορμιου σου
ελέν κατέτ & μπρυνό Φορζανί

l ενας άντρας επιστρέφει στο σπίτι του, μόνο
και μόνο για ανακαλύψει ότι η γυναίκα του
έχει εξαφανιστεί. τον άφησε; είναι νεκρή;
καθώς ψάχνει να τη βρει, βυθίζεται σε έναν
παράλληλο, εφιαλτικό κόσμο. 

l Δεύτερη μεγάλου μήκους για τους ελέν κα-
τέτ και μπρυνό Φορζανί, τους Βέλγους σκη-
νοθέτες που με το Amer έκαναν αίσθηση για
τον τρόπο για τον οποίο μετέφεραν την αι-
σθητική και το ύφος των ιταλικών giallo στον
κινηματογράφο τού σήμερα. τι εστί giallo;
είναι το αφηγηματικό είδος στο οποίο «ανα-
κατεύονται γλυκά» ο τρόμος, το έγκλημα, η
φαντασία και ο ερωτισμός (giallo στα ιταλικά
σημαίνει κίτρινο, το είδος πήρε το όνομά
του από τα κίτρινα εξώφυλλα τα οποία είχαν
τα τυπωμένα αφηγήματα του συγκεκριμέ-
νου παραλογοτεχνικού είδους).

l to ύφος του φιλμ χρωστάει αναμφίβολα
πολλά στο κτίριο το οποίο φιλοξένησε τα
γυρίσματα. Ένα υπέροχο αρ-ντεκό κτίριο
στις Βρυξέλλες, σχεδιασμένο από τον αρχι-
τέκτονα Βικτόρ ορτά (1861-1947), που μοι-
άζει βγαλμένο από παραμύθι –ή, έστω, από
έναν αισθητικά υπέροχο εφιάλτη. 

l οι σκηνοθέτες περιγράφουν το φιλμ τους
σαν μια λαβυρινθώδη giallo ιστορία τοπο-
θετημένη στις Βρυξέλλες. και τα τρία στοιχεία
είναι βασικά στη δομή της ιστορίας. Όπως
και η ιδιαίτερη μουσική του, που περιλαμ-
βάνει κομμάτια από cult ταινίες της δεκαετίας
του 1970, του ενιο μορικόνε, του μπρούνο
νικολάι και το μουσικό θέμα του Emanuelle
Around the World του νίκο Φιντένκο. 

ΣΤΡΑΤΙΩΤIΝΑ ΖΑΝEΤ
ντάνιελ χεσλ

l Ένα κομψό σχόλιο για την αστική και την
εργατική τάξη, τον καταναλωτισμό και τον
καπιταλισμό, ειπωμένο μέσα από την απρό-
σμενη συνάντηση δυο γυναικών από εντε-
λώς διαφορετικούς κόσμους.

l Η ταινία απέσπασε τη χρυσή τίγρη στο φε-
στιβάλ του Ρότερνταμ. 

lο τίτλος της ταινίας είναι δάνειο από το ομό-
τιτλο τραγούδι του Beck, που, όπως αναφέ-

ρει ο σκηνοθέτης, καθόρισε τον ήχο της ται-
νίας προτού αυτή γυριστεί. 

l ο σκηνοθέτης ντάνιελ χεσλ έχει στο παρελ-
θόν συνεργαστεί με σκηνοθέτες όπως ο μάικλ
Γκλάβογκερ και ο ούλριχ Ζάιντλ (στη γνωστή
κινηματογραφική τριλογία του του Παραδεί-
σου, το τρίτο μέρος της οποίας [Παράδεισος
της ελπίδας] προβάλλεται στο τμήμα των «ει-
δικών Προβολών» του Φεστιβάλ). 

l «“Πιστεύουμε στο ιερό χρήμα, στην αγιότητα
της ομοσπονδιακής τράπεζας, στην κοινωνία
των τραπεζών, στην πληρωμή των τόκων και
στα αιώνια περιουσιακά στοιχεία. αμήν.” αντί
για αυτά, ας απολαύσουμε την καύση του πλη-
θωρισμού. θα τραγουδήσουμε μαζί και θα
υψώσουμε τη φωνή μας, σαν να ‘μασταν ενι-
αίο σώμα. εμείς έχουμε τη δύναμη να γκρεμί-
σουμε τη θρησκεία του δολαρίου και του σεντ,
της λίρας και της πένας. Η ζωή θα ανατείλει
σαν τον ήλιο. Όπως ακριβώς έγινε για τη Φάνι
και την Άννα. οι δυο τους είναι πολεμίστριες
της καθημερινής ζωής. μάχονται ενάντια στις
δυνάμεις που απειλούν να τις καταρρακώ-
σουν. επιτυγχάνουν όχι μόνο επειδή πολε-
μούν, αλλά απλώς επειδή επιλέγουν να μην
κάνουν αυτό που δεν θέλουν, κερδίζοντας
έτσι το κλειδί για την ελευθερία». Ντάνιελ Χεσλ

A TEACHER
χάνα Φιντέλ

l Η ερωτική σχέση μιας νεαρής καθηγήτριας
με ένα μαθητή της ξεφεύγει από κάθε έλεγχο,
σ’ αυτό το γυναικείο ψυχογράφημα, έξοχο
δείγμα του σύγχρονου ανεξάρτητου αμερι-
κανικού κινηματογράφου.

lΗ σκηνοθέτρια έγραψε το ρόλο για την πρω-
ταγωνίστρια λίντσεϊ μπερτζ, με την οποία
ήδη ήταν φίλες. Όσο για το σενάριο, αυτό
βασίστηκε, όπως δηλώνει η κινηματογρα-
φίστρια, στο κομμάτι «if Loving you is a
Crime (i’ll Always Be Guilty)», του Lee Moses,
το οποίο ακούγεται στο τέλος του φιλμ. Η
ίδια το είχε πρωτοακούσει στην ταινία Οίκος
ανοχής (L’ Apollonide) του μπερτράν μπο-
νελό. 

l Η χάνα Φιντέλ ανακηρύχθηκε, στο ετήσιο
τεύχος του έγκριτου περιοδικού Filmmaker,
ως «ένα από τα σημαντικότερα 25 πρόσωπα
του ανεξάρτητου κινηματογράφου».

l Η ταινία απέσπασε βραβείο πρωτοεμφανι-
ζόμενου σεναρίου στο σημαντικό φεστιβάλ
ανεξάρτητου κινηματογράφου SXSw/South
by Southwest, στο Όστιν του τέξας.

l «Δεν μου αρέσουν οι ταινίες που, στο τέλος,
σου δίνουν όλες τις απαντήσεις μέσα σε ένα
κουτί, τυλιγμένες σαν δώρο. θέλω να ωθήσω
το θεατή να σκεφτεί την ηρωίδα, το τέλος,
να χρησιμοποιήσει τη φαντασία του. Η ταινία
δεν αναφέρεται σε μια σύγκρουση και σε μια
λύση, αλλά κυρίως σε αντικρουόμενα συναι-
σθήματα που όλοι νιώθουμε με τον ένα ή
τον άλλο τρόπο. είναι κάτι παγκόσμιο». Χάνα
Φιντέλ

ο σκυλοσ μου ο κιλερ
μίρα Φορνάι

l μια ρεαλιστική ματιά στο κεφάλαιο «ρατσι-
σμός», με επίκεντρο τον 18χρονο μάρεκ, ο
οποίος ζει σε μια μικρή κοινωνία εγκλωβι-
σμένη στο μίσος και τη βία. το μυστικό που
κρύβει η μητέρα του κι ένα μοιραίο ατύχημα
θα αλλάξουν για πάντα τη ζωή του. 

l Η ταινία, τιμημένη με τη χρυσή τίγρη hivos
στο Φεστιβάλ του Ρότερνταμ, είναι η επί-
σημη πρόταση της σλοβακίας για τα προ-
σεχή Όσκαρ, στην κατηγορία καλύτερης ξε-
νόγλωσσης ταινίας. 

l Η σκηνοθέτρια είναι απόφοιτος της φημι-
σμένης σχολής κινηματογράφου Famu της
Πράγας. Ο σκύλος μου ο Κίλερ είναι η δεύ-
τερη μεγάλου μήκους ταινία της.  

l οι ηθοποιοί της ταινίας είναι όλοι ερασιτέ-
χνες, μέλη της τοπικής κοινωνίας. Η σκηνο-
θέτρια προσάρμοσε το σενάριο στην έρευνα
που πραγματοποίησε μέσω συνεντεύξεων
αυτών των ανθρώπων, ανακαλύπτοντας τις
απόψεις και το χαρακτήρα τους. 

l «Η ντροπή είναι το πιο δυνατό, επώδυνο
και, δυνητικά, το πιο επικίνδυνο αίσθημα –
ειδικά για όσους δεν αντιλαμβάνονται τις
ρίζες του και δεν ξέρουν πώς να το διαχει-
ριστούν. αυτή είναι η περίπτωση του μά-
ρεκ, του κεντρικού ήρωα, ο οποίος αρχίζει
να συμπεριφέρεται αλλοπρόσαλλα όταν
ανακαλύπτει το μυστικό που κρύβει η μη-
τέρα του. το αίσθημα ντροπής που νιώθει
πηγάζει από την παράλογη ιδέα του ρατσι-
σμού». Μίρα Φορνάι

Currents 
κοντΡα 
στο ρευμα
Ένα καινούριο τμήμα κάνει την εμφάνισή
του στο φετινό πρόγραμμα του Φεστιβάλ
θεσσαλονίκης, μια συλλογή από ταινίες που
δεν ακολουθούν κανέναν καθιερωμένο κι-
νηματογραφικό δρόμο, αλλά δοκιμάζουν
να ανακαλύψουν έναν καινούριο. τα «Ρεύ-
ματα» περιλαμβάνουν ταινίες που δεν μπο-
ρείς με ευκολία να κατατάξεις σε είδη και
κατηγορίες. ταινίες που καλύπτουν την
απόσταση από το πειραματικό σινεμά (Ένα
ξόρκι για να διώξεις το σκοτάδι) μέχρι είδη
που, υπό τον μανδύα του θρίλερ, ανασυν-
θέτουν στο σήμερα παρεξηγημένες κινη-
ματογραφικές ενότητες που θεωρήθηκε ότι
συγγενεύουν με την παραλογοτεχνία (η ται-
νία Το παράξενο χρώμα που έχουν τα δάκρυα
του κορμιού σου), κι από τη ρομαντική κο-
μεντί (Χανκ και Άσα) μέχρι ένα σινεμά που
δοκιμάζει τα όρια της φόρμας και της κινη-
ματογραφικής «κανονικότητας». 

ταινίες τόσο διαφορετικές μεταξύ τους.
τι είναι, όμως, αυτό που τις ενοποιεί, που
επιτρέπει την ένταξή τους σε μια καινούρ-
για ενότητα;

τις ενώνει ένα πράγμα. Η διεκδίκηση
νέων τρόπων για να αφηγηθούν τις ιστορίες
τους. Η αναζήτηση του καινούργιου μον-
τερνισμού μέσα από την ανασύνταξη των
δομικών χαρακτηριστικών του κινηματο-
γράφου, τη χρήση των παραδόσεων και τη
συγκρουσιακή συσχέτισή τους με το τετριμ-
μένο, το ευρέως αποδεκτό, την κοινοτοπία
που το ευρύ κοινό θεωρεί κανονικότητα. 

Currents, Ρεύματα: το καινούριο τμήμα
ιχνηλατεί και προτείνει ταινίες που υπόσχον-
ται την ανανέωση της κινηματογραφικής
φόρμας και την ανατροπή, που αναδύονται
ξεχωριστές μέσα από ένα δημιουργικό σύμ-
παν το οποίο ευνοεί την πολυμορφία, τη δη-
μιουργική έκπληξη, την ενέργεια και τη διά-
θεση για αλλαγές –του κόσμου και της
τέχνης, με στόχο όλο και περισσότερη χει-
ραφέτηση. ο μοντερνισμός είναι εδώ και συ-
νεχίζει να διεκδικεί τον κόσμο.

TO παρAξενο χρωμα που εχουν τα δακρυα του κορμιου σου
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διεΘνεσ ΔΙαΓωνΙστΙκο #1

αΠΡοστατευτΗ αΘωοτητα
ΘαYμα

Γιουράι Λέχοτσκι

Ως γνωστόν, στο διεθνές διαγωνιστικό προγραμμα του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, παρουσιάζονται πρώτες και δεύτερες ταινίες
μυθοπλασίας νέων σκηνοθετών απ’ όλο τον κόσμο. Υπαρξιακά δράματα με κοινωνικό υπόβαθρο, αλλά και ρεαλιστικές ταινίες
που καταγράφουν και ερμηνεύουν την πραγματικότητα πέρα από τους μύθους της, είναι το υλικό που θα προβληθεί τις πρώτες
ημέρες. Ανήσυχοι νέοι κινηματογραφιστές έχουν ριχτεί στη μάχη για να κερδίσουν την αλήθεια της τέχνης τους.

Το κινηματογραφικό ντεμπούτο
ενός Σλοβάκου σκηνοθέτη, που
εκπαιδεύτηκε στην καλλιτεχνική
φωτογραφία, είναι το πορτρέτο μιας
έφηβης, εγκλωβισμένης ανάμεσα
στη διαλυμένη της οικογένεια και
στον πρώτο έρωτα, στην
ιδρυματοποίηση και σε μια βίαιη
εκδοχή της ελευθερίας. Η ταινία
κάνει την ευρωπαϊκή πρεμιέρα της
στο 54ο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. 

συνέντευξη στη λίλη Παπαγιάννη

Έχετε σκηνοθετήσει αρκετά ντοκιμαντέρ.
Τι σας τράβηξε στις ταινίες με υπόθεση;
αρχικά σκεφτόμουν να κάνω ένα ντοκιμαντέρ
για το θέμα αυτό. αποφάσισα τελικά να αφη-
γηθώ μια ιστορία γιατί θα ήταν αδύνατο να
εξερευνήσω τις πιο άσχημες και δύσκολες
πτυχές αυτής της υπόθεσης με διαφορετικό
τρόπο. Για μένα ήταν ζήτημα ηθικής. Ήταν

επίσης μια εμπειρία, το να αναπαριστάς τις
ζωές των ανθρώπων, αναπλάθοντας την
πραγματικότητα μέσα σε μια ταινία.

Πώς βρήκατε τη νεαρή σας πρωταγωνί-
στρια, Μικαέλα Μπεντούλοβα;
Βρήκαμε την ηθοποιό μας σ’ ένα σωφρονι-
στικό ίδρυμα. κάναμε κάστινγκ με πολλά κο-

ρίτσια που ζούσαν εκεί, αλλά η μικαέλα μπεν-
τούλοβα ήταν μοναδική, ξεχωριστή – το τα-
λέντο της φάνηκε αμέσως. σταδιακά, ανακα-
λύψαμε πολλά ενδιαφέροντα πράγματα για
τον χαρακτήρα και τη ζωή της.

Ο ρόλος της ήταν εξαιρετικά απαιτητικός.
Πώς καταφέρατε να εκμαιεύσετε την εξαι-

ρετική ερμηνεία της;
Ήταν σύνθετη δουλειά. αρχικά κάναμε πολλά
τεστ, χρειαζόταν αρκετή προετοιμασία πριν από
τα γυρίσματα. Προσπαθήσαμε να ανακαλύ-
ψουμε και να βγάλουμε στην επιφάνεια όλα
αυτά που την κάνουν μοναδική, ήθελα άλλωστε
να φανεί ο πραγματικός της εαυτός μέσα στο
ρόλο.

σκληρές αλήθειες για την κούβα μοιράζεται με τους θεατές ο
πρωτοεμφανιζόμενος σκηνοθέτης κάρλος λετσούγκα. Έντονο
ταμπεραμέντο από τη μία πλευρά, ζοφερή καθημερινότητα από
την άλλη, κι ανάμεσά τους, μόνος νικητής, ο έρωτας.

συνέντευξη στη Δήμητρα νικολοπούλου

Στην ταινία σας, η αγάπη κινητοποιεί τους χαρακτήρες. Πιστεύετε ότι, σε
καιρούς κρίσης, αρκεί η αγάπη;
Πιστεύω ότι σε περιόδους κρίσης είναι πιο εύκολο να μοιράζεσαι τα πράγματα.
ναι, η αγάπη μπορεί να σταθεί νικητής απέναντι σε δύσκολες καταστάσεις, αλλά
την ίδια στιγμή η κρίση δημιουργεί βαθιές πληγές μέσα μας. κι αυτές οι πληγές,
δυστυχώς, διαρκούν περισσότερο από την κρίση. 

Έχετε πει ότι η ταινία σας αποτελεί μια πρόκληση στη ζωή του Κουβανού
της διπλανής πόρτας. Πόσο διαφορετική είναι η ζωή στις πόλεις στην Κούβα;
Δεν είναι πολύ διαφορετική. στην περιφέρεια η ζωή είναι σίγουρα λίγο πιο δύ-
σκολη, αλλά και στις πόλεις τα προβλήματα παραμένουν ίδια. το Μελάσα είναι
μια ταινία για την κουβανέζικη οικογένεια, τους νέους και την απώλεια ηθικής.
το Μελάσα είναι γεμάτο κούβα.  

Θα θέλατε να μας πείτε δυο λόγια για την κατάσταση που επικρατεί στην
Κούβα σε σχέση με τον ανεξάρτητο κινηματογράφο;
Η κυβέρνηση έχει το μονοπώλιο της κινηματογραφικής παραγωγής. το Ινστι-
τούτο κινηματογράφου είναι ο μόνος νόμιμος θεσμός και έχει στην κατοχή
του όλες τις αίθουσες. ωστόσο τώρα τελευταία υπάρχει μια μικρή κινητοποίηση
από ανεξάρτητους δημιουργούς. Η ανησυχία μας αφορά τη διανομή και την
έξοδο των ταινιών μας εκτός κουβανέζικων συνόρων. το Μελάσα είναι η από-
δειξη πως εμείς, οι ανεξάρτητοι κινηματογραφιστές, μπορούμε να γυρίζουμε
ταινίες που προβάλλονται παντού. Βεβαίως χρειαζόμαστε οικονομική ενίσχυση
από το εξωτερικό και στήριξη για να συνεχίσουμε το έργο μας.

MEλασα
Κάρλος Λετσούγκα

ΠΙσω αΠ’ τουσ 
μυΘουσ
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Ιστορίες από το στρατό, αλκοόλ μέχρι τελικής
πτώσεως, μεγάλα συμπεράσματα πως «για όλα
φταινε οι γκόμενες / οι πρώην κι οι επόμενες»,
λογοπαίγνια κι εσωτερικά αστεία. μια ταινία
από την κορέα μπορεί να ανατρέψει την
αντίληψη όλων όσοι νομίζουν πως μια
κουλτούρα ανδροπαρέας αποτελεί ελληνικό
προνόμιο, όπως ανατρέπει και το στερεότυπο
της δήθεν «μη εξαγώγιμης» κορεατικής
φεστιβαλικής ταινίας. 

συνέντευξη στην αλεξάνδρα κόλια

Η ταινία σας είναι ουσιαστικά μια ιστορία ενηλικίωσης, με
ήρωες ανθρώπους στο ξεκίνημα της ζωής τους μετά την
εφηβεία. Πώς βλέπετε τη νέα γενιά της χώρας σας; Ποιοι
είναι οι φόβοι και οι ελπίδες της για το μέλλον; 
κατά τη γνώμη μου, οι άνθρωποι της νέας γενιάς είναι συνήθως
περίπλοκοι – όχι μόνο στην κορέα, αλλά και σε άλλες χώρες.
τα τελευταία χρόνια, όμως, είναι όλο και πιο κοινωνικοί και
ήπιοι, έτσι που δεν προλαβαίνουν να πληρώνουν χρέη για δί-
δακτρα πανεπιστημίου και να κάνουν αιτήσεις για δουλειά. Δεν
υπάρχει ελεύθερος χρόνος ή χρόνος για χάσιμο - μόνο πειθαρ-
χία υπάρχει επιβεβλημένη από την κοινωνία. Όταν αυτή η νέα
γενιά σκέφτεται το μέλλον, η ελπίδα ταυτίζεται οπωσδήποτε
με την αγάπη, ενώ ο φόβος με τη φτώχεια. 

Αντλήσατε υλικό από προσωπικά βιώματά για την ταινία; 
Η ιστορία είχε γραφτεί όταν ήμουν ακόμη φοιτητής. Πίνοντας
ένα ποτό με φίλους, ένα βράδυ, καταλήξαμε να συζητάμε για
παλιά μας σενάρια. ανέφερα κάτι για τους Αισιόδοξους και ο
παραγωγός (που ήταν ανάμεσά μας) είπε ότι θα ήταν ωραίο

σενάριο για μια ταινία μεγάλου μήκους. αρχίσαμε την επόμενη
μέρα, με τη βοήθεια και τη χρηματοδότηση των φίλων μου.  

Έχετε έρθει σε επαφή με το ευρωπαϊκό κοινό και ήδη δια-
κριθήκατε στο φεστιβάλ του Ρότερνταμ. Πώς βλέπετε τη
νέα πρόκληση, αυτή τη φορά να συμμετάσχετε στο δια-
γωνιστικό τμήμα του 54ου Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης; Τι
προσδοκάτε από την προβολή του έργους σας στο ελλη-
νικό κοινό; 
Ήταν μια πολύ ευχάριστη έκπληξη για μένα η επιλογή της ται-
νίας μου. εκτιμώ ειλικρινά το ότι το Φεστιβάλ κινηματογράφου
θεσσαλονίκης ανακάλυψε την αξία της - στην οποία πιστεύω.
είμαι πάντως πολύ περίεργος για το πώς το κοινό θα αποδεχτεί
την ταινία μου, κι αυτό έχει για μένα περισσότερη σημασία από

τις προσωπικές μου προσδοκίες. Η κορέα, όπως ήδη γνωρίζετε,
χωρίζεται στο Βορρά και το νότο της. εξαιτίας αυτού του γε-
γονότος, κάθε κορεάτης άνω των 20 ετών πρέπει να υπηρετεί
διετή υποχρεωτική στρατιωτική θητεία, όπως ένας από τους
ήρωες της ταινίας. αναρωτιόμουν εάν άνθρωποι από άλλες
χώρες μπορούν να καταλάβουν αυτή την ειδική συνθήκη. αν
δηλαδή μπορούν να κατανοήσουν τις συμπεριφορές των τριών
βασικών χαρακτήρων της ταινίας που μόλις έγιναν 20 ετών.
κάποιοι θεατές στο Ρότερνταμ μού είπαν: «κάναμε τα ίδια όταν
ήμασταν 20 χρονών». Ήμουν ευτυχής ακούγοντας κάτι τέτοιο.
εάν η ταινία μπορεί να «συναντηθεί» έτσι με το κοινό της, νο-
μίζω ότι μπορεί να είναι επιτυχημένη κατά 90%. ελπίζω ότι το
κοινό στην ελλάδα θα απολαύσει την ταινία και θα την κατα-
νοήσει. κάτι περισσότερο: θα τη νιώσει. 

Όταν πέφτουν οι τίτλοι τέλους, ο
λέοναρντ κοέν τραγουδά: «And you
want to travel with her and you want
to travel blind». Η μουσική καθορίζει
το ύφος μιας ταινίας που έχει το
όνομα μιας γυναίκας η οποία ζει τη
ζωή της σαν να τραγουδούσε μόνη
της ένα ροκ τραγούδι: στην αρχή στα
τυφλά κι έπειτα χοροπηδώντας δεξιά
κι αριστερά, λαχανιάζοντας,
φωνάζοντας πιο δυνατά, απ’ το φόβο
πως κάποτε η μουσική θα τελειώσει.

συνέντευξη στην αλεξάνδρα κόλια

Η Σουζάν είναι ένας πολύ ιδιαίτερος χαρα-
κτήρας και την έχετε αναπτύξει θαυμάσια.
Πώς την εμπνευστήκατε και πώς καταφέ-
ρατε να αποσπάσετε τέτοια ερμηνεία από
την πρωταγωνίστριά σας; 
Η βασική πηγή έμπνευσης για τη σουζάν προ-
ήλθε από βιβλία, και πιο συγκεκριμένα από τις
αυτοβιογραφίες γυναικών που μοιράστηκαν
τη ζωή τους με άνδρες-δημόσιους κινδύνους
της Γαλλίας. αυτές οι γυναίκες μού φάνηκαν
συναρπαστικές, από την άποψη ότι δεν είχαν
καμιά πρόθεση να μείνουν στο περιθώριο,
αλλά και λόγω του ότι άλλαξαν ουσιαστικά στο
όνομα της αγάπης. ο χαρακτήρας της σουζάν
γεννήθηκε από αυτά τα αναγνώσματα, παρόλο
που από νωρίς είχα αποφασίσει ότι δεν θα δεί-
χναμε στην ταινία τους παράνομους εραστές
σε κατάσταση καταδίωξης. Όσο για τη σάρα
Φορεστιέ που υποδύεται τη σουζάν, δουλέ-
ψαμε ως εξής: πάνω απ’ όλα, διοχετεύσαμε την

απίστευτη ενέργειά της προς την ίδια την
ηρωίδα. Η ταινία έχει πολλές εντάσεις, γι’ αυτό
η ερμηνεία έπρεπε να είναι διακριτική. 

Στην ταινία σας η μουσική παίζει σημαντικό
ρόλο. Με ποια λογική ενώνονται η μουσική
και η κινηματογραφική εικόνα; 
Βασικός στόχος μου ήταν η μουσική να είναι
πολύ της δεκαετίας του 1990, έτσι ώστε να εκ-
φράζει τα εφηβικά χρόνια της σουζάν, αλλά
και της δικής μου γενιάς. Ένας ροκ, γκραντζ
ήχος, που αντικατοπτρίζει επίσης την ενέργεια
της ηρωίδας. Γι’ αυτούς τους λόγους, επέλεξα
δύο τραγούδια από δύο πολύ δημοφιλή συγ-
κροτήματα της εποχής, το γαλλικό ροκ γκρουπ
noir desir και τους hole. Η κόρτνεϊ λαβ είναι
μια περσόνα που με συνάρπαζε όταν ήμουν
έφηβη. νομίζω πως τόσο η σουζάν όσο και η
κινηματογραφική αδελφή της, μαρία, νιώθουν
το ίδιο. Έπειτα, προσκάλεσα στο εγχείρημα τη
Βέριτι σάσμαν, τραγουδίστρια των electrelane,
ενός ακόμη καλτ γκρουπ που ξεπήδησε στη
δεκαετία του 1990. Ήμουν σίγουρη ότι η μου-
σική της θα έδινε τον τέλειο τόνο στην ταινία
–κάτι ρομαντικό, μελαγχολικό και ροκ. της ζή-
τησα να γράψει το εναρκτήριο μουσικό θέμα
που ακούγεται όταν βλέπουμε τις ηρωίδες παι-
διά, που εξελίσσεται σε διαφορετικά μουσικά
θέματα για κομβικά χρονικά σημεία από τη
ζωή της σουζάν (όταν ο πατέρας της μαθαίνει
για την εγκυμοσύνη της, όταν εκείνη συναντά
τον Ζιλιέν, κ.λπ.). Η ιστορία της ταινίας εκτυ-
λίσσεται σε μια περίοδο 20 ετών. Η μουσική
είναι ιδιαίτερα καθοριστικός παράγοντας. Δίνει
στην ταινία ρυθμό, τονίζει ορισμένα σημεία
της, δημιουργεί συνδέσεις, συναισθηματικά
ορόσημα για το κοινό, καθώς και αναμνήσεις

που αναδύονται μέσα από την αφήγηση. 

Όπως και στην προηγούμενη ταινία σας, Το
δηλητήριο του έρωτα, οι γυναίκες πρωτα-
γωνιστούν. Σας ελκύει η γυναικεία ψυχο-
σύνθεση;
το Σουζάν είναι η δεύτερη ταινία μου, ίσως εί-
ναι νωρίς λοιπόν για τέτοια συμπεράσματα.
Πάντως, οι δυο βασικοί χαρακτήρες μου ως
τώρα ήταν γυναίκες επειδή είναι προέκταση
του εαυτού μου. ως τώρα, με έλκυε η γυναικεία
πλευρά μιας ιστορίας. ωστόσο, αυτό μπορεί
και να αλλάξει... στην επόμενη ταινία μου!

Προέρχεστε από μια χώρα με σπουδαία κι-
νηματογραφική παράδοση. Ποιες είναι οι

επιρροές σας γενικότερα; 
οι κινηματογραφικές επιρροές μου ξεπερνούν
τα σύνορα της πατρίδας μου. σήμερα, δημι-
ουργοί όπως οι Ράινερ Βέρνερ Φασμπίντερ,
ντάγκλας σερκ, Πολ Βερχόφεν και χου χσιάο
χσιέν είναι εξίσου σημαντικοί για μένα, όσο
και οι πρώτες μου αναφορές από τη Γαλλία: ο
μορίς Πιαλά, ο λουί μαλ και άλλοι... στο μέλ-
λον θα ήθελα να ζήσω την εμπειρία να κάνω
απαιτητικές καλλιτεχνικές ταινίες σε 3d, για να
δω εάν αυτή η νέα τεχνολογία μπορεί πράγματι
να προσφέρει περισσότερα ακόμη και στους
πιο διακεκριμένους δημιουργούς. Γιατί το 3d
θα γραφτεί στις σελίδες της ιστορίας του κινη-
ματογράφου. Όπως η μετάβαση από τον βωβό
στον ομιλούντα...

MUSIc wILL 
never die
SUZAnnE
Κατέλ Κιγιεβερέ

οι αισιοδοξοι
Τάε-γκον Κιμ

ασ περιμενουν οΙ ΓυναΙκεσ
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ελληνικεσ ταΙνΙεσ #1

Στη δίνη της μεγάλης κρίσης της οικονομίας και της κοινωνίας, οι έλληνες κινηματογραφιστές δοκιμάζουν τις δυνάμεις τους,
αναζητώντας τρόπους να εκφράσουν τις ανησυχίες τους. Μια εκδοχή στις προσεγγίσεις τους μπορεί να είναι η αλληγορία. Μια
άλλη, ο σινεφίλ συνδυασμός των ταινιών δράσης από την Άπω Ανατολή με τη φόρμα του φανταστικού. Συνεντεύξεις στην Ελένη
Ανδρουτσοπούλου και στην Τζωρτίνα Σερπιέρη. 

το θεματικό μοτίβο είναι πολύ
γνωστό, επανέρχεται συνεχώς
στον κινηματογράφο, όπως και
γενικότερα στις αφηγηματικές
τέχνες: ένας γιος αναζητεί τα ίχνη
του άγνωστου ή του χαμένου
πατέρα του. ο Δημήτρης Πούλος,
από τη δική του σκοπιά, δίνει στην
ταινία του με αυτό το θέμα
διαστάσεις αλληγορίας. μιλά για
την αυτοσυνειδησία όλων μας, αν
και δεν παραπέμπει χωροχρονικά
σε κανέναν γνωστό μας κόσμο –
άλλωστε, γι’ αυτό, οι ήρωές του
δεν έχουν συνηθισμένα ονόματα. 

Η ταινία κινείται σε ένα αχρονικό πεδίο,
δεν προσδιορίζεται δηλαδή ούτε πού
ούτε πότε ξετυλίγεται η δράση της. Γιατί
κάνατε αυτή την επιλογή;
από τη στιγμή που ο Προφήτης βασί-
στηκε σε ένα δικό μου πρωτότυπο σενά-
ριο, απ’ τη στιγμή δηλαδή που δεν είχα
μια «πρώτη ύλη» η οποία να με τοποθετεί
κάπου στο χρόνο, δεν αισθάνθηκα ότι,
δραματουργικά, χρειαζόμουν να παρα-
πέμψω συγκεκριμένα. αντιμετώπισα τους
χαρακτήρες σαν να ζουν στο παρόν (ένα
παρόν, ίσως, εναλλακτικό), αλλά η άποψή
μου για το χρόνο και το τρίπτυχο Παρελ-
θόν-Παρόν-μέλλον ως ενιαία χρονική μο-
νάδα έδεσαν αρμονικά με τη θεματολογία
της ταινίας.

Το σενάριο στηρίχθηκε κάπου;
ο σπινθήρας ήταν το βιβλίο του Δημή-
τριου Δημόπουλου, Στο Άδυτο των Ελληνι-
κών Μαντείων, αλλά η εξέλιξη του σενα-

ρίου ήταν μια οχτάχρονη διαδικασία, επί-
πονη και στοχαστική, ώστε να βρεθεί το
σωστό αφηγηματικό νήμα. σημαντικό
κλειδί στην πραγμάτωσή του πάντως ήταν
η «ανακάλυψη», από μεριάς μου, του χώ-
ρου των γυρισμάτων, ενός μυστηριακού
τοπίου με μια ιδιαίτερη ενέργεια. 

Η ταινία σας πραγματεύεται θέματα πί-
στης. Σε τι πιστεύει ο ήρωάς σας;
στην αρχή τον συναντάμε εξαθλιωμένο,
σωματικά και ηθικά. το ενδιαφέρον του
εστιάζεται στο να βρει τον πατέρα του, ζει
με αυτή την εμμονή. Πιστεύει σε κάτι, αλλά
δεν ξέρει ακριβώς σε τι. κατά την εξέλιξη
της δράσης, πάντως, η πίστη του αποκτά
νόημα και στέρεες βάσεις, τρόπο εφαρ-
μογής και, κυρίως, συνδέεται με την ανεύ-
ρεση του πατέρα του, με τρόπο που δεν
θα μπορούσε να φανταστεί.

Πώς χειριστήκατε το θέμα της χρημα-

τοδότησης της δουλειάς σας;
Δυστυχώς, λόγω της απουσίας κρατικής
χρηματοδότησης, αλλά και της παντελούς
αδιαφορίας των τοπικών φορέων του νο-
μού αργολίδας και του δήμου ναυπλίου
όπου απευθύνθηκα, στηριχτήκαμε στις δι-
κές μας δυνάμεις, σε φίλους που πίστεψαν
στην ταινία αλλά και στους κατοίκους των
γύρω περιοχών που μας συγκίνησαν με
την αγάπη και την αυτοθυσία με την οποία
περιέβαλαν την ταινία. 

Μήπως τελικά η ύπαρξη ενός προφήτη
είναι μία λύση;
Ίσως η ύπαρξη της ταινίας Ο Προφήτης να
είναι μια λύση. Πέρα απ’ την πλάκα, ο με-
γαλύτερος προφήτης για τον κάθε άν-
θρωπο είναι η αυτογνωσία. μέσα μας βρί-
σκονται όλες οι λύσεις, αρκεί να έχουμε
το θάρρος να τις αναζητήσουμε. κι ενώ εί-
ναι τόσο αυτονόητο, ελάχιστοι το κατορ-
θώνουμε. 

ο προΦητησ
Δημήτρης Πούλος

χρησμοι και 
καταΠοντΙσμοΙ
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gOLDFISH
Θάνος Τσαβλής

Και στην πρώτη ταινία σας, F.L.S., αλλά
και με το Goldfish, υπηρετείτε το είδος
των ταινιών δράσης με πολλές σκηνές
μαχών πολεμικών τεχνών. Για ποιο
λόγο καταλήξατε στη συγκεκριμένη
φόρμα και πώς αυτή έγινε πράξη σε μια
χώρα που δεν έχει τέτοια παράδοση
στο είδος; 
από μικρός έβλεπα φανατικά ταινίες δρά-
σης/πολεμικών τεχνών από το χονγκ
κονγκ –ταινίες που αγαπώ ιδιαίτερα και

με έχουν γαλουχήσει κινηματογραφικά.
τα καλύτερα παραδείγματα της συγκεκρι-
μένης σχολής προέρχονται από τους πρω-
τεργάτες της, όπως ο τσούι χαρκ, σάμο
χουνγκ κ.ά. Έχουν απρόβλεπτο χαρα-
κτήρα, συνδυάζουν στοιχεία δράσης / πο-
λεμικών τεχνών, σκοτεινή ατμόσφαιρα και
μαύρο χιούμορ, χωρίς όμως να ακολου-
θούν τους κανόνες του «καθαρού» είδους,
με αποτέλεσμα να είναι διαφορετικές και
αξιομνημόνευτες. αυτός ήταν και ο στό-
χος μου με το Goldfish, όπου ενέπλεξα βέ-
βαια και το προσωπικό μου ύφος. Φυσικά,
το είδος του κινηματογράφου δράσης με
σκηνές μαχών πολεμικών τεχνών στην ελ-
λάδα δεν έχει παράδοση, μάλλον λόγω
της αδυναμίας του ελληνικού κινηματο-
γράφου να γυρίσει ανάλογες. είχαμε, πάν-
τως, ευκολία να γυρίζουμε τέτοιες σκηνές
ως παρωδίες. αυτό, φυσικά, δεν με απο-
θάρρυνε να κάνω την ταινία που ήθελα.
οι σκηνές πολεμικών τεχνών και η κινη-
ματογραφική δράση είναι παγκόσμια
γλώσσα – ο κόσμος σε όλο τον κόσμο δια-
σκεδάζει μ’ αυτές, αλλά αυτό δεν απο-
κλείει την πιθανότητα να τις εκτιμήσει βα-
θύτερα. αν ο κινηματογραφιστής φερθεί
στις σκηνές μάχης με τον ίδιο σεβασμό,
τη σοβαρότητα και την προσοχή που δίνει
και στις υπόλοιπες σκηνές της ταινίας, τότε
το σύνολο θα λειτουργήσει σωστά, ανε-
ξαρτήτως της χώρας από την οποία προ-
έρχεται.

Θεωρείς ότι το Goldfish έχει κεντρικό
άξονα την ελληνική κρίση, και αν ναι,
από ποιο πρίσμα την προσεγγίζεις;
Πράγματι, το Goldfish διαδραματίζεται σ’
ένα εναλλακτικό σύμπαν, όπου υποτίθεται
ότι σε λίγα χρόνια από τώρα λόγω της ελ-
ληνικής κρίσης, η ελλάδα έχει και επισή-

μως χρεοκοπήσει, έχουμε επιστρέψει στη
δραχμή και αρχίζουν να εφαρμόζονται
πρωτόγνωρες για τη χώρα νομοθεσίες,
όπως το σύστημα των επικηρύξεων. το
σενάριο της ταινίας ουσιαστικά διαμορ-
φώθηκε από τον βασικό σεναριακό κορμό
μιας μικρού μήκους ταινίας που είχα γυρί-
σει πριν λίγα χρόνια, σπουδαστής σκηνο-
θεσίας ακόμα. τα γεγονότα που περιγρά-
φονται στην ταινία διαδραματίζονται στο
το μέλλον, οπότε θέλησα να παρουσιάσω
μια κατάσταση που για τα σημερινά δε-
δομένα μοιάζει έως και ακραία. Βέβαια,
αξιοσημείωτο είναι ότι μέσα στα 2 χρόνια
που μεσολάβησαν από την αρχή των γυ-
ρισμάτων του Goldfish μέχρι και σήμερα,
σχεδόν με πρόλαβαν σεναριακά οι ίδιες οι
εξελίξεις!

Τι κοινό έχουν οι τέσσερις βασικοί χα-
ρακτήρες της ταινίας σας – ο νεαρός
επικηρυγμένος, η κοπέλα που ψάχνει
τον έρωτα και τα δυο αδέλφια που προ-
σπαθούν να κρατήσουν την επιχείρηση
του πατέρα τους;
Όλοι προσαρμόστηκαν στις νέες συνθή-
κες, όπως αυτές παρουσιάζονται στο σύμ-
παν της ταινίας. το κοινό στοιχείο που
τους ενώνει, όμως, είναι ότι όλοι έχουν
αποτύχει στους στόχους που έχουν θέσει
οι ίδιοι για τους εαυτούς τους –ή η οικο-
γένειά τους (όπως κι αν αυτή ορίζεται) γι’
αυτούς. κατά τη διάρκεια της ταινίας, και
οι τέσσερις έχουν μια δεύτερη ευκαιρία
για να τα καταφέρουν.

Είχατε δηλώσει ότι το F.L.S. είχε συνο-
λικό προϋπολογισμό 100 ευρώ. Κάτι
αντίστοιχο ισχύει και για το Goldfish ή
τα πράγματα διαφοροποιήθηκαν;
το F.L.S. είχε δημιουργηθεί στο τελευταίο

έτος της σχολής. είχε γυριστεί σαββατο-
κύριακα, με μηδενικό μπάτζετ και με τη
βοήθεια φίλων, ως δικό μου εξωσχολικό
project, παράλληλα με τις υποχρεώσεις
που είχα για τη σχολή. στο Goldfish τα
πράγματα ήταν πολύ διαφορετικά, καθώς
η παραγωγή της ταινίας κράτησε δύο χρό-
νια, με επαγγελματίες ηθοποιούς και με
τελείως διαφορετική νοοτροπία ως προς
την παραγωγή. Η κεντρική φιλοσοφία του
Goldfish και του F.L.S., πάντως, παρέμεινε
η ίδια: «γυρίζω την ταινία χωρίς χρήματα,
μόνο με τα ελάχιστα που έχουμε στην διά-
θεσή μας ή που μπορούν να μας προ-
σφερθούν, και προσαρμόζομαι ανάλογα».

Πώς ορίζετε το αυτοχρηματοδοτού-
μενο σινεμά, που έως τώρα υπηρετείτε; 
κάτι που προκύπτει από την ίδια την
ανάγκη μου να γυρίζω ταινίες και να μη
χαθεί ο ενθουσιασμός όσο περιμένω έγ-
κριση και χρηματοδότηση. Έτσι γυρίζαμε
μικρού μήκους στη σχολή, έτσι κάνω και
τώρα. μ’ έχουν βοηθήσει βέβαια καλοί
συνεργάτες και φίλοι – των οποίων τη
συμβολή θεωρώ πολύ σημαντική. Για πα-
ράδειγμα, χωρίς τον οδυσσέα ντράγιερ
που ανέλαβε τον ήχο και τον τόμας λις
που έγραψε τη μουσική, το Goldfish θα
ήταν βουβή ταινία, αφού προσωπικά δεν
γνωρίζω ούτε από σύνθεση, ούτε από
ήχο. το ίδιο ισχύει και για τους ηθοποιούς
και το υπόλοιπο συνεργείο του Goldfish.
Δούλεψαν όλοι αφιλοκερδώς και γι’ αυτό
τους είμαι ευγνώμων. Η επιτυχία σ’ αυτό
το είδος βασίζεται στην αλληλοβοήθεια.
σαφώς, το σινεμά που ξεκινά χωρίς κεφά-
λαια είναι πιο δύσκολο στην υλοποίησή
του από μια χρηματοδοτούμενη παρα-
γωγή, αλλά τα πάντα εν τέλει είναι θέμα
επιλογών και συγκυριών.

κουνγκ Φου τησ ΔΡαχμΗσ
καράτε και κουνγκ φου. το είδος
των ταινιών με το οποίο μπήκε
στον κινηματογράφο ο θάνος
τσαβλής θεωρείται «δεύτερο»,
δεν είναι αποδεκτό στον
Παρνασσό της τέχνης του
υψηλού. λάθος, λέει εκείνος.
Πρώτον, επειδή, ως συνήθως,
μιλάμε με κλισέ για πράγματα που
δεν γνωρίζουμε. Δεύτερον, γιατί
οι σκαπανείς εκείνης της σχολής
ήταν πολύ πιο σύνθετοι και
ιδιαίτεροι από τους εκπροσώπους
του είδους που έγιναν ευρύτερα
γνωστοί. τρίτον, επειδή η
απόλαυση του θεάματος είναι
συκοφαντημένη υπόθεση στις
καλλιτεχνικές κοινότητες. και
τέταρτον, διότι αν για να μιλήσεις
για την ελλάδα της χρεοκοπίας
χρειάζεται να πας στους
κινηματογραφικούς τρόπους της
Άπω ανατολής, πήγαινε στην Άπω
ανατολή. εγώ, θα σε περιμένω
εδώ, για να λογαριαστούμε. 
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ματΙεσ στα βαλκανια #1

ι «ματιές στα Βαλκάνια» κλείνουν 20 χρόνια και μέσα από ένα επετει-
ακό αφιέρωμα προτείνουν ταινίες που αγαπήθηκαν από το κοινό, συμ-
βάλλοντας στην καθιέρωση των κινηματογραφιών των Βαλκανίων.
«στα είκοσι χρόνια που υφίσταται το τμήμα, συνεισέφερε στην ενότητα
του βαλκανικού κινηματογράφου, αναδεικνύοντας νέους σκηνοθέτες,
παρακολουθώντας συστηματικά το έργο τους, φέρνοντας στο προ-

σκήνιο τις άγνωστες, μέχρι τότε, εθνικές κινηματογραφίες των Βαλκανίων, συν-
δέοντας το παρόν τους με το παρελθόν τους μέσα από αφιερώματα και από ει-
δικές προβολές, κοιτάζοντας στο μέλλον μέσα από τις ταινίες μικρού μήκους

–αλλά κι εκείνες σε εξέλιξη–, φέρνοντας το –συχνά  προκατειλημμένο– ελληνικό
κοινό κοντά στο σινεμά των γειτονικών του χωρών, καθιστώντας το σινεμά αυτό
αναγνωρίσιμο», σημειώνει ο υπεύθυνος του τμήματος Δημήτρης κερκινός. στιγ-
μές και εικόνες ζωντανεύουν φέτος μέσα από 17 ταινίες του αφιερώματος.  ανά-
μεσά τους, οι Πώς άρχισε ο πόλεμος στο νησί μου, του Βίνκο μπρέσαν (1996),
Αθωότητα, του Ζέκι ντεμίρκουμπουζ (1997), Το χωριό, του νούρι μπιλγκέ τζεϊλάν
(1998), Η οδύσσεια του κυρίου Λαζαρέσκου, του κρίστι Πούιου (2005), Σεράγεβο
σ’ αγαπώ, της Γιασμίλα Ζμπάνιτς (2006) και California Dreamin’(endless), του κρι-
στιάν νεμέσκου (2007).

Ποια ήταν η πηγή έμπνευσης για την ταινία;
ο καλύτερός μου φίλος, ο ματέ ματίσιτς,
έγραψε ένα θεατρικό έργο με τον ίδιο τίτλο το
1998, που είχε θέμα έναν ιερέα που κάνει τρύ-
πες στα προφυλακτικά, έχοντας στόχο την αύ-
ξηση των γεννήσεων. Διάβασα το θεατρικό,
αλλά δεν μπορούσα να φανταστώ μια προ-
σαρμογή του σε σενάριο ταινίας. Πριν από με-
ρικά χρόνια, συνειδητοποίησα ότι ο μόνος τρό-
πος για να αφηγηθεί κανείς μια τόσο «φτιαχτή»
ιστορία ήταν μέσω της κωμωδίας, που απαιτεί
περισσότερη επεξεργασία απ’ όλα τα είδη. 

Η ταινία σου καταφέρνει να σχολιάσει την
θέση της Ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας σχε-
τικά με την αντισύλληψη, και επίσης να ανα-
φερθεί στο ζήτημα της παιδοφιλίας. Πι-
στεύεις ότι η κωμωδία αποτελεί ένα καλό
όχημα για να γεννηθεί προβληματισμός
πάνω σε κρίσιμα κοινωνικά ζητήματα;
Δεν ξέρω αν είναι ένα καλό όχημα, αλλά για
μένα είναι το καλύτερο όχημα που έχουμε.
απ’τη δική μου οπτική γωνία, το χιούμορ είναι
κάτι πολύ σημαντικό και πάντοτε προσπαθώ

να βρίσκω την αστεία πλευρά σε κάθε σημαν-
τικό πρόβλημα. αυτό έκανα στο παρελθόν, το
ίδιο έκανα και με τα Παιδιά του ιερέα, το ίδιο
θα συνεχίσω να κάνω και στο μέλλον.

Τα ανθρώπινα όντα, ανεξάρτητως εθνικό-
τητας ή θρησκείας, υποκύπτουν εύκολα
στον πειρασμό τού να «το παίξουν θεοί»,
εάν οι συνθήκες τους το επιτρέψουν, χωρίς
να αναλογίζονται τις συνέπειες. Ήταν αυτή
η σκέψη μέρος του κινήτρου σου για να γυ-
ρίσεις την ταινία;
Πρόκειται για τον κύριο λόγο για τον οποίο γύ-
ρισα την ταινία. εδώ στα Βαλκάνια βρίσκουμε
συχνά ανθρώπους που προσπαθούν να το παί-
ξουν θεοί, και έξω από τον χώρο της εκκλησίας.
θέλησα να κάνω μια ταινία για την χειραγώ-
γησή μας από αυτούς σε καθημερινή βάση. 

Η ταινία Πώς άρχισε ο πόλεμος στο νησί μου,
που παρουσιάζεται στο αφιέρωμα για τα 20
χρόνια του τμήματος «Ματιές στα Βαλκά-
νια», υπήρξε σταθμός στην κροατική κινη-
ματογραφική βιομηχανία ως προς την δη-

μοτικότητά του. Θα λέγατε ότι το χιούμορ
στις ταινίες σας είναι τυπικά βαλκανικό; 
Φυσικά και είναι. κατάγομαι από το σίμπενικ,
μια μικρή πόλη στις ακτές της μεσογείου. εκεί
το χιούμορ μας είναι ταυτόχρονα μεσογειακό
και βαλκανικό. 

Πώς βλέπετε την εξέλιξη του κροατικού κι-
νηματογράφου, μετά από την ανεξαρτησία
της χώρας;
το σημαντικότερο γεγονός είναι η ίδρυση του
κροατικού κέντρου κινηματογράφου, που έγινε
πριν από λίγα χρόνια. μπορούμε να μιλάμε για
την αναγέννηση του κροατικού σινεμά, από
τότε που ο κύριος χρβόγιε χριμπάρ ανέλαβε
καθήκοντα γενικού διευθυντή. Ξαναέφερε το
κοινό κοντά στο κροατικό σινεμά και σήμερα
οι κροατικές ταινίες γεμίζουν τις αίθουσες πε-
ρισσότερο από τα αμερικανικά μπλοκμπάστερ.
οργάνωσε το σύστημα των χρηματοδοτήσεων
με τέτοιο τρόπο, ώστε οι εγχώριοι παραγωγοί
σχεδόν δεν καταλαβαίνουν την κρίση. ο
χριμπάρ έδωσε στον κροατικό κινηματογράφο
ένα αίσθημα ικανοποίησης. 

τα παιδια του ιερεα
Βίνκο Μπρέσαν

και παπασ καΙ ΖευΓασ
Η ταινία του Βίνκο μπρέσαν, Πώς
άρχισε ο πόλεμος στο νησί μου,
ξεπέρασε ακόμα και τον Τιτανικό
σε εισπράξεις, στα ταμεία των
κινηματογράφων της κροατίας. Η
τελευταία κωμωδία του, Τα παιδιά
του ιερέα, που τοποθετείται επίσης
σ’ ένα νησί, όπου ο πληθυσμός
πολλαπλασιάζεται απότομα
εξαιτίας μιας απρόσμενης
πρωτοβουλίας ενός νεαρού παπά,
αναμένεται να πολλαπλασιάσει κι
αυτή τα εισιτήρια στη χώρα του –
σαν το θαύμα στην κανά.

συνέντευξη στον Δημήτρη κερκινό

ο
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Συχνός θαμώνας του Φεστιβάλ, ο Κωνσταντίνος Βήτα,
φέτος, έχει διπλό ρόλο σ’ αυτό. Δυο συναυλίες 
και η συμμετοχή του στη διεθνή κριτική επιτροπή 
τον φέρνουν στην καρδιά αυτού που θα συμβεί –
μιας γιορτής του μοντερνισμού και των νέων.

Συνέντευξη στην ‘εφη Παπαζαχαρίου

Ο Κωνσταντίνος Βήτα ποτέ δεν ακολούθησε μια διαδρομή. τα ίχνη του υπάρχουν
παντού. από τη μελβούρνη, όπου γεννήθηκε, στις μουσικές και εικαστικές σπουδές
του, στους στέρεο νόβα και στη σόλο πορεία του, ο χρόνος κύλησε έντονα και
γρήγορα. ανάμεσα στις δουλειές του, και οι «μετασχηματισμοί / transformations»,
η τολμηρή οπτικοακουστική άποψη πάνω στο έργο του μάνου χατζιδάκι που
παρουσιάζει για πρώτη φορά live και στη θεσσαλονίκη, στις 4 και 5 νοεμβρίου,
στη σκηνή του Βασιλικού θεάτρου, στο πλαίσιο των παράλληλων εκδηλώσεων
του 54ου Φεστιβάλ. οι συναυλίες, αλλά και η συμμετοχή του στη διεθνή κριτική
επιτροπή, ήταν η αφορμή για τη συνομιλία που ακολουθεί.

Πώς νιώθετε στη θέση του κριτή, εσείς, που ως καλλιτέχνης, συνήθως είστε
κρινόμενος;
αισθάνομαι λίγο αμήχανα, είναι η πρώτη φορά. αν και δεν είναι το φόρτε μου να
κρίνω σε κανέναν τομέα, νομίζω ότι μπορώ να εντοπίσω σε ένα έργο τέχνης στοι-
χεία που το κάνουν σημαντικό. θα είναι ωραία εμπειρία.
 
Τι σας αρέσει στο Φεστιβάλ όλα αυτά τα χρόνια που το παρακολουθείτε; 
μου αρέσει η πόλη κατά τη διάρκειά του, όπως και το ίδιο γιατί δίνει μια αίσθηση
αναζήτησης των πραγμάτων, των σχέσεων με τους γύρω μας αλλά και με τον
εαυτό μας μέσα από την τέχνη. είναι σαν να πλησιάζεις σε έναν θησαυρό, έχεις
τόσες απορίες, ξαναβλέπεις πράγματα που έχεις ξεχάσει με μια νέα οπτική. μέσα
σε κάθε φεστιβάλ ξετυλίγεται κάτι.

Το Transformations, που επιλέξατε, είναι δουλειά δέκα χρόνων πριν. Γιατί
δεν παρουσιάζετε κάτι πιο καινούργιο; Και πώς ηχεί στ’ αυτιά σας σήμερα
αυτή η σπουδή στον Χατζιδάκι, μια δεκαετία μετά τη γέννησή της; 
είναι ένα έργο που έχει άμεση σχέση με την εικόνα, μιας και έχει οπτικοποιηθεί
από τον Γιώργο θεωνά το 2004. επίσης, δεν έχει παιχτεί ποτέ στην θεσσαλονίκη.
το θεωρώ κυρίως μια σπουδή στον χατζιδάκι, μια απόπειρα προσέγγισης στην
αντίληψη ενός υπέροχου ανθρώπου. το βλέπω σαν μια ιδιαίτερη ανάγνωση, ένα
απέραντο γκραφίτι, μια προσπάθεια επικοινωνίας, ένα τοπίο συγκρούσεων και
μια δίψα για την αλήθεια, την ουσία των πραγμάτων. απ’ αυτή την άποψη, είναι
διαρκώς επίκαιρο, κάθε φορά που το διαβάζεις ξεπετάγεται κάτι καινούργιο. 

Στο κομμάτι «Ιντερλούδιο ΙΙ» ο Χατζιδάκις ακούγεται να μιλάει για τον ελεύ-
θερο άνθρωπο. Θα φθάσουμε ποτέ το όραμά του;
εκείνος το έφτασε, πολλοί το έφτασαν, οι αρχαίοι το προσέγγισαν - δεν μιλά για
κάτι εξωπραγματικό, μιλά για τη δύναμη της ψυχής που απλά ο κόσμος αγνοεί.
μιλά για το ήθος και τις ανθρώπινες αξίες... Γιατί να μην μπορούμε να το προσεγ-
γίσουμε; - εκτός και αν υποτιμούμε τον εαυτό μας.

Η μουσική σας ακούγεται σε ταινίες και σε ντοκιμαντέρ, πολύ διαφορετικά
μάλιστα μεταξύ τους. Τι είναι για σας ο κινηματογράφος;
Ένα φιλμ όταν φτιάχνεται είναι μια πρόοδος σε εξέλιξη. Όλοι δουλεύουμε ώστε
να γίνει κάτι – κυρίως να εκπληρωθεί το όραμα του σκηνοθέτη. με ενδιαφέρει να
τον βοηθήσω πραγματικά και όχι να καπελώσω μέσα από την μουσική μου τις ει-
κόνες του. Ξεκινώ πάντα από την φράση πως «η ταινία δεν χρειάζεται μουσική»
και σιγά σιγά εκείνος με βοηθάει να κινηθώ. Η σχέση με κάθε σκηνοθέτη είναι μια
σπουδή, μια διαδικασία όπου γνωρίζεις τον άνθρωπο δίπλα σου και μέσα από τη
δική του αντίληψη ουσιαστικά καλείσαι να γράψεις. είναι η μουσική μιας σχέσης.
μέσα από τη «δέσμευση» πηγαίνεις εκεί όπου δεν θα πήγαινες ποτέ από μόνος
σου. μαθαίνεις να ακούς τον άλλον, να τον αφουγκράζεσαι, να ξέρεις πριν από
αυτόν ποιο χρώμα θα διάλεγε. είχα την τύχη να δουλέψω με αξιόλογους σκηνο-
θέτες και έμαθα πολλά. 

Πώς βιώνετε την κρίση που περνάμε ως καλλιτέχνης; 
από μικρό παιδί βιώνω περιόδους πολιτικής κρίσης, μικρές ή μεγάλες. αυτή τη
φορά η κρίση είναι παγκόσμιας εμβέλειας, στη δική μας εκδοχή, η χώρα βρίσκεται
σε βαθιά ύφεση. ανάμεσα σε ατελείωτες σκέψεις και συζητήσεις, με απασχολεί
μια παράμετρος που θα μπορούσαμε να επανεξετάσουμε σοβαρά: την εφαρμογή
στην πράξη των ανθρώπινων αξιών που τόσα χρόνια καταπατήσαμε... Έχουμε
ζήσει για χρόνια βουτηγμένοι βαθιά μέσα στο μικρό εγώ μας και τώρα βγαίνουμε
από αυτό μουδιασμένοι και αμήχανοι. κοιτάζοντας γύρω μου νομίζω πως τίποτα
δεν έγινε τυχαία. Όμως παράλληλα πιστεύω πως γίνονται πολλά και όμορφα πράγ-
ματα, πως ο κόσμος προσπαθεί να επανεφεύρει και να ανακυκλώσει την αγάπη,
τη ζωή, την τέχνη. και θα γίνουν ακόμα περισσότερα αρκεί να υπάρχει θέληση,
αγάπη και ενότητα... 

info
Κωνσταντίνος Βήτα 
Μετασχηματισμοί / 
Transformations live

Δευτέρα 4 και Τρίτη 5 
Νοεμβρίου 2013, 22:00

Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος,
σκηνή Βασιλικού Θεάτρου

«Θα ειναι 
ωραια 
εμπειρια»
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τη νέα του δουλειά, ο Δημοσθένης Δαββέτας παρουσιάζει δώ-
δεκα έργα διαφόρων διαστάσεων, ζωγραφική σε τελάρα και
χαρτί. σύμφωνα με τον δημιουργό: «ο ζωγραφικός μου λόγος
μιλά με λέξεις και εικόνες. Δηλαδή με κρυφές και φανερές πα-
ραστάσεις. Δεν με ενδιαφέρει η figurative ή η αφηγηματική
ζωγραφική. Για μένα η ζωγραφική είναι κίνηση ευαίσθητων εν-
σαρκωμένων υλικών στο χώρο. κάθε πίνακας είναι συνδυασμός

ποίησης, χρωμάτων και ενέργειας. Η φιλία μου με μεγάλους εικαστικούς
αλλά και η συνεργασία μου μαζί τους (όπως Beuys, warhol, Abramovic,
Cragg, Baselitz, Basquiat, twombly) με εμπλούτισε με εικαστική τόλμη,
θάρρος και διάθεση ευρηματικής ανανέωσης. Δίπλα σε αυτά καθοριστικό
ρόλο παίζει η ποίηση και η φιλοσοφία. συχνά από μία λέξη ή ιδέα ζωγρα-
φίζω. και το αντίθετο. Η ζωγραφική για μένα είναι αναπνοή, διαλογισμός,
ενέργεια, ζωτικότητα. είναι πορεία ανεπίστρεπτη προς την αυτογνωσία».

ο Δημοσθένης Δαββέτας γεννήθηκε στην αθήνα, και ζει και εργάζεται
μεταξύ Παρισιού και αθήνας. Ποιητής και συγγραφέας, ζωγράφος και
performer, γράφει ήδη από το 1982 άρθρα και δοκίμια για τα περιοδικά
και τις εφημερίδες Art forum Art in America Art Studio, Beaux-Arts Magazine,
Galleries Magazines, Liberation, Parkett, Risk στις πολιτιστικές στήλες. σε
όλη τη διάρκεια της πορείας του, συμμετέχει στη σύνταξη καταλόγων και
μονογραφιών σημαντικών καλλιτεχνών για μουσεία, ενώ δίνει διαλέξεις
σε σχολές τέχνης και Πανεπιστήμια. από το 1996 δημιουργεί συστηματικά
performances και σχεδιάζει. είναι σύμβουλος του Πρωθυπουργού επί
των πολιτιστικών θεμάτων.

εικονεσ αΠο μΙα ΙΔεα

Σ

Η αίθουσα τέχνης 
TSATSIS PROJECTS/ARTFORUM 
(τσιμισκή 113, θεσσαλονίκη, Τ. 2310 257552) 
εγκαινιάζει το σάββατο 2 νοεμβρίου 2013 
την ατομική έκθεση του Δημοσθένη Δαββέτα.
(ώρες λειτουργίας: 12:00-21:00)



20 54th TIFF  πρώτο πλάνο #273 [2013]

αυστηρό περιβάλλον, εξελίσσεται το Σταμάτα
τους χτύπους της καρδιάς (Stop the Pounding
Heart) του –Ιταλού αλλά εργαζόμενου στην
αμερική– Ρομπέρτο μινερβίνι. Η θρησκολη-
ψία και οι κλειστές πόρτες στον σύγχρονο πο-
λιτισμό χαρακτηρίζουν την οικογένεια της
σάρα, ενός κοριτσιού που ζει σε ένα περιβάλ-
λον που εκτρέφει κατσίκες. είναι μια πολυμε-
λής οικογένεια, με δώδεκα παιδιά, τα οποία
ζουν με ελάχιστες επιρροές από τον έξω κό-
σμο. Δεν πηγαίνουν στο σχολείο. Διδάσκονται
στο σπίτι με αυστηρή εκπαίδευση που βασί-
ζεται στις διδαχές της Βίβλου και η προτεραι-
ότητα για τα κορίτσια είναι να γίνουν ευσεβείς
και αγνές σύζυγοι. μέχρι τη στιγμή που η
σάρα θα γνωρίσει τον κόλμπι, έναν αναβάτη
ταύρων, που θα την κάνει να γνωρίσει έναν
διαφορετικό κόσμο και να αμφισβητήσει όλα
όσα μέχρι εκείνη τη στιγμή νόμιζε ότι πρέπει
να αποτελούν στοιχεία της ζωής της.

τα παιδιά της κοινότητας στο Γαλάζιο πουλί

εμπορικότερη κινηματογραφική βιο-
μηχανία του κόσμου αφήνει κάθε
χρόνο αρκετό χώρο σε διαφορετικές
φωνές να αναπτυχθούν και να ακου-
στούν. Παρά τα όλο και πιο θολά
όρια ανάμεσα στον ανεξάρτητο κι-

νηματογράφο και την παραγωγή των στούντιο
(πρόσφατα, ακόμη και ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ
χαρακτήρισε την εξέλιξη του δικού του φε-
στιβάλ του σάντανς «παρέλαση σταρ»), το
αμερικανικό ανεξάρτητο σινεμά εξακολουθεί
να είναι ισχυρό, υπολογίσιμο, να παράγει διαρ-
κώς νέες φωνές, νέα ταλέντα και, το κυριό-
τερο, να παρουσιάζει διαφορετικές όψεις μιας
από τις πιο σύνθετες χώρες στον κόσμο.

το 54ο Φεστιβάλ κινηματογράφου θεσσα-
λονίκης έχει εντάξει στα επί μέρους τμήματά
του μια επιλογή από τις πιο ενδιαφέρουσες
νέες αμερικανικές ανεξάρτητες ταινίες της
χρονιάς, που ακόμη κι όταν δεν παρουσιάζουν
αμιγώς αμερικανοκεντρικά θέματα και ιστο-

ρίες, δείχνουν τις αντιδράσεις και τις αντιθέ-
σεις αυτής της πολυσυλλεκτικής κοινωνίας, με
χαρακτήρες που βρίσκονται σε κρίση, πρέπει
να λειτουργήσουν υπό πίεση και αντιμετωπί-
ζουν δύσκολα διλήμματα.

σε μόλις 75 λεπτά η χάνα Φίντελ, που συμ-
περιλήφθηκε στη λίστα με «25 νέα πρόσωπα
του ανεξάρτητου κινηματογράφου» του πε-
ριοδικού Filmaker, σχεδιάζει το πλήρες πορ-
τρέτο ενός σύνθετου γυναικείου χαρακτήρα
που βρίσκεται στην κόψη του ξυραφιού. στο
Μια δασκάλα (A Teacher), που προβλήθηκε στο
τμήμα neXt του Sundance, η κεντρική ηρωίδα
της ταινίας, η νταϊάνα, είναι μια δασκάλα λυ-
κείου που αρχίζει μια ερωτική σχέση με έναν
μαθητή της. Έχοντας να πολεμήσει τόσο τις
προκαταλήψεις, όσο και τις δικές της ενοχές,
η νταϊάνα θα μετατραπεί από μια γυναίκα με
αυτοπεποίθηση, σε ένα πλάσμα που ξεσπά και
χάνει τον έλεγχο των συναισθημάτων του.

σε ένα εντελώς διαφορετικό και πολύ πιο

το αμε-
ρικανικο 
ανεΞαΡ-
τΗτο 
σινεμα 
εΞακο-
λουθεΙ 
να ειναι 
ΙσχυΡο, 
και
υΠολοΓΙ-
σΙμο

τ’ αμερικανικα
Η ανεΞαΡτΗτΗ σκΗνΗ MADE In USA
του Παναγιώτη Παναγόπουλου

η

η ανακτηση



(Bluebird) του λανς Έντμαντς πηγαίνουν σε
κανονικό σχολείο, όμως και εκεί οι ισορροπίες
είναι ευαίσθητες. αρκεί ένα περιστατικό και
ένα γαλάζιο πουλί για να τις ταράξει και να
φέρει βαριά πίεση. Η οδηγός του σχολικού λε-
ωφορείου αφαιρείται από την απρόσμενη πα-
ρουσία ενός γαλάζιου πουλιού στο χιονισμένο
τοπίο του μέιν και δεν προσέχει ότι ένα αγόρι
έχει μείνει μέσα αποκοιμισμένο. την επόμενη
μέρα θα το βρουν με βαριά υποθερμία και οι
αμελείς ενήλικες γύρω του θα δουν τις ζωές
τους να καταρρέουν με ταχείς ρυθμούς.

Η ταρίν, η ηρωίδα τού Παλιά, ζούσα στο σκο-
τάδι (I Used to Be Darker) του ματ Πόρτερφιλντ,
παρατηρεί ως τρίτο πρόσωπο το τι ακολουθεί
όταν χάνεται μια αγάπη. το έχει σκάσει από
το σπίτι της και έχει τα δικά της μπλεξίματα,
αλλά όταν επιχειρήσει να βρει καταφύγιο
στους θείους της, που ζουν στη Βαλτιμόρη,
θα διαπιστώσει ότι τα δικά τους ίσως είναι πιο
σοβαρά. μετά τον πρώτο χρόνο της κόρης

τους στο πανεπιστήμιο, προσπαθούν να δώ-
σουν ομαλό τέλος στο γάμο τους, ενώ οι απο-
καλύψεις και οι εντάσεις απομακρύνουν την
επιφανειακή ισορροπία.

με τους «κανονικούς» ανθρώπους και τα
απλά, συνηθισμένα τους προβλήματα που
έχουν ασυνήθιστες διαστάσεις ασχολείται κυ-
ρίως ο αλεξάντερ Πέιν, ο οποίος επιστρέφει
στη θεσσαλονίκη με τη Nebraska, αναφορά
στον τόπο γέννησής του. αυτή τη φορά μάλι-
στα, στο ασπρόμαυρο φιλμ στο οποίο έχει
επιλέξει, δίπλα στους επαγγελματίες ηθοποι-
ούς βάζει και πολλούς ερασιτέχνες, για να το-
νίσει την αυθεντικότητα της κινηματογράφη-
σης σ’ αυτό το road trip σε ένα παρηκμασμένο
κομμάτι της επαρχιακής αμερικής. Ένας ηλι-
κιωμένος άντρας με άνοια επιμένει να πάει
στη νεμπράσκα όπου μεγάλωσε, για να ει-
σπράξει το τζακ ποτ που νομίζει ότι κέρδισε.
ο ένας από τους γιους του απορρίπτει το εν-

δεχόμενο να τον βάλουν σε κλινική και, παρά
το μάταιο του πράγματος, ταξιδεύει με τον
πατέρα. το τζακ ποτ δεν θα είναι χρήματα,
αλλά αλήθειες για το οικογενειακό παρελθόν,
δοσμένες με λεπτό, σαρκαστικό και ευαίσθητο
χιούμορ του Πέιν.

σε μια άλλη εποχή, τέλος, στις παρυφές του
αμερικανικού εμφυλίου, διαδραματίζεται η
Ανάκτηση (The Retrieval) του κρις ΄εσκα, που
ασχολείται με τα ζητήματα της αφοσίωσης και
της οικειότητας. Ένα 13χρονο αγόρι ανήκει σε
μια συμμορία κυνηγών κεφαλών και αναλαμ-
βάνει να παραπλανήσει και να οδηγήσει έναν
καταζητούμενο στους διώκτες του. ενώ όμως
καταφέρνει να τον εντοπίσει, το μικρό παιδί
στο ταξίδι της επιστροφής θα βρει στον άντρα
μια πατρική φιγούρα και θα βρεθεί μπροστά
σε μια αναπόφευκτη προδοσία. είτε εκείνου
που τον έκανε να νιώσει στοργή είτε της συμ-
μορίας, που έχει λειτουργήσει σαν μια εναλ-
λακτική οικογένεια για αυτό.
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he 54th tiFF kicks off with a
bang, hosting American indie di-

rector Jim Jarmusch, who pres-
ents his work in Greece for the first
time. his new film, Only Lovers
Left Alive, starring the inimitable

tilda Swinton and tom hiddleston as so-
phisticated vampires entangled in a ro-
mance that spans centuries, will be
screened right after the Friday opening
ceremony. Jarmusch will give a press
conference on Saturday at 14:00 in ware-
house C to discuss the film and his
hugely influential career. 

if vampires aren’t your thing, Friday
has a full set of screenings, including the
award-winning Greek shorts from the
Drama Film Festival –this is where you
can be the first to discover that new, fas-
cinating Greek filmmaker. 

the 54th edition poster, designed
by Greek director Alexandros Avranas,
is an image of vast, beautiful sea – an
open horizon, connected to the city
of thessaloniki with its salty air, but

also to the horizons opened to us by
great films, and new cinematic expe-
riences.  

in their 
Own wORDS:
“these are the freshest cinematic voices
from around the world. they differ enor-
mously; each filmmaker charts his own
journey, speaks in his own daring voice
and reflects the world with her own pen-
etrating, thoughtful vision.” Festival di-
rector Dimitri Eipides, on the interna-
tional competition section

“the vampire is a resonant metaphor...
this is a love story, but also the story of
two exceptional individuals who, given
their unusual circumstances, have a vast
overview of human and natural history,
including stunning achievements and
tragic and brutal failures.” Jim Jarmusch

“i think a film jury has the obligation to
approach each film with both a deep
sense of film history and at the same
time with the eyes of a child watching
his very first film – no preconceptions
whatsoever. i am generally interested
in skillful cinematic execution at the
service of human and humane stories.
And sincerity –films are better when
they are made with great sincerity.”
Alexander Payne, international Jury
President 

DOn’T MiSS it!
Our opening party (Friday 1/11 at
23.00 – warehouse C), where we cel-
ebrate 10 days of cinema and 54
years of the thessaloniki Film Festival! 

The Agora Industry digital library
opens its doors on Saturday 2/11.
with 300 films to watch, its booths
are the place to be for accredited
guests. 

ALIVE & KiCKinG!
by Lilly Papagianni

τ
Jim Jarmusch presents his work 

in Greece for the first time.

Round Table Discussion

wROng deStinAtiOn
Ciné John Cassavetes, Sunday 3/11, 12:45

On the occasion of the screening of the documentary Stop-over, a discussion will be held on the
reasons that render Greece a “migration trap” and a dead end for refugees or immigrants that wish
to move on to other countries in europe. the documentary focuses on the problems of everyday
life and the labyrinthine bureaucratic procedures that considerably hinder these people’s stay in
Greece or their transition to other european countries. Sitting on the panel will be the director of
Stop-over, Kaveh Bakhtiari; Andreas takis, Assistant Professor of Philosophy and Methodology of
Law at thessaloniki’s Aristotle University; and Konstantinos tsitselikis, Associate Professor at the
department of Balkan, Slavic and Oriental Studies of the University of Macedonia. Panel coordi-
nation: elena Christopoulou

COnCert K. BHTA Live
TRAnSFORMATIOnS 4 & 5/11/2013, 22:00
Vassiliko Theatre / White Tower Square / Τ. +30 2315 200 000 / Tickets: 15€, 10€ (CineΚάρταF, student) 

Musician K. Bhta (also a member of the international Jury) will present his Τransformations in two
concerts at the vassiliko theater (a venue of the national theater of northern Greece), on the 4
and 5 november. the result of the K. Bhta’s wanderings through the colorful world of composer
Manos hadjidakis is a fluid universe of sounds and images. when performed live, Τransformations
is a cohesive sonic and visual show, since the concert is accompanied by a video art piece,
designed and directed by yorgos theonas, which combines naturalistic footage with animation.
this work was commissioned by the Synch Festival in 2006, and premiered at the patio of the
Benaki Museum at Pireos Street. the production of the show lasted four years. in K. Bhta’s own
words: “i wasn’t interested in presenting covers of songs. i wanted to scratch beneath the surface,
to create musical walls, pick out the raw material and place it in an alien environment. i visualized
it as a stroll in an urban setting in modern-day northern europe. it’s not just my work; it’s a
workshop between me and Manos hadjidakis.” 






