
κριστιαν μουντζιου
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τησ ζωησ

«ΟΥΤΕ ΥΠΕΡ ΟΥΤΕ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ»
Η ταινία του Κριστιάν Μουντζίου Πίσω από τους λόφους παρακολουθεί τη ζωή σε ένα γυναικείο μοναστήρι.
Ο σκηνοθέτης καταγράφει. Τα συμπεράσματα ανήκουν στο κοινό.





ταν ήμουν παιδί, το μόνο που ήξερα για τη
ρουμανία ήταν ο δράκουλας – κι αυτό από τις

αμερικανικές ταινίες. μεγαλώνοντας, έμαθα
για έναν άλλο δράκουλα, όπως τον ήθελε μια
συγκεκριμένη πολιτικοποίηση της δεκαετίας
του 1970, τον κομμουνιστή ηγέτη της χώρας

Νικολάε τσαουσέσκου, ο οποίος στα 1989
ανατράπηκε από εξαγριωμένα με την πολιτεία του
πλήθη και, στην προσπάθειά του να διαφύγει,
συνελήφθη, πέρασε από υποτυπώδη δίκη και
εκτελέστηκε. 
πρωτοπήγα στη ρουμανία λίγο καιρό μετά την ευφορία
της δικής της μεταπολίτευσης. το Βουκουρέστι ήταν μια
φτωχή πόλη που προσπαθούσε να ζήσει. θυμάμαι τα
συστατικά της ζωής: κρύο, φτώχεια, υπέροχα κτίρια που
γκρεμίζονταν από την αφροντισιά, φοιτητές που
οραματίζονταν την ευρώπη, διδακτορικά και δόξα, ένα
φοβερό εθνικό θέατρο, ένα για διαφορετικούς λόγους
φοβερό εβραϊκό θέατρο και μια σούπερ μπυραρία με
αμαρτωλά πιάτα προσιτά κυρίως στους ξένους και
φοβερές ξανθές και μαύρες – το Caru cu Bere, από το
1899, 20 χρόνια μετά την ίδρυσή του, σε ένα απίστευτο
μπαρόκ κτίριο διακοσμημένο με τεράστια φρέσκο που
αναπαριστούν σκηνές κυνηγιού. θυμάμαι ακόμα το
φοβερό «παλάτι» του τσαουσέσκου, που δεν πρόλαβε
να το χαρεί, και μια τεράστια γειτονιά-φάντασμα, γεμάτη
ατελείωτα γιαπιά και σκέλεθρα γερανών που
σκούριαζαν – ήταν η γειτονιά των ευνοουμένων του, της
νομενκλατούρας του…
τότε πρωτοείδα την ηθοποιό μάγια μόργκενστερν.
κρατούσε μια παράσταση για ένα ρόλο στο εβραϊκό

θέατρο, ένα ιδιότυπο καμπαρέ με τίτλο Λόλα Μπλάου, κι
όποιος το έβλεπε ήθελε να το ξαναδεί. θυμάμαι, η
παρέα μας, μερικοί Έλληνες, πήγαμε και βρήκαμε την
ηθοποιό, την καλέσαμε να έλθει στην ελλάδα, η Λόλα
Μπλάου ανέβηκε με μεγάλη επιτυχία στην αθήνα, στο
θέατρο σφενδόνη. αν δεν τα μπερδεύω, μετά από μια
αθηναϊκή παράσταση της ζήτησε ο αγγελόπουλος να
παίξει στο Βλέμμα του Οδυσσέα, τη βαλκανική του
οδύσσεια.
Ξαναθυμήθηκα τη δική μου βαλκανική οδύσσεια
διαβάζοντας τη συνέντευξη του ρουμάνου σκηνοθέτη
κριστιάν μουντζίου που φιλοξενείται στις επόμενες
σελίδες του Πρώτου Πλάνου. μου αρέσουν οι σκέψεις
του. είναι προφανώς ιδιότυπα δημιουργικός, λατρεύει
την κωμωδία, αλλά επειδή έχει αρχίσει να ενδιαφέρεται
για την απήχηση των ταινιών του την παραμερίζει
κάπως, επειδή δεν περνάει το ιδιότυπο ρουμανικό
χιούμορ στις ξένες κουλτούρες – στη διεθνή αγορά.
είναι φως φανάρι. η ρουμανία έχει αφήσει πίσω της τα
πέτρινα χρόνια του καθεστώτος τσαουσέσκου και τις
δυσκολίες της μετάβασης. κι οι ρουμάνοι καλλιτέχνες,
ευρωπαίοι πια, το παλεύουν, διεκδικούν τη ζωή τους και,
ταυτόχρονα, την ευρώπη και τον κόσμο, είναι
εξωστρεφείς και επικοινωνιακοί. 
Όπως ήμασταν κι εμείς πριν από την κρίση – κι όπως
χρειάζεται να παραμείνουμε, για να είμαστε
παρεμβατικοί και αξιόπιστοι τώρα, στα δύσκολα, και
αύριο, στα ακόμα πιο δύσκολα της ανασυγκρότησης.
Ξεκινώντας πάντα από τα σταθερά: την πίστη μας στις
δυνάμεις μας και, γι’ αυτό, την πίστη μας στον
ανταγωνισμό. εβίβα.

EDITORIAL
Caru cu Bere

ο

EBIBA!
Tο σαλόνι της μπυραρίας

Caru’ cu Bere, στο Βουκουρέστι.
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O διευθυντής σύνταξης, η αρχισυντάκτρια και οι συντάκτες της εφημερίδας
του Φεστιβάλ εργάζονται χωρίς αμοιβή.

από τον  hλία Kανέλλη
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λεπιδο-
πτερο-
λογοσ
τησ
ζωησ
Ανήκει στη νέα γενιά κινηματογραφιστών του
ρουμανικού κινηματογράφου που εμφανίστηκε
στις αρχές του 2000. Παρατηρεί με οξυδέρκεια τα
θέματά του, με τον επαγγελματισμό του
εντομολόγου, και τα καταγράφει, επιδιώκοντας να
κρατά ουδετερότητα. Σκηνοθέτης, σεναριογράφος
και παραγωγός, θριαμβευτής των Καννών το 2007
με τους 4 μήνες, 3 εβδομάδες και 2 μέρες –και
φετινός νικητής του βραβείου σεναρίου για το Πίσω
από τους λόφους (που απέσπασε και το βραβείο
πρώτου γυναικείου ρόλου) στο ίδιο φεστιβάλ–, ο
Μουντζίου όχι μόνο έχει συνεισφέρει
αποφασιστικά στη διεθνή εικόνα του
κινηματογράφου της χώρας του, αλλά έχει επίσης
καταξιωθεί διεθνώς ως ένας από τους
σπουδαιότερους δημιουργούς της εποχής μας. Στο
πλαίσιο του τμήματος Ματιές στα Βαλκάνια, θα
παρουσιαστεί το σύνολο του έργου του. 
M’ αυτή την ευκαιρία, παραχώρησε
τη συνέντευξη που ακολουθεί.

Του Δημήτρη Κερκινού



συνέβη. πιστεύω ότι όλοι μας είμαστε πολύ
κακοί αναλυτές των ίδιων μας των πράξεων·
δεν ξέρουμε γιατί κάνουμε ορισμένα πράγ-
ματα, οπότε πώς μπορούμε να ισχυριστούμε
ότι κατανοούμε με σιγουριά το πώς και το
γιατί οι άνθρωποι έδρασαν και αντέδρασαν
στην πραγματικότητα, και μάλιστα μέσα σε
μια τόσο σύνθετη κατάσταση; δεν πιστεύω
ότι μπορούμε να είμαστε σίγουροι. οπότε,
αποφάσισα έντιμα να αποδεχθώ ότι η ταινία
μου αποτελεί προϊόν μυθοπλασίας και ότι
αυτά που βλέπουμε αποτελούν μια ερμηνεία
για το τι συνέβη, και όχι την αναπαράσταση
του τι αληθινά συνέβη. παρ’ όλα αυτά, δια-
τήρησα τα βασικά γεγονότα όπως συνέβη-
σαν στην πραγματικότητα: ένα κορίτσι έρχε-
ται για επίσκεψη στη φίλη της από τα χρόνια
που ζούσαν στο ορφανοτροφείο. η φίλη της
ζει σε μοναστήρι και έχει γίνει μοναχή. μερι-
κές ημέρες μετά, το κορίτσι πεθαίνει δεμένο
πάνω σε μια ξύλινη σανίδα, όπου την είχαν
ακινητοποιήσει για να την κάνουν να ακούσει
τις προσευχές που της διάβαζαν ο καλόγερος
και οι μοναχές, ώστε να ξεφύγει απ’την επιρ-
ροή του σατανά...

Πόσο δύσκολο ήταν να απεικονίσετε δύο
κόσμους σε παράλληλες τροχιές: τον κό-
σμο της θρησκείας και την κοσμική, καθη-
μερινή πραγματικότητα; 
για όσο διάστημα δουλεύω, γράφω και σκη-
νοθετώ, το μόνο που με ενδιαφέρει είναι η
πειστικότητα της κάθε σκηνής. αναρωτιέμαι
πώς θα μπορούσε να είχε εκτυλιχθεί το συμ-
βλαν που σας προανέφερα στην πραγματι-
κότητα – δεν κάνω εννοιολογικές προσθήκες
στην σκηνή, δεν εκβιάζω κάποιο νόημα. το
μόνο που κάνω είναι να προσπαθώ να ανα-
δημιουργήσω μαζί με τους ηθοποιούς μια
καθημερινή στιγμή, μια καθημερινή συζή-
τηση και, εφόσον καταφέρω να το πετύχω
αυτό, τότε και ολόκληρη η ταινία σαν σύνολο
θα έχει αποκτήσει σημασία – οι καταστάσεις
θ’αρχίσουν από μόνες τους να έχουν νόημα
χωρίς να χρειάζεται να τους δώσουμε κάποιο
εμείς. περίπου το ίδιο που συμβαίνει και στη
ζωή, όπου τα πράγματα απλώς συμβαίνουν
– και μόνο έπειτα τους δίνουμε εμείς το
νόημά τους.

Όποιος παρακολουθεί τη δουλειά σας μπο-
ρεί να αντιληφθεί ότι, από την πρώτη έως
την τελευταία σας ταινία, με κάποιον τρόπο
πάντα καθρεφτίζεται η ρουμανική κοινω-
νία. Ποια είναι τα κοινωνικά χαρακτηρι-
στικά που σας ενδιαφέρουν περισσότερο;
πρώτα απ’ όλα έχω ανάγκη να αισθανθώ κάτι
για το στόρι της ταινίας – ενός είδους έλξη.
χρειάζεται επίσης ν’ αντιληφθώ εάν το στόρι
είναι κατάλληλο κινηματογραφικά – εάν το
πλήθος των γεγονότων, η διαδοχή του χρό-
νου, ο ρυθμός, οι χαρακτήρες, εάν όλα αυτά
είναι κατάλληλα για μια ιστορία 100 λεπτών.
επιπλέον, με ενδιαφέρουν οι σύνθετες, πο-
λυεπίπεδες ιστορίες. σε ορισμένες, υπάρχει
ένα υπόβαθρο που μιλά για τη σχέση της κοι-
νωνίας, σε μια δεδομένη της στιγμή, με τη
μοίρα του ατόμου. γενικότερα, ενδιαφέρομαι
για καταστάσεις που αποκαλύπτουν το πόσο
σχετικές είναι οι ατομικές επιλογές μας κάτω
από ορισμένες συνθήκες. οι 4 μήνες, 3 εβδο-
μάδες και 2 μέρες είναι μια ταινία με θέμα της
την έκτρωση, χωρίς να παίρνει θέση, υπέρ ή
κατά. το Πίσω από τους λόφους δεν είναι ούτε
υπέρ ούτε κατά της θρησκείας. η Δύση δεν
επιχειρηματολογεί υπέρ της μετανάστευσης
ούτε και υπέρ τού να παραμένει κανείς στη
χώρα του. οι ταινίες μου ενθαρρύνουν το
κοινό να σχηματίσει τις προσωπικές του από-
ψεις και προσπαθούν ταυτόχρονα να δείξουν
ότι τα πράγματα είναι πολύπλοκα και δεν εμ-
πίπτουν σε κατηγοριοποιήσεις τύπου καλό
και κακό, μαύρο και άσπρο. ωθούν επίσης
τους θεατές να κατανοήσουν ευρύτερα την
κινηματογραφική γλώσσα. 

Σε ορισμένες ταινίες σας, σε αντίθεση με
άλλες, το κωμικό στοιχείο είναι πιο έντονο.
Θα θέλατε να μας εξηγήσετε τον τρόπο με
τον οποίο τοποθετείτε χιούμορ στη δου-
λειά σας; 
το χιούμορ αποτελεί τρόπο να βλέπει κανείς
τη ζωή· μερικές φορές νιώθω ότι μπορώ και
τη βλέπω έτσι. διασκεδάζω με τη φύση των
πραγμάτων, προσέχω λεπτομέρειες και χαί-
ρομαι να τις μοιράζομαι με τους θεατές. η
Δύση και οι Ιστορίες από τη Χρυσή Εποχή, εί-
ναι αυθεντικές κωμωδίες. εν μέρει, ο στόχος
ήταν να δείξουμε στο κοινό ότι συγκεκρι-

μένα ζητήματα μπορούν να ειδωθούν με χι-
ουμοριστιθκή οπτική. τελευταία, πάντως, το
χιούμορ «μπαίνει» στις ταινίες μου όλο και
λιγότερο. οι πλάκες δεν μεταφράζονται
πάντα με επιτυχία. και εφόσον το κοινό είναι
πολύ μικρό στη ρουμανία, προτιμώ, ανάμεσα
σε όλα τα θέματα που με ενδιαφέρουν, να
δουλεύω με εκείνες τις ιστορίες που μπο-
ρούν να γίνουν κατανοητές εξίσου και σε άλ-
λες χώρες. μερικές φορές βέβαια υπάρχουν
και εκπλήξεις: οι αντιδράσεις του κοινού της
θεσσαλονίκης για τη Δύση ήταν παρόμοιες
με αυτές στη ρουμανία – γι’αυτό το λόγο πι-
στεύω η ταινία πήρε και το βραβείο κοινού
εκείνη τη χρονιά.

Ποια στοιχεία πρέπει να έχει μια ιδέα για
να σας οδηγήσει στην κατασκευή μιας επό-
μενης ταινίας; 
χρειάζεται να διαθέτει μια κάποια δύναμη, τη
δύναμη να χτυπάει τους ανθρώπους κατακέ-
φαλα – ας το πούμε έτσι. η ιστορία πρέπει να
είναι ρεαλιστική, πιστευτή, προσωπική, με συ-
ναίσθημα, να έχει κάτι διαφορετικό απ’ό,τι
βλέπουμε συνήθως, και εάν είναι δυνατόν να
εντυπώνεται στο μυαλό. ακόμη, πρέπει να βα-
σίζεται σε περιορισμένο αριθμό γεγονότων,
να έχει έναν σχετικό δυναμισμό, να υπάρχει
το στοιχείο του απρόβλεπτου, και πολλά άλλα
ακόμα. την ίδια στιγμή, το ότι γνωρίζω πως
χρειάζομαι όλα αυτά τα συστατικά δεν με βοη-
θάει στ’αλήθεια για να βρω την επόμενη ιστο-
ρία μου. πρόκειται για μια πολύ πιο μυστη-
ριώδη διαδικασία.

Η τελευταία σας ταινία στηρίζεται σε ένα
πραγματικό γεγονός. Θέλετε να μας πείτε
λίγα περισσότερα πράγματα γι’ αυτό; 
στην πραγματικότητα μεσολαβεί ένα ακόμη
επίπεδο ανάμεσα στο πραγματικό γεγονός
και την ταινία: τα ρεαλιστικά πεζογραφήματα
της τατιάνα Νικουλέσκου μπραν. διαβάζον-
τάς τα –και αφού είχα επίσης διαβάσει πολλά
από τα άρθρα στον τύπο σχετικά με το θέμα
του έργου μου– αντιλήφθηκα ότι όσο περισ-
σότερο προσπαθεί κανείς να ανακαλύψει τα
πραγματικά περιστατικά, τόσο βλέπει ότι κάτι
τέτοιο είναι αδύνατο. ακόμη δυσκολότερο
είναι να καταλάβει κανείς το γιατί συνέβη ό,τι

5 53rd TIFF  πρώτο πλάνο #267 [2012]

καλοσ 
ή κακοσ;
ασπρο ή 
μαυρο;
τα σχη-
ματα 
δεΝ
ισχυουΝ.
τα πραγ-
ματα
ειΝαι πιο 
πολυ-
πλοκα

κριστιαν μουντζιου



Ατίκ Ραχιμί
η πετρα τησ υπομονησ

l μια γυναίκα εξομολογείται στον, σε κώμα,
σύζυγό της, τα μυστικά της, με φόντο τον
πόλεμο στο αφγανιστάν.  

lη πρωταγωνίστρια γκολσίφτε Φαραχανί έχει
συμμετάσχει μεταξύ άλλων, στις ταινίες Μι-
σοφέγγαρο του μπαχμάν γκομπαντί, Τι απέ-
γινε η Έλι του ασγκάρ Φαραντί, Κοτόπουλο
με δαμάσκηνα των μαρζάν σατραπί και Βεν-
σάν παρονό, αλλά και στο φιλμ Η πλεκτάνη
του ρίντλεϊ σκοτ, εξαιτίας του οποίου της
απαγορεύθηκε η έξοδος από το ιράν. 

l η ταινία, εμπνευσμένη από την περσική μυ-
θολογία, αφορά μια πέτρα στην οποία οι άν-
θρωποι κάνουν παράπονα, αφηγούνται τη
δυστυχία τους και αποκαλύπτουν μυστικά,
μέχρι που αυτή δεν αντέχει άλλο και σπάει. 

«το 2002 επέστρεψα στο αφγανιστάν, έπειτα
από 18 χρόνια. το πρώτο πράγμα που πρόσεξα
ήταν ότι οι τοίχοι των σπιτιών ήταν πολύ ψηλοί.
τα παράθυρα ήταν όλα κλεισμένα με τούβλα
και όλοι σε κοιτούσαν με καχυποψία. κανείς
δεν σου μιλούσε πια». - Ατίκ Ραχιμί

Τόνι Κράβιτς
νεκρη ευρωπη

l Ένα ψυχολογικό θρίλερ με ήρωα ένα φωτο-
γράφο ο οποίος φτάνει από την αυστραλία
στην ελλάδα και περιπλανάται στην ευ-
ρώπη, ανακαλύπτοντας τα ένοχα μυστικά
της οικογένειάς του.   

l η ταινία είναι βασισμένη στο ομώνυμο λο-
γοτεχνικό έργο του χρήστου τσιόλκα. 

l παίζουν, μεταξύ άλλων, ο θάνος σαμαράς,
η δανάη σκιάδη, η αλεξάνδρα παντελάκη
και ο αλέξανδρος μυλωνάς. 

«πρόθεσή μου ήταν να κάνω μια ταινία ρεαλι-
στική και συνεκτική. μια συναρπαστική ταινία
που θα κινητοποιήσει το κοινό κάνοντάς το να
υιοθετήσει την οπτική του ήρωά μου και, στη
συνέχεια, να κάθεται σε αναμμένα κάρβουνα
στο σινεμά, περιμένοντας με αγωνία τη συνέ-
χεια. στόχος δεν είναι να ψυχαγωγήσω αλλά
και να προκαλέσω. Να αμφισβητήσω τον
τρόπο με τον οποίο βλέπουν οι άνθρωποι τον
εαυτό τους και τον κόσμο στον οποίον ζουν. η
ιστορία μιλάει για ευρωπαίους που δεν έχουν
δύναμη και επιρροή, αυτούς στους οποίους η
ευρώπη έχει γυρίσει την πλάτη της. ο κινημα-
τογράφος είναι ένα παράθυρο στον κόσμο, και
αυτό που σου δείχνει δεν είναι πάντοτε
όμορφο». – Τόνι Κράβιτς

Κιρίλ Σερέμπρενικοφ
προδοσια

l η απιστία, η προδοσία και ένα μοιραίο φι-
νάλε: οι τρεις πράξεις μιας απαγορευμένης
ερωτικής ιστορίας που κλονίζει δυο παντρε-
μένα ζευγάρια.
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ανοιχτοι οριζοΝτεσ
Ο Αμπάς Κιαροστάμι επιστρέφει. 
Ο πολυσυζητημένος (ελληνικής καταγωγής)
Αυστραλός συγγραφέας Χρήστος Τσιόλκας
εμπνέει... Το Ιράν και το Αφγανιστάν είναι
δύσκολοι τόποι (αλλά και τόσο
ενδιαφέροντες) για δημιουργούς. 
Και το σινεμά συνεχίζει να ενώνει 
τους ανθρώπους... 

βια, ερωτεσ 
KAi αισθητικο σοκ
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l ο σκηνοθέτης άντλησε έμπνευση από προ-
σωπικά του βιώματα, αλλά και από ένα αλη-
θινό παρόμοιο περιστατικό που συνέβη
στην αμερική τη δεκαετία του 1990.

l η Aλμπίνα τζαναμπάεβα, που υποδύεται τη
μία εκ των δύο συζύγων, είναι τραγουδί-
στρια, μέλος του ρωσικού γυναικείου ποπ
συγκροτήματος ViA Gra. η ταινία Προδοσία
είναι το κινηματογραφικό ντεμπούτο της. 

«Έκανα μια “ταινία καταστροφής” για τις σχέ-
σεις ανδρών-γυναικών. μια ταινία για κρυφά
συναισθήματα και σκέψεις, με κύρια θεμα-
τική τη συζυγική απιστία. αποφασίσαμε να
παραλείψουμε πολλά: την πόλη όπου ζουν
οι πρωταγωνιστές, τους φίλους και τους εχ-
θρούς τους. υπάρχουν μόνο ο αέρας γεμάτος
από απιστία, ο χώρος της απιστίας, η σάρκα
που ενσαρκώνει την απιστία. κάθε λεπτομέ-
ρεια υπογραμμίζει την ίδια θεματική – τον
μεγάλο πόθο των πρωταγωνιστών να απο-
φύγουν τη μοναξιά και την ενστικτώδη λα-
χτάρα τους να αγαπήσουν κάποιον». – Κιρίλ
Σερέμπρενικοφ

Ιβέτα Γκρόφοβα
γινεται απο σταχτη 

lη σκληρή πραγματικότητα και η αναζήτηση
μιας καλύτερης ζωής.

l η πρώτη μυθοπλαστική ταινία της ιβέτα
γκρόφοβα, που ώς τώρα έκανε ντοκιμαν-
τέρ.

lοι περισσότεροι ηθοποιοί είναι ερασιτέχνες
και εμφανίζονται για πρώτη φορά σε ταινία. 

«η Ντορότα κατάγεται από ένα μικρό χωριό
της σλοβακίας και οι επιλογές της δεν είναι
πολλές. αποφασίζει να δουλέψει σαν μοδίστρα
σε μια μικρή πόλη στα γερμανοτσεχικά σύ-
νορα, όπου βλέπει τα όνειρά της να καταρρέ-
ουν. η ιστορία της ζωής της στην πόλη ας είναι
αυτή μιας ανιαρής καθημερινότητας. προτε-
ραιότητά μου ήταν να αποτυπώσω με τη με-
γαλύτερη δυνατή ειλικρίνεια τα κίνητρα που
οδηγούν τα κορίτσια του ας να παίρνουν αυτές
τις σκληρές αποφάσεις που αλλάζουν τη ζωή
τους». - Ιβέτα Γκρόφοβα

Μιγκέλ Άνχελ Χιμένεθ
γλαροσ

l μια ασυνήθιστη ερωτική ιστορία με φόντο
τη σιβηρική στέπα.

l γλάρος ήταν το κωδικό όνομα της πρώτης
γυναίκας που πήγε στο διάστημα, της Βα-
λεντίνα τερέσκοβα - που είναι το ίνδαλμα
της πρωταγωνίστριας, της αΐσα, η οποία θέ-
λει να «πετάξει» προς μια καλύτερη ζωή.

l η πρώτη μικρού μήκους ταινία του σκηνο-
θέτη μιγκέλ Άνχελ χιμένεθ Tracks, έγινε σε
συμπαραγωγή με τον φετινό τιμώμενο του
φεστιβάλ Άκι καουρισμάκι.

«ελπίζω ότι ο Γλάρος είναι μια ται-

νία για τη δύναμη και την ειλικρίνεια, για τον
άπειρο σεβασμό, για μια ιστορία αγάπης που
συντελείται υπό τις φριχτές προκλήσεις της
επιβίωσης». - Μιγκέλ Άνχελ Χιμένεθ

Κριστίνα Ντεάκ
αγλαΪα

lμια κοπέλα μεγαλώνει στο γοητευτικό, αλλά
και τρομακτικό σύμπαν ενός τσίρκου.

lη ταινία βασίζεται στη νουβέλα «γιατί βράζει
το παιδί στην πολέντα» (Εδώ ουρανός, εξάν-
τας, 2007) της ρουμάνας συγγραφέως
αγλαΐα Βετεράνι, η οποία όντως μεγάλωσε
σε τσίρκο με την οικογένειά της. η Βετεράνι
αυτοκτόνησε στις 3 Φεβρουαρίου 2002. 

l η μητέρα της Βετεράνι είχε γίνει γνωστή για
το, άκρως επώδυνο, κόλπο της «γυναίκας με
τα ατσάλινα μαλλιά», κατά το οποίο κρεμό-
ταν ολόκληρη από έναν γάντζο που περ-
νούσε στον κότσο της. η Βετεράνι μεγαλώ-
νοντας έκοψε τα μαλλιά της για να μην την
αναγκάσει ποτέ κανείς να κάνει το ίδιο.

«σε γενικές γραμμές, το μυθιστόρημα στο
οποίο βασίζεται η ταινία δεν μπορεί να θεω-
ρηθεί αμιγώς αυτοβιογραφικό, αλλά μάλλον
αποτυπώνει με ελεύθερο τρόπο τις σκέψεις
και τα συναισθήματα της συγγραφέως, προ-
τείνοντας την ιδέα ότι τα τραύματα της παιδι-
κής ηλικίας δεν περνούν ποτέ». - Κριστίνα
Ντέακ

Τομάς Βασιλέφσκι
στην κρεβατοκαμαρα

l μια γυναίκα προσπαθεί να επιβιώσει μέσα
από εφήμερες σχέσεις, σε μια ταινία σπουδή
πάνω στα σύγχρονα ερωτικά ήθη.

l δείγμα του νεότερου κύματος του ανατο-
λικο-ευρωπαϊκού ρεαλισμού.

l σε μια σκηνή η ηρωίδα, η εντίτα τρέχει γρή-
γορα πάνω σε μια γέφυρα. εξαιτίας του χα-
μηλού προϋπολογισμού της ταινίας, η σκηνή
γυρίστηκε με roller blades! 

«γράφοντας και σκηνοθετώντας την ταινία θέ-
λησα να μπω στη θέση του θεατή. Να στρέψω
την προσοχή μου όχι στη δράση ή τη δαιδα-
λώδη πλοκή, αλλά στο ανθρώπινο ον, στο
θρόισμα των ανθρώπινων χεριών, της ανθρώ-
πινης ανάσας, της ντροπής και του βλέμματος».
- Τομάς Βασιλέφσκι

Τίτσα Κόβι, Ράινερ Φρίμελ
το Φωσ τησ μερασ

l Ένας θεατρικός ηθοποιός συναντά για
πρώτη φορά τον αδερφό του πατέρα του
και η σχέση τους θερμαίνεται και αναπτύσ-
σεται σταδιακά.

l ο πρωταγωνιστής Βάλτερ σάαμπελ, ο
οποίος υποδύεται το θείο, κέρδισε την αρ-
γυρή λεοπάρδαλη στο Φεστιβάλ του λο-

κάρνο για την ερμηνεία του. 

l το σκηνοθετικό δίδυμο τίτσα κόβι και ράι-
νερ Φρίμελ ακολουθεί πάντα, και στις ταινίες
μυθοπλασίας του, μια ντοκιμαντερίστικη
προσέγγιση. 

«στη σκηνή τα πάντα είναι διαφορετικά σε
σχέση με τα όσα συμβαίνουν στο παρασκήνιο.
αυτό ισχύει και για την καθημερινή μας ζωή,
καθώς προσποιούμαστε ότι είμαστε κάτι άλλο
από αυτό που είμαστε στην πραγματικότητα.
αυτή η διάσταση, αυτό το βλέμμα στο παρα-
σκήνιο, είναι το στοιχείο που μας ενδιαφέρει
σε όλες μας τις ταινίες: άνθρωποι που ερμη-
νεύουν κάτι εντελώς διαφορετικά στη σκηνή,
ή άνθρωποι που στέκονται στην σκηνή του
τσίρκου, και υπό μία έννοια αυτό ισχύει για
όλους». - Τίτσα Κόβι

Ντομίνγκα Σοτομαγιόρ
πεμπτη με κυριακη

lτο τετραήμερο ταξίδι μιας οικογένειας είναι
το τελευταίο, καθώς οι γονείς έχουν ήδη
αποφασίσει να χωρίσουν. κι όμως, πρόκειται
για τρυφερό οδοιπορικό συναισθημάτων. 

l η σκηνοθέτρια βασίστηκε σε προσωπικές
της μνήμες από παιδικά ταξίδια με τους γο-
νείς της, τις πολλές ώρες στο δρόμο και τα
παιχνίδια που έπαιζε με εκείνους  μέσα στο
αυτοκίνητο. 

«η σχέση ανάμεσα στον κινηματογράφο και
τη μνήμη με γοητεύει, με εμπνέει, με αποτέλε-
σμα σχεδόν να αρνούμαι να ξεχάσω ότι είναι
μια ταινία για την παιδική ηλικία. πιστεύω ότι
τα παιδιά έχουν έμφυτους φόβους τους οποί-
ους καταλήγουν να ξεχνούν αντιμετωπίζοντας
τα πράγματα  με ευθύτητα. αυτό έχει να κάνει
με την ανιδιοτελή άποψή τους για την αγάπη».
- Ντομίνγκα Σοτομαγιόρ

Φλόριαν Φλίκερ
περνωντασ συνορα

l Ένα ερωτικό τρίγωνο με φόντο το παρελθόν
και το μέλλον της γερμανίας. 

l το απόσπασμα που διαβάζει ο στρατιώτης
ρίχαρντ είναι από τις Εκλεκτικές συγγένειες
του γκαίτε και καθρεφτίζει την ψυχοσύνθεση
του ερωτευμένου άντρα.

l είναι η πρώτη ταινία του σκηνοθέτη από το
2000.

«Βλέπουμε βάρκες γεμάτες μετανάστες στην
λαμπεντούζα και δεν ξέρουμε ότι, λίγο πιο δί-
πλα, δεκάδες άλλοι πνίγονται κάθε χρόνο και
ότι υπάρχει κόσμος που πηγαίνει εκδρομή τις
κυριακές για να μετρήσει τους νεκρούς. αυτό
το μέρος ήταν γεμάτο βία για πολλά χρόνια:
λαθρέμποροι, ανθρώπων και μη, και μετανά-
στες αντιμέτωποι με νεαρούς στρατιώτες. η
κατάσταση άλλαξε όταν ο αυστριακός στρατός
άρχισε να χρησιμοποιεί, το 2002, θερμογρα-
φικές κάμερες, αλλά όχι εντελώς. σήμερα η πε-
ριοχή θεωρείται τέλειος προορισμός για οικο-

γενειακές εκδρομές». - Φλόριαν Φλίκερ

Σον Μπέικερ
STARLET 

l η απρόσμενη φιλία της νεαρής
τζέιν και της 85χρονης σέιντι αλλάζει
ριζικά τις ζωές και των δυο. 
l στην ταινία, πρωταγωνιστεί η Ντρι

χέμινγουεη, δισέγγονη του Έρνεστ χέμιν-
γουεϊ και κόρη της ηθοποιού μάριελ χέμιν-
γουεϊ.  

l γνωστοί αστέρες της βιομηχανίας του
πορνό, εμφανίζονται στο φιλμ.

«πολλές φορές απευθυνόμουν στους πρωτα-
γωνιστές ρωτώντας τους τη γνώμη τους για
μια συγκεκριμένη ατάκα. αν τους άρεσε, τη γυ-
ρίζαμε. εάν όχι, γράφαμε κάτι καινούργιο επί
τόπου. πιστεύω ότι η διαδικασία συνεργασίας
είναι αυτή που διατηρεί τη φρεσκάδα μιας ται-
νίας σε καθημερινή βάση». - Σον Μπέικερ

Αμπάς Κιαροστάμι
κατι σαν ερωτασ

l μια μυστηριακή σπουδή του έρωτα, με επί-
κεντρο τη σχέση ανάμεσα σε έναν ηλικιω-
μένο ακαδημαϊκό και μια νεαρή φοιτήτρια-
συνοδό κυριών, στο σύγχρονο τόκιο.

l ο σκηνοθέτης εμπνεύστηκε την ταινία από
τα κατά καιρούς ταξίδια του στην ιαπωνία.
πρόκειται για τη δεύτερη δουλειά του ιρα-
νού κινηματογραφιστή που δεν έχει γυριστεί
στην πατρίδα του, μετά το Γνήσιο αντίγραφο,
το οποίο γυρίστηκε στην ιταλία.  

lο τίτλος της ταινίας είναι εμπνευσμένος από
το ομότιτλο τραγούδι της Έλα Φιτζέραλντ. 

«αναζητώ νέες προκλήσεις, αυτός είναι ο λόγος
που συνεχίζω να κάνω ταινίες, ανεξαρτήτως
σε ποια χώρα γυρίζονται αυτές και σε ποια
γλώσσα. χρειάζομαι κάτι το νέο, μια καινοτο-
μία. Νιώθω πάντα την ανάγκη να κάνω κάτι το
οποίο δεν έχω ξανακάνει ποτέ πιο πριν». - Αμ-
πάς Κιαροστάμι 

Μισέλ Φράνκο
μετα τη λουτσια

l μια σπουδή για τη βία οποιασδήποτε μορ-
φής, με πρωταγωνίστρια μια έφηβη, η κα-
θημερινότητα της οποίας παίρνει ανεξέλεγ-
κτη τροπή. 

lη νεαρή πρωταγωνίστρια tessa ia έχει παίξει
και στην ταινία Φλεγόμενη πεδιάδα (2009)
του γκιγιέρμο αριάγα. 

l αρχικά, ο κεντρικός χαρακτήρας επρόκειτο
να είναι αγόρι, ωστόσο ο σκηνοθέτης, φίλος
της οικογένειας της tessa ia, βλέποντάς την
στην καθημερινότητά της μαζί με τους φί-
λους της, αποφάσισε να της εμπιστευτεί τον
πρώτο ρόλο. στο καστ της ταινίας συμμετέ-
χουν επίσης οι πραγματικοί φίλοι και οι συμ-
μαθητές της νεαρής ηθοποιού. 

lη ταινία (βραβείο του τμήματος Ένα κάποιο
Βλέμμα στο φεστιβάλ καννών) είναι η επί-
σημη πρόταση του μεξικό για το Όσκαρ κα-
λύτερης ξενόγλωσσης ταινίας.

«προτού αρχίσω τα γυρίσματα της ταινίας αυ-
τής, ίσως να δίσταζα να πω ότι δουλεύω πάνω
σε “μια μελέτη της βίας”, φοβόμουν ότι θα με
πέρναγαν για υπερβολικά φιλόδοξο. αλλά
τώρα, που η ταινία έχει πια ολοκληρωθεί, πι-
στεύω ότι πρόκειται ακριβώς γι’ αυτό: για μια
μελέτη της βίας σε όλες της τις μορφές. υπάρ-
χει παντού βία. υπάρχει στους δρόμους, υπάρ-
χει στον χώρο εργασίας του πατέρα. ακόμα
και ο τρόπος με τον οποίο πατέρας και κόρη
επικοινωνούν –ή δεν καταφέρνουν να επικοι-
νωνήσουν– αποδεικνύεται ένα είδος βίας». –
Μισέλ Φράνκο
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διεΘνεσ διαγωΝιστικο #3

ελευθεροι πολιορκημενοι

το αγορι τρωει το Φαγητο του πουλιου
Έκτορας Λυγίζος

Ο Έκτορας Λυγίζος και ο Ηλίας Γιαννακάκης είναι οι δύο έλληνες σκηνοθέτες που συμμετέχουν στο διεθνές διαγωνιστικό
τμήμα του 53ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Οι τέσσερις ακόμα ταινίες που προβάλλονται σήμερα και αύριο 
και, επίσης, διαγωνίζονται, κάνουν ακόμα πιο ενδιαφέροντα τον συναγωνισμό. Ας ακούσουμε τους κινηματογραφιστές... 

Μοιάζετε να έχετε χτίσει την ταινία πάνω
στη φιγούρα του πρωταγωνιστή σας. Πώς
δουλέψατε το σενάριο; 
είχα διαβάσει την Πείνα του κνουτ χάμσουν
και ξεκίνησε να μ’ ενδιαφέρει η ιδέα ενός παι-
διού που τριγυρνάει στην πόλη πεινασμένο.
από εκεί ξεκίνησε η βασική ιδέα κι άρχισα
σιγά σιγά να γράφω μερικές μικρές σκηνές
για την περιπλάνηση. εν τω μεταξύ γνώρισα
και τον γιάννη [παπαδόπουλο], και άρχισα να
χτίζω το ρόλο πάνω του. από τις συζητήσεις
μεταξύ μας προέκυψαν βασικές ιδέες, όπως
το πουλί και το ότι ο ήρωας είναι τραγουδι-
στής, έχει δηλαδή αυτή την παράξενη φωνή.
Ένα πουλί είναι κατοικίδιο που δεν έχει κάποια
«χρησιμότητα», οι άνθρωποι τα έχουν για λό-
γους αισθητικής. αυτό που μ’ ενδιέφερε όμως
περισσότερο στο χαρακτήρα είναι το ότι ενώ
δεν μπορεί να φροντίσει τον εαυτό του, επω-
μίζεται την ευθύνη κάποιου άλλου, και έτσι
γνωρίζει τη διαδικασία της αναζήτησης βοή-
θειας, σίγουρα υπάρχει κάποιος έξω απ’ αυτόν
ή πάνω απ’ αυτόν ή γύρω απ’ αυτόν που μπο-
ρεί αντίστοιχα να τον φροντίσει. το σενάριο
γράφτηκε πάρα πολύ γρήγορα για τα δικά
μου δεδομένα: μέσα σ’ ένα μήνα – κάποτε πί-
στευα πως θα μπορούσα να γράφω κάτι για
τρία ή τέσσερα χρόνια. αργότερα δουλέψαμε

πολύ με πρόβες και προσέξαμε τις λεπτομέ-
ρειες ώστε να μας στοιχίσει η ταινία όσο το
δυνατόν λιγότερο. επτά συνολικά μήνες χρει-
άστηκαν για να ολοκληρωθεί το φιλμ. 

Ψάχνατε κάτι συγκεκριμένο στη φυσιο-
γνωμία του ήρωα; 
ήθελα να βγάζει ένα πείσμα αλλά να φαίνεται
και κάτι ευάλωτο, να μην έχει κάποια κλασική
ελληνική φάτσα, αλλά να διατηρεί την «ελλη-
νική» κατατομή... στην αρχική βερσιόν του
σεναρίου, κατά κάποιον τρόπο γίονταν ανα-
φορές στην αρχαία ελλάδα, αλλά και στους
Ελεύθερους Πολιορκημένους του σολωμού.
υπήρχε η σκέψη ο ήρωας να βγαίνει από την
πόλη, σκέψη που τελικά δεν διατηρήθηκε. 

Οι κινήσεις της κάμερας, συχνά μοιάζουν
υποκειμενικά πλάνα – από τη σκοπιά ενός
καναρινιού! Ακολουθούν το σώμα του
ήρωα, αλλά όχι όπως θα το έκανε το αν-
θρώπινο μάτι. 
για την κάμερα, ήθελα πράγματι να πετύχω
μια υποκειμενικότητα, αλλά δεν ήθελα να ταυ-
τιστεί με το δικό του βλέμμα – αν και πρόκειται
για τη δική του ματιά στην πραγματικότητα.
επίσης, δεν ήθελα να είναι παρακολούθηση,
γιατί κάτι τέτοιο θα μας πετούσε απ’ έξω.

ήθελα η κάμερα να είναι κοντά, για ν’ αναπνέει
μαζί του, και τόσο μακριά, που ν’ αποκλείεται
η περίπτωση ηδονοβλεψίας. 

Στο τελευταίο πλάνο όμως, ανοίγετε σε γε-
νικό. Γιατί; 
ήθελα να δείξω πως, σε όλη αυτή τη δια-
δρομή του, ο ήρωας έχει καταφέρει να δει
τον εαυτό του μέσα στο χώρο. σε όλη την ται-
νία, χρονικά δηλαδή σε τρεις-τέσσερις μέρες
που είναι ιδιαίτερα δύσκολες, κλείνει το χώρο
γύρω του, για να μην τον βλέπει. Ώσπου ήρθε
η στιγμή που αυτός ησύχασε και είδε πέντε-
δέκα μέτρα γύρω του. 

Στις δυο μικρού μήκους σας, τα Αγνά νιάτα
και το Εσωτερικό σπιτιού με γυναίκα που
καθαρίζει μήλα, αλλά και στη δουλειά σας
στο θέατρο, σας απασχολεί πολύ το πώς ο
άνθρωπος καταλήγει εγκλωβισμένος. 
πράγματι, με απασχολεί πάρα πολύ. Νομίζω
ότι, αν παίρναμε απόσταση, θα σοκαριζόμα-
σταν από το πόσο εγκλωβισμένοι (ή αυτοεγ-
κλωβισμένοι) είμαστε. ωστόσο, αν και ο εγ-
κλωβισμός έχει κάτι κακό, έχει και κάτι πολύ
ανθρώπινο, αν όχι απαραίτητο. κι ίσως είναι
αυτός ο λόγος που μ’ ενδιαφέρει περισσότερο
το θέατρο, ως τέχνη. μέσα στην απομόνωση

υπάρχει μια ωραία ασφάλεια. είναι ένα κλουβί
που σου δίνει τους όρους για να φαντασιω-
θείς. πρέπει να μπορείς να ανοίγεις την ψυχή
σου υπό οποιεσδήποτε συνθήκες. 

Δεν θέλω να αποκαλέσω τους κλειστούς
σας χώρους ποπ, αλλά σίγουρα έχουν κάτι
πάρα πολύ όμορφο. Έχετε και μια εμμονή
με τα ωραία πλακάκια, και στις άλλες ται-
νίες σας.
κάθε φορά που βλέπω πλακάκια αναζητών-
τας χώρο για τα γυρίσματα, κάτι παθαίνω! ο
ρεαλισμός στο σινεμά για μένα πρέπει πάντα
να είναι «τσιμπημένος». οι χώροι πρέπει να
λένε κάτι παραπάνω απ’ ότι ένας απλός χώρος
στην καθημερινή ζωή. τα χρώματα αποδί-
δονται με τέτοιο τρόπο κατ’ επιλογήν, γιατί
θέλαμε να αποδοθεί η μέθη μέσα στην πείνα,
ότι οι αισθήσεις οξύνονται.

Σε ένα μουσικό ιντερμέδιο, το αγόρι χο-
ρεύει εκστατικά. Γιατί;
είναι ένα τραγούδι σουηδικό, απ’ την ταινία
Fucking Amal. σε δεύτερο επίπεδο αφηγημα-
τικά βρίσκεται το coming-of-age, μια ταινία
ενηλικίωσης. Ψάχναμε λοιπόν ένα τραγούδι
για να εκτονωθεί το αγόρι, κάτι για να μπορεί
να χτυπιέται. 

Ένας σκηνοθέτης που αγαπά τον Ρομπέρ Μπρεσόν και
τους αδελφούς Νταρντέν ακολουθεί έναν νέο που
προσπαθεί να βγει από το κλουβί του, είτε αυτό λέγεται
δωμάτιο ή πόλη είτε εαυτός. 

Συνέντευξη στην Γκέλυ Μαδεμλή



μια γυναίκα αναλαμβάνει ένα ρόλο
που συνήθως φέρνει χαρά,
σπρωγμένη από ανάγκη και τύχη. η
δεύτερη μεγάλου μήκους ταινία του
ηλία γιαννακάκη, ενός σκηνοθέτη
που έγινε γνωστός από τη δουλειά
του στο ντοκιμαντέρ, αποδεικνύει
πως τα στερεότυπα που έχουμε για
τη μητρότητα και την
αναπαράσταση του γυναικείου
πληθυσμού μπορεί να κάνουν τη
ζωή να φαίνεται άσπρη ή μαύρη,
αλλά περιλαμβάνουν και πολλές
αποχρώσεις του γκρι.  
συνέντευξη στην ελένη ανδρουτσοπούλου

Μετά από μακρά και σημαντική θητεία
στο ντοκιμαντέρ, επιστρέφετε με μια νέα
ταινία μυθοπλασίας. Πώς προέκυψε η
ιδέα της Χαράς και πόσο επηρεαστήκατε
στον τρόπο προσέγγισης της αρχικής
ιδέας από την εμπειρία του ντοκιμαντέρ; 
η ενασχόληση με το ντοκιμαντέρ αποτελεί
τη σταθερή δουλειά μου εδώ και πολλά χρό-
νια. και ταυτόχρονα, είναι το είδος που αγαπώ
και με έχει καθορίσει. η μυθοπλασία, όμως,
ήταν και παραμένει το μεγάλο όνειρο. Ένας
διαρκής στόχος ζωής. Ίσως και λόγω των με-
γάλων προκλήσεων που εμπεριέχει. η ιδέα
για τη Χαρά προέκυψε περισσότερο ως απο-
τέλεσμα της ωριμότητας (ελπίζω δηλαδή...).
απο χρόνια υπήρχε στη σκέψη μου ως ύφος
και ως περιεχόμενο, αλλά οπωσδήποτε ακα-
νόνιστα, όχι συγκροτημένα. και είμαι σίγου-

ρος ότι αν δεν είχε μεσολαβήσει η έντονη
ενασχόλησή μου με το ντοκιμαντέρ στην πε-
ρίοδο που ακολούθησε την προηγούμενη
ταινία μου μυθοπλασίας, την Αλεμάγια, ασφα-
λώς η Χαρά θα ήταν μια εντελώς διαφορετική
ταινία. η επιλογή για ένα ύφος που στηρίζεται
στην παρατήρηση και όχι στην ερμηνεία, η
λιτότητα και η αφαίρεση, στοιχεία στα οποία
επέμεινα στη Χαρά, συνδέονται άρρηκτα με
το είδος του ντοκιμαντέρ.

Βασικό άξονα της ταινίας αποτελεί η ερ-
μηνεία της κεντρικής ηρωίδας, τον ρόλο
της οποία ενσαρκώνει η Αμαλία Μου-
τούση. Θα θέλατε να μας πείτε δυο λόγια
για τον τρόπο που δουλέψατε πάνω στο
χαρακτήρα της Χαράς με την πρωταγω-
νίστρια σας;
χωρίς την αμαλία μουτούση δεν ξέρω αν
θα είχα καταφέρει να πραγματοποιήσω την
ταινία. πιστεύω ότι δεν θα μπορούσε να
υπάρξει ιδανικότερη ερμηνεύτρια για ένα
ρόλο τόσο απαιτητικό και εσωτερικό που εμ-
περιείχε και μεγάλο ρίσκο λόγω της ακρό-
τητάς του. σίγουρα βοήθησε το ότι ήμασταν
φίλοι ήδη κάποια χρόνια τώρα, καθώς την
έχω κινηματογραφήσει σε δυο ντοκιμαντέρ
για τη σειρά Παρασκήνιο της ερτ. στη Χαρά
συνεργαστήκαμε επι πολύ καιρό, δουλεύον-
τας όλες τις επιμέρους δράσεις του ρόλου
της, βασανίζοντας και την πιο μικρή λεπτο-
μέρεια. η τόσο συστηματική δουλειά στις
πρόβες, επέτρεψε και έναν πολύ δημιουρ-
γικό αυτοσχεδιασμό, σε κάποιες περιπτώ-
σεις, στα γυρίσματα. το πιο σημαντικό όμως,
ήταν ότι η αμαλία πίστεψε στην ηρωίδα αυτή
και έδωσε όλο της το είναι.

Επιλέγετε ασπρόμαυρη φωτογραφία και
φορμά 35mm κόντρα στην γενικότερη
τάση επικράτησης των ψηφιακών μέ-
σων. Γιατί κάνατε τη συγκεκριμένη επι-
λογή;
κατά τη γνώμη μου η ψηφιακή τεχνολογία
έχει ακόμα πάρα πολύ δρόμο μέχρι να φθά-
σει το φίλμ.  Να έχει καθαρότητα και ρευ-
στότητα την ίδια στιγμή. αυτό επιτρέπει
στο θεατή να προσλαμβάνει την ταινία απο
μια άλλη θέση, όχι σαν να βλέπει ένα δελτίο
ειδήσεων όπου η εικόνα είναι αυτό που
βλέπουμε γύρω μας. επιτρέπει δηλαδή τη
δημιουργία μιας διαφορετικής πραγματι-
κότητας, μιας μικρής πολλές φορές μετα-
τόπισης, που ανοίγει, εντελώς ασυνείδητα,
ένα διαφορετικό δρόμο στο θεατή. αυτόν
δηλαδή της υποβολής και όχι της περιγρα-
φής. αυτό που πολλοί αποκαλούσαν πάντα
«μαγεία» του σινεμά. το ασπρόμαυρο προ-
έκυψε ως επιλογή, λόγω της ανάγκης για
απόλυτη ακρίβεια. η έγχρωμη εικόνα επι-
βάλλει μια πανσπερμία χρωμάτων (στα
εξωτερικά πλάνα κυρίως) και αποχρώσεων,
που θεώρησα ότι θα αποδυνάμωναν την
καθαρότητα του τελικού αποτελέσματος.
Άλλωστε η ίδια η ηρωίδα είναι απο μόνη
της τόσο απόλυτη, άσπρο μαύρο όπως
λέμε, ώστε να της ταιριάζει η ασπρόμαυρη
εικόνα περισσότερο και όχι μια μεγάλη
χρωματική παλέτα. Όλα αυτά όμως είναι
καθαρά προσωπικές απόψεις και σαφώς
δεν αποτελούν κανόνα. δεν υπάρχουν κα-
νόνες και οδηγίες σε τέτοιες επιλογές. η
επιλογή του φίλμ αντί του ψηφιακού, είναι
πρωτίστως θέμα ψυχικό θα έλεγα και στη
συνέχεια, ασφαλώς, αισθητικό. 
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γυναικεσ μοΝεσ...

η ΨηΦιακη
τεχνολογια
εχει ακομα
πολυ δρομο
μεχρι Να Φτασει
το Φιλμ: 
Να εχει 
καΘαροτητα 
και 
ρευστοτητα 
τηΝ ιδια στιγμη

χαρα 
Ηλίας Γιαννακάκης



η νυχτερινή τεχεράνη όπως δεν την είδατε ποτέ. σαν βουβή σοβιετική ταινία για το
διάστημα, με κοστούμια φτιαγμένα με πρωτόγονα υλικά ή σαν κομμένη σκηνή από
ταινία του τζέιμς μπένινγκ, ένα σκηνικό γεμάτο σινεφίλ αναφορές μέσα από τα
μάτια ενός σκηνοθέτη που αυτή την περίοδο ετοιμάζεται να γυρίσει την πρώτη
ταινία επιστημονικής φαντασίας στο ιράν.

συνέντευξη στην γκέλυ μαδεμλή

Η ταινία σας έχει στοιχεία που μας απομακρύνουν από αυτόν τον κόσμο, αλλά τα σκηνικά
είναι φτιαγμένα από ταπεινά υλικά. Πώς οδηγηθήκατε σ’ αυτήν την αισθητική; 
Όλα ξεκίνησαν από ένα άρθρο που διάβασα για την επίδραση των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων
της ατμόσφαιρας στον ανθρώπινο οργανισμό. σκέφτηκα πως στο ιράν είμαστε εκτεθειμένοι σε
πολλούς κινδύνους, και η τεχεράνη είναι μια υπερσύγχρονη πόλη γεμάτη αντιθέσεις. Έτσι επι-
νόησα έναν ήρωα που θα φοβάται το περιβάλλον του ώστε να τυλίγεται με αλουμινόχαρτο – κι
έτσι θα θυμίζει φαγητό έτοιμο για το φούρνο μικροκυμάτων. μάλιστα, ο τίτλος εργασίας της
ταινίας ήταν The man from Mars, δηλαδή Ο Άνθρωπος απ’ τον Άρη. 

Στα ελληνικά, χρησιμοποιούμε τη λέξη ταμπουρώνομαι αντί να πούμε απομονώνομαι,
κρύβομαι σ’ έναν κλειστό χώρο...
ενδιαφέρον. στη μυθολογία της μεσοποταμίας, το Ταμπούρ είναι ο ομφαλός της γης. οι
κάτοικοι αυτής της περιοχής πίστευαν ότι από εκεί ξεκίνησε η ζωή και το αθάνατο πνεύμα
της ανθρωπότητας. 

Τι είναι αυτό που φοβάται στην πραγματικότητα ο ήρωας, πέρα απ’ την υγεία του; 
θα έλεγα αυτά που φοβάται κάθε σύγχρονος άνθρωπος, ανεξαρτήτως σε ποια χώρα ή σε
ποιο μέρος ζει. 

Σημαντική θέση στην ταινία σας φαίνεται να έχουν οι σκηνές σε ένα  υπερπολυτελέστατο
δωμάτιο, όπου ο ήρωας γδύνεται ενώπιον ενός νάνου. 
πράγματι. Έχω τη θεωρία πως κάπου μακριά, σε αντίστοιχα δωμάτια, κρύβονται μικροσκοπικοί
άνθρωποι που μας κυβερνούν, κι είναι αυτοί που κινούν τα νήματα (γέλια). η ταινία μου κατά
τ’ άλλα, είναι γεμάτη πυκνούς συμβολισμούς, κι είναι στο χέρι του θεατή να τους αποκρυπτο-
γραφήσει. 

διεΘνεσ διαγωΝιστικο #3

χειροποιητο
ScI-fI

ταμπουρ
ΒΑΧΙΝΤ ΒΑΚΙΛΙΦΑΡ

Όποιος έχει περιπλανηθεί, αργά τη νύχτα, αναζητώντας κάποιο αγαπημένο πρόσωπο σε
διάφορα πάρτι και αδιάφορα μπαρ, θα βρει κάτι γνώριμο στο ντεμπούτο του ρουμάνου
σκηνοθέτη που γνωρίσαμε με τις μικρού μήκους ταινίες του Στο σπίτι (2007) και Ντέρμπι
(2011), οι οποίες έχουν παλιότερα προβληθεί στις Ματιές στα Βαλκάνια.

συνέντευξη στην αγγελική πέτρου

Αν δεν κάνω λάθος, όλες τις μικρού μήκους ταινίες σας τις γυρίσατε με υλικό το φιλμ.
Γιατί με αυτή την ταινία προσχωρείτε στο ψηφιακό φορμά; Ηταν μια επιλογή αισθητική
ή οικονομική; 
Όντως ήταν η πρώτη φορά που χρησιμοποίησα ψηφιακό βίντεο. κι ένας από τους λόγους
ήταν, όντως, ο οικονομικός. ωστόσο, η κάμερα που χρησιμοποιήσαμε ήταν πολύ πιο ευαίσθητη
σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού από ό,τι το φιλμ - και πάνω από τη μισή ταινία είναι γυρισμένη
νύχτα. είμαι ευχαριστημένος από το αποτέλεσμα. πιστεύω ότι το ψηφιακό βίντεο έχει εξελιχθεί
πολύ τα τελευταία χρόνια και πλέον δεν έχει σημασία αν τραβάς σε φιλμ ή ψηφιακά. το μεγα-
λύτερο μέρος του post production και της διόρθωσης του χρώματος γίνεται ψηφιακά ούτως
ή άλλως, οι ψηφιακές κάμερες βελτιώθηκαν, οπότε οι διαφορές πια δεν είναι και τόσο μεγάλες. 

Γιατί περιμένατε τόσο πολύ για να κάνετε την πρώτη σας μεγάλου μήκους; 
δεν νομίζω οτι περίμενα και τόσο. θεωρούμαι ακόμα ένας από τους νεότερους ρουμάνους
σκηνοθέτες που έχουν κάνει ταινία μεγάλου μήκους. ήμουν 27 χρονών όταν γυρίσαμε την
ταινία, ήταν η στιγμή που ένιωσα ότι ήμουν έτοιμος να την κάνω.

Αποφεύγετε τη μουσική,  τη χρησιμοποιείτε  μόνο σε πραγματικό χρόνο. Γιατί; 
μουσική υπάρχει στην αρχή και στο τέλος της ταινίας, στα σημεία όπου βλέπουμε ηλιοβασί-
λεμα. αλλά σ’ όλη τη διάρκεια χρησιμοποίησα τη μουσική μόνο ως μέσο αφήγησης, καθώς
ήθελα να διατηρήσω την αίσθηση του σινεμά της παρατήρησης και πιστεύω οτι κάποια άλλη
μουσική επένδυση θα έβλαπτε την ταινία, θα την έκανε να μοιάζει ψεύτικη.

Θα μας μιλήσετε λίγο για το ρουμάνικο νέο κύμα; 
δεν ξέρω τι να πω γι’ αυτό. αυτός είναι ένας όρος που προήλθε από μερικούς κριτικούς οι
οποίοι διέκριναν ορισμένες ομοιότητες μεταξύ μερικών ρουμάνων σκηνοθετών. πιστεύω ότι
πιο σωστός θα ήταν ο όρος «νέος ρουμανικός κινηματογράφος», αφού δεν νομίζω ότι υπήρξε
ένα κοινό θεωρητικό όραμα μεταξύ των σκηνοθετών – όπως εκφράστηκε στο μανιφέστο του
γαλλικού νέου κύματος. εγώ ανήκω σε μια διαφορετική γενιά απ’ αυτούς, κι όσο και αν τους
θαυμάζω, δεν πιστεύω ότι μπορώ να συγκριθώ μαζί τους. προσωπικώς, είμαι μέρος του ρου-
μανικού νεότερου ή μικρότερου κύματος. 

μετα
τα μεσανυχτα

ενασ μηνασ στην ταΫλανδη
ΠΑΟΥΛ ΝΕΓΚΟΕΣΚΟΥ



Υπάρχει πολύ μεγάλη απόσταση ανάμεσα
στην Ισπανία και στο Μεξικό. Πώς και γιατί
αποφασίσατε να γυρίσετε την ταινία στο
συγκεκριμένο χωριό;
Όλα ξεκίνησαν με μια σειρά από ταινίες μι-
κρού μήκους, στις οποίες συγκεντρώθηκα σε
μια πιο ρεαλιστική απεικόνιση της πραγματι-
κότητας. στο τελευταίο απ’ αυτά, το Time and
Again, συνέβησαν δυο πράγματα. γνώρισα
τον ηθοποιό πέδρο ντε λος σάντος και άρχισα
να προσέχω περισσότερο τις ιστορίες και τις
μαρτυρίες που μοιράζονταν μαζί μου οι ερα-
σιτέχνες ηθοποιοί. στη συνέχεια γίναμε φίλοι
με τον πέδρο, ο οποίος μου είπε ότι, μετά από
3 χρόνια που δούλευε στην αμερική, είχε έρ-
θει η ώρα να γυρίσει στο χωριό του, το κοπα-
νατογιάκ, και να φτιάξει εκεί μια μπάντα. αυτή
ήταν η αρχή. Βασικά, ήθελα να κάνω μια ταινία
για το τι σημαίνει «σπίτι».

Πώς συνεργάζεστε με τους ηθοποιούς σας
που δεν είναι επαγγελματίες; Τι προσέθε-

σαν στην ταινία που δεν μπορούσατε να
το έχετε προβλέψει;
θέλαμε να κάνουμε μια ταινία για το κοπα-
νατογιάκ, τον πέδρο, την τλάπα – να κινη-
ματογραφήσουμε την περιοχή όπως ακρι-
βώς είναι. Φυσικά, το «όπως ακριβώς είναι»
εξαρτάται κι από τον θεατή και τον σκηνο-
θέτη. Όπως και να ’χει, ήταν πολύ σημαντικό
για μένα να αναπαραστήσω πιστά αυτήν την
πραγματικότητα – όσο λιγότερες επεμβά-
σεις, τόσο το καλύτερο. ήταν περισσότερο
ένας διάλογος μεταξύ του «τι θα έκανες
εδώ;» και του «θα συνέβαινε όντως αυτό»;
δεν έγιναν όλα ομόφωνα. υπήρχε ένα σενά-
ριο, χωρισμένο σε κεφάλαια, και το χρησι-
μοποιούσα περισσότερο ως οδηγό. αυτό
που προσέθεσαν οι ηθοποιοί ήταν... ολό-
κληρη η ταινία! πιστεύω ότι οι χαρακτήρες,
οι άνθρωποι είναι που κάνουν δυνατή την
ύπαρξη μιας ταινίας. 

Πόσα χρόνια κράτησαν τα γυρίσματα; Φαί-

νεται σα να διάρκεσαν χρόνια – σαν να βλέ-
πουμε τα κορίτσια να μεγαλώνουν μαζί με
την ταινία.
τα γυρίσματα κράτησαν δυο μήνες, αρκετός
καιρός για μια ανεξάρτητη ταινία. είχαμε αρ-
κετά προβλήματα και αρχικά νομίζαμε ότι
θα τα καταφέρουμε μέσα σε ένα μήνα, αλλά
ήταν αδύνατον. τα κορίτσια τα υποδύονται
διαφορετικές κοπέλες, αλλά το ότι μοιάζουν
τόσο πολύ μεταξύ τους οφείλεται στην εξαι-
ρετική δουλειά που έκανε η πρισίλα τσαρλς
καλντερόν με το μακιγιάζ, τα κοστούμια και
την καλλιτεχνική διεύθυνση. θα ήθελα να
συνέχιζα τα γυρίσματα για πάντα. ήταν μια
πανέμορφη εμπειρία. πολύ γενναιόδωρη, αν
και δύσκολη. 

Δημιουργείτε όμορφες εικόνες από καθη-
μερινές καταστάσεις. Τι σημαίνει ομορφιά
για σας;
τα ωραία πράγματα είναι κομμάτι της καθη-
μερινότητάς μας. Ίσως, ή μάλλον, σαφώς και

είχα συναίσθηση αυτού του πράγματος όταν
γυρίζαμε την ταινία. ήταν μια περίοδος που
παρατηρούσα τους ανθρώπους, και συλλο-
γιζόμουν καθημερινά πράγματα. Ίσως απλά
έχει να κάνει με το να παρατηρείς κάτι ή κά-
ποιον πραγματικά και ουσιαστικά – και φυ-
σικά με το τι άνθρωπος είσαι εσύ που παρα-
τηρείς.

Βλέπει κανείς την απόγνωση στην ταινία,
αλλά και την ελπίδα. Από πού αντλούν
αυτή την ελπίδα οι χαρακτήρες;
η ελπίδα βρίσκεται στο κέντρο της ύπαρξής
μας. Έχουμε ένα ανθεκτικό πνεύμα, και η ελ-
πίδα είναι πάντα εκεί. χαίρομαι που γίνεται
αισθητή πάντως. δεν ήθελα να δείξω ένα μέ-
ρος από το οποίο θέλουν να αποδράσουν οι
χαρακτήρες, αλλά να είναι το σπίτι τους – με
όλα τα ελαττώματα, τις ομορφιές και τη μο-
ναδικότητά του.

πισω
στο σπιτι

εδω κι εκει
ΑΝΤΟΝΙΟ ΜΕΝΤΕΘ ΕΣΠΑΡΘΑ 

δυο παράλληλες ιστορίες, ζητήματα ζωής και θανάτου, σχέσεις
που περνούν από χίλια μύρια κύματα, με φόντο τη σύγχρονη
ρωσία. αυτά είναι τα θέματα, έτσι είναι η Ζωή, σύμφωνα με τον
ρώσο σκηνοθέτη Βασίλι σιγκάρεφ, που προ τριετίας μας
πρωτοσυστήθηκε με το Wolfy. 

συνέντευξη στη λίλυ παπαγιάννη

Η Ζωή είναι στην πραγματικότητα μια ταινία για το θάνατο; 
ο θάνατος είναι απλώς ένα κομμάτι της ζωής, και όχι το αντίστροφο.
πρόκειται λοιπόν για μια ταινία για τη ζωή. 

Οι ιστορίες της ταινίας αναφέρονται στην προσωπική σας ζωή ή
αφορούν γενικότερα ζητήματα;
ο κινηματογράφος μου προσεγγίζει ιστορίες απλών ανθρώπων – θα
μπορούσαν να συμβούν σε οποιαδήποτε χώρα.

Η ταινία σας είναι ρεαλιστική, αλλά έχει και μεταφυσικά μοτίβα,
όπως επισκέψεις πεθαμένων σε αγαπημένα τους πρόσωπα...
το στοιχείο του μεταφυσικού αφορά περισσότερο στη νοοτροπία: οι
ψυχές των ηρώων μου αντιστέκονται στο θάνατο – κι έτσι ο θεός προ-
σπαθεί να τους βοηθήσει.

Είστε επιτυχημένος θεατρικός σκηνοθέτης. Τι φέρνετε μαζί σας
από το θεατρικό σανίδι όταν κάνετε ταινίες;
τη δουλειά που κάνω με τους ηθοποιούς. 

ιστοριεσ απλωΝ
ανΘρωπων

ζωη
ΒΑΣΙΛΙ ΣΙΓΚΑΡΕΦ

Μια όμορφη ιστορία που εστιάζει σε μια οικογένεια, με ερασιτέχνες ηθοποιούς
και νατουραλιστικό ύφος, που κοιτά συνέχεια προς δύο κατευθύνσεις: εδώ,

στο Μεξικό, κι εκεί, στην Αμερική. Οι δεσμοί, η αφοσίωση, τα όνειρα, η
καθημερινότητα, η απόγνωση και η αγάπη βρίσκονται στην καρδιά της ταινίας

του Μέντεθ Εσπάρθα, ο οποίος ήθελε ουσιαστικά να αναδείξει την ελπίδα και
τη σημασία τού να έχεις ένα σπίτι.

Συνέντευξη στην Έλενα Χρηστοπούλου



Ένα project του δάκη ιωάννου και του ιδρύματος δεστε, εξελίχθηκε σε μια... greek gothic ταινία «με
εκτυφλωτικό ήλιο και κατσίκες! κάτι σαν μια κάψουλα χρόνου, χώρου και φύλου».

Ποια ήταν η αφετηρία για το project The Capsule; 
Ξεκίνησε ως ανάθεση από τον δάκη ιωάννου και το ίδρυμα δεστε. παρουσιάστηκε ως 3D εγκατάσταση στο Barney’s Ny και
αμέσως μετά μοντάραμε την κινηματογραφική εκδοχή του. προβλήθηκε σε πρώιμη μορφή στην εκθεση της Documenta (13)
στο κάσελ κι έκανε φεστιβαλική πρεμιέρα στο λοκάρνο. τρια «μπ» ενέπνευσαν την ιστορία: οι μπατάιγ, μπροντέ, μπουνιουέλ.
τα γυρίσματα έγιναν στην Ύδρα μέσα σε τρεις ημέρες και το καστ των οχτώ ηθοποιών, από διαφορετικές χώρες, κατέπλευσε
έτοιμο για όλα αλλά και γνωρίζοντας ελάχιστα. με τις αριάν λαμπέντ και ευαγγελία ραντου είχαμε συνεργαστεί στο Attenberg.
με την κλεμάνς ποεζί σκεφτόμασταν από καιρό να κάνουμε κάτι μαζί. την isolda Dychauk την ανακάλυψα στο Φάουστ του σο-
κούρωφ, και κατάλαβα αυτοστιγμεί πως δεν θα μπορούσα να κάνω το Capsule χωρίς εκείνη! την Aurora Marion την είχα προσέξει
στη Βενετία, στο Almayer’s Folly της σαντάλ ακερμάν, αλλά για καλή μου τύχη, μόλις ειχε έρθει στην αθήνα για να ανεβάσει ένα
θεατρικό με τον πατέρα της, τον κώστα αρζόγλου. η σοφία Ντώνα είναι αρχιτέκτονας και συν-σχεδιαστρια της 3D εγκατάστασης
του Capsule. η Deniz erguven είναι τουρκο-γαλλίδα σκηνοθέτρια. στο σενάριο συνεργαστήκαμε με την πολωνή ζωγράφο Alek-
sandra waliscewska, της οποίας τους εικαστικούς εφιάλτες θαύμαζα από καιρό. ήθελα εξ αρχής να φτιάξω μια εικονογραφία
τρόμου και φαντασίας. ο θύμιος τη φώτισε με άπλετο φυσικό φως, ως αντίστιξη με την αγγλοσαξωνική παράδοση. μετά το At-
tenberg ήταν ανακουφιστικό το να μου δοθεί η ευκαιρία να κάνω κάτι αστραπιαία. το έκανα ενστικτωδώς, σχεδόν σωματικά.

Στην ταινία παίζουν τα κοστούμια σημαντικών σχεδιαστών, και εσείς. Πώς συνδυάσατε κινηματογράφο και μόδα;
η ανάθεση απο τον δακη ιωάννου για τη συλλογή του DesteFashionCollection είχε περιεχόμενο την επιλογή 5 κομματιών
υψηλής ραπτικής, τα οποία κλήθηκα να προτείνω στη συλλογή ως έργα τέχνης, και στη συνέχεια να τα ενσωματώσω σε μια
δίδυμη εγκατάσταση-ταινία. με τους συνεργάτες μου στην εταιρεία παραγωγής haos Film, κυριάκο καρσερά, μαρία χατζάκου
και Matt Johnson, προσανατολιστήκαμε αμέσως σε πιο πειραματικές, διαδραστικές ραπτικές, στο τεχνολογικό μέλλον της έν-
δυσης: τα «έξυπνα ρούχα», που λειτουργούν «συναισθησιακά» με το ανθρώπινο σώμα και το περιβάλλον.  ήμουν χαρούμενη
που απο τον Marc Jacobs μέχρι την Cat Potter (μια νεαρή απόφοιτο, σχεδιάστρια παπουτσιών-γλυπτών), μας εμπιστεύτηκαν
ολοι οι σχεδιαστές τα πρωτότυπά τους για τις ανάγκες του γυρίσματος. υπάρχει ένα ταμπού ως προς την χρήση της μόδας
στο σινεμά. Όταν αυτό συμβαίνει, ταυτίζεται με την εμπορευματοποίηση και, κατά συνέπεια, κατηγορείται ως επιφανειακή
«τρεντίλα»... στο Capsule, αυτό που προσπαθήσαμε ήταν τα ρούχα να γίνουν αναπόσπαστο μέρος των χαρακτήρων, να μην
μπορείς να φανταστείς τα κορίτσια χωρίς αυτά, και ταυτόχρονα να δίνουν την εντύπωση φορετών γλυπτών. με την ενδυμα-
τολόγο Βασιλεία ροζάνα, σχεδιασαμε τη βασική στολή των κοριτσιών, ως φόρο τιμής στο φόρεμα της λαμπέτη στο Κορίτσι με
τα Μαύρα του κακογιάννη, που είχε γυριστεί στον ίδιο τόπο, την υδρα, μισό αιώνα πριν. ήταν η εκδοχή μας για το τυπικό ελ-
ληνικό, λιτό φουστάνι – το δικό μας τσιτάκι.

THE cAPSULE
Αθηνά-Ραχήλ Τσαγγάρη

η πτώχευση μιας τράπεζας γίνεται η αφορμή για να επιστρέψει στις ρίζες της μια οικογένεια με το
συνηθέστερο ελληνικό επώνυμο διεθνώς. συγκρατήστε το ονοματεπώνυμο του σκηνοθέτη, που
επιθυμεί να κάνει το συλλογικό πνεύμα θέμα, αλλά και τρόπο της ταινίας. 

Μέχρι πρότινος είχατε παρελθόν μόνο στο χώρο του θεάτρου. Πώς στραφήκατε στο σινεμά και πόσο
επηρέασε η τριβή που είχατε ως ηθοποιός τη σκηνοθετική σας ματιά; 
λόγω της ενασχόλησης μου με τη συγγραφή θεατρικών έργων και την υποκριτική, αλλά και λόγω του ότι έχω
την δική μου επιχείρηση, είχα τη δυνατότητα να ασχοληθώ με την διαδικασία δημιουργίας μιας ανεξάρτητης
ταινίας από την αρχή μέχρι το τέλος. πάντα κάνω παραπάνω από ένα πράγματα ταυτόχρονα. η ελπίδα μου
είναι ότι η ταινία μου θα αποδείοξει ότι ο σύγχρονος κινηματογραφιστής δεν χρειάζεται παρά μόνο τον
εαυτό του. σε κάθε στάδιο της ταινίας, άντλησα στοιχεία από τις προσωπικές μου εμπειρίες. Ό,τι έχω κάνει τα
τελευταία 20 χρόνια στη ζωή μου –από τη δραματική σχολή, τη διαπραγμάτευση συμβολαίων, το ανέβασμα
θεατρικών μου έργων σε σκηνές του λονδίνου– με προετοίμασε γι’ αυτήν την εμπειρία. 

Στην πρώτη σας μεγάλου μήκους ταινία δουλέψατε μ’ένα έμπειρο καστ (τους Στίβεν Ντιλέινι από τις
Ωρες και το Game of Thrones και τον Γιώργο Χωραφά). Πώς τους αντιμετωπίσατε; 
επέλεξα τους ηθοποιούς γιατί διαισθητικά πίστεψα ότι ταιριάζουν με τους χαρακτήρες. Όντας και ο ίδιος
ηθοποιός, πολλές φορές ξεχνούσα ότι εγώ σκηνοθετούσα τον στίβεν και το γιώργο. συχνά απλώς παρακο-
λουθούσα θαυμάζοντας αυτά που έκαναν με εξαιρετική τεχνική, και ξεχνούσα ότι εγώ σκηνοθετούσα την
ταινία. ήταν μια εκπαιδευτική διαδικασία, κι αυτό μ’ έκανε να θέλω να παίξω ξανά!

Η ταινία σας είναι και ένα σχόλιο για την οικονομική κρίση...
δεν ξέρω αν θα με πιστέψετε, αλλά ποτέ δεν σκόπευα να γράψω για την οικονομική κρίση. Όταν ξεκίνησα να
γράφω την ιστορία το 2010, υπήρχε η πεποίθηση ότι η κρίση θα έφτανε στο τέλος της. κι ο φόβος μου ήταν
ότι μέχρι να προβληθεί η ταινία θα είχαμε επιστρέψει σε κανονικές συνθήκες. αλλά όπως φαίνεται, κάθε βδο-
μάδα που περνάει η πραγματικότητα έρχεται πιο κοντά στα μέτρα της ταινίας. η ιδέα ότι τα χάνεις όλα και ξε-
κινάς από την αρχή και ότι πρέπει να συσπειρωθούμε ως οικογένεια είναι ο πυρήνας της ταινίας. Ξέρω ότι
δεν είναι αυτό που περιμένει κανείς από μια φεστιβαλική ταινία, αλλά θα είμαι ειλικρινής. δεν είναι η χρονική
στιγμή για πράγματα της μόδας. η ελλάδα έχει τώρα την ευκαιρία να δείξει στο κόσμο πώς ξεπερνιέται η
κρίση. οι Έλληνες πρέπει να ενωθούν και να μην υποκύψουν στη διχόνοια, το θυμό και την έχθρα. η οικογένεια,
οι μικρές επιχειρήσεις, η κοινότητα, η συλλογικότητα θα μας βγάλουν από την κρίση.

PAPADOPOULOS & SONS 
Μάρκος Μάρκου

ελληνικεσ ταιΝιεσ #3
Ο κόσμος της μόδας, η κρίση, το φανταστικό Μακρύ Νησί, μια πόλη φόντο μιας Δυστοπίας... Εκδοχές της πραγματικότητας, όψεις της ζωής 
όπως τις παρατηρούν στις ταινίες τους οι έλληνες κινηματογραφιστές. Πέντε απ’ αυτές κάνουν πρεμιέρα στο 53ο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, 
στις 6, 7 & 8 Νοεμβρίου. Οι σκηνοθέτες τους εξηγούν τα δημιουργικά κίνητρά τους στην Ελένη Ανδρουτσοπούλου και στην Τζωρτίνα Σερπιέρη.

12 53rd TIFF  πρώτο πλάνο #267 [2012]



53rd TIFF  πρώτο πλάνο #267 [2012]

κιτρινη πολη 
Σάββας Κατιρτζίδης

KAME KOUMμANDO
Mανόλης Δαμιανάκης

χιγκιτα 
The Boy

η θεσσαλονίκη, όπου γυρίστηκε η πρώτη ταινία του νεαρού σκηνοθέτη, είναι μια πόλη
κίτρινη γιατί μοιάζει να νοσεί. ο καλλιτέχνης επέλεξε να περιγράψει μια δυστοπία. πώς και
γιατί; 

Η Κίτρινη πόλη είναι η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία σας. Τι δυσκολίες αντιμετωπίσατε; 
η εμπειρία του να γυρίζεις μια ταινία είναι πάρα πολύ όμορφη. το να το κάνεις αυτό μαζί με ανθρώπους
που θεωρείς δικούς σου και συμμετέχουν σε αυτήν χωρίς οικονομικό όφελος, κάνει την εμπειρία σπου-
δαία. το να κάνεις, από επιλογή, μια μεγάλου μήκους ταινία χωρίς χρήματα, εταιρείες παραγωγής και
κρατικές χορηγίες, είναι από μόνο του από δύσκολο έως ακατόρθωτο. παρ’ όλα αυτά το κέρδος είναι
μεγάλο. συνεργάζεσαι με διαφορετικούς ανθρώπους, αναπτύσσεις δεξιοτεχνίες και μαθαίνεις τρόπους
να ελίσσεσαι και να λύνεις οποιοδήποτε πρόβλημα βρεθεί μπροστά σου. χρειάζονται βέβαια λεπτοί
χειρισμοί των σχέσεων που είτε προϋπήρχαν είτε αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων,
μιας και όλα βρίσκονται σε τεντωμένο σκοινί λόγω της έντασης και του άγχους που υπάρχει.

Οι ήρωες της Κίτρινης πόλης, εγκλωβισμένοι από τις συνθήκες, παλεύουν για επιβίωση. Σε ποιο
βαθμό προσεγγίζουν οι ήρωές σας τους κατοίκους των σύγχρονων μεγαλουπόλεων;
Έχω ανάμεικτα συναισθήματα για τους ήρωες της ταινίας, όπως και για τους σύγχρονους ανθρώπους
των μεγαλουπόλεων. 

Τι είναι το poor kinema, η εταιρεία παραγωγής που συστήσατε με την Αργυρώ Κουρλίτη, πρω-
ταγωνίστρια της ταινίας αλλά και σκηνοθέτρια ταινιών μικρού μήκους;
το poor kinema δημιουργήθηκε από την ανάγκη δύο ανθρώπων που θέλουν να εκφράσουν τις ανησυ-
χίες τους μέσω του σινεμά. 

μια φράση σε προστακτική, γραμμένη με λατινικούς χαρακτήρες, είναι το ονοματεπώνυμο
ενός υπερήρωα που δεν ανήκει πια σ’ αυτόν τον κόσμο, αλλά επιστρέφει στη γη για να τη σώσει
από δυνάμεις όπως η τρόικα, που υποτίθεται πως επιβουλεύονται την ακεραιότητά της. 

Επηρεάζεστε από την πολιτική κατάσταση της χώρας. Δέχεστε ότι κάνετε μια πολιτική ταινία; 
Ναι, είναι πολιτική και κοινωνική. η πολιτική του κράτους ναυάγησε χρόνια πολλά πριν, εφόσον αψήφησε
τους Έλληνες και τις ανάγκες τους. Ψάχναμε και ψάχνουμε την ταυτότητά μας σε ξενόφερτα, ή πολιτικά
συστήματα με άνιση κοινωνική υποδομή, και σε άκυρα οικονομικά πρότυπα, κατάλοιπα του σύγχρονου
δυτικού, ή μάλλον, παγκοσμιοποιημένου, πολιτισμού. είμαστε τυχεροί γιατί είμαστε Έλληνες, και όλα αυτά
που έχει υποστεί αυτό το έθνος όλους αυτούς τους αιώνες δεν είναι τυχαία. Έχουμε ανάγκη ο ένας τον
άλλο. μας δίνεται όμως ευκαιρία για μια προσωπική επανάσταση, για μια αλλαγή στον τρόπο σκέψης και
νοοτροπίας. αυτό είναι η επανάσταση, και όχι ο πόνος και το αίμα. πρέπει να βρούμε ξανά την ταυτότητά
μας. η οικουμενικότητά μας, ο πολιτισμός μας, η γη μας, οι τέχνες, η γλώσσα μας, και η πίστη μας στον θεό
και στον άνθρωπο θα μας βγάλει από την κρίση.

Η ταινία γυρίστηκε στην Κρήτη. Αντιμετωπίσατε δυσκολίες; Και πώς τις ξεπεράσατε;
Έκανα γύρισμα στη λίμνη πλαστήρα στο ηράκλειο, στο ρέθυμνο, στο μιραμπέλλο, στη Φουρνή και στο
μαλεβίζι. η κρήτη είναι γεμάτη χρώματα και αρώματα και είμαι τυχερός που ζω εκεί.  μεγάλωσα μ’ αυτήν
μέσα μου, και κάποια στιγμή θα προβάλω την ομορφιά της στη δουλειά μου. δεν είχα, κι έτσι δεν πήρα
χρήματα για την ταινία. Έπρεπε λοιπόν να σκεφτώ διαφορετικά. Έκανα καλή προετοιμασία, προκειμένου
να γλιτώσω χρόνο και έξοδα. Έβλεπα το κάθε μέρος δύο και τρεις φορές, για να δοκιμάσω το φως, την
θέση της κάμερας κ.λπ.  ζήτησα τη βοήθεια ανθρώπων του χώρου, φίλων, αλλά και ανθρώπων που γνώρισα
κατά την παραγωγή. Νιώθω βαθιά ευγνωμοσύνη, γιατί χάρη σ’ αυτούς τους ανθρώπους μπόρεσα να κάνω
την ταινία μου στον τόπο μου. η τοπική κοινωνία με στήριξε και με στηρίζει και την στηρίζω κι εγώ με τη
σειρά μου όσο μπορώ.  σίγουρα βεβαίως δεν έχω κάνει και κανένα αριστούργημα, όμως μέσα απ’ την προ-
σπάθεια μαθαίνεις. είμαι περήφανος για την ταινία μου, και πιο πολύ που είμαι Έλληνας.

Βρισκόμαστε στο μακρύ Νησί, στο γαλάζιο έτος 37, στον πολύ προσωπικό χώρο ενός σκηνο-
θέτη που αποφεύγει να μιλά με γενικολογίες «για την πολιτική,το σεξ, την κοινωνία, την
εξουσία, την οικογένεια και οτιδήποτε άλλο»...

Επιστρέφετε στον κινηματογράφο έξι χρόνια μετά το Ροζ, με μια εντελώς διαφορετική ταινία. 
μ’ έναν περίεργο τρόπο, η ταινία αυτή σημαίνει την επιστροφή στις μεθόδους παραγωγής όταν πρω-
τοξεκινούσα να σκέφτομαι το σινεμά στα 18 μου, προτού περάσω στις ταινίες μεγάλου μήκους.

Είστε από τους εκπροσώπους του νέου ανεξάρτητου ελληνικού κινηματογράφου. Σε τι φάση πι-
στεύετε ότι βρίσκεται; Υπάρχουν περιθώρια ανάπτυξής του;
γυρίζονται πολλές ταινίες από ένα επίπεδο και πάνω. οι ταινίες κινούνται φεστιβαλικά και οχι εισπρακτικά,
κάτι που έχει προηγηθεί με όλα τα νεανικά κινηματογραφικά ρεύματα. αλλά επειδή οικονομική ανάπτυξη
γνωρίζουμε ότι δεν θα υπάρξει, θα συνεχίσουμε ως φαίνεται να κάνουμε ταινίες η αισθητική πρόταση
των οποίων θα καθοριστεί απ’ τις συνθήκες. προσωπικά βλέπω με χαρά το σινεμά του μινιμαλισμού
και του ρεαλισμού που κυριάρχησε απο τα μέσα του 1990 να φτάνει στο βαρετό τέλος του και ελπίζω
με αγωνία και σινεφιλική καύλα στην επιστροφή της υπερβολής.

Έχετε γράψει μουσική στην ταινία Χαρά του Ηλία Γιαννακάκη. Πώς ήταν η συνεργασία σας;
πολύ ωραία. γνωριζόμαστε από όταν ήμουν 12 χρονών, είναι απο τους μεγαλύτερους κινηματογραφό-
φιλους που υπάρχουν, με έμαθε πολλές ταινίες που αποδείχθηκαν σημαντικές για μένα. είναι λοιπόν
χαρά μου κάθε φορά να μπορώ να τον βοηθήσω με κάθε τρόπο: κομπάρσος όπως στην πρώτη ταινία
του,  αφηγητής όπως στο ντοκιμαντέρ για τη μακρόνησο, τραγουδοποιός και ηθοποιός στη Χαρά.
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ματιεσ στα βαλκανια #3

μια νεαρή γυναίκα προσπαθεί να
προστατέψει τον μικρό της αδελφό
από τους κινδύνους και τους
πειρασμούς που κρύβονται στις
σκοτεινές γειτονιές, στην πρωτεύουσα
της Βοσνίας-ερζεγοβίνης, όπου ακόμα
φαίνονται τα σημάδια του πολέμου.

συνέντευξη στην γκέλυ μαδεμλή

Γιατί ανοίγετε την ταινία, στους τίτλους αρ-
χής, μ’ ένα οικογενειακό βίντεο; 
Όλοι οι άνθρωποι έχουν μια κάποια εικόνα
σχετική με τον πόλεμο στο μυαλό τους, είτε
έχουν αποκτήσει άμεση εμπειρία είτε όχι. συ-

νήθως αυτή η εικόνα συνδέεται με ό,τι έχουν
δει στις ειδήσεις – σφαγές, αίμα και πόνο. αν-
τίθετα, για την ταινία μου έψαχνα για μια πιο
«προσωπική» εικόνα πολέμου, που να συνδέ-
εται με ατομικές αναμνήσεις. για εμάς, που
έχουμε ζήσει την εμπειρία του πολέμου στο
πετσί μας, οι αναμνήσεις δεν ήταν μόνο εικό-
νες αίματος αλλά και χαράς, φιλίας και έρωτα.
το υλικό αρχείου που έβαλα στην ταινία είναι
πλάνα που τράβηξε ένας κάμεραμαν – μια
πολύ ενδιαφέρουσα προσωπικότητα – στα
προάστια του σεράγεβο που εκείνη την εποχή
ήταν απομονωμένα απ’όλη την υπόλοιπη
πόλη, κι επομένως βρίσκονταν υπό καθεστώς
διπλής πολιορκίας. το κορίτσι που βλέπουμε
στις σκηνές, και υποτίθεται αναπαριστά τη μι-
κρή ραχίμα, είναι η κόρη του.

Η Ραχίμα φορά την χιτζάμπ, τη μαντίλα. Εσείς
πότε αρχίσατε να το φοράτε και πώς αντιμε-
τωπίζεται στους κόλπους της δικής σας κοι-
νωνίας;
Όλο και συχνότερα οι γυναίκες που καλύ-
πτουν το κεφάλι τους έρχονται αντιμέτωπες
με την προκατάληψη. προκατάληψη είναι εξί-
σου το να τις θεωρείς άγιες με το να τις θεω-
ρείς όλες ανόητες, καταπιεσμένες, κ.λπ.  Έχει
πάντως ενδιαφέρον να πρέπει να περάσεις
τη ζωή σου με την παραδοχή ότι όλοι οι κά-
τοικοι αυτής της γης έχουν σχηματίσει μια
γνώμη για σένα προτού ακόμη σε συναντή-
σουν. είναι μια παράξενη και σκληρή παρα-
δοχή αλλά ορισμένες φορές και αστεία. απο-
φάσισα να φορέσω χιτζάμπ στα 28 μου. ήταν
μια πολύ προσωπική μου απόφαση που δεν

συνδεόταν με πολιτικές επιταγές ή εθνικές
αξίες. 

Πότε αποφασίσατε να ασχοληθείτε με το
σινεμά; 
Ξεκίνησα τις σπουδές μου στην ακαδημία πα-
ραστατικών τεχνών του σεράγεβο κατά την
διάρκεια του πολέμου. ειλικρινά αναρωτήθηκα
εάν είχε κάποιο νόημα το να σπουδάσεις τέχνη
σ’ αυτές τις συνθήκες, αλλά η εμπειρία του πο-
λέμου μου απέδειξε ότι χρειαζόμαστε την τέ-
χνη όσο χρειαζόμαστε το νερό και το φαγητό.
στην διάρκεια της πολιορκίας του σεράγεβο
ανεβάζαμε θεατρικές παραστάσεις, οργανώ-
ναμε συναυλίες, γυρίζαμε ταινίες και οι άνθρω-
ποι ρίσκαραν τις ζωές τους για να έρθουν να
μας δουν. Όλα αυτά ήταν η δικιά μας αντί-
σταση κι ο δικός μας τρόπος να κερδίσουμε
πάλι την αξιοπρέπειά μας. 

Η κάμερα βρίσκεται στο κατόπι της Ραχίμα,
την ακολουθεί από πίσω.
ολόκληρη η ιστορία της ταινίας λέγεται απ’την
οπτική γωνία του κεντρικού χαρακτήρα.  επι-
χειρήσαμε να τραβήξουμε τον θεατή μέσα
στον κόσμο της ραχίμα, μέσα στα συναισθή-
ματά της, με την βοήθεια της γωνίας λήψης
και της κίνησης της κάμερας. πήραμε ρίσκο
με αυτή την ακραία επιλογή, που πολλές φορές
μπορεί να είναι άβολη για το θεατή, αλλά νο-
μίζω ότι τελικά πετύχαμε το σκοπό μας: το
κοινό είναι με τη ραχίμα από το πρώτο έως το
τελευταίο δευτερόλεπτο της ταινίας.

Γιατί αλλάξατε τον τίτλο της ταινίας από Ρα-
χίμα σε Παιδιά του Σεράγεβο;
ο τίτλος επιλέχθηκε για να θυμίζει ότι τόσο η
ραχίμα όσο και ο Νεντίμα είναι ακόμη παιδιά.
αναφέρεται επίσης στα τόσα άλλα παιδιά της
Βοσνίας που δυστυχώς μοιράζονται την ίδια
μοίρα και θέση με τους πρωταγωνιστές. με
τον τίτλο μου θέλησα επίσης να προκαλέσω
τον προβληματισμό σχετικά με τις ευθύνες
μας απέναντι στις νεότερες γενιές. δυστυχώς,
όλο και λιγότερα παιδιά στον κόσμο μπορούν
να ζήσουν μια φυσιολογική και αθώα παιδική
ηλικία. τα περισσότερα παιδιά ήδη απ’τη γέν-
νησή τους αντιμετωπίζουν τη βία, τις δυσκο-
λίες και τα άγχη της ζωής. 

Tα παιδια του σεραγεβο
Αΐντα Μπέγκιτς

τραυμα και προκαταληψη
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ον Νοέμβριο του 1994, ξεκίνησε η
δεύτερη φάση των γυρισμάτων για

το Βλέμμα του Οδυσσέα. το πρώτο γύ-
ρισμα έγινε στη βίλα Φουσιάνη, στην
κηφισιά, στο «πατρικό σπίτι του α.
στην κωνστάντζα». Έπρεπε να γυρί-

σουμε ένα δεκάλεπτο μονοπλάνο με εξαιρε-
τικά σύνθετη χορογραφία στην κίνηση των
ηθοποιών και στην κίνηση της κάμερας. η
μάνια παπαδημητρίου έπρεπε να βγει δύο
φορές απ’ το κάδρο, ν’ αλλάξει ρούχα και κόμ-
μωση, και να ξαναμπεί. προς το τέλος του
πλάνου, ο χάρβεϊ καϊτέλ έπρεπε να βγει απ’
το κάδρο και στη θέση του να μπει το αγοράκι
που υποδυόταν τον α. σε παιδική ηλικία, για
την οικογενειακή φωτογραφία που κλείνει τη
σκηνή. το πλάνο πρέπει οριακά να διαρκέσει
δέκα λεπτά και τριανταπέντε δεύτερα, όσο
δηλαδή διαρκεί το τρακοσάρι σασί φίλμ στο
ωφέλιμο μήκος του. περάσαμε την παραμονή
των γυρισμάτων κάνοντας πρόβες – για την
κίνηση της κάμερας και των ηθοποιών, για το
συντονισμό εξόδων και εισόδων στο κάδρο,
την ακρίβεια στη διάρκεια του πλάνου για να
φτάσει το φιλμ να ολοκληρώσουμε τη λήψη.
τη μέρα του γυρίσματος ήμασταν όλοι πολύ
αγχωμένοι αλλά το κρύβαμε. ο θόδωρος ζη-
τάει μία, μόνο μία πρόβα πριν από τη λήψη.
η πρόβα γίνεται μέσα σε μια παράξενη, σχε-
δόν ιερή, σιγή. κατά τη διάρκειά της, ο θό-
δωρος κοιτάζει με το ένα μάτι το πλάνο και

με το άλλο εμένα που κοιτάζω συνεχώς το
χρονόμετρο. η πρόβα ολοκληρώνεται με
διάρκεια δέκα λεπτά και τριαντατέσσερα δεύ-
τερα. πρέπει να προσπαθήσουμε να μει-
ώσουμε τη διάρκεια της λήψης κατά ένα με
δύο δεύτερα για να είμαστε απολύτως ασφα-
λείς πως δεν θα χάσουμε το πλάνο από roll
out. κάποια στιγμή, το βλέμμα του ξεχνάει
το χρονόμετρο και ακινητοποιείται πάνω στο
πλάνο. τον κοιτάζω κάθε τόσο για να του
γνέψω «εντάξει», αλλά εκείνος δεν με κοιτάζει.
είναι βουρκωμένος και απόλυτα δοσμένος σ’
αυτό που συμβαίνει. μόλις το track in προς
το κάδρο της «οικογενειακής φωτογραφίας»
ολοκληρώνεται και το καρέλλο ακινητοποι-
είται, ο θόδωρος στρέφεται προς εμένα κοι-
τώντας με στα μάτια. είναι δακρυσμένος, με
ρωτάει σιωπηλά για το χρόνο. του απαντώ
χωρίς φωνή, με τα χείλη: «δέκα και τριαντα-
τρία». ο θόδωρος χαμογελάει αχνά, στρέφε-
ται μπροστά του και φωνάζει μαλακά «στοπ».
σαράντα άνθρωποι βάζουμε τα κλάματα και
φιλιόμαστε κι αγκαλιαζόμαστε μεταξύ μας με
την άγρια χαρά αυτού που μόνο το σινεμά
μπορεί να χαρίσει: την ευτυχία του κερδισμέ-
νου πλάνου. ο κύριος Νέζερ ανοίγει σαμπά-
νιες που έχει φέρει μαζί του για να γιορτάσει
τα «20 χρόνια του με τον μαιτρ!». ́ ετσι λοιπόν
ξεκινήσαμε την δεύτερη περίοδο του Οδυσ-
σέα. με μια γιορτή κι ένα κοινό τραγούδι: «όχι
δεν χωριζόμαστε για πάντοτε παιδιά...».

δεκα και 
τριαντα τρια

Της Μαργαρίτας Μαντά

Η Μαργαρίτα Μαντά είναι σκηνοθέτρια, βοηθός του Θόδωρου Αγγελόπουλου σε
πολλές ταινίες του. Την Πέμπτη 8/11 στις 12.00 στην αίθουσα John Cassavetes,
θα συμμετάσχει σε στρογγυλό τραπέζι με τους Δημήτρη Σοφικίτη, Εύα Κοταμανί-
δου, Γιώργο Ζιάκα, Ομέρο Αντονούτι και Ελένη Καραΐνδρου, σε μια ανοιχτή συζή-
τηση για την εμπειρία της συνεργασίας τους με τον εκλιπόντα σκηνοθέτη.

1968, τα πρώτα αγωνιώδη και ελπιδοφόρα βήματα. Ο Θόδωρος
Αγγελόπουλος μπροστά από τους τίτλους της πρώτης ταινίας του
μικρού μήκους, της Εκπομπής (πάνω). Στη μικρή φωτογραφία,
αριστερά: ο σκηνοθέτης και, δεξιά, η Μαργαρίτα Μαντά με την
κλακέτα, λίγο πριν αρχίσει το γύρισμα μιας σκηνής. 

Στις 24 του περασμένου Ιανουαρίου, ο
Θόδωρος Αγγελόπουλος έχασε τη ζωή του,
κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της
τελευταίας ταινίας του. Το Φεστιβάλ
Θεσσαλονίκης τιμά τη μνήμη του – και η
αγαπημένη βοηθός του, Μαργαρίτα
Μαντά, ανακαλεί την περιπέτεια ενός
γυρίσματος, 
από το μακρινο 1994.

τ

μιλωντασ για τον Θοδωρο στον πρωτο πληΘυντικο
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α τι κάνει αυτός ο άνθρωπος; Βυθισμέ-
νοι στις πολυθρόνες της αίθουσας
ολύμπιον, αμέσως μετά τη σεμνή τε-
λετή επίσημης έναρξης του φεστιβάλ,
με διευθυντή, με δήμαρχο, και τον κώ-
στα γαβρά, δυσκολευόμαστε να παρα-

κολουθήσουμε το νόημα της ταινίας Holy motors.
μερικοί σηκώνονται και αποχωρούν διακριτικά
μετά τα πρώτα είκοσι λεπτά. είναι ο χρόνος που
απαιτείται για να αποφασίσεις, αν είσαι έμπειρος
θεατής, πως η ταινία δεν κατάφερε να βρει μια

χορδή να κρούσει εντός σου.
Ίσως το κάνει επίτηδες, υποψιά-
ζεσαι, δεν θέλει να μεταχειριστεί
συναισθήματα, τη γλώσσα του
σινεμά, μόνο να παίξει με την
τάση που έχουμε όλοι να γλι-
στράμε πάνω τους. αλλά γιατί; κι
αν όχι τα συναισθήματα, τι θα
χρησιμοποιήσει; σκηνές που θυ-
μίζουν άλλες ταινίες, με τον πρω-

ταγωνιστή να περιφέρεται από ρόλο σε ρόλο αλ-
λάζοντας κοστούμι στη λιμουζίνα του. αντί να
παρασέρνεσαι σε μια αφήγηση, καλύτερα να νιώ-
θεις σαν εξεταζόμενος που καλείται να κάνει ανα-
γωγές. 

στα τριάντα λεπτά πολλοί σηκώνονται και φεύ-
γουν, το πράγμα είναι φανερό, ο μοντέρνος σκη-
νοθέτης εκμεταλλεύεται τη σκοτεινή αίθουσα, τις
συνθήκες προβολής, τη σύμβαση που μας κρατάει
στανικά στις πολυθρόνες. αναίτια βία, ασύνδετες
ιστορίες, γρίφοι χωρίς λύση. σηκώνονται κι άλλοι,
η σειρά αδειάζει. κοιτάζω πίσω, υπάρχουν ακόμα
πολλοί. δεν φεύγω. θα μείνω ώς το τέλος. Ένα τέλος
που υποδεχόμαστε με γέλια, το παιχνίδι τέλειωσε,
ο σκηνοθέτης μας χαρίζει την αμηχανία του. Βγαίνω
στην υγρασία της αριστοτέλους ελαφρώς απογοη-
τευμένη. 

στο Φεστιβάλ θα προβληθούν δεκάδες ταινίες,
ταυτόχρονα, σε όλη την πόλη, μέρα- νύχτα. Όποτε
το παρακολούθησα είχα το άγχος, να πετύχω τη
σπουδαία, να προλάβω τις περισσότερες, να δω τις
καλύτερες. Όμως είναι αδύνατον, όσο κι αν είσαι
πληροφορημένος, διαπιστευμένος και καλά δι-
κτυωμένος. παρακολουθώντας το Φεστιβάλ, απο-
κτάς ακτίνες για μέρη απ’ τα οποία δεν θα περάσεις
καν απ’ έξω, νευρικά τρέχεις κι όταν σταματήσεις
συναντάς συγκινήσεις διαφορετικές από κείνες που
περίμενες. μοναχικός και ταυτόχρονα κοινωνικός,
ιδανικά κοσμικός, παίζεις συνέχεια ρόλους, ακριβώς
σαν εκείνον τον τύπο που στην ταινία τρέχει στα απίθανα ραντεβού του…

την άλλη μέρα το πρωί ξυπνάω με την αίσθηση μιας νέας διευθέτησης της προσω-
πικής μου εικονοθήκης. περιέργως, ο λεός καράξ κάτι έβαλε στη φαντασία μου, με
την παράξενη ταινία που χρειάστηκε να εξαντλήσω την υπομονή μου για να την πα-
ρακολουθήσω ώς το τέλος. Ίσως αυτό να είναι το νόημα ενός Φεστιβάλ, η πολυτέλεια
του χρόνου που χαρίζεις σε έναν απρόσμενο επισκέπτη, η ευγένεια με την οποία του
επιτρέπεις να σε απασχολήσει, κι ύστερα ανακαλύπτεις ότι ενώ νόμιζες πως ξοδευό-
σουνα, τελικά βγήκες κερδισμένος.

Iσωσ αυτο 
Να ειΝαι το 
νοημα ενοσ 
ΦεστιΒαλ, η 
πολυτελεια 
του χροΝου 
που χαριζεισ 
σε εΝαΝ 
απροσμενο 
επισκεπτη, η 
ευγενεια με 
τηΝ οποια του 
επιτρεπεισ να 
σε απασχολη-
σει, κι υστερα 
ανακαλυ-
πτεισ οτι ενω 
Νομιζεσ πωσ 
ΞοδευοσουΝα, 
τελικα 
βγηκεσ 
κερδισμεΝοσ

m

H Άννα Δαμιανίδη είναι
δημοσιογράφος, συγγραφέας
και μπλόγκερ.

Tης Άννας Δαμιανίδη

γνωμεσ

Άσε το κουλό να μπει
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iNDUStry 
IN AcTION 
the tiFF Agora industry actions are in
full throttle, with the Crossroads Co-Pro-
duction Forum (17 projects, 6-10/11) and
the Agora Works in Progress (12 films,
8/11). Providing support for scripts, films
in post-production and complete films
that can be viewed in the Digital Library,
the Agora industry aims to facilitate de-
als that will help independent films get
made and be seen. 

fOR THEO 
α concert with theo Angelopoulos’ re-
gular composer eleni Karaindrou (9/11,
21:00, thessaloniki Concert hall) and a
panel discussion (8/11, John Cassavetes
theatre, 12:00) celebrate the life and
work of the Greek auteur, a director with
a wholly unique vision of cinema. the

panelists, all longtime Angelopoulos col-
laborators, are: Karaindrou, Margarita
Manta, his first AD, actress eva Kotama-
nidou (The Traveling Players, Ulysses’
Gaze), actor Omero Antonutti (Alexander
the Great), production designer yiorgos
Ziakas and photographer Dimitris Sofi-
kitis, the director’ s companion when
scouting for locations. they provide an
invaluable inside look on how Angelo-
poulos worked and shot his films. 

IN THEIR 
OwN wOrDS:
Christian Mungiu, 
Tribute – Balkan Survey
i am interested in finding complex, laye-

red, stories. i guess i am interested in
situations and aspects that reveal how
relative our choices in certain given si-
tuations are. when i work, write and di-
rect i am only concerned with the be-
lievability of each scene. i wonder how
it could have happened –i am not ad-
ding anything conceptual to the scene.
i am only trying to re-create with the
actors an everyday-life moment or con-
versation and if we manage to do this
right, each moment and the film will
achieve a certain significance and im-
portance.

Lior Shamriz, Night Views
Quite often i find myself in a state of
confusion and doubt as to the question
of what film language/art form i should
conform to; i keep feeling unfit to com-

mit to one set of established codes, and
i’m often in an internal fight with film
languages and traditions, Spartan rea-
lism, flamboyant irony, textuality, stream
of consciousness, etc. these struggles
find their way to be represented in the
films. Many of the films are an account
of a battle that was fought during their
making.

Costas Zapas, Night Views
i don’ t believe in collective revolutions,
but in personal ones. every artist looks
at the world through his own window
and has to be able to withstand the bur-
den of this choice. there are no ideal
conditions for making films; what we
do is transform the invisible into some-
thing visible, transform reality into so-
mething epic. 

AND the (fESTIVAL) BeAt GOeS ON 
by Lilly Papagianni

το κεΦαλαιο του γαΒρα
Κώστας Γαβράς ούμπερ άλες. Πάνω, με τον διευθυντή του
Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης Δημήτρη Εϊπίδη, στη διάρκεια των
εγκαινίων της Ταινιοθήκης της Θεσσαλονίκης. Δεξιά, 
στην αίθουσα του Ολύμπιον, χειροκροτούμενος στην 
ελληνική πρεμιέρα της νέας ταινίας του Le Capital. 
Κάτω, ο Δημήτρης Εϊπίδης με τον σκηνοθέτη κουρδικής
καταγωγής Μπαχμάν Γκομπαντί, που μίλησε για τις εμπειρίες
του με τον Αμπάς Κιαροστάμι του οποίου υπήρξε βοηθός, για
την πρώτη κουρδική ταινία στην ιστορία του ιρανικού σινεμά
που αυτός σκηνοθέτησε, αλλά και για την πιο πρόσφατη
συνεργασία του με τη Μόνικα Μπελούτσι.
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