
Aκι καουρισμAκι
ο ανθρωπος 
που ηξερε πολλα

ΕΝΑΣ ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΜΑΣ
Ο Σακάρι Κουοσμάνεν και η Κάτι Ούτινεν σε σκηνή από την ασπρόμαυρη, γυρισμένη
με τις τεχνικές του βωβού κινηματογράφου, Γιούχα, του Άκι Καουρισμάκι (1999).





Ροντόλφο: Να φιλήσω το χέρι σου;
(Τη φιλά στο στόμα)
Μιμί: Προχωράς γρήγορα.
Ροντόλφο: Για να φτάνω πιο γρήγορα στο τέρμα.
Διάλογος από την ταινία του Άκι καουρισμάκι, 
Μποέμικη ζωή, που στηρίζεται στην Κυρία με τας καμελίας του
αλεξάνδρου Δουμά.

ταν ζορίζουν τα πράγματα, βάζω στο DVD
κωμωδίες και μελοδράματα –ιδίως μελοδράματα,

μα λίο μακκάρεϊ, μα Φρανκ κάπρα… τα
τελευταία χρόνια της κατάρρευσης της
οικονομίας, έχω «λιώσει» μια ταινία που, υπό
κανονικές συνθήκες, εσείς τη βλέπετε κάθε
Χριστούγεννα στην τηλεόραση, το Μια υπέροχη

ζωή του κάπρα. ςτο έργο αυτό, ο τζέιμς ςτιούαρτ
παίζει τον τζορτζ μπέιλι, έναν πολύ καλό άνθρωπο, που
νοιάζεται μονίμως για τους άλλους. αλλά στις γιορτές,
εκείνος, πιεσμένος από τα χρέη που συσσωρεύονται, κι
ακόμα περισσότερο από μια αίσθηση μοναξιάς κι
απογοήτευσης από τους δικούς του ανθρώπους, είναι στο
τσακ να φουντάρει. και τότε, εμφανίζεται ο φύλακας άγγελός
του, ο οποίος, αφού του κάνει ένα ψυχαναλυτικό μάθημα
αυτοεκτίμησης (καλά το λέω, γιατρέ;) κι αφού τον πείθει να
πιστέψει στους αγαπημένους του, τον επιστρέφει, σαν σε
θαύμα ή, καλύτερα, σαν σε παραμύθι, σε μια
πραγματικότητα όπου τα προβλήματα έχουν πάει περίπατο.
πάνω-κάτω, έτσι γίνεται και σε πολλές από τις ταινίες του Άκι
καουρισμάκι – τουλάχιστον εκείνες που προσωπικώς
θυμάμαι και δεν βλέπω την ώρα να κλειδωθώ σε μια
αίθουσα του Φεστιβάλ για να τις ξαναδώ: κάποιοι άνθρωποι

περνάνε χάλια, πνιγμένοι στις στερήσεις, στις πιέσεις,
ενδεχομένως στην αρρώστια. πόρκα μιζέρια μέχρι τα
μπούνια. αλλά εκεί που έχεις την εντύπωση ότι τίποτα δεν
θα πάει καλά, ενεδρεύει το happy end να ανατινάξει την
ταινία στον αέρα. το εστιατόριο της Ιλόνας και του λάουρι
στο Μακριά πετούν τα σύννεφα τελικά γίνεται μαγαζί γωνία, ο
μαυρούλης μετανάστης που τον κυνηγάνε δραπετεύει σε πιο
ασφαλείς πολιτείες κι η άρρωστη αρλετί τη σκαπουλάρει
στο Λιμάνι της Χάβρης…
ο καουρισμάκι μ’ αρέσει πιο πολύ από τον κάπρα. Διότι,
ενώ φαινομενικά κάνει ένα ιδιότυπο, αργό,
στυλιζαρισμένο σινεμά, στην πραγματικότητα είναι
βουτηγμένος στο ρεαλισμό από τα νύχια στην κορφή.
Γήινος, φιλοσοφημένος και φερέφωνο των ανθρώπων που
δεν έζησαν στην αναπαυτική πλευρά του πλανήτη αλλά
που, ταυτόχρονα, έχουν διαβάσει όλα τα σημαντικά βιβλία
του κόσμου κι έχουν χαζέψει με τις ώρες όλες τις άξιες
λόγου ζωγραφιές του κόσμου κι έχουν ακούσει όλες τις
μουσικές του κόσμου κι έχουν δει όλες τις ταινίες του
κόσμου. κι αυτοί οι άνθρωποι, ακόμα κι αν κάποια στιγμή
χάνουν την πίστη τους στον εαυτό τους, δεν έχουν χάσει
την πίστη τους στους άλλους ανθρώπους. κι όταν αυτή η
βαθιά πίστη ανταμείβεται με happy end, δεν υπάρχει
τίποτα καλύτερο.
υπάρχει ένας ακόμα λόγος που προσωπικώς λατρεύω τον
καουρισμάκι. επειδή θα μπορούσε να είναι ο
κινηματογραφιστής του μελοδράματος της σημερινής
ελλάδας. μιας χώρας σε βαθιά κατάθλιψη, που αντί να
ψάχνει φταίχτες για την κατάστασή της, να αφήνει το μίσος
και τη βία να δηλητηριάζει τη ζωή, θα μπορούσε να πιστέψει
στον εαυτό της και να αγωνιστεί για να αλλάξει αυτό που
ζούμε. μήπως να κρατήσουμε το σενάριο και να αλλάξουμε
τη σκηνοθεσία;

EDITORIAL
ςκιές στον παράδεισο
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HAPPY END
O Tζέιμς Στιούαρτ στην ταινία 

του Φρανκ Kάπρα, 
Mια υπέροχη ζωή (1946)
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από τον  hλία Kανέλλη
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AΚΙ ΚΑΟΥΡΙΣΜAΚΙ
Aki Kaurismäki

«Όσο πιο απαισιόδο-
ξος νιώθω, τόσο πιο
αισιόδοξες έχω
ανάγκη να κάνω τις
ταινίες μου. αυτό εί-
ναι το καταφύγιό
μου». 

«Ένας σκηνοθέτης
που δεν μπορεί να
χειριστεί τα συναι-
σθήματα του θεατή
και να τον/την κάνει
να γελάσει ή να φο-
βηθεί, πρέπει ν’ αλλά-
ξει επάγγελμα». 

«Δεν μ’ ενδιαφέρει η
ανώτερη τάξη. Δεν
ξέρω πώς να γράψω
διαλόγους γι’ αυτή.
Δεν ξέρω πώς μιλάνε.
Όλη μου τη ζωή δού-
λευα, δούλευα, 
δούλευα, αυτοί 
είναι οι χαρακτήρες
που ξέρω».

«το πραγματικό φιλμ
είναι φως, το ψη-
φιακό ηλεκτρισμός». 

«η βία (σ.σ. στον Άν-
θρωπο χωρίς παρελ-
θόν) με κάνει να
νιώθω άβολα. το
πρόβλημα ήταν ότι η
ιστορία έπρεπε να ξε-
κινήσει με βία. οπότε
ήθελα τουλάχιστον
να την κάνω γνήσια.
αν ο κόσμος θέλει να
βλέπει τη βία ωραι-
οποιημένη, τότε κάτι
δεν πάει καλά με το
μυαλό τους. οπότε
την αναπαριστώ
όπως είναι στην
πραγματικότητα,
γρήγορη κι άσχημη».  

«οι νέοι παραείναι
τεμπέληδες. πρέπει
να διαλέξει κανείς με-
ταξύ της δουλειάς και
του μπαρ, κι αν πας
στο μπαρ δεν μπο-
ρείς να δουλέψεις
σοβαρά. προσωπικά,
κάνω και τα δύο».

«οι νέοι σκηνοθέτες
δεν είναι ταπεινοί.
πάνω απ’ όλα είναι
απαραίτητο να ξεχνάς
τον εαυτό σου. ξεκι-
νάς από την αρχή,
που σημαίνει ότι είσαι
ένα τίποτα, μόνο
σκόνη. μετά βλέπεις
εκατοντάδες ταινίες,
κατά τη διάρκεια των
οποίων παραμένεις
σιωπηλός. μετά περ-
πατάς μόνος σου στο
δάσος λέγοντας στον
εαυτό σου ότι είσαι τί-
ποτα. ςτη συνέχεια,
πρέπει να συγκεντρω-
θείς, το οποίο σημαί-
νει ότι πρέπει να δεις
εκατό ακόμα ταινίες.
και τότε αρχίζεις να
δουλεύεις».

«η ταινία έχει καλό
τέλος: όλοι πεθαί-
νουν στο τέλος
εκτός από δυο σκυ-
λιά!» (Για το Ο Άμλετ
κάνει μπίζνες)

«εννοείται ότι χρω-
στάω στον κάπρα μια
μπύρα στο μπαρ του
ουρανού, αν φυσικά
του επιτρέψουν να
κατέβει στα κάτω
διαμερίσματα».

«Έκανα το Έγκλημα
και τιμωρία γιατί διά-
βασα τη συνέντευξη
του Χίτσκοκ στον
τριφό όπου είπε: “Δε
θα τολμούσα να αγ-
γίξω αυτό το βιβλίο,
είναι πολύ δύσκολο”.
κι εγώ σκέφτηκα: θα
σου δείξω τώρα παπ-
πού! αλλά ήμουν
νέος τότε, οπότε
αυτό είναι μια δικαιο-
λογία.»

«Δεν υπάρχει τάνγκο
αλλού. το αργεντί-
νικο τάνγκο είναι
απομίμηση του φιν-
λανδικού. είναι οκ
για τους αργεντίνους,
αλλά όχι και για
όλους. εδώ γεννή-
θηκε το τάνγκο. το ει-
σήγαγαν μετά στις
ηπα, κατέβηκε νότια
και μετά ξανάρθε
στην ευρώπη σα να
ήταν εφεύρεση της
αργεντινής».

«το Έγκλημα και τιμω-
ρία είναι ένας φόρος
τιμής στη χρυσή
εκείνη εποχή όπου
ένας φόνος ήταν αρ-
κετός για να κάνεις
μια αστυνομική ται-
νία».

«Γράφω πρώτα τον
τίτλο μιας ταινίας και
μετά γράφω το σενά-
ριο για τον τίτλο. Για
το Άριελ δεν είχα βρει
τίτλο για πολύ καιρό.
μια μέρα έφτιαχνα
τη μηχανή μου, μια
παλιά αγγλική μη-
χανή που λεγόταν
Άριελ και σκέφτηκα
ότι είναι ένας καλός
τίτλος, οπότε το χρη-
σιμοποίησα». 
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ο ανθρωπος που 
ΗΞΕρΕ ΠοΛΛα
πολλά έχουν γραφτεί για τον Άκι καουρισμάκι και τις ταινίες του. 
κανείς όμως δεν τα περιγράφει καλύτερα από τον ίδιο. ο Φινλανδός
σκηνοθέτης μπορεί να λέει λίγα, αλλά ξέρει πολλά. απολαύστε τον!

«οι Leningrad Cow-
boys είχαν τα μαλλιά
τους έτσι προτού
δουλέψουμε μαζί.
Όταν τους πρωτο-
είδα, ένιωθα πως κάτι
δεν πήγαινε καλά,
αλλά για πολύ καιρό
δεν μπορούσα να το
εντοπίσω. τελικά συ-
νειδητοποίησα πως
χρειάζονταν και τα
παπούτσια για να μη
μοιάζουν απλά ότι
τους φύσηξε ο άνε-
μος». 

«το Χόλιγουντ είναι ο
λόγος που κάνω τις
ταινίες που κάνω.
Γιατί το σιχαίνομαι.
Δεν θα πήγαινα ποτέ
εκεί να χαραμίσω το
χρόνο μου βλέπον-
τας τις ταινίες τους,
γιατί, ε, γιατί είμαι
ένας άθλιος σκηνοθέ-
της, το παραδέχομαι.
αλλά αρνούμαι να
κάνω σκατά ταινίες.
κακές ταινίες μπορώ
να κάνω. ςκατά, όχι».

«Έκανα τη Γυναίκα με
τα σπίρτα για να κάνω
τον μπρεσόν να φαί-
νεται σαν σκηνοθέ-
της επικών ταινιών
δράσης».

«είχα βαρεθεί να
βλέπω τους χαρακτή-
ρες μου να φεύγουν,
ενώ εγώ παρέμενα
στη Φινλανδία. Έτσι,
στη Γυναίκα με τα
σπίρτα ο κεντρικός
χαρακτήρας μένει
εκεί που είναι. κι εγώ
μετακόμισα αμέσως
μετά στην πορτογα-
λία, στη νότια ευ-
ρώπη. αυτό δεν ση-
μαίνει ότι δεν αγαπώ
τη Φινλανδία. ακόμα
κι αν αγαπάς τη γενέ-
τειρα χώρα σου, ένα
μικρό διάστημα δια-
κοπών μακριά της –
όπως μια ολόκληρη
ζωή– δεν κάνει
κακό». 

«Όταν δεν υπάρχει
ελπίδα, δεν υπάρχει
λόγος και για απαι-
σιοδοξία!» (Για το Λι-
μάνι της Χάβρης.)

«επειδή αντιπαθώ
σθεναρά τα ψέματα
(εκτός κι αν εξυπηρε-
τούν την προσωπική
μου ευημερία)
έπρεπε να κάνω ένα
υποτιθέμενο “ρεαλι-
στικό” έργο, το οποίο
στη σύγχρονη Φιν-
λανδία σημαίνει πως
ο πρωταγωνιστής γί-
νεται θύμα βίας, και
άσχημης βίας, όποιος
κι αν είναι. υπάρχει
όμως ελπίδα στην
ταινία, κι ας είναι
μόνο στα τελευταία
18 καρέ της». (Για το
Φώτα στο σούρουπο) 

«Έκανα το τελευταίο
βωβό έργο του 20ού
αιώνα, και η αλήθεια
είναι ότι ξεκίνησα με
την καλύτερη δυνατή
ταινία, οπότε δεν
χρειάζεται να κάνω
άλλη βωβή ταινία
ξανά». (Για το Γιούχα.)

«Ένας ανώνυμος 
άντρας έρχεται στην
πόλη και με την
πρώτη ευκαιρία τρώει
ξύλο και κοντεύει να
πεθάνει. Έτσι ξεκινά
αυτό το επικό δράμα,
ή μάλλον αυτό το
δράμα μοναχικών
καρδιών με άδειες
τσέπες κάτω από το
μεγάλο ουρανό του
κυρίου μας, ή μάλλον
των πουλιών». (Για
τον Άνθρωπο χωρίς
παρελθόν)

«το Μακριά πετούν τα
σύννεφα είναι μια ται-
νία για την ανεργία
με καλό τέλος».

«τα Φώτα στο σού-
ρουπο κλείνουν μια
τριλογία που ξεκί-
νησε με το Μακριά
πετούν τα σύννεφα
και τον Άνθρωπο χω-
ρίς παρελθόν, οπότε
είναι ένα “θύμα” της
υπερ-αισιοδοξίας
των προκατόχων
τους. αν είχαν ακο-
λουθήσει το παρά-
δειγμά τους, θα ήταν
μια τεκμηρίωση του
“παραδείσου επί
Γης”». 

«το Χόλιγουντ έχει
λιώσει τα μυαλά
όλων. ςτα παλιά τα
χρόνια ένας φόνος
αρκούσε για μια ται-
νία. τώρα πρέπει να
σκοτώσεις 300.000
ανθρώπους για να
τραβήξεις την προ-
σοχή του κοινού. και
η βία στο ελσίνκι δεν
είναι λαμπερή. είναι
ανώνυμη. εκεί, μπο-
ρεί να σε χτυπήσει
κάποιος απλά γιατί
δεν είναι σε καλή διά-
θεση».

«Για μένα, μια ταινία
που δεν περιλαμβά-
νει τουλάχιστον μία
ζωντανή μουσική πα-
ράσταση είναι σαν
ένας πάπας χωρίς τε-
χνητή οδοντοστοι-
χία». 

«πήγαινε ρώτα τον
Φορντ και τον Χωκς
γιατί έκαναν τόσο συ-
χνά ταινίες με αυτόν
τον βλάκα, τον τζον
Γουέιν. ξέρεις γιατί;
Για τον τρόπο που
περπατούσε. ο Ζαν-
λικ Γκοντάρ είχε πει
κάποτε πόσο μισεί
τον τζον Γουέιν όταν
παίζει τον κακό και
πόσο τον αγαπά όταν
παίρνει τη νάταλι
Γουντ στην αγκαλιά
του στο τέλος της Αιχ-
μάλωτης της ερήμου.
Γιατί να ασχολείσαι με
καινούριους ηθοποι-
ούς όταν αυτοί που
έχεις είναι καλοί;»

«το στιλ του Μακριά
πετούν τα σύννεφα εί-
ναι στιλιζαρισμένος
ρεαλισμός συνδυα-
σμένος με μια υπερ-
αισιοδοξία στο στυλ
του ύστερου Φρανκ
κάπρα (όπως στο
Μια υπέροχη ζωή).
καθώς όλοι οι μεγά-
λοι ρομαντικοί ρεαλι-
στές του σινεμά
έχουν πεθάνει, θε-
ωρώ καθήκον μου να
θυσιάζω κάποιες δυ-
νατότητες που έχει ο
κινηματογράφος στο
βωμό της αληθοφά-
νειας, το οποίο ση-
μαίνει, εν προκει-
μένω, ότι αυτό που
χάνεται σε ταχύτητα
κερδίζεται σε αλή-
θεια. με άλλα λόγια,
ο στόχος μου είναι
ένα είδος ρεαλισμού,
με πολλά κωμικά
στοιχεία. ελπίζω πως
ο δυνητικός θεατής,
όποιος/α και να είναι,
θα φύγει από την αί-
θουσα πιο χαρούμε-
νος/η απ’ ό,τι ήταν
όταν μπήκε. κατά τ’
άλλα, ο συγγραφέας
δέχεται να υπακούσει
στους νόμους τόσο
της πραγματικότη-
τας, όσο και του σι-
νεμά, στο βαθμό που
αυτοί εναρμονίζονται
με την ηθική του
συγγραφέα, και υπό-
σχεται επίσης να κά-
νει ό,τι καλύτερο
μπορεί». 

της Έλενας Xρηστοπούλου
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ανοιχτοι ορΙΖοντες
Ένα πανόραμα της σύγχρονης
πραγματικότητας, ένα ζωντανό και
εξαιρετικά αντιπροσωπευτικό ψηφιδωτό
της εποχής μας. O κινηματογράφος σαν
ένα ανοιχτό παράθυρο στον κόσμο,
μέρος δεύτερον.

ςeξ, AπOMyθOπOihςeiς 
KAI KAYTA EΞAσΦAIPA#2
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Ματζίντ Μπαρζεγκάρ
ΠΑΡΒΙΖ

l η ιστορία ενός 50χρονου που πρέπει για
πρώτη φορά να φύγει από το σπίτι του πα-
τέρα του και να φτιάξει τη δική του ζωή.

l ο ιρανός σκηνοθέτης ματζίντ Βαρζεγκάρ
σπούδασε γραφικές τέχνες και λογοτεχνία.

l h ταινία κέρδισε ειδική μνεία πρωτοεμφα-
νιζόμενου σκηνοθέτη στο φεστιβάλ του ςαν
ςεμπαστιάν.

«το Παρβίζ αποτελεί τη συνέχεια της εξερεύ-
νησης που ξεκίνησα στην προηγούμενη ταινία
μου. μια εξερεύνηση ενός συγκεκριμένου εί-
δους σινεμά και μιας αναπαράστασης συγκε-
κριμένων πτυχών της ζωής στις πόλεις, που
διακρίνεται από εντάσεις και μια καθημερινό-
τητα την οποία αναγνωρίζω κι εγώ στην κοι-
νωνία μου. προσπάθησα να αφηγηθώ την
ιστορία ενός απλού ανθρώπου ο οποίος, όταν
ανακαλύπτει την καταστροφική πτυχή της
εξουσίας, μεταμορφώνεται σε έναν νέο άν-
θρωπο». Ματζίντ Μπαρζεγκάρ

Τζάρεντ Μοσέ
DEAD MAN’S BURDEN

l τα μυστικά και τα ψέματα μιας οικογένειας
έρχονται βίαια στο φως, με φόντο τη διαλυ-
μένη, μετεμφυλιακή αμερική του 1870. 

l η ταινία γυρίστηκε στην έρημο στο βόρειο
τμήμα του νέου μεξικού, στα πρότυπα ενός
κλασικού γουέστερν – το αγαπημένο κινη-
ματογραφικό είδος του σκηνοθέτη. ο ίδιος
εμπνεύστηκε την ταινία με αφορμή τη συμ-
πλήρωση 150 χρόνων από την έναρξη του
αμερικανικού εμφυλίου πολέμου, ανάμεσα
σε Βόρειους και νότιους.

l η ταινία κάνει αναφορές σε τέσσερα αρχε-
τυπικά γουέστερν: Η αιχμάλωτη της ερήμου
του τζον Φορντ, Η καραμπίνα φάντασμα του
Άντονι μαν, Κάποτε στη Δύση του ςέρτζιο
λεόνε και Oι Ασυγχώρητοι του κλιντ
Ίστγουντ.

l η ταινία κάνει στη θεσσαλονίκη την ευρω-
παϊκή της πρεμιέρα.

«θα ήθελα οι θεατές της ταινίας να αναλογι-
στούν το τίμημα της ιδεολογίας. ςε ποιο βαθμό
μια ιδέα ή μια πεποίθηση στοιχίζει υπερβολικά
ακριβά; οι χαρακτήρες μου έχουν και δίκιο και
άδικο, αλλά τελικά αυτό που έχει σημασία είναι
να ξεπεράσουν τις διαφορές τους. το τίμημα
που πληρώνει κανείς σήμερα για να είναι πι-
στός στις ιδέες του, είναι μεγάλο όσο  και τότε,
στον εμφύλιο πόλεμο». Τζάρεντ Μοσέ

Μιγκέλ Γκόμες
ΣΑΝ ΣΕ ΟΝΕΙΡΟ

l ανάμεσα σε δύο χώρες, την πορτογαλία και
την αφρική, το αποικιοκρατικό παρελθόν
και τις μνήμες μιας ηλικιωμένης γυναίκας,
μια ιστορία έρωτα και εγκλήματος.

l η ταινία απέσπασε βραβείο Alfred Bauer και
βραβείο FiPreSCi στο φεστιβάλ Βερολίνου,
ενώ αποτελεί μια από τις τρεις ταινίες – φι-
ναλίστ για το βραβείο LUX του ευρωπαϊκού
κοινοβουλίου.

«το Σαν σε όνειρο είναι μια ταινία για το πέρα-
σμα του χρόνου, για όσα εξαφανίζονται και
μπορούν να υπάρξουν μόνο ως ανάμνηση, ως

φαντασμαγορία, ως εικόνα – ή και ως κινημα-
τογραφική ταινία, που συμπεριλαμβάνει όλα
τα παραπάνω». Μιγκέλ Γκόμες

Χουσεΐν Ταμπάκ
Η ΟΜΟΡΦΙΑ ΣΟΥ 
ΔΕΝ ΑΞΙΖΕΙ ΤΙΠΟΤΑ

l Ένα δωδεκάχρονο αγόρι αντιμετωπίζει τις
δυσκολίες της μετανάστευσης σε μια συγ-
κινητική ιστορία. 

l πρόκειται για την πρώτη μεγάλου μήκους
ταινία του σκηνοθέτη Χουσεΐν ταμπάκ. 

l ο ταμπάκ, όπως και ο νεαρός ήρωάς του,
είναι κούρδος από την τουρκία και γιος με-
ταναστών, αλλά γεννήθηκε και μεγάλωσε
στη Γερμανία. 

l ο μικρός ήρωας της ταινίας έχει πάρει το
όνομά του από τον δημοφιλή τούρκο ποιητή
ασίκ Βεϊσέλ.

«Για μένα δεν υπάρχει καλύτερος πρωταγωνι-
στής από αυτό το μικρό αγόρι που υποχρεώ-
νεται να εγκαταλείψει το σπίτι του –αν μη τι
άλλο, χωρίς να τον έχουν ρωτήσει– και αμέσως
αντιμετωπίζει το στοίχημα της ενσωμάτωσης
σε ένα νέο σχολείο και στην κοινωνία μιας ξέ-
νης χώρας. παράλληλα, παρακολουθεί βουβό
τις εντάσεις στο εσωτερικό της οικογένειας. εί-
ναι ένας παθητικός παρατηρητής που όμως
υποφέρει ενεργά» Χουσεΐν Ταμπάκ

Γιαν Χρέμπεϊκ
Η ΑΓΙΑ ΤΕΤΡΑΣ

l Δυο φιλικά, παντρεμένα ζευγάρια που έβλε-
παν το γάμο τους να βαλτώνει, αλλάζουν
ζωή μετά από ένα σαββατοκύριακο δίπλα
στη θάλασσα, γεμάτο πειραματισμούς και
άγνωστες απολαύσεις. 

l ταινίες του σκηνοθέτη Γιαν Χρέμπεϊκ είχαμε
ξαναδεί σ’ ένα αφιέρωμα «3x3», των νέων
οριζόντων το 2001, τη χρονιά που το Παι-
χνίδια διχασμού κι εγκυμοσύνης ήταν υποψή-
φιο για τα ξενόγλωσσα όσκαρ. 

l το σενάριο της ταινίας υπογράφει ο μιχάου
Βίβεγκ, από τους δημοφιλέστερους σύγχρο-
νους τσέχους συγγραφείς που οι θαυμαστές
του παρομοιάζουν με τον νικ Χόρνμπι – για
το χιούμορ των ηθογραφημάτων του. 

«Δεν ξέρω αν ένας θεατής κρίνει την ταινία
από τον τίτλο της. ςτην τσεχία, οι καλύτερες
ταινίες είχαν κακούς τίτλους. ςκεφτείτε, για πα-
ράδειγμα, τις ταινίες του μίλος Φόρμαν. από
την άλλη, πολλές ταινίες προπαγάνδας δεν
βλέπονταν, αλλά είχαν ωραίους ποιητικούς τίτ-
λους, του στυλ Φθινοπωρινά φύλλα με γεύση
μάνγκο... θα ήθελα να κάνω ταινίες σαν του
Γούντι Άλεν. Όχι ως προς τα θέματα με τα οποία
καταπιάνεται –όλοι οι σκηνοθέτες μπορούν να
το κάνουν αυτό–, αλλά ως προς την ελευθερία
που είχε στα γυρίσματα: για παράδειγμα, στα
μέσα των γυρισμάτων του Νευρικού Εραστή,
αποφάσισε ν’ αλλάξει την πορεία του σενα-
ρίου». Γιαν Xρέμπεϊκ

Νταρεζάν Ομιρμπάγεφ
Ο ΦΟΙΤΗΤHΣ 

l Ψυχολογικά μαρτύρια ταλανίζουν έναν φοι-
τητή φιλοσοφίας, ο οποίος καταλήγει να δια-
πράξει  φόνο εξαιτίας της κακής οικονομικής
του κατάστασης.

l μετά τη μικρού μήκους ταινία About Love
(2006), μεταφορά ενός διηγήματος του Ά -
ντον τσέχωφ, και το Shuga (2007), το οποίο
εμπνεύστηκε από το μυθιστόρημα του
λέον τολστόι, Άννα Καρένινα, ο νταρεζάν
ομιρμπάγεφ υπογράφει μία ακόμη δια-
σκευή ενός κλασικού έργου της ρωσικής
λογοτεχνίας: το Έγκλημα και Τιμωρία, το
κλασικό μυθιστόρημα του ρώσου Φιόντορ
ντοστογιέφσκι.

«μου τράβηξε το ενδιαφέρον το συγκεκριμένο
μυθιστόρημα, διότι η ιστορική περίοδος που
γράφτηκε μοιάζει πολύ με τη σύγχρονη ιστο-
ρία του καζακστάν». Νταρεζάν Ομιρμπάγεφ

Ράμα Μπέρνσταϊν
FILL THE VOID

l μέσα από το δίλημμα μιας νεαρής κοπέλας
που πρέπει να επιλέξει ανάμεσα στην καρδιά
της και στο οικογενειακό καθήκον, αποκα-
λύπτονται με ευαισθησία οι αθώες και ένο-
χες πτυχές της ανθρώπινης φύσης.

l η ταινία αποτελεί την επίσημη πρόταση του
Ισραήλ για το Όσκαρ καλύτερης ξενόγλωσ-
σης ταινίας.

l η νεαρή πρωταγωνίστρια Χάντας ςαρόν
κέρδισε το κύπελλο Volpi για την καλύτερη
γυναικεία ερμηνεία στο φεστιβάλ Βενετίας.

l η σκηνοθέτρια εμπνεύστηκε την ταινία από
αληθινό περιστατικό, την ιστορία μιας
18χρονης κοπέλας που αναγκάστηκε να
παντρευτεί το σύζυγο της πρόσφατα χαμέ-
νης αδελφής της, όπως και η κεντρική
ηρωίδα του φιλμ.

«νιώθω ότι η ορθόδοξη χασιδική κοινότητα,
στην οποία ανήκω κι εγώ, δεν υψώνει τη φωνή
της στο πλαίσιο οποιουδήποτε πολιτισμικού
διαλόγου. θα μπορούσε να πει κανείς ότι εί-
μαστε μουγγοί. είναι θεμιτό για κάποιον που
βρίσκεται έξω από τους κόλπους της να μας
ερμηνεύει, αρκεί να υπάρχει και κάποιος που
να μιλά εξ ονόματός της. ο λόγος μας ακούγε-
ται στο χώρο της πολιτικής, αλλά όχι στο χώρο
της τέχνης και του πολιτισμού, όπου παραμέ-
νουμε αθόρυβοι. Δεν είμαι καλή σε ζητήματα
πολιτικής ατζέντας, αλλά είμαι καλή στο να
αφηγούμαι ιστορίες για όσα με παθιάζουν».
Ράμα Μπέρνσταϊν

Σαρόν Μπαρ-ζιβ
ΔΩΜΑΤΙΟ 514

l η ανάκριση ενός στρατιώτη που κατηγο-
ρείται για λιποταξία, από μια γυναίκα ανώ-
τερή του στην ιεραρχία, μια κλειστοφοβική
ταινία «δωματίου» κι ένα σχόλιο για τη μιλι-
ταριστική κουλτούρα του Ισραήλ.

l πρόκειται για την πρώτη ταινία του σκη-
νοθέτη, που κέρδισε δύο βραβεία στο φε-
στιβάλ της τραϊμπέκα (καλύτερου νέου
σκηνοθέτη μυθοπλασίας, ειδική μνεία της
επιτροπής).

l η πρωταγωνίστρια είναι πράγματι ρωσικής
καταγωγής, κάτι που ενδιέφερε πολύ το σκη-
νοθέτη που, με τα λόγια του, έψαχνε κυριο-
λεκτικά το πρόσωπο ενός «Άλλου». Όλοι οι
άρρενες ηθοποιοί έχουν υπηρετήσει σε ει-
δικές μονάδες στις τάξεις του ισραηλινών
αμυντικών δυνάμεων.

l ενώ οι πρόβες κράτησαν έξι μήνες, τα γυρί-
σματα κράτησαν μόλις 5 μέρες. 

«ςτο Room 514 εξετάζω την εσωτερική σύ γκ -
ρ ουση της νεότερης γενιάς ισραηλινών από
μία νέα και κριτική οπτική γωνία, χρησιμοποι-
ώντας μια φρέσκια κινηματογραφική γλώσσα.
η ταινία είναι βασισμένη σε πραγματικά γεγο-
νότα, και είναι σαν ένας μικρόκοσμος, που αν-
τιπροσωπεύει τον δυϊσμό των βασικών αξιών
και πεποιθήσεων του μέσου ισραηλινού πο-
λίτη. πρωταγωνίστρια είναι μια ανακρίτρια, η
οποία λειτουργεί σ’ ένα τυπικό ανδρικό στρα-
τιωτικό περιβάλλον, και η οποία κάνει ένα πε-
ρίπλοκο και συναρπαστικό εσωτερικό ταξίδι».

Ζουάου Πέντρου Ροντρίγκες & 
Ζουάου Ρούι Γκουέρα Ντα Μάτα

Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΦΟΡΑ 
ΠΟΥ ΕΙΔΑ ΤΟ ΜΑΚΑΟ

l το μακάο είναι ο τόπος όπου γεννήθηκε
Ζουάου ρούι Γκουέρα ντα μάτα. 

l η ταινία αποτελεί αναφορά στο Μακάο του
Γιόζεφ φον ςτέρνμπεργκ (1953), όχι μόνο
εξαιτίας του νουάρ ύφους της: στις πρώτες
σκηνές της ταινίας οι δύο σκηνοθέτες εντό-
πισαν το σπίτι όπου έμενε ο Ζουάο ρούι.  

l οι σκηνοθέτες, που έχουν συνεργαστεί πολ-
λές φορές στο παρελθόν, ήθελαν στην αρχή
να γυρίσουν ντοκιμαντέρ για το μακάο μετά
το 1999, όταν και παραδόθηκε από την πορ-
τογαλία, που το διοικούσε  ήδη από την πε-
ρίοδο της αποικιοκρατίας, στη λαϊκη Δημο-
κρατία της κίνας.

«Δύο σκηνοθέτες ξεκινάμε ένα ταξίδι ανακά-
λυψης στο μακάο, μια συναρπαστική πολυ-
πολιτισμική λαβυρινθώδη πόλη. οι ανατολίτι-
κες παιδικές αναμνήσεις του ενός –αναμνήσεις
μιας ζωντανής πραγματικότητας που έχουν με-
τατραπεί σε μυθοπλασία– συνδιαλέγονται με
τις αναμνήσεις του άλλου για την ανατολή, με
βάση τους κώδικες του σινεμά, της λογοτεχνίας
και της ζωγραφικής. είναι ζωντανές αναμνήσεις
μιας πραγματικότητας από τον κόσμο της μυ-
θοπλασίας. το αποτέλεσμα είναι ένα φωτογρα-
φικό άλμπουμ φυσικής και συναισθηματικής
γεωγραφίας, δομημένο σαν μια έρευνα, με-
ταμφιεσμένη με τη σειρά της σε φιλμ νουάρ,
όπου ο γρίφος της αφήγησης αμφισβητεί την
πραγματικότητα και την μετατρέπει σε μυθο-
πλασία». Ζουάου Πέντρου Ροντρίγκες & Ζουάου
Ρούι Γκουέρα Ντα Μάτα

Μάικλ Μέιερ
ΕΞΩ ΣΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ

l η παράφορη ερωτική σχέση ανάμεσα σ’
έναν παλαιστίνιο φοιτητή κι έναν ισραηλινό
δικηγόρο, που παλεύουν να υπερνικήσουν
τις προκαταλήψεις της κοινωνίας τους.

l η ταινία προβλήθηκε στο πρόγραμμα προ-
βολών της Αγοράς, «works in Progress», στο
52ο Φεστιβάλ, το 2011.

«προσπάθησα να δημιουργήσω μια ταινία
στην οποία οι ήρωες να παρουσιάζονται όσο
το δυνατόν πιο μακριά από την πολιτική.
Γι’αυτό και ήθελα το περιβάλλον τους να είναι
το αντίθετο ακριβώς, κάτι το οποίο είχε και τη
μεγαλύτερη σημασία για μένα ως προς την
αφήγηση. είχε κρίσιμη σημασία για μένα να
θίξω ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι προσπαθούν
να μείνουν πέρα από την πολιτική, όπως κά-
νουν πολλοί άνθρωποι, τόσο στο Ισραήλ όσο
και στην παλαιστίνη». Μάικλ Μέιερ
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25.000 παιδιά ζουν στους δρόμους
της κινσάσα, διωγμένα από τις
οικογένειές τους, που τα θεωρούν
μικρούς μάγους. η κοινωνική
πραγματικότητα της λαϊκής
Δημοκρατίας του κονγκό δίνει
υλικό σ’ έναν σκηνοθέτη που έγινε
γνωστός για τα ντοκιμαντέρ του,
αλλά για μια φορά αποφάσισε να
παίξει με τα όρια μυθοπλασίας και
τεκμηρίωσης, σε μια ταινία με
πολλά χρώματα κι εθιστικούς
ήχους. 
ςυνέντευξη στην Aγγελική πέτρου 

Πόσο δύσκολο ήταν να γυρί-
σετε το Kinshasa Kids; Πώς
βρήκατε τους πρωταγωνι-
στές της ταινίας σας;
ο πρόεδρος μομπούτου είχε

απαγορεύσει τη λήψη φωτογραφιών στο
Ζαΐρ, ισχυριζόμενος ότι οι δημοσιογράφοι
ήταν κατάσκοποι. Ήταν ένας πολύ πρακτικός
τρόπος, ώστε να μη βγει προς τα έξω η δυ-
στυχία του λαού του. ο πρόεδρος καμπιλά
διατήρησε αυτόν τον νόμο, όπως και ο γιος
του, που τον διαδέχτηκε στην εξουσία. ςή-

μερα τα πράγματα έχουν αλ-

λάξει, κι έτσι μπορούμε να βγάζουμε φωτο-
γραφίες, αφού πρώτα πληρώσουμε για να
την έκδοση της σχετικής άδειας. ωστόσο, οι
πολίτες της κινσάσα συνεχίζουν να έχουν
την εντύπωση ότι οι ξένοι που κινηματογρα-
φούν είναι «οι κακοί», που προβάλλουν μόνο
την άσχημη όψη της πόλης. προφανώς, ένας
λόγος το κάνουμε είναι για να δείξουμε και
τα άσχημα. Ένας συννεφιασμένος ουρανός
είναι πιο ενδιαφέρων κινηματογραφικά από
έναν γαλάζιο ουρανό. Όπως καταλαβαίνετε,
ήταν πολύ δύσκολα τα γυρίσματα, για δια-
φορετικούς λόγους. λίγο η εντύπωση ότι η
κινηματογράφηση απαγορεύεται, λίγο η
αστυνομία που ερχόταν πολλές φορές τη
μέρα ζητώντας «μίζες», είναι και χαοτική η
πόλη... τα μέσα μαζικής μεταφοράς είναι πε-
ριορισμένα, οι καθυστερήσεις και τα μποτι-
λιαρίσματα είναι συνεχή. πήγα έξι φορές
στην κινσάσα για να περάσω χρόνο στην
πόλη, να την διασχίσω πρωί και βράδυ, να
γνωρίσω κόσμο. από τις γνωριμίες που
έκανα γεννήθηκαν και οι χαρακτήρες της
ταινίας. Έψαχνα ανθρώπους που είχαν κά-
ποιο θέμα να τους απασχολεί. ο μουσικός
μπεμπσόν που θέλει να κάνει το CD του, η
μουσικός Ζοζεφίν που πρέπει να σώσει το
ρεστοράν της, ο αστυνομικός που πρέπει να
υποστηρίξει την οικογένειά του, ο ανάπηρος
που κερδίζει πολλά λεφτά και τα παιδιά που
εγκατα-

λείπουν τη ζωή στους δρόμους. Γνώρισα
πολλά παιδιά μέχρι να καταλήξω στα 8 που
παίζουν τελικά στην ταινία και είναι από 9
μέχρι 12 χρονών. τους νοικιάσαμε σπίτι, τους
κάναμε μαθήματα Γαλλικών και μουσικής,
ήταν υπό την κηδεμονία ενηλίκων και έτσι
κατάφεραν να αφιερωθούν ολοκληρωτικά
στα γυρίσματα του φιλμ. ςτην αρχή δεν γνω-
ρίζονταν μεταξύ τους, αλλά μετά από κά-
ποιες εβδομάδες συγκατοίκησης στο σπίτι,
έγιναν μια αληθινά δεμένη ομάδα, και πα-
ρέμειναν έτσι μέχρι και σήμερα. 

Η ταινία είναι ένα μείγμα ντοκιμαντέρ και
μυθοπλασίας. Υπάρχουν στοιχεία αυτο-
σχεδιασμού;
η ταινία είναι μυθοπλασία και σε καμία πε-
ρίπτωση δεν έγιναν αυτοσχεδιασμοί: όλες
οι σκηνές του γυρίστηκαν σύμφωνα με το
σενάριο, αλλά σε ένα ντοκιμαντερίστικο
στυλ. υπάρχουν μόνο τρεις αληθινές σε όλο
το φιλμ: πρώτον, η σκηνή του εξορκισμού
στην έναρξη της ταινίας, απ’ όπου όμως περ-
νάμε αμέσως στη μυθοπλασία, από τη
στιγμή που η ιέρεια καλεί τον Ζοσέ. Δεύτε-
ρον, το ατύχημα με το φορτηγό, και πάλι
στην αρχή της ταινίας, που πετύχαμε τυχαία
κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων και ενσω-
μάτωσα αργότερα. τρίτον, τα παιδιά που πα-

λεύουν στην οροφή ενός κτι-
ρίου. Όλες οι

υπόλοιπες σκηνές ήταν κομμάτι του σενα-
ρίου, όπως η σκηνή όπου η κέλι παραπονιέ-
ται στον άντρα της, που είναι αστυνομικός,
γιατί δεν έχουν λεφτά για να αγοράσουν
φάρμακα για το γιο της, που έχει ακόμα στην
αγκαλιά της με πυρετό. η κέλι ιδεν είναι παν-
τρεμένη, ο αστυνομικός είναι επαγγελματίας
ηθοποιός, το παιδί που κρατά στα χέρια της
δεν είναι δικό της και η ίδια δεν μένει εκεί.
ωστόσο, την Kέλι τη γνώρισα στον ίδιο αυτό
χώρο κατά τη διαρκεια του repérage και με
μάλωσε για αυτά που ήθελα να δείξω στο
φιλμ μου. Έτσι, λοιπόν, την προσέλαβα για
να παίξει το ρόλο της γυναίκας του αστυ-
νομικού. Δεν ήθελα να είναι η τυπική δομή
μιας ταινίας μυθοπλασίας, αλλά ήθελα να
υπάρχουν σκηνές που δεν θα διαδέχονταν
η μία την άλλη με τρόπο προφανή. Γυρίζαμε
κατα μέσο όρο έξι φορές την κάθε σκηνή.
θα ήταν αδύνατο να δείξω όλα όσα ήθελα,
αν απλώς αυτοσχεδίαζα. Έπρεπε να οργα-
νώσω κάθε κίνησή μου με ακρίβεια, να
βγάλω άδειες για γυρίσματα, να κανονίσω
τις μεταφορές, να φροντίσω για τα ντεκόρ
και τον εξοπλισμό. οι ηθοποιοί παίζουν
πολύ καλά αυτό που τονίζει την αληθινή
μορφή της ταινίας, την οποία εγώ υποστη-
ρίζω ως μυθοπλασία. αυτό που δίνει λοιπόν
την εντύπωση ότι το φιλμ είναι ντοκιμαντέρ
είναι η ίδια η δομή του.

ΔιΕΘνΕσ ΔΙαΓωνΙςτΙκο #2

ΔiXως ςteΓh, ΔIXΩσ NOMO

τα ΠαιΔια τΗσ κινσασα
Μαρκ-Ανρί Βαϊνμπέργκ

H δυστυχία να ζεις στο Kονγκό, τα προβλήματα της πολυπολιτισμικότητας στην Eυρώπη, η περιπλάνηση ενός πατέρα που αναζητεί
τον εξαφανισμένο γιο του, αντιφρονούντα που «χάθηκε» ενώ βρισκόταν υπό παρακολούθηση από τις τουρκικές αρχές...  Τρεις
ταινίες σε διαρκή διάλογο με  τα προβλήματα της εποχής μας. Mιλήσαμε με τους σκηνοθέτες τους.



μπορεί η ταινία της να είναι
γερμανική, αλλά η σκηνοθέτρια
είναι Γαλλίδα. και μπορεί αυτή να
είναι η πρώτη μεγάλου μήκους
ταινία της, αλλά η πορεία της στο
σινεμά είναι ιδιαιτέρως πλούσια.
εχει σκηνοθετήσει αρκετά φιλμ
μικρού μήκους και έχει δουλέψει
κυρίως ως επιμελήτρια σεναρίων,
για ταινίες σκηνοθετών όπως ο Βιμ
Βέντερς, ο μίκα καουρισμάκι, ο
κριστιάν καριόν και η ανιέσκα
Χόλαντ.

ςυνέντευξη στον Γιώργο Kρασσακόπουλο 

Εχετε δουλέψει στο σινεμά για χρόνια, με
διαφορετικές ιδιότητες, δίπλα σε σημαν-
τικούς ανθρώπους. Πώς επηρέασαν αυτές
σας οι εμπειρίες την πρώτη σας ταινία;
είναι άλλο πράγμα το να δουλεύεις δίπλα σε
σημαντικούς σκηνοθέτες, κι άλλο το να κά-
νεις μια δική σου ταινία. ςίγουρα, το ότι έχω
δαπανήσει τόσο χρόνο σε κινηματογραφικά
σετ με βοήθησε να αποκτήσω αυτοπεποί-
θηση ή να νιώθω άνετα δίπλα στους ηθο-
ποιούς και τους τεχνικούς. Όμως το να κάνεις
μια ταινία της οποίας έχεις την απόλυτη ευ-
θύνη, και μάλιστα με τον προϋπολογισμό
που είχε αρχικά η δική μου, δεν σημαίνει
μόνο ότι πρέπει να κάνεις συμβιβασμούς,
αλλά σημαίνει και πως θα πρέπει να ξέρεις
πολύ καλά τις επιπτώσεις αυτών των συμβι-

βασμών. ςτην περίπτωσή μας, είχαμε μόλις
είκοσι μέρες για να ολοκληρώσουμε τα γυ-
ρίσματα, αλλά μ’ ένα μαγικό σχεδόν τρόπο,
έτσι μείναμε συγκεντρωμένοι στην ουσία
της δουλειάς.

Δουλέψατε το σενάριο μαζί με τον Ραβζάν
Ραντουλέσκου και την Μελίσα Ντε Ράαφ,
έμπειρους σεναριογράφους και σκηνοθέ-
τες. Το ότι και οι τρεις έχετε διαφορετικές
καταβολές συνέβαλε σε ένα σενάριο που
μιλά για τις «μικρές μας διαφορές»;
Ήμουν πολύ τυχερή που δούλεψα με τον
ραζβάν και τη μελίσα. ακριβώς επειδή γρά-
φαμε μια «γερμανική» ιστορία, ενώ ο ραζβάν
είναι από τη ρουμανία, η μελίσα από την
ολλανδία κι εγώ από τη Γαλλία, έπρεπε να
αντιμετωπίσουμε τις διαφορετικές καταγω-
γές μας, αλλά και την πολυπλοκότητα αυτής
της συνθήκης. κατά τη διάρκεια της συγγρα-
φής του σεναρίου, γεννήθηκαν πολλές πα-
ρεξηγήσεις, αλλά αυτό ήταν κομμάτι της
γοητείας της συνεργασίας μας. ςίγουρα αυ-
τές οι διαφορές πέρασαν στο τελικό φιλμ
αλλά, ευτυχώς, αυτό μάς βγήκε σε καλό, γιατί
το φιλμ μιλά ακριβώς γι’ αυτές τις πολιτιστι-
κές και κοινωνικές παρεξηγήσεις.

Ένα από τα βασικά θέματα της ταινίας εί-
ναι ο ρόλος του γονέα – υπάρχει άραγε
σωστός ή λάθος τρόπος για να τον υπο-
δυθείς; Πώς επηρέασε την ταινία η δική
σου εμπειρία ως μητέρα; 
το να είσαι γονιός, σύμφωνα με τη δική μου
εμπειρία, δεν είναι ο οικογενειακός παράδει-
σος που περιγράφουν τα περιοδικά. η δική
μου εμπειρία λεει πως δεν υπάρχει άλλος

τρόπος, παρά να καυγαδίσεις με το παιδί σου
και να τσακωθείς με τον άντρα σου ή με τα
άλλα μέλη της οικογένειας σου, για μικρές
λεπτομέρειες ή για σημαντικά ζητήματα: για
την ανατροφή του παιδιού, για τις μεθόδους
διαπαιδαγώγησης, το σχολείο που θα το
στείλεις, το φαγητό που θα του δώσεις. και
ταυτόχρονα έχεις να αντιμετωπίσεις και τις
ενοχές ότι δεν κάνεις αυτό που θα έπρεπε,
δεν κάνεις το σωστό. αλλά τι είναι σωστό τε-
λικά; αυτές είναι οι ιδέες που κουβεντιάσαμε
με τα παιδιά με τα οποία γράψαμε το σενά-
ριο, αλλά και με τους ηθοποιούς, που κου-
βαλούσαν τις δικές του εμπειρίες πάνω στις
σχέσεις γονέων και τέκνων. 

Η ταινία μιλά επίσης για τις κοινωνικές
τάξεις και για το νέο πρόσωπο της Ευρώ-
πης που έχει αλλάξει ριζικά τα τελευταία
χρόνια. Tο ότι άνθρωποι από διαφορετι-
κές χώρες και κουλτούρες αναγκάζονται
να ζήσουν ο ένας δίπλα στον άλλο, βοηθά
να εξαλειφθούν όσα μας χωρίζουν ή, το
αντίθετο, κάνει το χάσμα βαθύτερο;  
Φαινομενικά δεν υπάρχει τίποτα που να
συνδέει την ιδιότητα ενός νεογέννητου παι-
διού και ενός μετανάστη. ωστόσο, και στις
δυο περιπτώσεις το άτομο πρέπει να αντι-
μετωπίσει τους νόμους της κοινωνίας στην
οποία εισέρχεται. τα παιδιά το κάνουν
μέσω των γονιών τους, οι μετανάστες μέσω
των θεσμών. τα παιδιά γίνονται κάποτε
έφηβοι κι επαναστατούν ενάντια στους γο-
νείς, οι μετανάστες επαναστατούν ενάντια
στους θεσμούς που μερικές φορές κάνουν
περισσότερο κακό παρά καλό. Όσο για το
αν αυτή η συμβίωση μάς φέρνει πιο κοντά,

ναι, ίσως ισχύει για μερικούς από εμάς,
αλλά οι πρόσφατες εξελίξεις έχουν δείξει
πως η ευρώπη είναι ενωμένη για τους εμ-
πόρους κι όχι για τους ανθρώπους. η ταινία
μιλά για το σημείο στο οποίο είναι αδύνα-
τον να ελέγξεις τα συναισθήματά σου. Όσο
τα πράγματα φαίνονται να κυλούν χωρίς
προβλήματα, η κοινωνία μας λειτουργεί μια
χαρά, αλλά μόλις παρουσιάζεται το πρώτο
πρόβλημα, η κατάσταση μπορεί εύκολα να
γίνει ανεξέλεγκτη, οι θεωρίες μπορούν κα-
ταλήξουν στα σκουπίδια, κι εμείς μπορεί ν’
αναζητάμε τον ένοχο. αλίμονο, είμαστε
μόνο άνθρωποι...

Η ταινία πλησιάζει το θέμα της μ’ έναν
τρόπο που μπλέκει το δράμα με το χιού-
μορ, που δεν υποτιμά την σοβαρότητα
της κατάστασης, αλλά μ’ έναν λεπτό
τρόπο την υπονομεύει. Ποιον  τόνος εί-
χατε αρχικά στο μυαλό σας;
η ταινία, που μιλά κυρίως για δυο χαρακτή-
ρες δίχως να αφήνει χώρο για οπτικούς πε-
ρισπασμούς, αντλεί στοιχεία από κλασικά
φιλμ, όπως Ο Κανόνας του παιχνιδιού του
Ζαν ρενουάρ, το Γράμμα σε τρεις γυναίκες
του τζόζεφ μάνκιεβιτς, το Ποιος φοβάται
τη Βιρτζινια Γουλφ του μάικ νίκολς. Δεν συγ-
κρίνω τον εαυτό μου με αυτούς τους σκη-
νοθέτες, αλλά νομίζω πως αν θες να αντλή-
σεις έμπνευση από κάπου, πρέπει να το
κάνεις απ’ τους καλύτερους. Όλες αυτές οι
ταινίες έχουν δράμα, έχουν χιούμορ, έχουν
μια αίσθηση του παραλόγου. Ένιωθα ότι
αυτός είναι ο σωστός τόνος για το φιλμ,
γιατί αυτός είναι ο τρόπος που βλέπω το τι
σημαίνει να είσαι γονιός...
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MULti CULti σE (EYPΩΠAΪKO) MiξeP

Oςο τα πραΓματα 
κυΛουν χΩρισ 
προΒληματα, 
Η κοινΩνια 
λεΙτουρΓεΙ 
μια χαρα. 
MολΙς 
ΠαρουσιαζΕται 
το πρωτο 
προΒλημα, 
οι ΘΕΩριΕσ 
μΠορουν 
να καταληξουν 
στα σκουΠιΔια

οι μικρΕσ μασ ΔιαΦορΕσ
Σιλβί Μισέλ
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Η ιστορία της ταινίας σας εμπνέεται από
αληθινά γεγονότα, από τις διαδηλώσεις
μιας ομάδας από μητέρες αγνοούμενων.
Αλλά το φιλμ σας έχει κεντρικό ήρωα ένα-
νάντρα, έναν πατέρα. Γιατί; 

υπήρχαν αρκετοί πατεράδες
ανάμεσα στις «μητέρες του
ςαββάτου». αλλά οι πατεράδες
επέλεγαν να στέκονται στο
πίσω μέρος ήσυχα. Ίσως αυτός
να ήταν ο ρόλος που τους είχε

δώσει η κοινωνία. ςτην τουρκία, ξέρετε, είναι
πιο δύσκολο να επικοινωνήσεις με τους πα-
τεράδες απ’ ό,τι με τις μητέρες. ο πατέρας εί-
ναι αυτός που πρέπει να στέκεται πάντα στο
ύψος του. πρέπει να αντιστέκεται απέναντι
σε ό,τι του συμβαίνει, δίχως να δείχνει αδυ-
ναμία, και να βρίσκει πάντα μια λύση. αυτό
είναι το καθήκον του. αν ηρωίδα του φιλμ
ήταν μια μητέρα, θα ήταν πιο εύκολο στους
θεατές να νιώσουν τη σύνδεση, αλλά η από-
σταση που έχουμε από την εποχή που δια-
δήλωναν οι  «μητέρες του ςαββάτου» θα εξα-
φανιζόταν. ακριβώς γι’ αυτό αποφάσισα να
κάνω τον ήρωα άντρα. και δεν ήθελα να ξε-
χάσουμε ότι και οι πατεράδες ζουν στη δική
τους σιωπή και στον δικό τους πόνο. 

Σας πήρε αρκετά χρόνια να ολοκληρώσετε
το σενάριο. Τι το έκανε τόσο δύσκολο; 
ξεκίνησα να διαβάζω για τις «μητέρες του
ςαββάτου» για να γράψω το σενάριο. ανα-
λαμβανόμουν ότι όσο έγραφα, τόσο πιο
κοντά τους ερχόμουν. αλλά ο στόχος μου

ήταν να μιλήσω για την έλλειψη επικοινωνίας,
και αυτό ήταν κάτι που δεν μπορούσα να το
κάνω όσο διάβαζα τις ιστορίες τους. Άρχισα,
λοιπόν, κι εγώ να σκέφτομαι την κατάστασή
τους και τις ιστορίες τους μόνος μου, χωρίς
να προσφύγω άλλο σε πηγές. Δεν ήθελα να
εκμεταλλευτώ αυτό που έζησαν ούτε ήθελα
να νιώσει κανείς οίκτο για τις γυναίκες εκείνες
λόγω της ταινίας μου. προσπάθησα, αντίθετα,
να μεταφερθεί στο σενάριο η αληθινή από-
σταση που έχουμε από αυτές κι από αυτό που
έζησαν. 

Αγγίζετε ένα ευαίσθητο θέμα, που όλοι
φαίνονται να θέλουν ν’ απωθήσουν απ’ τη
μνήμη τους – όλοι, εκτός του ήρωά σας.
Κυριαρχεί η διάθεση να «θάψει» κανείς τα
φαντάσματα του παρελθόντος, και να δει
το μέλλον. 
αυτός είναι ακριβώς ο λόγος για τον οποίο
γύρισα την ταινία. Για να κάνω μερικούς αν-
θρώπους να μιλήσουν ανοιχτά για τα θέ-
ματα που αγνοούμε, ή στα οποία είμαστε
συνηθισμένοι. το θέμα με το οποίο κατα-
πιάνομαι δεν είναι το μόνο που έχουμε «θά-
ψει» στο παρελθόν. ωστόσο, ακόμα δεν
έχουμε σημειώσει καμία πρόοδο. Για την
ακρίβεια, ακολουθώντας αυτήν την πρα-
κτική, δεν θα καταφέρουμε να χτίσουμε το
μέλλον. οι αγνοούμενοι ήταν πρώτα απ’
όλα ανθρώπινα όντα, πέρα από τις πολιτι-
κές τους πεποιθήσεις. και έχει σημασία να
ρίξουμε λίγο φως στην υπόθεση, γιατί αν
δεν μάθουμε πώς θα μπορούμε στο μέλλον

να συμβιώνουμε, να κατανοούμε ο ένας
τον άλλο και να αποφεύγουμε ανάλογα πε-
ριστατικά. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για
το μέλλον, αν παραγράψουμε το παρελθόν,
πρέπει ν’ αντιμετωπίσουμε ό,τι έχει γίνει.
οι αγνοούμενοι χρειάζεται να παραδοθούν
σ’ όσους τους περιμένουν τα ςάββατα και
οι παραβάτες πρέπει να παραδοθούν στη
δικαιοσύνη. οι αγνοούμενοι ήταν πρώτα απ’
όλα ανθρώπινα όντα, πέρα από τις πολιτικές
τους πεποιθήσεις.

Αναφέρεστε στον Ντοστογιέφσκι ως μια
από τις βασικές επιρροές σας. Τι νομίζετε
πως είναι αυτό που κάνει το έργο του τόσο
επίκαιρο ακόμη και σήμερα; 
ο ντοστογιέφσκι μοιάζει να πλάθει τους χα-
ρακτήρες του σαν να μιλά για συγγενείς του.
ο ρασκόλνικοφ και η αλιόσα είναι σαν να είναι
κομμάτι του, ή έστω πολύ κοντινοί του. πόσοι
συγγραφείς μπορούν να δουν τον εαυτό τους
με τέτοιο τρόπο; πόσοι μπορούν να ταπεινώ-
σουν και να επαινέσουν τον εαυτό τους, πόσοι
μπορούν να εμπνεύσουν τόσο έντονα μίσος
και αγάπη; νομίζω ότι ο ντοστογιέφσκι είναι
ένας σπουδαίος συγγραφέας ο οποίος, ανε-
ξαρτήτως του καιρού που έχει περάσει και
της παράδοσής μας στον μοντέρνο κόσμο,
ξεκαθαρίζει ότι τα βασικά προβλήματα των
ανθρώπων παραμένουν τα ίδια. και γι’ αυτό
μας είναι τόσο απαραίτητος. ο λόγος που οι
χαρακτήρες τους μας αγγίζουν τόσο, είναι
γιατί αυτοί οι χαρακτήρες ανασαίνουν ακόμη,
βρίσκονται δίπλα μας. νομίζω ότι ο αντίκτυ-

πος όλων των βιβλίων του (αν κι έγραψε κά-
ποια από αυτά βιαστικά, για να πληρώσει τα
χρέη του από τον τζόγο), θα είναι σημαντικός
για αιώνες. Δεν έχει σημασία το πόσο θα αλ-
λάξει ο κόσμος, ή το πόσο τεμπέληδες θα γί-
νουμε εξαιτίας της τεχνολογίας, η ουσία είναι
ότι θα ζούμε πάντα με τα ίδια προβλήματα -
και ότι τελικά δεν θα μπορέσουμε να αποφύ-
φουμε την κοινή μοίρα, το θάνατο. 

Ποιες ήταν οι αισθητικές επιλογές σας;
Οπτικά, η ταινία σας είναι εντυπωσιακή – κι
όχι μόνο όταν κινηματογραφείτε υπέροχα
τοπία, αλλά κι όταν βλέπουμε απλώς μια
σκηνή με δυο ανθρώπους σ’ ένα δωμάτιο. 
νομίζω ότι κάθε σενάριο, κάθε ιστορία, έχει
τη δική της μοναδική φόρμα. Δεν προσπαθώ
να δημιουργήσω δική μου κινηματογραφική
γλώσσα, στην οποία να προσαρμόσω τις ιστο-
ρίες μου. προσπαθώ πάντα να υπηρετήσω
τη γλώσσα της κάθε ιστορίας, το σχήμα της.
αυτό συνέβη και στην πρώτη μεγάλου μή-
κους ταινία μου - όπως και στις μικρού μήκους
μου. η κάμερα έπρεπε να είναι σιωπηλή, όπως
η ζωή ενός ανθρώπου που ζει ήσυχα μια μο-
ναχική ζωή. προσπάθησα να χτίσω το φιλμ
πάνω σε αυτή την ιδέα. και η αλήθεια είναι
πως επηρεάστηκα από το ύφος των φωτο-
γραφιών του Γιόζεφ κουντέλκα και του
Γκεόργκι πινκάσοβ. Βρίσκω τις φωτογραφίες
τους πιο δυνατές από πολλές ταινίες. Ήθελα
να βρω το ανάλογο ύφος με αυτό των φωτο-
γραφιών τους για την ταινία μου, ένα ύφος
που να κουβαλά την ίδια δύναμη.

ΔιΕΘνΕσ ΔΙαΓωνΙςτΙκο #2

Ένα Σάββατο του 1995, μητέρες
αγνοουμένων (που εξαφανίστηκαν υπό
αδιευκρίνιστες συνθήκες ενώ βρίσκονταν
υπό παρακολούθηση από τις τουρκικές
αρχές) συγκεντρώθηκαν στην πλατεία
Γαλατασαράι, στην Κωνσταντινούπολη. 
Ένας νεαρός τούρκος σκηνοθέτης πιάνει το
νήμα της ιστορίας των «Μητέρων του
Σαββάτου», και, στην πρώτη του ταινία,
παρακολουθεί την περιπλάνηση 
ενός πατέρα που αναζητά τα ίχνη του
χαμένου γιου του, κάπου στην Ανατολία. 

Συνέντευξη στον Γιώργο Kρασσακόπουλο 

τΙποτα
στο σκοταΔι

αν σβΗσουμΕ 
το παρελθον
ΔΕν μΠορουμΕ 
να μΙληςουμε
για το μΕΛΛον 

μουχΛα 
Αλί Αϊντίν
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το επώνυμό του είναι γνωστό σ’ όποιον θυμάται το λογοτεχνκό περιοδικό Διαγώνιος, που
εξέδιδε στη θεσσαλονίκη ο ντίνος Χριστιανόπουλος, στο οποίο ο  κάρολος τσίζεκ
εργαζόταν ως ζωγράφος και γραφίστας, ποιητής και μεταφραστής. ο εγγονός του,
μάνος, δοκιμάζει κι αυτός τις δυνάμεις του με διάφορα εκφραστικά μέσα, στην πρώτη
ταινία του, κράμα επιστημονικής φαντασίας και πολιτικής αλληγορίας, επηρεασμένη από
τον Χριστιανόπουλο και την ποίηση της μητέρας του, της εκλιπούσης μαρίας ταταράκη.

To Red City είναι το κινηματογραφικό σας ντεμπούτο. Επιλέξατε να πέσετε στα βαθιά, ξεκινώντας
κατευθeίαν με μια μεγάλου μήκους ταινία. Ποιες δυσκολίες αντιμετωπίσατε;
οι δυσκολίες ήταν πολλές, ακόμα και να τις κατονόμαζα θα απαιτούσε αρκετές σελίδες. Για να είμαι ρε-
αλιστής, ας πω ότι το Red City ήταν ένα ανέφικτο εγχείρημα, το οποίο τελικά υλοποιήθηκε αποκλειστικά
και μόνο επειδή το ανέλαβαν ξεροκέφαλοι άνθρωποι που δεν γνωρίζουν τι θα πει η λέξη «ανέφικτο».

Η ταινία είναι συμπαραγωγή Ελλάδας και Μεγάλης Βρετανίας. Θα μας μιλήσετε για τις ιδιαιτερότητες
και τα πλεονεκτήματα της συνεργασίας με τους παραγωγούς σας;
Χωρίς τον παραγωγό της ταινίας, λίντσεϊ αλικανιάν, αυτό το εγχείρημα θα εξέπνεε αργά ή γρήγορα ανάμεσα
στους σκοπέλους της ελληνικής πραγματικότητας. το New york entertainment Group προσέφερε την απα-
ραίτητη στήριξη, καθοδήγηση και τεχνογνωσία που χρειαζόταν, για να μπορέσει το Red City να αποκτήσει
έναν γνήσια διεθνή χαρακτήρα, χωρίς συμβιβασμούς ως προς την αισθητική, τη θεματολογία και την εντο-
πιότητα του.

Πώς λειτούργησε η ποίηση του Ντίνου Χριστιανόπουλου και της Μαρίας Ταταράκη στη σύλληψη
της ιδέας της ταινίας αλλά και στη τελική υλοποίηση της;
η ποίηση ήταν η πρωταρχική μαγιά και ο μίτος της αριάδνης κατά τη δημιουργία του Red City. οι χαρακτήρες,
οι καταστάσεις, τα τοπία, τα μοτίβα, οι φωτοσκιάσεις, ακόμα και η ίδια η δομή της αφήγησης, αντλούνται
από την ποιητική μυθολογία του ντίνου Χριστιανόπουλου και της μαρίας ταταράκη. η ταινία εξερευνά τον
γεωμετρικό τόπο στον οποίο αυτά τα δυο ποιητικά σύμπαντα τέμνονται. θεώρησα ότι μόνο μια τέτοια
άχρονη συγχρονικότητα έχει το απαιτούμενο ηθικό εκτόπισμα ώστε να αντιπαραβληθεί γόνιμα με την σύγ-
χρονη ελληνική πραγματικότητα, επιτρέποντας να διαφανούν αισθητικές αξίες που αντιστέκονται στην
ισοπέδωση της ιδιαιτερότητάς μας.

RED CITY
Mάνος Tσίζεκ

το έπος του ομήρου γίνεται μια αστείρευτη δεξαμενή μοτίβων και ιδεών για έναν βρετανό
σκηνοθέτη με σπουδές κλασικής ιστορίας, που εξηγεί, με την πρώτη του ταινία μεγάλου μήκους,
γιατί πιστεύει «ότι κάθε άνθρωπος πρέπει να διαβάσει την οδύσσεια έστω μια φορά στη ζωή του». 

Τι σας οδήγησε στην «ελληνική» θεματολογία;
υποθέτω ότι όλα ξεκίνησαν όταν ως παιδί γνώρισα την ελληνική μυθολογία, και από τότε είμαι μαγεμένος. επίσης,
ταξιδεύω στην ελλάδα κάθε καλοκαίρι από τα 19 μου. η ιδέα του σεναρίου προέκυψε όταν σπούδαζα ιστορία της
κλασικής αρχαιότητας στο πανεπιστήμιο. Διάλεξα τον τηλέμαχο γιατί πάντα τον θεωρούσα συναρπαστικό και υπο-
τιμημένο χαρακτήρα. ςτο έπος είναι ένα μικρό πιόνι, αλλά εμπλουτίζει την ιστορία  με συναίσθημα και δραματικότητα.
το επιτακτικό θέμα του χαρακτήρα, γιατί μ’αυτό ασχολείται η ταινία μας, είναι η αναζήτηση της «ταυτότητάς» του.
Ήθελα ο δυτικός κόσμος να ταυτιστεί και θυμηθεί τις ρίζες του στην ελλάδα. 

Η ταινία σας είναι συμπαραγωγή Ελλάδας και Μεγάλης Βρετανίας. Πώς ήταν η συνεργασία και πως λειτούρ-
γησαν αυτές οι δυναμικές στα γυρίσματα;
Όπως και ο κεντρικός χαρακτήρας είναι  Έλληνας κατά το ήμισυ, έτσι είναι κι η ταινία. Όσοι συναντήσαμε στην
ελλάδα ήταν φιλόξενοι και προσπάθησαν να διευκολύνουν αυτό που κάναμε. ο πρωταγωνιστής της ταινίας, κων-
σταντίνος μαρκουλάκης, ήταν πολύ σεμνός στη συνεργασία μας, που αποτέλεσε μια από τις καλύτερες εμπειρίες
της ζωής μου. Για να είμαι ειλικρινής, η αγγλία μου φαίνεται τώρα αρκετά κρύα και αφιλόξενη. κανένας δεν ήθελε να
μας βοηθήσει χωρίς αντάλλαγμα, ενώ στην ελλάδα ο κόσμος προσέφερε αντικείμενα, χώρους ή μια βάρκα απ’ την
καλή του την καρδιά. 

Στην ταινία δουλέψατε ως σκηνοθέτης, σεναριογράφος, μοντέρ και παραγωγός – έχετε ιδρύσει τη δική σας
εταιρία παραγωγής, Matchbox Productions. Πώς αντιμετωπίσατε τους διαφορετικούς σας ρόλους;
Aν και αυτοί προέκυψαν εξ ανάγκης, θέλω να πειραματίζομαι, κι είναι σημαντικό να γνωρίσω όλα τα στάδια της δη-
μιουργίας μιας ταινίας. Ένα από τα  βασικά εργαλεία για να γίνεις σκηνοθέτης είναι να καταλάβεις πώς γίνεται το
μοντάζ. αν δεν μπορείς να κινηματογραφήσεις υλικό που μπορεί να μονταριστεί μαζί, τότε δεν θα καταφέρεις ποτέ
να κάνεις δημιουργήσεις μια καλή ταινία. το δυσκολότερο απ’ όλα ήταν να διευθύνω μια επιχείρηση και να εξασφαλίσω
χρηματοδότηση. υπήρχαν βράδια που, ενώ σκηνοθετούσα όλη μέρα, ξενυχτούσα απαντώντας σε email και προ-
σπαθώντας να κλείσω φώτα για το γύρισμα ή να πείσω έναν ηθοποιό ή ένα φίλο να έρθει να μαγειρέψει για το συ-
νεργείο – αλλά αυτή είναι η φύση του ανεξάρτητου κινηματογράφου. Aλλά στο μέλλον, μόνο σκηνοθεσία.

THE TELEMACHY
Alexander Nally

ΕΛΛΗνικΕσ ταΙνΙες #2
Ποιες είναι οι κινηματογραφικές εικόνες που παράγονται στην Eλλάδα της βαθιάς οικονομικής ύφεσης και της γενικότερης κρίσης; 
Tρεις απ’ αυτές κάνουν πρεμιέρα στο 53ο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, στις 4 και 5/11. Oι σκηνοθέτες τους εξηγούν τους λόγους 
και τους τρόπους του εγχειρήματός τους, στην Eλένη Aνδρουτσοπούλου
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Έχετε υπογράψει τέσσερις ταινίες που
έχουν χαρακτηριστεί αιρετικές, ανα-
τρεπτικές. Για κάποιους, ακόμη και
υπερβολικές. Δυστυχώς οι μέρες που
ζούμε απέδειξαν πως αυτό που έμοι-
αζε «υπερβολικό» κάποτε, αποτελεί
σκληρή πραγματικότητα σήμερα. Αι-
σθάνεστε δικαιωμένος; Θυμωμένος;
Και πώς συνεχίζετε; 
η ελλάδα είναι ένα εσωτερικό οικόπεδο
που δεν αρέσκεται στις αλλαγές. μην ξε-
χνάτε ότι έχουμε περάσει τουρκοκρατία,
δικτατορίες, πολέμους, εμφύλιο και μετά
πάλι δικτατορίες. αυτό μας άφησε μακριά
από μεγάλες πολιτιστικές αλλαγές που συ-
νέβησαν στην ευρώπη, όπως η αναγέν-
νηση, ο Διαφωτισμός ή ο μάης του ΄68. το
έργο ενός δημιουργού όμως οφείλει να εί-
ναι πανανθρώπινο και να μην εγκλωβίζεται
στα προβλήματα της κάθε χώρας. Έτσι, στη
δική μου περίπτωση, ενώ εντός της χώρας
μού δημιουργούσαν προβλήματα, στο εξω-
τερικό η πορεία μου ήταν συνεχώς ανοδική.
εξάλλου ένας δημιουργός οφείλει να κρα-
τάει συναισθηματικές αποστάσεις από το
έργο του και να κοιτάζει μπροστά.

Το σινεμά που κάνετε είναι πυκνό σε
ιδέες, βαθιά πολιτικό. Την ίδια στιγμή,

μιλά για το τέλος των ιδεολογιών, για μια
ανθρώπινη κοινωνία σε βαθιά κρίση, κι
όχι απλώς οικονομική. Πώς συμβιβάζετε
στην τέχνη σας τους δυο αυτούς πόλους;
Και πόσο σας ενδιαφέρει το γεγονός ότι
εκ προοιμίου το κοινό για ένα τέτοιο
άβολο σινεμά μειώνεται όσο αυτό για το
οποίο μιλάτε κερδίζει έδαφος;
εδώ και καιρό αναφέρομαι στην παγκο-
σμιοποίηση ως ένα σύστημα ολοκληρωτι-
σμού, σαν ένα νεοφασισμό που έρχεται
καλπάζοντας, διότι οι άνθρωποι είμαστε
όμοιοι και ίσοι μόνο απέναντι στο νόμο,
ενώ σε όλα τα άλλα είμαστε διαφορετικοί
– αυτή είναι η βάση της δημοκρατίας. ςε
μια παγκοσμιοποιημένη κοινωνία, ο παρά-
γοντας οικονομία έχει μεγαλύτερη αξία από
την πολιτική, την παιδεία και τον πολιτισμό.
αυτό όμως οδηγεί σε συντριβή τον άν-
θρωπο και την κοινωνία, γιατί όλοι είμαστε
«καταδικασμένοι» στις μεγάλες αξίες. Δυ-
στυχώς το σινεμά παρασύρεται από αυτή
τη συντριβή, με αποτέλεσμα να έχουμε ται-
νίες «κλώνους» που το κοινό ακολουθεί μα-
ζικά, κάτι που δυστυχώς υποστηρίζεται και
από τα μεγάλα φεστιβάλ και τους δημοσιο-
γράφους.

Ποιες θα λέγατε ότι είναι οι καλλιτεχνι-

κές, αισθητικές, ιδεολογικές αναφορές
του κινηματογράφου σας; Και νιώθετε
ότι υπάρχουν εκεί έξω συνοδοιπόροι
στον δρόμο σας; 
Δεν πιστεύω στις συλλογικές επαναστάσεις,
αλλά στις προσωπικές. εξάλλου ο κάθε δη-
μιουργός βλέπει τον κόσμο μέσα από το
δικό του παράθυρο και πρέπει να αντέχει
το βάρος αυτής του της επιλογής. είμαι ένας
άνθρωπος που είδα το έργο μεγάλων σκη-
νοθετών στο θέατρο, όπως του κλάους
Γκρούμπερ, του ταντέους κάντορ ή στο σι-
νεμά του καρλ ντράγιερ, του Φεντερίκο
Φελίνι, του ςεργκέι αϊζενστάιν, όμως πα-
ρόλα αυτά, επηρεάστηκα εξίσου και από
την καθημερινότητα. είμαι παρατηρητής,
ξέρετε.

Τι σας ωθεί να κάνετε σινεμά; Και μάλι-
στα υπό συνθήκες που πλέον στη χώρα
μας και για τον κινηματογράφο που υπη-
ρετείτε, πολύ απέχουν από τις ιδανικές;
Από πού αντλείτε δύναμη; Πόσο μάλλον
όταν η επόμενη ταινία σας μοιάζει πα-
ράτολμα φιλόδοξη...
Δεν υπάρχουν ιδανικές συνθήκες για να κά-
νει κανείς σινεμά, γιατί αυτό που κάνουμε
είναι να παίρνουμε το αόρατο και να το κά-
νουμε ορατό. να μετατρέπουμε κατά κά-

ποιο τρόπο την καθημερινότητα σε κάτι το
επικό. Δεν πρέπει να περιμένουμε από τους
άλλους, αλλά να τους εμπνέουμε. 

Τι να περιμένουμε από την επόμενη ται-
νία σας, Φράνκενσταϊν: Η Οδύσσεια του
θανάτου; Γιατί διαλέξατε να μεταφέρετε
ακόμη μια φορά την ιστορία του Φράν-
κενσταϊν; 
πολλοί άνθρωποι αγνοούν ότι η μαίρη ςέ-
λεϊ, η συγγραφέας του Φράνκενσταϊν, καθώς
και ο άντρας της, ο ποιητής πέρσι ςέλεϊ,
ανήκουν στη ρομαντική παράδοση. είναι
ένα μυθιστόρημα που έθεσε υπαρξιακά, φι-
λοσοφικά και επιστημονικά ερωτήματα που
ως τώρα αγνοήθηκαν στις κινηματογραφι-
κές μεταφορές. θα είναι μια πρωτότυπη με-
ταφορά και ευτυχώς έχω δίπλα μου μεγάλες
προσωπικότητες του σινεμά όπως ο ςιγκέ-
ρου ουμεμπαγιάσι στην μουσική, ο πανα-
γιώτης ράππας στα ειδικά εφέ και ο ςτίβεν
μπέρκοφ στο καστ, καθώς και μια σειρά
άλλων συνεργατών και ηθοποιών που θα
ανακοινωθούν σύντομα.

Σε τι ελπίζετε; Κι όχι μόνο σε όσα αφο-
ρούν στο σινεμά; 
ςτο αύριο. κι αν γεννιόμουν αύριο, πάλι στο
αύριο θα έλπιζα.

ΚΩΣΤΑΣ ΖΑΠΑΣ

“ΕΛΠιζΩ ςτο αυρΙο“
ςυνέντευξη στον Γιώργο κρασσακόπουλο

Στο Uncut Family μάς έδωσε τις «κομμένες σκηνές» 
από τη μυστική ζωή μιας πυρηνικής οικογένειας. 

Στο Last Porn Movie μάς έβαλε να
κρυφοκοιτάξουμε το βίαιο κόσμο της

πορνογραφίας. Στην επόμενη ταινία
του, συμπαραγωγή με την εταιρεία

παραγωγής Zentropa που έκανε
γνωστή ο Λαρς Φον Τρίερ, ένας
πατέρας εκμεταλλεύεται σκληρά
τα δυο παιδιά του για ιδιοτελή
συμφέροντα. Στην Ανταρσία της
Κόκκινης Μαρίας, μας εξοικειώνει

με την κουλτούρα του περιθωρίου
μιας ελληνικής πόλης. Ο έλληνας

σκηνοθέτης που μας συστήνει φέτος
το πρόγραμμα «Νυχτερινές Εικόνες»,

έχει διαμορφώσει μια εξπρεσιονιστική,
χαρακτηριστική για την αψύτητά της, φόρμα

και μιλά για τον κυνισμό της εποχής που μοιάζει να
νοθεύει ακόμα και τους δεσμούς αίματος. 

NIGHT
VIEWS



ματΙες ςτα βαΛκανια #2
Μια ταινία από την Τουρκία χρησιμοποιεί το φυσικό περιβάλλον ως φόντο για μια διαμάχη γύρω από τη νομή και την κατοχή εδαφών, σε ένα 
οικογενειακό δράμα με στοιχεία γουέστερν και αρκετό σαρκασμό. Κι άλλη μια από τη Σερβία σοκάρει με την καταγραφή της σκληρής πραγματικότητας 
στις φτωχικές περιοχές του Βελιγραδίου. Ο κινηματογράφος στα Βαλκάνια έχει πολλά πρόσωπα, όπως ακριβώς και η ζωή.

Πέρα απ’ το λόφο κρύβονται νομάδες,
αόρατοι εχθροί, αλλά κι ένα πρόσωπο
της γειτονικής τουρκίας που δεν
βλέπουμε συχνά. ςτην πρώτη μεγάλου
μήκους ταινία του τούρκου εμίν αλπέρ,
με ευδιάκριτα τα γουέστερν στοιχεία, τα
μέλη μιας οικογένειας, άνδρες
διαφορετικών γενεών και καταβολών και
κοινωνικών θέσεων, συναντιούνται σ’
ένα φαινομενικά ειδυλλιακό τοπίο δίπλα
στη φύση. η ταινία συμμετείχε στο
φόρουμ συμπαραγωγών Crossroads και
στο πρόγραμμα προβολών της αγοράς,
«works in Progress», λίγο πριν ταξιδέψει
στα φεστιβάλ του κόσμου, από το
Βερολίνο ώς την κωνσταντινούπολη, 
και συλλέξει πολλά βραβεία. 
ςυνέντευξη στην Γκέλυ μαδεμλή

Πώς προέκυψε η αρχική ιδέα; 
η αρχική ιδέα είναι προέκταση των παιδικών
μου αναμνήσεων. Έγραψα μια πρώτη εκδοχή
του σεναρίου περίπου 15 χρόνια πριν, για μια
οικογένεια που περνά μια μέρα σε μια απο-
μακρυσμένη ορεινή περιοχή. οπότε ήταν κάτι
σαν οικογενειακό δράμα. ξανασυνάντησα αυ-
τήν την ιστορία που είχα γράψει, και την ξα-
νάγραψα. ςυνειδητοποίησα τα αλληγορικά
στοιχεία της και έδωσα έμφαση εκεί. Για πα-
ράδειγμα, στην πρώτη βερσιόν, δεν υπήρχαν
νομάδες. 

Τοποθετείτε την ιστορία στην Ανατολία. Συν-
δέεστε με την περιοχή με κάποιον τρόπο;
ναι, βρίσκεται πολύ κοντά στην πόλη όπου με-
γάλωσα. Ήταν στο μυαλό μου από την αρχή.
η ιστορία αναπτύχθηκε σύμφωνα με τις ιδιαι-
τερότητες της τοποθεσίας. το τοπίο ταιριάζει
απολύτως με την παρανοϊκή ατμόσφαιρα της
ταινίας. 

Η ταινία σχολιάζει και το εύκολο είναι κανείς
να παρεκκλίνει από το δρόμο της λογικής και
να βρεθεί σε απόλυτη παράνοια: τι θέση έχει
αυτό το σχόλιο στην αλληγορία σας; 
νομίζω πως η ιστορία είναι δυναμική. ξεκινά
σαν να ήταν μια ιστορία χαμηλών τόνων για μια
οικογένεια, αλλά στην πορεία η ανάπτυξη της
πλοκής ξεκαθαρίζει πως κάθε χαρακτήρας έχει
τη θέση του σε μια μεταφορική εικόνα. ο Κυνό-
δοντας, για παράδειγμα, είναι μια αλληγορία απ’
το πρώτο ώς το τελευταίο λεπτό του. ςτο Πέρα
απ’ το λόφο, νομίζω ότι δεν μπορείς να μαντέψεις
εύκολα ποια θα είναι η κατάληξη. 

Γιατί επιλέξατε να αναφερθείτε σε συμβάσεις
των ταινιών γουέστερν; 
Ήθελα να δώσω έναν επικό τόνο, αλλά και να
παίξω και λίγο στο τέλος. η εικονογραφία των
γουέστερν ταίριαζε σ’ αυτές μου τις προθέσεις.
Για να είμαι ειλικρινής, δεν το σκεφτόμουν στην
αρχή. Ώσπου, στο στάδιο του ρεπεράζ ο ενίς,
ένας από τους παραγωγούς, παρατήρησε πως
το μέρος όπου βρισκόμασταν έμοιαζε με φυσικό
σκηνικό γουέστερν, κι αυτό μας έκανε να δούμε
την ιστορία μ’ άλλο μάτι και ν’ απομακρυνθούμε
απ’ το αρχικό ρεαλιστικό τόνο. ο Φαΐκ, ο pater
familias, θυμίζει τους περήφανους λευκούς με-
γαλοκτηνοτρόφους των γουέστερν. αλλά φυ-
σικά, η ειρωνεία της ταινίας υπονομεύει κάθε
μεγαλεπήβολη χειρονομία.

Η ταινία βραβεύτηκε, μεταξύ άλλων, και στο
Φεστιβάλ Κωνσταντινούπολης. Τι αντιδρά-
σεις είχατε από το τουρκικό κοινό και πώς
σας φαίνεται η τάση της διεθνούς κριτικής
να διακρίνει ένα κινηματογραφικό νέο κύμα;
Δυστυχώς στην τουρκία, οι κριτικοί δεν γρά-
φουν για την ταινία όταν την βλέπουν. περιμέ-

νουν τη διανομή. το Δεκέμβριο θα διαβάσω τα
άρθρα στις εφημερίδες. Δεν νομίζω όμως ότι
θα προκαλέσει περαιτέρω συζήτηση. αλλά απ’
όσα ξέρω, από σκόρπια σχόλια, η ταινία τους
άρεσε. επίσης, δεν έγιναν συσχετισμοί με αυτό
το νέο κύμα. ασφαλώς, όλοι οι κριτικοί πετούν
σε κάποια φάση το όνομα του νουρί μπιλγκέ
τζεϊλαν, ως σημείο αναφοράς για όλους τους
νέους σκηνοθέτες. αισθητικά, νιώθω την επιρ-
ροή του. τα δικό θέμα μου, όμως, είναι πολύ
διαφορετικό. 

Ο θεωρητικός Στιούαρτ Χωλ υποστηρίζει
πως στη Νότια Ευρώπη, η γεωμορφολογία
της περιοχής είναι μια από τις σημαντικότε-
ρες μεταβλητές για τη διαμόρφωση της κουλ-
τούρας του «πάντα φταίει ο γείτονας», γιατί
ένας εχθρός πάντα κρυβόταν πίσω από το
διπλανό βουνό. Έχετε διδακτορικό στην ιστο-
ρία: τι έκταση βλέπετε να καταλαμβάνει στη
σύγχρονη πολιτική σκηνή της χώρας ο λόγος
περί εδαφικής κυριαρχίας; 
καταλαβαίνω τι εννοεί ο Χωλ. Δεν είμαι σίγου-
ρος. η γη είναι, φυσικά, σημαντική. Όπως συμ-
βαίνει με τους αγρότες, για τους οποίους η γη
είναι το παν, μπορεί η γη να είναι το παν και για
τα κράτη. αν και αυτό είναι ανόητο. ςε έναν
βιομηχανοποιημένο, ακόμα και μετα-βιομηχα-
νικό κόσμο, η γη δεν θα έπρεπε να είναι τόσο
σημαντική. αλλά έχει περισσότερο συμβολική
δύναμη για τα κράτη και τους λογής εθνικι-
σμούς. κανείς δεν το ξέρει αυτό καλύτερα από
τους Έλληνες και τους τούρκους. αλλά η επίρ-
ριψη ευθυνών σε άλλους, ως αμυντικός μηχα-
νισμός που επιστρατεύεις για να αποφύγεις ν’
αντιμετωπίσεις τον εαυτό σου, είναι ένα οικου-
μενικό ζήτημα. το βλέπεις παντού, ακόμα και
στην καθημερινή ζωή. 

ΠΕρα αΠ’ το ΛοΦο
Εμίν Αλπέρ

κιοΦτΕ γουΕστΕρν

στιγμιοτυΠο
Μάγια Μίλος

l Ένα δράμα ενηλικίωσης και αναζήτησης ταυτότητας που διαδραματίζεται
στα φτωχά προάστια του Βελιγραδίου.

l λόγω της σκληρής γλώσσας και των σκηνών ωμής βίας, χρήσης παράνο-
μων ουσιών και «πορνογραφίας», όπως τις χαρακτήρισαν, η ταινία κατα-
κρίθηκε έντονα και απαγορεύτηκε από το υπουργείο πολιτισμού της ρω-
σίας. Όπως δήλωσε ο υπουργός πολιτισμού Ιβάν ντεμίντοφ «δεν είναι
δυνατόν να κυκλοφορούν τέτοιες ταινίες σε μια χριστιανική κοινωνία όπως
η ρωσική».

l ςτη μάγια αρέσει να παίζει με τα όρια. η νεαρή σκηνοθέτρια γεννήθηκε
στο Βελιγράδι το 1983 και σπούδασε κινηματογράφο στο πανεπιστήμιο
τεχνών του Βελιγραδίου το 2008. Έχει σκηνοθετήσει 11 ταινίες μικρού μή-
κους, μεταξύ των οποίων η Si tu t’imagine (2004), με θέμα την ερωτική επι-
θυμία και την αναζήτηση του πάθους έχοντας ως φόντο μια ιστορία εμπο-
ρίας λευκής σαρκός. 

«αυτό που μ’ ενδιαφέρει στις ταινίες μου είναι να προβάλω το κοινωνικό
στοιχείο. θέλω να αφηγούμαι ιστορίες για ανθρώπους που ζουν σε μια κοι-
νωνία με πολλά προβλήματα και να δείχνω το πώς αυτά καθορίζουν τις ζωές
τους». Μάγια Μίλος

Η ΩμοτΗτα 
τΩν ΠραγματΩν
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Γνωρίζουμε περιπτώσεις διώξεων και συλλήψεων σκηνοθετών και παραγωγών στο Ιράν, όπως ο Τζαφάρ
Παναχί και η Καταγιούν Σαχαμπί, και υποθέτουμε πως το ίδιο θα ισχύει και για πολλούς άλλους για τους
οποίους δεν ακούμε. Πώς θα βρουν το κουράγιο οι νέοι και ταλαντούχοι να συνεχίζουν να δημιουργούν; 
Για να είμαι ειλικρινής, κι εγώ δεν ξέρω πώς συνεχίζουν να βρίσκουν κουράγιο όσοι είναι στο Ιράν. οι
τρέχουσες συνθήκες είναι καταστροφικές. ανησυχώ πραγματικά για το μέλλον του ιρανικού κινηματογρά-
φου.

Σε ποιο βαθμό είναι αυτοβιογραφικη ταινία η Εποχή του Ρινόκερου; Η προσωπική εμπειρία της
εξορίας σας, πώς καθόρισε τη διαδικασία της δημιουργίας πρώτης ταινίας που κάνατε αφού φύγατε
από το Ιράν; 
Όλες οι ιστορίες του κεντρικού ήρωα, καμανγκάρ, και οι αναμνήσεις μου από αυτόν με τράβηξαν και
φτιάχνοντας αυτή την ταινία... ναι, ένιωσα μια σύνδεση ανάμεσα στη ζωή μου και τη δική του. η προσπάθειά
μου να επαναπροσδιορίσω τον εαυτό μου, αφού ένιωθα σαν να είχα πεθάνει, κατά κάποιον τρόπο, αυτό
ήταν που καθόρισε τη ζωή μου τα τελευταία τέσσερα χρόνια. και ήταν εξαιρετικά δύσκολο να εργαστώ από
τον τόπο εξορίας μου, μακριά από την πατρίδα μου και από όλα όσα ήξερα τόσο καλά. Γι’  αυτό το λόγο,
έγινα πια ένας διαφορετικός άνθρωπος. τώρα πια έχω μια καινούργια ζωή – κι έτσι έφτασα να λέω πως,
αυτές τις ημέρες γιορτάζω τα... τέταρτα γενέθλιά μου! θα δείτε τα αποτελέσματα αυτής της διαδι-
κασίας και στην επόμενη ταινία μου!

Γιατί επιλέξατε την Μόνικα Μπελούτσι για το ρόλο της Μίνα στην Εποχή του Ρινόκε-
ρου; 
η μόνικα είναι καλή ηθοποιός, ήθελα από καιρό να δουλέψω μαζί της. και μοιάζει Ιρανή.

Τι θα συμβουλεύατε ένα νέο ιρανό σκηνοθέτη που θέλει να είναι ελεύθερος να δη-
μιουργήσει, αλλά διστάζει, από φόβο για τις Ιρανικές αρχές; Και επίσης, τι συμβουλή
θα δίνατε σ’ έναν Έλληνα νέο σκηνοθέτη που πασχίζει να δημιουργήσει σε μια
χώρα που βρίσκεται σε κρίση;
ςτρέψτε απλώς το βλέμμα σας στις γειτονικές χώρες. το να κάνει κανείς ταινίες στο Ιράκ
ή στο αφγανιστάν είναι πιο εύκολο, ενώ παράλληλα δίνει βοήθεια στις τοπικές κοινωνίες.
κοιτάξτε πέρα από τη χώρα σας και θα δείτε να προβάλλουν ατελείωτες δυνατότητες. 

Τώρα που ζήσατε την εμπειρία της σκηνοθεσίας μιας ταινίας ως εξόριστος, τι κρύβει
το μέλλον για έναν εκπατρισμένο σκηνοθέτη; Μετά τα άλογα, τις χελώνες, τις γάτες
και τους ρινόκερους, ποιο ζώο θα βρει θέση στον τίτλο της επόμενης ταινίας σας; 
Έχω διάφορα σχέδια κατά νου. Ένα από αυτά έχει να κάνει με σκύλους. οπότε, υποθέτω
σειρά έχουν οι σκύλοι, καιρός ήταν! 

Στο παρελθόν έχετε πει ότι αν δεν ήσασταν σκηνοθέτης, θα ήσασταν μου-
σικός...
ναι, ακόμα το πιστεύω αυτό. θα ήθελα πολύ να ακολουθήσω το πάθος μου
για τη μουσική. Δυστυχώς όμως οι καιροί δεν μου επιτρέπουν να εκπλη-
ρώσω όλα μου τα όνειρα.

ματΙες ςτα βαΛκανια #2

ποΙοΙ ςτο Ιραν ΦοΒουνταΙ
τουσ σκΗνοΘΕτΕσ; 
ςυνέντευξη στον θάνο ςταυρόπουλο

Δώδεκα χρόνια πριν, τα Μεθυσμένα Άλογα έφεραν στο κοινό του Φεστιβάλ θεσσαλονίκης εικόνες από μια
δυσπρόσιτη περιοχή του πλανήτη – τα σύνορα του Ιρανικού κουρδιστάν με το Ιράκ, τη γενέτειρα του τότε
πρωτοεμφανιζόμενου σκηνοθέτη. πολλά πράγματα έχουν αλλάξει από το 2000, τόσο στην πολιτική κατάσταση της
περιοχής, όσο και στην καλλιτεχνική πορεία του μπαχμάν Γκομπαντί. ο βοηθός σκηνοθέτη του αμπάς κιαροστάμι
στο Ο άνεμος θα μας πάρει έγινε ο πρώτος κούρδος που κατάφερε να γυρίσει ταινίες στο Ιράν, αλλά έφυγε από τη
χώρα το 2009, δεχόμενος πιέσεις από μυστικές υπηρεσίες. Η εποχή του Ρινόκερου, η τελευταία ταινία του, γυρίστηκε
στην τουρκία και θα προβληθεί την κυριακή 4 νοεμβρίου στις 20.00 στο ολύμπιον, στην τιμητική εκδήλωση για το
αφιέρωμα των ανοιχτών οριζόντων. 

κοΙτAξτε 
ΠEρα αΠO
τη Χωρα
ςας 
και Θα
ΔΕIτΕ να 
προΒAλ-
λουν 
ατΕΛΕI-
ΩτΕσ 
ΔυνατO-
τητες

Μπαχμάν Γκομπαντί
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άξη; Μα αυτό είναι για τους Γερμανούς! αυτό απαντούσε ο ιδρυτής της Γαλλικής ταινιοθήκης, ανρί λανγκλουά, όταν
τον ρωτούσαν για τη στρατηγική του ιδρύματος που έδωσε τον ορισμό του σινεφίλ στην ευρώπη. το 1935, δυο
φανατικοί κινηματογραφόφιλοι, η κριτικός κινηματογράφου Άιρις μπάρι και ο σύζυγός της, τζον Άμποτ, ίδρυσαν το
πρώτο αρχείο κινηματογράφου στον κόσμο – ακόμα κι αν αυτό στεγάστηκε σε μια μικρή αποθήκη στο μητροπολιτικό

μουσείου μοντέρντας τέχνης στη νέα υόρκη. το ζευγάρι έβρισκε στα σκουπίδια, κυριολεκτικά και μεταφορικά, μπομπίνες
φιλμ που έμοιαζαν περιττές στη μεσοπολεμική εποχή. Ένα χρόνο αργότερα, ο λανγκλουά και ο σκηνοθέτης Ζωρζ Φρανζού
(Μάτια δίχως πρόσωπο) ίδρυσαν τη Γαλλική ταινιοθήκη, σώζοντας οπτικό υλικό από βέβαιη καταστροφή από τις γερμανικές
δυνάμεις κατοχής. το φετινό νοέμβριο ήρθε η σειρά της θεσσαλονίκης να αποκτήσει τη δική της ταινιοθήκη, «μια ανάγκη
αλληλένδετη με την πρόοδο του πολιτισμού και του κινηματογράφου, σε μια πόλη που διαθέτει εξαιρετική παράδοση στη
στήριξη του σινεμά», σύμφωνα με τα λόγια του Διευθυντή του Φεστιβάλ, κ. Δημήτρη εϊπίδη. τα προγράμματα, βασισμένα
στο υλικό που παρείχε το στούντιο «παράλληλο κύκλωμα» θα ανακοινώνονται σε μηνιαία βάση, τόσο μέσα από τον τύπο
όσο και από ειδικά έντυπα. οι δράσεις της ταινιοθήκης ξεκινούν με το αφιέρωμα Η κινηματογραφική ζωή της ζωγραφικής,
που απαρτίζεται από ταινίες με θέμα τη ζωή και το έργο μεγάλων εικαστικών καλλιτεχνών, αλλά και με μια έκθεση φωτο-
γραφίας, που βρίσκεται στον πρώτο όροφο της αποθήκης Γ. η είσοδος για τις προβολές κατά τη διάρκεια του έτους θα
είναι 3 ευρώ για μέλη, 4 για μη μέλη, ενώ η κάρτα μέλους θα κοστίζει μόλις 1 ευρώ.

ταινιοΘΗκΗ τΗσ
ΘΕσσαΛονικΗσ 

της Γκέλυς μαδεμλή

κΩστασ γαβρασ

Η ιστορια μιασ ΕΠοχΗσ
στΗ μΕγαΛΗ οΘονΗ
ο έλληνας σκηνοθέτης και διευθυντής της γαλλικής Cinémathèque βρέθηκε στη θεσσαλονίκη, όχι μόνο
για να παρουσιάσει την τελευταία του ταινία, Le Capital, αλλά επίσης και για να χαιρετίσει την ταινιοθήκη
της θεσσαλονίκης, που εγκαινιάζει αυτήν την εβδομάδα τη λειτουργία της με ειδικές προβολές στο
μουσείο κινηματογράφου, όπου και θα στεγάζεται, και μια έκθεση φωτογραφίας στην αποθήκη Γ.

συνέντευξη στην Γκέλυ μαδεμλή

Ποιο είναι για σας το πρώτο μέλημα μιας ταινιο-
θήκης στη σημερινή εποχή;
ο ρόλος μιας ταινιοθήκης είναι να βρίσκει τις εικόνες
μιας εποχής, να τις σώζει και κυρίως να τις δείχνει,
και μάλιστα σε καλή κατάσταση. επίσης να τις δείχνει,
όχι σε μικρές οθόνες, αλλά σε μεγάλες, γιατί η σχέση
που αναπτύσσει κανείς με αυτό που βλέπει είναι εν-
τελώς διαφορετική. Γνωρίζοντας τις ταινίες του πα-
ρελθόντος, καθορίζεις πιο καλά το μέλλον σου. αυτή
είναι η φιλοσοφία, τουλάχιστον, της Γαλλικής ταινιο-
θήκης.

Βρεθήκατε στη θέση του Προέδρου της ταινιοθή-
κης πέντε χρόνια μετά το θάνατο του ιδρυτή της,
Ανρί Λανγκλουά. Ποιο είναι το κληροδότημα που
παραλάβατε; 
ο λανγκλουά έβαλε τις βάσεις για τη μετέπειτα δρα-
στηριότητά της, γιατι ήταν υπέρμαχος της διάσωσης
της κάθε ταινίας. Δεν ήθελε να κάνει διακρίσεις. κά-
ποια ταινία που σήμερα είναι αισθητικά πρωτοπο-
ριακή, αύριο μπορεί να μην είναι, και το αντίστροφο.
αυτό ισχύει και στον τομέα της προβολής, αλλά και
στο τομέα της συντήρησης. 

Πώς ήταν η μετάβαση στην ψηφιακή εποχή; 
το ψηφιακό έχει ένα μεγάλο πρόβλημα σε ό,τι αφορά
την συντήρηση των ταινιών. μια ταινία αντέχει σε
ψηφιακό φορμά για 10-15 χρόνια, αλλά μετά σβήνε-
ται, και πρέπει να ξαναγίνει απ’ την αρχή! Γι’ αυτό το
λόγο ψάχνουμε να βρούμε μια λύση, προς το παρόν
περνάμε αυτές τις ταινίες σε φιλμ, γιατί η εμπειρία
μας μάς έχει δείξει πως για 70-80 χρόνια μπορούμε
να έχουμε πολύ καλή απόδοση μιας κόπιας. 

Και τα προβλήματα αποθήκευσης που ανακύ-
πτουν; 
Φυσικά, έχουμε πολλά προβλήματα, γιατί οι μπομπί-
νες πρέπει να φυλάσσονται σε σταθερή θερμοκρασία
και υγρασία, και οι θήκες πρέπει να ανανεώνονται
κάθε τρεις και λίγο, γιατί υφίστανται πολλές χημικές
αλλοιώσεις. αυτός όμως είναι και ο λόγος που έχουμε
200 ανθρώπους να δουλεύουν πάνω σ’ άυτό.

Βασικό θέμα κάθε ταινίας σας, άρα και της τελευ-
ταίας σας, Le Capital, που προβάλλεται στο φε-
στιβάλ, είναι το πολιτικό κλίμα της κάθε εποχής.
Ποιες είναι οι πολιτικές προεκτάσεις της λειτουρ-
γίας μιας Ταινιοθήκης;
Δεν μπορώ να μιλήσω με σιγουριά για την ταινιοθήκη,
αλλά σίγουρα μπορώ να μιλήσω για τις ταινίες, που
έχουν διαμορφώσει συνειδήσεις. 

γνΩρIζοντασ 
τΙς ταΙνiες του 
ΠαρΕΛΘOντοσ, 
καθορΙΖεΙς 
Πιο καΛα 
το μελλον ςου
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ότε όλα ήταν ταινίες: μια κινηματογραφική
επέλαση, ένας βίαιος πόλεμος με το

άσχημο μέλλον μας –έπρεπε να το κατακτή-
σουμε, να το αλλάξουμε, έπρεπε να προλά-
βουμε, να προλάβουμε, να νιώσουμε επαρ-
κείς και σ’ αυτό, και σ’ εκείνο, και στο άλλο

είδος, και στον σινεμά εκείνης της χώρας, μα και
της άλλης, και σαφώς σε όλες τις σχολές, στον εμπο -

ρικό και στον ποιοτικό και στον
ευρωπαϊκό και στον αμερικανικό
και στον ινδικό, και στις κλασικές,
και στις βωβές, και στο νουάρ,
και στην κωμωδία– σε ό,τι ήταν
εικόνα, εναλλαγή χρόνου και χώ-
ρου, σε καθετί που ήταν βλέμμα
και, εντέλει, αφήγηση. τότε, που
όλα ήταν ταινίες (κι εμείς παιδιά
που πολεμάγαμε με το άσχημο

μέλλον μας), η πόλη για μας ήταν οι αίθουσές της,
και το ασθματικό μας τρέξιμο από τη μία στην άλλη,
σχεδόν όπως αυτό των νεαρών με τα μακριά μαλλιά
και τα παλιά μηχανάκια με τις σπασμένες εξατμίσεις
που έτρεχαν διαβολεμένα από σινεμά σε σινεμά
μοιράζοντας, στα διαλείμματα, τις μπομπίνες. τους
έλεγαν καμικάζι, και πράγματι ήταν. τους περιμέ-
ναμε με αγωνία καπνίζοντας στο φουαγέ και τους
θαυμάζαμε.

Έπειτα, κι ενόσω ο πόλεμος συνεχιζόταν (με τρο-
μερές απώλειες), όλα έδειχναν να ’χουν πάρει έναν
πιο στρωτό, πιο πατημένο δρόμο, με ολοένα και
σαφέστερες επιλογές, αν και όχι κατ’ ανάγκην σο-
φότερες, και με πολλές αγάπες, και φυσικά με
ακόμη περισσότερες άγνωστες λέξεις. Όλο και πε-
ρισσότερες άγνωστες λέξεις, ένα πελώριο πεδίο
άγνωστων λέξεων. είχαμε κατακτήσει ένα τόσο δα
ύψωμα όλο κι όλο, και το κρατάγαμε με τα δόντια.
και είχαμε ήδη αρχίσει να καταλαβαίνουμε πως δεν
ήταν γραφτό να νικήσουμε το άσχημο μέλλον.

...κι έπειτα μαυρίζει και χαρακώνεται η ταινία, και
το σελιλόιντ κόβεται, και βρίσκομαι μ’ ένα δίσκο
καφέδες στο χέρι, και μ’ όλους εκείνους τούς τόσο
γνωστούς και τόσο λαμπρούς επισκέπτες της πόλης
να σερβίρω, εκεί στο ντορέ, που έρχονταν κατά
πλήθη από το αριστοτέλειον απέναντι, ξιφουλκώ -
ντας πριν καν καθίσουν. τους ήξερα, τους περίμενα
κάθε χρόνο τέτοιες μέρες, και με γοήτευαν – ακόμη
και όσοι μού ήταν αντιπαθείς. και, φυσικά, όλοι τους πέρναγαν και μέσα, στο σαλόνι
του κανελλόπουλου, και έσφιγγαν με χαμόγελα το χέρι του κυρίου τάκη, που τους
ανταπέδιδε τις φιλοφρονήσεις καθώς ανασηκωνόταν λίγο με λυγισμένα γόνατα. 

Ήμουν, κατά κάποιον τρόπο, φίλος του – εννοώ: ναι, γκαρσόνι εγώ και θαμώνας
εκείνος (καθόταν άπειρες ώρες στον καναπέ του), αλλά μαλώναμε συχνά για τα κινη-
ματογραφικά, και κάναμε και ωραία σχέδια για εκείνη την επόμενη ταινία του. εκείνη
που θα πολέμαγε το άσχημο μέλλον. το ’χα μεγάλο όνειρο να ανακατευτώ ως οτιδή-
ποτε μ’ εκείνο το φιλμ, ακόμα και σαν γκαρσόνι. Ίσως –δεν ξέρω– γι’ αυτό σταμάτησα
να πηγαίνω στο Φεστιβάλ από το ’90 και μετά.

Έπειτα (μην ξεχνάς), χάθηκε και ο τελευταίος καμικάζι. και, έπειτα, σιγουρεύτηκα
πως ποτέ, ποτέ δεν μπορούμε να νικήσουμε το άσχημο μέλλον. μόνο να πασχίζουμε
να το αφηγούμαστε.

Kαι μ’ OΛουσ 
εκεiνους τοyς 
τOσο γνΩστοYσ 
καΙ λαμπροyς 
επΙςκeπτες 
τΗσ ΠOΛΗσ να 
ςερΒiρω, εκεi ςτο 
ντορE, Που 
eρΧονταν κατA
ΠΛHΘΗ αΠO το 
αρΙςτοτeλεΙον 
αΠΕναντι, 
ξΙΦουλκωντας 
Πριν καν 
καθΙςουν. 
τουσ ΗΞΕρα, τουσ 
περΙμενα καθε 
χρονο τΕτοιΕσ 
μερες, καΙ με 
γοΗτΕυαν –
ακομη καΙ 
οσοι μου Ηταν 
αντΙπαθεΙς
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Αθανασιάδη

Ο Κυριάκος Αθανασιάδης είναι
επιμελητής εκδόσεων,
διευθυντής του διαδικτυακού
ραδιοφώνου amagiradio.com
και συγγραφέας. Σε λίγες μέρες
κυκλοφορεί το μυθιστόρημά
του Ζα Ζα, από τις εκδόσεις
του βιβλιοπωλείου Free
Thinking Zone.

γνΩμΕσ

Καμικάζι
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της αγγελικής Βέργου και της Γιάννας ςαρρή 
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συγκεκριμένοι επαγγελματίες έχουν τη δυ-
νατότητα να είναι οι πρώτοι που θα ανακα-
λύψουν ταινίες μεγάλου μήκους από την
μεσόγειο, την κεντρική ευρώπη και τα Βαλ-
κάνια, σε ένα στάδιο αμέσως πριν την ολο-
κλήρωση τους. 

το φετινό 8ο Φόρουμ ςυμπαραγωγών
Crossroads, με επικεφαλής την Marie-Pierre
Macia, επέλεξε 17 κινηματογραφικά σχέ-
δια, βάση της ποιότητας του σεναρίου, της
δημιουργικής ομάδας και των πιθανοτήτων
ολοκλήρωσης της ταινίας. οι παραγωγοί και
σκηνοθέτες αυτών των 17 κινηματογραφι-
κών σχεδίων θα έχουν την δυνατότητα να
παρουσιάσουν και να συζητήσουν τα σχέδιά
τους επίσημα και ανεπίσημα με συμπαρα-
γωγούς, διανομείς, εκπροσώπους εταιριών
πωλήσεων (sales agents) και ειδικούς κορυ-
φαίων τομέων παραγωγής.

ςκοπός της αγοράς, είναι η προώθηση
ολοκληρωμένων ταινιών, η υποστήριξη και
η δυνατότητα εύρεσης χρηματοδότησης
για τις καινούργιες παραγωγές καθώς και
η δικτύωση των ελλήνων σκηνοθετών και
παραγωγών με κορυφαίους διεθνώς επαγ-
γελματίες.

Αγορά (3-10 νοεμβρίου 2012) εί-
ναι το αναπτυξιακό κομμάτι του
Φεστιβάλ κινηματογράφου θεσ-
σαλονίκης, που συγκεντρώνει ένα
διεθνές δίκτυο επαγγελματιών και
προσφέρει το χώρο, αλλά και τις

συνθήκες για συναντήσεις, συζητήσεις και
επαγγελματικές συμφωνίες σε μια φιλόξενη
και επαγγελματική ατμόσφαιρα.

Όπως κάθε χρόνο, διανομείς, παραγωγοί,
sales agents και αντιπρόσωποι διεθνών φε-
στιβάλ συναντιούνται επίσημα και ανεπί-
σημα στους χώρους του ξενοδοχείου ηλέ-
κτρα παλάς, όπου στεγάζεται η αγορά.
Φέτος, χάρη και στη συμβολή του eςπA, οι
ξένοι επαγγελματίες θα ξεπεράσουν τους
150.

ειδικά φέτος θα παρευρεθούν αντιπρό-
σωποι από τα σημαντικότερα διεθνή φεστι-
βάλ όπως κάννες, Βερολίνο, Βενετία, και
όπως λοκάρνο, ρότερνταμ, κάρλοβι Βάρι,
εδιμβούργο, ςαράγιεβο και ςόφια θα είναι
εκεί για να επιλέξουν ταινίες από τα επιμέ-
ρους τμήματα της αγοράς.

Agora Film Market, Φόρουμ ςυμπαραγω-
γών Crossroads και Agora works in Progress

είναι οι τρεις βασικοί πυλώνες για την προ-
ώθηση της ελληνικής ταινίας και της ελλη-
νικής παραγωγής αλλά και της ευρύτερης
παραγωγής της μεσογειακής και βαλκανι-
κής περιοχής.

300 ταινίες βρίσκονται στην ψηφιοποι-
ημένη ταινιοθήκη Agora Film Market, οι
οποίες έχουν την ευκαιρία να παρουσια-
στούν σε επαγγελματίες του χώρου (εκπρο-
σώπους εταιριών πωλήσεων-sales agents,
διανομείς, εκπροσώπους φεστιβάλ), καθώς
και σε δημοσιογράφους από την ελλάδα
και το εξωτερικό. 

η Agora Film Market προωθεί την πλει-
οψηφία των ταινιών που συγκαταλέγονται
στο επίσημο πρόγραμμα του φεστιβάλ
όπως και ταινίες από τις γεωγραφικές πε-
ριοχές της κεντρικής ευρώπης, των Βαλκα-
νίων και της μεσογείου, καθώς και μια επι-
λογή ελληνικών ταινιών παραγωγής των
δύο τελευταίων ετών.

Φέτος στα Agora Works in Progress συμ-
μετέχουν 12 ταινίες, οι οποίες βρίσκονται
στην τελική τους φάση και θα προβάλουν
στους ειδικούς καλεσμένους μερικά λεπτά
από το υλικό τους. με αυτό τον τρόπο, οι

150 ΞΕνοι
ΕΠαγγΕΛ-
ματιΕσ 
300 ΨηΦΙο-
ποΙημενες
ταΙνΙες 
12 ταινιΕσ
σΕ τΕΛικΗ
ΦασΗ 
17 κΙνημα-
τοΓραΦΙκα
ςΧεΔΙα
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Φινλανδός Άκι καουρισμάκι,
αλλά και ο νταρεζάν ομιρμ-

πάγεφ, σκηνοθέτης του
Μαθητή από το καζακ-
στάν, ξαναδιαβάζουν το
Έγκλημα και Τιμωρία του
Φίοντορ ντοστογιέφσκι. ο
τούρκος Ζέκι ντεμίρκουμ-

πουζ επέλεξε ένα άλλο έργο του ρώσου
κλασικού, το Υπόγειο, και το μετέφερε
στον κόσμο του Μέσα. ο Γκάι μάντιν,
πάλι, ρίχνει μια λοξή ματιά στην οδύσσεια
του ομήρου, μέσα από την Κλειδαρό-
τρυπά του. η σχέση λογοτεχνίας και κινη-
ματογράφου έχει απασχολήσει κριτικούς,
ακαδημαϊκούς, συγγραφείς και καλλιτέ-
χνες. κάποια που κινείται ανάμεσα σε αυ-
τούς τους χώρους μοιράζεται με το
Πρώτο Πλάνο δυο σκέψεις της. 

Ερώτημα 1ο: Έβλεπε ο Όμηρος σινεμά;
Έβλεπε. και πολύ μάλιστα. αν διαβά-
σουμε μια σκηνή μάχης, για παράδειγμα,
από την ιλιαδική ραψωδία ε, θα βγάλουμε
το συμπέρασμα ότι οι τεχνικές του κινη-
ματογράφου είναι κυριολεκτικά αρχαίες.
Δεν περιμέναμε να εφευρεθεί ο κινημα-
τογράφος για να δούμε σινεμά. οι σπλά-
τερ σκηνές μάχης, η κίνηση του αφηγη-
ματικού φακού, το αφηγηματικό μοντάζ,
το ζουμάρισμα στη λεπτομέρεια και άλλα
πολλά ανιχνεύονται στο πρώτο ευρω-
παϊκό λογοτεχνικό κείμενο, την Ιλιάδα. 

ο κινηματογράφος μάς έμαθε να ανα-
γνωρίζουμε τις κινηματογραφικές τεχνι-
κές στη λογοτεχνία με τον ίδιο τρόπο που
ο τέρνερ μας έμαθε να βλέπουμε τη λον-
δρέζικη ομίχλη: μια ομίχλη που υπήρχε,
φυσικά, πριν να τη ζωγραφίσουν σε πί-

νακα. μόλις όμως ο τέρνερ την αποτύ-
πωσε με τα λάδια του, τότε την είδαμε για
πρώτη φορά. 

Ερώτημα 2ο: Υπήρχε λογοτεχνία πριν
από το σινεμά;
ακούγεται παράλογο, ε; από τον εικοστό
αιώνα και μετά, άλλαξε η πεζογραφία. Άλ-
λαξε γιατί γνώρισε το σινεμά. ςκεφτείτε
τα μυθιστορήματα του 19ου αιώνα: μα-
κρές περιγραφές, αργόσυρτα τοπία. και
μετά γεννήθηκε το αφηγηματικό μοντάζ.
Ζαπάρισμα στις σκηνές, καταιγιστική
πλοκή, νευρικές ατάκες. ποτέ ξανά δεν
θα αφιερωθεί ένα ολόκληρο κεφάλαιο
για την περιγραφή όλων των αγαλμάτων
μιας εκκλησίας, όπως έκανε ο Βίκτωρ

ουγκώ στην Παναγία των Παρισίων.
αναγνώστης και συγγραφέας έχουν

πλέον εκπαιδευτεί στο να προσλαμβά-
νουν την πραγματική πραγματικότητα,
υιοθετώντας την κινηματογραφική
οπτική. ο αναγνώστης διαβάζει και ο
συγγραφέας γράφει έχοντας στο πίσω
μέρος του μυαλού τους τον κινηματο-
γράφο. Έτσι λοιπόν, ο αναγνώστης συ-
χνά αναζητεί στη λογοτεχνία την ανα-
παραστατική αφήγηση του σινεμά. Ή
χειρότερα: τη γραμμική αναπαραστα-
τική αφήγηση της τηλεόρασης. 

και κάτι τελευταίο, προσωπικό. πηγαίνω
σινεμά, φανατικά και ιδιοτελώς. κλέβω
κόλπα. υπάρχουν σκηνές στα βιβλία μου,
που δεν θα μπορούσα να τις γράψω, αν

δεν είχα ξοδέψει ατελείωτες (εργατο)ώρες
στη μεγάλη οθόνη. ράδιο σίτυ των παιδι-
κών μου χρόνων, θυμέλη, αίας, ανατόλια,
Έσπερος, μακεδονικόν, Βακούρα, Assos-
Odeon, ολύμπιον, Φαργκάνη. ξέρω πολύ
καλά πώς μυρίζει η κάθε αίθουσα, πότε
την έβαψαν, πότε άλλαξαν καρέκλες, πότε
έκλεισε. θυμάμαι ατάκες από ταινίες που
είδα εκεί, ανεξίτηλες σκηνές. 

κι αν με ρωτήσετε τι κοινό έχει ένας
συγγραφέας με ένα σκηνοθέτη, το πρώτο
που θα σκεφτώ είναι πως και οι δύο εί-
μαστε χειρώνακτες. κοινώς, μαστόρια. 

Η Σοφία Νικολαΐδου είναι συγγραφέας. Aπό το
Mεταίχμιο, μόλις κυκλοφόρησε το νέο της μυ-
θιστόρημα Xορεύουν οι ελέφαντες.

Η μαστορικΗ τΗσ 
αΦηΓηςηςτο ημερολοΓΙο

ενος θεατη
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NTOΣTOΓIEΦΣKI ME THN ΠPΩTH
Σκηνή από την πρώτη ταινία
που σκηνοθέτησε μόνος του ο
Άκι Kαουρισμάκι, το Έγκλημα και
τιμωρία (1983).

της ςοφίας νικολαΐδου
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THESSALONIKI 
CiNÉMAthÈQUe 
iNAGUrAtiON
the thessaloniki international Film Festival
announces the inauguration of the thes-
saloniki Cinémathèque, a cultural event
for the city with the most cinephile of all
audiences. Greek auteur Costa Gavras, Pre-
sident of the French Cinémathèque, will
announce its launch; it will be appropria-
tely housed in the thessaloniki Film Mu-
seum at the pier. its year-round operations
will include lectures and open discussions,
screenings of new films, as well as presen-
tations of classic films and masterpieces
of international cinema and retrospectives. 

IN THE HOUSE 
Finnish director Aki Kaurismaki and ira-
nian Bahman Ghobadi meet up in th-
essaloniki. their very different and uni-
que oeuvres are distinct for their deep
humanity. they will meet the press and
thessaloniki audiences in press confe-
rences and in the screening rooms, di-
scussing their films with the viewers. 

TIME TO PLAY
Jacques tati’s 1967 striking film master-
piece, Playtime, will be screened for the

thessaloniki audiences, on the occasion
of the 60-year anniversary of the presti-
gious French film review Positif. the film
will be presented by eric Derobert, one
of Positif’s foremost critics, who will re-
mind us why the Monsieur hulot adven-
ture is today more timely than ever. 

IN THEIR 
OwN wOrDS:
Aki Kaurismaki
Open Horizons Tribute
My characters don’t really suffer, since
they seem to be realists in the deepest
meaning of the word. they know that
they are not living in the best possible
world, but their endless optimism makes
pessimism impossible. 

Cristian Mungiu
Balkan Survey Tribute
i am interested in finding complex, laye-
red, stories. i guess –looking backwards–
i am interested in situations and aspects
that reveal how relative our choices in
certain given situations are.

Elias Yiannakakis (Joy)
International Competition
that i have mostly made documentaries
in my career definitely influences how
Joy was made: the choice for a style that
is based on observation, rather than ex-
planation, the simplicity and minimalism
are elements inextricably linked to the
documentary genre. 

Alexander Nally (The Telemachy)
Greek Films 
i have always found telemachus a fasci-
nating and underrated character. he is a
pawn in homer’s epic poem, but floods
the story with emotion and drama. the
overriding theme of his character is his
search for identity. 

Vasily Sigarev (Living)
International Competition 
Living is not a film about death. Death is
only part of life, and not the reverse. th-
erefore it is a film about life.

Hüseyin Tabak (Your Beauty 
Is Worth Nothing) – Open Horizons
As far as i’m concerned, there is no better
protagonist than this 12-year-old boy

who had to leave his home and is im-
mediately expected to integrate into a
new school and society in a foreign co-
untry. At the same time, he mutely wat-
ches the family turmoil – he is a passive
observer, but an active sufferer. 

Manolis Damianakis 
(Kane Koummando) – Greek Films 
we have searched for our identity [as
Greeks] in foreign and unequally struc-
tured political systems and problematic
economic models, remnants of the con-
temporary western... globalized culture.
we are now given a golden opportunity
to make personal revolutions, in the way
we think and act. 

Sharon Bar-Ziv (Room 514)
Open Horizons
the film, which was inspired by real
events, is like a microcosm representing
the duality of the core values and the
beliefs of the average israeli citizen. 

Don’t miss the always fun f.ES.tival party,
Monday 5/11, at the Punto es (.es) bar re-
staurant at 21:00. it’s time to get to know
each other outside the movie theater! 

A HOME FOr CiNeMA
by Lilly Papagianni






