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Cult ή καλλιτέχνης; Το παράδειγµα του Σέιτζουν Σουζούκι θα µπορούσε, ίσως,
να αποτελέσει µια αφορµή για να λυθούν ορισµένες –δυτικού τύπου– παρεξηγή-
σεις που αφορούν στην ιστορία του ιαπωνικού κινηµατογράφου και τους δηµιουρ-
γούς του. Με πρώτη και κύρια, την παρεξήγηση που αφορά στην αντιδιαστολή των
όρων καλλιτέχνης ή τεχνίτης, ακόµα κι όταν πρόκειται για τους κορυφαίους Κου-
ροσάουα, Όζου και Μιζογκούτσι. Οι οποίοι, ίσως, δεν επιδίωξαν ποτέ τίποτα πα-
ραπάνω από το να κινηµατογραφήσουν, µε εξαιρετική επιµέλεια και «καλλιέπεια»
βέβαια, κλασικούς µύθους γνωστών αφηγηµατικών ειδών αλλά και σύγχρονες ιστο-
ρίες, µέσα από την οπτική και το ρυθµό που τους υπαγόρευε η παραδοσιακή τους
κουλτούρα. Και το έκαναν αυτό µέσα από ένα (βιοτεχνικό αρχικά και βιοµηχανικό
µετά) σύστηµα παραγωγής ψυχαγωγικών προϊόντων (που «έκλεβε» από όλες τις
τέχνες), στο οποίο οι ίδιοι εργάζονταν ως ειδικευµένοι τεχνίτες –για να βιοπορίζο-
νται και όχι για να κάνουν Τέχνη. Eνώ τα καλλιτεχνικά (µε ή χωρίς εισαγωγικά)
προσόντα τους τα ανακάλυπταν, συνήθως, όταν το έργο τους ερχόταν σε επαφή
µε τους εστέτ κάποιου ευρωπαϊκού φεστιβάλ. Όπως συνέβη και µε τον Σέιτζουν
Σουζούκι, όταν µετά από 40 εµπορικές ταινίες (β’ διαλογής/προβολής) µε την υπο-
γραφή του στη σκηνοθεσία, έκανε στροφή στον καλλιτεχνικό κινηµατογράφο και η

πρώτη ταινία της τριλογίας του Τάισο, Τσιγγάνικη µελωδία, βραβεύτηκε µε εύφηµη µνεία στο Φεστιβάλ Βερολίνου του 1981.
Έκτοτε του έχουν γίνει αρκετά τιµητικά αφιερώµατα σε διάφορα φεστιβάλ της ∆ύσης. Κι εδώ γεννάται µια άλλη απορία,
που αφορά την εποχή µας κι έχει περίπου ως εξής: για κάθε κινηµατογραφιστή, που έχει όλα τα προσόντα για να ανακη-
ρυχτεί cult –και όντως έτσι συµβαίνει, συνεπάγεται και ότι το έργο του διακρίνεται από κάποια αισθητική πρωτοτυπία και
άρα έχει κάποια καλλιτεχνική αξία που αξίζει να µελετηθεί; Ή µήπως αρκεί, σε µια τέτοια περίπτωση, να µας δοθεί απλώς
η ευκαιρία να  δούµε τις ταινίες του και να το ευχαριστηθούµε, άντε το πολύ και να ανα-γνωρίσουµε το στιλ του µέσα α-
πό αυτές; Για να µην υπερβάλλουµε πάλι µε τους Ιάπωνες –και παρεξηγηθούµε. του Σωτήρη Zήκου
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‘‘Tι πιστεύω για τις ταινίες µου;

∆ύσκολη ερώτηση.

O λόγος που ξεκίνησα

να δουλεύω για τα στούντιο

Nikkatsu ήταν για βιοπορισµό.

Έµαθα να κάνω ταινίες

από τους συναδέλφους µου

που εργάζονταν στη Nikkatsu.

Tο να κάνω ταινίες ήταν

ο τρόπος µου για να κερδίζω

χρήµατα. ∆εν ήµουν σκηνοθέτης

µε κανένα ιδιαίτερο πάθος.

’’
Σέιτζουν Σουζούκι
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04Στρογγυλό τραπέζι για το Nέο Iρλανδικό

Kινηµατογράφο και το Masterclass του Hou 

Hsiao-hsien

05Για τις προσωρινές συνεργασίες στα γυρίσµατα µας

µιλάει ο Mάικλ Oυίντερµποτοµ

06Xρυσός Aλέξανδρος σήµερα στον Φράνσις Φορντ

Kόππολα και ο σκηνοθέτης Amat Escalante µιλάει

για την ταινία Aίµα

07H ευτυχία του άλλου στο ∆ιεθνές ∆ιαγωνιστικό και

η σκηνοθέτις Ines de Oliveira César µιλάει για την

ταινία Πώς περνάν οι ώρες

09O Leonardo Garcia Chao της Jury µιλάει για το πώς

τον συγκινεί να βλέπει κάποιον να δοκιµάζει κάτι

νέο στο σινεµά

10O ήχος της Πόλης στις Mατιές στα Bαλκάνια και οι

επαναληπτικές προβολές

12O σκηνοθέτης Alberto Rodriguez της ταινίας 7

παρθένες σε Πρώτο Πλάνο και οι ταινίες της ηµέρας

στις Hµέρες Aνεξαρτησίας

13Eκτός από σκηνοθέτις είναι συγγραφέας και

περφόρµερ, µας λέει η Miranda July

15O Πρόεδρος της Eταιρείας Eλλήνων Σκηνοθετών,

Xάρης Παπαδόπουλος, σε Πρώτο Πλάνο

16O σκηνοθέτης Pένος Xαραλαµπίδης, ο µουσικός

Hρακλής Bαβάτσικας και η ηθοποιός Tζίνα Θλιβέρη

µιλούν για την Kαρδιά του κτήνους

17H σκηνοθέτις ∆ώρα Mασκλαβάνου, ο µουσικός Nίκος

Kυπουργός και η ηθοποιός Mαρία Kεχαγιόγλου

µιλούν για την ταινία Kι αν φύγω… θα ξανάρθω

21O σκηνοθέτης Christoffer Boe και ο ηθοποιός και

σεναριογράφος Mark O’ Halloran µας µιλούν

22Fest Forward: The 46th International Thessaloniki

Film Festival in english

¢È·‚¿ÛÙÂ
Û‹ÌÂÚ·:

ΣουζούκιΣέιτζουν
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1. Play 3,846 3,005 3,426
2. Backstage 3,331 3,828 3,580
3. Bορινές πολιτείες 3,100 2,886 2,993
4. Kινέττα 2,303 2,746 2,525
5. Άνθρωπος σπρώχνει καρότσι 3,868 4,185 4,027
6. Kαρπός στα στάχια 3,317 3,219 3,268
7. Eρωτευµένοι 2,851 3,373 3,112
8.Aίµα 2,701 2,382 2,542
9. Πώς περνάν οι ώρες 3,250 3,304 3,277
10. Γλυκιά µνήµη 3,919 3,710 3,815
11. Mια νύχτα 3,545 3,725 3,635
12.Tο κορίτσι ταξιδιώτης 3,768 3,623 3,696
13. Mαύρη βούρτσα 3,723
14. H ευτυχία του άλλου

1. O Άλλος 3,962 3,753 3,858
2. H νοσταλγός 4,325 4,362 4,344
3. H γυναίκα είναι… σκληρός άνθρωπος 3,555 3,775 3,665
4. H χορωδία του Xαρίτωνα 4,612
5. Λιούµπη 3,943 3,899 3,921
6. Kινέττα 2,303 2,746 2,525
7.Tο Kακό 3,054
8.Tο πήδηµα του Kατσαντώνη 4,000
9. Λουκουµάδες µε µέλι 3,563 3,467 3,515
10. H εύκολη Λία 3,372 3,330 3,351
11.Tο όνειρο του Iκάρου 3,734 3,327 3,531
12. Black µπέεε… 4,030 4,267 4,149
13. Όµηρος 4,291 3,861 4,076
14. Eκτός σχεδίου 4,026 4,533 4,280
15.Tσίου… 4,254 4,520 4,387
16. Θυµάµαι 4,068 3,722 3,895
17. Buzzz 4,034 3,967 4,001
18.Tο όνειρο του σκύλου 3,846 3,738 3,792
19. Kακολύρι 3,878 4,028 3,953
20. Γλυκιά µνήµη 3,919 3,710 3,815
21. H πόλη των θαυµάτων 3,119 3,252 3,186
22.Aγρύπνια 4,121 4,181 4,151
23. Γαλάζιο φόρεµα 3,982 4,007 3,995
24.Yποβρύχιος έρωτας 2,375
25.The zero years
26. H καρδιά του κτήνους
27. Kι αν φύγω θα ξανάρθω

1. Aπό τάφο σε τάφο 3,412 4,234 3,823
2.Tι είναι ένας άντρας χωρίς µουστάκι; 4,132 4,249 4,190
3. ∆ύο κορίτσια 3,826 3,802 3,814
4.Aπωλεσθέντα 3,957 3,249 3,603
5. H οδύσσεια του κυρίου Λαζαρέσκου 4,231
6. H πτώση του αγγέλου 2,725 2,600 2,663
7. Lady Zee 3,407 3,630 3,519
8. Kορώνα-γράµµατα 3,178
9. O Kοκούµι 3,686 3,130 3,408
10. Πήγαινε δυτικά 4,391
11. Kontakt 4,229
12. Pίνα 3,661
13. O ήχος της πόλης

AΠOTEΛEΣMATA BPABEIΩN KOINOY 

Το ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΟΙΝΟΥ JAMESON απονέµεται σε µία ελληνική ταινία που συµµετέχει στο 46ο Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Θεσσαλονίκης και
σε µία ξένη ή ελληνική ταινία που προβάλλεται στο πλαίσιο του ∆ιεθνούς ∆ιαγωνιστικού προγράµµατος. Το ίδιο βραβείο θα απονεµηθεί και
σε µία ταινία που προβάλλεται στο πλαίσιο του προγράµµατος «Ματιές στα Βαλκάνια». Οι συµµετοχές των ταινιών είναι αυτές που, κατά

σειρά προβολής, αναφέρονται παραπάνω. Οι βαθµολογίες για τις τελευταίες προβολές κάθε ηµέρας θα δηµοσιεύονται στο επόµενο φύλλο.

ΠPΩTO ΠΛANO • KAΘHMEPINH EΦHMEPI∆A TOY 46ου ΦEΣTIBAΛ KINHMATOΓPAΦOY ΘEΣΣAΛONIKHΣ
APIΘ. ΦYΛΛOY 180 • ΣABBATO 26 NOEMBPIOY 2005

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



OLYMPION PAVLOS ZANNAS

12:00 George Panousopoulos Tribute
TËÏÂÔÙÈÎ¤˜ ¶·Ú·ÁˆÁ¤˜ / TV Productions - 24’

∞‚Ú·¿Ì ÂÁ¤ÓÓËÛÂ πÛ·¿Î... / Avraam egennise
Isaac... - 15’
°ÈÒÚÁÔ˜ ¶·ÓÔ˘ÛfiÔ˘ÏÔ˜ / George Panoussopoulos
O.V. Greek

13:00 Someone to Watch
Video Projects - Miranda July, USA
Atlanta - 10’
The Amateurist - 14’
Nest of Tens - 27’
Getting Stronger Every Day - 6’ 30 sec
O.V. English

14:30 Seijun Suzuki Tribute
∆ÛÈÁÁ¿ÓÈÎË ÌÂÏˆ‰›· / Tsigoneruwaizen - 144’
Seijun Suzuki, Japan 1980
O.V. Japanese/English sub.

17:00 Someone to Watch
∞ÌÔÈ‚·›· ÂÎÙ›ÌËÛË / Mutual Appreciation - 110’
Andrew Bujalski, USA 2005 ñ O.V. English

19:30 Seijun Suzuki Tribute
¶ÚÈÁÎ›ÈÛÛ· ƒ·ÎÔ‡Ó / Operetta Tanuki Goten - 110’
Seijun Suzuki, Japan 2005
O.V. Japanese/English sub.

22:00 ID-05
∆ÛfiÙÛÈ / Tsotsi - 94’
Gavin Hood, UK - South Africa 2005
O.V. Zulu, Xhosa,Afrikaans/English sub.

24:00 ID-05
™ÙÔ ÎÚÂ‚¿ÙÈ / En la cama - 85’
Matias Bize, Chile - Germany 2005
O.V. Spanish/English sub.

TONIA MARKETAKI FRIDA LIAPPA

11:00 Hou Hsiao-hsien Tribute
Ã·ÚÈÙˆÌ¤ÓÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ / Jiu Shi Liu-Liu De Ta - 90’
Hou Hsiao-hsien, Taiwan 1980
O.V. Mandarin/English sub.

13:00 Patrice Chéreau Tribute
√ ÏËÁˆÌ¤ÓÔ˜ ¿Ó‰Ú·˜ / L'Homme blessé - 109’
Patrice Chéreau, France 1983
O.V. French

15:30 International Competition
ª·‡ÚË ‚Ô‡ÚÙÛ· / Fekete Kefe - 80’
Roland Vranik, Hungary 2005
O.V. Hungarian/English sub.

17:30 Out of Competition
•¤ÓÔ ‰¤ÚÌ· / Fremde Haut - 97’
Angelina Maccarone, Germany - Austria 2005
O.V. German, Farsi/English sub.

20:00 Special Screenings
Keane - 93’
Lodge Kerrigan, USA 2004
O.V. English

22:00 Hou Hsiao-hsien Tribute
∏ fiÏË ÙË˜ ıÏ›„Ë˜ / Beiqing Chengshi - 158’
Hou Hsiao-hsien, Taiwan 1989
O.V. Mandarin,Taiwanese, Japanese/English sub.

JOHN CASSAVETES

13:00 Focus on New Danish Cinema
∞ÓıÚˆÔÎÙÔÓ›· / Drabet - 100’
Per Fly, Denmark 2005
O.V. Danish/English sub.

15:30 ID-05
∑Ô˙fi / Zozo - 103’
Josef Fares, Sweden - U∫ - Denmark 2005
O.V.Arabic, Swedish/English sub.

18:00 Kim Jee-woon Tribute
™ÙËÌ¤ÓÔ˜ ‚·ÛÈÏÈ¿˜ / Banchikwang - 112’
Kim Jee-woon, South Korea 1999
O.V. Korean/English sub.

20:30 ID-05
7 ·Úı¤ÓÂ˜ / 7 Virgenes - 86’
Alberto Rodriguez, Spain 2005
O.V. Spanish/English sub.

23:00 Someone to Watch
∂ÁÒ, ÂÛ‡ Î·È fiÏÔÈ ÔÈ ÁÓˆÛÙÔ› /
Me and You and Everyone We Know - 91’

Miranda July, USA 2005
O.V. English

STAVROS TORNES

11:00 Balkan Survey Main Selection
∏ Î·Ï‡‚· ÙÔ˘ Ê‡Ï·Î· / Canton - 30’
Con. Popescu Romania 2005
O.V. Romania/English sub.

ƒ›Ó· / Ryna - 93’
Ruxandra Zenide, Switzerland-Romania 2005
O.V. Romania/English sub.

13:30 Mexican Cinema
™ÙË Ú¿¯Ë ÙÔ˘ ¢È·‚fiÏÔ˘ / 
El espinazo del Diablo - 106’
Guillermo Del Toro, Spain - Mexico 2001
O.V. Spanish/English sub.

15:45 Balkan Survey Main Selection
¶‹Á·ÈÓÂ ‰˘ÙÈÎ¿ / Go West - 97’
Ahmed Imamovic, Bosnia and Herzegovina-Croatia
2005 ñ O.V. Bosnian/English sub.

18:00 Focus on New Irish Cinema
√ ª›ÎÈÌÔ ÎÈ ÂÁÒ / Mickybo and Me - 90’
Terry Loane, Ireland - UK 2004
O.V. English

20:30 Focus on New Irish Cinema
∆Ô Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ÊˆÙÔÛÙ¤Ê·ÓÔ˘ / 
The Halo Effect - 97’
Lance Daly, Ireland 2004
O.V. English

23:00 Special Screening
√ ‹¯Ô˜ ÙË˜ ¶fiÏË˜ / Crossing the µridge - 
The Sound of Istanbul - 90’
Fatih Akin, Germany - Turkey 2004
O.V.Turkish, English, German/English sub.

ODEON - PLATIA

15:00 Hou Hsiao-hsien Tribute
√ Ì¿ÛÙÔÚ·˜ ÙÔ˘ ÎÔ˘ÎÏÔı¤·ÙÚÔ˘ / 
Ximeng Rensheng - 142’
Hou Hsiao-hsien, Taiwan 1993
O.V. Mandarin,Taiwanese/English sub.

18:00 Mexican Cinema
ºÚ›ÓÙ· / Frida, naturaleza viva - 108’
Paul Leduc, Mexico 1983
O.V. Spanish/English sub.

20:30 Patrice Chéreau Tribute
√ ·‰ÂÏÊfi˜ ÙÔ˘ / Son Frère - 95’
Patrice Chéreau, France 2002
O.V. French

22:30 Mexican Cinema
Battle in Heaven / Batalla en el cielo - 120’
Carlos Reygadas, Mexico - France - Germany -
Belgium 2005
O.V. Spanish/English sub.

11:00 Nico Papatakis Tribute
ŒÓ· ÂÚˆÙÈÎfi ¿ÛÌ· / Un Chant d'amour - 25’
Jean Genet, France 1950 ñ O.V. French/English sub.
√È ÈÛÔÚÚÔÈÛÙ¤˜ / Les Equilibristes - 120’
N›ÎÔ˜ ¶··Ù¿ÎË˜ / Nico Papatakis, France 1992
O.V. French/English sub.

14:00 Documentaries
∆Ô ‹‰ËÌ· ÙÔ˘ ∫·ÙÛ·ÓÙÒÓË Î·È Ô ª¿ÚÌ· 
§¿ÌÚÔ˜ / ∆Ô pidima tou Katsantoni ke o Barba
Lampros - 71’
°ÈÒÚÁÔ˜ ∫ÔÏfi˙Ë˜ / Yorgos Kolozis, Greece 2005
O.V. Greek/English sub.

15:45 Antoinetta Angelidi Tribute
√È ÒÚÂ˜ - ªÈ· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓË Ù·ÈÓ›· / 
I ores - Mia tetragoni tenia - 80’
∞ÓÙÔ˘·Ó¤ÙÙ· ∞ÁÁÂÏ›‰Ë / Antoinetta Angelidi, Greece
1995 ñ O.V. Greek/English sub.

17:45 Feature Films
The Zero Àears - 120’
N›ÎÔ˜ NÈÎÔÏ·˝‰Ë˜ / Nikos Nikolaidis,Greece 2005
O.V. Greek/English sub.

20:15 Feature Films
ÀÔ‚Ú‡¯ÈÔ˜ ¤ÚˆÙ·˜ / Ypovryhios erotas - 90’
°È¿ÓÓË˜ ™ÔÏ‰¿ÙÔ˜ / Yannis Soldatos,Greece 2005
O.V. Greek/English sub.

22:15 George Panoussopoulos Tribute
Spotlight on Aris Retsos
√È ·¤Ó·ÓÙÈ / I Apenandi - 112’
George Panoussopoulos, Greece 1981
O.V. Greek/English sub.

00:30 Midnight Screenings
ªÂÙ·Í‡ Ê›ÏˆÓ / Metaxy Filon - 94’
¡›ÎÔ˜ ∑··Ù›Ó·˜ / Nikos Zapatinas, Greece 2005
O.V. Greek/English sub.
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Y¤ÚÔ¯Ë ÏÈ·Î¿‰· ÁÈ· Ï›ÁÔ. •·Ó¿Ú¯ÔÓÙ·È ‚ÚÔ¯¤˜.
ñ ∫¿Ô˘ Â‰Ò Â›Ó·È Ô˘ ·Ú¯›˙ˆ Ó· ÎÏ·Ù¿Úˆ Û·Ó ·ÏÈfi ÌÂÙ·¯ÂÈ-
ÚÈÛÌ¤ÓÔ ·˘ÙÔÎ›ÓËÙÔ. ¢ÂÓ Â›Ó·È fiÙÈ Â›Ì·È Î¿Ó· ¿ÚÙÈ ¿ÓÈÌ·Ï, ·ÏÏ¿
ÌfiÓÔ Î·È ÌfiÓÔ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÌ·È, ˘¿Ú¯ˆ Î·È ·Ó·Ó¤ˆ ÛÙÔ ÊÂÛÙÈ-
‚¿Ï, ÛÙ·‰È·Î¿ ÌÔ˘ ÙÚÒÂÈ Ù· ÓÂ˘ÌfiÓÈ·. ™·Ó Ì·Ú·ıˆÓÔ‰ÚfiÌÔ,
ÌÂ Ê·ÓÙ¿˙ÔÌ·È. ª¤ÓÔ˘Ó Ï›Á· ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ÁÈ· ÙÔÓ ÙÂÚÌ·ÙÈÛÌfi Î·È
Í¤Úˆ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÁÎ·˙ÒÛˆ. ∂Í¿ÏÏÔ˘, ÙÔ ÊÈÓ¿ÏÂ Â›Ó·È ·˘Ùfi
Ô˘ ‰›ÓÂÈ Î·È ÙËÓ ÙÂÏÈÎ‹ ÁÂ‡ÛË. ŒÓ· ÎÔ˘Ù·Ï¿ÎÈ ÛÔÎÔÏ·Ù›ÙÛ· ÌÂ-
Ù¿ ÙÔ Ê·ÁËÙfi, ÌÔÚÂ› Ó· ‰ÈÔÚıÒÛÂÈ ÙË ÁÂ‡ÛË ·ÎfiÌ· ÎÈ ÂÓfi˜ È¿-
ÙÔ˘ Ì¿ÌÈ·˜ (‹ ÛÔ‡·˜, fiˆ˜ ı· ¤ÏÂÁÂ Ë ª·Ê¿ÏÓÙ·) ªÂÚÈÎ¤˜
Ù·ÈÓ›Â˜ ·ÎfiÌ·... ¤Ï· ·ÁfiÚÈ ÌÔ˘, ÌËÓ ÙÔ ‚¿˙ÂÈ˜ Î¿Ùˆ... ÙÔ˘˜ ¤¯ÂÈ˜
fiÏÔ˘˜... ÂÛ‡ Â›Û·È ÙÔ Î·Ì¿ÚÈ... ÂÛ‡ Â›Û·È Ô ÚˆÙ·ıÏËÙ‹˜...

ñ 500.000 ÌÔ˘ÚÏÔ› Ì·˙Â‡ÙËÎ·Ó ÛÙËÓ ÂÈ‰ÈÎ‹ ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘
Corpse bride, ÎÚÂÌfiÓÙÔ˘Û·Ó Û·Ó Ù· ÛÙ·Ê‡ÏÈ· ·fi ÙÔ˘˜ ÔÏ˘¤-
Ï·ÈÔ˘˜ Î·È ÙÈ˜ ÎÔ˘ÚÙ›ÓÂ˜, ˙Ô˘ÌÈfiÓÙÔ˘Û·Ó Î·È ·ÛÙÒÓÔÓÙ·Ó
Û·Ó ÈÓ‰Ô› ÛÂ ÙÚ¤ÓÔ ÁÈ· ÙË µÔÌ‚¿Ë. ∂, ÌÂ Ù· ÔÏÏ¿, Á¤ÌÈÛÂ Ì¤¯ÚÈ
Ù· ÌÔ‡ÓÈ· Ë ·›ıÔ˘Û·, Î·È ÂÚ›ÌÂÓÂ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ˘ÔÌÔÓÂÙÈÎ¿ ÙË
ÓÂÎÚ‹ Ó‡ÊË. ªfiÓÔ Ô˘ ÛÙËÓ ÔıfiÓË ‰ÂÓ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó ÎÔ‡ÎÏÂ˜
‚ÈÎÙˆÚÈ·Ó‹˜ ÂÔ¯‹˜, ·Ï-
Ï¿... ÙÛÈÁÁ¿ÓÔÈ ÙÛÈÁÁ¿ÓÈ-
ÎË˜ ·ÈÛıËÙÈÎ‹˜. ◊Ù·Ó ÙÔ
ÂÏÏËÓÈÎfi ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú
(ÚÔÛ¤ÍÙÂ ÙÔÓ ÛËÌ·‰È·-
Îfi Ù›ÙÏÔ) ∂ÎÙfi˜ Û¯Â‰›-
Ô˘... ∞Ú¯ÈÎ¿ ¿‚ÔÏ· ÎÔ˘-
Ó‹Ì·Ù· ·ÌË¯·Ó›·˜, Ô˘
ÁÚ‹ÁÔÚ· ÂÍÂÏ›¯ıËÎ·Ó ÛÂ
ÎÏ·ÛÈÎ¿ ÛÊ˘Ú›ÁÌ·Ù· ÁË-
¤‰Ô˘ Î·È Ì·ÎÚfiÛ˘ÚÙ·
ÂÂÂÂÂÂÂ... ªÂÙ¿ ·fi
¤ÓÙÂ ÏÂÙ¿ ‰ÈÔÚıÒıË-
ÎÂ ÙÔ Ï¿ıÔ˜. «∞˘Ùfi˜
Ô˘ ¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È ÙË ÌË¯·Ó‹
ÚÔ‚ÔÏ‹˜ Â›Ó·È ÔÏ‡ ÎÔ˘-
Ú·ÛÌ¤ÓÔ˜... Î·È...» ŒÏ·, ÂÓÙ¿ÍÂÈ, ÌËÓ ÛÎ·˜. ª·˙› ÛÔ˘ Â›Ì·ÛÙÂ...

ñ ∆ÚÂÏÔÎÔÌÂ›Ô ÛÙÔ ¿ÚÙÈ ÙˆÓ ∏ÌÂÚÒÓ ∞ÓÂÍ·ÚÙËÛ›·˜. Ÿ,ÙÈ
Ú¤ÂÈ. ¶ÂÚÓ¿ÌÂ fiÏÔÈ Î·Ï¿, Â›Ì·ÛÙÂ ÌÔ‡ÚÂ˜, ÊÔ‚ÂÚÔ› Ù‡ÔÈ
Î·È Ù¤ÙÔÈ· Ê¿ÛË. ∆˙¿Ì· ÔÙ¿ (·fi ÙË ÌÈ· ÙÔ ·›˙Ô˘ÌÂ ÎÔ˘Ï Î·È
·Ú·¯ÙÔ›, ·ÏÏ¿ ·’ ÙËÓ ¿ÏÏË ÌfiÏÈ˜ Ì˘ÚÈÛÙÔ‡ÌÂ ÙÔ Ù˙·Ì¤ ÔÚÌ¿-
ÌÂ Û·Ó ÔÏÈÙÈÛÌ¤ÓÔÈ Ï‡ÎÔÈ – ÎÈ ÂÁÒ ÌÂ˜ ÙËÓ ·Á¤ÏË), ¯ÔÚfi˜ (‰Ë-
Ï·‰‹ ·˘Ùfi ÙÔ ‰È·ÎÚÈÙÈÎfi ÎÔ˘ÓÒ ÌÔÓ¿¯· ÙÔ ‰·¯Ù˘Ï¿ÎÈ ÌÔ˘ ‹ ÏÈ-
ÎÓ›˙ˆ ÙÔ Ï·ÈÌfi Â›ÙÂ ÁÈ·Ù› Â›Ì·È ÛÊËÓˆÌ¤ÓÔ˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÂ ‰ÂÎ·-
¤ÓÙÂ ÛÒÌ·Ù· Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ·Ú¯›Ûˆ ÎÏ·ÎÂÙÈ¤˜ Â›ÙÂ ÁÈ·Ù› ¤-
ÙÛÈ Î¿ÓÔ˘Ó ÔÈ ÚÒÙÂ˜ ÌÔ‡ÚÂ˜) Î·È ·Ó¤ÌÔÚÊÂ˜ ÎÔ¤ÏÂ˜ Â›ÙÂ
ˆÚˆÌ¤ÓÂ˜ ÛÈÓÂÊ›Ï Â›ÙÂ ·fi ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï, Ô˘
·ÎfiÌ· Î·È ÌÂÙ¿ ·fi 12 Ù·ÈÓ›Â˜ ‹ 12 ÒÚÂ˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿, Ï¿ÌÔ˘Ó...
ŒÛÎ·ÛÂ Ì‡ÙË Î·È Ô °Ô˘›ÓÙÂÚÌfiÙÔÌ Î·È ¿Ú¯ÈÛÂ Ó· ¤ÊÙÂÈ Ë Ó¤·
ÚÔ¯ˆÚËÌ¤ÓË ·Ù¿Î· ÊÏÂÚÙ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ì˘ËÌ¤ÓÔ˘˜... «ÎÔÂÏÈ¿...
ÙÔ 9 Songs Û’ ¿ÚÂÛÂ;»

ñ ÃÈÏÈ¿‰Â˜ ‰›Ô‰· ÌÂ Ì·ÁÓËÙfiÊˆÓ· ÎÈ ¤¯Ô˘Ó ÏÔ˘ÛÙÂ› ÌÂ ÙËÓ ›-
‰È· ÏÔÛÈfiÓ! ŒÓ· ÌÈÎÚfiÊˆÓÔ, Î¿ÌÂÚ· Î·È Â›Û·È ÛÙÔÓ ·¤Ú·... ∂‰Ò
Î·È Ì¤ÚÂ˜, Ù‡ÔÈ ÌÂ Ì·ÙÛÔ˘ÓÔÌÈÎÚfiÊˆÓ· ·Ú·ÌÔÓÂ‡Ô˘Ó ˘Ô-

„È·ÛÌ¤ÓÔ˘˜ ÎÈ ·Ó˘Ô„›·ÛÙÔ˘˜ ÛÈÓÂÊ›Ï Î·È ˙ËÙÔ‡Ó ÙË ÁÓÒÌË
ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï. ŒÓ·˜ ÓÂ·Úfi˜ Â›¯Â ·ÓÙ˙·ÚÈ¿ÛÂÈ ·fi ÙËÓ
·ÌË¯·Ó›·. «∂, ÙÈ Ó· ˆ; ¢ÂÓ Í¤Úˆ, Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ÌÔ˘ ÊÔÚ¿.»
«ŒÏ·, ÌˆÚ¤, Â˜ fi,ÙÈ ÛÔ˘ Î·Ù¤‚ÂÈ». «∞¯, ‰ÂÓ ı¤Ïˆ...» ∂›‰· ÙËÓ
Î¿ÌÂÚ· Î·È ‹ıÂÏ· Ó· ¯ˆıÒ ÎÈ ÂÁÒ ·fi ›Ûˆ, Û·Ó ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜
Ù‡Ô˘˜ Ô˘, Ô‡ ÙÔ˘˜ ‚Ú›ÛÎÂÈ˜ Ô‡ ÙÔ˘˜ ¯¿ÓÂÈ˜, Â›Ó·È ¿ÓÙ·
ÛÙÔ ÊfiÓÙÔ Î·È Î¿ÓÔ˘Ó fiÙÈ ÌÈÏ¿ÓÂ ÛÙÔ ÎÈÓËÙfi ‹ ¯·ÌÔÁÂÏ¿ÓÂ. °ÂÈ-
·····.... Â›Ì·È ÎÈ ÂÁÒ Â‰Ò...

ñ ™Â Î¿ıÂ ¿ÓıÚˆÔ ÌÔÚÂ›˜ Ó· ‚ÚÂÈ˜ ÌÈ· fiÌÔÚÊË ÁˆÓ›ÙÛ·, ÛÂ
Î¿ıÂ ÚfiÛˆÔ ÌÔÚÂ›˜ Ó· ÍÂÁ˘ÌÓÒÛÂÈ˜ ÌÈ· ·Ó¤ÌÔÚÊË ÏÂ-
ÙÔÌ¤ÚÂÈ·. ŸÏÔÈ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓÔ
¤ÚˆÙ· Î·È ÔÌÔÚ-
ÊÈ¿˜. ∆Ô ÈÛÙÂ‡ˆ
·ÎÚ¿‰·ÓÙ·. ∞Ï¿
ÔÏÏ¤˜ ÊÔÚ¤˜ ‰ÂÓ
¤¯Ô˘ÌÂ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ
Î·È ÙË ‰È¿ıÂÛË Ó·
„¿ÍÔ˘ÌÂ ÁÈ· Ó· ·-

Ó·Î·Ï‡„Ô˘ÌÂ. À¿Ú-
¯Ô˘Ó, fiÌˆ˜, ÌÂÚÈÎÔ›
Ì¿ÁÔÈ Ô˘ ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ó
ÌÂ Â˘ÎÔÏ›·. ªÂ ÙÔ
ı·˘Ì·ÙÔ˘ÚÁfi ÊÈÏ›
ÌÈ·˜ ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÎ‹˜
ÌË¯·Ó‹˜, ‚Á¿˙Ô˘Ó
ÙÔÓ Ú›ÁÎÈ· Î·È ÙËÓ ÚÈÁÎ›ÈÛÛ· Ì¤Û· ·fi Î¿ıÂ ‚¿ÙÚ·¯Ô.
ŒÓ·˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Â›Ó·È Ô ÊˆÙÔÁÚ¿ÊÔ˜ µ·ÁÁ¤ÏË˜ ƒ·ÛÛÈ¿˜.
ÃÚfiÓÈ· ÙÒÚ·, ‰Ô˘ÏÂ‡ÂÈ ÛÙÔ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï, Î·È Ù· ÔÚÙÚ·›Ù· ÙÔ˘
ÛÙ·‰È·Î¿ ÓÙ‡ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜ ÙË˜ ·Ôı‹ÎË˜. ¶fiÛÔ ı· ‹ıÂÏ·
Ó· ‚Á¿ÏÂÈ Î·È Û’ ÂÌ¤Ó· ÙÔÓ Ú›ÁÎÈ· ·fi ÙËÓ ‚·ÙÚ·¯ÔÌÔ‡ÙÛÔ˘-
ÓË ·ÊÂÓÙÈ¿ ÌÔ˘...

ñ Œ-¤-¤Ú¯ÂÙ·È! ∫˘Ú›Â˜ Î·È Î‡ÚÈÔÈ, ÁÔËÙÂ˘ÙÈÎ¤˜ ÌÔ˘ ‰ÂÛÔÈÓ›-
‰Â˜, ·ÚÚˆÛÙËÌ¤ÓÔÈ ÛÈÓÂÊ›Ï, ˘Ô‰Â¯ÙÂ›ÙÂ ÙÔÓ ¤Ó· Î·È ÌÔÓ·‰ÈÎfi
ºÚ¿ÓÛÈ˜ ºÔÚÓÙ ∫fiÔÏ·. °›ÈÈÈÈÈ! µÚ›ÛÎÂÙ·È ÛÙ· µ·ÏÎ¿ÓÈ· ÁÈ· Ù·
Á˘Ú›ÛÌ·Ù· ÙË˜ Ó¤·˜ Ù·ÈÓ›·˜ ÙÔ˘, Youth by youth, ÌÈ· ÌÂÛÔÔÏÂ-

ÌÈÎ‹ ÈÛÙÔÚ›· ÌÂ ÙÔ˘˜ ∆ÈÌ ƒÔı Î·È ªÚÔ‡ÓÔ °Î·Ó˙. ∂›Ó·È Â‰Ò Î·È
Ù· ÎÔÏÏËÙ¿ÚÈ· ÙÔ˘, ∆·‚Ô˘Ï¿ÚË˜ Î·È ™ÙÔÚ¿ÚÔ, ÔfiÙÂ Â›Â Ó· Î·-
Ù¤‚ÂÈ Î·È ÚÔ˜ Ù· ÂÌ¿˜ ‰˘Ô ÛÙÈÁÌÔ‡ÏÂ˜, Ó· Ì·˜ ‰ÒÛÂÈ ÏÈÁ¿ÎÈ
Êˆ˜. ∫·È ·Ó Ì·˙Â˘ÙÔ‡ÌÂ ¿ÏÈ 500.000 ·fi ÂÌ¿˜ ÛÙÈ˜ ÂÎ‰ËÏÒ-
ÛÂÈ˜ ÚÔ˜ ÙÈÌ‹Ó ÙÔ˘, ı· ÊÙÈ¿ÍÔ˘ÌÂ ÌÔ‡ÛÙÔ ·fi ÙÔÓ ÔÏÙfi Ì·˜...

ñ ¡·È, ·ÏÏ¿ ÂÁÒ ÚÔÙÈÌÒ µÈÎfiÚÈ· ∞ÌÚ›Ï Ô˘ ¤Ú¯ÂÙ·È ÁÈ· ª¤-
Á·ÚÔ... ∆ËÓ ¤¯ˆ ÂÚˆÙÂ˘ÙÂ› ÙfiÛÂ˜ ÔÏÏ¤˜ ÊÔÚ¤˜ ÛÙÈ˜ Ù·ÈÓ›Â˜
ÙË˜, Ô˘ ¿Ì· ÙË ‰ˆ ı· ÙË˜ ˆ ·Ì¤Ûˆ˜: «ÁÈ·Ù›; ¶Â˜ ÌÔ˘ ÁÈ·Ù›
‰ÂÓ Ì’·Á¿ËÛÂ˜ ÔÙ¤;»

ñ ¶Ï¿ÎˆÛÂ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÎÈ ¤Ó· ÙÛÔ‡ÚÌÔ ·ÓıÚˆ¿ÎÈ·. ŒÓ· ‰ËÌÔ-
ÙÈÎfi Û¯ÔÏÂ›Ô ¤ÊÂÚÓÂ ‚fiÏÙÂ˜ ÌÂ ÙÔ˘˜ ‰·ÛÎ¿ÏÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ ‰È¿ÊÔ-
ÚÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜. ∞Ê·Û›·. ªÈ· ÎÈÓÔ‡ÌÂÓË Ì¿˙· Û·Ì·Ù¿. ∂›Ó·È ·›-
ÛÙÂ˘ÙÔ ÙÈ ÓÙÂÛÈÌ¤Ï È¿ÓÔ˘Ó Ù· ÌÈÎÚ¿, ·Ó Û˘Á¯ÚÔÓÈÛÙÔ‡Ó. ∆ÒÚ·
ı· Ì¿ıÔ˘Ó... «£¤Ïˆ Ó· ‰ˆ ÙË µÈÎÙfiÚÈ·... Ô˘¿Ô˘¿Ô˘¿¿¿¿¿¿!!!»

ñ ∫·È Â›Â Ô ıÂfi˜: «ÛÎÔÙ¿‰È ÙÒÚ·!» ∫È ¤Û‚ËÛ·Ó Ù· ÊÒÙ·, Î·È
‚Á‹ÎÂ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ·fi ÙÈ˜ ·›ıÔ˘ÛÂ˜ Î·È ‹Á·Ó fiÏ· ›Ûˆ ÁÈ· ÌÈÛ‹
ˆÚ›ÙÛ·, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Â›¯Â ¯·‚·Ï¤. ∞Ó ‹Ù·Ó ‚Ú¿‰˘, ı· ·Ó¿‚·ÌÂ Î¿-
Ó· ÎÂÚ¿ÎÈ, ı· ÛÎÔ˘ÓÙÔ˘ÊÏÔ‡Û·ÌÂ, ı· ·›˙·ÌÂ ÙËÓ Ù˘ÊÏfiÌ˘Á·,
ı· ¤ÂÊÙÂ Á¤ÏÈÔ. ∆· ÎÔÚ›ÙÛÈ· ı· ¤„·¯Ó·Ó ÙÔÓ ∑ÔÚ˙ ÎÈ ÂÌÂ›˜ Ù·
ÎÔÚ›ÙÛÈ·...

ñ ª›ÏËÛÂ Î·È Ô ∫·ÊÂÙ˙fiÔ˘ÏÔ˜. ◊Ù·Ó ÂÈÏÈÎÚÈÓ‹˜. ∂›Â ˆ˜
‹ÏÈ˙Â Ó· ¿ÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚ· ÛÙ· Ù·ÌÂ›· Ë Ù·ÈÓ›· ÙÔ˘ ∏ Á˘Ó·›Î· Â›-

Ó·È... ÛÎÏËÚfi˜ ¿ÓıÚˆÔ˜. ªÂÙ¿ ·-
fi ÔÏÏ‹ ÛÎ¤„Ë Î·Ù¤ÏËÍÂ ÛÙÔ Û˘-
Ì¤Ú·ÛÌ·: «ÔÈ Ù·ÈÓ›Â˜ Â›Ó·È Û·Ó Ù·
·ÂÚÔÏ¿Ó·. ¢ÂÓ ¤ÊÙÔ˘Ó ÔÙ¤ ·fi

Ì›· ·ÈÙ›·». ª·Î¿ÚÈ Ó· Â›¯·Ó Î·È ÔÈ Ù·ÈÓ›Â˜ ¤Ó· Ì·‡ÚÔ ÎÔ˘Ù› Û·Ó
·˘Ùfi ÙˆÓ ·ÂÚÔÏ¿ÓˆÓ, Ì·˜ Î·È Ì·ı·›Ó·ÌÂ ¤ÓÙÂ Ú¿ÁÌ·Ù·
·Ú·¿Óˆ.

ñ ŒÓ· ÛÂÓ¿ÚÈÔ... ÙÔ ‚·Û›ÏÂÈfi ÌÔ˘ ÁÈ· ¤Ó· ÛÂÓ¿ÚÈÔ... Œ¯ÂÈ ·Ú¯›-
ÛÂÈ Ó· ÌÔ˘ ÙË ‰›ÓÂÈ ÙÔ ÌfiÓÈÌÔ ÙÚÂÓÙ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ,
Ô˘ Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È Î·È Ê¤ÙÔ˜ Û¯Â‰fiÓ ·fi fiÏÔ˘˜ ÛÙÔ ÊÂÛÙÈ-
‚¿Ï: «‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·Ï¿ ÂÏÏËÓÈÎ¿ ÛÂÓ¿ÚÈ·...» ¡·È, ÚÂ, ÂÓÙ¿-
ÍÂÈ, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·Ï¿ ÛÂÓ¿ÚÈ·, ·ÏÏ¿ ÓÔÌ›˙ˆ ˆ˜ Ì·˜ ¤¯ÂÈ Á›-
ÓÂÈ Î·È Ï›ÁÔ „˘¯·Ó·ÁÎ·ÛÙÈÎfi Ó· ÙÔ Ï¤ÌÂ. ∂ÎÂ›, ÌÂ ÙÔ ˙fiÚÈ... ¶ÚÈÓ
‰Ô‡ÌÂ ÌÈ· ÂÏÏËÓÈÎ‹ Ù·ÈÓ›· Â›Ì·ÛÙÂ Û›ÁÔ˘ÚÔÈ fiÙÈ ¿Û¯ÂÈ ÛÙÔ ÛÂ-
Ó¿ÚÈÔ Î·È fiÙ·Ó ‚Á·›ÓÔ˘ÌÂ ÙÔ ¤¯Ô˘ÌÂ ¤ÙÔÈÌÔ: «Î·ÏÔ‡ÙÛÈÎË, Ìˆ-
Ú¤, ·ÏÏ¿ ÙÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ ‹ıÂÏÂ Ï›ÁË... Ó·... Ò˜ Ó· ÙÔ ˆ... ‰Ô˘-
ÏÂÈ¿». ∞˜ Ì·˙¤„Ô˘ÌÂ Ï›ÁÔ Ù· ÔÏ˘‚fiÏ· Î·È ÙÈ˜ ¯ÂÈÚÔ‚ÔÌ‚›‰Â˜.
À¿Ú¯Ô˘Ó ·ÚÎÂÙ¤˜ ÂÍ·ÈÚ¤ÛÂÈ˜...

ñ «Oh, oh, I’m an alien, I’m a little alien, I’m an Englishman in
New York…» ª›ÏËÛÂ Ô ¢È·Ì·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ Â›ÏÔÁË ÙÔ˘
‹Úˆ¿ ÙÔ˘ Ô˘ ÍÂÎÈÓÒÓÙ·˜ ·fi ÔÌÔÊ˘ÏÔÊÈÏÈÎ¤˜ Ù¿ÛÂÈ˜ Î·Ù·-
Ï‹ÁÂÈ ÛÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ Ê‡ÏÔ˘, Î·È ‹Ù·Ó ·ÊÔÏÈÛÙÈÎfi˜: «◊ıÂÏ· Ô

ÎÂÓÙÚÈÎfi˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ Ó· Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂ-
ÙÈÎfi˜. ¢ÂÓ Â›Ó·È ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ·. ∂›Ó·È ¤Ú·
·fi ÙÔ Û˘Ì‚·ÙÈÎfi ÙË˜ ˙ˆ‹˜. ◊ıÂÏ· Ó·
‰Â›Íˆ ·Ï¿ Î·È ÌfiÓÔ fiÛÔ ‰˘ÛÎÔÏÂ‡ÂÙ·È
Ó· ˙‹ÛÂÈ ¤Ó·˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ Â›Ó·È ‰È·-

ÊÔÚÂÙÈÎfi˜ Î·È ÌfiÓÔ ·˘Ùfi». ∞fi ÌÈÎÚÔ‡˜ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ˘ÔÙ›ıÂ-
Ù·È ˆ˜ Ì·˜ Ì·ı·›ÓÔ˘Ó Ó· ·ÁÎ·ÏÈ¿˙Ô˘ÌÂ ÙÔ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi, Ï¤ˆ
ÂÁÒ, ·ÏÏ¿ ·Ó¿ıÂÌ¿ Ì·˜ ·Ó ÙÔ ¤¯Ô˘ÌÂ ÔÙ¤ Î·Ù·Ê¤ÚÂÈ Ú·Á-
Ì·ÙÈÎ¿. ªfiÓÔ ¤Ó· Â›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔ: Â›Ó·È ÌÔÓ·¯ÈÎfi˜ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ Â-
Ófi˜ alien…

ñ ¡· ÂÚ·ÙÒ ÛÂ ÔÓÂÈÚÈÎ¿ Û‡ÓÓÂÊ· ‹ Ó· ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÒ ÛÙË ÁË;
«∏ Â·Ê‹ ÌÂ ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÌÂ ÂÏÂ˘ıÂÚÒÓÂÈ», Ï¤ÂÈ Ô
°Ú·ÌÌ·ÙÈÎfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ∞ÁÚ‡ÓÈ·. «∂›Ó·È fiˆ˜ Û’ ¤Ó· Á‹Â‰Ô Ô-
‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘. √ ¯ÒÚÔ˜ Â›Ó·È Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ˜, ·ÏÏ¿ ÌÔÚÂ›˜ Ó·
‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ˜ ÔÏÏ¿ Ú¿ÁÌ·Ù·. √ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi˜ ÌÂ ÂÏÂ˘ıÂÚÒ-
ÓÂÈ». ¢ÂÓ ‚¿˙ÂÙÂ Î·È Ì¤Ó· Û’ ¤Ó· ÎÏÔ˘‚› ÁÈ· ÌÂÚÈÎ¤˜ Ì¤ÚÂ˜,
Ì·˜ Î·È Ì¿ıˆ Ó· ÁÚ¿Êˆ Î·Ï‡ÙÂÚ·...

ñ ∂›Â Î·È Ô ÕÁÁÂÏÔ˜ ºÚ·ÓÙ˙‹˜ ÁÈ· ÙËÓ Ù·ÈÓ›· ÙÔ˘ ∆Ô fiÓÂÈÚÔ ÙÔ˘
ÛÎ‡ÏÔ˘ Î·È ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ ÎÔÈÓfi Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÚÈÎ¤˜ Ù·ÈÓ›Â˜:
«Ÿˆ˜ Ï¤ÂÈ Î·È Ô ¶·Ó·ÁÈˆÙfiÔ˘ÏÔ˜, ÔÈ Ù·ÈÓ›Â˜ Â›Ó·È Û·Ó ÌÈ·
Î·ÚÙ ÔÛÙ¿Ï. ∞Ó ÙË ÛÙÂ›ÏÂÈ˜ Û’ ¤Ó· Ê›ÏÔ ÛÔ˘, ÌÔÚÂ› Ó· ÙË ‰È·‚¿-
ÛÂÈ Ô ı˘ÚˆÚfi˜ Î·È Ó· ÌËÓ Î·Ù·Ï¿‚ÂÈ Ù›ÔÙ·. ∏ Ù·ÈÓ›· ‰ÂÓ ·Â˘-
ı‡ÓÂÙ·È Ô‡ÙÂ ÛÙÔ˘˜ Ï›ÁÔ˘˜ Ô‡ÙÂ ÛÙÔ˘˜ ÔÏÏÔ‡˜, ·ÏÏ¿ ÛÙÔÓ Î·-
ı¤Ó· ÚÔÛˆÈÎ¿». ∫È fiÛÔÈ ¤¯ÂÙÂ ‰ÂÈ ÙËÓ Ù·ÈÓ›· Î·È ı¤ÏÂÙÂ ÂÍËÁ‹-
ÛÂÈ˜ ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË... Ï˘¿Ì·È... ÙÔ Ì·Á·˙› ¤ÎÏÂÈÛÂ. √ ÕÁÁÂÏÔ˜
‰ÂÓ ··ÓÙ¿ÂÈ ÛÂ Ù¤ÙÔÈÂ˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂÈ˜. ∂›ÛÙÂ, Ï¤ÔÓ, ÌfiÓÔÈ Û·˜.

ñ ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ... °˘Ú›˙ˆ ÙÈ˜ Ï¿ÙÂ˜ ÌÔ˘ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ,
ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ô˘ ÊÙÈ¿¯ÓÂÙÂ fiˆ˜ ı¤ÏÂÙÂ... ¡· ÌÂ Û˘Á¯ˆÚÂ›ÙÂ,
‹ÚÂ ÙÔ Ì¿ÙÈ ÌÔ˘ ÙÔÓ ∆Û·ÎÓ‹ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Î·È Ì’ ¤È·ÛÂ ÌÈ· ÓÂ·-
ÓÈÎ‹ ÓÔÛÙ·ÏÁ›·. ∆ÒÚ· ÁÈ· Ù·ÈÓ›Â˜, ı¤Ïˆ ÔˆÛ‰‹ÔÙÂ Ó· ‚ÔÏ¤-
„ˆ Ã·Ú·Ï·Ì›‰Ë Î·È ¡ÈÎÔÏ·˚‰Ë ÁÈ·Ù› Â›Ì·È Ê·Ó Î·È ·fi Í¤ÓÔ˘˜
ÙÔÓ ∆Ô‡ÚÎÔ º·Ù›¯ ∞Î›Ó. £· ¤¯ÂÈ Î·È ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÙÔÓ Ù˙¤ÚÙ˙ÂÏÔ
ÛÙËÓ AÔı‹ÎË... §ÔÈfiÓ, ÙÔ ‚Ú‹Î·! ∞˜ ÂÙ¿ÍÔ˘ÌÂ fiÏÔÈ Ù· Î·-
ÛÎfiÏ Î·È ·˜ ‚Á¿ÏÔ˘ÌÂ ÙÔ ˙ÒÔ ·fi Ì¤Û· Ì·˜! °È¤·! ∂ÁÒ Â›Ì·È
ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ Ú¿ÛÈÓË ·ÎÚ›‰·. ∂ÛÂ›˜;

Sotiris Babatzim (donkihotis@hotmail.com)

OÈ ·˘ÚÈ·ÓÔ› ÛÂÓ·ÚÈÔÁÚ¿ÊÔÈ ÙÔ˘
ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ Ô˘
·Ô˙ËÙ¿ Ô Ó¤Ô˜ ÚfiÂ‰ÚÔ˜ ÙÔ˘
K¤ÓÙÚÔ˘.XÔ˘: jkfhahfhgfrt3e7tjhgjh34!!!

(x·ÈÚÂÙÈÛÌfi˜ ¯ˆÚ›˜ ‰ÈÂÚÌËÓÂ›·)

Kαταφθάνουν Aθηναίοι
Γέµισε ο τόπος πολύχρωµα κασκόλ

K·ÊÂÙ˙fi: T· ·ÂÚÔÏ¿Ó· ¤ÊÙÔ˘Ó ¯ˆÚ›˜
·ÈÙ›·…ÌÌÌ, ˆÚ·›· È‰¤· ÁÈ· Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ·
Ù·ÈÓ›·. AÏÏ¿ ÙÒÚ· Ó˘ÛÙ¿˙ˆ.

H ŒÓˆÛË TÂ¯ÓÈÎÒÓ
KÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ Ù·
ÙÛÔ‡˙ÂÈ ÌÂ ÙÔÓ
Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ BÈÙfiÚÈÔ.

11:00 Feature Films
∏ xÔÚˆ‰›· ÙÔ˘ Ã·Ú›ÙˆÓ· / 
I horodia tou Charitona - 116’
°ÚËÁfiÚË˜ ∫·Ú·ÓÙÈÓ¿ÎË˜ / Grigoris Karantinakis,
Greece 2005
O.V. Greek, French

13:30 International Competition
∏ Â˘Ù˘¯›· ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘ / Een Ander Zijn Geluk - 98’
Fien Troch, Belgium-The Netherlands 2005
O.V. Dutch/English sub.

16:00 Feature Film
∏ Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘ ÎÙ‹ÓÔ˘˜ / I kardia tou ktinous - 80’
ƒ¤ÓÔ˜ Ã·Ú·Ï·Ì›‰Ë˜ / Renos Haralambidis,
Greece 2005
O.V. Greek/English sub.

18:00 TÈÌËÙÈÎ‹ ∂Î‰‹ÏˆÛË NÙÈÓ ∆·‚Ô˘Ï¿ÚË˜,
ºÚ¿ÓÛÈ˜ ºÔÚÓÙ ∫fiÔÏ·, OÚfiÚ ∫ÏÂÌ¿Ó / Honourary
Ceremony Dean Tavoularis, Francis Ford Coppola,
Aurore Clement
∞ÔÎ¿Ï˘„Ë ÙÒÚ·: Redux / 
Apocalypse Now: Redux - 202’
Francis Ford Coppola, USA 1979
O.V. English

22:30 Feature Film
Ki an fygo… tha xanartho / 
KÈ ·Ó Ê‡Áˆ… ı· Í·Ó¿Úıˆ - 87’
¢ÒÚ· M·ÛÎÏ·‚¿ÓÔ˘ / Dora Masklavanou,
Greece 2005
O.V. Greek/English sub.

00:30 Feature Films
∆Ô K·Îfi / To Kako - 82’
°ÈÒÚÁÔ˜ ¡Ô‡ÛÈ·˜ / Yorgos Noussias,
Greece 2005
O.V. Greek/English sub.
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Ολοκληρώθηκε σήµερα ο εξαιρετικά επιτυχηµένος κύκλος των
Masterclasses του 46ου Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Θεσσαλονίκης, µε
το τον διάσηµο ταϊβανό σκηνοθέτη Hou Hsiao-hsien.
Την εισαγωγή στο σηµερινό µάθηµα έκανε ο Νίκος Σαββάτης, επιµε-
λητής της µονογραφίας του σκηνοθέτη, η οποία εκδόθηκε από τον
Ιανό µε την ευκαιρία του αφιερώµατος του Φεστιβάλ στο σύνολο του
έργου του. «Το έργο του Hou Hsiao-hsien έχει συνοχή, ενώ ταυτό-
χρονα αλλάζει δεδοµένα από ταινία σε ταινία και µας εκπλήσσει. Το
έργο του είναι εξαιρετικά πλούσιο, οι ταινίες του ωραίες τόσο την
πρώτη φορά που θα τις δει κανείς όσο και την πολλοστή. Και κάθε
φορά η απόλαυση έιναι όλο και µεγαλύτερη».
Ο Hou Hsiao-hsien πήρε στη συνέχεια τον λόγο και µίλησε για το ξε-
κίνηµα της καριέρας του, την εισαγωγή του στο πανεπιστήµιο για
σπουδές τέχνης και κινηµατογράφου, την αρχική του αντιµετώπιση
της σκηνοθεσίας ως µιας δουλειάς. Όµως, µετά την πρώτη του επιτυ-
χία που ήταν το Sandwich Man, κατάλαβε την πορεία που έπρεπε να
ακολουθήσει και έκτοτε δεν γύρισε ποτέ πίσω. Εξήγησε τους λόγους
για τους οποίους έχει εξελιχθεί έτσι ο κινηµατογράφος του, τον λόγο

για το οποίο προτιµά τα µονο-
πλάνα: «Οι εραστιτέχνες αγχώνο-
νται όταν τους πλησιάζει η κάµε-
ρα. Βρίσκω µια καλή γωνία λήψης
και όλα φαίνονται περισσότερο
φυσικά».
Η παρατήρηση της πραγµατικό-
τητας αποτελεί το σηµείο εκκίνη-
σης για το έργο του. «Παρατηρώ
τον κόσµο γύρω µου και συλλέγω
πληροφορίες. Τις αξιοποιώ την
κατάλληλη στιγµή, σε κάποια επό-
µενη ταινία µου. Χρειάζεται να
συλλάβει κανείς την ύπαρξη για
να µπορέσει να την αποδώσει. Εί-
ναι σαν να υπάρχει κάπου η ται-
νία από µόνη της και φτάνει η ιδι-
αίτερη εκείνη στιγµή που υλοποι-
είται, που ολοκληρώνεται».
Μιλώντας για τον εαυτό του, αυτοχαρακτηρίστηκε ζεστός άνθρωπος
που έχει έλεος, που θέλει να βοηθάει τους άλλους ανθρώπους. Τόνι-
σε ότι οι ταινίες του έχουν αυτήν ακριβώς τη διάσταση, ενώ µίλησε
εκόµη για τα παιδικά του χρόνια, την αποµακρυσµένη του σχέση µε
τους γονείς του, τη µοναξιά του, τη βαθειά του επιρροή από τον
Μπρεσόν και κυρίως από τον Όζου. «Ο κινηµατογράφος µου στο-
χεύει στην αποτύπωση µιας ιδιαίτερης στιγµής της ανθρώπινης ύπαρ-
ξης», κατέληξε.

Είναι γνωστή σε όλους η επιτυχία του ιρ-
λανδικού κινηµατογράφου τα τελευταία
χρόνια, κατά κύριο λόγο στο επίπεδο της
προσέλκυσης ξένων παραγωγών στη χώρα
αυτή. Είναι επίσης γνωστά τα φορολογικά
κίνητρα που παρέχει η χώρα, όπως και η
ευκολία επίτευξης αυτών των συνεργασιών
κυρίως µε την άλλη πλευρά του Ατλαντι-
κού χάρις στην κοινή γλώσσα, τα αγγλικά.
Η σηµερινή ανοιχτή συζήτηση, ωστόσο, α-
νέδειξε άλλες διαστάσεις πέρα από τους
δεδοµένους «µύθους» για τον ιρλανδικό κι-
νηµατογράφο και άνοιξε σε όσους παρακο-
λούθησαν τη σηµερινή συζήτηση µία εξαι-
ρετικά ενδιαφέρουσα οπτική προοπτική: τι
σηµαίνουν όλα όσα γνωρίζουµε ότι συµβαί-
νουν σε διεθνές επίπεδο στην Ιρλανδία για
την ίδια την εθνική παραγωγή της, για τον ί-
διο τον ιρλανδικό κινηµατογράφο.
Η κρατική βοήθεια για τον κινηµατογράφο
µέσω του Irish Film Board, σύµφωνα µε τα
λεγόµενα της παραγωγού Catherine
Tiernan, σχετίζεται µε την ενίσχυση παρα-
γωγών ιρλανδών δηµιουργών, πέρα από τα
κίνητρα που φέρνουν ξένες παραγωγές
στη χώρα αυτή. Παράλληλα, µέσω του
NFTC λειτουργούν δύο κυβερνητικές ενι-
σχύσεις, όπως εξήγησε ο Cian Smyth: τα
χρήµατα από τα τυχερά παιχνίδια και τα
τοπικά ταµεία. Στην πρώτη περίπτωση, δεν
προσελκύονται ξένες παραγωγές, αλλά

σχέδια µε έντονη πολιτιστική συνάφεια µε
την Ιρλανδία. Στη δεύτερη, αντιθέτως, το
ενδιαφέρον στρέφεται σε σχέδια µε αυξη-
µένη βιοµηχανική δραστηριότητα, µε σχέ-
δια δηλαδή που αποκτούν πρόσβαση µε
κριτήριο το ποσό που δαπανάται στην
Ιρλανδία. Ο Mark Mulqueen, διευθυντής
του Irish Film Institute, από την πλευρά
του εξήγησε τον πολυσύνθετο ρόλο που
διαδραµατίζει το Ινστιτούτο τα 60 χρόνια
λειτουργίας του στη «δηµιουργία» κοινού,
στη διανοµή των ταινιών, στα εκπαιδευτικά
προγράµµατα, στην προβολή ταινιών σε α-
ποµακρυσµένες περιοχές, στη δηµιουργία
φεστιβάλ ντοκιµαντέρ και στη διάδοση
του ιρλανδικού κινηµατογράφου έξω από
τα σύνορα της χώρας.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η προσέγγιση
του ηθοποιού και σεναριογράφου Mark
O’Halloran, υποψηφίου για τα Ευρωπαϊκά
Βραβεία Κινηµατογράφου µε την ταινία
Adam & Paul, ο οποίος προερχόµενος από
το θέατρο δήλωσε εξ αρχής ότι δεν αι-
σθάνεται να αποτελεί µέρος της ιρλανδι-
κής κινηµατογραφικής βιοµηχανίας, αλλά
ότι τα πράγµατα εξελίχθηκαν για αυτόν
πολύ ήρεµα και οµαλά. Σε µία χώρα µε µε-
γάλη λογοτεχνική παράδοση, το σενάριο
έχει πολύ υψηλό επίπεδο και πολύ µεγάλη
σηµασία. Μπορεί να έγραψε το σενάριο
ξανά και ξανά, αλλά δεν αισθάνθηκε ότι υ-

πήρχε κανενός είδους παρέµβαση από κα-
νέναν. Η αίσθησή του είναι ότι ενώ τα
προηγούµενα χρόνια οι συµπατριώτες του
γύριζαν τις ταινίες που οι Αµερικανοί θα ή-
θελαν να δουν, τώρα πια έχουν αρχίσει να
παράγονται όλο και περισσότερες µικρές
«ιθαγενείς» ταινίες, γεγονός που τελικά
τους εξασφαλίζει µεγαλύτερη διεθνή απή-
χηση. «Υπάρχουν ιστορίες εκεί έξω που δεν έ-
χουν ειπωθεί και περιµένουν από εµάς να τις
πούµε!» κατέληξε ο Mark O’Halloran.
Η παραγωγός του Goldfish Memory, Breda
Walsh, έδωσε έµφαση στη σηµασία που έ-
χει η εµπειρία του να δουλεύεις από τη
µία ως συµπαραγωγός ή εκτελεστής παρα-
γωγός µίας ξένης παραγωγής στη χώρα
σου και ταυτόχρονα να κάνεις τις δικές
σου ταινίες. «Αυτή τη στιγµή στην Ιρλανδία το
επίπεδο των συνεργίων και των συντελεστών
είναι εξαιρετικά υψηλό, χάρις σε αυτές τις ται-
νίες. Ταυτόχρονα, δίνεται σε όλους εµάς που
ζούµε από αυτές, να µπορούµε πολύ πιο εύκο-
λα να κάνουµε ταινίες όπως µας αρέσουν, µι-
κρότερου προϋπολογισµού και πιο ευέλικτες.»
Καταλήγοντας ο συντονιστής Cian Smyth
είπε «Στην Ιρλανδία πιστεύουµε στις δικές µας
τοπικές ιστορίες (small local stories), όπως α-
κριβώς οι ∆ανοί λένε ότι µόνον όταν αποκτή-
σεις το δικό σου κοινό στην πατρίδα σου, τότε
θα αποκτήσεις και διεθνή επιτυχία.»

MASTERCLASS: HOU HSIAO HSIEN

ΣTPOΓΓYΛO TPAΠEZI: ΙΡΛΑΝ∆ΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

Στην αίθουσα Παύλος Ζάννας έγινε σήµερα το µεσηµέρι η
ανοιχτή συζήτηση µε θέµα την «Τέχνη», τη Μακεδονική
Καλλιτεχνική Εταιρεία από την οποία ξεκίνησε η ίδρυση του
Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Θεσσαλονίκης. Στη συζήτηση
συµµετείχαν η καθηγήτρια του ΑΠΘ και Πρόεδρος του
∆.Σ. της «Τέχνης» Αθανασία Τσατσάκου, ο καθηγητής του
ΑΠΘ και διευθυντής της Πειραµατικής Σκηνής Τέχνης Νι-
κηφόρος Παπανδρέου, ο οµότιµος καθηγητής του ΑΠΘ
∆ηµήτρης Φατούρος, η αρχαιολόγος και επιµελήτρια εκδό-
σεων Ειρήνη Πολίτη-Μεϊτάνη και οι σκηνοθέτες Κώστας
Βρεττάκος και Κώστας Φέρρης. Τη συζήτηση συντόνισε ο
κριτικός κινηµατογράφου ∆ηµήτρης Χαρίτος, ο οποίος, ξε-
κινώντας, χαρακτήρισε την «Τέχνη» «πνευµατική µήτρα
στην οποία κυοφορήθηκε το Φεστιβάλ».
Η «Τέχνη» ιδρύθηκε το 1951 και η ιστορία της αποτελεί
κοµµάτι της ιστορίας της πόλης. Είχε ενεργή συµµετοχή
στην καθηµερινή ιστορία ανθρώπων και δράσεων, ήταν µια
πρωτοβουλία για την ποιότητα ζωής και την προσφορά
στον πολιτισµό. Εξελίχθηκε στο παράδειγµα για το τι µπο-
ρεί να καταφέρει ένας τόπος µε µεγάλες δυσκολίες. Από τις
σηµαντικότερες στιγµές στη µακρόχρονη δράση της «Τέ-
χνης» είναι η καίρια συµβολή της στην ίδρυση των κυριότε-
ρων πολιτιστικών θεσµών της Θεσσαλονικής: το Κρατικό
Θέατρο Βορείου Ελλάδος, το Φεστιβάλ Κινηµατογράφου
Θεσσαλονίκης και τη Σχολή Καλών Τεχνών. Επίσης µέσα α-
πό το περιοδικό της «Τέχνης» αλλά και την Κινηµατογραφι-
κή Λέσχη που γεννήθηκε στους κόλπους της και στηρίχτη-
κε από τα ιδρυτικά της µέλη, τέθηκαν οι βάσεις για τη βα-
θειά και ουσιαστική σχέση της Θεσσαλονίκης µε τον Κινη-
µατογράφο.
Οι οµιλητές επεσήµαναν τις «θηριώδεις», όπως τις χαρακτή-
ρισαν, διαφορές εκείνης της εποχής µε τη σηµερινή, ενώ οι
εισηγήσεις τους αναβίωσαν το κλίµα και προκάλεσαν έντονη
συγκίνηση όχι µόνο στους οµιλητές αλλά και στο κοινό.
Τη σηµερινή εκδήλωση έκλεισε µε έναν σύντοµο χαιρετι-
σµό η διευθύντρια του Φεστιβάλ ∆έσποινα Μουζάκη, η ο-
ποία τόνισε ότι σε ένα φεστιβάλ που είναι αφιερωµένο
στους νέους, είναι απαραίτητη η µνήµη για να κοιτάζουµε το
µέλλον.

ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ  
«ΤΕΧΝΗ»: ΕΝΑΣ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Μετά την ΧΡΥΣΗ ΑΡΚΤΟ, τον ΧΡΥΣΟ ΦΟΙΝΙΚΑ και τον ΧΡΥΣΟ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟ, στο νέο ∆ιεθνές Φεστιβάλ Κινηµατογράφου στη Κύ-
προ, θα  απονέµεται η ΧΡΥΣΗ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ!!!
Το CIFF θα διεξαχθεί στη Λεµεσό και τη Λάρνακα από τις 24-27
Μαρτίου 2006.Οι διαγωνιζόµενες κατηγορίες είναι: Ταινίες µεγάλου
µήκους,Tαινίες µικρού µήκους  / τεκµηρίωσης, ∆ιαφηµιστικό / µου-
σικό βίντεο. Νέοι σκηνοθέτες απ’όλο τον κόσµο καλούνται να υπο-
βάλουν την ταινία τους στα διάφορα τµήµατα του Φεστιβάλ.
Η ΧΡΥΣΗ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ και το χρηµατικό βραβείο των15.000€, θα
απονεµηθεί στη καλύτερη ταινία µεγάλου µήκους. Το χρηµατικό
βραβείο θα χρησιµοποιηθεί από τον βραβευµένο σκηνοθέτη για το

γύρισµα της επόµενης ταινίας του στη Κύπρο. Οι βραβευµένες ται-
νιες θα προβληθούν ξανά στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της Κυ-
πριακής εβδοµάδας στην Πάτρα, την Πολιτιστική Πρωτεύουσα το
2006, κατά τη διάρκεια των εορταστικών εκδηλώσεων του ∆ήµου
Λεµεσού, ο οποίος είναι διδυµοποιηµένος µε την πόλη της Πάτρας.
Το Φεστιβάλ στηρίζουν ο Κυπριακός Οργανισµός Τουρισµού και οι Πολιτι-
στικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας. Χορηγοί επικοινωνίας είναι,
µεταξύ άλλων, το ΤΙΜΕ  ΟUT και το www.cultureguide.gr.
H αίτηση συµµετοχής βρίσκεται στην ιστοσελίδα
www.ciff2006.com, email: ciff@email.com. Τηλέφωνo επικοινωνίας:
6972080441 και 00357 99798112

1ο ∆ΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΥΠΡΟΥ / CIFF - CYPRUS INTERNATIONAL FILM FESTIVAL
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Για το Tρίστραµ Σάντι
Ο βρετανός σκηνοθέτης αναφέρεται καταρχάς στην πλέον
πρόσφατη ταινία του που προβάλλεται στο φεστιβάλ, το Τρί-
στραµ Σάντι: Μια ιστορία γι’ αγρίους (Tristram Shandy:A Cock and Bull
story), µια ταινία εποχής βασισµένη πάνω στην κωµική πραγµα-
τεία του Lawrence Sterne,“The Life and Opinions of Tristram
Shandy, Gentlemen”. Στην παρατήρηση ότι το βιβλίο είναι απ’
αυτά που δεν προσφέρονται για µεταφορά στον κινηµατογρά-
φο, δηλώνει καταρχάς ότι αυτό το σχέδιο «τον απασχολούσε για
10 περίπου χρόνια. Το βιβλίο είναι πολύ µεγάλο (σ.τ.σ. έχει συνολική έ-
κταση 720 σελίδες) και από όλο αυτό το τεράστιο υλικό χρησιµοποιή-
σαµε περίπου 10 σκηνές». Και συνεχίζει: «Το βιβλίο στο οποίο βασί-
στηκε η ταινία είναι ένα πολύ παιχνιδιάρικο, χιουµοριστικό, κεφάτο βι-
βλίο. Όταν γράφτηκε -γράφτηκε σαν µια κωµωδία, είναι λίγο µπερδε-
µένο. Νοµίζω ότι, επειδή γράφτηκε πριν από 200 χρόνια, ο κόσµος πι-
στεύει ότι υπάρχει σ’ αυτό κάποιο είδος ηθικού διδάγµατος».
Αναφερόµενος στους λόγους που χρησιµοποίησε την ψηφιακή
τεχνολογία σ’ αυτήν την ταινία, είπε ότι δεν ήταν οικονοµικοί α-
φού η νέα τεχνολογία δεν είναι πολύ φθηνότερη σε σχέση µε
τα 35mm. Ωστόσο, η ψηφιακή τεχνολογία ήταν γι’ αυτόν µια ευ-
καιρία για αυτοσχεδιασµό. «Όσον αφορά τα σκηνικά και τη χρήση
της κάµερας είπαµε όλα να είναι πολύ απλά. Χρησιµοποιήσαµε για
φωτισµό, όσο αυτό ήταν δυνατό, τον υπάρχοντα φωτισµό του χώρου».

Mία ταινία το χρόνο
Ένας από τους πιο παραγωγικούς σκηνοθέτες –σχεδόν µία ται-
νία κάθε χρόνο- ο Michael Winterbottom προσπαθεί να βρει
µια αιτιολογία γι’ αυτούς του ρυθµούς εργασίας. «Οι περισσότε-
ροι άνθρωποι εργάζονται καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Είναι φυ-
σιολογικό να εργάζεσαι σ’ αυτούς τους ρυθµούς». Και συνεχίζει «Εί-
ναι εύκολο να κάνει κάποιος µια ταινία το χρόνο», κάνοντας δε χι-
ούµορ, θεωρεί ότι οι περισσότεροι συνάδελφοι είναι «τεµπέλη-
δες, οι οποίοι δουλεύουν µόνο 7-8 εβδοµάδες το χρόνο».
Και φυσικά, αυτοί οι ρυθµοί εργασίας δεν θα µπορούσαν να υ-
πάρξουν χωρίς µια οµαλή ροή χρηµατοδότησης. «Αισθάνοµαι
τυχερός που καταφέρνω να κάνω ταινίες τα σχέδιά µου». Το πρό-
βληµα της χρηµατοδότησης είναι το σηµαντικότερο πρόβληµα
που αντιµετωπίζει, όπως λέει. «Η χρηµατοδότηση ενός σχεδίου
δεν είναι εύκολη. Υπάρχουν 10 µε 12 πηγές χρηµατοδότησης και πέ-
ρα απ’ αυτές, τα πράγµατα είναι αρκετά δύσκολα».
Ασφαλώς, ένα από τα χαρακτηριστικά του ως σκηνοθέτη είναι
το γεγονός της ποικιλίας στο ύφος αλλά και στη θεµατολογία–
ταινίες εποχής, διασκευές λογοτεχνικών έργων, µουσικές ται-
νίες, «πορνογραφικές», επιστηµονικής φαντασίας. ∆ηλώνει ότι
«δεν υπάρχει κάποιου είδους στρατηγική» σ’ αυτές τις επιλογές. Σε
κάθε ταινία που σκηνοθετεί προσπαθεί να παρουσιάζει τα
πράγµατα όπως είναι και θέλει να είναι ακριβής και έντιµος α-
πέναντι σε κάθε κατάσταση που παρουσιάζεται σε ταινία του.
Όταν ερωτάται για τα κίνητρά του και για τις επιλογές του ό-
ταν διασκευάζει γνωστά λογοτεχνικά έργα επισηµαίνει ότι «κά-
θε περίπτωση είναι διαφορετική. Π.χ. το βιβλίο Jude, πάνω στο οποίο
βασίστηκε η ταινία, ήταν από τα αγαπηµένα µου βιβλία όταν ήµουν
έφηβος».
Στην επισήµανση ότι ένας όχι και τόσο προσεκτικός παρατηρη-
τής των ταινιών του θα µπορούσε να καταλήξει στο συµπέρα-
σµα ότι οι ταινίες του είναι γυρισµένες από διαφορετικούς
σκηνοθέτες, εξηγεί ότι αυτή η ποικιλότητα στο σκηνοθετικό
του ύφος οφείλεται στο ότι «είναι ο τόπος στον οποίο διαδραµατί-

ζεται µια ταινία που καθορίζει εντέλει το ύφος. Π.χ. η ταινία Η Χώρα
των θαυµάτων επειδή διαδραµατίζεται στο Λονδίνο έχει ένα πολύ
συγκεκριµένο στιλ».

Mε µικρότερο συνεργείο
Περνώντας σε θέµατα που άπτονται της σκηνοθετικής του
πρακτικής, ο Michael Winterbottom επισηµαίνει: «Συνήθως οι άν-
θρωποι τείνουν να επιλέγουν την πιο περίπλοκη λύση, όµως αυτή δεν
βοηθά πάντα. Μιλώντας γενικά, όσο πιο απλά µπορείς να κάνεις κάτι
τόσο καλύτερα. Όσο µικρότερο είναι το συνεργείο τόσο το καλύτερο.
Όσο φθηνότερα τόσο καλύτερα. Ωστόσο, σε ορισµένες ιστορίες θα
πρέπει να υλοποιήσεις ό,τι υπάρχει σ’ αυτές.» 
Και συνεχίζει εστιάζοντας στα προβλήµατα συνεργασίας που
υπάρχουν ανάµεσα σ’ ένα σκηνοθέτη και τους συνεργάτες του:

«Πάντα µου άρεσε να εργάζοµαι µ’ ένα χαλαρό, απελευθερωµένο
τρόπο …µε ολιγάριθµα συνεργεία, να εργάζοµαι αυτοσχεδιάζοντας
ως ένα βαθµό. Οι άνθρωποι µε τους οποίους συνεργάζεσαι κατά τη
διάρκεια δηµιουργίας µιας ταινίας, είτε σου λένε ποια είναι τα προ-
βλήµατα είτε απλώς αισθάνεσαι από αυτούς ποιο είναι το πρόβληµα.
Όµως, δεν πιστεύω ότι είναι καλοί στο να βρίσκουν λύσεις για τα προ-
βλήµατα. Πρέπει εσύ ο ίδιος να βρεις τη λύση, επειδή γνωρίζεις το υ-
λικό και είσαι µέσα σ’ αυτό».

Tο σεξ και η µουσική
Όταν ερωτάται, µε αφορµή τη βράβευση της ταινίας Στα σύνορα
του Κόσµου στο Βερολίνο, για τη σηµασία που έχουν τα βραβεία
στην καριέρα του, ο Winterbottom σηµειώνει ότι το βραβείο
«βοήθησε απλώς την ταινία να αποκτήσει µια ευρύτερη διανοµή, βοή-
θησε να βρω χρηµατοδότηση για την επόµενη ταινία. ∆εν µε έκανε
καλύτερο κινηµατογραφιστή».
Ιδιαίτερου σχολιασµού έτυχε από τον Michael Winterbottom η
ταινία του 9 Songs που προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων για τον
απροκάλυπτο τρόπο µε τον οποίο απεικονίζονταν σεξουαλικές
σκηνές. «∆εν είναι µια πορνογραφική ταινία» δηλώνει, αφού σκοπό
δεν έχει τη σεξουαλική διέγερση του θεατή, αλλά προσπαθεί
να παρουσιάσει µια όψη του έρωτα, το σεξ χωρίς διαστροφή.
Παρατήρησε ότι ο κινηµατογράφος µετά τη δεκαετία του 1970
διακρίνεται από έναν έντονο πουριτανισµό, σε αντίθεση µε τα
άλλα µέσα, όπως η τηλεόραση και ο περιοδικός τύπος, που α-
πεικονίζουν µε πολύ πιο φιλελεύθερο τρόπο το σεξ.
Μ’ αφορµή τις ταινίες του 9 Songs και 24 Hour Party People στά-
θηκε ιδιαίτερα στη σχέση του µε τη µουσική, καθώς τη θεωρεί
πιο ενδιαφέρουσα από τον κινηµατογράφο. «Τα βρετανικά
γκρούπ αποτελούνται από µέλη που έχουν µεταξύ τους πολύ στενές
σχέσεις. Είναι όπως µια οικογένεια. Στον κινηµατογράφο αντίθετα, συ-
γκεντρώνονται άτοµα άγνωστα µεταξύ τους, συνεργάζονται για 7-8 ε-
βδοµάδες και µετά διαλύονται».

H επόµενη ταινία
Αναφερόµενος στην επόµενή του ταινία, ο βρετανός σκηνοθέ-
της δηλώνει ότι επιστρέφει στο σύγχρονο πολιτικό πεδίο, χώ-
ρο όπου διαδραµατίζονταν και οι ταινίες του Καλώς ήλθατε στο
Σεράγεβο, Στα σύνορα του Κόσµου. «Η ιστορία της ταινίας έχει σαν
κεντρικούς ήρωες 3 βρετανούς πολίτες, µουσουλµάνους στο θρή-
σκευµα, που φυλακίστηκαν στη φυλακή υψίστης ασφαλείας στο Γκου-
αντάναµο της Κούβας». Οι ιστορίες, τονίζει, είναι πραγµατικές και
«το σενάριο βασίστηκε σε συνεντεύξεις µε τους αληθινούς πρωταγω-
νιστές, συνολικής έκτασης 600 σελίδων». Η ταινία θα παρακολου-
θεί ένα ταξίδι, «τις διαδροµές των ηρώων από το Πακιστάν µέχρι
τον εγκλεισµό τους στη φυλακή του Γκουαντάναµο».

(το κείµενο βασίζεται σε δηλώσεις του σκηνοθέτη 
κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου 
και σε συνέντευξη στην Αγγελική Κόντις 

για το αγγλόφωνο τµήµα του Πρώτου Πλάνου) 
Επιµέλεια: ∆ηµήτρης Μπάµπας

O σκηνοθέτης ταινιών τόσο ανόµοιων όπως Το φιλί της πεταλούδας, Η χώρα των θαυµάτων, Σε θέλω,
Κωδικός 46, δηλώνει παρών στο φετινό Φεστιβάλ Kινηµατογράφου Θεσσαλονίκης. ∆ιαθέτοντας λίγο
από το πάθος και την ένταση µε την οποία ζουν οι ήρωές του, χειµαρρώδης στην οµιλία του, ο Michael
Winterbottom απαντά µε άνεση και χαρακτηριστική ευκολία σε οποιαδήποτε ερώτηση του τίθεται.

Mάικλ

‘‘Στον κινηµατογράφο συγκεντρώνονται

άτοµα άγνωστα µεταξύ τους,

συνεργάζονται για 7-8 εβδοµάδες 

και µετά διαλύονται

’’

Oυίντερµποτοµ
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Με το Χρυσό Αλέξανδρο θα τιµηθεί
ο Φράνσις Φορντ Κόπολα, σήµερα
στις 18.00 στον κινηµατογράφο Ο-
ΛΥΜΠΙΟΝ GALAXIA VACATION
CLUB.

Ο διάσηµος σκηνοθέτης έφτασε χθες
στη Θεσσαλονίκη προκειµένου να ε-
πισκεφθεί την έκθεση του στενού συ-
νεργάτη και φίλου του Ντιν Ταβουλά-
ρη, που παρουσιάζεται για πρώτη φο-
ρά παγκοσµίως στο πλαίσιο του 46ου
Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Θεσσαλο-

νίκης, στο Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης.
Στην ίδια εκδήλωση θα τιµηθεί και ο Ντιν Ταβουλάρης για το σύνο-
λο της καλλιτεχνικής του προσφοράς. Στο πλευρό του βραβευµένου
σκηνογράφου θα βρίσκεται και θα τιµηθεί η σύζυγός του, διάσηµη
ηθοποιός Ορόρ Κλεµάν, µε την οποία γνωρίστηκε στα γυρίσµατα
του Αποκάλυψη τώρα. Τον Φράνσις Φορντ Κόπολα θα συνοδεύουν η
κόρη του, σκηνοθέτις Σοφία και ο γιος του σκηνοθέτης και ηθοποι-
ός Ροµάν.
Μετά την απονοµή θα ακολουθήσει ειδική προβολή της ταινίας του
Κόπολα Αποκάλυψη τώρα: Reduχ.

Eπίσης, στις 12 το µεσηµέρι ο κ. Κόπολα και ο Ντιν Ταβουλάρις θα
συζητήσουν µε το κοινό στο Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέ-
χνης, (Εγνατίας 154 εντός ∆ΕΘ). Θέµα της συζήτησης: «Ας µιλήσουµε
για Τέχνη, ας µιλήσουµε για Κινηµατογράφο».

Apocalypse now: Redux
του Francis Ford Coppola (HΠA, 1979)

Καθώς ο στρατός των ΗΠΑ, προσπαθώντας να εκβάλει τους Βιετκόνγκ
από µια αδιαπέραστη ζούγκλα, βουλιάζει ακόµα πιο βαθιά µέσα στον
πόλεµο του Βιετνάµ, οι Ειδικές ∆υνάµεις στέλνουν έναν αξιωµατικό, τον
λοχαγό Ουίλαρντ, να βρει και να σκοτώσει τον συνταγµατάρχη Κέρτς, έ-
ναν πρώην πρασινοσκούφη που κυβερνά µε σκληρότητα µια πρωτόγονη
φυλή, περιχαρακωµένος στα βουνά κοντά στα σύνορα µε την Καµπότζη.

» Oλύµπιον, 18:00

«ΑΙΜΑ» ΧΩΡΙΣ ΑΙΜΑ 
Σκέφτοµαι κυρίως µε εικόνες. Η πρώτη λοιπόν ει-
κόνα που είχα ήταν αυτή ενός τύπου που τεµαχίζει
ένα ανθρώπινο σώµα σε µια µπανιέρα. Ίσως γιατί
µου αρέσουν πολύ οι ταινίες τρόµου. Μετά, όµως,
αυτή η εικόνα αµβλύνθηκε στο µυαλό µου και δεν
υπάρχει στην ταινία µε την έννοια της απεικόνισης
της βίας. ∆εν υπάρχει αίµα στην ταινία µε την ρεα-
λιστική έννοια αλλά υπάρχει η αίσθηση µιας απει-
λής ότι κάποια στιγµή µπορεί να συµβεί κάτι βίαιο.

Η ΙΣΤΟΡΙΑ 
∆εν µε ενδιαφέρουν οι ιστορίες αλλά οι εικόνες. Η
ιστορία µου θα µπορούσε να είναι µια σαπουνόπε-
ρα για την τηλεόραση, όπως οι σαπουνόπερες που
διαρκώς παρακολουθεί το ζευγάρι των πρωταγωνι-
στών στην ταινία. Στην πόλη µου, το Γκουαναχάτο, οι
άνθρωποι βλέπουν πολλές σαπουνόπερες και σιγά
σιγά αρχίζουν να συµπεριφέρονται σαν τους τύ-
πους της σαπουνόπερας και µοιάζουν επίσης να
βιώνουν τα ίδια προβλήµατα. Ίσως επηρεάστηκα λί-
γο από τις σαπουνόπερες για την ταινία µου αλλά
δεν µ’ ενδιέφερε να κάνω µια δραµατική ταινία.
∆εν υπάρχει δράµα στο Αίµα.

ΕΝΑ ΠΕΙΡΑΜΑ 
Ήθελα να δείξω ανθρώπους που δεν υποκρίνονται,
την αίσθηση ότι δεν  υπάρχει τίποτα ανάµεσα στο
πρόσωπο και την κάµερα. Είναι σαν κοιτάς έναν α-
ληθινό άνθρωπο κι ένα µέρος που είναι ζωντανό,
πράγµατα που µοιάζουν να µην έχουν σηµασία.
Ένα πρόσωπο που τρώει, ένα πρόσωπο στο µπάνιο,
ανθρώπους που κάνουν σεξ ή βλέπουν τηλεόραση.
Ήταν ένα πείραµα να δω τι συµβαίνει όταν παρου-

σιάζεις τόσο απλές και καθηµερινές δραστηριότη-
τες. Ο βασικός πρωταγωνιστής της ταινίας είναι
γείτονάς µου, η γυναίκα που παίζει τη σύντροφό
του δουλεύει στην τοπική αγορά και το κορίτσι που
παίζει την κόρη του, την ανακαλύψαµε σ’ ένα σου-
περµάρκετ.

ΤΟ ΚΑΣΤΙΝΓΚ
Το βασικό κριτήριο για να επιλέξω τον πρωταγωνι-
στή της ταινίας ήταν το πρόσωπό του, η φωνή του
και ο τρόπος που κινείται. Ήξερα πως στην αληθι-
νή του ζωή ήταν κάποιος που δεν είχε κανέναν αυ-
τοέλεγχο. ∆εν µπορούσε να κοντρολάρει τις κινή-
σεις και τον λόγο του. Έψαχνα ανθρώπους που να
δίνουν µια αίσθηση ανισορροπίας, ανθρώπους που
κάτι τους λείπει και δεν µπορούν να το κρύψουν.
Άρα δεν θα µπορούσαν να το κρύψουν και από την
κάµερα.

EΝΑ ΦΙΝΑΛΕ ΣΑΝ ΠΑΡΑΒΟΛΗ 
Στο σενάριο, ο πρωταγωνιστής της ταινίας δεν
µπαίνει µέσα στο νερό για να «ξαναβαφτιστεί» ως
άνθρωπος. Αυτό ήταν αυτοσχεδιασµός που προέκυ-
ψε τυχαία. Το βρήκα  ενδιαφέρον και το κράτησα.
Υποθετικά, θα µπορούσε να είναι η στιγµή της χά-
ρης του. Η στιγµή που αποκτάει τον έλεγχο των
πραγµάτων. ∆ιασχίζει αυτό το µικρό χωράφι ψάχνο-
ντας για την κόρη του, συνειδητοποιεί πως έχει ε-
ξαφανίσει το πτώµα της, µπαίνει µέσα σε αυτή τη
µικρή λίµνη, την περπατάει, βγαίνει από το νερό και
µπαίνει στο αυτοκίνητό του προκειµένου να γυρίσει
σπίτι του, αφού πρώτα βάλει µια πλαστική σακούλα
στο κάθισµα για να µην βραχεί. Είναι µια µικρή στιγ-
µή «τελειότητας». Αλλά δεν είναι αληθινή «τελειό-

τητα». Γιατί ο πρωταγωνιστής δεν µπορεί να επι-
πλεύσει στο νερό. Ίσως λοιπόν λέει ψέµατα στον ε-
αυτό του.

ΟI ΤΑΙΝΙΕΣ ΤΡΟΜΟΥ  
Μου αρέσουν γιατί σου δίνουν µια ελευθερία. Και
περιέχουν βία. Νοµίζω ότι η βία και το σεξ είναι
πολύ ενδιαφέρουσες µορφές επικοινωνίας. Και εί-
ναι πολύ δυνατές οπτικά. Μπορείς να δεις τη βία
και το σεξ να συµβαίνει σε µια ταινία. Οι λέξεις και
οι διάλογοι είναι λίγο βαρετά. Είµαι φαν των αµερι-
κάνικων ταινιών µε βία και σεξ.

Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ
Ήθελα να κάνω την πρώτη µου ταινία όσο πιο απλή
γινόταν, ώστε να µην είναι δύσκολη πρακτικά να
πραγµατοποιηθεί και να χρηµατοδοτηθεί. Γι’ αυτό
δεν χρησιµοποίησα µουσική και δεν δούλεψα µε ε-
παγγελµατίες ηθοποιούς. Όλη η ταινία γυρίστηκε
στη γειτονιά γύρω από το σπίτι µου µε ανθρώπους
που γνώριζα από την καθηµερινότητά µου.

ΕΠΟΜΕΝΟ ΠΡΟΤΖΕΚΤ
Θα είναι µια ταινία για την εργασία και τα χρήµατα.
Αλλά θα είναι πολύ πιο διαφορετικό στο στιλ από
το Αίµα. Με περισσότερη κίνηση, περισσότερο ου-
ρανό… Και θα αφορά δύο νέους άνδρες.

Συνέντευξη:Tζένη Παυλίδου

Σηµασία στις εικόνες παρά στην ιστορία
Amat Escalante, σκηνοθέτης της ταινίας Aίµα

Χρυσός Αλέξανδρος στον Φράνσις Φορντ Κόπολα

Ο βασικός πρωταγωνιστής της ταινίας 

είναι  γείτονάς µου, η γυναίκα που παίζει 

την σύντροφό του δουλεύει στην τοπική αγορά

και το κορίτσι που παίζει την κόρη του,

την ανακαλύψαµε σ’ ένα σουπερµάρκετ
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Υπαρξιακός τρόµος, συναισθηµατική αποξένωση και αστυνοµική
ιστορία µπλέκονται σε αυτό το κοινωνικό δράµα της Φλαµανδής
σηνοθέτιδας Φιν Τροχ, που εξετάζει την ανθρώπινη ευτυχία σε
σχέση µε τους γύρω µας αλλά και τον σηµερινό τρόπο ζωής  
Σε ένα φλαµανδικό χωριό, ένα µωσαϊκό διαφορετικών χαρακτή-
ρων αρχίζουν να διασταυρώνουν τις ζωές τους µετά από έναν
φρικτό θάνατο. Ένα µικρό αγόρι χάνει τη ζωή του σε ένα τρο-
χαίο δυστύχηµα. Ο οδηγός ενός αυτοκινήτου το έχει παρασύρει
στο δρόµο και το έχει αφήσει αβοήθητο να πεθάνει. Όταν η εί-
δηση µαθαίνεται, ολόκληρο το χωριό περιέρχεται σε κατάσταση
σοκ. Όσο, όµως, συνεχίζεται η αναζήτηση του οδηγού του αυτο-
κινήτου, τόσο τα γεγονότα περιπλέκονται και συσκοτίζονται. Η
κατάσταση είναι πια τόσο τεταµένη, που ο θάνατος του παιδιού
γίνεται αφορµή για να βγουν πάλι στην επιφάνεια ξεχασµένα µί-
ση και να λυθούν παλιές διαφορές. Αλλά σ’ ένα χωριό όπου οι ζωές ό-
λων είναι αλληλένδετες, κανείς δεν είναι πραγµατικά αθώος, και όλοι έ-
χουν αίµα στα χέρια τους.
Η ταινία παρακολουθεί µια σειρά από παράξενους χαρακτήρες (µια νεα-
ρή µητέρα και υπάλληλο σε κατάστηµα οπτικών ειδών που βρίσκεται σε
διάσταση µε τον σύζυγό της, ένας πατέρας που πεθαίνει από καρκίνο
αλλά το κρύβει από την οικογένειά του, ένας αστυνοµικός µε προβλήµα-
τα όρασης), να υποψιάζονται και να καταδικάζουν σιωπηλά ο ένας τον
άλλον, ενώ έρχονται αντιµέτωποι µε τα αδιέξοδα της προσωπικής τους
ζωής. Άδεια και στεγνά από ζωή σπίτια, µεγάλα εµπορικά κέντρα, µο-
ντέρνα σούπερµάρκετ, φουτουριστικά καταστήµατα, αχανείς ερηµικές
φυσικές τοποθεσίες φιλοξενούν τις µετέωρες υπάρξεις τους σε έναν
κόσµο καταναλωτικής αποθέωσης και άνεσης που έχει στραγγίξει από

τα πρόσωπα κάθε σταγόνα ανθρώπινης επαφής. Μέχρι τη στιγµή που η
τραγωδία του άλλου, µας αναγκάζει να βγούµε από την τακτοποιηµένη
µας ζωή και να σκεφτούµε όχι µόνο την αλληλεπίδραση των πραγµάτων
αλλά και την ατοµική ευθύνη απέναντι στη συλλογική ευτυχία µιας κοι-
νωνίας.
Η ευτυχία µας είναι αλληλένδετη µε την ευτυχία του άλλου και αντί-
στροφα, µας λέει αυτό το µελαγχολικό και σκοτεινά ειρωνικό ντεµπού-
το της σκηνοθέτιδας, το οποίο χρησιµοποιεί πολλαπλές αφηγηµατικές
διαδροµές, λιτή και σχεδόν στοιχειωτική µουσική αλλά και καφκικές α-
τµόσφαιρες για να χτίσει το δράµα και το σασπένς που κρύβει κάθε
στιγµή της ζωής, λειτουργώντας ταυτόχρονα ως µια ενδιαφέρουσα µε-
ταφορά πάνω στο σύγχρονο τρόπο ζωής. Tζ.Π.

» Oλύµπιον, 13:30

Η ταινία παρακολουθεί µια σειρά από παράξενους
χαρακτήρες  να υποψιάζονται και να καταδικάζουν
σιωπηλά ο ένας τον άλλον, ενώ έρχονται αντιµέτωποι µε
τα αδιέξοδα της προσωπικής τους ζωής

ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ;
Αυτό που είχα στο µυαλό µου δεν ήταν µια ιστορία
αλλά µια εικόνα. Μια εικόνα που µου έγινε εµµονή
και ήταν αυτή ενός µικρού αγοριού γύρω στα πέντε
που βρίσκεται µαζί µε τον πατέρα του κάπου, ώ-
σπου κάποια στιγµή µετά από πέντε λεπτά ο πατέ-
ρας του παύει να είναι παρών. Και τι συµβαίνει σε
αυτό το µικρό αγόρι στο χρόνο ανάµεσα στην πα-
ρουσία και την ξαφνική απουσία του πατέρα. Αυτή
η εικόνα µε υποχρέωσε κατά µία έννοια να πω αυ-
τή την ιστορία. Η ταινία λοιπόν δεν προήλθε από
µια ιδέα ή µια σκέψη πάνω σε µια ιστορία αλλά από
πολλές αισθήσεις που µου δηµιούργησε αυτή η ει-
κόνα. Στη ζωή άλλωστε, η σκέψη έρχεται πολύ αρ-
γότερα από την αίσθηση των πραγµάτων. Ειδικά για
ένα παιδί, ο πιο δυνατός τρόπος για να δει τη ζωή
είναι µέσα από τις αισθήσεις. Ήθελα λοιπόν να µι-
λήσω για την αίσθηση της ζωής µέσα από τα µάτια
ενός παιδιού. Αυτά τα πέντε λεπτά ήταν ο λόγος
που γύρισα την ταινία. Και είναι ένας χρόνος πολύ
δυνατός που δεν µπορεί να µετρηθεί, ένας πνευ-
µατικός χρόνος όπου κάποιος µπορεί να αισθανθεί
πράγµατα που σε άλλη περίπτωση ίσως τα αισθανό-
ταν σε εκατό λεπτά. Είναι ο χρόνος της ανθρώπινης
εµπειρίας. Ο χρόνος λοιπόν, είναι πολύ σηµαντικός
στην ταινία µου, όχι όµως ως αντικειµενικός χρόνος
αλλά ως αίσθηση.

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΑΙΝΙΑ
Ήταν πολύ σκληρή δουλειά να βρούµε τις φυσικές
τοποθεσίες που να αντανακλούν το πέρασµα  του
χρόνου στην ταινία. Η φύση έχει κάτι το αφηρηµέ-
νο αλλά και το πολύ δυνατό. Κάτι που δεν έχει αρ-
χή και τέλος. Μένει εκεί αέναη στο χρόνο, ακόµα κι
όταν εµείς δεν υπάρχουµε πια. Και ήθελα αυτή την

απόλυτη παρουσία της φύσης στην ταινία µου. Γιατί
η φύση µπορεί να πει κάτι για τους χαρακτήρες της
ταινίας που δεν µπορώ να εκφράσω µε διαλόγους
και λέξεις. Χρειαζόταν λοιπόν η ταινία να περιτρι-
γυρίζεται από φυσικά τοπία. Για ‘µένα οι χαρακτήρες
της ταινίας είναι σαν µουσική. Προσπάθησα λοιπόν
να βρω το φυσικό ρυθµό του καθενός. Για τη σχέση
πατέρα και γιου, αυτός ο ρυθµός ήταν ο ήχος της
θάλασσας. Για τη σχέση µητέρας και κόρης ήταν οι
ήχοι των δασών, των δέντρων, των ζώων. Επίσης, η
εικόνα ενός δάσους έχει πολύ διαφορετικά χαρα-
κτηριστικά από αυτή της θάλασσας. Τα δάση είναι έ-
να µέρος που δηµιουργεί σκιές, που µπορεί να σε
προστατεύσει από τον άνεµο. Ενώ η θάλασσα δεν
έχει ορίζοντα, είναι ένα ανοιχτό µέρος. Είναι ένα άλ-
λο είδος µουσικής µε διαφορετική έκφραση, το ο-
ποίο δηµιουργεί µια άλλη αίσθηση για τη ζωή.

Η ΦΥΣΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ 
Ο θάνατος του πατέρα στην ταινία είναι οργανικός
µε τη ζωή. Είναι σαν µια απουσία. Ένας άνθρωπος
βρίσκεται κάπου και την επόµενη στιγµή δεν βρί-
σκεται εκεί. Έτσι, για ‘µένα ο θάνατος δεν είναι τί-
ποτα περισσότερο από το να ζεις εδώ µε κάτι που
είναι απόλυτα ζωντανό και µετά να είσαι κάπου αλ-
λού. ∆εν ξέρω πραγµατικά τι είναι θάνατος αλλά
ξέρω τι είναι ζωή. ∆εν ξέρω τι συµβαίνει σε έναν
άνθρωπο όταν δεν είναι εδώ, αν πηγαίνει σε µια
άλλη ζωή. Γνωρίζω όµως τι συµβαίνει σε ένα πρό-
σωπο εν ζωή, όταν κάποιος άλλος έχει φύγει. Έχω
επίσης την αίσθηση πως, όταν εγκαταλείψω αυτόν
τον κόσµο, η ζωή θα συνεχίσει ευτυχώς να κινείται
µε τον ίδιο τρόπο όπως και πριν. Και αυτό είναι κάτι
µε το οποίο πρέπει να ασχοληθούµε και να προσέ-
ξουµε. Προσωπικά δεν φοβάµαι τον θάνατο, όσο τη

ζωή. Νοµίζω ότι είναι εντάξει να φεύγεις όταν έρ-
θει η στιγµή να φύγεις, το πιο δύσκολο είναι να δια-
χειριστείς την ίδια τη ζωή ενώ είσαι εδώ. Το να κά-
νεις διαρκώς επιλογές, να έχεις συναισθήµατα και
να αντιµετωπίζεις την κάθε µέρα που έρχεται, αυτό
είναι µια πολύ σκληρή δουλειά. Η ταινία µου λοιπόν
δεν είναι για τον θάνατο αλλά για τη ζωή. Για το τι
συµβαίνει όταν είσαι ζωντανός, γιατί ο θάνατος πά-
ντα θα είναι εκεί σαν πρόκληση ή σαν κάτι που ξέ-
ρεις ότι πρόκειται να συµβεί ανά πάσα στιγµή. Ση-
µασία έχει τι κάνεις στη ζωή σου κάθε µέρα µε τα
συναισθήµατά σου, τους αγαπηµένους σου και τις
σχέσεις σου.

ΤΟ ΝΕΟ ΑΡΓΕΝΤΙΝΙΚΟ ΣΙΝΕΜΑ
Για ‘µας στην Αργεντινή, είναι πάντα µια έκπληξη ό-
ταν ακούµε τον κόσµο να µιλάει για το «Νέο Αργε-
ντίνικο Σινεµά». Γιατί υπάρχει πολύ µεγάλη ποικιλία
ταινιών στον κινηµατογράφο µας. ∆εν µπορείς να
τους δώσεις το ένα ή το άλλο κοινό χαρακτηριστικό.
Τι εννοούν µε τον όρο «Nέο Aργεντίνικο Σινεµά»;
Ένα σινεµά διαλογικό, ένα σινεµά αντανάκλασης
της πραγµατικότητας, της πνευµατικής διαδικασίας;
∆εν πιστεύω ότι µπορείς να το κατηγοριοποιήσεις.
Ίσως όµως ο όρος έχει µια λογική, µε την έννοια ότι
παλιότερα το σινεµά µας ήταν περισσότερο διαλογι-
κό, ασχολιόταν µε θέµατα πολιτικής καταπίεσης και
ήταν πιο νατουραλιστικό σε σχέση µε το σηµερινό.
Και αυτό είναι κάτι καινούριο στην κινηµατογραφία
µας. Πάντως, σήµερα έχουµε περισσότερους νέους
ανθρώπους που εµπλέκονται µε τον κινηµατογρά-
φο κι επίσης, παρά την δύσκολη οικονοµική κατά-
σταση της χώρας, υπάρχει µια µικρή αλλά αξιόλογη
κρατική υποστήριξη για τους νέους δηµιουργούς.

Συνέντευξη:Tζένη Παυλίδου

Για το χρόνο στην ταινία της ως αίσθηση
Ines de Oliveira César, σκηνοθέτις της ταινίας Πώς περνάν οι ώρες

H ευτυχία του άλλου / Een ander zijn geluk
της Fien Troch (Bέλγιο-Oλλανδία, 2005)

Νοµίζω ότι είναι εντάξει να φεύγεις 

όταν έρθει η στιγµή να φύγεις,

το πιο δύσκολο είναι να διαχειριστείς 

την ίδια τη ζωή ενώ είσαι εδώ.
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Τι βλέπει σ’ έναν πρωτάρη
Αυτό που µε ενδιαφέρει περισσότερο είναι το στιλ. Το να δω δηλαδή
στη δουλειά ενός νέου παιδιού, ότι αναπτύσσεται κάτι το µοναδικό, το
ιδιαίτερο, κάτι που δεν έχουµε ξαναδεί. Αν και είναι πολύ δύσκολο σή-
µερα, στο σηµείο που έχει φτάσει η ιστορία του σινεµά, να βρει κάποι-
ος νέους τρόπους έκφρασης, παρόλα αυτά µε συγκινεί πάντα όταν
βλέπω κάποιον να δοκιµάζει κάτι νέο.
Ξέρω πως είναι δύσκολο για οποιονδήποτε να γυρίσει µια ταινία όταν
δεν έχει χρήµατα. Προέρχοµαι από µια χώρα του Τρίτου Κόσµου, το
Μεξικό, και ξέρω πως απαιτείται µεγάλη προσπάθεια για να κάνεις
µια ταινία. Όλα αυτά όµως είναι σχετικά, αν σκεφτούµε πως οι µεξικα-
νοί σκηνοθέτες έχουν πολύ περισσότερες δυνατότητες να κάνουν ένα
φιλµ απ’ ότι ένας συνάδελφός τους στην Αφρική, για παράδειγµα. Και
δύσκολες συνθήκες υπάρχουν παντού, ακόµα και στην Αµερική, όπου
πολλές ανεξάρτητες ταινίες γυρίζονται µε πολύ κόπο. Ωστόσο, η προ-
σπάθεια που έχει καταβάλει ένας πρωτοεµφανιζόµενος σκηνοθέτης,
είναι κάτι που σίγουρα πρέπει να λάβεις υπόψη.

Για τον Ταρκόφσκι 
Είναι ο σκηνοθέτης των σκηνοθετών, οπωσδήποτε. Μου έκανε µεγά-
λη εντύπωση κατά τη διάρκεια αυτού του φεστιβάλ το γεγονός ότι ά-
κουσα πολύ συχνά να µνηµονεύεται το όνοµά του και είδα πολλές α-
ναφορές στο έργο του από διάφορους σκηνοθέτες, ακόµα και σε µία
ή δύο του διαγωνιστικού. Είµαστε στην Ευρώπη φυσικά και είναι λογι-
κό, αλλά και στο Μεξικό υπάρχουν σκηνοθέτες που θαυµάζουν το έρ-
γο του, όπως ο Ρεϊγάδας, ο οποίος επηρεάστηκε απ’ αυτόν στο Japon.

Νοµίζω πως το γεγονός ότι ένας σκηνοθέτης που πέθανε τόσα χρό-
νια πριν, συνεχίζει µέχρι και σήµερα να επηρεάζει τόσο κόσµο, είναι
τουλάχιστον ενδεικτικό του µεγέθους του. Και στο βιβλίο µου για εκεί-
νον το επισηµαίνω αυτό, ότι δηλαδή τόσα χρόνια µετά το θάνατό του
το έργο του Ταρκόφσκι περνάει από γενιά σε γενιά, χωρίς να φεύγει
ποτέ από τη µόδα.

Για τους Μεξικάνους σκηνοθέτες
Εµένα µου αρέσει πολύ, περιέργως όµως, ο Ρίπσταϊν δεν είναι τόσο α-
γαπητός στο Μεξικό. Οι ταινίες του θεωρούνται πολύ καλλιτεχνικές,
βαρετές κατά κύριο λόγο και κάποιοι τον κατηγορούν πως τα έργα
του δεν είναι τόσο µεξικάνικα. Εγώ πιστεύω πως αυτός ο ρεαλισµός
είναι το στιλ του. Από τους µεξικανούς σκηνοθέτες που χαίρουν εκτί-
µησης στο Μεξικό, προσωπικά µου αρέσει πολύ ο Φελίπε Κασάλες.
Το Canoa (1976) είναι ένα από τα σηµαντικότερα µεξικάνικα φιλµ.
Πρόσφατα έκανε µια ταινία που µου άρεσε πολύ, το Las Vueltas del
Citrillo. Είναι σπουδαίος σκηνοθέτης και χαίροµαι πολύ που, παρόλο
που µερικά χρόνια πριν ανακοίνωσε πως θα αποσυρθεί, συνεχίζει ακό-
µα και σήµερα να κάνει ταινίες.

Η Χρυσή Εποχή και το Νέο Κύµα 
Η µεγάλη διαφορά της Χρυσής Εποχής είναι ότι τότε οι ταινίες ήταν
πιο επιτυχηµένες εµπορικά. Η εµπορικότητά τους είναι βέβαια σχετι-
κή, αφού κατά τη διάρκεια του Πολέµου οι ταινίες του Χόλιγουντ δεν
έρχονταν στο Μεξικό, η κινηµατογραφική παραγωγή στην υπόλοιπη
Λατινική Αµερική είχε µειωθεί σηµαντικά κι έτσι, ελλείψει και τηλεό-
ρασης, τα µεξικάνικα φιλµ προβάλλονταν σε όλη τη Λατινική Αµερική.
Παρόλα αυτά, πιστεύω πως η σηµερινή παραγωγή είναι πολύ καλύτε-
ρη, από άποψη  ποιότητας αλλά και φιλοδοξίας. Οι τελευταίες ταινίες
έχουν καταφέρει µάλιστα να αποσπάσουν ένα µερίδιο εµπορικότητας
και στο εξωτερικό. ∆εν πιστεύω πως το Νέο Κύµα µαζεύει απλά τα
ψίχουλα που πέφτουν από το Χόλιγουντ. Σίγουρα, είναι πολλοί εκείνοι
οι µεξικανοί δηµιουργοί που τους «τσιµπάει» το Χόλιγουντ, µα δεν νο-
µίζω πως αυτοί που φεύγουν θα γυρίσουν πίσω. Κερδίζουν πολλά λε-
φτά και είναι µάλλον απίθανο ότι θα πουν «ναι, θα γυρίσω πίσω για να
κάνω ταινίες µε το ένα τέταρτο του µισθού που κέρδιζα εκεί».

Μπορεί να κάνει κάποιος σινεµά στο Μεξικό;
Φυσικά και συµφωνώ πως οι δυνατότητες είναι περισσότερες σήµε-
ρα, αλλά αυτό οφείλεται µάλλον στην αφθονία τεχνικών µέσων παρά
στην ύπαρξη ιδιωτικής χρηµατοδότησης. Είναι πιο εύκολο και πιο φθη-
νό να γυρίσεις µια ταινία σήµερα. Η ακαδηµαϊκή µόρφωση είναι επί-
σης σηµαντική. Όσοι πηγαίνουν σε σχολές πιστεύω, και το βλέπω και
στην πράξη, πως ξέρουν πολύ περισσότερα από εκείνους που ξεκι-
νούν από το µηδέν, αν και σε τελική ανάλυση το ταλέντο είναι εκείνο

που κάνει τη διαφορά. Η παραγωγή, παρόλα αυτά, είναι χαµηλή στο
Μεξικό κι αυτό οφείλεται στο σύστηµα διανοµής των κερδών στο box
office. Όλοι οι µεσάζοντες πρέπει να πάρουν από κάτι κι έτσι ο σκηνο-
θέτης καταλήγει να παίρνει το µικρότερο ποσοστό. Γι’ αυτό το λόγο έ-
κλεισε και η Alta Vista, για παράδειγµα. Είχε αποκτήσει κύρος, αλλά τα
έσοδά της «δεν πλήρωναν το νοίκι». Και το περίεργο είναι πως δεν υ-
πάρχει ένα µεγάλο δίκτυο στη Λατινική Αµερική, που θα ήταν και λογι-
κό µιας και µιλάµε την ίδια γλώσσα. Φυσικά, η ευθύνη βαραίνει και το
κοινό. Στο Μεξικό ο κόσµος θέλει να βλέπει µόνο αµερικάνικες ται-
νίες και ίσως µία ή δύο µεξικάνικες.

Για τους κριτικούς 
Οι κριτικοί αντιµετωπίζονται πάντα µε καχυποψία γιατί είναι φορείς
κακών ειδήσεων. Κι ο κόσµος συνήθως θέλει να σκοτώσει τον αγγε-
λιοφόρο µε τα κακά µαντάτα. Νοµίζω πως είναι ελληνική συνήθεια.
(γέλια) Μπορώ να καταλάβω γιατί δηµιουργώ έχθρες όταν κάποιος
παλεύει τρία χρόνια για να κάνει µια ταινία κι έρχοµαι εγώ να µιλήσω
άσχηµα γι’ αυτή. Παρόλα αυτά, προσπαθώ να κάνω σωστά τη δουλειά
µου και να κρατάω τις ισορροπίες, υποστηρίζοντας όποιο φιλµ νοµίζω
πως έχει ενδιαφέρον και είναι καλά φτιαγµένο. Ναι, το Θέλω και τη
µαµά σου δεν µου άρεσε καθόλου. Είναι µια ταινία πολύ σεξιστική,
κατά τη γνώµη µου.Tο Χαµένες Αγάπες µου άρεσε παρά πολύ από
την άλλη. Όσο για την άποψη που υποστηρίζει ότι οι κριτικοί είναι α-
πλά εν δυνάµει σκηνοθέτες που δεν είχαν αρκετό ταλέντο, ξέρω ότι
είναι κοινός τόπος για πολύ κόσµο. Εγώ όµως έχω δηλώσει επανει-
ληµµένα πως δεν µε ενδιαφέρει καθόλου η σκηνοθεσία. Αυτό που
µου αρέσει είναι να βλέπω ταινίες. Και αυτό κάνω.

Για το Φεστιβάλ
Μ’ αρέσει αυτό το Φεστιβάλ. Για ‘µένα τα φεστιβάλ είναι πραγµατικά
το καλύτερο πράγµα, γιατί µου επιτρέπουν να κάνω πράγµατα που µ’
αρέσουν, όπως να ταξιδεύω, να βλέπω ταινίες και να γνωρίζω καινού-
ριους ανθρώπους, ενώ ταυτόχρονα µου επιτρέπουν να βρίσκοµαι µα-
κριά από το Μέξικο Σίτι, µια πόλη φανταστική που, αν και αγαπώ πο-
λύ, η ζωή εκεί τελευταία έχει γίνει εφιάλτης. Όσον αφορά το Αφιέρω-
µα του Φεστιβάλ στο Μεξικάνικο Κινηµατογράφο, κατά τη γνώµη µου
είναι πάρα πολύ καλό. Είναι πλήρες και απόλυτα αντιπροσωπευτικό,
κυρίως των τελευταίων 15 χρόνων του µεξικάνικης κινηµατογραφίας.

Συνέντευξη: Γεωργία Aλεξοπούλου

Για πολλούς, οι κριτικοί κινηµατογράφου είναι η προσωποποίηση του κακού, κάτι που ο µεξικανός
Λεονάρντο Γκαρσία Τσάο µοιάζει να γνωρίζει καλά. Από τη στιγµή όµως που στο Φεστιβάλ βρίσκεται µε
την ιδιότητα του µέλους της Κριτικής Επιτροπής, εγώ λέω να µη σκοτώσουµε αυτόν τον αγγελιοφόρο.
Τουλάχιστον, όχι µέχρι να ολοκληρώσει όσα ενδιαφέροντα έχει να µας πει.

LeonardoGarcia Chao
‘‘Αν και είναι πολύ δύσκολο σήµερα, στο σηµείο που

έχει φτάσει η ιστορία του σινεµά, να βρει κάποιος

νέους τρόπους έκφρασης, παρόλα αυτά µε συγκινεί

πάντα όταν βλέπω κάποιον να δοκιµάζει κάτι νέο

’’
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Ένας γερµανός µουσικός, ο Alexander Hacke, µπασίστας του θρυλι-
κού πλέον συγκροτήµατος Einstürzende Neubauten, φθάνει στην
Κωνσταντινούπολη. Έχει έρθει και στο παρελθόν στην πόλη, για να
συνεργαστεί µε τον τουρκογερµανό σκηνοθέτη Fatih Akin για την
ταινία Head on. Θα µείνει στη περιοχή Beyoglu, στο ξενοδοχείο
Grand Hotel de Londres. Τώρα, στόχος του είναι να γνωρίσει καλύ-
τερα το µουσικό τοπίο της πόλης, να ακούσει τους ήχους και τις
µουσικές της. Θα γνωρίσει νέες ψυχεδελικές µπάντες µ’ ένα ethnic
χρώµα, όπως οι Baba Zula και θα συνεργαστεί µαζί τους. Θα περι-
πλανηθεί στα σοκάκια, θα ζήσει τη νυχτερινή ζωή. Θα συναντηθεί
µε ράπερς, όπως ο Ceza ή µε τους χορευτές του δρόµου, όπως οι
Instanbul Style Breakers. Στην περιπλάνησή του, οι περιστρεφόµε-
νοι ∆ερβίσηδες και οι τσιγγάνοι µουσικοί αποτελούν σηµαντικές
στάσεις. Θα βρει τους παλιούς ρόκερς της τουρκικής µουσικής, ό-
πως ο Erkin Koray και grunge ροκ µπάντες όπως οι Duman και οι
Replikas. Τέλος, θα ηχογραφήσει µε κάποια πολύ σηµαντικά πρό-
σωπα της τουρκικής µουσικής σκηνής, την τραγουδίστρια Sezen
Aksu (η οποία έχει συνεργαστεί µε την Χάρις Αλεξίου) και τον ουτίστα
και τραγουδιστή Orhan Gencebay. Θα ακούσει τις κρυφές και «απαγο-
ρευµένες» µελωδίες: θα ηχογραφήσει την κουρδικής καταγωγής τρα-
γουδίστρια Anyar.
Μια φράση του Κοµφούκιου που ακούγεται στην ταινία κρύβει το σκε-
πτικό του σκηνοθέτη: «Όταν φθάνεις σ’ ένα µέρος και θέλεις να το κα-
τανοήσεις, άκουσε τη µουσική του τόπου». Ουσιαστικά, η ταινία είναι έ-
να ντοκιµαντέρ για την Κωνσταντινούπολη, µε όχηµα την µουσική. Πα-

ράλληλα όµως, αποκαλύπτει την πίσω όψη µιας κοινωνίας, µας δίνει τη
ζωντανή της πραγµατικότητα µακριά από κάθε ειδησεογραφική κοινο-
τοπία. Εδώ έχουµε µια ζωντανή µητρόπολη, που δέχεται µε προθυµία
κάθε επιρροή –είτε αυτή προέρχεται κυρίως από τη ∆ύση είτε λιγότερο
από την Ανατολή– για να την εντάξει µέσα στο επιβλητικό ηχητικό της
σύµπαν. Και κατά αυτόν τον τρόπο χαρτογραφούνται τα θολά όρια που
χωρίζουν Ανατολή και ∆ύση.

» Ciné Σταύρος Tορνές, 23:00

O ήχος της Πόλης / Crossing the bridge-The sound of Istanbul
του Fatih Akin (Γερµανία-Tουρκία, 2004)

H καλύβα του φύλακα / Canton
του Con. Popescu (Pουµανία, 2005)
Καλοκαίρι. Ένα σπίτι
µέσα στην ερηµιά
µιας αχανούς πεδιά-
δας. ∆ύο άνδρες συ-
γκατοικούν σ’ αυτό.
Ο ένας είναι ο φύλα-
κας των σιδηροδρο-
µικών γραµµών. Μόνη
τους επαφή µε τον ε-
ξωτερικό κόσµο, η ε-
φηµερίδα που τους πετάει ο ελεγκτής από το διερχόµενο τρέ-
νο. Ένα βράδυ θα βρουν τον τραυµατία ενός αυτοκινητιστικού
ατυχήµατος. Το πρωί θα βρουν και το αυτοκίνητό του. Η ηρε-
µία της συµβίωσής τους έχει πλέον διαταραχθεί…
Με αναφορές στο σινεµά του Θόδωρου Αγγελόπουλου, ο σκη-
νοθέτης κάνει µια ταινία για τη γέννηση του Κακού. Το αχανές
του χώρου και µια αίσθηση ακινησίας και ανίας, δηµιουργούν το
φόντο όπου θα αναπτυχθεί η αφήγηση. Γεµάτη από διφορούµε-
να, ελλείψεις και υπονοούµενα η αφήγηση απαιτεί από τον θεα-
τή την προσήλωσή του, καθώς αποκαλύπτει την τελική αλήθεια
µόλις στο τελευταίο λεπτό της ταινίας: µια εγκληµατική πράξη έ-
χει διαπραχθεί, το κακό έχει γεννηθεί. Το απόσπασµα από το
έργο του Ρίλκε που ανοίγει την ταινία, αποκαλύπτει τον πυρήνα
της: « Ίσως όλα τα τροµερά και αποτρόπαια να είναι σε τελική α-
νάλυση αβοήθητα και σε απόγνωση και να χρειάζονται τη βοή-
θειά µας».

» Ciné Σταύρος Tορνές, 11:00

Pίνα / Ryna
της Ruxandra Zenide (Eλβετία-Pουµανία, 2005)
Η Ryna είναι 16 χρό-
νων και βοηθά τον
πατέρα της στο συ-
νεργείο αυτοκινήτων.
Η Ryna έχει την όψη
ενός αγοριού, οποια-
δήποτε εκδήλωση
της θηλυκότητάς της
καταστέλλεται από
τον πατέρα της. Ένας
Γάλλος ανθρωπολόγος που καταφθάνει για να διεξάγει έρευνες
στην περιοχή, διαταράσσει της ισορροπίες στο περιβάλλον της
νεαρής κοπέλας. Η Ryna αναπτύσσει µια γεµάτη υπονοούµενα
οικειότητα µαζί του και αυτό έχει σαν αποτέλεσµα να προκλη-
θούν εντάσεις. Ένας νεαρός ταχυδρόµος ο οποίος είναι ερω-
τευµένος µαζί της, την αντιµετωπίζει µε αισθήµατα ζήλιας. Ενώ
ο δήµαρχος της περιοχής, που την ποθεί σεξουαλικά, προσπα-
θεί να κερδίσει µε όχι τόσο καθαρούς τρόπους τη σεξουαλική
εύνοιά της. Όµως η Ryna αποφασίζει να κάνει την επανάστασή
της. Εµφανίζεται στο τοπικό πανηγύρι έχοντας αποβάλει κάθε
ανδρικό χαρακτηριστικό. Καθώς η νύχτα είναι µακριά, η κατάλη-
ξή της κρύβει ένα τραγικό συµβάν για τη νεαρή κοπέλα. Τοπο-
θετώντας την ιστορία µέσα σ’ ένα περιβάλλον φτώχειας και α-
νέχειας, η σκηνοθέτις υπογραµµίζει µε ακόµα πιο έντονο τρόπο
τις δυσκολίες της συναισθηµατικής (και όχι µόνο) επιβίωσης
της ηρωίδας. Η νεαρή κοπέλα νιώθει την πίεση ενός αυταρχι-
κού πατέρα αλλά και τις επιβουλές µιας κλειστής κοινωνίας. Η
σκηνοθέτις σκιαγραφεί το πορτραίτο µιας δύσκολης εφηβείας
και εστιάζει κυρίως στις µικρές ρήξεις της ηρωίδας. Η σεξουα-
λική αφύπνιση έχει τη σηµασία µιας αληθινής επανάστασης και
το τίµηµα γι’ αυτή την εξέγερση, είναι όπως πάντα ψηλό.
Με σπουδές στη φηµισµένη κινηµατογραφική σχολή της Πρά-
γας FAMU, η σκηνοθέτις βραβεύτηκε µε το Prix de meilleur film
του Festival du Cinema au Femin Bordeaux, 2005.

» Ciné Σταύρος Tορνές, 11:30

Πήγαινε δυτικά / Go west
του Ahmed Imamovic (Bοσνία-Eρζεγοβίνη/Kροατία, 2005)
Σαράγιεβο 1992. Ο εµ-
φύλιος πόλεµος είναι
προ των πυλών. Ο
Kenan είναι µουσικός
κλασικής µουσικής και
στο θρήσκευµα µου-
σουλµάνος. Ο Milan
είναι Βόσνιος σερβι-
κής καταγωγής. Ο
Kenan και ο Milan εί-
ναι εραστές. Όµως, λόγω των συντηρητικών ηθών, είναι ανα-
γκασµένοι να κρατούν και τις σεξουαλικές τους προτιµήσεις
και τη σχέση τους εν κρυπτώ. Καθώς ξεσπά ο αιµατηρός εµ-
φύλιος το ζευγάρι των εραστών αποφασίζει να εγκαταλείψει
το πολιορκηµένο Σαράγιεβο. Θέλουν να κατευθυνθούν στο
χωριό του Milan στην ανατολική Βοσνία, στο σερβικό τοµέα
και από εκεί στη δύση. Όµως τα µπλοκ της σερβικής πολιτο-
φυλακής που συναντούν αποτελούν ένα αξεπέραστο εµπόδιο
για το µουσουλµάνο Kenan. Ο Kenan µεταµφιέζεται σε γυναί-
κα και το ζευγάρι περνά τα µπλοκ ως ένα τυπικό ετερόφυλο
ζευγάρι. Όταν φθάνουν στο χωριό του Milan το ψέµα αυτό θα
δηµιουργήσει κάποιες σοβαρές περιπλοκές.
«Το χειρότερο στα Βαλκάνια είναι να είσαι gay» λέει ένας από
τους δύο ήρωες στην ταινία. Η ταινία είναι µια τραγική στην
κατάληξή της ιστορία αγάπης, αλλά και µια ιστορία επιβίωσης
µέσα στα συντρίµµια του πολέµου. Ο σκηνοθέτης εµµένει λι-
γότερο στο οµοφυλόφιλο ζευγάρι– αντίθετα επιλέγει να εστιά-
σει στην κατάσταση στα µετόπισθεν. Ο εθνικισµός, ο τυφλός
φανατισµός, οι καταστροφές του πολέµου: το τοπίο είναι πολ-
λές φόρες εφιαλτικό, σχεδόν γκροτέσκο, και η απόδραση προς
τη δύση δεν είναι παρά η έξοδος από την κόλαση.
Η ταινία δηµιούργησε σάλο στη Βοσνία όταν προβλήθηκε, για
προφανείς λόγους: απεικονίζει ένα πολυεθνικό ζευγάρι που ε-
πιπλέον είναι οµοφυλόφιλοι.

» Ciné Σταύρος Tορνές, 16:45

E¶ANA§H¶TIKE™ ¶POBO§E™

Ένα ντοκιµαντέρ για την Κωνσταντινούπολη, µε όχηµα 
τη µουσική





Όσο για τον τίτλο; Πρόκειται για το αγαπηµέ-
νο παιχνίδι του αδελφικού του φίλου, µε το ο-
ποίο έχει τη δυνατότητα να µάθει τι του επι-
φυλάσσει το µέλλον…

Γιατί επέλεξες να συνδέσεις το παιχνίδι των
7 παρθένων µε την ταινία σου, και να της
δώσεις µάλιστα αυτόν τον τίτλο;
Κατά κύριο λόγο, επειδή αυτό το παιχνίδι είναι από
τα λίγα πράγµατα που έχουν αποµείνει να θυµί-
ζουν στον Ρίτσι την παιδική του ηλικία. Συνήθιζε να
το επαναλαµβάνει τόσες φορές όταν ήταν παιδί και
τώρα βρίσκεται στον προθάλαµο της ενηλικίωσης.

Επίσης, το παιχνίδι συνδέεται µε το προκαθορισµέ-
νο της µοίρας του.

Πώς εµπνεύστηκες τη συγκεκριµένη 
ιστορία;
Η αδερφή µου δουλεύει σ’ ένα αναµορφωτήριο, το
οποίο συχνά επισκέπτοµαι και παίζω ποδόσφαιρο
µε τα παιδιά εκεί. Παρατηρώντας τις ζωές τους και
την ανικανότητά τους να αλλάξουν αυτό που η ζωή
τους επιφυλάσσει, είχα την αρχική ιδέα για το σενά-
ριο της ταινίας µου.

«∆εν είµαι έξω στ’ αλήθεια, είναι ψευδαί-
σθηση», λέει ο Τάνο. Πώς σχετίζεται η ατά-
κα του µε τον τρόπο που αντιµετωπίζεις
την περιπέτειά του;
Καταρχάς, ο Τάνο πράγµατι ζει την ψευδαίσθηση
της ελευθερίας για ένα σαββατοκύριακο. Ακούγεται
σαν αστείο µέσα στη ντίσκο, αλλά το χρησιµοποιώ
και σε αναλογία µε ένα τραγούδι για την ελευθερία
που ακούγεται στην τρίτη πράξη της ταινίας.

Ενδιαφέρεσαι για την κοινωνική καταγραφή
του τρόπου ζωής σε µια συγκεκριµένη το-
ποθεσία;
Ναι, δεν µε ενδιαφέρει όµως µια συγκεκριµένη πό-
λη. Ήθελα να απεικονίσω γενικώς τον τρόπο ζωής
µιας ευρείας κατηγορίας εφήβων στον ισπανικό
Νότο. Ό,τι βλέπουµε στην ταινία είναι πολύ κοντά
στην πραγµατικότητα.

Μου φαίνεται ότι έχεις αρκετές επιρροές
από το αµερικάνικο σινεµά. Έχω δίκιο;
Έχω επηρεαστεί όχι µόνο από το αµερικάνικο σινε-
µά, αλλά και από πολλές ευρωπαϊκές ταινίες. Οι 7
Παρθένες έχουν σαφείς αναφορές σε ταινίες ό-
πως το Μίσος του Ματιέ Κασοβίτς, τα 400 Χτυ-
πήµατα του Τριφό, οι Κακόφηµοι δρόµοι του
Σκορσέζε, λίγες µόνο από τις ταινίες που θαυµάζω.

Eπιµέλεια: Kωνσταντίνος Σαµαράς
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Video Projects της Miranda july
ΑΤΛΑΝΤΑ: Μια 12χρονη κολυµβήτρια που συµ-
µετέχει στους Ολυµπιακούς και η µητέρα της,
µιλάνε στο κοινό για τον «αγώνα για το χρυσό
µετάλλιο». Η Μιράντα Τζουλάι υποδύεται και
τους δύο ρόλους.

H ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ: Η τεχνολογία οδηγεί µια
γυναίκα στα πρόθυρα της τρέλας· τρόµος και
σάτιρα εναλλάσσονται· ένα σχόλιο για την πα-
ρακολούθηση και την αναζήτηση ταυτότητας
στην Big Brother εποχή µας.

ΕΦΗΒΙΚΗ ΦΩΛΙΑ: Τέσσερις ιστορίες για τους
τρόπους µε τους οποίους διαφορετικοί άνθρω-
ποι προσπαθούν να εξελίξουν κάποιες µεθό-
δους (αυτo)έλεγχου.

» Kάποιος να τους προσέχει • Παύλος Zάννας, 13:00

Tσιγγάνικη µελωδία / Tsigoneruwaizen
του Seijun Suzuki (Iαπωνία, 1980)
Ο Αότσι, ένας καθηγητής γερµανικών, συναντά
τον παλιό του συνάδελφο Νακασάγκο. Στη
διάρκεια ενός δείπνου, συναντούν µια όµορφη
γκέισα που λέγεται Κόινε. Έξι µήνες αργότερα,
ο Αότσι µαθαίνει ότι ο Νακασάγκο έχει πα-
ντρευτεί και ότι η γυναίκα του Σόνο µοιάζει µε
την Κόινε. Ύστερα από λίγο καιρό, ο Νακασά-
γκο έχει πάρει τους δρόµους, συνοδευόµενος
στα ταξίδια του από την Κόινε. Σε µια επιδη-
µία γρίπης η Σόνο πεθαίνει, αφού προηγουµέ-
νως έχει γεννήσει το γιο του, Ναγκασούκο.

» Seijun Suzuki Tribute • Παύλος Zάννας, 14:30

Zοζό / Zozo
του Josef Fares (Σουηδία-M. Bρετανία-∆ανία, 2005)
Ο Ζοζό µεγαλώνει στη Βηρυτό. Παρά τον εµ-
φύλιο πόλεµο, ζει µια φυσιολογική ζωή µε την
οικογένειά του, τους φίλους και το σχολείο
του. Μια µέρα, όµως, θα συµβεί ένα τραγικό γε-
γονός: ο Ζοζό θα µείνει χωρίς την οικογένειά
του, και θ’ αναγκαστεί να τα βγάλει πέρα µό-
νος του. Μοναδική του ελπίδα να πάει στη
Σουηδία, όπου οι παππούδες του  µετανά-
στευσαν πριν χρόνια αλλά που γι’ αυτόν είναι
µια ξένη χώρα…  

» ID-05 • Ciné Tζον Kασσαβέτης, 15:30

Aµοιβαία εκτίµηση / Mutual appreciation
του Andrew Bujalski (HΠA, 2005)
Η µπάντα του Άλαν µόλις έχει διαλυθεί, κι ο
νεαρός µουσικός αποφασίζει να µετακοµίσει
στη Νέα Υόρκη µε σκοπό να δηµιουργήσει έ-
να καινούριο συγκρότηµα. Καθώς ψάχνει να
βρει τον κατάλληλο ντράµερ, περνά την ώρα
του πίνοντας ποτά µε τον φίλο του Λόρενς
και την κοπέλα του Λόρενς, την Έλι, κατα-
στρώνοντας σχέδια για το µέλλον… 

» Kάποιος να τους προσέχει • Παύλος Zάννας, 17:00

Στηµένος βασιλιάς / Banchikwang
του Kim Jee-woon (N. Kορέα, 1999)
Ο Ντάε-χο είναι ένας συνεσταλµένος υπάλλη-
λος τράπεζας που συνέχεια βρίσκει τον µπελά
του µε το αφεντικό του. Μια µέρα, στα πλαίσια
µιας εκστρατείας για να βρει η τράπεζα και-
νούργιους πελάτες, ο Ντάε-χο πηγαίνει να συ-
ναντήσει έναν πρώην παλαιστή που έχει τώρα
γυµναστήριο. O Ντάε-χο γίνεται µέλος κι αρχί-
ζει να µαθαίνει πάλη. Σύντοµα, οι ικανότητές
του τραβούν την προσοχή της κόρης του ιδιο-
κτήτη, Μιν-γιούνγκ. Μαζί µε τον πατέρα της α-
ποφασίζουν να δηµιουργήσουν ένα νέο αστέρι
της πάλης: τον Στηµένο Βασιλιά.

» Kim Jee-woon Tribute • Ciné Tζον Kασσαβέτης, 18:00

Πριγκήπισσα Pακούν / Operetta tanuki
goten
του Seijun Suzuki (Iαπωνία, 2005)
Όταν ο Αζούτσι Μοµογιάµα, δεσπότης του
Κάστρου της Χάριτος, µαθαίνει ότι ο γιος του,
Πρίγκιπας Αµετσίγιο, θα γίνει πιο όµορφος α-
πό τον ίδιο, αποφασίζει να τον εξορίσει. Μια
µέρα, η Πριγκίπισσα Τάνουκι πηγαίνει να επι-
σκεφτεί το Παλάτι των Ρακούν. Καθώς βαδίζει
στο Ιερό Βουνό, βλέπει τον Αµετσίγιο να κοι-
µάται. Οι δύο νέοι θα γνωριστούν και ένας µε-
γάλος έρωτας θα γεννηθεί ανάµεσά τους… Η
ταινία είναι µια δυτική οπερέτα µε σύγχρονη
µουσική, βασισµένη σ’ έναν παραδοσιακό µύθο
της Άπω Ανατολής.

» Seijun Suzuki Tribute • Παύλος Zάννας, 19:30

7 παρθένες / 7 virgenes
του Alberto Rodriguez (Iσπανία, 2005)
Ο Τάνο, ένας έφηβος που εκτίει ποινή σε ανα-
µορφωτήριο, παίρνει 48ωρη άδεια για να παρα-
στεί στο γάµο του αδελφού του. Μαζί µε τον
«κολλητό» του, ο Τάνο σκοπεύει να κάνει όλα
τα πράγµατα που κανονικά δεν του επιτρέπο-
νται. Μεθάει, παίρνει ναρκωτικά, κλέβει, κάνει
σεξ, και αλητεύει µε τους φίλους του. Στο τέ-
λος του 48ωρου, ο Τάνο έχει επίσης δει να κα-
ταρρέουν όλα όσα θεωρεί δεδοµένα στη ζωή
του: τη γειτονιά, την οικογένειά του, τους φί-
λους του και τα αγαπηµένα του πρόσωπα…

» ID-05 • Ciné Tζον Kασσαβέτης, 20:30

Tσότσι / Tsotsi
του Gavin Hood (M. Bρετανία-N. Aφρική, 2005)
H ταινία καταγράφει έξι µέρες από τη ζωή ενός
νεαρού αρχηγού συµµορίας που πυροβολεί µια
γυναίκα έξω από το σπίτι της και της κλέβει το
αυτοκίνητο –µην προσέχοντας ότι το µωρό της
βρίσκεται στο πίσω κάθισµα.

» ID-05 • Παύλος Zάννας, 22:00

Eγώ, εσύ και όλοι οι γνωστοί
Me and you and everyone we know
της Miranda July (HΠA, 2005)
Μια εκκεντρική video artist φωτίζει τη ζωή ενός
µοναχικού πωλητή παπουτσιών και πατέρα δυο
αγοριών.Aυτός όµως, παρά την επιθυµία του γι’
αυτήν, πανικοβάλλεται και δυσκολεύει την επι-
κοινωνία µαζί της. Τα δυο του παιδιά αναζητούν
κι αυτά µε τον τρόπο τους τη σεξουαλικότητά
τους, µε βασικό µέσο το chat στο Internet.

» Kάποιος να τους προσέχει • Tζον Kασσαβέτης, 23:00

Στο κρεβάτι / En la cama
του Matias Bize (Xιλή-Γερµανία, 2005)
∆υο νέοι άνθρωποι, ο Μπρούνο κι η Ντανιέλα,
συναντιούνται σ’ ένα καφέ και λίγες ώρες αργό-
τερα πηγαίνουν σ’ ένα ξενοδοχείο για να κά-
νουν έρωτα. ∆εν ξέρουν τίποτε ο ένας για τον
άλλον, ούτε καν το όνοµα. Μετά το σεξ, αρχί-
ζουν αυθόρµητα να µιλάνε. Παίζουν, κάνουν πλά-
κα, νιώθουν καλά µαζί και κάνουν έρωτα ξανά,
αλλά αυτή τη φορά πιο οικεία, πιο τρυφερά. Ω-
στόσο, καθώς αµφιταλαντεύονται συνέχεια ανά-
µεσα στην αλήθεια και τα ψέµατα, την αγάπη και
το µίσος, την εµπιστοσύνη και την καχυποψία,
το αίσθηµα που πάει να γεννηθεί ανάµεσά τους
δεν αντέχει…

» ID-05 • Παύλος Zάννας, 24:00

OÈ Ù·ÈÓ›Â˜
ÙË˜ ËÌ¤Ú·˜

Στις 7 Παρθένες ο νεαρός Τάνο θα βγεί από το αναµορφωτήριο
για 48 ώρες, οι οποίες όµως θα είναι αρκετές για να του αλλάξουν τη ζωή.

RodriguezAlberto
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ΚΥΡΙΑΚΗ 22:10 (περίπου)
Το Εγώ, εσύ και όλοι οι γνωστοί µόλις έχει τελειώσει, αφήνοντας
άπαντες µε µια υπερβολικά γλυκιά γεύση... στα µάτια. Έρχεται η
ώρα του Q&A, ή καλύτερα ενός µοναδικού performance από τη
Μιράντα Τζουλάι.
«Εδώ και ένα χρόνο περίπου ταξιδεύω όλον τον κόσµο για τις ανά-
γκες της ταινίας και όπως καταλαβαίνετε, δέχοµαι συνεχώς τις ίδιες ε-
ρωτήσεις. Απόψε λέω να αντιστρέψουµε τους ρόλους, να είµαι εγώ
αυτή που θα ρωτάει και εσείς να απαντάτε!»
Γιατί όχι; Η αίθουσα µετατράπηκε σε µια τάξη από πρόθυµα µα-
θητούδια-υποχείρια στη ντροπαλή γοητεία της. Ιδού το ερωτη-
µατολόγιο της Μιράντα:
– Μιλήσατε σήµερα φωναχτά σε κάποιο κατοικίδιο;
– Έχετε ποτέ χτυπήσει κάποιον πάνω στο θυµό σας;
– Αναζητάτε αυτήν την περίοδο το έτερόν σας ήµισυ; ΟΚ, το ξέρω ότι

όσοι συνοδεύεστε απόψε είναι δύσκολο να είστε ειλικρινείς!
– Έχετε χάσει τους γονείς σας ή έναν από αυτούς;
– Προτιµάτε να είστε µόνοι ή µε παρέα; Αντιµετωπίζετε δυσκολία ό-

ταν µεταβαίνετε από τη µια κατάσταση στην άλλη ή µόνο εγώ έχω
αυτό το πρόβληµα;

Η Μιράντα συνέχισε ακάθεκτη, ρώτησε ένα από τους θεατές πό-
τε ερωτεύτηκε για πρώτη φορά, ανέλαβε το ρόλο της προξενή-
τρας για δύο άλλους που της φάνηκαν ταιριαστοί και κατέληξε:
«Αυτό που µόλις έµαθα είναι ότι στη χώρα σας υπάρχουν µπισκότα µε
το όνοµά µου και µάλλον θα φύγω χωρίς να τα έχω δοκιµάσει! Πείτε
µου, έχουν ωραία γεύση;»

∆ΕΥΤΕΡΑ 10:50 (ακριβώς)
Σο εστιατόριο του λιµανιού, µια δεκάδα δηµοσιογράφων είµα-
στε έτοιµοι να βοµβαρδίσουµε τη Μιράντα, που µου φαίνεται
κάπως συννεφιασµένη σήµερα.

Γιατί αποφάσισες να προχωρήσεις στον κινηµατογράφο και
δεν έµεινες στο video art;
Μέχρι τώρα, όλες µου οι δουλειές προβάλλονταν σε γκαλερί και µου-
σεία. Πιστεύω ότι ήταν αρκετά δυνατές, αλλά δεν είχαν φτάσει ακόµα
σε µια ολοκλήρωση. Νιώθω ότι η µετάβασή µου στο σινεµά και τις ται-
νίες µεγάλου µήκους είναι το επόµενο στάδιο σε µια εξελικτική διαδι-
κασία, όσον αφορά στην αισθητική µου και αυτά που θέλω να πω.

Άρα σκοπεύεις να µείνεις στο σινεµά;
Ναι, αν και δεν πρόκειται για τη µοναδική µου δουλειά. Είµαι συγγρα-
φέας, σκηνοθέτις και performer. Θέλω να συνεχίσω να τα συνδυάζω
όλα αυτά, οι άλλες µου δραστηριότητες δεν είναι απλώς «ζέσταµα»

για το σινεµά. Πάντως, η πρώτη µου απόπειρα να γυρίσω µεγάλου µή-
κους ταινία σίγουρα µου δίδαξε πολλά πράγµατα. Κατανόησα, ας πού-
µε, τη σηµασία του ρυθµού, που πιστεύω ότι είναι ο σπουδαιότερος
παράγοντας στην αλληλεπίδραση του κοινού µε την ταινία. Ο ρυθµός
παίζει ρόλο και στη λογοτεχνία επίσης.

Ήδη από το Φεστιβάλ των Κανών η ταινία σου προκάλεσε
αίσθηση και σίγουρα θα τράβηξε την προσοχή µεγάλων
στούντιο. Είσαι έτοιµη να κάνεις ένα εντελώς διαφορετικό
σινεµά;
Ούτε εγώ περίµενα αυτό που έγινε, ήταν ένα σοκ για µένα. Ακόµα δεν
έχω αποφασίσει τι θα κάνω στη συνέχεια. Άλλωστε µια ταινία όπως το
Εγώ, εσύ και όλοι οι γνωστοί πολύ δύσκολα θα γυριζόταν από µεγά-
λο στούντιο. Ενδιαφέροµαι να κάνω πολλά διαφορετικά πράγµατα στο
σινεµά, όχι όµως να ασχοληθώ µε ένα µπλοκµπάστερ! Αυτό που µε εν-
διαφέρει είναι να µπορώ να γυρίζω τα δικά µου σενάρια, χωρίς κανείς
να µου υποδεικνύει τον τρόπο. Υπάρχει πάντοτε και το οικονοµικό πρό-
βληµα, φυσικά, το οποίο κανείς δεν µπορεί να παραβλέψει.

Η ηρωίδα την οποία υποδύεσαι είναι σε µεγάλο βαθµό
προϊόν δικών σου εµπειριών;
Κατά βάση είναι φανταστικός χαρακτήρας, υπάρχουν όµως πολλά

πράγµατα που µας συνδέουν. Για παράδειγµα, κι αυτή ασχολείται µε το
video art. Οι δικές µου δυσκολίες όµως είχαν να κάνουν κυρίως µε το
γύρισµα αυτής της ταινίας. Υπάρχουν κι άλλες καταστάσεις µέσα στην
ταινία, που είναι εµπνευσµένες από πραγµατικά περιστατικά. Για παρά-
δειγµα, ο τύπος που επικοινωνεί µε τις κοπέλες µέσω των σηµειωµά-
των που αφήνει στο παράθυρο. Σχεδόν το ίδιο µου είχε συµβεί όταν
ήµουν έφηβη, µε κάποιον που έµενε ακριβώς στη στάση όπου έπαιρ-
να το λεωφορείο! Μην ανησυχείτε πάντως, τα εφηβικά µου χρόνια
δεν ήταν τραυµατικά, ούτε δέχτηκα σεξουαλική παρενόχληση! Το α-
στείο µάλιστα είναι ότι έτυχε µετά από χρόνια να ξανασυναντήσω τον
εν λόγω κύριο σε µια προβολή της ταινίας µου! 
Έτσι κι αλλιώς, στη µυθοπλασία µου τα πράγµατα συµβαίνουν πολύ
ευκολότερα. ∆εν είναι ακριβώς ότι δεν θα τα δοκίµαζα στη ζωή µου,
αλλά η έκβαση µερικών καταστάσεων δεν είναι τόσο εξιδανικευµένη
και µπορεί να σε απογοητεύσει.

Ποια ήταν η πρώτη σου έµπνευση για την ταινία; Μια φρά-
ση, µια εικόνα, ένα έντονο χρώµα ίσως;
Ήµουν στο Σικάγο για ένα performance και επέστρεφα µε το τρένο.
Ήταν µια πολύ µικρή διαδροµή, κι όµως πρόλαβα να παρατηρήσω έ-
ναν πατέρα µε τους δύο γιους του και κάποιες άλλες φιγούρες, που
µου έδωσαν την εικόνα του ολοκληρωµένου καστ µιας ταινίας. Τότε
άρχισα να κατασκευάζω στο µυαλό µου µια καλειδοσκοπική ιστορία.
Ήµουν ενθουσιασµένη, ήθελα από καιρό να κάνω µια ταινία µεγάλου
µήκους αλλά δεν ήξερα πώς να συνθέσω την πλοκή της. Όταν κατέ-
βηκα από το τρένο, ανακοίνωσα στον φίλο µου, που µε περίµενε, ότι
ξεκινάω τα γυρίσµατα ενός φιλµ που µόλις σκέφτηκα!

Σου αρέσουν άλλοι καλειδοσκοπικοί σκηνοθέτες, όπως ο
Ρόµπερτ Άλτµαν, ο Πολ Τόµας Άντερσον ή ο Τοντ Σόλοντζ;
Μου αρέσουν γενικότερα οι ταινίες όπου µπλέκονται οι τύχες πολλών
χαρακτήρων. Όσον αφορά στον Τοντ Σόλοντζ, και ειδικότερα την Ευ-
τυχία, δεν είχα σκεφτεί τις οµοιότητες όσο γύριζα την ταινία. Αργότε-
ρα µου το επισήµαναν πολλοί και νοµίζω ότι συµφωνώ. Υπάρχει επί-
σης µια ταινία της Agnes Varda, το Kung fu master, µε την οποία η
ταινία µου νοµίζω ότι έχει µια περίεργη οµοιότητα. Προσπαθώ να σκε-
φτώ τι άλλο έβλεπα όταν γύριζα την ταινία... και ένα φιλµ του Mike
Leigh, το πρώτο του νοµίζω, µε τίτλο Bleak moments. Θυµάµαι, επί-
σης, ότι αποφάσισα να γίνω σκηνοθέτις όταν, φοιτήτρια ακόµη, παρακο-
λούθησα τις µικρού µήκους ταινίες της Jane Campion. ∆εν ήταν τίπο-
τα φοβερό, µάλλον κάποιες απόπειρες όταν ήταν κι αυτή φοιτήτρια,
αλλά είχαν φοβερή επίδραση πάνω µου.

Eπιµέλεια: Kωνσταντίνος Σαµαράς

Το χρονικό της γνωριµίας µε την
πιο ερωτεύσιµη παρουσία του
Φεστιβάλ δεν θα µπορούσε να
έχει τη µορφή µιας συνηθισµένης
συνέντευξης. Έχουµε και λέµε,
λοιπόν, αγαπητό µου ηµερολόγιο.

Είµαι συγγραφέας, σκηνοθέτις και performer.

Θέλω να συνεχίσω να τα συνδυάζω όλα αυτά,

οι άλλες µου δραστηριότητες δεν είναι απλώς

«ζέσταµα» για το σινεµά

‘‘

Miranda
July
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Πόσο καιρό ασχολείστε µε την Εταιρία
Ελλήνων Σκηνοθετών και τι έχετε αποκο-
µίσει από αυτήν την πορεία;
Είµαι πρόεδρος της Εταιρίας Ελλήνων Σκηνοθε-
τών από το 2000 για τρεις συνεχείς θητείες τώ-
ρα, αλλά µε τα κοινά ασχολούµαι από το 1997, τό-
τε που έκανα την πρώτη µου ταινία µεγάλου µή-
κους. Παλιότερα είχα πει «ήρθα και θα µείνω».
∆εν κρύβω ότι η καθηµερινή δουλειά, απαιτεί αυ-
τός που θα βρίσκεται στο τιµόνι να έχει µεγάλες
αντοχές και να ασχολείται µόνο µε αυτό. ∆εν κρύ-
βω ότι αισθάνοµαι µια κόπωση, που είναι φυσιολο-
γική. Υπάρχουν πολλοί αξιόλογοι άνθρωποι στην
εταιρία πάντως. Αυτή η κίνηση που κάναµε εµείς
ήταν να δώσουµε ένα στίγµα, ένα όραµα στο πώς
πρέπει να είναι ένα σύγχρονο σωµατείο. Τώρα
πια, ο συνδικαλισµός δεν γίνεται µε την παλιά λο-
γική, τα πράγµατα έχουν αλλάξει. Νοµίζω ότι και
εγώ και οι συνεργάτες µου, όλα αυτά τα χρόνια
δείξαµε το πώς κανείς πρέπει να διεκδικεί τα
πράγµατα. Πρέπει να τα διεκδικεί βάσει ενός ορά-
µατος, µιας σκέψης και όχι διαµαρτυρίας για τη
διαµαρτυρία.

Είναι πιο δύσκολο να κάνεις τελικά κινηµα-
τογράφο σήµερα;
Αισθάνοµαι ότι όσο περνάει ο καιρός είναι ακόµα
πιο δύσκολο. Η κοινωνία είναι σε κρίση, οι άνθρω-
ποι είναι σε κρίση, η τηλεόραση περνάει µια µεγά-
λη κρίση. Το κοινό έχει τη µεγαλύτερη κρίση για
µένα. Εθίζεται σε µια ευκολία από την τηλεόραση,
που χαϊδεύει τον κόσµο και ξαφνικά, όταν µπει σε
µια αίθουσα και έρθει αντιµέτωπος µε ένα θέµα
και τα προβλήµατά του, αντιδρά και δυσανασχετεί
γιατί έχει συνηθίσει την ευκολία. Ζούµε σε µια ε-
ποχή των δηµοσιογράφων που χαϊδεύουν τον κό-
σµο και λένε «οι κακοί πολιτικοί και οι καλοί δηµο-
σιογράφοι». Πρέπει κάποια στιγµή ο κόσµος να
ξεφύγει από το σικέ παιχνίδι της τηλεόρασης και
να γυρίσει πραγµατικά στη σκοτεινή αίθουσα. ∆εν
υπάρχει πραγµατική επιστροφή στην αίθουσα, πι-
στεύω. Στην αίθουσα θα ανακαλύψει την πραγµα-
τικότητα και όχι στην τηλεόραση.

Αυτός ο µύθος που ακούγεται για το τι θέ-
λει ο κόσµος έχει αρχίσει να περνάει και
στους σκηνοθέτες. Ο σκηνοθέτης, πριν
κάνει µια ταινία τώρα πια, παγιδεύεται στο
να σκέφτεται εκ των προτέρων ότι η ται-
νία πρέπει να αρέσει στον κόσµο και
στους δηµοσιογράφους;
Υπάρχει έντονο το πρόβληµα. Οι σκηνοθέτες εξα-
ναγκάζονται καταρχήν από το κακοµαθηµένο κοι-
νό, δεύτερον από τους διανοµείς οι οποίοι θέλουν
να προσφέρουν µόνο αυτά που θέλει ο κόσµος
και τον τρίτο και ουσιαστικό ρόλο τον παίζει η κρι-
τική που πρέπει πια να σοβαρευτεί απέναντι σε έ-
να έργο και να δει τα πράγµατα δηµιουργικά, κάνο-
ντας µια κριτική µε παιδεία, δίνοντας την πραγµα-
τική διάσταση των πραγµάτων. ∆εν µπορεί να γίνε-
ται µια κριτική που βρίζει τους σκηνοθέτες σε
προσωπικό επίπεδο. Αυτό βέβαια, δεν συµβαίνει α-
πό το σύνολο της κριτικής. Κάτι που µε χαροποιεί
ιδιαίτερα είναι ότι µέσα από την ιστορία της συλλο-

γικότητας, στο τιµόνι του σω-
µατείου των Ελλήνων κριτι-
κών βρίσκεται επικεφαλής,
µαζί µε µια πολύ σηµαντική ο-
µάδα, ο Ανδρέας ο Τύρος, που
εκτιµώ πολύ και ως άνθρωπο
και ως κριτικό. Και φυσικά, υ-
πάρχουν πολλά νέα παιδιά
που κάνουν πολύ σοβαρή
δουλειά. Υπάρχει όµως και η
αντίθετη πλευρά και θα µιλή-
σω ονοµαστικά αναφέροντας
τον ∆ηµήτρη ∆ανίκα, που δη-
µιουργεί µε τα λόγια του και
µε τις εκφράσεις του µια άδι-
κη κριτική, που δείχνει εντέλ-
λει µια κούφια και αλαζονική
σχέση µε τα πράγµατα. ∆εν
µπορεί να καλύπτεται πίσω α-
πό την επωνυµία του και την
επωνυµία της εφηµερίδας για
να κάνει  αυτήν την αλαζονι-
κή κριτική. Γιατί αυτό δεν είναι
κριτική, αυτό είναι ξέσκισµα.
Πολλές φορές αυτά που γρά-
φει είναι πράγµατα που είναι
ικανά ακόµα και να επισύρουν
νοµική παρέµβαση. Ως πρόε-
δρος της Εταιρίας Ελλήνων
Σκηνοθετών τον καλώ δηµό-
σια, παρουσία των Ελλήνων
σκηνοθετών, να µιλήσει και να
εξηγήσει την κριτική την ο-
ποία κάνει, όπως και δηµόσια
γράφει. Και από την άλλη το
παίζει και παράγοντας δίνο-
ντας οδηγίες στο φεστιβάλ
και στο Ελληνικό Κέντρο Κι-
νηµατογράφου. Εντέλλει ποι-
ος είναι ο ∆ηµήτρης ∆ανίκας,
αυτός που γράφει στην τελευταία σελίδα της εφη-
µερίδας κάνοντας αντιπολίτευση στην κυβέρνηση
ή αυτός που γράφει στη µέσα σελίδα χαϊδεύοντας
το φεστιβάλ, λέγοντας ότι φταίνε µόνο οι Έλληνες
σκηνοθέτες; Αυτό που κάνει είναι «εφηµεριοδίκη»,
κάτι ανάλογο της «τηλεδίκης»…
Ο σκηνοθέτης ο ίδιος δεν πρέπει να σκέφτεται το
κοινό ή την κριτική. Ο σκηνοθέτης είναι αντιµέτω-
πος µε το έργο του, προτείνει και βαθαίνει πάνω
σε κάποια πράγµατα και από κει και πέρα, ένα έρ-
γο το δικαιώνει ο χρόνος. «Ο χρόνος», όπως έλε-
γε και ο Tonino Guera, «είναι αυτός που δικαιώνει
µια ταινία». Και ούτε οι ίδιοι οι σκηνοθέτες θέλουν
να τους γράφουν οπωσδήποτε καλά πράγµατα.
Θέλουν να τους γράφουν εµπεριστατωµένα την
άποψή τους για να γίνουν και αυτοί καλύτεροι, όχι
να τους βρίζουν και να τους εγκλωβίζουν, δηµι-
ουργώντας τους εσωστρέφεια. Εµείς θέλουµε να
πούνε ελεύθερα την άποψή τους, αλλά να την
πούνε τεκµηριωµένα.

Ως πρόεδρος της Εταιρίας Ελλήνων Σκη-
νοθετών, αλλά και ως σκηνοθέτης ο ίδιος,

ποια είναι τα προβλήµατα που αντιµετωπί-
ζετε καθηµερινά στη δουλειά σας;
Η ανεργία που υπάρχει αυτή τη στιγµή στους
σκηνοθέτες στην Ελλάδα, και του θεάτρου και του
κινηµατογράφου και της τηλεόρασης, αγγίζει το
93%. Το λέω και σε θεσµικούς και µοιάζουν να
ξαφνιάζονται. Τα πράγµατα είναι πια οριακά. Επί-
σης, είναι πια η ώρα να αλλάξει ο νόµος περι κι-
νηµατογράφου. Ο παλιός έχει κάποια καλά στοι-
χεία αλλά είναι η ώρα να αλλάξει, κάτι που έχου-
µε ζητήσει και από τον υπουργό και παλιότερα
και τώρα. Αυτήν την περίοδο γίνεται µια τέτοια κί-
νηση. Το θέµα είναι προς ποια κατεύθυνση θα αλ-
λάξει. Εκεί πρέπει όλος ο χώρος να µην αιφνιδια-
στεί. Έχω τη δέσµευση του υπουργού ότι η συζή-
τηση θα γίνει µε όλον τον κόσµο του κινηµατο-
γράφου. Την ευθύνη την έχει ο υπουργός αλλά
θα πρέπει να ακούσει και τους ανθρώπους. Αν γί-
νει κάτι ξαφνικά, αυτό θα φέρει αντιδράσεις, κάτι
που δεν εξυπηρετεί κανέναν, ούτε καν το ίδιο το
σινεµά.

Οι βασικές προτάσεις της Εταιρίας προς
αυτήν την κατεύθυνση ποιές είναι;

Το πρώτο και κυριότερο είναι το 1,5%. ∆εν µπορεί
να µένει στα λόγια αυτή η ιστορία. Αυτό σηµαίνει
πραγµατική ανάπτυξη, το να βρει τρόπους η πολι-
τεία να αναπτύξει τον κινηµατογράφο, να απελευ-
θερωθεί και όχι να γίνει αυτός ακόµα πιο κρατικο-
δίαιτος. ∆ιότι λένε όχι στον κρατικοδίαιτο, αλλά οι
σκέψεις που ακούγονται είναι ότι πάει να γίνει α-
κόµα πιο κρατικοδίαιτος και πιο κλειστός για συ-
γκεκριµένους ανθρώπους χωρίς ευκαιρίες, ούτε
για νέους ούτε για παλιούς. Από κει και πέρα, ζη-
τάµε αλλαγή του θεσµικού πλαισίου του Φεστι-
βάλ Kινηµατογράφου Θεσσαλονίκης, ίδρυση ακα-
δηµίας κινηµατογράφου, δέσµη µέτρων για τη δια-
νοµή, χρηµατοδότηση για το φεστιβάλ, αλλά και
για το Kέντρο Kινηµατογράφου. ∆εν µπορεί αυτός
που παράγει να παίρνει λιγότερα από αυτόν που
προβάλλει. Ζητούµε λοιπόν υψηλά κονδύλια για
τον πολιτισµό και απόδοση του φετινού ποσού
που λήγει στις 31 ∆εκεµβρίου του 2005 και κιν-
δυνεύει να µην έχει λεφτά το Kέντρο. Αν δεν έχει
λεφτά το Kέντρο, αν δεν µπορούν να γίνονται ται-
νίες και αν δεν ανοίγει το Kέντρο σε όλους και
δεν δίνει ευκαιρίες, τι νόηµα έχει να υπάρχει; Ποι-
ος είναι ο ρόλος του τότε;

Συνέντευξη: Bαγγέλης Pητάς

‘‘Πρέπει κάποια στιγµή ο κόσµος 

να ξεφύγει από το σικέ παιχνίδι 

της τηλεόρασης και να γυρίσει

πραγµατικά στη σκοτεινή αίθουσα

’’

Παπαδόπουλος
Πρόεδρος της Eταιρίας Eλλήνων Σκηνοθετών

Xάρης
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H καρδιά του κτήνους
του Pένου Xαραλαµπίδη (2005)
Ο Στέφανος Τζουτζές, πτυχιούχος φιλοσοφίας και επαγγελµατίας είρων, απολύεται από το στρατό
και θεωρεί ότι έφτασε η ώρα να περιφέρει στον κόσµο την αυταπόδεικτη ανωτερότητά του. Ωστό-
σο, πριν καλά-καλά πάρει στα χέρια του το απολυτήριο, ο αναπάντεχος θάνατος της µητέρας του
θα τον βυθίσει στα χρέη και η απόρριψη της κοπέλας του στην αυτολύπηση. Η πραγµατική ζωή α-
ποδεικνύεται για τον Στέφανο πιο σκληρή απ’ ό,τι φανταζόταν: «το παγώνι χάνει τα φτερά του»,
κατά τη φράση του συγγραφέα Πέτρου Τατσόπουλου, στο οµότιτλο βιβλίο του οποίου βασίζεται η
Καρδιά του κτήνους. Τα πράγµατα φαίνονται να παίρνουν διαφορετική τροπή για τον ήρωα, όταν θα
συναντήσει τυχαία δυο παλιούς του συµµαθητές, που θα του προτείνουν να διαπράξουν µαζί την
«ιδανική ληστεία». Η Καρδιά του κτήνους είναι η τρίτη µεγάλου µήκους ταινία του Ρένου Χαραλαµπί-
δη, µετά το No budget story (1997) και τα Φτηνά τσιγάρα (2000). Ένα µίγµα ιδιότυπου φιλµ νουάρ και
κωµωδίας, µε έντονο το στοιχείο της παρωδίας, η «Καρδιά του κτήνους» συνδυάζει την περιπέτεια,
το χιούµορ και τη νοσταλγία µε φόντο µια Αθήνα µελαγχολικά κινηµατογραφηµένη. Όπως και στις
προηγούµενες ταινίες του, τον πρωταγωνιστικό ρόλο κρατά ο ίδιος ο σκηνοθέτης, ενώ στους υπό-
λοιπους ρόλους εµφανίζονται οι Γιώργος Βουλτζάτης, Μάνος Βακούσης, Άλκης Παναγιωτίδης, Γιάν-
νης Ζουγανέλης κ.ά. Γ.Π.

» Oλύµπιον, 16:00

Μια ταινία µε αστυνοµική πλοκή,
σασπένς και αυτοσαρκασµό

Το φινάλε της ταινίας είναι ελαφρώς τροποποιηµένο
σε σχέση µε εκείνο του βιβλίου. Με ποιο σκεπτικό έγι-
νε αυτή η αλλαγή;
Θα σου απαντήσω ως εξής: όταν είπα στον Τατσόπουλο ότι θέ-
λω να κάνω το βιβλίο ταινία, µου έδωσε µια συµβουλή, η οποία
µε απελευθέρωσε τελείως: «Όσο πιο πολύ προδώσεις το βιβλίο,
τόσο πιο καλή ταινία θα κάνεις». Το σινεµά και η λογοτεχνία είναι
δύο είδη που εφάπτονται σε µερικά σηµεία, αλλά είναι δύο δια-
φορετικές τέχνες. Αλλιώς λειτουργεί µια ιστορία στο γραπτό λό-
γο κι αλλιώς στην εικόνα. Εξάλλου, εννιάµιση στις δέκα ταινίες
που έχουν βασιστεί σε βιβλία, έχουν µεγάλη απόσταση από τα
βιβλία αυτά. Ένας λόγος, λοιπόν, είναι η διαφορετική φύση του α-
ντικειµένου, η φύση του κινηµατογράφου. Ήταν µια προσωπική µου καλλιτεχνι-
κή επιλογή. Θεωρώ ότι η ιστορία κινηµατογραφικά θα ήταν πιο ολοκληρωµένη
στην εκδοχή που προτείνω εγώ. Η εκδοχή της ιστορίας που έχει ο Πέτρος στο
βιβλίο µπορεί να ολοκληρωθεί λογοτεχνικά, αλλά κινηµατογραφικά θα έµπαζε.

Υπογράφετε το σενάριο της ταινίας, όµως σ’ αυτό συνεργάστηκαν
µαζί σας άλλοι τρεις άνθρωποι…
Γενικά, όπως και στις προηγούµενες ταινίες µου που είχα συνεργάτες -δεν µπο-
ρώ να πω συν-σεναριογράφους- είναι κάτι σαν συµβουλάτορες. Είναι οι τρίτες
µατιές που πάντα χρησιµοποιώ όταν ετοιµάζω µια ταινία. Και είναι και οι τρεις
έµπειροι άνθρωποι. Γενικά, αν ο κινηµατογράφος είναι ένα µεγάλο ταξίδι, το σε-

νάριο είναι ο χάρτης. Κι όσο πιο καλό χάρτη έχεις, τόσο καλύτε-
ρο και ασφαλέστερο είναι το ταξίδι.

Πέρα από τις δεδοµένα καλύτερες συνθήκες και δυνα-
τότητες παραγωγής, ως προς τι διαφέρει η Καρδιά του
κτήνους από τις δύο προηγούµενες κινηµατογραφικές
σας απόπειρες;
Στο No budget story και τα Φτηνά τσιγάρα, έψαχνα να βρω
το ύφος µου στον κινηµατογράφο. Νοµίζω ότι η Καρδιά του
κτήνους είναι µια µίξη του ύφους των δύο προηγούµενων ται-
νιών, ένα ρεζουµέ. Και είναι µια ταινία πιο γραµµικής αφήγησης
–ο τρόπος που αφηγούµαι είναι «µπανάλ»: αρχή, µέση, τέλος,

µια κανονική ιστορία. Αλλά όλα τελειώνουν µε σκηνή µαγικού ρεαλισµού… 

Η πρώτη σας ταινία έφερνε στο νου τον ανεξάρτητο αµερικάνικο
κινηµατογράφο και η δεύτερη µια µίξη Τζάρµους και Κουστουρί-
τσα. Αυτή;
Αυτή είναι µια µίξη Τζάρµους, Κουστουρίτσα, γαλλικής νουβέλ βαγκ, αστυνοµι-
κού κινηµατογράφου σε στιλ Αντίο, φίλε της δεκαετίας ’70-’80… Πραγµατικά
δεν ξέρω. Έχω δει τόσο πολύ σινεµά, που ορισµένες φορές δυσκολεύοµαι κι ε-
γώ να αναγνωρίσω τις επιρροές µου. Θέλω να πιστεύω πάντως ότι σ’ αυτήν την
ταινία έχω αρχίσει να βρίσκω το προσωπικό µου στιλ.

Είστε ικανοποιηµένος από το τελικό αποτέλεσµα;
Όχι, ποτέ. ∆εν έχω µείνει ικανοποιηµένος από καµία ταινία. Αν µπορούσα να τις
εξαφανίσω όλες, θα τις εξαφάνιζα. Μακάρι να µπορούσα να τις ξαναγυρίσω απ’
την αρχή. Θα ήταν πολύ καλύτερες. Μου φαίνονται γεµάτες γκάφες, µε φέρ-
νουν σε τροµερή αµηχανία: δεν αντέχω να τις δω. Και τώρα ακόµη, στην Καρ-
διά του κτήνους, ενώ σε γενικές γραµµές πέτυχα τους στόχους µου, και πάλι
νιώθω ότι έπρεπε να δουλέψω πιο σκληρά και ότι έπρεπε να είµαι πιο προσε-
κτικός. Όλα µου φαίνονται λάθος. Ακόµα και το «µπράβο» του κοινού δεν µε η-
ρεµεί. ∆εν είµαι από εκείνους που λένε «δεν µετανιώνω για τίποτα». Εγώ µετα-
νιώνω για όλα.

∆ηλώνετε συχνά πως αυτό που θέλετε να κάνετε είναι να γυρίζετε
ταινίες. Το προσωπικό φιλµικό σας σύµπαν είναι αναντίρρητα αρκε-
τά διαφορετικό απ’ ό,τι οι υπόλοιπες ενασχολήσεις σας. Σας απα-
σχολεί το γεγονός ότι κάποιοι σχηµατίζουν άποψη για τις ταινίες
σας µε βάση, λ.χ., τις τηλεοπτικές σας εµφανίσεις;
Το να γυρίζω ταινίες είναι η φύση µου και η χαρά µου. Μακάρι να ήµουν γό-
νος ευκατάστατης οικογένειας και να µην αναγκαζόµουν ποτέ να κάνω τηλεό-
ραση. Αυτή τη στιγµή όµως, έτσι είναι η ζωή και έτσι πρέπει να αντεπεξέλθω.
Είναι σαν, ας πούµε, να µπορούσες να πάρεις µια συνέντευξη από τον Γεώργιο
Καραϊσκάκη. Θα τον κατηγορούσες ότι κάποτε δούλεψε στην υπηρεσία των
Τούρκων; Ότι ο αγώνας του είναι ανέντιµος, επειδή κάποτε δούλεψε συνεργά-
της µε τους Τούρκους; Θα µπορούσες να το κάνεις αυτό; Όχι. Και στο φινάλε,
ό,τι έχω κάνει στην τηλεόραση, ξεκίνησε µε την επιθυµία να δώσω τον καλύ-
τερο εαυτό µου. Και, ξέρετε, η τηλεόραση είναι ένα µέσο που απευθύνεται
στους κοινωνικά αποµονωµένους. Όλοι αυτοί δεν έχουν δικαίωµα στην ψυχα-
γωγία; Αλλά αυτό το κοινό που σχηµατίζει άποψη έτσι, είναι τεµπέλικο. Εµένα
αυτό το κοινό δεν µ’ ενδιαφέρει. Απευθύνοµαι αποκλειστικά στο ενεργητικό
κοινό.

Συνεντεύξεις: Γιάννης Παλαβός

Tαξίδι µε χάρτη το σενάριο
Pένος Xαραλαµπίδης, σκηνοθέτης της ταινίας

Hρακλής Bαβάτσικας µουσικός

[…] Μιλήσαµε πρώτη φορά µε το Ρένο στο τηλέφωνο, είχε α-
κούσει τη µουσική µου στο ραδιόφωνο ενός καφέ, πιό συγκεκρι-
µένα– άκουσε το «Ποτέ ξανά» από το δίσκο «Για φωνή και ακ-
κορντεόν» και µου πρότεινε να γράψω µουσική για την ταινία του.
Του είπα αµέσως ότι δεν είχα ξαναγράψει µουσική για κινηµατο-
γράφο,αλλά ότι θα γινόµουν σύµµαχός του γιατί το θέµα για µένα
ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρον! Η µουσική για κινηµατογράφο
–όπως κατάλαβα κατά τη διάρκεια της εφαρµογής της πάνω στην
εικόνα– είναι µια διαδικασία αναζήτησης της εικόνας µέσω της
µουσικής που προκύπτει από τους χαρακτήρες,τις καταστάσεις
και κατ' επέκταση την ανθρώπινη έκφραση και φαντασία σε κάθε
µορφή της.

[…] Ο Ρένος µου ζήτησε να βασιστεί η ταινία στον ήχο του ακορ-
ντεόν και µάλιστα σόλο ακορντεόν. Βλέποντας τα αµοντάριστα
πλάνα,κατάλαβα ότι η ταινία είχε στοιχεία φιλµ νουάρ και κωµω-
δίας. Κράτησα το «φιλµ νουάρ» που για ‘µένα είχε άµεση σύνδεση
µε το συναισθηµατικό κόσµο των ηρώων. ∆εν χρησιµοποίησα κα-
θόλου το στοιχείο της κωµωδίας, αυτό το άφησα στους ηθοποι-
ούς. Ο κάθε ρόλος συνδέθηκε µε ένα µουσικό θέµα.Το θέµα του
Άρη, το «Τυχερό (άτυχο) αστέρι» του Τσακίρη,το «Όσα περάσαν»
του Στέφανου µε την ευρωπαϊκή του αύρα, που καθ'όλη τη διάρ-
κεια της ταινίας «πέφτει» και στο τέλος ξανασηκώνεται. Η έκπλη-
ξή µου βλέποντας την ταινία –αφού διάβασα το βιβλίο– ήταν µε-
γάλη, αφού ο Ρένος ξεδίπλωσε ακριβώς το χαρακτήρα των ηρώ-
ων που φαντάστηκα! 

Συνέντευξη: Aναστασία Γρηγοριάδου

Tζίνα Θλιβέρη  ηθοποιός

[…] O χαρακτήρας που ερµηνεύω, η Πόπη, είναι ένα ακόµη θύ-
µα της κοινωνίας µας, γεγονός που την καθιστά θύτη. ∆ηλαδή α-
φελής, ροµαντική. Θα την χαρακτήριζα χαµένη στον όχλο της κοι-
νωνίας.

[…] Τον κ. Χαραλαµπίδη δεν τον γνώριζα πριν τη συνεργασία µας.
Γνωριστήκαµε λίγο πριν την υλοποίηση της ταινίας, όπου και αποτέ-
λεσα γι’ αυτόν το έναυσµα για το ρόλο µου.

[…] Στο σενάριο διαφαίνονται καθηµερινά πρόσωπα, που µέσα α-
πό τις ανάγκες τους φτάνουν στα άκρα· άλλοτε µε χιούµορ κι άλ-
λοτε µε συγκίνηση.

[…] Οι προηγούµενες κινηµατογραφικές απόπειρες του κ. Ρένου
Χαραλαµπίδη εντάσσονται σε µια γενιά αναζήτησης της τελευταί-
ας κινηµατογραφικής δεκαετίας, η οποία έχει αποφέρει θετικά α-
ποτελέσµατα.

[…] Πιστεύω ότι θα υπάρξει άµεση ανταπόκριση του κοινού στις
αίθουσες. Ο Ρένος έχει κάνει µια ταινία πολύ κοντά στις ανάγκες
του κοινού.
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Kι αν φύγω… θα ξανάρθω
της ∆ώρας Mασκλαβάνου (2005)
Η νέα, δεύτερη ταινία της ∆ώρας Μασκλαβάνου, αφηγείται την ιστορία ενός καταδικασµένου έρω-
τα µε φόντο το ορεινό µακεδονικό τοπίο. Ένας µικροκακοποιός, ο Μάρκος, αποφυλακίζεται και α-
ναζητά καταφύγιο σ’ ένα αποµακρυσµένο ορεινό χωριό απ’ όπου κατάγεται και όπου εξακολουθεί
να µένει ο Μιχάλης, ο ξάδερφός του. Εκεί θα συναντήσει και θα ερωτευτεί την Ελπίδα, µια παράξε-
νη και µοναχική γυναίκα, που ζει µια µονότονη ζωή, φτιάχνοντας κάρβουνο και ζώντας µ’ έναν άν-
δρα που δεν αγαπά. Οι δυο χαρακτήρες, έχοντας απεγνωσµένη ανάγκη για επικοινωνία, θα πλησιά-
σουν ο ένας τον άλλο. Όµως για να αγαπηθούν, θα πρέπει πρώτα να αποδείξουν την εµπιστοσύνη
τους ο ένας στον άλλο. Παράλληλα, ο σύζυγος της Ελπίδας και η µικρή κοινωνία του χωριού δεν
φαίνεται να δείχνουν ανοχή για τις σχέσεις του ζευγαριού. Ο φακός της σκηνοθέτιδας ∆ώρας Μα-
σκλαβάνου (που, επίσης, υπογράφει και το σενάριο της ταινίας) φιλµάρει την τρυφερή σχέση µετα-
ξύ δύο φυγάδων και στοχάζεται πάνω στο θεµελιώδες ηθικό δίληµµα ανάµεσα στην κοινωνική απο-
δοχή ή την εµπιστοσύνη στα συναισθήµατα. Η ανάπτυξη της ταινίας διανθίζεται µε µικρές αλλά εύ-
στοχες δόσεις χιούµορ ενώ η µουσική του Νίκου Κυπουργού είναι, όπως πάντα, καταπληκτική.
Τους πρωταγωνιστικούς ρόλους υποδύονται οι Μαρία Κεχαγιόγλου (Ελπίδα), Γιάννης Στανκόγλου
(Μάρκος), Μελέτης Γεωργιάδης (Μιχάλης) και Γιώργος Τσουλάρης (Θωµάς). Γ.Π.

» Oλύµπιον, 22:30

Μια ταινία για την εµπιστοσύνη 
και την αληθινή επιθυµία

Πού έγιναν τα γυρίσµατα της
ταινίας και πώς επιλέχτηκε η
συγκεκριµένη περιοχή; Πόσο
δυσκόλεψε τη διαδικασία της
παραγωγής το γεγονός ότι
δουλεύατε σε µια τόσο απο-
µακρυσµένη και δύσβατη πε-
ριοχή;
Όλη η ταινία γυρίστηκε στην ορεινή
Aκαρνανία. Η ιστορία της γράφτηκε
γι’ αυτόν τον τόπο. Πολλοί από τους
συγγενείς µου ζουν εκεί. Ήταν προ-
εξασφαλισµένη η βοήθειά τους και
η στήριξη της ταινίας από τον τοπικό ∆ήµο Mενιδί-
ου. Μιλάµε για µια απολύτως ανεξάρτητη ταινία
που δεν θα γινόταν χωρίς την αγάπη αυτού του κό-
σµου. M' αυτές τις συνθήκες, υπήρξαµε τυχεροί.
Ζήσαµε και δουλέψαµε σ' αυτόν τον εξαιρετικό τό-
πο και αποµακρυσµένο, όπως σας φάνηκε, µε την
αίσθηση ότι αυτός ήταν ολόκληρος ο κόσµος. Κάτι,
εξάλλου, που ταιριάζει και στην υφή της ταινίας.

Τι είναι αυτό που κρατάει δέσµια την ηρωί-
δα της ταινίας σας; Γιατί τόσα χρόνια, µέχρι
την έλευση του Μάρκου, δεν είχε επιχειρή-
σει να «ελευθερωθεί»;

Να ελευθερωθεί από τι; Η Ελπίδα εί-
ναι άνθρωπος µε ελεύθερη συνείδη-
ση, γιατί ζει µε υποµονή και συµφι-
λίωση µε τα ζητήµατα της ζωής της.
Κι η υποµονή ξέρετε, δεν είναι αδυ-
ναµία, ούτε βλακεία, µπορεί να είναι
βαθύς σεβασµός και ταπεινότητα για
τη ζωή και τους άλλους ανθρώπους,
ακατανόητα πράγµατα για πολλούς.
Την κυριεύει η νοσταλγία γιατί νιώθει
ξενιτεµένη, αλλά αυτό δε θα πει ότι
θα κάνει ξαφνικά µια ανόητη επανά-
σταση! Η περίπτωση του Μάρκου θα

είναι µοιραία γι’ αυτήν, θα γίνει ο καθρέφτης των ε-
πιθυµιών της. Είναι αυτό που µακάρι να συνέβαινε
µια φορά στη ζωή του καθένα µας.

Πόσο όµοιοι είναι, κατά βάθος, οι δύο κε-
ντρικοί χαρακτήρες της ταινίας;
Αποδεικνύονται όµοιοι, χωρίς κανένα κατ' αρχήν εµ-
φανές κοινό στοιχείο. ∆υσκολεύονται ακόµη και να
συνοµιλήσουν, µιλούν περισσότερο όταν σιωπούν,
ούτε εκφράζουν ποτέ κανένα συναίσθηµα. Ο καθέ-
νας τους, όµως, αναγνωρίζει στις αδυναµίες και στις
ανάγκες του άλλου, τις δικές του. Κι αυτό γεννά α-
νάµεσά τους την εµπιστοσύνη. ∆υο άνθρωποι που

θα αγαπήσουν ο ένας τον άλλο, φτάνουν για να υ-
πάρξει ένας κόσµος.

Με ποια κριτήρια επελέγησαν οι ηθοποιοί
σας;
Η κα. Kεχαγιόγλου ήταν η Ελπίδα, από την ιδέα του
σεναρίου. Στοιχεία και λόγια του ρόλου δουλεύο-
νταν για εκείνη. Τον Γιάννη Στάνκογλου τον γνώρισα
ψάχνοντας για τον Μάρκο, µου µίλησε γι’ αυτόν ο
φίλος µου Γιάννης Oικονοµίδης, κι όταν τον συνά-
ντησα, σταµάτησα και το ψάξιµο για το ρόλο.

Στην ταινία υπογράφετε, εκτός από τη σκη-
νοθεσία, και το σενάριο και το µοντάζ ενώ
είστε και συµπαραγωγός. Ήταν επιλογή σας
αυτή η πολλαπλότητα ιδιοτήτων στην ται-
νία, προκειµένου να ελέγχετε πληρέστερα
το τελικό αποτέλεσµά της;
Η ταινία ξέρετε ότι είναι ανεξάρτητη παραγωγή.
Έγινε µε την διάθεση των ανθρώπων της. Των ηθο-
ποιών, των άλλων συντελεστών, των τεχνικών, των
συµπαραγωγών της. Εγώ θέλησα να κάνω µια ται-
νία, δεν µου την παρήγγειλε κανείς! Έκανα ό,τι
µπορούσα λοιπόν για να γίνει. Γι αυτό πέρα απ' το
σενάριο και τη σκηνοθεσία, βοήθησα όσο γινόταν
και στην ολοκλήρωσή της.

Mια απολύτως ανεξάρτητη ταινία
∆ώρα Mασκλαβάνου, σκηνοθέτις της ταινίας

Nίκος Kυπουργός
µουσικός

[…] Η ταινία της ∆ώρας είναι συµπτωµατικά η πε-
ντηκοστή για την οποία γράφω µουσική (µαζί µε
τις µικρού µήκους). Η πείρα αναµφισβήτητα διευ-
κολύνει, αλλά από µόνη της δεν επαρκεί. Πρέπει
να ξεπερνάµε τις ευκολίες µας! Το ζητούµενο εί-
ναι να προσεγγίζεις την κάθε ταινία σαν να είναι η
πρώτη. Ευτυχώς, κάθε ταινία έχει πολλές ιδιαιτερό-
τητες να ανακαλύψεις και µετά να βασιστείς σ' αυ-
τές.

[…] ∆ύο θέµατα κυριαρχούν στην ταινία, µε τις
παραλλαγές τους. Το ένα "θηλυκό", εσωτερικό, αρ-
γό και µοναχικό, το άλλο "αρσενικό", ρυθµικό, το
θέµα της πορείας. Η ∆ώρα µε εµπιστεύτηκε τόσο
ως προς το ύφος όσο και ως προς τη χρήση τους.
Συνεργαστήκαµε εξαιρετικά.

[…] Έπρεπε να γίνει η µουσική µε ελάχιστα µέσα,
όπως και όλη η ταινία. ∆εν χρειάστηκαν πολλοί
µουσικοί, ίσως γιατί περίσσευε η ψυχή όσων έπαι-
ξαν. Τους οφείλω µία από τις πιο αγαπηµένες µου
δουλειές.

Συνέντευξη:Aναστασία Γρηγοριάδου

Mαρία Kεχαγιόγλου
ηθοποιός

[…] Η ζωή της ηρωίδας, της Eλπίδας, είναι απλή,
όπως είναι για πολλούς ανθρώπους που ζουν στην
ύπαιθρο. Ζει ήσυχα, δεν είναι κοινωνική, κάνει µια
πολύ σκληρή δουλειά, δεν παραπονιέται όµως κα-
θόλου, έχει µια υγιή σχέση µε τον άνδρα της και
ταυτόχρονα έχει διατηρήσει µεγάλο κοµµάτι της ε-
λευθερίας και της περηφάνιας της. Αυτό είναι που
την κάνει να µην περιπλέκει τα πράγµατα και να
είναι σε θέση να  µπορεί  να επιτρέπει στον εαυτό
της τη φυγή. Είναι απ’ τους ανθρώπους που ο χρό-
νος δεν έχει φθείρει τον εσωτερικό τους κόσµο.
Έχει µια γνησιότητα. Μια καθαρότητα σχεδόν σαν
να βρίσκεται στην παιδική ηλικία, γι’ αυτό είναι ξε-
χωριστή. Κι αυτό που την κάνει να φεύγει µ’ έναν
άνδρα, κυριολεκτικά στο άγνωστο, είναι γιατί µοιρά-
ζεται µαζί του την πιο βαθιά της επιθυµία: την ανά-
γκη της για ροµαντισµό.

[…] Το µόνο που µπορώ να πω είναι ότι αυτόν τον
ρόλο τον καταλάβαινα απ’ την αρχή, χωρίς πολλές
εξηγήσεις. Την εποχή που τον δούλευα δεν θυµά-
µαι να αναρωτιέµαι για τη συµπεριφορά του ρόλου·
κυρίως εστίαζα στο να την κάνω ζωντανό άνθρωπο.

[…] Τα γυρίσµατα της ταινίας έγιναν σε σαράντα
πολύ πυκνές µέρες, µ’ ένα µικρό κινηµατογραφικό
συνεργείο, κάτω από αφάνταστες πρακτικές δυ-
σκολίες, σε κάποια βουνά κοντά στην Άρτα. Σ’ αυτή
την περίπτωση, η αποµόνωση ήταν κάτι που βοη-
θούσε την κατάσταση. Ήµασταν εκεί µόνο γι’ αυτό.
Το µόνο µας ενδιαφέρον ήταν να γίνει η ταινία και
να γίνει όσο καλύτερα µπορούσαµε.

[…] Η ιστορία της ταινίας είναι απλή. Το θέµα της
είναι η συνάντηση µιας γυναίκας κι ενός άντρα· η
συνάντηση δύο διαφορετικών κόσµων. ∆εν ξέρω
σε ποιους απευθύνεται περισσότερο ένα τέτοιο
θέµα, εµένα πάντως θα µ’ ενδιέφερε.

Συνεντεύξεις: Γιάννης Παλαβός
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Ποιος είναι ο ρόλος της αφήγησης στην ταινία;
Υπάρχουν πολλοί τρόποι λειτουργίας της αφήγησης. Είναι µια
ταινία που χρειάζεται µια ιστορία στο backround. Θα έλεγα ό-
τι είναι καθαρά λειτουργικός ο ρόλος της. Είναι ένας τρόπος
να δώσεις κάποια στοιχεία για την υπόθεση και τον ήρωα. Ε-
πίσης, κατά κάποιο τρόπο κατευθύνει το θεατή στο πώς πρέ-
πει να δει την ταινία. Είναι µια ιστορία για τα αισθήµατα, µε
µια σαρκαστική µατιά. Ας πούµε ότι µιλάει για αισθήµατα αλ-
λά από απόσταση.

Γιατί χρησιµοποιήσατε τα κινούµενα σχέδια;
Συµβάλλουν και αυτά στην ιστορία. Βοηθάνε στο να πεις πιο
εύκολα κάποια ουσιαστικά πράγµατα για τον ήρωα. Η ταινία
είναι σαν µια παιδική ιστορία για µεγάλους και για ‘µένα, οι
παιδικές ιστορίες είναι συνδεδεµένες µε τα κινούµενα σχέ-
δια.

Γιατί χάνει ο ήρωας τη µνήµη του;
Η απάντηση βρίσκεται µέσα στην ταινία. Είναι ένας άνθρω-
πος που δεν µπορεί να δεχτεί την αποτυχία και αυτό φυσικά
είναι µεγάλο πρόβληµα γιατί η ζωή είναι γεµάτη αποτυχίες.

Πώς τον επηρεάζει ο έρωτας;
Ο έρωτας, η µνήµη και η αναζήτηση του εαυτού του συνδέο-
νται µεταξύ τους. Όπως είπα, δεν µπορεί να δεχτεί την απο-
τυχία. Μπαίνει ο έρωτας στη ζωή του και εξαιτίας κάποιων
λαθών, βρίσκεται σε µια θέση όπου είτε πρέπει να αποδεχτεί
την αποτυχία του είτε να πάρει τη µεγάλη απόφαση και να
τα ξεχάσει όλα. Τελικά επιλέγει το δεύτερο. Ο έρωτας είναι
το κοµµάτι εκείνο στην ανθρώπινη ζωή στο οποίο είναι σηµα-
ντικό να αποδεχόµαστε την αποτυχία. Πραγµατικά ο έρωτας
είναι ένα παράξενο πράγµα στη ζωή µας.

Στο τέλος ο ήρωας καταφέρνει να βρει και τη µνή-
µη και τον εαυτό του...
Ναι, ευτυχώς.

Συνέντευξη: Όλγα Kοζάτη

Christoffer Boe
σκηνοθέττης της ταινίας Allegro

Η ταινία ακολουθεί δύο φίλους εθι-
σµένους στην ηρωίνη. Γιατί αποφα-
σίσατε να προσεγγίσετε το θέµα µε
µια κωµωδία;
Υπάρχει ένα ρητό που λέει πως αν θέλεις
να πεις την αλήθεια πες την µε αστείο
τρόπο. Γεννήθηκα και µεγάλωσα σε µια µι-
κρή πόλη της Ιρλανδίας και µέχρι τα 20
µου δεν είχα δει junkee. Μου έκαναν εντύπωση οι
αργές κινήσεις του σώµατός τους. Ήταν σαν ένας
παράξενος χορός ανάµεσα σε ένα πλήθος που κι-
νείται γρήγορα. Είδα δύο γυναίκες που κρατούσαν
ένα παγωτό ξυλάκι και προσπαθούσε η µία να το
αρπάξει από την άλλη, µε αποτέλεσµα να πέσει το
παγωτό κάτω. Όλη αυτή η σκηνή µου φάνηκε πολύ
αστεία, ενώ ταυτόχρονα µε πονούσε. Έτσι ξεκίνησε
η ιδέα να κάνω µια κωµωδία.

Γιατί επιλέξατε να ερµηνεύσετε τον Adam;
Στην αρχή, όταν το έγραψα, δεν σκόπευα να παίξω.
Ο ηθοποιός όµως που θα έπαιζε συνελήφθη και
φυλακίστηκε λίγο πριν τα γυρίσµατα, οπότε το ανέ-
λαβα εγώ. Είµαι πολύ χαρούµενος και περήφανος
που το έκανα.

Είναι πιο εύκολο να παίζεις αυτό που 
γράφεις;
Βασικά στο επόµενο σενάριο που έγραψα δεν πρό-
κειται να παίξω. Εκτός των άλλων, σκέφτηκα πως
συµµετέχοντας και ως ηθοποιός και ως σεναριο-

γράφος σε µια ταινία, αν το αποτέλε-
σµα είναι χάλια, θα τα ρίξουν όλα πάνω
µου! Μ’ αρέσει η διαδικασία του γρα-
ψίµατος σαν κάτι ξεχωριστό από την υ-
ποκριτική και αυτό θα κάνω από εδώ
και πέρα.

Κάνατε κάποια συγκεκριµένη έ-
ρευνα γύρω από το θέµα των ναρκωτικών;
Ήρθα σε επαφή µε ανθρώπους που δουλεύουν µε
εξαρτηµένα άτοµα και µε άλλους, που είναι στη
φάση της αποτοξίνωσης αλλά και µε φίλους µου
που βιώνουν αυτό το πρόβληµα. Έτσι, γνώριζα τι
θα γράψω.

Τι όνειρα έχουν οι δύο φίλοι;
∆ε νοµίζω ότι ονειρεύονται πλέον. Το κακό που έχει
συµβεί στη ζωή τους είναι ότι κανείς δεν τους αγά-
πησε πραγµατικά. Ποτέ κανείς δεν τους είπε ότι εί-
ναι καλοί άνθρωποι. Το µεγαλύτερο λάθος τους εί-
ναι ότι επέλεξαν να µην ανήκουν στην κοινότητα.
Αποµακρύνθηκαν από τους φίλους τους, από την
οικογένειά τους, γενικά από οποιονδήποτε τους α-
γαπούσε.

Ποιό είναι το µήνυµα που βγαίνει από την
ταινία;
Το µήνυµα είναι ότι πρέπει να ανήκουµε κάπου.
Πρέπει να επιλέγεις ποια είναι η οικογένεια και η
κοινότητά σου. Το έχουµε ανάγκη αυτό.

Συνέντευξη: Όλγα Kοζάτη

Mark O’ Halloran
ηθοποιός και σεναριογράφος της ταινίας O Άνταµ και ο Πολ
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Ένας 50χρονος καθηγη-
τής µ’ έντονο παρελθόν
σε αριστερές οργανώ-
σεις, συλλαµβάνεται και α-
νακρίνεται από την αστυ-
νοµία. Ο Carstern, καθη-
γητής κοινωνιολογίας στο
λύκειο, έχει σχέση µε την
Pil, µια φοιτήτρια και πρώ-
ην µαθήτριά του. Η Pil
συµµετέχει σε µια ακροα-
ριστερή οµάδα ακτιβι-
στών. Κατά τη διάρκεια
µιας επίθεσής τους σε µια
βιοµηχανία όπλων, η Pil, ο-
δηγώντας ένα ηµιφορτηγό, θα σκοτώσει έ-
ναν αστυνοµικό. Όταν τα µέλη της οργά-
νωσης, που έχουν βρει καταφύγιο στο ε-
ξοχικό του Carsten, συλληφθούν, θα αρνη-
θούν να αποκαλύψουν ποιος σκότωσε τον
αστυνοµικό. Η Pil βασανίζεται από τύψεις
και θέλει να οµολογήσει, όµως ο Carsten
την αποτρέπει. Το αποτέλεσµα της δίκης
είναι θετικό για την Pil και τους συντρό-
φους της: θα καταδικασθούν µόνο για βαν-
δαλισµό και θα αφεθούν ελεύθεροι. Ο
Carsten, έχοντας χωρίσει µε τη γυναίκα
του, συγκατοικεί µε την Pil. Όµως οι τύ-
ψεις για το τι έχει συµβεί κυνηγούν το
ζευγάρι και η συγκατατοίκησή τους δεν εί-
ναι χωρίς προβλήµατα.
Μέρος µια τριλογίας του σκηνοθέτη για
τη δανέζικη κοινωνία, η ταινία αυτή επικε-
ντρώνεται στη µεσοαστική τάξη (οι άλλες

δύο ταινίες αφορούν την εργατική και την
ανώτερη τάξη). Η δραµατική πλοκή περι-
στρέφεται γύρω από το πρόσωπο του πο-
λιτικοποιηµένου καθηγητή, καθώς βρίσκε-
ται αντιµέτωπος µε γεγονότα που τον ξε-
περνούν. ∆ύο είναι τα κίνητρα που τον ω-
θούν να δρα µε τον τρόπο που βλέπουµε:
το ένα είναι οι πολιτικές του απόψεις και
το δεύτερο τα συναισθήµατά του για την
πρώην µαθήτριά του. Ο σκηνοθέτης δια-
τηρεί έναν ισορροπηµένο τρόπο αντιµε-
τώπισης των ζητηµάτων που εγείρονται
στην αφήγηση. Ενδιαφέρεται εξίσου για τη
ψυχολογία της νεαρής γυναίκας και του ε-
ραστή της, αλλά εστιάζει ταυτόχρονα και
στο πρόσωπο της συζύγου του θύµατος,
που αδυνατεί να ξεπεράσει τον πόνο του
πένθους.

» Ciné Tζον Kασσαβέτης, 13:00

Aνθρωποκτονία / Drabet
του Per Fly (∆ανία, 2005)

O Mίκιµπο κι εγώ
Mickybo and me
του Terry Loane (Iρλανδία-M. Bρετανία, 2004)

Μπέλφαστ, 1970. Στην
πόλη, οι βοµβιστικές ε-
πιθέσεις και οι ένοπλες
συγκρούσεις είναι στο
αποκορύφωµά τους. Η
πόλη είναι χωρισµένη
στα δύο: στις συνοικίες
των Καθολικών και σ’
αυτές των ∆ιαµαρτυρό-
µενων. Όµως αυτή η δι-
αίρεση για τον Micky
Boyle ή "Mickybo" και το φίλο του Johnjo δεν υπάρχει. Ο
MickyBo είναι ένας 10χρονος καθολικός που ζει µαζί µε τις 5
αδελφές του, προσπαθώντας να κερδίσει την προσοχή της
µητέρας του και την αποδοχή του πατέρα του. Σε αντίθεση
µε το φίλο του, ο Johnjo είναι µοναχογιός και απολαµβάνει
της προσοχής από τον πατέρα του. Η οικογενειακή ζωή του
Johnjo είναι ασταθής, αφού ο πατέρας του απατά τη µητέρα
του. Όµως οι δύο φίλοι ζουν σ’ ένα άλλο σύµπαν: ζουν στον
κόσµο του κινηµατογράφου. Έχοντας παρακολουθήσει τη
θρυλική ταινία γουέστερν Butch Cassidy and the Sundance
Kid, σχηµατίζουν τη δική τους συµµορία. Αντίπαλοί τους, µια
οµάδα νεαρών που διαρκώς παρενοχλεί τον Mickybo και έ-
νας ηλικιωµένος. Ο Mickybo και ο Johnjo αποφασίζουν να
ζήσουν το δικό τους γουέστερν. «Καταζητούµενοι» επειδή
απέδρασαν από τα σπίτια τους, ζουν τη ζωή των παράνοµων
στην Άγρια ∆ύση.

» Ciné Tζον Kασσαβέτης, 18:00

Tο φαινόµενο του φωτοστέφανου
The halo effect
του Lance Daly (Iρλανδία, 2004)
Ο Fatso είναι ιδιοκτήτης
ενός snack bar που
δουλεύει µε delivery.
Στο µαγαζί του δουλεύ-
ουν µια σπουδάστρια
φωτογραφίας, η Jean, ο
φωνακλάς και επιδειξιο-
µανής «Rock Steady»
Eddie και ο χαµηλών τό-
νων Mick, που παραδί-
δουν τις παραγγελίες. Η
αφήγηση παρακολουθεί µια εβδοµάδα από τη νυχτερινή ζωή
του µαγαζιού. Κάθε βράδυ συχνάζουν εκεί διάφοροι τοκο-
γλύφοι, ένας ρακοσυλλέκτης, ένας χαρτοπαίκτης ιερέας και
όλος ο κόσµος της νύχτας. Ο Fatso είναι ένας µανιώδης
χαρτοπαίκτης και χρωστά παντού. Οι τοκογλύφοι διαρκώς
τον ενοχλούν, απαιτώντας επιτακτικά απ’ αυτόν να ξοφλήσει
τα χρέη του. Όµως ο Fatso βρίσκεται µπροστά σ’ ένα αδιέ-
ξοδο. Το οικογενειακό παρελθόν του τον καταδιώκει, η κα-
θηµερινότητα της εργασίας µε τα απρόοπτά της µοιάζει να
µην µπορεί να ελεγχθεί και τέλος, τα χρέη και οι απαιτήσεις
των τοκογλύφων γίνονται ολοένα πιο πιεστικά. Ίσως έχει έρ-
θει η ώρα για να παίξει το τελευταίο του χαρτί.

» Ciné Tζον Kασσαβέτης, 23:00



Meet the directors

It’s not everyday you get to watch a movie of the
caliber of "Apocalypse Now" sitting in the same
room as three of the people who made it happen.
Yet director Francis Ford Coppola, cinematographer
Vittorio Storaro and production designer Dean
Tavoularis will all be present at the Olympion
theatre at six o’clock this evening for a screening of
the Redux version.The 2001 release is fifty minutes
longer than the original.
Bearing in mind that the 1979 release is two and a
half hours long, the extra fifty minutes make the film
a journey going even deeper into the "Heart of
Darkness".
In what has been described as one of the most
controversial war movies about Indo-China, we follow Captain
Willard (Martin Sheen) on his mission into Cambodia to assassinate
renegade Green Beret William Kurtz (Marlon Brando) who has set
himself up as a god among a local tribe.
The plot remains as close to the Joseph Conrad book as the
original, and the movie’s best sequence is still the attack on the
Vietcong-controlled village by power-hungry colonel Kilgore
(Robert Duvall), which comes early in the film. Kilgore’s line: "I love
the smell of napalm in the morning- it smells of victory", is a war film

classic.The extension of this scene
hasn’t added much to the film, but the
overall effect remains tremendously
powerful.
The extended version does, however,
include two big additions, which
provide more insights into the
characters than the more action-

oriented original.The first addition is the second
encounter with the Playboy bunnies, who we
originally see entertaining the troops and then being
helicoptered out.Willard finds them again, stranded
in a camp further upriver, with no oil to continue
their journey. He negotiates for his crew to have sex
with them in exchange for some diesel oil.
The more substantial addition is the visit to the
French plantation, that as Dean Tavoularis has said
gives the film a texture that it previously didn’t have:
"Willard's trip up the river has already become
pretty bizarre by this time
and then these ghostly
figures appear, arguing

about how it all went wrong for them.
Visually you don't have anything else like it
in the film, because up until that point it's
about military hardware and so on, and
suddenly, you have the imagery of crystal
and wine and silverware and so forth."
"Of course",Tavoularis explained, "this
scene also gives the film more of a tangible
historical background, because the dinner

guests represent this kind of European pre-history in Indo-China.
The other thing the plantation scene does is to deepen Willard's
character and make him more human. Until then,Willard just seems
to be an onlooker and then he has this romantic interlude with a
beautiful woman".
The plantation scene does indeed add a political and moral
complexity that was only hinted at in the original.And it is through
that scene that the balance between the Brando and Sheen
character shifts, and where the value of the revised version really
lies. In the original, Kurtz is by far the dominant figure, while in
"Redux" as we actually get to know Willard better and understand
his motives and moral battles, we discover a new depth of character.
In that sense, the revised version is a more complete film.
Earlier in the day, Coppola and family members, were expected to
attend the Dean Tavoularis exhibit, with a talk about art and cinema
at the Macedonian Museum of Contemporary Art at noon (the
invitations required were distributed yesterday by the Attica
Cultural company).
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0 ‘Apocalypse Now: Redux’ 

is a more mature film with Sheen

taking the lead from Brando 

We emailed a list of questions to all the international
competition directors. Here are the responses of
Zhang Lu, whose film "Grain in the Ear" tells the story
of a Korean who is struggling to make a living in
China.

What was the film that you most enjoyed
watching in 2005?
"So Much Rice", directed by Li Hong Qi.

What do you most love about the city or
neighborhood where you live?
Skewered mutton.

If directing films is your top talent, what is
your second talent in life? 
My first is eating skewered mutton, making
movies is the second thing.

Do you have a pet? If so, what is it and
what's its name?
Tiger.

What was the most embarrassing, difficult
or dangerous moment in making your
film?
After shooting all day long, I had a dream about
making this movie.

What music CD did you listen to the most
while creating the film?
I don’t listen to music when I make films.

Who is your favorite figure of Greek
mythology, history or philosophy?
Sisyphus.

How much coffee do you drink each day
(and what kind)?
Instead of coffee, I drink a lot of oolong tea
everyday.

We emailed some questions to all the international
competition directors. This is what Fien Troch replied.
Her film "Someone Else’s Happiness" is about how
the life of a woman changes when she discovers a
child’s body by the side of the road.

What was the film that you most enjoyed
watching in 2005?
"Nobody Knows", a Japanese film by Hirokazu
Kore-eda.

What do you most love about the city or
neighbourhood where you live?
In Brussels you have two official languages, Dutch
and French. This makes the city so special, chaotic
and charming.
If directing films is your top talent, what is
your second talent in life?
Being funny . . .

Do you have a pet? If so, what is it and
what's its name?
Nope, I had a dog but he died when I was 16

What was the most embarrassing, difficult
or dangerous moment in making your film?
The first week we had a technical problem with
the camera, and we had to reshoot the entire
week’s work. Boy that was difficult, everything was
‘flue’ and I cried the whole day.

What music CD did you listen to the most
while creating the film?
Bonnie Prince Billy 'I see a darkness'

Who is your favorite figure of Greek
mythology, history or philosophy?
Plato!

How much coffee do you drink each day
(and what kind)?
I don't drink coffee, smells good, tastes like hell!

Zhang Lu ("Grain in the Ear") Fien Troch ("Someone Else’s Happiness")
Meet the directors

the Heart of Darkness
50 minutes further into 
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…with Angelike Contis
and Elinda Labropoulou

"I found the film had nothing to do with me. I fell asleep. I didn’t
understand why I should see that film," Hou Hsiao-hsien said of
his experience, as a young man, while watching the Fellini film a
professor had recommended. Back in the early 1960s, as Hou
pointed out in a masterclass yesterday, there weren’t bulky DVD
catalogues of art films to sift through to find a film that hit
closer to home.There also wasn’t much consciously "local"
cinema.Though his words had to go through three languages to
get to his festival "students", yesterday, the director shared
nuggets of his film philosophy.

Hou explained that, after his studies and military service, he
started working in film in the early 1960s. Initially, he said, "I
thought making films was just a job." Eventually, he found his
particular style.The conditions of filming largely shaped a style
known for its long shots and slow pace. Using non-professional
actors was in big part to blame.The director said it was initially
a safer bet to, "keep my camera further from them." With the
non-actors, takes were longer because performances got better
as the camera rolled and rolled.

Today, even when he works with professionals, Hou’s role is to get them to
"forget what they know." He explains that, for instance in "Flowers of Shanghai",
he was plagued by an actress who kept twisting around to look at him after each
take to check his instant response. Obviously, she was more centered on him
than on herself. But by the end– which involved him preparing a special repetitive
reshooting schedule around her  she finally learned to focus inside her.The
rawness he demands isn’t always pleasant for actors, he pointed out.The female
star of "Millennium Mambo" went to her Cannes hotel room and cried after
seeing herself on the screen.The two most critical things for him, he told the
Cassavetes cinema crowd, are the actor and the setting.

"I played with time and space," the Taiwan-based director explained, hinting that
narrative structure is somewhat less of a priority. He said, "Cinema represents
real life. It’s not real life, but it almost is."  Hou Hsiao-hsien believes "Cinema is
for showing the details of life." Even in early films, like the oh-so-lite "Cheerful
Wind" (1981), the little things resonate –be it a clunky telephone or a slightly-
changed facial expression. He likened his craft to that of the Impressionists. Like
them, he must "Get out of the house, use the light and ‘paint’." He’s well aware his
impressions pass through his own unique filter.

As for dialogue, Hou Hsiao-hsien films are informed by his belief that "Language is
a kind of detail of life. Its place is on the surface of a particular situation," hinting
at much deeper things that you "can feel, but not record directly." 

It was after "The Boys from Fengkuei" (1983), that Hou started to fully focus in on
capturing contemporary life in Taiwan. "Sad women often appear in my films,"
Hou Hsiao-hsien added, saying that this stems from his childhood. His father, who
suffered from lung problems, was kept at a distance due to his illness. He died

when Hou was only 13. His mother raised him in Taiwan, apart and cut off from
the rest of the family that was back in China.

The director asked the class to travel to a moment in time – to imagine him as a
13 or 14 year old climbed atop a mango tree eating fruit, while picking it to bring
home.That boy is looking around, making sure no one is coming. He’s also
observing people from a specific vantage point. "I understood there what cinema
is," Hou explained yesterday.
His film "A Time to Live, A Time to Die" was directly autobiographical, while
elements of his life also appear in other films.

In his masterclass, Hou Hsiao-hsien also talked about his colleagues and thoughts
on today’s cinema. He said of his screenwriter Chu Tien-wu, with whom he’s
worked for 20 years, "I learned literature, she learned cinema." With regards to
digital video technology, he believes it should be treated as a whole other beast
than film. "DV is intimate, like taking notes. It can be used to observe all around us
and to communicate."

Yesterday, Hou also declared: "The ‘new style of Asian cinema’ hasn’t come yet.
It’ll come in 10 years!"  He underlined what’s changed in Taiwanese cinema since
he’s been making films. For one, he believes his was the generation that first
created a cinema that can be distinguished from that of mainland China. "We
started to talk about our own experience and events relative to us, to real life."
Today the predominance of Hollywood productions are a major threat to this
fledgling cinema. "Nowadays it’s very, very difficult to release a Taiwanese movie in
Taiwan." The director honored by a festival tribute can be expected to be among
those who continue to try to capture the fleeting reality around them.

Only in Greece does Nicolas Cage officially work on
films as a dancer.Well, on the books, anyway.That’s
the way he had to be listed to facilitate production
work on the island of Cephalonia for "Captain
Corelli’s Mandolin."  If you’re a producer considering
shooting in Greece though, don’t panic.Things are
supposed to change, with legislation in the pipeline,
to make filming in Greece a little less inconvenient.

Yesterday morning, Cage’s hidden talents were
among the topics of conversation at a forum on co-
producing with Greece at the festival’s new
Crossroads Co-Production events under the big

white tent on the dock.At that forum,
local producer Dionysus Samiotis was
among those filling in international film
biz folk on the Greek situation.
Greece may have a few bilateral

agreements in place already (with France and
Canada)l, but it is due to offer tax and other financial
incentives, and if things go smoothly, establish a
desperately-needed film commission office.

More news on this new legislation is expected to be
announced at deputy Culture Minister Petros
Tatoulis’ press conference tomorrow (11am,
Cassavetes theater). Meanwhile this is the last day of
the Crossroads Co-production Forum, which is
largely aimed at bringing together co-producers and
over twenty new projects.

TODAY’S AGENDA
Victoria Abril is adding star power to the festival. She’s going to have a press conference at
the Kitchen Bar at noon to talk about her new album and this evening’s performance at
the Thessaloniki Concert Hall.Tonight is the night for director Fatih Akin and the music of
Istanbul to fill Warehouse C (starting 1am). Other press events include press conferences
with a very diverse group of Greek directors at 11am and the surprise director at 1pm - all
in Warehouse C.The rest of you can scoot off to Vergina to see the ruins at 10am.

Hou Hsiao-hsien’s climb up the mango tree

Under the Agora tent




