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Doc Market server I.D.
Η παραπάνω ένδειξη αντιστοιχεί στον κωδικό της ταινίας στην ψηφιακή βιντεοθήκη της Αγοράς του Ντοκιμαντέρ.
Περισσότερες πληροφορίες για την Αγορά στη σελίδα 241.
The above indication refers to the Doc Market server I.D.
For more information about the Doc Market, see page 241.
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Ιδρυτής-Διευθυντής: Δημήτρης Εϊπίδης
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
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Επιλογή προγράμματος: Δημήτρης Εϊπίδης
Διεθνές πρόγραμμα: Αγγελική Πέτρου (συντονισμός),
Θάνος Σταυρόπουλος, Γιώργος Κρασσακόπουλος
Συνεργάτες: Δημήτρης Κερκινός, Σάλβα Μουνιόθ, Αγγελική Βέργου,
Γιάννα Σαρρή, Βασίλης Τερζόπουλος
Ελληνικό πρόγραμμα: Ελένη Ανδρουτσοπούλου (υπεύθυνη),
Βασίλης Τερζόπουλος
Εθελoντές διεθνούς προγράμματος: Ματίας Ντεγρούβε,
Ελπίδα Μαρκιανίδου
Συντονισμός αφιερωμάτων: Δημήτρης Κερκινός
Πρόγραμμα «Ντοκιμαντέρ για παιδιά»: Αργυρώ Μεσημέρη (υπεύθυνη),
Αγγελική Πέτρου, Μαρία Παπασωτήρη
Περιφερειακές εκδηλώσεις: Αργυρώ Μεσημέρη
Παράλληλες εκδηλώσεις-εκθέσεις: Θάνος Σταυρόπουλος
Κουβεντιάζοντας: Γιώργος Κρασσακόπουλος

ΤΜΗΜΑ ΑΓΟΡΑΣ

Υπεύθυνη: Γιάννα Σαρρή
Συντονιστές: Ντενίς Ανδρεώλα, Αγγελική Βέργου
Υπεύθυνος ψηφιοποίησης: Γιώργος Νούνεσης
Συντονισμός EDN Pitching Forum: Λαορίν τεν Xάουτεν

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Υπεύθυνη Γραφείου Τύπου: Δήμητρα Νικολοπούλου
Υπεύθυνη Γραφείου Ξένου Τύπου: Αλεξάνδρα Κόλια
Βοηθοί Γραφείου Τύπου: Τίνα Αντωνάκου, Αλεξάνδρα Κόλια, Μαρία
Ναλτσατζιάδου
Φωτογράφος: Βασίλης Βερβερίδης

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ

Στέλλα Σταυρινοδάκη (υπεύθυνη), Στέλλα Βλαχομήτρου,
Σοφία Τιμπλαλέξη
Υπεύθυνος κίνησης: Λευτέρης Καζαντζίδης

ΥΠΟΤΙΤΛΙΣΜΟΣ & ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Υπεύθυνος γραφείου Θεσσαλονίκης: Νότης Φόρσος
Τμήμα ανθρώπινου δυναμικού: Μαρία Τζιώλα
Σύμβουλοι ευρωπαϊκών προγραμμάτων: Ελένη Ράμμου,
Αλέξης Φραγκιάδης
Οικονομικό τμήμα: Απόστολος Παπασωτηρίου (υπεύθυνος), Νίκη Χουλιάρα,
Κάλλη Γκανούδη, Μαρία Σαπουντζόγλου, Αλεξάνδρα Σολτάτου
Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες: Λάζαρος Μπουδακίδης (υπεύθυνος),
Γιώργος Στούνος, Μιχάλης Λαφτσίδης
Δημόσιες σχέσεις-Οργάνωση εκδηλώσεων: Άννα Μηλώση (υπεύθυνη),
Μαρία Πολυβίου
Διεύθυνση κινηματογραφικών αιθουσών: Νότης Φόρσος
Υπεύθυνη κινηματογραφικών αιθουσών λιμανιού: Νίκη Χουλιάρα
Οργάνωση παραγωγής: Δάνης Κόκκινος
Υπεύθυνος τεχνικής υποστήριξης: Άκης Σταυρόπουλος
Εθελοντισμός: Στέλλα Καραγιαννίδου
Βραβείο Κοινού: Μαρία Τζιώλα
Γραμματεία διεύθυνσης: Στέλλα Καραγιαννίδου
Γραμματεία: Στέλλα Βλαχομήτρου, Δημήτρης Σάννας
Βοηθοί-Κλητήρες: Γιάννης Μπάμπαλης, Δημήτρης Βαγγέλης

ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Συντονισμός-Επιμέλεια ύλης: Γκέλυ Μαδεμλή
Σχεδιασμός-Καλλιτεχνική επιμέλεια-Προσαρμογές εξωφύλλων:
meandyou communication design
Κατάλογος Αγοράς: meandyou communication design
Εκτύπωση: ΑΡΧΕ-ΤΥΠΟ
Δημιουργικό-Αφίσα: Παναγιώτης Παλόγλου
Διαφημιστικό σποτ: Νίκος Καλλιγάς
Επεξεργασία-Παραγωγή: Foss Productions
Website: Μιχάλης Λαφτσίδης
Συντονισμός έντυπων υλικών: Άννα Μηλώση
Προσαρμογές-Ειδικά έντυπα: meandyou communication design
Εκτύπωση: ΑΡΧΕ-ΤΥΠΟ
Προωθητικό βίντεο: Θανάσης Ντόβας

Μεταφράσεις ταινιών-Υποτιτλισμός: Νεανικό Πλάνο Subtitles
Διερμηνεία: Μαρίνα Διάφα & συνεργάτες

ΚΙΝΗΣΗ ΤΑΙΝΙΩΝ

Ίλσε Ασεβέδο (υπεύθυνη), Ανδρέας Θωμόπουλος, Ηρακλής Καστρινάκης
Μεταφορά-Εκτελωνισμός: DHL, TNT

To Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης χρησιμοποιεί το πρόγραμμα
Datakal Festival Database για τη διαχείριση και οργάνωση πληροφοριών
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Founder-Director: Dimitri Eipides
PROGRAM

Head of Doc Market: Yianna Sarri
Coordinators: Denise Andreola, Angeliki Vergou
Digitization Coordinator: Yorgos Nounessis
EDN Pitching Forum Coordination: Laurien ten Houten

PRESS OFFICE

Press Office Coordinator: Dimitra Nikolopoulou
Foreign Press Coordinator: Alexandra Kolia
Greek Press Office Assistants: Tina Antonakou, Alexandra Kolia,
Maria Naltsatziadou
Photographer: Vassilis Ververidis

GUEST OFFICE

Stella Stavrinodaki (Head), Stella Vlachomitrou,
Sophia Timplalexi
Transportations Coordinator: Lefteris Kazantzidis
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Head of Thessaloniki Office: Notis Forsos
Human Resources Department: Maria Tziola
European Programs Consultants: Eleni Rammou, Alexis Franghiadis
Financial Department: Apostolos Papassotiriou (Head), Niki Chouliara,
Kalli Ganoudi, Maria Sapountzoglou, Alexandra Soltatou
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Michalis Laftsidis
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Head of Theaters (Port): Niki Chouliara
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Program Selection: Dimitri Eipides
International Program: Angeliki Petrou (Coordinator),
Thanos Stavropoulos, Yorgos Krassakopoulos
Collaborators: Dimitris Kerkinos, Salva Muñoz, Angeliki Vergou,
Yianna Sarri, Vassilis Terzopoulos
Greek Program: Eleni Androutsopoulou (Head), Vassilis Terzopoulos
International Program Volunteers: Matthias De Groeve,
Elpida Markianidou
Tributes Coordinator: Dimitris Kerkinos
Program “Docs for Kids”: Argyro Messimeri (Head),
Angeliki Petrou, Maria Papasotiri
Regional Events: Argyro Messimeri
Parallel Events-Exhibitions: Thanos Stavropoulos
Just Talking: Yorgos Krassakopoulos
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Το ντοκιμαντέρ είναι αφενός το παλαιότερο κινηματογραφικό είδος, αφετέρου ένα είδος για το οποίο σήμερα –σε μια εποχή συνεχούς ροής της πληροφορίας και αλματώδους προόδου στα μέσα μετάδοσης– ανοίγονται μεγάλες δυνατότητες και διαφαίνεται
ένας κρίσιμος ρόλος, όπως κινείται στα όρια μεταξύ τέχνης, κριτικής ενημέρωσης, δημοσιογραφικής ή επιστημονικής έρευνας και
οπτικού δοκιμίου.
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Στα 18 χρόνια της λειτουργίας του, το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ της Θεσσαλονίκης έχει καταφέρει να καθιερωθεί, στο πλάι του Φεστιβάλ
Κινηματογράφου, ως ένας τόπος συνάντησης και προβολής του έργου δημιουργών ντοκιμαντέρ από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο.
Το πρόγραμμα του Φεστιβάλ είναι για άλλη μια χρονιά ιδιαίτερα πλούσιο. Για το μεγάλο θεματικό αφιέρωμα δεν θα μπορούσε να έχει
επιλεγεί πιο επίκαιρο θέμα από το προσφυγικό ζήτημα, το κρισιμότερο κοινωνικό και πολιτικό ζήτημα των ημερών μας. Ξεχωρίζουν
ακόμη τα αφιερώματα σε δύο ιδιαίτερους Ευρωπαίους δημιουργούς, τον Δανό Γιον Μπανγκ Κάρλσεν και τον Ιρλανδό Μαρκ Κάζινς.
Παράλληλα, το Φεστιβάλ προβάλλει την ελληνική παραγωγή ντοκιμαντέρ, η οποία γνωρίζει μια σημαντική άνθηση τα τελευταία
χρόνια, εστιάζοντας κατά κανόνα είτε στη σημερινή πραγματικότητα της κρίσης είτε στη νεότερη ελληνική ιστορία.
Χαιρετίζω από καρδιάς το 18o Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης – Εικόνες του 21ου αιώνα, συγχαίρω τους συντελεστές της
διοργάνωσης και εύχομαι καλή επιτυχία.
Αριστείδης Μπαλτάς
Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού
On the one hand, documentary is the oldest film genre; on the other, it is a genre which today – in an era of constant information
flows and exponential progress in the means of dissemination – has huge potential and can play a crucial role as it negotiates the
boundaries between art, critical commentary, journalism, academic research and visual essay.
In its 18 years of existence, the Thessaloniki Documentary Festival has established itself alongside the Thessaloniki International
Film Festival as a place where the work of documentary filmmakers from Greece and all over the world is shown and celebrated.
Yet again this year, the festival boasts an extraordinarily rich programme. For the major thematic tribute, no more topical subject
could have been chosen than the refugee crisis, which is the most crucial social and political issue of today. The tributes to two
outstanding European filmmakers, the Danish Jon Bang Carlsen and Ireland’s Mark Cousins are also of great interest. At the same
time, the Festival showcases Greek documentary film production, which has flourished in recent years, focusing typically on the
current crisis or on modern Greek history.
I am greatly looking forward to the 18th Thessaloniki Documentary Festival – Images of the 21st century. I congratulate all those
involved in the organisation of the event and wish it every success.
Aristides Baltas
Minister of Culture and Sport
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Η πόλη της Θεσσαλονίκης είναι περήφανη γιατί φιλοξενεί για μια ακόμη χρονιά ένα από τα πιο καταξιωμένα διεθνώς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ, το 18ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης – Εικόνες του 21ου Αιώνα. Μια ακόμη χρονιά, μια ακόμη διοργάνωση με
σταθερά ανοδική πορεία, ενός φεστιβάλ που έχει πραγματικά γίνει το Φεστιβάλ του κοινού.

Ευχαριστούμε θερμά τον διευθυντή του Φεστιβάλ, Δημήτρη Εϊπίδη, εμπνευστή και άοκνο συμπαραστάτη σε όλη αυτή την προσπάθεια, καθώς και όλους τους δημιουργούς, συντελεστές και συνεργάτες και εύχομαι καλή επιτυχία.
Γιάννης Μπουτάρης
Δήμαρχος Θεσσαλονίκης
This year, the city of Thessaloniki is once again proud to be hosting one of the most internationally acclaimed documentary film
festivals: the 18th Thessaloniki Documentary Festival – Images of the 21st Century. It is an event that has grown in stature year by
year and has truly become the public’s festival.
Well-known directors, exciting images, tributes and profiles of individuals shine the spotlight on a panorama of Greek and foreign
documentaries whose close relationship with prevailing social and political conditions is obvious. We hope that the films to be
screened in the “Refugees: Escape to Freedom?” tribute and the discussions that will take place in parallel with them will contribute
to the search for individual, social and political responsibility and, through the distinctive vision of their creators, they will illuminate
the stories of the refugees in a way that is unique and valuable for all of us.
The Municipality of Thessaloniki supports the Thessaloniki Documentary Festival. It is an integral and vital part of the city’s bestknown cultural institution, the Thessaloniki Film Festival, and has its own way of bringing people to the city: By tenaciously but
also sensitively opening a window onto the light and shade of these troubled times, in a manner that is both topical but also taps
into shared memories.
We are very grateful to the Festival’s director, Dimitris Eipides, who is its inspiration and tireless champion throughout this endeavor,
as well as all the creative teams behind the documentaries, and we wish the Festival every success.
Yiannis Boutaris
Mayor of Thessaloniki

XAIΡΕΤΙΣΜΟΙ/GREETINGS 18th THESSALONIKI DOCUMENTARY FESTIVAL 2016

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης στηρίζει το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ. Μέρος αναπόσπαστο και ζωντανό του πιο γνωστού θεσμού πολιτισμού της
πόλης διεθνώς, του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, φέρνει με το δικό του τρόπο τον κόσμο στην πόλη: με τρόπο μαχητικό
αλλά και ευαίσθητο, επίκαιρο ή και γεμάτο αναμνήσεις, ανοίγει παράθυρα στο φως και στο σκοτάδι της ταραγμένης εποχής μας.
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Αναγνωρισμένοι σκηνοθέτες, εικόνες που θα συγκλονίσουν, αφιερώματα, πορτρέτα προσωπικοτήτων, φέρνουν στο προσκήνιο ένα
πανόραμα ελληνικών και ξένων ντοκιμαντέρ με έκδηλη την στενή τους σχέση με τις κυρίαρχες κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες.
Ελπίζουμε ότι οι ταινίες που θα προβληθούν στο αφιέρωμα «Πρόσφυγες: Απόδραση προς την Ελευθερία;» καθώς και οι σχετικές
συζητήσεις που θα πραγματοποιηθούν παράλληλα, θα συμβάλουν στην αναζήτηση της ατομικής, κοινωνικής και πολιτικής ευθύνης
και μέσα από την ιδιαίτερη ματιά των δημιουργών τους θα φωτίσουν τις ιστορίες των προσφύγων με τρόπο μοναδικό και πολύτιμο
για όλους μας.
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άθε ντοκιμαντέρ αποτελεί κι έναν τόπο συνάντησης ανθρώπων και ιδεών. Χάρη στο φίλτρο του σκηνοθέτη, η πραγματικότητα
αποκαλύπτεται σε όλο της το φάσμα και έλκει το βλέμμα στην αθέατη πλευρά των πραγμάτων. Ταυτόχρονα, μας υπενθυμίζει την
ταχύτητα με την οποία αλλάζουν τα πράγματα και τη θέση που οφείλουμε ως ενεργοί πολίτες να πάρουμε απέναντί τους. Φέτος είναι
έντονη η έκκληση των δημιουργών, το κάλεσμά τους σε ιστορίες που αντανακλούν τον σύγχρονο κόσμο και τις ιδιαιτερότητές του.
Με αμεσότητα καταγράφουν το πάντα επίκαιρο και στις μέρες μας επείγον θέμα, αυτό του προσφυγικού. Το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ
παρακολουθεί διαχρονικά τις διαδρομές των προσφύγων στον κόσμο, φέτος όμως εστιάζει ακόμη περισσότερο με ένα αφιέρωμα
που θέτει το ερώτημα «Πρόσφυγες: Απόδραση προς την ελευθερία;» Μέσα απ’ τις ταινίες τους οι κινηματογραφιστές δεν στέκονται
στο προφανές, αλλά διερευνούν με ευαισθησία και μαχητική διάθεση όλες τις πτυχές αυτής της πρωτοφανούς ανθρωπιστικής κρίσης
που βιώνουμε. Εξίσου ευαίσθητες και την ίδια στιγμή ανατρεπτικές, είναι και οι προσεγγίσεις δύο διακεκριμένων δημιουργών, το
έργο των οποίων προτείνουμε φέτος στους θεατές. Ο Δανός Γιον Μπανγκ Κάρλσεν, με όχημα την αμφισβήτηση δοκιμάζει τα όρια
ντοκιμαντέρ και μυθοπλασίας για να αφηγηθεί ιστορίες οικουμενικού ενδιαφέροντος από την Ευρώπη, μέχρι την Αμερική και τη
Νότια Αφρική. Ο Βορειοιρλανδός Μαρκ Κάζινς, ένας δραστήριος κινηματογραφιστής με γνήσια αγάπη για το σινεμά, παραμένει πιστός σε ένα έργο γεμάτο αυτοαναφορικά στοιχεία, ενθουσιασμό, χιούμορ και σεβασμό στα θέματά του.
Το ελληνικό ντοκιμαντέρ, σε σταθερά ανοδική τροχιά τα τελευταία χρόνια, μας προσκαλεί φέτος να ανακαλύψουμε άγνωστες διαστάσεις ενός οικείου κόσμου. Ανθρώπινες σχέσεις, πολιτική, περιβαλλοντικά ζητήματα που εκθέτουν την καταστροφική επέμβαση
του ανθρώπου στη φύση, οικονομική και κοινωνική κρίση, παράδοση και ιστορική μνήμη συνομιλούν φέτος μπροστά στο φακό των
ελλήνων σκηνοθετών. Πίσω από τα φώτα, η Αγορά, δυναμικό τμήμα της διοργάνωσης καλλιεργεί το ιδανικό περιβάλλον μέσα απ’
το οποίο προκύπτει το σινεμά του αύριο.
Το ντοκιμαντέρ, είδος πολύπλοκο απ’ τη φύση του δεν παύει ποτέ να μας ξαφνιάζει, να μας ευαισθητοποιεί, να μας ψυχαγωγεί.
Ραντεβού λοιπόν στις αίθουσες του φεστιβάλ με ανθρώπινες ιστορίες που αξίζουν την προσοχή μας.
Δημήτρης Εϊπίδης
Ιδρυτής-Διευθυντής Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης - Εικόνες του 21ου αιώνα
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Greek documentary filmmaking, which has been in the ascendant in recent years, now invites us to discover unknown dimensions
of a familiar world. This year, Greece’s directors focus their lenses on the interplay of human relations, politics, environmental issues
exposing man’s destructive impact on the natural world, economic and social crisis, tradition and historical memory. Away from the
lights, the Market is a dynamic part of the event, cultivating the ideal environment from which the cinema of tomorrow can emerge.
Documentary is by its nature a complex genre and never ceases to surprise, inform and entertain. So let us all gather at the festival
venues to witness human stories deserving of our attention.
Dimitri Eipides
Founder-Director of the Thessaloniki Documentary Festival – Images of the 21st Century

XAIΡΕΤΙΣΜΟΙ/GREETINGS 18th THESSALONIKI DOCUMENTARY FESTIVAL 2016

They bring immediacy to the always topical – and nowadays urgent – refugee issue. The Thessaloniki Documentary Festival has
always followed the journeys of refugees around the world, but this year it is increasing its focus with a tribute that poses the
question “Refugees: escape to freedom?” In their documentaries, the filmmakers do not stick to the obvious, but with sensitivity
and tenacity investigate all aspects of the unprecedented humanitarian crisis that we are experiencing. Equally sensitive, and at
the same time subversive, are the approaches of two distinguished creators whose works we are screening this year. Denmark’s
Jon Bang Carlsen tests the boundaries of documentary and mythmaking with a questioning attitude, narrating stories of universal
interest from Europe, America and South Africa. Mark Cousins, from Ireland, is a prolific filmmaker with a genuine love of cinema.
His works are habitually full of self-referentiality, enthusiasm, humour and respect for his subjects.
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E

very documentary is a meeting place for people and ideas. Seen through the director’s eyes, reality is revealed in all its range
and attention is drawn to the unseen side of things. At the same time, we are reminded of the speed with which things change
and the attitude that we, as active citizens, ought to have towards them. This year, creators are strongly drawn to stories that reflect
particular aspects of the modern world.
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Τα βραβεία
Το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης – Εικόνες του 21ου αιώνα
δεν είναι διαγωνιστικό. Απονέμονται βραβεία Κοινού από τη Fischer,
καθώς και βραβεία σε συνεργασία με την ΕΡΤ, τη Διεθνή Αμνηστία,
το WWF Ελλάς και τον τηλεοπτικό σταθμό της βουλής των Ελλήνων
(βουλή-Τηλεόραση). Επιπλέον, απονέμονται τα βραβεία FIPRESCI στο
Καλύτερο Ελληνικό και στο Καλύτερο Ξένο Ντοκιμαντέρ από τη Διεθνή
Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου.

The Αwards
In principle, the Thessaloniki Documentary Festival – Images of the
21st Century is a non-competitive event. There are Audience Awards
sponsored by Fischer, as well as awards in conjunction with ERT,
Amnesty International, the WWF Greece and the television station of the
Hellenic Parliament (Hellenic Parliament TV). The International Federation of Film Critics awards the FIPRESCI prize for Best Greek and Best
Foreign documentary to one Greek and one foreign film.
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Τα βραβεία FIPRESCI/The FIPRESCI Awards
Όπως είναι καθιερωμένο, θα απονεμηθούν και φέτος τα βραβεία FIPRESCI στο Καλύτερο Ελληνικό και στο Καλύτερο Ξένο Ντοκιμαντέρ από τη Διεθνή Ένωση Κριτικών
Κινηματογράφου. Η επιτροπή, που αποτελείται από καταξιωμένους επαγγελματίες στο χώρο της κινηματογραφικής κριτικής, παρακολουθεί αποκλειστικά ταινίες
πρώτης προβολής.
Two FIPRESCI Awards, one for Best Greek Documentary and one for Best Foreign Documentary, will be presented again this year by the International Federation of Film Critics. The committee, consisting of distinguished film critics, only considers films having their Greek premiere at the Festival.

Σάσγια Κουτσίερ / Sasja Koetsier
Το πάθος της με τον κινηματογράφο ξεκίνησε από την αίθουσα προβολών του κινηματογράφου και χώρου τέχνης Rialto στο Άμστερνταμ στα μέσα της δεκαετίας του ‘90.
Έκτοτε, θρέφει την αγάπη της για τον κινηματογράφο γράφοντας για διάφορους ιστότοπους και έντυπα περιοδικά, όπως τα Lover, Lava και noticias.nl. Από το 2011, γράφει
επίσης μηνιαίες κριτικές, άρθρα και συνεντεύξεις για το έγκριτο ολλανδικό περιοδικό για τον κινηματογράφο de Filmkrant.
Her infatuation with film was kindled in the projection room of Amsterdam arthouse theatre Rialto in the mid-nineties. Since then, she has stoked her love for cinema
through writings for various websites and print magazines such as the Lover, Lava, and noticias.nl. From 2011 on, she has contributed monthly reviews, articles and interviews to the prominent Dutch film magazine de Filmkrant.
Σίλβεσταρ Μιλέτα / Silvestar Mileta
Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Ιστορία και τη Συγκριτική Λογοτεχνία από το Τμήμα Ανθρωπιστικών Σπουδών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου του Ζάγκρεμπ. Είναι τακτικός συνεργάτης του περιοδικού για τον κινηματογράφο Filmonaut και διευθύνων σύμβουλος του επιστημονικού περιοδικού Croatian Film
Chronicles, αλλά συνεργάζεται και με άλλα μέσα, όπως η Κροατική Ραδιοτηλεόραση, το online περιοδικό Kulturpunkt, το περιοδικό επιστημονικής φαντασίας UBIQ, μεταξύ
άλλων. Υπήρξε συνεργάτης του Διεθνούς Φεστιβάλ Ταινιών Ανιμέισον Animafest στο Ζάγκρεμπ και έχει εργαστεί στους χώρους της δημοσιογραφίας, των εκδόσεων και ως
ερευνητής και συνεργαζόμενος παραγωγός στον τομέα των ντοκιμαντέρ στην εταιρεία παραγωγής Hulahop.
MA in History and Comparative Literature acquired from the Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb. He is a regular contributor to the film magazine Filmonaut and the managing editor of the scientific journal Croatian Film Chronicles, but also contributes to other media, such as the Croatian Radiotelevision, online
magazine Kulturpunkt, UBIQ magazine for speculative fiction, and more. He has been a regular associate to the World Festival of Animated Film, and he has worked in
journalism, publishing and as a researcher and associate producer in documentary filmmaking at the production company Hulahop Ltd.
Άννα Μπιλάκ / Anna Bielak
Δημοσιογράφος με αντικείμενο τον κινηματογράφο, σύμβουλος σεναρίων και προγραμματίστρια ταινιών στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κρακοβίας. Το 2011, αποφοίτησε
από το Πανεπιστήμιο Jagiellonian (Σπουδές Κινηματογράφου και Πολιτισμού) με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. Το 2013, συμμετείχε στην Επιτροπή Ειδικών του Πολωνικού
Ινστιτούτου Κινηματογράφου. Από το 2013 μέχρι το 2014, ήταν μέλος της Επιτροπής Ανάγνωσης του European Short Pitch που συνδιοργάνωσε η οργάνωση NISI MASA
(Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κινηματογράφου για Νέους). Σήμερα συνεργάζεται με διάφορα έντυπα περιοδικά και ιστότοπους πολιτιστικού περιεχομένου.
Film journalist, script consultant and film programmer at Krakow Film Festival. In 2011 she graduated from Jagiellonian University (Film and Culture Studies) as Master of
Arts. In 2013 she was enlisted in Experts Committee in Polish Film Institute. Between 2013 and 2014 she was a member of Reading Committee at European Short Pitch coorganized by NISI MASA (European Network of Young Cinema). Currently she is working as contributing writer for several printed magazines and cultural-oriented websites.
Γιώργος Παπαδημητρίου / Georgios Papadimitriou
Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Επαγγελματική Μετάφραση από
το Ινστιτούτο Μεταφραστών, Διερμηνέων και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου του Στρασβούργου – με το οποίο συνεργάζεται μέχρι σήμερα ως εκπαιδευτής. Αυτήν
την περίοδο εκπονεί τη διδακτορική του διατριβή στο Τμήμα Κινηματογράφου της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου. Είναι κριτικός κινηματογράφου και συντάκτης
εβδομαδιαίας στήλης στην εφημερίδα Τύπος της Θεσσαλονίκης, όπως και αρχισυντάκτης του μηναίου έντυπου πολιτιστικού περιοδικού Φιλμ Νουάρ και του διαδικτυακού
κινηματογραφικού περιοδικού cinedogs.gr.
Bachelor’s Degree in Law acquired from the Faculty of Law of the Aristotle University of Thessaloniki and Master’s Degree in Professional Translation acquired from the Institute of Translators, Interprets and International Relations of the University of Strasbourg – where he is currently employed as a contractor. He is a PhD candidate at the
Faculty of Cinema of the Department of Fine Arts of the Aristotle University of Thessaloniki. He is a columnist and a film critic at the daily newspaper Press of Thessaloniki,
as well as the editor-in-chief of the monthly cultural magazine Film Noir and the cinema website cinedogs.gr.
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Melis Behlil is an Associate Professor of Cinema Studies and Chair of Radio, Television and Cinema Department at Kadir Has University in Istanbul. In addition to teaching
and other academic duties, she writes film reviews for various publications, co-hosts a weekly radio show on Açık Radyo, and acts as the president of the Turkish Film
Critics Association.
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Μελίς Μπεχλίλ / Melis Behlil (Πρόεδρος/President)
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κινηματογραφικών Σπουδών και Πρόεδρος του Τμήματος Ραδιοφώνου, Τηλεόρασης και Κινηματογράφου στο Πανεπιστήμιο Kadir Has στην
Κωνσταντινούπολη. Πέραν της διδασκαλίας και των υπολοίπων ακαδημαϊκών καθηκόντων της, γράφει κριτικές ταινιών για διάφορα έντυπα, συμπαρουσιάζει μία εβδομαδιαία ραδιοφωνική εκπομπή στο ραδιόφωνο Açık Radyo και εκτελεί χρέη προέδρου στην Τουρκική Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου.
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Βραβεία Κοινού
Audience
Awards
i. Δύο Βραβεία Κοινού που αφορούν σε ταινίες άνω των 45’
(μία ελληνική και μία ξένη).
ii. Δύο Βραβεία Κοινού που αφορούν σε ταινίες κάτω των 45’
(μία ελληνική και μία ξένη).

Γ

ια τα Bραβεία Κοινού Fischer ελληνικής ταινίας έχουν το δικαίωμα να διαγωνιστούν όλες οι ελληνικές ταινίες
που κάνουν πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, είτε παρουσιάζονται στο Διεθνές Πρόγραμμα είτε στο
Πανόραμα. Για τα αντίστοιχα Bραβεία Κοινού Fischer ξένης ταινίας διαγωνίζονται όλες οι ξένες ταινίες, εκτός από αυτές
που παρουσιάζονται στο πλαίσιο των αφιερωμάτων.
i. Two Audience Awards for films over 45’ minutes in length
(one Greek and one foreign).
ii. Two Audience Awards for films under 45’ minutes in length
(one Greek and one foreign).

A

ll Greek films having their first public screening at the Thessaloniki Documentary Festival, either in the International
Program or the Greek Panorama, are all eligible for the Fischer Αudience Αward for a Greek Film. All foreign films are
eligible for the Fischer Αudience Αward for a Foreign Film, except for those presented within the context of the tributes.
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Ε

ίναι πολλοί οι λόγοι για τους οποίους έχει βαρύνουσα σημασία για το
Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης – Εικόνες του 21ου Αιώνα, το
βραβείο της Διεθνούς Αμνηστίας. Πρώτα απ’ όλα, φέρνει σε επαφή δύο
θεσμούς που τους ενώνουν η έντονη ευαισθητοποίηση και οι συγγενικοί
στόχοι, και οι οποίοι λειτουργούν συμπληρωματικά: το Φεστιβάλ προωθεί
και προβάλλει έργα δημιουργών που αποκαλύπτουν τη βάναυση καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δίνοντας στη συνέχεια τη σκυτάλη στο
δύσκολο έργο της Διεθνούς Αμνηστίας που κινητοποιείται, ασκεί πιέσεις και
αφυπνίζει τη συνείδηση του κόσμου. Επιπλέον, η επιβράβευση από έναν
ανθρωπιστικό θεσμό, όπως η Διεθνής Αμνηστία, στο πλαίσιο ενός κινηματογραφικού θεσμού, όπως το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, έχει
διπλή σημασία για τον ντοκιμαντερίστα, καθώς η δημιουργία του τιμάται
σε διπλό επίπεδο, καλλιτεχνικό αλλά και ανθρωπιστικό. Φέτος η επιτροπή,
που απαρτίζεται από ειδικούς στο πεδίο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,
έχει να επιλέξει μεταξύ των ταινιών του τμήματος «Ανθρώπινα δικαιώματα». Η επιτροπή αποτελείται από τους: Ειρήνη Τσολάκη (Αντιπρόεδρος
Ελληνικού Τμήματος Διεθνούς Αμνηστίας), Δρ. Ευτυχία Βουτυρά (Κοινωνική Ανθρωπολόγος, Καθηγήτρια Παν. Μακεδονίας), Γιάννη Γκίρμπα
(Δημοσιογράφος, Μέλος Δ.Σ. ΠΟΕΣΥ), Μαριάννα Λεονταρίδου (Κριτικός
Κινηματογράφου, Μέλος της Διεθνούς Αμνηστίας – Ομάδα Θεσσαλονίκης)
και Ανδρέα Σιαδήμα (Σκηνοθέτης, Παραγωγός).

T

here are many reasons why the Amnesty International Award is of
great importance to the Thessaloniki Documentary Festival – Images
of the 21st Century. First of all, because it brings in contact two institutions that share a strong sensibility and similar goals. Furthermore, they
both operate on a complementary level, with the Festival promoting
and screening films by documentarians that reveal the brutal violation
of human rights, and with Amnesty International then taking on the
difficult task of mobilizing, exerting pressure and raising public awareness. Moreover, receiving recognition by a humanitarian institution like
Amnesty International within the context of a cinematic institution like
the Thessaloniki Documentary Festival is doubly important for the filmmaker, since his/her work is being honored on two levels: artistic and
humanitarian. This year, therefore, Amnesty International will be once
again actively participating in the Thessaloniki Documentary Festival
by awarding a film from the “Ηuman Rights” segment. This year, the
committee of experts on human rights issues consists of: Irini Tsolaki
(Vice President of the Greek Section of Amnesty International), Dr.
Eftihia Voutira (Social Anthropologist, Professor at the University of
Macedonia), Yannis Gkirbas (Journalist, Member of the BoD of Greek
Journalists Federation) Marianna Leondaridou (Film Critic, Member of
the Amnesty International – Thessaloniki Team) and Andreas Siadimas
(Filmmaker, Producer).
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Award to a film from the
“Human Rights” segment
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Βραβείο Διεθνούς Αμνηστίας σε
ταινία του τμήματος «Ανθρώπινα
δικαιώματα» Amnesty International
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Βραβείο της WWF Ελλάς σε ταινία του
τμήματος «Περιβάλλον» WWF Greece

ΒΡΑΒΕΙΑ/AWARDS 18ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2016

Award to a
film from
the “Habitat”
segment

Η

αμφίδρομη σχέση του ανθρώπου με τη φύση έρχεται σε πρώτο πλάνο στο
τμήμα «Περιβάλλον» του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης – Εικόνες
του 21ου Αιώνα, οι ταινίες του οποίου αποτυπώνουν τις τραγικές επιπτώσεις
της ανθρώπινης επέμβασης στο περιβάλλον και το αντίτιμο που πληρώνει η
ανθρωπότητα. Βασικός στόχος του τμήματος είναι η ευαισθητοποίηση, όχι
απλά ως προσωπικό καθήκον προς τη φύση, αλλά ως επιτακτική υποχρέωση
απέναντι στους ίδιους μας τους εαυτούς. Το βραβείο απονέμει η περιβαλλοντική οργάνωση WWF Ελλάς στην καλύτερη ταινία του τμήματος «Περιβάλλον». Όπως τονίζει και η WWF Ελλάς, «μέσα από αλήθειες που αφορούν
παγκόσμιες απειλές, όπως η αλλαγή του κλίματος, από την εξερεύνηση της
περίεργης σχέσης μας με τον χρόνο, από την ανάγκη έως την υπερεκμετάλλευση των φυσικών μας πόρων και από τις έντονες αντιθέσεις του φυσικού
και του αστικού τοπίου, οι δημιουργοί των ντοκιμαντέρ της ενότητας «Περιβάλλον»συνδυάζουν τον ρεαλισμό και την τέχνη και δημιουργούν έργα που
ξεπερνούν το πλαίσιο του οικολογικού ντοκιμαντέρ. Πάνω από όλα, όμως, η
θεματολογία των ταινιών της ενότητας «Περιβάλλον», που με τιμή στηρίζει
η WWF Ελλάς, αποδεικνύει για ακόμα μια φορά την άρρηκτη σχέση του ανθρώπου με τη φύση και την ανάγκη διατήρησης του κόσμου που κληρονομήσαμε και για τις επόμενες γενιές». Έτσι, λοιπόν, με τον δικό τους τρόπο,
οι ντοκιμαντερίστες των ταινιών του τμήματος «Περιβάλλον» συμμετέχουν
στο όραμα του ιδρυτή της WWF Σερ Πίτερ Σκοτ, ο οποίος πριν από αρκετά
χρόνια διαμήνυσε ότι «Δεν θα καταφέρουμε όλα όσα θα θέλαμε, αλλά θα
διασώσουμε πολλά περισσότερα από όλα αυτά και θα είχαν χαθεί, εάν δεν
προσπαθούσαμε ποτέ!». Tην επιτροπή αποτελούν οι: Αμαλία Αλμπερίνι,
Υπεύθυνη Επικοινωνίας Προγράμματος ΚΥΚΛΑΔΕΣ LIFΕ, WWF Ελλάς, Βίκυ
Μπαρμπόκα, Υπεύθυνη Επικοινωνίας Προγράμματος «Καλύτερης Ζωής»,
WWF Ελλάς, Ιάσων Κάντας (Υπεύθυνος γραφείου Τύπου WWF Ελλάς) και
Αλέξανδρος Κανδαράκης (Υπεύθυνος Ψηφιακής Επικοινωνίας WWF Ελλάς).

T

he reciprocating relationship between humans and nature is brought to
the foreground in the “Habitat” segment of the Thessaloniki Documentary
Festival – Images of the 21st Century, with films that capture the tragic consequences of human intervention on the environment and the price paid by humanity. The segment’s main objective is to sensitize and raise awareness, not
merely as our personal duty towards nature, but as an imperative obligation
towards our very selves. An important award is given by the environmental
organization WWF Greece to the best film screened in the “Habitat” segment.
As WWF Greece points out: “Through truths that concern global threats, such
as climate change, through the exploration of our strange relationship with
time, through the need for and the overexploitation of our natural resources,
and through the stark contrasts between the natural and urban landscape,
the directors of the documentaries that make up the “Habitat” segment merge
realism and art to create works that go beyond the ecological documentary.
But above all, the topics of the films that make up the “Habitat” segment,
which WWF Greece is proud to support, prove yet again the indissoluble
bond between humans and nature, and the need to preserve the world
we inherited and pass it on to future generations.” Thus, in their own way,
the documentarians taking part in the “Habitat” segment are also taking
part in the vision of Sir Peter Scott, the founder of the WWF, who, some
years ago, declared: “We shan’t save all we should like to, but we will save
a great deal more than if we had never tried.” The members of the WWF
jury are: Amalia Alberini, WWF Greece, Project’s Press & Communication
Officer, Vicky Barboka (“Better Life” Project Associate WWF Greece), Ιason
Kantas (Press Officer WWF Greece) and Alexandros Kandarakis (Head
of Digital Communication WWF Greece).

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
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ε την ευκαιρία της συμπλήρωσης δέκα ετών από την πρώτη αθλοθέτηση
του Βραβείου «Ανθρώπινες Αξίες» του Τηλεοπτικού Σταθμού της Βουλής
των Ελλήνων στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, φέτος ο σταθμός
της Βουλής θα απονείμει για πρώτη φορά το συγκεκριμένο βραβείο και στο
Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης. Το βραβείο θα απονεμηθεί σε ταινία της
ενότητας «Καταγραφή της Μνήμης», με βάση την καλλιτεχνική της αρτιότητα,
καθώς και τη συνεισφορά της στη διατήρηση της συλλογικής μνήμης μέσω
της καταγραφής και προβολής του ιστορικού ντοκουμέντου. Η στήριξη των
ντοκιμαντέρ με σχετική θεματολογία προάγει την κατανόηση και επεξεργασία
των ιστορικών γεγονότων και ταυτόχρονα αποτελεί σημαντικό κίνητρο για τους
δημιουργούς. Με αυτό τον τρόπο, το ιστορικό ντοκιμαντέρ, καταγράφοντας το
παρόν και το παρελθόν, γίνεται τεκμήριο και σημείο αναφοράς για το μέλλον. Την
επιτροπή επιλογής του βραβείου απαρτίζουν οι: Άρης Φατούρος (Σύμβουλος
Προγράμματος και Αναπληρωτής Συντονιστής), Πάνος Κουάνης (Σύμβουλος
Οικονομίας & Νέων Τεχνολογιών-Προϊστάμενος Τομέα Προγράμματος & Διοικητικής Υποστήριξης) και Βασίλης Δούβλης (Σκηνοθέτης).

O

n the occasion of the completion of 10 years since the establishment of
the Hellenic Parliament TV Channel, Human Values Award at the Thessaloniki International Film Festival, this year the prize will be also presented
at the Thessaloniki Documentary Festival for the first time. The prize will be
awarded to a film from the “Recordings of Memory” section, based on its creative and artistic excellence as well as its contribution in the preservation of the
collective memory through the documentation and promotion of historical
evidence. By supporting creative documentary with relevant thematic fields
one promotes the understanding and processing of historical events, thus
constituting a significant incentive for filmmakers. Documentation of the
past and present, historical documentary becomes evidence and a point of
reference for the future. The selection committee consists of: Aris Fatouros
(Program Advisor and Deputy Coordinator), Panos Kouanis (Program &
Operations Manager at Hellenic Parliament Television & Radio Station) and
Vasilis Douvlis (Film Director).
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the Hellenic Parliament to
a film from the “Recordings
of Memory” segment
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Βραβείο της Βουλής των Ελλήνων
«Ανθρώπινες Αξίες» σε ταινία του
τμήματος «Καταγραφή της Μνήμης»

Περιβάλλον
Habitat

Τα τελευταία χρόνια η οικολογική συνείδηση του κόσμου άρχισε
να ξυπνά, καθώς οι ολέθριες επιπτώσεις από την καταστροφή του
οικοσυστήματος μάς έφεραν αντιμέτωπους με την ωμή πραγματικότητα:
η φύση δεν έχει ανεξάντλητες δυνατότητες αναγέννησης.
Η προστασία του περιβάλλοντος, η ανάγκη να έρθουμε ξανά κοντά
στη φύση είναι πλέον υπόθεση όλων.

In recent years, people’s environmental awareness
has begun to awaken, as the calamitous effects of the
destruction of our ecosystem have brought us face to face
with a harsh reality: Nature’s capacity for rebirth is not
infinite. The protection of the environment and the need
to get back to nature should be of concern to all.

Παγκόσμια εκμετάλλευση/
World Sales
Benjamin Huguet
huguetbenjamin@hotmail.com
The National Film and Television
School, UK
Hemant Sharda
Τ. +44 742 4614214
www.nfts.co.uk

Doc Market Server ID #120
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The Archipelago
Το αρχιπέλαγος

Νήσοι Φερόες: μια μακρινή συστάδα νησιών με άγρια ομορφιά, που σφυροκοπούνται από τις διαρκείς εναλλαγές του καιρού στον βόρειο Ατλαντικό. Μια κοινότητα σε
φάση μετάβασης, συνδεδεμένη με τον σύγχρονο κόσμο και την τεχνολογία του, αλλά
και ένα μέρος όπου άνθρωποι και φύση αλληλεπιδρούν με τους ίδιους τρόπους γενιές
ολόκληρες. Εδώ και αιώνες, οι ντόπιοι καταφέρνουν να επιβιώνουν υπερήφανα χάρη
στους φυσικούς πόρους που τους περιβάλλουν – μια συμφωνία της ανθρωπότητας
και της άγριας φύσης βασισμένη στην ισορροπία και την αυτάρκεια. Πιστοί στα έθιμά
τους, οι σύγχρονοι κάτοικοι των Νήσων Φερόες συνεχίζουν να κυνηγούν μαυροδέλφινα. Αυτή η μη εμπορική αλλά αμφιλεγόμενη πρακτική βρίσκεται εδώ και χρόνια
στο μικροσκόπιο της δυτικής κοινωνίας και τώρα η διεθνής ΜΚΟ Sea Shepherd ανακοινώνει τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα εκστρατεία εναντίον της. Η σύγκρουση αυτών
των δύο αντίθετων οικολογικών οραμάτων θα μπορούσε κάλλιστα να αλλάξει μια για
πάντα την εικόνα του αρχιπελάγους.
The Faroe Islands: A remote group of wildly beautiful islands, battered by the everchanging weather patterns of the North Atlantic. It is a community in transition, connected to the modern world and its technology, yet also a place where people and
nature are linked in ways they have been for generations. For centuries the Faroese
have lived proudly off the natural resources that surround them – a pact between
mankind and the wilderness based on balance and self-sustainability. True to their
traditional customs, the modern Faroese continue to hunt the pilot whales. This noncommercial, but controversial practice has long been under the scrutiny of western
society, and now the international NGO Sea Shepherd announces its biggest antiwhaling campaign to date. The clash between these two opposing ecological visions
could well change the face of the archipelago forever.
Φιλμογραφία/Filmography
2014 - Cornouaille/Cornwall (μμ/short)
2015 - La Solution Radiochat/The Ray Cat Solution (μμ/short)
2015 - The Archipelago

Σκηνοθεσία-Φωτογραφία/
Direction-Cinematography: Benjamin Huguet
Μοντάζ/Editing: Neil Lenthall
Ήχος/Sound: Rob Malone
Μουσική/Music: Antonio Nardi
Παραγωγός/Producer: Benjamin Huguet
Παραγωγή/Production: The National Film and Television
School, UK
DCP Έγχρωμο/Color 41’
Βραβεία/Awards
Σπουδαστικό βραβείο Ντέιβιντ Λ. Ουόλπερ/David L. Wolper
Student Award – International Documentary Association
Awards 2015, USA
Βραβείο Καλύτερης Σπουδαστικής Ταινίας/Best Student Film
Award – Bozcaada IFF 2015, Turkey
Καλύτερη Σπουδαστική Ταινία/Student Film Award –
Sheffield Docs IFF 2015, UK

Μπέντζαμιν Χιούγκετ
Benjamin Huguet
Μεγ. Βρετανία/UK
2015

Παγκόσμια εκμετάλλευση/
World Sales
Magnetfilm, Germany
Georg Gruber
T. +49 30 2205 65615
info@magnetfilm.de
www.magnetfilm.de

Doc Market Server ID #557

Σκηνοθεσία/Direction: Aya Domenig
Φωτογραφία/Cinematography: Mrinal Desai
Μοντάζ/Editing: Tania Stöcklin
Ήχος/Sound: Makoto Takaoka, Oswald Schwander
Μουσική/Music: Marcel Vaid
Παραγωγός/Producer: Mirjam von Arx, Tanja Meding
Παραγωγή/Production: ican films, Switzerland
Τ. +41 44 2523 359 mirjam@ican-films.com
www.ican-films.com
DCP Έγχρωμο-Ασπρόμαυρο/Color-B&W 78’

Άια Ντόμενιχ
Aya Domenig
Ελβετία-Φινλανδία/
Switzerland-Finland
2015

Η Ελβετογιαπωνέζα σκηνοθέτρια, εγγονή ενός γιατρού που είχε βάρδια για τον Ερυθρό
Σταυρό όταν έπεσε η ατομική βόμβα στη Χιροσίμα το 1945, προσεγγίζει την εμπειρία
του εκλιπόντος παππού της ακολουθώντας τα ίχνη ενός γιατρού και κάποιων πρώην
νοσοκόμων που βίωσαν κάποτε την ίδια εμπειρία. Ενώ μαζεύει αναμνήσεις και απόψεις από τους τελευταίους αυτούς επιζήσαντες, ξεσπά η πυρηνική καταστροφή στη
Φουκουσίμα και η ιστορία μοιάζει να επαναλαμβάνεται.
Aya Domenig, the granddaughter of a doctor on duty for the Red Cross during the
1945 atomic bombing of Hiroshima, approaches the experience of her deceased
grandfather by tracing the lives of a doctor and of former nurses who once shared the
same experience. While gathering the memories and present views of these very last
survivors, the nuclear disaster in Fukushima strikes and history seems to repeat itself.

Φιλμογραφία/Filmography
1999 - Oyakata/The Master (μμ/short)
2004 - Hitoritabi (Iio-san's Journey) (μμ/short)
2015 - Als die Sonne vom Himmel fiel/The Day the Sun Fell
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The Day the Sun Fell

Παγκόσμια εκμετάλλευση/
World Sales
Mariposa Productions, UK
Ali Alvarez
T. +44 7894 498 594
ali@mariposaproductions.tv
www.mariposa-uk.com

Doc Market Server ID #585

Παγκόσμια πρεμιέρα/World Premiere
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Death Is Life

Ο θάνατος είναι ζωή/Muerte es vida
Ένας στοχασμός πάνω στον θάνατο ως φυσική διαδικασία. Η ταινία αιχμαλωτίζει μια
έντονη και πολύχρωμη εικόνα του Μεξικού –τόσο του φυσικού κόσμου όσο και της
γεμάτης ζωντάνια κουλτούρας του– εξερευνώντας με ατμοσφαιρικό ύφος τη σχέση
ανάμεσα στο απόκοσμο ταξίδι της πεταλούδας «Μονάρχη», στον θάνατο μεμονωμένων
ανθρώπων και στον εορτασμό της Ημέρας των Νεκρών, καταδεικνύοντας τον συμβολικό, πλούσιο και ανεξήγητο δεσμό που υπάρχει ανάμεσα στον άνθρωπο και τη φύση.
A meditation on death as a part of nature, the film captures a bold and colourful
look at Mexico – both the natural world and the vibrant culture – creating an atmospheric exploration of the relationship between the mystical journey of the Monarch butterfly, the deaths of individual people, and the celebration of the Day of the
Dead. It suggests a symbolic, rich, and inexplicable bond between man and nature.

Επιλεκτική φιλμογραφία/Selected Filmography
2009 - I Voted Today (μμ/short)
2015 - Here Come the Dead (μμ/short)
2016 - Muerte es vida/Death Is Life

Σκηνοθεσία/Direction: Ali Alvarez
Φωτογραφία/Cinematography: Sara Deane
Μοντάζ/Editing: Carly Baker
Ήχος/Sound: Marcelo de Oliveira
Μουσική/Music: Luis Almau, Luke Fabia, Peter Raeburn
Παραγωγός/Producer: Ali Alvarez, Richard Stewart
Παραγωγή/Production: Mariposa Productions, UK
DCP Έγχρωμο/Color 67’

Άλι Άλβαρες
Ali Alvarez
Μεγ. Βρετανία/UK
2016

Παγκόσμια εκμετάλλευση/
World Sales
3 Generations, USA
T. +1 212 404 8080
janeiwells@gmail.com
www.3generations.org
Brook Productions, France
T. +33 1 7600 7471
F. +33 1 4468 2306
info@simonbrook.com
www.brookproductions.fr
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Παγκόσμια πρεμιέρα/World Premiere

Σκηνοθεσία/Direction: Simon Brook
Σενάριο/Screenplay: Simon Brook, Jane Wells
Φωτογραφία/Cinematography: Philippe Dorelli
Μοντάζ/Editing: Josie Miljevic, Barbara Bossuet
Ήχος/Sound: Libero Colimberti
Μουσική/Music: Pierre Estève
Παραγωγός/Producer: Jane Wells
Παραγωγή/Production: 3 Generations, USA &
Brook Productions, France
DCP Έγχρωμο/Color 84’

Στη Βόρεια Ντακότα, μια κυρίαρχη φυλή Ινδιάνων βρίσκεται σε μια κρίσιμη στιγμή
της μακρόχρονης ιστορίας της. Η πολιτισμική της ταυτότητα και η κληρονομιά της
χάνονται καθώς καταστρέφεται η γη των προγόνων τους από τη ραγδαία ανάπτυξη
που γνωρίζει ο κλάδος εξόρυξης πετρελαίου στην περιοχή τους. Μπορούν άραγε να
σώσουν τη γη τους, τον πολιτισμό και τον τρόπο ζωής τους αντιμέτωποι με τις περιβαλλοντικές καταστροφές που προκαλεί η βιομηχανία του πετρελαίου; Τα κέρδη από
το πετρέλαιο έχουν τεράστιο περιβαλλοντικό και πνευματικό κόστος και απειλούν το
ίδιο το μέλλον τους. Καθώς δύο διαφορετικές απόψεις για τον κόσμο αντιμάχονται
για το μέλλον της ίδιας γης, αυτό το στοχαστικό και τρυφερό πορτρέτο μιας αρχαίας
φυλής θέτει ερωτήματα που μας αγγίζουν όλους: τι σημαίνει πραγματικά πλούτος;
Και τι σημαίνει πατρίδα;
In North Dakota, a sovereign Indian nation finds itself at a critical moment in its long
history. Its cultural identity and heritage are vanishing in the face of the destruction
of their ancestral homelands as a result of the recent oil boom on their reservation.
Can they save their land, their culture and their way of life in the face of catastrophic
environmental damage from the oil industry? The revenues from oil have come at
a massive environmental and spiritual cost and threaten their very future. As two
different world views struggle over the future of the same land, this meditative and
intimate portrait of an ancient people asks the universal questions that affect us all:
What is the true meaning of wealth? And where and what is home?

Σάιμον Μπρουκ
Simon Brook
Γαλλία-ΗΠΑ/
France-USA
2016

Επιλεκτική φιλμογραφία/Selected Filmography
1998 - L’Amazone/The Amazon
2001 - Karos D’Éthiopie, Les Amoureux du fleuve/Karos of Ethiopia, Lovers on the River (TV)
2002 - Brook by Brook (TV)
2004 - Cleopatra’s Lost City (TV)
2005 - Jungle Magic
2005 - La Légende vraie de la tour Eiffel/The True Legend of the Eiffel Tower (TV)
2008 - Générations 68/Generation 68
2013 - Mon docteur Indien/Indian Summer/Ο Iνδός γιατρός μου
2016 - A Different American Dream
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A Different American Dream

Παγκόσμια εκμετάλλευση/
World Sales
Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία/
Hellenic Ornithological Society
Ρούλα Τρίγκου/Roula Trigkou
rtrigou@ornithologiki.gr
www.ornithologiki.gr

Doc Market Server ID #234
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Feathering Heights

Ανεμοδαρμένες πτήσεις
Χειμώνας στο Δέλτα του Έβρου. Χιλιάδες υδρόβια πουλιά κατακλύζουν κάθε πιθαμή
του υγροτόπου. Και μαζί τους, τα 30 εναπομείναντα ζευγάρια νανόχηνας διεκδικούν
τον δικό τους χώρο μαζί με κυνηγούς, παρατηρητές πουλιών, αλλά και λαθροθήρες.
Από τον Αρκτικό Κύκλο έως τη Μεσόγειο και από το Δέλτα του Έβρου έως τη λίμνη
Κερκίνη, το ντοκιμαντέρ Ανεμοδαρμένες πτήσεις μάς προσκαλεί σε ένα οδοιπορικό
συνύπαρξης πουλιών και ανθρώπου στους υγρότοπους της Βόρειας Ελλάδας.
It is the middle of winter along the northern Greek border. In the Evros Delta, thousands of water birds have taken over every last inch of the wetland. Among them are
the only 30 remaining pairs of lesser white-fronted geese, claiming their own little
patch along with hunters, birdwatchers and poachers. The documentary Feathering
Heights invites us to follow their journey of coexistence between man and birds,
starting in the Arctic Circle and extending all the way to the Mediterranean Sea, in
the wetlands of the Evros Delta and Lake Kerkini in Northern Greece.

Φιλμογραφία/Filmography
2007 - Θερινό ηλιοστάσιο/Summer Solstice
2009 - Armsrock
2010 - Έρως: από τη Θεογονία του Ησίοδου στην Ύστερη Άρχαιότητα/
Eros: From Hesiod’s Theogony to Late Antiquity (μμ/short)
2011-12 - City Folk 14 (μμ/short)
2012-13 - City Folk 15 (μμ/short)
2013-14 - City Folk 16 (μμ/short)
2015 - Ανεμοδαρμένες πτήσεις/Feathering Heights

Σκηνοθεσία-Σενάριο/Direction-Screenplay:
Δάφνη Τόλη/Daphne Toli
Φωτογραφία-Ήχος/Cinematography-Sound:
Φάνης Καραγιώργος/Fanis Karagiorgos
Μοντάζ/Editing: Χρόνης Θεοχάρης/Chronis Theoharis
Παραγωγός/Producer: Φάνης Καραγιώργος/
Fanis Karagiorgos faniskaras@gmail.com
Παραγωγή/Production: Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία/
Hellenic Ornithological Society
DCP Έγχρωμο/Color 42’

Δάφνη Τόλη
Daphne Toli
Ελλάδα/Greece
2015

Παγκόσμια εκμετάλλευση/
World Sales
Yle, Finland
Maria Kivinen
T. +358 40 544 2404
maria.kivinen@yle.fi
www.yle.fi

Doc Market Server ID #243

Σκηνοθεσία-Σενάριο/Direction-Screenplay: Kati Juurus
Αφήγηση/Narration: Abdallah Musa (aka Boy Dallas)
Φωτογραφία/Cinematography: Jouni Soikkeli,
Abdallah Musa
Μοντάζ/Editing: Antti Isoaho
Ήχος/Sound: Anssi Tamminen
Μουσική/Music: Jimi Tenor
Παραγωγός/Producer: Erkko Lyytinen
Παραγωγή/Production: Yle, Finland
Τ. +358 914801, +358 40 480 7241
erkko.lyytinen@yle.fi www.yle.fi
HDCam Έγχρωμο/Color 56’

Ο Μπόι Ντάλας, δημοσιογράφος του ραδιοφώνου, ζει στην Κιμπέρα, μια φτωχογειτονιά
στο Ναϊρόμπι της Κένυας. Στα αυτιά του φτάνουν εκατοντάδες ιστορίες αδικίας και
αρχίζει να αναρωτιέται γιατί ο ίδιος και οι γείτονές του είναι τόσο φτωχοί. Η Κιμπέρα
είναι μια «διάσημη φτωχογειτονιά» όπου δραστηριοποιούνται περισσότερες από 200
ΜΚΟ και την επισκέπτονται πολλοί διάσημοι. Παρ’ όλα αυτά, οι βιασμοί και οι δολοφονίες είναι συχνό φαινόμενο, οι δρόμοι βρομεροί και οι υπόνομοι ανύπαρκτοι. Το ποτάμι
όπου έπαιζε ο Ντάλας ως παιδί είναι γεμάτο σκουπίδια. Σε τι χρησιμεύουν ακριβώς οι
ακριβές καινούργιες πολυκατοικίες στους κατοίκους της Κιμπέρα; Ως αυτοδίδακτος
εικονολήπτης, ο Ντάλας ξεκινά να μάθει γιατί μια γειτονιά που έχει βοηθηθεί τόσο
εξακολουθεί να βρίσκεται σε τόσο άθλια κατάσταση. Μιλά με τους δωρητές και βλέπει
πόσο διαφορετικός είναι ο κόσμος τους από τον δικό του. Κρατώντας την κάμερά του
στο χέρι, αποκαλύπτει τη σκληρή πραγματικότητα της ζωής στην Κιμπέρα.
Boy Dallas, a radio journalist, lives in Kibera, a slum in Nairobi, Kenya. He’s inundated with stories of injustice, and starts to wonder why he and his fellow Kiberans
are so poor. Kibera is a “celebrity slum” where more than 200 NGOs are active and
famous people like to visit. Nevertheless, rape and murder are common, the streets
are filthy and there are no sewers. The river where Dallas played as a child is full of
trash. What use are the expensive new apartment buildings to the residents of Kibera?
As a self-taught cameraman, Dallas sets out to find out why a neighborhood that
has received so much help is still in such a terrible state. He talks to donors and sees
just how different their world is from his. With his handheld camera, he reveals the
harsh reality of living in Kibera.

Κάτι Γιούουρους
Kati Juurus
Φινλανδία/Finland
2015

Φιλμογραφία/Filmography
2009 - Sormenjäljet/Fingerprints
2012 - Kaksi miestä Kiinasta/Two Men from China
2012 - Yhden miehen rauha/One Man Peace
2014 - Päästökauppiaat/Emissionary Men
2015 - Naisen osa/Women on the Border
2015 - For Kibera!
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Παγκόσμια εκμετάλλευση/
World Sales
Aegean Odyssey Documentary
Productions
Όμηρος Ευαγγελινός/
Omiros Evangelinos
aegeanodyssey@gmail.com
www.aegeanodyssey.net

Doc Market Server ID #267
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Guardians of the Aegean
H πενταετής οδύσσεια του κινηματογραφιστή Όμηρου Ευαγγελινού καθώς ταξιδεύει
με ένα παλιό ψαροκάικο στα νησιά των Κυκλάδων για να ερευνήσει το θέμα της υπεραλίευσης και τον αγώνα επιβίωσης των μικρών ψαράδων στις ακτές του Αιγαίου.
Εκεί καταγράφει μια κατάσταση αναρχίας και χάους όπου οι καθημερινές παράνομες
πειρατικές τακτικές όπως η χρήση δυναμίτη και η μεγάλης κλίμακας αλιεία, έχουν
επιφέρει δραματικά αποτελέσματα στα ιχθυοαποθέματα. Καθ’ οδόν μαθαίνει για ένα
σχέδιο προστασίας που δημιουργείται με πρωτοβουλία του Πιερ Ιβ Κουστό, καταλήγει
στη Σαντορίνη, όπου παρακολουθεί τις προσπάθειες του τελευταίου να ενώσει ντόπιους ψαράδες, επιστήμονες και πολιτικούς, με σκοπό τη δημιουργία μιας Θαλάσσιας
Προστατευόμενης Περιοχής. Τέτοιες πρωτοβουλίες προστασίας του περιβάλλοντος
που γεννιούνται από τους άμεσα εμπλεκόμενους είναι ελάχιστες παγκοσμίως...
This documentary depicts the struggle of small, coastal, artisanal fishing communities in the Aegean Sea versus the catastrophic industrial-scale overfishing. All this
is witnessed by a team of environmentalists on board a former fishing boat named
“The Odyssey.” They are working towards raising public awareness for this crucial
battle for the survival of these traditional communities and their environment which
is at stake. The voyage takes place in the enchanting but rather chaotic archipelago
of the Aegean Sea, where a state of anarchy and disobedience against any existing
legislation has led to illegal “pirate” methods being the norm in these waters.

Φιλμογραφία/Filmography
2010 - Mykonos Blues (μμ/short)
2012 - Toxic Crisis
2016 - Guardians of the Aegean

Σκηνοθεσία-Σενάριο/Direction-Screenplay:
Όμηρος Ευαγγελινός/Omiros Evangelinos
Αφήγηση/Narration: Γρηγόρης Πατρικαρέας/
Gregory Patrikareas
Φωτογραφία/Cinematography: Χρήστος Γιάννου/
Christos Giannou
Μοντάζ/Editing: Μαρία Χατζή/Maria Chatzi
Ήχος/Sound: Σπύρος Αραβοσιτάς/Spyros Aravositas, studio 1
Μουσική/Music: Άκης Δαούτης/Akis Daoutis
Παραγωγός/Producer: Όμηρος Ευαγγελινός/
Omiros Evangelinos
Παραγωγή/Production: Aegean Odyssey
Documentary Productions
Συμπαραγωγή/Co-production: Cousteau Divers
DCP Έγχρωμο/Color 83’

Η ταινία προβλήθηκε στο πρόγραμμα «Docs in Progress» του
15ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης
The film was screened at the “Docs in Progress” section at the
15th Thessaloniki Documentary Festival

Όμηρος Ευαγγελινός
Omiros Evangelinos
Ελλάδα/Greece
2016

Παγκόσμια εκμετάλλευση/
World Sales
Submarine Entertainment, USA
Ben Braun
ben@submarine.com
www.submarinedeluxe.com

Doc Market Server ID #297

Ευρωπαϊκή πρεμιέρα/European Premiere

Σκηνοθεσία-Σενάριο/
Direction-Screenplay: Ivy Meeropol
Φωτογραφία/Cinematography: Daniel B. Gold
Μοντάζ/Editing: Stephen Heffner, Toby Shimin
Μουσική/Music: Nathan Halpern, Chris Ruggiero
Παραγωγός/Producer: Julie Goldman
Παραγωγή/Production: Motto Pictures, USA
T.+1 718 923 5600
marissa@mottopictures.com
www.mottopictures.com &
Red 50, USA
T. +1 917 576 5699
ivym@red-50.com
www.red-50.com
HDCam Έγχρωμο/Color 94’

Άιβι Μέιρoπολ
Ivy Meerοpol
ΗΠΑ/USA
2015

Η πυρηνική μονάδα Ίντιαν Πόιντ ξεπροβάλλει μόλις 57 χιλιόμετρα μακριά από την
Τάιμς Σκουέαρ. Δεδομένου ότι σε κοντινή απόσταση από την παλιά μονάδα ζουν περισσότεροι από 50 εκατομμύρια άνθρωποι, συνεχίζει μεν να λειτουργεί με την υποστήριξη των διαχειριστών της και της NRC (σ.σ. της Ρυθμιστικής Επιτροπής Πυρηνικής
Ενέργειας). Ωστόσο, η παρουσία της έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις στη γύρω
κοινότητα, συμπεριλαμβανομένης μιας ομάδας που δηλώνει ανοιχτά τη θέση της
κατά της πυρηνικής ενέργειας, καθώς φοβάται ότι θα μπορούσε να συμβεί και εδώ
ό,τι συνέβη στο πυρηνικό εργοστάσιο της Φουκουσίμα στην Ιαπωνία. Ενώ μαίνεται
η αντιπαράθεση για τις καθαρές πηγές ενέργειας και τις καταστροφικές πιθανότητες
που μπορεί να έχει ο εφησυχασμός της κυβέρνησης, ο σκηνοθέτης παρουσιάζει μια
ισορροπημένη εικόνα των ζητημάτων που αφορούν την πυρηνική ενέργεια και προχωρά σε μια εντυπωσιακή αξιολόγηση της πραγματικότητας γύρω από το αβέβαιο
πυρηνικό μέλλον μας.
Indian Point Nuclear Power Plant looms just 35 miles from Times Square. With over
50 million people living in close proximity to the aging facility, its continued operation has the support of the plant’s operators and the NRC – Nuclear Regulatory Commission – yet has stoked a great deal of controversy in the surrounding community,
including a vocal anti-nuclear contingent concerned that what happened at Japan’s
Fukushima nuclear plant could happen here. In the brewing fight for clean energy
and the catastrophic possibilities of government complacency, the director presents
a balanced argument about the issues surrounding nuclear energy and offers a startling reality check for our uncertain nuclear future.

Επιλεκτική φιλμογραφία/Selected Filmography
2004 - Heir to an Execution
2015 - Indian Point
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Παγκόσμια εκμετάλλευση/
World Sales
Discovery Channel, USA
Jackie Lamaj
T. +1 212 548 5607
+1 212 691 2800
jackie_lamaj@discovery.com
www.discovery.com
www.racingextinction.com
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Racing Extinction
Ραγδαίος αφανισμός

Κάποιοι επιστήμονες προβλέπουν πως το αποτύπωμα της ανθρωπότητας μπορεί να
οδηγήσει στην εξαφάνιση του 50% των ειδών του πλανήτη μέχρι το τέλος του αιώνα.
Πιστεύουν πως διανύουμε την έκτη μεγάλη περίοδο αφανισμού στην ιστορία της Γης,
μετά την πέμπτη που οδήγησε στην εξαφάνιση των δεινοσαύρων. Η εποχή μας ονομάζεται Ανθρωπόκαινος ή «Εποχή του Ανθρώπου», επειδή φαίνεται πως η ανθρωπότητα
έχει πυροδοτήσει κατακλυσμιαίες αλλαγές για το φυσικό περιβάλλον και την πανίδα. Παρ’
όλα αυτά, μόνο εμείς μπορούμε να σταματήσουμε την αλλαγή που φέραμε. Η Oceanic
Preservation Society (OPS), η οργάνωση πίσω από τη βραβευμένη με Όσκαρ ταινία Ο όρμος,
επιστρέφει με ένα ρηξικέλευθο ντοκιμαντέρ. Αυτή η δραστήρια, παθιασμένη κολεκτίβα
ακτιβιστών, στους κόλπους της οποίας έχουν μπει νέοι πιονιέροι δίνει φωνή σε χιλιάδες
είδη που κινδυνεύουν. Αποστολή του σκηνοθέτη είναι να προβάλει με δεξιοτεχνία και σαφήνεια πώς επηρεάζουμε τον πλανήτη, εμπνέοντάς μας παράλληλα να εφαρμόσουμε τις
λύσεις που θα διασφαλίσουν έναν εύρωστο κόσμο βιοποικιλότητας για τις επόμενες γενιές.

Σκηνοθεσία/Direction: Louie Psihoyos
Σενάριο/Screenplay: Mark Monroe
Φωτογραφία/Cinematography: John Behrens,
Shawn Heinrichs, Sean Kirby, Petr Stepanek
Μοντάζ/Editing: Geoffrey Richman, Lyman Smith,
Jason Zeldes
Ήχος/Sound: Mickey Houlihan
Μουσική/Music: J. Ralph
Παραγωγοί/Producers: Olivia Ahnemann, Fisher Stevens
Παραγωγή/ Production: Vulcan Productions, USA
T. +1 917 584 7846 julia@jmpverdant.com
www.jmpverdant.com
DCP Έγχρωμο/Color 94’

Scientists predict that humanity’s footprint on the planet may cause the loss of 50%
of all species by the end of the century. They believe we have entered the sixth major
extinction in Earth’s history, following the fifth great extinction which took out the dinosaurs. Our era is called the Anthropocene, or “Age of Man,” because evidence shows
that humanity has sparked a cataclysmic change of the world’s natural environment and
animal life. Yet, we are the only ones who can stop the change we have created. The
Oceanic Preservation Society (OPS), the group behind the Academy Award-winning film
The Cove, is back with a new groundbreaking documentary. Joined by new innovators,
this highly charged, impassioned collective of activists brings a voice to the thousands of
species teetering on the very edge of life. The director has crafted an ambitious mission
to clearly and artfully pull into focus our impact on the planet, while inspiring us all to
embrace the solutions that will ensure a thriving, biodiverse world for future generations.

Φιλμογραφία/Filmography
2009 - The Cove
2015 - Racing Extinction

Λούι Ψυχογιός
Louie Psihoyos
ΗΠΑ/USA
2015

Παγκόσμια εκμετάλλευση/
World Sales
ROCO Films, USA
Annie Roney
T. +1 415 332 6471
annie@rocofilms.com
www.rocofilms.com

Doc Market Server ID #434

Σκηνοθεσία/Direction: Mike Plunkett
Φωτογραφία/Cinematography: Andrew David Watson
Μοντάζ/Editing: Andrew Blackwell, Pax Wasserman
Ήχος/Sound: Tom Paul
Μουσική/Music: Adam Bryanbaum Wiltzie
Παραγωγοί/Producers: Anna Rose Holmer,
Andrew Goldman, Mike Plunkett
Παραγωγή/Production: Cinereach, USA
T. +1 212 727 3224
info@cinereach.org
www.cinereach.org
DCP Έγχρωμο/Color 76’

Μάικ Πλάνκετ
Mike Plunkett
ΗΠΑ-Βολιβία/
USA-Bolivia
2015

Η μεγαλύτερη αλυκή του κόσμου, η Σαλάρ ντε Ουγιούνι στη Βολιβία, είναι μια απόκοσμη
ολόλευκη έκταση. Για γενιές ολόκληρες, το μοναδικό ίχνος ζωής είναι οι «saleros»
που μαζεύουν αλάτι από την απαστράπτουσα επιφάνειά της. Αυτή η απομονωμένη
περιοχή γίνεται εφαλτήριο προς το μέλλον όταν η Βολιβία αποφασίζει να εξάγει ένα
πολύτιμο ορυκτό από τη Σαλάρ και να φτιάξει μια υποδομή που θα τη συνδέσει με τον
σύγχρονο κόσμο. Ένα ποιητικό ταξίδι μέσα από τα μάτια του Μόισες, ενός από τους
τελευταίους συλλέκτες αλατιού, η ιστορία του οποίου εξετάζει πώς διαμορφώνεται
η ταυτότητα μέσα από την παράδοση, αλλά και την πρόοδο.
The earth’s largest salt flat, Bolivia’s Salar de Uyuni, is an otherworldly expanse of
white. For generations, the only signs of life have been the saleros who harvest salt
from its radiant surface. This secluded region is thrust into the future when Bolivia
embarks on a plan to extract a precious mineral from the Salar and to build an infrastructure that will connect it to the modernized world. Α poetic journey through
the eyes of Moises, one of the last remaining salt gatherers, whose story explores
how identity is formed by both tradition and progress.

Φιλμογραφία/Filmography
2015 - Salero
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Παγκόσμια εκμετάλλευση/
World Sales
Ομάδα παραγωγής «Ο Ασκός του
Αιόλου»/
“Windbag of Aeolus”
Production Team
Νασίμ Αλάτρας/Nassim Alatras
nasim1165@gmail.com
axilkourem@gmail.com
http://askosaiolou.com
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Windbag of Aeolus
Ο ασκός του Αιόλου

Η παρουσία πολυάριθμων ανεμογεννητριών που φυτεύονται αλόγιστα στο όνομα
της «πράσινης ενέργειας» σε ανεκτίμητες περιοχές της ηπειρωτικής και νησιωτικής
Ελλάδας αποτέλεσε το έναυσμα για μια έρευνα που κράτησε σχεδόν δυόμισι χρόνια.
Ο κύριος στόχος του ντοκιμαντέρ είναι να φέρει στην επιφάνεια τις πραγματικές
περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες της εφαρμογής αυτής της
πολιτικής και τις «παρενέργειες» τον αποκαλούμενων «στρατηγικών επενδύσεων»
που επιδοτούνται αδρά. Ο Ασκός του Αιόλου εστιάζει στους αγώνες που κάνουν οι
τοπικές κοινωνίες για να αποτρέψουν τη μετατροπή του οικοσυστήματος που τις
περιβάλει σε βιομηχανικές περιοχές και ερευνά τις διαδρομές του χρήματος από τα
πολιτικά γραφεία μέχρι τις κορυφές των βουνών.
The large number of wind turbines being arbitrarily dispersed across invaluable regions of the mainland and islands of Greece in the name of clean energy gave rise
to an investigation that took more than two years to complete. The main goal of
this documentary is to shed light on the environmental, financial and social consequences of this policy and the aftermath of the so-called “high priority” investments
supported by huge subsidies. Windbag of Aeolus focuses on the local communities’
struggle to prevent the conversion of the ecosystem that surrounds them into an
industrial zone. At the same time, it follows the path of money from political offices
to the tops of the mountains.

Φιλμογραφία/Filmography
2016 - Ο Ασκός του Αιόλου/Windbag of Aeolus

Σκηνοθεσία/Direction: Νασίμ Αλάτρας/Nassim Alatras
Σενάριο/Screenplay: Νασίμ Αλάτρας/Nassim Alatras,
Κατερίνα Β. Θεοφιλοπούλου/Katerina V. Theofilopoulou, Κώστας
Πλιάκος/Costas Pliakos, Αχιλλέας Κουρεμένος/Achilleas
Kouremenos, Δήμητρα Αιγινήτη/Dimitra Aiginiti
Αφήγηση/Narration: Ανδρέας Μαυραγάνης/
Andreas Mavraganis
Φωτογραφία/Cinematography: Κώστας Πλιάκος/
Costas Pliakos, Κωνσταντίνος Σταθιάς/Konstantinos Stathias,
Ξενοφώντας Βαρδαρός/Xenofontas Vardaros, Μαρία Αγγελή/
Maria Aggeli, Laila Higazi, Θοδωρής Μητρόπουλος/
Thodoris Mitropoulos, Κώστας Σεργεντάκης/Costas Sergentakis,
Ahmad Al-Balawi, Πάνος Μήτσιος/Panos Mitsios,
Αντώνης Χατζηδημητρίου/Antonis Chatzidimitriou
Μοντάζ/Editing: Δημήτρης Πολυδωρόπουλος/
Dimitris Polydoropoulos
Ήχος/Sound: Κωνσταντίνος Σταθιάς/Constantinos Stathias,
Ξενοφώντας Βαρδαρός/Xenofontas Vardaros, Μαρία Αγγελή/
Maria Aggeli, Laila Higazi, Έκτορας-Πέτρος Αλάτρας/
Ektoras-Petros Alatras
Μουσική/Music: Μαρία Πανοσιάν/Maria Panosian
Παραγωγή/Production: Ομάδα παραγωγής «Ο Ασκός του
Αιόλου»/”Windbag of Aeolus” Production Team
DCP Έγχρωμο/Color 83’

Νασίμ Αλάτρας
Nassim Alatras
Ελλάδα/Greece
2016

Παγκόσμια εκμετάλλευση/
World Sales
Be For Films, Belgium
Claire Battistoni
T. +32 485 147 390
festival@beforfilms.com
www.beforfilms.com

Doc Market Server ID #530

Σκηνοθεσία-Σενάριο-Φωτογραφία-Αφήγηση/
Direction-Screenplay-Cinematography-Narration:
Claire Simon
Μοντάζ/Editing: Luc Forveille
Ήχος/Sound: Olivier Hespel, François Musy, Gabriel Hafner
Παραγωγός/Producer: Jean-Luc Ormières
Παραγωγή/Production: Just Sayin’ Films, France
jlormieres@gmail.com
DCP Έγχρωμο/Color 144’

Σαν προσιτή εκδοχή μιας χαμένης Εδέμ που μπορούν όλοι να αγγίξουν, ο κόσμος
έρχεται στο δάσος της Βενσέν για να αναζητήσει καταφύγιο στη Φύση. Εδώ έχουν το
δικαίωμα να βρίσκονται άνθρωποι από όλα τα μονοπάτια της ζωής: πλούσιοι, φτωχοί,
Γάλλοι, ξένοι, γκέι, στρέιτ, μόνοι ή με παρέα, παλιομοδίτες ή χίπστερ. Αυτό το δάσος
είναι ένα νησί που ορίζεται από τις πόλεις που το περιβάλλουν: μια οφθαλμαπάτη
που ονειρεύτηκε ένας κουρασμένος κάτοικος πόλης. Η δυσκολία της ζωής στην πόλη
μένει πίσω. Εδώ γιατρευόμαστε, παίζουμε, διασκεδάζουμε και ονειρευόμαστε. Καθώς
οι εποχές διαδέχονται η μια την άλλη, οι αλλαγές μιλούν γι’ αυτήν την ουτοπία που ο
καθένας φαντάζεται για τον εαυτό του.

Βραβεία/Awards
Βραβείο DOCUFICX/DOCUFICX Award – Gijón IFF 2015, Spain

As a reachable form of a lost Eden within everyone’s grasp, everybody comes to the
Bois de Vincennes to seek refuge in Nature. People from all walks of life have the
right to be here: rich, poor, French, foreign, gay, straight, alone or accompanied, old
school or hip. The Woods are an island surrounded by the towns that encircle it: A
mirage dreamed-up by a fatigued city-dweller. The difficulty of living in the city is left
behind. Here we heal, we play, we have fun and we dream. Throughout the seasons,
the series of exchanges speak of this utopia that everyone imagines for him or herself.

Κλερ Σιμόν
Claire Simon
Γαλλία-Ελβετία/
France-Switzerland
2015

Επιλεκτική φιλμογραφία/Selected Filmography

1980 - Tandis que j’agonise/ As I Lay Dying/Καθώς ψυχορραγώ (μμ/short)
1995 - Coûte que coûte/At All Costs/Με όποιο κόστος
1997 - Sinon, oui/A Foreign Body/Διαφορετικά, ναι
1999 - Ça c’est vraiment toi/That’s Just Like You/Τι άλλο θα έκανες;
2001 - 800 Kilometres de difference/Romance/Μια διαφορά 800 χιλιομέτρων
2002 - Mimi/Μιμή
2006 - Ça brûle/On Fire/θα καείς
2008 - Les Bureaux de dieu/The Offices of God/Τα γραφεία του θεού
2012 - Gare du Nord
2012 - Geographie humaine/Human Geography/Ανθρωπογεωγραφία
2015 - Le bois dont les rêves sont faits/The Woods Dreams Are Made Of
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Το δάσος από το οποίο είναι φτιαγμένα τα όνειρα/
Le bois dont les rêves sont faits
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The Woods Dreams Are Made Of

Πορτρέτα:
Ανθρώπινες διαδρομές
Portraits:
Human Journeys
Ο ανθρώπινος παράγοντας είναι το κυρίαρχο στοιχείο αυτής της θεματικής
ενότητας όπου η ζωή, η καθημερινότητα, αλλά και οι πολλαπλές ιστορικές και
πολιτισμικές διακυμάνσεις επηρεάζουν καθοριστικά την αφήγηση. Ιδιαίτερες
προσωπικές ιστορίες που είτε ξεχωρίζουν από το σύνολο ως μονάδες είτε
χρησιμοποιούν μεμονωμένα παραδείγματα ως όχημα για μια διείσδυση στον
άγνωστο κόσμο μικρότερων κοινοτήτων ή μειονοτήτων.

The human factor is the dominant element in this segment,
where life, everyday reality and multiple historical and
cultural fluctuations decisively affect the narrative. Unique
personal stories which either stand out from the mainstream as special cases, or use isolated examples as a vehicle
to penetrate the unknown world of smaller communities or
minorities.

Παγκόσμια εκμετάλλευση/
World Sales
Μένιος Καραγιάννης/
Menios Carayannis
men.carayan@gmail.com

Doc Market Server ID #108
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33,333 The Odyssey of Nikos Kazantzakis
33.333 Η Οδύσσεια του Νίκου Καζαντζάκη
Ο Νίκος Καζαντζάκης είναι παγκοσμίως γνωστός για τα μυθιστορήματά του. Λίγοι
όμως γνωρίζουν, και ακόμη λιγότεροι έχουν διαβάσει την Οδύσσεια, ένα επικό ποίημα
33.333 στίχων, το πιο σπουδαίο, κατά τον ίδιο, έργο του. Στη Σουηδία, ένας άντρας
102 ετών, μαθαίνει ελληνικά και μεταφράζει την Οδύσσεια. Το ντοκιμαντέρ ταξιδεύει
στη Σουηδία, στην Αμερική, στην Κρήτη, στην Αθήνα, στην Τήνο. Είναι ένα ταξίδι
αναζήτησης, τόσο στις πτυχές του άγνωστου αυτού έργου, όσο και στην προσωπικότητα του συγγραφέα. H Οδύσσεια συγκινεί, θυμώνει, προβληματίζει. Φιλοσοφικές,
φιλολογικές, υπαρξιακές και ψυχολογικές προσεγγίσεις επιχειρούν να φωτίσουν ένα
έργο που, αν διαβαστεί προσεκτικά, μπορεί να αλλάξει την ψυχή του αναγνώστη...

Σκηνοθεσία-Σενάριο-Φωτογραφία/
Direction-Screenplay-Cinematography:
Μένιος Καραγιάννης/Menios Carayannis
Αφήγηση/Narration: Νίκος Ποριώτης/Nikos Poriotis
Μοντάζ/Editing: Δημήτρης Γιαννακόπουλος/
Dimitris Giannakopoulos
Μουσική/Music: Γιώργος Κατσάνος/Yorgos Katsanos
Παραγωγός/Producer: Μένιος Καραγιάννης/
Menios Carayannis
DCP Έγχρωμο/Color 90’

Nikos Kazantzakis is famous for his novels. However, few know of his epic poem
Odyssey, and even fewer have read it, although the writer himself considered it
his masterpiece. It consists of 33,333 verses, and embraces the major themes of
Western civilization. In Sweden, a man 102 years old, learns Greek and translates
Kazantzakis’ Odyssey. The documentary travels to Sweden, America, Crete, Athens
and Tinos. It is a journey through the hidden aspects of the work and personality
of the writer. People become astonished, angry, or mystified by the Odyssey. Philosophical, literary, existential and psychological approaches try to illuminate a work
which, if read with attention, can change the reader’s soul...

Φιλμογραφία/Filmography
1983 - Παλαιστίνη, αγάπη μου/Palestine, My Love
1986 - Μια παλιά μελωδία/An Old Melody (μμ μυθοπλασίας/short fiction)
1988 - Η υπόσχεση/The Promise (μυθοπλασίας/fiction)
1990 - Η φωτεινή πλευρά/The Side of Light
2000 - Ευδοκία/Evdokia (μυθοπλασίας/fiction)
2013 - Σκάπετα/Skapeta
2014 - ΑΡΙΚΑ. A./ARIKA. A.
2015 - Lowland
2016 - 33.333 Η Οδύσσεια του Νίκου Καζαντζάκη/33,333 The Odyssey of Nikos Kazantzakis

Μένιος Καραγιάννης
Menios Carayannis
Ελλάδα-Σουηδία-ΗΠΑ/
Greece-Sweden-USA
2016

Παγκόσμια εκμετάλλευση/
World Sales
Doc & Film International, France
Hannah Horner
Τ. +33 1 4277 5687
F. +33 1 4277 3656
h.horner@docandfilm.com
www.docandfilm.com

Doc Market Server ID #145

Allende mi abuelo Allende

Σκηνοθεσία/Direction: Marcia Tambutti Allende
Σενάριο/Screenplay: Paola Castillo, Bruni Burres,
Valeria Vargas, Marcia Tambutti
Φωτογραφία/Cinematography: David Bravo, Eduardo Cruz
Μοντάζ/Editing: Coti Donoso, Titi Viera Gallo
Ήχος/Sound: Cristian Larrea, Juan Pablo Manriquez
Μουσική/Music: Leonardo Heimblum, Jacobo Lieberman
Παραγωγοί/Producers: Paola Castillo Villagrán,
Martha Orozco
Παραγωγή/Production: Errante, Chile
T. +56 (2) 2 209 2494
F. +56 (2) 2 209 2494
errante@errante.cl
www. errante.cl & MartFilms, Mexico
DCP Έγχρωμο/Color 98’
Βραβεία/Awards
Βραβείο Καλύτερου Ντοκιμαντέρ «Το Χρυσό Μάτι»/
Best Documentary Award “L’Oeil d’Or” –
Cannes IFF 2015, France

Μάρσια Ταμπούτι Αλιέντε
Marcia Tambutti Allende
Χιλή-Μεξικό/
Chile-Mexico
2015

35 χρόνια μετά το πραξικόπημα που ανέτρεψε τον παππού της, τον Σαλβαδόρ Αλιέντε,
η Μάρσια θέλει να αλλάξει την οικογενειακή συνήθεια να μη μιλάει κανείς γι' αυτόν και
την τραγική ιστορία τους. Πιστεύει ότι είναι πια καιρός να αποκαταστήσει τις οικογενειακές αναμνήσεις που απώθησε το πραξικόπημα και να αποκαλύψει την οικογενειακή
ιστορία που θάφτηκε κάτω από την πολιτική παρουσία του Αλιέντε, την εξορία και
την οδύνη της οικογένειας. Σκιαγραφεί ένα οικογενειακό πορτρέτο που ρίχνει φως
στις επιπλοκές που έχουν οι ανεπανόρθωτες απώλειες και στον ρόλο της μνήμης για
τρεις γενιές μιας ιστορικής οικογένειας. Η οικειότητα με την οποία προβάλλονται όλα
αυτά είναι τόσο μεγάλη που ο θεατής νιώθει ότι γίνεται και αυτός εγγονός του Αλιέντε.
35 years after the coup d’état that overthrew her grandfather, Salvador Allende,
Marcia wishes to change the family custom of not speaking about him and their
tragic history. She believes it is time to recover the family memories snatched away
during the coup and to unveil their intimate past buried under Allende’s political
transcendence, exile and family pain. She draws a family portrait that addresses
the complexities of irreparable losses and the role of memory in three generations
of an iconic family. The translucent intimacy brings the viewer so close that we all
become grandchildren of Allende.

Φιλμογραφία/Filmography
2015 - Allende mi abuelo Allende/Beyond My Grandfather Allende
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Beyond My Grandfather Allende

Παγκόσμια εκμετάλλευση/
World Sales
Delinquent Films LLC, USA
Belinda Schmid
T. +1 718 772 1646
belinda@delinquentfilms.com
www.delinquentfilms.com
www.thebookofconrad.com
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The Book of Conrad
Το βιβλίο του Κόνραντ

Ο Σι Έι Κόνραντ, ένας εκκεντρικός και διάσημος ποιητής, προσπαθεί να χωνέψει τον
ύποπτο θάνατο του Ερθ, του ερωτικού του συντρόφου. Μαζί με τον μπριόζο δίδυμο
αδελφό του Ερθ, τον Μάθιου, και τον αδελφό του τον Μάικλ –έναν εξίσου ιδιαίτερο χαρακτήρα–, ο Κόνραντ συνδέει την ιστορία των τελευταίων ημερών του Ερθ στο αγροτικό
Τενεσί με τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάστηκαν οι συνθήκες θανάτου του στην ίδια
του την κοινότητα στη Φιλαδέλφεια, σαν αυτοκτονία αλλά και «τυχαία» απώλεια. Ο Κόνραντ ταξιδεύει στη χώρα αναζητώντας δικαίωση για μια πράξη που θεωρεί δολοφονία,
κι εξωτερικεύει τη θλίψη του μέσα από μια σειρά ιδιοσυγκρασιακών «σωματικών»
τελετουργιών, κάνοντας για παράδειγμα, ρέικι σε κρέας μέσα σε ένα σουπερμάρκετ
στην Πενσιλβάνια ή φορτίζοντας κρυστάλλους πάνω στον τάφο του Έλβις Πρίσλεϊ.
C.A. Conrad, an eccentric and celebrated poet, comes to terms with the suspicious
death of his boyfriend, “Earth.” Along with Earth’s colorful twin, Matthew, and equally
characterful brother Michael, Conrad relates the story of Earth’s final days, in rural
Tennessee, and how the circumstances were reported in Earth’s home community
of Philadelphia as both suicide and “accidental” passing. Conrad travels the country,
demanding recompense for what he believes to be a homicide, and externalizes his
grief through a series of idiosyncratic “somatic” rituals, which include performing Reiki
on meat in a Pennsylvania supermarket, and charging crystals on Elvis Presley's grave.

Μπελίντα Σμιντ
Belinda Schmid
Ντέιβιντ
Κράνστον Γουέλτς
David
Cranstoun Welch
ΗΠΑ/USA
2015

Σκηνοθεσία-Σενάριο/
Direction-Screenplay: Belinda Schmid,
David Cranstoun Welch
Φωτογραφία/Cinematography: Belinda Schmid,
Michael Warholic
Μοντάζ/Editing: David Cranstoun Welch
Ήχος/Sound: David Grinbaum
Μουσική/Music: Missy Mazzolli
Παραγωγοί/Producers: Belinda Schmid,
David Cranstoun Welch
Παραγωγή/Production: Delinquent Films, LLC, USA
HD Cam Έγχρωμο/ Color 82’

Φιλμογραφία Μπελίντα Σμιντ/
Filmography Belinda Schmid
2000 - The Painted Lady (μμ/short)
2002 - Trespass (μμ/short)
2015 - The Book of Conrad (συν-σκηνοθεσία/co-direction)
Φιλμογραφία Ντέιβιντ Κράνστον Γουέλτς/
Filmography David Cranstoun Welch
2000 - Park Drive
2003 - High Water Rising
2015 - The Book of Conrad (συν-σκηνοθεσία/co-direction)

Παγκόσμια εκμετάλλευση/
World Sales
Autlook Filmsales, Austria
Andrea Hock
Τ. +43 720 34 69 34
andrea@autlookfilms.com
www.autlookfilms.com

Doc Market Server ID #180

Σκηνοθεσία/Direction: Eric Bergkraut
Σενάριο/Screenplay: Eric Bergkraut, Barbara Casper
Φωτογραφία/Cinematography: Laurent Stoop,
Pio Corradi et al.
Μοντάζ/Editing: Vendula Roudnicka
Μουσική/Music: Marie-Jeanne Séréro
Παραγωγός/Producer: Eric Bergkraut
Παραγωγή/Production: p.s. 72 productions, Switzerland
T. +41 76 364 8582 eric@bergkraut.com
www.bergkraut.com
DCP Έγχρωμο/Color 87’

Ο Μιχαήλ Χοντορκόφσκι επιστρέφει για να προκαλέσει την εξουσία του Πούτιν. Ο πάλαι
ποτέ πλουσιότερος άνδρας της Ρωσίας και επικεφαλής του ενεργειακού κολοσσού Yukos,
πέρασε μια δεκαετία στη φυλακή αφού προκάλεσε το Κρεμλίνο. Η καταδίκη του ήταν
ένα ισχυρό μήνυμα προς τους μεγιστάνες της Ρωσίας να μην ανακατεύονται με την
πολιτική. Για πρώτη φορά αφότου αφέθηκε ελεύθερος, μιλά για τα χρόνια που πέρασε
πίσω από τα κάγκελα της φυλακής και για το όραμά του για μια νέα Ρωσία. Μάλιστα,
επανέφερε στην ενεργό δράση το κίνημα Open Russia Movement για την ενίσχυση
της δημοκρατίας στη Ρωσία. Να είναι άραγε αυτό μια κίνηση για τον προεδρικό θώκο;

Έρικ Μπέργκκραουτ
Eric Bergkraut

Επιλεκτική φιλμογραφία/Selected Filmography
2015 - Citizen Khodorkovsky

Ρωσία-ΓερμανίαΙσραήλ-Ελβετία/
Russia-GermanyIsrael-Switzerland
2015

Mikhail Khodorkovsky is back to challenge Putin’s grip on power. Once Russia’s richest
man and head of energy giant Yukos, he spent a decade in jail after challenging the
Kremlin. His takedown sent a strong signal to Russia’s powerful tycoons not to meddle
in politics. For the first time after his release, he talks about his time behind bars and
his vision for a new Russia. He relaunched the Open Russia Movement to strengthen
democracy in Russia - a move towards presidency?
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Citizen Khodorkovsky

Παγκόσμια εκμετάλλευση/
World Sales
Cinephil, Israel
Philippa Kowarsky
T. +972 3 566 4129
F. +972 3 560 1436
philippa@cinephil.co.il
www.cinephil.com
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Claude Lanzmann: Spectres of the Shoah
Κλοντ Λανζμάν: Φαντάσματα του Shoah
Μια εξερεύνηση του κοπιαστικού δωδεκαετούς ταξιδιού που οδήγησε στη δημιουργία
μίας από τις σημαντικότερες ταινίες της εποχής μας και του πρώτου σημαντικού ντοκιμαντέρ για τη ζωή του 89χρονου δημιουργού Κλοντ Λανζμάν.
An exploration of the arduous 12-year journey that led to the creation of one of the
most important films of our time, and the first major documentary to be made on
the life of the 89-year-old auteur Claude Lanzmann.

Φιλμογραφία/Filmography
2015 - Claude Lanzmann: Spectres of the Shoah

Σκηνοθεσία-Σενάριο/Direction-Screenplay:
Adam Benzine
Φωτογραφία/Cinematography: Alex Ordanis
Μοντάζ/Editing: Tiffany Beaudin
Μουσική/Music: Joel Goodman, Benjamin Krause
Παραγωγοί/Producers: Adam Benzine, Kimberley Warner
Παραγωγή/Production: Jet Black Iris, USA
www.lanzmannfilm.com
DCP Έγχρωμο/Color 40’

Άνταμ Μπενζίν
Adam Benzine
Μεγ. Βρετανία-Καναδάς/
UK-Canada
2015

Παγκόσμια εκμετάλλευση/
World Sales
Ιρίνα Μπόικο/Irina Boiko
irinaboiko@yahoo.gr

Doc Market Server ID #338

Σκηνοθεσία-Σενάριο-Φωτογραφία-Ήχος/
Direction-Screenplay-Cinematography-Sound:
Ιρίνα Μπόικο/Irina Boiko
Αφήγηση/Narration: Vrezh Kirakosyan
Μοντάζ/Editing: Ξενοφώντας Βαρδαρός/
Xenofontas Vardaros
Μουσική/Music: Γιώργος Στεφανακίδης/
Yorgos Stefanakidis
Παραγωγός/Producer: Ιρίνα Μπόικο/Irina Boiko
DCP Ασπρόμαυρο/B&W 43’

«Ο άνθρωπος είναι ένα άπειρο... είναι ένας δρόμος», λέει ο Βρεζ Κιρακοσιάν, ο ήρωας
του ντοκιμαντέρ αυτού. Ανάπηρος από παιδί λόγω ατυχήματος, μεγάλωσε σε μια φτωχή
οικογένεια της Αρμενίας με τον πατέρα στην φυλακή. Στα τέσσερά του έμαθε μόνος του
να διαβάζει και να γράφει, λίγο αργότερα να ζωγραφίζει. Στα 18 του άρχισε να γράφει το
πρώτο του βιβλίο. Στα 20 πούλησε τον πρώτο του πίνακα. Στα 29 του γνώρισε μια κοπέλα
μέσω διαδικτύου. Στα 30 απέκτησε οικογένεια. «Τι είναι το παρόν ενός ανθρώπου», λέει.
«Είναι η μάχη. Η μάχη των παθών του. Η μάχη που η εξέλιξή της είναι άγνωστη και εξαρτάται μόνο απ’ τον άνθρωπο».

Ιρίνα Μπόικο
Irina Boiko

Επιλεκτική φιλμογραφία/Selected Filmography
2002 - Τα καβούρια/The Crabs
2004 - Κυριακή εννιά με εννιά/Sunday from Nine to Nine (μμ μυθοπλασίας/short fiction)
2006 - Δίπλα στην άκρη στης μπλε-μπλε θάλασσας/Next to the Edge of the Blue-Blue Sea
(μμ μυθοπλασίας/short fiction)
2007 - Δέκα εντολές/The Ten Commandments
2008 - «Καλή Χρονιά Μαμά!»/“Happy New Year, Mom!” (μμ μυθοπλασίας/short fiction)
2016 - Μακροβούτι/Long Dive

Ελλάδα/Greece
2016

“Man is an infinity... a road,” says Vrezh Kirakosyan, this documentary’s hero. Disabled
since a little boy because of an accident, he grew up in a poor Armenian family with his
father in jail. When he was four he learned alone to read and write, a little later to draw
paints. When he was 18 he started writing his first book. In his twenties he sold his first
paint. When he was 29 he met a girl via the Internet. In his thirties he had a family. “What
is a man’s present,” he says. “It’s a struggle. The struggle of his passions. The struggle of
which the outcome is unknown and depends on man alone.”
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Long Dive

Παγκόσμια εκμετάλλευση/
World Sales
Doc & Film International, France
Hannah Horner
Τ. +33 1 4277 5687
F. +33 1 4277 3656
h.horner@docandfilm.com
www.docandfilm.com
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No Home Movie

Μη ερασιτεχνικό βίντεο
Δήλωση της σκηνοθέτριας: «Η ταινία αυτή είναι πάνω από όλα για τη μακαρίτισσα
τη μητέρα μου. Γι' αυτήν τη γυναίκα που ήρθε στο Βέλγιο το 1938, δραπετεύοντας
από την Πολωνία, τα πογκρόμ και την κακοποίηση. Αυτήν τη γυναίκα που βλέπουμε
μόνο στο διαμέρισμά της στις Βρυξέλλες. Είναι μια ταινία για τον κόσμο που αλλάζει
και η μητέρα μου δεν βλέπει.»
Director’s statement: “This film is above all else about my late mother. About this
woman who came to Belgium in 1938, fleeing Poland, the pogroms and the abuses.
This woman we only see in her apartment in Brussels. It’s a film about the changing
world that my mother does not see.”

Επιλεκτική φιλμογραφία/Selected Filmography
1975 - Jeanne Dielman, 23 Quai du Commerce, 1080 Bruxelles
1978 - Les Rendez-vous d'Anna/Meetings with Anna
1982 - Toute une nuit/All Night Long
1989 - Histoires d'Amérique/Food, Family, and Philosophy
1996 - Un divan à New York/A Couch in New York
1999 - Sud/South
2002 - De l'autre côté/From the Other Side
2006 - Là-bas/Down There
2011 - La Folie Almayer/Almayer’s Folly/Η μωρία του Αλμάιερ
2015 - No Home Movie

Σκηνοθεσία-Σενάριο-Φωτογραφία-Ήχος/
Direction-Screenplay-Cinematography-Sound:
Chantal Akerman
Μοντάζ/Editing: Claire Atherton
Παραγωγός/Producer: Patrick Quinet, Serge Zeitoun,
Chantal Akerman
Παραγωγή/Production: Liaison Cinématographique,
France T. +33 1 4357 0701
info@liaisoncinema.fr www.liaisoncinema.fr &
Paradise Films, Belgium Τ. +32 2218 6044
F. +32 2219 4826 paradisefilms@skynet.be
www.paradisefilms.be &
Chemah IS, France
DCP Έγχρωμο/Color 115’

Σαντάλ Ακερμάν
Chantal Akerman
(1950-2015)
Γαλλία/France
2015

Παγκόσμια εκμετάλλευση/
World Sales
Werner Bros, USA
T. +1 646 666 2900
info@pressman.com
info@reconquestoftheuseless.com
www.reconquestoftheuseless.com

Σκηνοθεσία/Direction: Sam Pressman
Συνδημιουργοί/Co-Creators:
Harley Adams, Luke Wigren
Σενάριο/Screenplay: Sam Pressman,
Edward J. Epstein, Reid Rosefelt, Eddie Rouse Jr.
Αφήγηση/Narration: Sam Pressman
Φωτογραφία/Cinematography: Sam Pressman,
Harley Adams, Luke Wigren,
Carlos Pizarro, Andre Zollinger
Μοντάζ/Editing: Λάμπης Χαραλαμπίδης/
Lambis Haralambidis
Ήχος/Sound: Will Patterson (sound design),
Leslie Shatz (sound mix)
Μουσική/Music: Patrick Cassidy, Henry Kaiser,
Arturo O’Farrill
Παραγωγός/Producer: Edward R. Pressman
Παραγωγή/Production: Werner Bros, USA
ProRes Έγχρωμο/Color 79’

Σαμ Πρέσμαν
Sam Pressman
ΗΠΑ-Περού-Βραζιλία/
USA-Peru-Brazil
2015

Ένα ντοκιμαντέρ που παρακολουθεί τα παθήματα τριών νεαρών ανδρών καθώς
διανύουν σχεδόν 5000 μίλια διασχίζοντας τον Αμαζόνιο, στο Περού, αναζητώντας
έμπνευση, περιπέτεια και την κληρονομιά της κλασικής ταινίας Φιτζκαράλντο του
Βέρνερ Χέρτσογκ, και την παρασκηνιακή ιστορία της σισύφειας προσπάθειας για
την παραγωγή της. Όπως ο Φιτζκαράλντο, που ονειρευόταν να χτίσει μια όπερα
μέσα στη ζούγκλα, και τον ίδιο τον Χέρτσογκ, με το υπερβατικό όραμά του για τον
κινηματογράφο, οι δημιουργοί του ντοκιμαντέρ κυνηγούν και αυτοί δονκιχωτικά
όνειρα: να ταξιδεύουν χωρίς να είναι τουρίστες και να ζουν μεταμορφωτικές εμπειρίες, εξερευνώντας πράγματα που σπάνια προσεγγίζει κανείς. Διαποτισμένο από το
πνεύμα του Φιτζκαράλντο, της απόλυτης ταινίας για τους κυνηγούς του αδυνάτου, η
ταινία καταπιάνεται με την αναζήτηση του ανομολόγητου και του αγνώστου και το
πού μπορεί να σε οδηγήσει αυτή η πορεία.
A documentary film which follows the travails of three young men as they journey
nearly 5,000 miles through the Peruvian Amazon, searching for inspiration, adventure and the legacy of Werner Herzog’s classic film Fitzcarraldo and the behind-the
-scenes story of its sisyphean production. Like Fitzcarraldo, who dreamed of building
an opera house in the jungle, and Herzog himself, with his transcendent vision of
Cinema, the creators of Reconquest of the Useless also pursue quixotic dreams: to
travel without being tourists and to have transformative experiences through exploring what is rarely sought after. Imbued with the spirit of Fitzcarraldo, the ultimate
film for impossible dreamers, Reconquest of the Useless is about the quest for the
ineffable and unknown, and where that path can take you.

Φιλμογραφία/Filmography
2009 - The Making of the Bad Lieutenant
2011 - Billoon 3D
2012 - Tres Fronteras
2012 - Stanford Football Documentary
2015 - Reconquest of the Useless
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Reconquest of the Useless

Παγκόσμια εκμετάλλευση/
World Sales
CAT&Docs, France
Catherine Le Clef, Maëlle Guenegues
Τ. +33 1 4461 7748
cat@catndocs.com
maelle@catndocs.com
www.catndocs.com
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Sonita
Σονίτα

Η Σονίτα είναι μια δεκαοχτάχρονη κοπέλα, παράτυπη μετανάστρια από το Αφγανιστάν που ζει στα φτωχά προάστια της Τεχεράνης. Μία ανήσυχη, πνευματώδης, νέα
γυναίκα που αγωνίζεται να ζήσει όπως εκείνη θέλει, ως καλλιτέχνις, τραγουδίστρια
και μουσικός παρά τα εμπόδια που αντιμετωπίζει στο Ιράν και μέσα στη συντηρητική
πατριαρχική οικογένειά της. Τα σχέδια της οικογένειάς της –που προωθεί με σθένος
η μητέρα της– είναι εντελώς αντίθετα με τον στόχο της: θέλουν να την παντρέψουν
και να την πουλήσουν σε μια νέα οικογένεια. Η τιμή αυτήν τη στιγμή είναι γύρω στα
9.000 δολάρια ΗΠΑ.
Sonita is an 18-year-old female, an undocumented Afghan illegal immigrant living
in the poor suburbs of Tehran. She is a feisty, spirited, young woman who fights to
live the way she wants, as an artist, singer, and musician in spite of all her obstacles
she confronts in Iran and her conservative patriarchal family. In harsh contrast to
her goal is the plan of her family – strongly advanced by her mother – to make her
a bride and sell her to a new family. The price right now is about 9,000 US dollars.

Φιλμογραφία/ Filmography
2007 - Cyanosis
2015 - Going Up the Stairs
2015 - Sonita

Σκηνοθεσία/Direction: Rokhsareh Ghaem Maghami
Φωτογραφία/Cinematography: Behrouz Badrouj,
Ali Mohammad Ghasemi, Mohammad Haddadi, Arastoo Givi,
Torben Bernard, Parviz Arefi, Ala Mohseni
Μοντάζ/Editing: Rune Schweitzer
Μουσική/Music: Sonita Alizadeh, Sepandarmaz Elahi Shirazi
Παραγωγοί/Producers: Aline Schmid, Kerstin Krieg,
Rokhsareh Ghaem Maghami
Παραγωγή/Production: TAG/TRAUM Filmproduktion,
Germany & Intermezzo Films, Switzerland &
Rokhsareh Ghaem Maghami Films, Iran
DCP Έγχρωμο/Color 91’
Βραβεία/Awards
Μεγάλο Βραβείο της Επιτροπής, Βραβείο Κοινού/
Grand Jury Prize, Audience Award –
Sundance World Cinema Documentary 2015, USA
Βραβείο Doc U Award της Επιτροπής Νέων, Βραβείο Κοινού/
Doc U Award for the Youth Jury's Favourite Film, Audience
Award – International Documentary Festival Amsterdam 2015,
The Netherlands

Ρoκσαρέ Γκαέμ
Μαγκαμί
Rokhsareh Ghaem
Maghami
Γερμανία-Ελβετία-Ιράν/
Germany-SwitzerlandIran
2015

Παγκόσμια εκμετάλλευση/
World Sales
Dr. Nikolas Hülbusch, Germany
Τ. +49 6131 991 1840,
+49 6131 991 2840
nikolas.huelbusch@zdf-enterprises.de

www.zdf-enterprises.de

Σκηνοθεσία-Σενάριο/Direction-Screenplay: Jobst Knigge
Αφήγηση/Narration: Colin Solman
Φωτογραφία/Cinematography: Jean Schabling
Μοντάζ/Editing: Marek Weinhold
Ήχος/Sound: Katrin Butzke
Μουσική/Music: Peter Janssen
Παραγωγός/Producer: Jasmin Gravenhorst
Παραγωγή/Production: doc.station, Germany
T. +49 40 669 627-0, +49 40 669 627 27
info@docstation.de www.docstation.de
DCP Έγχρωμο/Color 52’

Γιόμπστ Κνίγκε
Jobst Knigge
Γερμανία/Germany
2015

Η κόρη του Στάλιν: μία γυναίκα που έζησε στη σκιά ενός από τους ισχυρότερους
άνδρες στην Ευρώπη. Ενός άνδρα η βαρβαρότητα του οποίου δεν σταματούσε σε τίποτα και σε κανέναν. Ενός άνδρα που η ίδια αγαπούσε και φοβόταν στον ίδιο βαθμό.
Η Σβετλάνα Ιωσήφοβνα Αλιλούγεβα έζησε κάποιες από τις πιο ταραχώδεις και φρικτές
περιόδους του 20ού αιώνα ως κόρη ενός ανθρώπου-φόβητρο. Αυτό καθόρισε τη ζωή
της ως χαμένης γυναίκας που λαχταρούσε να βρει ελευθερία και ευτυχία. Ένα παιδί
που γεννήθηκε κάτω από αξιοσημείωτες συνθήκες και ενηλικιώθηκε υποχρεωμένη
να υφίσταται τις επιπτώσεις των πράξεων του πατέρα της.
Stalin’s daughter – a life lived in the shadow of one of the most powerful men in
Europe. A man whose brutality stopped at no-one and nothing. A man she loved
and feared in equal measure. Svetlana Iosifovna Alliluyeva lived through some of
the most eventful and gruesome times of the 20th century as the young daughter
of the feared perpetrator. It marked her life as a lost woman on the run in search of
freedom and happiness. A child born into extraordinary circumstances, who grew
into an adult having to endure the fall-out of her father’s actions.

Φιλμογραφία/Filmography
2015 - Stalins Tochter/Stalin’s daughter
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Stalin’s Daughter

Παγκόσμια εκμετάλλευση/
World Sales
Γιώργος Χρυσαφάκης/
Yorgos Chrysafakis
Wonderspot Media
wonderspotmedia@outlook.com
www.wonderspotmedia.com
Σίμος Κορεξενίδης/
Simos Korexenidis
simoskorexenidis@hotmail.com
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Tériade
Στρατής Ελευθεριάδης/Tériade (Λέσβος 1897- Παρίσι 1983): Ο τεχνοκρίτης και διάσημος εκδότης βιβλίων τέχνης (Verve, Cahiers d’Art, Minotaure). Ο άνθρωπος που
ανέδειξε τον λαϊκό ζωγράφο Θεόφιλο. Ο φίλος των Πικάσο, Ματίς, Μιρό, Σαγκάλ,
Τζακομέτι, Λεζέ, Χουάν Γκρις, Λε Κορμπιζιέ, Ρουό, Μπρακ, Ελύτη, Ελυάρ, Μιγιό,Τσαρούχη, Ν.Χ. Γκίκα, Βενέζη, Λωράνς, Καρτιέ-Μπρεσόν, Μπονάρ, Βιγιόν, Μπρασάι... Ο
τιμημένος από την Γαλλική Ακαδημία Ιππότης των Τεχνών. Ο ιδρυτής δύο μουσείων
στη Λέσβο: του Θεόφιλου και του Mουσείου-Βιβλιοθήκης Τériade.
Stratis Eleftheriadis/Tériade (Lesvos 1897-Paris 1983): The art critic and famous publisher of art magazines (Verve, Cahiers d’Art, Minotaure). The man who promoted
the Greek naive painter Theophilos. The friend of: Picasso, Matisse, Miro, Chagall,
Giacometti, Leger, Juan Gris, Le Corbusier, Rouault, Braque, Elytis, Michaux, Tsarouchis, N.Ch.Ghikas, Venezis, Cartier-Bresson, Bonnard, Villon, Brassai... The honored
by the French Academy Knight of the Arts. The founder of two museums in Lesvos:
Theophilos Museum and Museum-Library Tériade.

Φιλμογραφία/Filmography
1990 - Αυτή είναι η θάλασσα/This Is the Sea (μμ μυθοπλασίας/short fiction)
1995 - Καβάλα, μια πόλη ένα λιμάνι/Kavala, a Port a City (μμ/short)
2001 - Αντίο/Goodbye (μμ μυθοπλασίας/short fiction)
2004 - Mercedes (μμ μυθοπλασίας/short fiction)
2011 - ΜΑΡΙΝΑ ΒΑΛΙΕΡΙ, η μικρή ανιψιά του Καβάφη/MARINA VALIERI, Cavafy’s Grand Niece
2012 - Ένας χορός ακόμη/One More Dance (μμ μυθοπλασίας/short fiction)
2016 - Tériade

Σκηνοθεσία-Σενάριο/Direction-Screenplay:
Σίμος Κορεξενίδης/Simos Korexenidis
Φωτογραφία-Ήχος/Cinematography-Sound:
Κώστας Σταμούλης/Costas Stamoulis,
Γιώργος Χρυσαφάκης/Yorgos Chrysafakis,
Παύλος Αβαγιανός/Pavlos Avagianos
Μοντάζ/Editing: Γιώργος Χρυσαφάκης/
Yorgos Chrysafakis
Μουσική/Music: Δραμαμίνη/Dramamini
Παραγωγός/Producer: Γιώργος Χρυσαφάκης/
Yorgos Chrysafakis
Παραγωγή/Production: Wonderspot Media
Συμπαραγωγός/Co-producer: Σίμος Κορεξενίδης/
Simos Korexenidis simoskorexenidis@hotmail.com
DigiBeta Έγχρωμο-Ασπρόμαυρο/Color-B&W 75’

Σίμος Κορεξενίδης
Simos Korexenidis
Ελλάδα/Greece
2016

Παγκόσμια εκμετάλλευση/
World Sales
Tanman Films, USA
Ty Flowers
Τ. +1 352 262 1967
tanfilmsmanfilms@gmail.com
www.tanmanfilms.com
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Διεθνής Πρεμιέρα/International Premiere

Σκηνοθεσία/Direction: Ty Flowers
Φωτογραφία/Cinematography: Ty Flowers,
Connor Kammerer
Μοντάζ/Editing: Ty Flowers
Ήχος/Sound: Ty Flowers, Alex Ramirez
Μουσική/Music: Ty Flowers, Phil Nicolazzo
Παραγωγοί/Producers: Tone Grøttjord,
Anita Rehoff Larsen, Ty Flowers
Παραγωγή/Production: Tanman Films, USA
DCP Color/Έγχρωμο 55’
Βραβεία/Awards
Καλύτερο Μεγάλου Μήκους Ντοκιμαντέρ/
Best Feature Documentary – Full Bloom FF 2015, USA
Καλύτερο Μεγάλου Μήκους Ντοκιμαντέρ/
Best Feature Documentary – Freedom FF 2015, USA
Καλύτερο Μεγάλου Μήκους Ντοκιμαντέρ/
Best Feature Documentary –
Tampa Bay Underground FF 2015, USA
Καλύτερη Ταινία από την Φλόριντα / Best in Florida –
Flagler FF USA, 2016

Τάι Φλάουερς
Ty Flowers
ΗΠΑ/USA
2015

Ο Τζέιμς Τζόζεφ Ρίτσαρντσον είναι ένας Αφροαμερικανός που ασχολείται με τη συγκομιδή πορτοκαλιών στην αγροτική Φλόριντα και ο οποίος καταδικάστηκε αδίκως
για τον θάνατο από δηλητηρίαση των επτά παιδιών του το 1967. Καταδικάστηκε σε
θάνατο και πέρασε 21 χρόνια στη φυλακή μέχρι να αφεθεί ελεύθερος το 1989, όταν
από θαύμα αναιρέθηκε η καταδίκη του. Μετά την αθώωσή του, ο Ρίτσαρντσον έγινε
διάσημος σε όλη την Αμερική και εμβληματική μορφή του Κινήματος της Αθωότητας
(Innocence Movement). Όταν όμως καταλάγιασε ο ενθουσιασμός, έμεινε άφραγκος και
μόνος σε έναν άγνωστο κόσμο, χωρίς καμία βοήθεια από το κράτος που του στέρησε
το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του, ενώ ο πραγματικός δολοφόνος των παιδιών του
παρέμενε ασύλληπτος. Τα τελευταία 26 χρόνια, καταβάλλει συνεχείς προσπάθειες να
δικαιωθεί από την Πολιτεία της Φλόριντα. Αυτή είναι η ιστορία του.
James Joseph Richardson is an African-American orange picker in rural Florida (USA)
who was wrongfully convicted of the poisoning deaths of his seven children in 1967.
He was given the death sentence, and spent 21 years in prison until he was released
in 1989 when his conviction was overturned due to miraculous circumstances. Upon
his release, he was a national celebrity, and became the face of the Innocence Movement. Once the fanfare subsided, he was penniless and alone in an unfamiliar world,
and given no help from the State that robbed him of the majority of his life, while the
true killer of his children remained free. For the past 26 years, he's been trying again
and again to receive justice from the State of Florida. This is his story.

Φιλμογραφία/Filmography
2015 - Time Simply Passes
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Time Simply Passes

Παγκόσμια εκμετάλλευση/
World Sales
Pinball London, UK
T. +44 45 273 3893
smash@pinballonline.co.uk
www.pinballonline.co.uk
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Uncle Howard

Ο θείος Χάουαρντ
Ο Νεοϋορκέζος σκηνοθέτης Χάουαρντ Μπρούκνερ πέθανε από AIDS το 1989, ενώ
ετοίμαζε την πρώτη μεγάλη χολιγουντιανή ταινία του. Το έργο του, που αποτύπωνε την
πολιτισμική επανάσταση στα τέλη της δεκαετίας του 1970 και στις αρχές της δεκαετίας
του 1980, θάφτηκε στο περίφημο διαμέρισμα του Ουίλιαμ Μπάροουζ για 30 χρόνια. Ο
Μπρούκνερ ήταν γκέι, απένταρος καλλιτέχνης, ανερχόμενος αστέρας του Χόλιγουντ,
χρήστης ηρωίνης, jet-setter, μποέμ, λάτρης της νυχτερινής ζωής, σκηνοθέτης καλτ
ντοκιμαντέρ, αληθινός και αφοσιωμένος φίλος – σήμαινε πολλά πράγματα για πολλούς
ανθρώπους. Τώρα, ο ανιψιός του, Άρον Μπρούκνερ, φέρνει στο φως το σκηνοθετικό
έργο του και όλα όσα υπήρξε. Μέσα από συζητήσεις με συγγενείς και στενούς φίλους
– μεταξύ των οποίων οι Τζιμ Τζάρμους, Τομ ντιΤσίλο και Ρόμπερτ Ουίλσον– προβάλλει
η εικόνα μιας χρεοκοπημένης και έκφυλης Νέας Υόρκης, η απαρχή της μάστιγας του
AIDS, το σεξ, τα ναρκωτικά, η πολιτική και η καλλιτεχνική αποφασιστικότητα ενός
σκηνοθέτη που έφυγε νωρίς.

Σκηνοθεσία/Direction: Aaron Brookner
Φωτογραφία/Cinematography: Andre Doebert,
Gregg De Domenico
Μοντάζ-Ήχος/Editing-Sound: Diana Sagrista Alberto Muñoz
Μουσική/Music: Frederic Schindler
Παραγωγoί/Producers: Paula Vaccaro, Florencia Caputo, Agustina Figueras, Tom Cottey, Victoria Cordoba
Executive Producer: Jim Jarmusch
Παραγωγή/Production: Pinball London, UK
DCP Έγχρωμο/Color 96‘

New York filmmaker Howard Brookner died of AIDS in 1989, while making his breakthrough Hollywood movie. His body of work, which captured the late 70s and early
80s cultural revolution, was buried in William S. Burroughs’ “bunker” for 30 years.
Howard Brookner was gay; broke artist; rising Hollywood star; heroin user; jet-setter;
bohemian; seedy nightlife lover; director of cult docs; an honest and devoted friend
– he was many things to many people. Now in a personal journey, his nephew Aaron
Brookner unearths Howard's filmmaking legacy and the memory of everything he was.
Through conversations with family and close friends – including Jim Jarmusch, Tom
DiCillo, Robert Wilson – comes an exploration into a sordid and bankrupt New York
City, the eruption of the AIDS plague, sex, drugs, politics, and the artistic determination of a filmmaker whose life was cut short.
Φιλμογραφία/Filmography
2004 - The Black Cowboys
2016 - Uncle Howard

Άαρον Μπρούκνερ
Aaron Brookner
ΗΠΑ-Μεγ.Βρετανία/
USA-UK
2016

Παγκόσμια εκμετάλλευση/
World Sales
Danish Film Institute, Denmark
T. +45 3374 3400
F. +45 3374 3401
dfi@dfi.dk
www.dfi.dk
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Σκηνοθεσία/Direction: Jonas Poher Rasmussen
Φωτογραφία/Cinematography: Nadim Carlsen
Μοντάζ/Editing: Anders Skov
Ήχος/Sound: Martin Dirkov
Παραγωγός/Producer: Jesper Jack
Παραγωγή/Production: House Of Real, Denmark
T.+45 3140 7520
jesper@houseofreal.dk www.hourseofreal.dk
DCP Έγχρωμο/Color 64’

Η ιστορία του ψυχολόγου και συγγραφέα Γιενς Μίκαελ Σάου, ο οποίος το 1988 σκότωσε
τον Κρίστιαν Κάμπμαν, τον επί 13 χρόνια σύντροφό του, πάνω σε ένα ξέσπασμα ζήλιας.
Ο Κάμπμαν βρισκόταν εκείνη την εποχή στο απόγειο της συγγραφικής του καριέρας
και είχε πάει σ’ ένα μικρό δανέζικο νησί με τον Σάου για να γράψει τη συνέχεια της
αγαπημένης τηλεοπτικής σειράς Matador. Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους εκεί
κάτι πήγε στραβά – τι όμως και γιατί; Σε αυτήν την ταινία (η οποία αποτελεί έναν
πειραματικό διάλογο μεταξύ θεάτρου και ντοκιμαντέρ) ο Σάου διηγείται για πρώτη
φορά την ιστορία του.
The story of psychologist and author Jens Michael Schau, who in 1988 killed his boyfriend of 13 years, Christian Kampmann, in a fit of jealousy. Kampmann was at the
peak of his literary career at the time, and had gone to a small Danish island with Jens
Michael Schau to write the continuation of the beloved television series “Matador.”
During this stay something went wrong – but what and why? In this film (which is
made as an experimental dialogue between theatre and documentary) Schau tells
his story for the first time.

Γιόνας Πόερ Ράσμουσεν
Jonas Poher Rasmussen
Δανία/Denmark
2015

Επιλεκτική φιλμογραφία/Selected Filmography
2003 - Easa 2002 – A Journey to Vis
2006 - Noget om Halfdan
2012 - Searching For Bill
2015 - Det han Gjorde/What Ηe Did
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What He Did

Ανθρώπινα
δικαιώματα
Human Rights

Οι ταινίες του τμήματος ρίχνουν φως στη βάναυση καταπάτηση των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εγείρουν ερωτήματα που αφορούν σε
μείζονα θέματα, όπως η ελευθερία του λόγου, o πόλεμος, η θέση της
γυναίκας στον σύγχρονο κόσμο, το δικαίωμα σε διαφορετικές πολιτικές
και θρησκευτικές πεποιθήσεις, κ.ά.
This segment’s films shed light on the violation of human
rights and raise questions on vital issues such as freedom
of speech, the status of women in contemporary society, the
right to different political and religious convictions, and more.

Παγκόσμια εκμετάλλευση/
World Sales
Cercamon, United Arab Emirates
Sebastien Chesneau
T. +971 5 6606 3824
sebastien@cercamon.biz
www.cercamon.biz
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Every Last Child

Μέχρι και το τελευταίο παιδί
Αυτή είναι η ιστορία πέντε ανθρώπων που γνώρισαν από πρώτο χέρι την επιδημία
πολιομυελίτιδας που πλήττει το Πακιστάν και μιλούν για τη θλίψη, τις θυσίες και την
ακλόνητη αποφασιστικότητα που απαιτούνται απέναντι στην έλλειψη εμπιστοσύνης,
στον κυνισμό και στη βία. Πριν από τρία χρόνια, η πολιομυελίτιδα υπήρχε μόνο σε
τρεις χώρες και ο αριθμός των θυμάτων μειωνόταν σταθερά. Το Πακιστάν ήταν μια χώρα-κλειδί, όπου συγκεντρώθηκε πάνω από το 80% όλων των ενδημικών περιπτώσεων.
Όμως, όταν οι Πακιστανοί Ταλιμπάν απαγόρευσαν το πρόγραμμα εμβολιασμού, εξαπολύοντας μάλιστα επιθέσεις σε όσους έκαναν το εμβόλιο, οι εμβολιασμοί μειώθηκαν
κατακόρυφα. Σήμερα, οικογένειες, γιατροί και νοσηλευτές βρίσκονται παγιδευμένοι
μεταξύ πολιτικής και αιματοχυσίας, καθώς προσπαθούν να προστατεύσουν τα παιδιά
τους. Μια ασθένεια στα πρόθυρα της εξάλειψης γίνεται και πάλι παγκόσμια απειλή,
με το Πακιστάν να παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην εξάπλωσή της.

Σκηνοθεσία-Σενάριο/Direction-Screenplay: Tom Roberts
Φωτογραφία/Cinematography: Ali Faisal Zaidi
Μοντάζ/Editing: Paul Carlin
Μουσική/Music: Nitin Sawhney
Παραγωγός/Producer: Danielle Perissi
Παραγωγή/Production: Image Nation, Abu Dhabi
T. +971 2 5969 800 info@imagenation.ae
www.imagenationabudhabi.com
DCP Έγχρωμο/Color 87’

This is the story of five people caught up in the current polio crisis in Pakistan, telling
of their sorrow, sacrifice and fearless determination in the face of mistrust, cynicism and violence. Three years ago, polio persisted in only three countries and the
number of victims was steadily decreasing. Pakistan was the key – with over 80%
of all endemic cases. However, when the Pakistan Taliban issued a ban against the
polio vaccination programme, and incited fatal attacks against vaccinators, Pakistan's vaccination campaign was thrown into disarray. Now, families and healthcare
workers find themselves in the cross-hairs of politics and bloodshed as they attempt
to protect their children from polio. Once at the brink of eradication, the disease is
again a global threat with Pakistan at the center of the spread.

Επιλεκτική φιλμογραφία/Selected Filmography
2009 - Ghosts of the 7th Cavalry
2014 - Alfred and Jakobine
2014 - Every Last Child

Τομ Ρόμπερτς
Tom Roberts
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
United Arab Emirates
2014

Παγκόσμια εκμετάλλευση/
World Sales
Films Transit International Inc.,
Canada
Jan Rofekamp
T. +1 514 844 3358
F. +1 514 844 7298
jan@filmstransit.com
www.filmstransit.com
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Σκηνοθεσία/Direction: Patrick Reed
Συν-σκηνοθεσία/Co-Director: Michelle Shephard
Φωτογραφία/Cinematography: John Westheuser
Μοντάζ/Editing: Cathy Gulkin
Ήχος/Sound: Sanjay Mehta, Peter Sawade
Μουσική/Music: Mark Korven
Παραγωγοί/Producers: Patrick Reed,
Michelle Shephard, Peter Raymont
Παραγωγή/Production: White Pine Pictures, Canada
T. +1 416 703 5580 info@whitepinepictures.com
www.whitepinepictures.com
DCP Έγχρωμο/Color 80’
Βραβεία/Awards
Βραβείο Κοινού/Winner Audience Choice –
Calgary IFF 2015, Canada

Πάτρικ Ριντ
Patrick Reed
Καναδάς/Canada
2015

Ανήλικος στρατιώτης ή αμετανόητος τρομοκράτης; Ο εικοσιοχτάχρονος σήμερα Καναδός υπήρξε ήδη από την ηλικία των 15 ετών ένα αμφιλεγόμενο πρόσωπο. Το 2002,
ο Καντρ συνελήφθη από Αμερικανούς στο Αφγανιστάν, κατηγορήθηκε για εγκλήματα
πολέμου και φυλακίστηκε στο Γκουαντάναμο. Τον Οκτώβριο του 2010, ο Καντρ, ως ο
μοναδικός ανήλικος που έχει δικαστεί ποτέ για εγκλήματα πολέμου, δήλωσε ένοχος
για πέντε εγκλήματα πολέμου προκειμένου να αντιμετωπιστεί με επιείκεια, με αποτέλεσμα να καταδικαστεί σε οκταετή φυλάκιση και να έχει την ευκαιρία να εκτίσει την
ποινή του στον Καναδά. Αργότερα, ανακάλεσε την ομολογία του.
Child soldier or unrepentant terrorist? The now 28-year-old Canadian has been a
polarizing figure since he was 15. In 2002, Khadr was captured by Americans in Afghanistan, charged with war crimes and locked up in Guantanamo. In October 2010,
Khadr, being the only juvenile ever tried for war crimes, pleaded guilty to five war
crimes in return for a plea deal that gave him an eight-year sentence and chance to
complete his sentence in Canada. He later recanted his confession.

Φιλμογραφία/Filmography
2007 - Triage: The Dilemma of Dr. James Orbinski
2009 - Pets on Prozac
2010 - The Team
2012 - Fight Like Soldiers Die Like Children
2015 - Guantanamo’s Child – The Omar Khadr Story
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Guantanamo’s Child – The Omar Khadr Story
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Hooligan Sparrow
Σπουργίτι-χούλιγκαν

Διασχίζοντας τη νότια Κίνα, μία ομάδα ακτιβιστών με επικεφαλής την Γε Χαϊγιάν
(γνωστή ως «το Σπουργίτι») διαμαρτύρονται για τον βιασμό έξι μαθητριών από έναν
διευθυντή σχολείου και έναν κυβερνητικό αξιωματούχο. Το «Σπουργίτι» γίνεται εχθρός
του κράτους, αλλά οι κρατήσεις, οι ανακρίσεις και οι εξώσεις δεν καταφέρνουν να
αποτρέψουν τη διαμαρτυρία της από το να γίνει viral.
Traversing southern China, a group of activists led by Ye Haiyan (aka Sparrow) protest
a scandalous incident where a school principal and a government official raped six
school girls. Sparrow becomes an enemy of the state, but detentions, interrogations,
and evictions can’t stop her protest from going viral.

Επιλεκτική φιλμογραφία/Selected Filmography
2016 - Hooligan Sparrow

Σκηνοθεσία/Direction: Nanfu Wang
Σενάριο/Screenplay: Nanfu Wang (Writer), Mark Monroe
(Co-writer), Peter Lucas (Creative writer)
Αφήγηση-Φωτογραφία-Μοντάζ/NarrationCinematography-Editing: Nanfu Wang
Μουσική/Music: Nathan Halpern, Chris Ruggiero
Παραγωγοί/Producers: Nanfu Wang, Andy Cohen
(Executive Producer), Alison Klayman (Co-producer),
Michael Shade
Παραγωγή/Production: Little Horse Crossing the River, USA
HDCam Έγχρωμο/Color 84’

Νάνφου Ουάνγκ
Nanfu Wang
Κίνα-ΗΠΑ/China-USA
2016

Παγκόσμια εκμετάλλευση/
World Sales
Films Transit International Inc.,
Canada
Jan Rofekamp
T. +1 514 844 3358
F. +1 514 844 7298
jan@filmstransit.com
www.filmstransit.com
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Σκηνοθεσία/Direction: Sophia Luvarà
Φωτογραφία/Cinematography: Ton Peters
Μοντάζ/Editing: Diego Gutiérrez, Stefan Kamp
Ήχος/Sound: Alex Simu
Μουσική/Music: Qiao Xin
Παραγωγή/Production: Witfilm, The Netherlands
T. +31 20 6885 049 info@witfilm.nl www.witfilm.nl
HD Έγχρωμο/Color 72’

Ο Άντι ψάχνει μέρα-νύχτα να συνάψει ένα «λευκό γάμο» με μια λεσβία που θα μπορούσε πιθανότατα να κυοφορήσει το παιδί του. Ψάχνει στο διαδίκτυο και καταλήγει
να επισκεφτεί μέχρι και ύποπτα γραφεία συνοικεσίων όπου συναντά όλων των ειδών
τα κορίτσια. Η Τσέρι είναι ήδη παντρεμένη με έναν γκέι, αλλά η απόκτηση ενός μωρού
αποδεικνύεται πολύ μεγαλύτερη πρόκληση απ’ ό,τι φανταζόταν. Θα αρνηθούν άραγε
ο Άντι και η Τσέρι την ευτυχία τους και τον σεξουαλικό προσανατολισμό τους για να
ικανοποιήσουν τις επιθυμίες των γονιών τους; Η ταινία ακολουθεί τον Άντι και την Τσέρι
σε αυτήν τους την αναζήτηση, κατά τη διάρκεια της οποίας θα συγκρουστούν με τις
ελπίδες των γονιών τους, τους ερωτικούς συντρόφους τους και τους κατά συνθήκη
συντρόφους τους. Μέσα από αυτές ακριβώς τις συναντήσεις, η ταινία παρουσιάζει
τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα οι γκέι στην Κίνα.
Andy devotes his days and nights to looking for a lesbian wife of convenience who
could possibly bear his child; from online search to underground marriage markets,
he is meeting all sorts of girls. Cherry has already married a gay man, but the quest
for a baby proves to be a far more complex challenge. Will Andy and Cherry deny
their own happiness and sexual orientation to satisfy their parents’ wishes? The film
follows Andy and Cherry in their search. Along the way, they clash with their parents’
hopes, their love partners and the partners of convenience. It is through these encounters that the film lays bare the challenges that confront gay people in China today.

Σοφία Λουβαρά
Sophia Luvarà
Ολλανδία/
The Netherlands
2015

Φιλμογραφία/Filmography
2009 - Lost in Shanghai (μμ/short)
2010 - Pixelated relations (μμ/short)
2011 - Road to Fureidis (μμ/short)
2011 - The Great Mafia Orange Squeeze (μμ/short)
2015 - Inside The Chinese Closet
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Inside the Chinese Closet
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A Second Chance
Η δεύτερη ευκαιρία

«Βγαίνεις στο προαύλιο. Στο ένα παγκάκι κάποιοι κρατούμενοι συζητάνε για το πώς θα
παρανομήσουν, όταν θα βγούνε, δίχως να τους πιάσουν. Στο άλλο μιλάνε για πρέζα, στο
παρ' άλλο μιλάνε για τα καλάσνικοφ και ξαφνικά διακρίνεις εκεί πέρα πίσω, ένα τεράστιο
Λιθουανό μαζί με κάνα-δυό παραπλήσιους τύπους να παίζουνε σκάκι...», αφηγείται ένας
κρατούμενος δάσκαλος μουσικής στις φυλακές ανηλίκων Αυλώνα. Υπάρχει στην αληθινή
ζωή μια δεύτερη ευκαιρία; Ένας έφηβος από τη Λιθουανία βρίσκεται κρατούμενος στις
φυλακές ανηλίκων μιας άγνωστης χώρας που δεν έχει ξαναδεί, ούτε μιλάει τη γλώσσα της.
Ή θα μείνει στο κελί του παραιτημένος ή θα βρει τρόπο να επαναπροσδιορίσει τη ζωή του.
Στο σχολείο της φυλακής θα προσπαθήσει να μάθει ελληνικά, να ανακαλύψει τα κρυμμένα ταλέντα του κι ίσως μια μέρα να σπουδάσει στο Πολυτεχνείο. Θα τα καταφέρει; Για
τρία χρόνια μέσα από τη φυλακή παλεύει να πετύχει αυτούς τους άπιαστους στόχους
καθώς η κάμερα αποτυπώνει την αγωνία του να ξαναρχίσει τη ζωή του από την αρχή.

Σκηνοθεσία-Σενάριο-Αφήγηση/
Direction-Screenplay-Narration:
Μενέλαος Καραμαγγιώλης/Menelaos Karamaghiolis
Φωτογραφία/Cinematography: Γιώργος Μιχελής/
Yorgos Mihelis
Μοντάζ/Editing: Δημήτρης Πεπονής/Dimitris Peponis
Ήχος/Sound: Στέλιος Μπουζιώτης/Stelios Bouziotis
Παραγωγός/Producer: Μενέλαος Καραμαγγιώλης/
Menelaos Karamaghiolis
Παραγωγή/Production: Pausilypon Films
DCP Έγχρωμο/Color 62’

“You go out in the yard. On a bench, you find some prisoners talking about how they
will break the law without being caught. On other benches, prisoners talk about drugs
and Kalashnikovs. And suddenly, you see a big Lithuanian guy with some other inmates
of the same proportions playing chess...” as a music teacher, held in the Special Youth
Detention Centre in Avlona, Greece, narrates. Is there really a second chance in real life?
A young man from Lithuania finds himself prisoner in a youth detention center, in a
foreign and unknown country to him, where he doesn't even talk the language. He'll
either stay in his cell and give up everything or he'll find a way to redefine his life. He
may try to learn Greek in the prison's school, discover his hidden talents and study at
the Technical University one day. Will he succeed? For three years, he struggles to fulfil
these unattainable goals, as the camera records his anguish to start his life from scratch.

Επιλεκτική φιλμογραφία/Selected Filmography
1986 - Χαίρε Μαρία/Ave Maria (μμ/short)
1987- Ελαίας Αίγλη/Gloiria Olivae
1989 - Rom
1999 - Black Out (μυθοπλασίας/fiction)
2011 - J.A.C.E. (μυθοπλασίας/fiction)
2011-2016 - Συναντήσεις με αξιοσημείωτους ανθρώπους/Meetings with Remarkable People
2014 - Γκολ στη φτώχεια/Κιck Out Poverty
2015 - Μίλαντ, ο πλανήτης Μου.../Milad – Μy Planet
2016 - Η δεύτερη ευκαιρία/A Second Chance

Μενέλαος Καραμαγγιώλης
Menelaos Karamaghiolis
Ελλάδα/Greece
2016
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Σκηνοθεσία-Σενάριο/Direction-Screenplay: Hrvoje Mabić
Φωτογραφία/Cinematography: Bojana Burnać, Almmir Fakić
Μοντάζ/Editing: Žarko Korać, Hrvoje Mabić
Ήχος/Sound: Dubravka Premar
Μουσική/Music: Marko Mihalinec, Petar Šimunić
Παραγωγοί/Producers: Morana Komljenović,
Iva Tkalec, Magdalena Petrović
Παραγωγή/Production: Fade in, Croatia
T. +38 514 667 817
F. +38 514 667 815
office@fadein.hr www.fadein.hr
DCP Έγχρωμο/Color 94 ‘

Χρβόγε Μάβιτς
Hrvoje Mabić
Κροατία/Croatia
2015

Ύστερα απ’ ό,τι πέρασε, η Άνα λαχταρά ένα κορίτσι που δεν θα τη θεωρεί τρελή λόγω
της μετατραυματικής αγχώδους διαταραχής της. Και τα βρίσκει όλα αυτά στη Μαρτίνα,
τη νέα της αγάπη με την οποία σχεδιάζει να παντρευτεί. Ωστόσο, η τεράστια υπομονή
της Μαρτίνα εξαντλείται με τον καιρό, καθώς βλέπει την Άνα να δίνει μεγαλύτερη
σημασία στο τραυματικό παρελθόν της παρά στη ζωή που μοιράζονται. Μια ταινία
για την αγάπη, την προδοσία, την εκδίκηση και τη συγχώρεση.
After all she went through, Ana longs for a girl who won’t think of her as insane
because of her PTSD condition. She finds all that in Martina, her new love whom she
plans the wedding with. However, Martina’s huge patience wanes with time as she
finds Ana more obsessed with her traumatic past than with the life they’re sharing
together. Α film about love, betrayal, revenge and forgiveness.

Φιλμογραφία/Filmography
2013 - 4. Majmun/4th monkey
2015 - Bolesno/Sick
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Starless Dreams

Όνειρα δίχως άστρα/Royahaye Dame Sobh
Η ταινία ακολουθεί μία ομάδα ανήλικων κοριτσιών που βρίσκονται σε αναμορφωτήριο
για διάφορους λόγους, από ναρκωτικά και τράφικινγκ, μέχρι μικροκλοπές και φόνο.
Προοδευτικά μαθαίνουμε τι τις οδήγησε εδώ. Παρόλο που βαριούνται τη ζωή τους
στο αναμορφωτήριο, τρέμουν στην ιδέα τού τι μπορεί να τους συμβεί όταν βγουν
από αυτό. Καθώς πλησιάζει η Πρωτοχρονιά, όλες ελπίζουν ότι θα μπορέσουν να τη
γιορτάσουν με την οικογένειά τους.
The film follows a group of under 18-year-old girls taken into care for a variety of reasons ranging from drug dealing and trafficking, to pick-pocketing and manslaughter.
We gradually get to know what brought them there. Though bored with their incarcerated life, they are, nevertheless, scared about what might happen to them once
outside. As the New Year approaches they all hope to celebrate it with their families.

Φιλμογραφία/Filmography
2000 - My Mother’s Home, Lagoon
2002 - I Can’t Remember Anything About Afghanistan (μμ/short)
2004 - The Other Side of Burka
2005 - Maryam of Hengam Island (μμ/short)
2007 - It’s Always Late for Freedom
2011- The Last Days of Winter
2015 - Royahaye Dame Sobh/Starless Dreams

Σκηνοθεσία-Direction/Σενάριο-Screenplay:
Mehrdad Oskouei
Φωτογραφία/Cinematography: Mohammad Hadadi
Μοντάζ/Editing: Amir Adib Parvar
Ήχος/Sound: Mahdi Karimi, Hossein Mahdavi
Μουσική/Music: Afshin Azizi
Παραγωγός/Producer: Mehrdad Oskouei
Παραγωγή/Production: Oskouei Film Production, Iran
HD Έγχρωμο/Color 77’
Βραβεία/Awards
Βραβείο «Αληθινό Όραμα»/True Vision Award
– True/False IFF 2015, USA

Μεχράντ Οσκουέι
Mehrdad Oskouei
Ιράν/Iran
2015
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World Sales
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Παγκόσμια πρεμιέρα/World Premiere

Σκηνοθεσία/Direction: Güner Yasemin Balci
Φωτογραφία/Cinematography: Yoliswa von Dallwitz,
Susanna Salonen
Μοντάζ/Editing: Lena Rem
Ήχος/Sound: Ulla Kösterke
Μουσική/Music: Martina Eisenreich
Παραγωγός/Producer: Andrea Ufer
Παραγωγή/Production: Hanfgarn &
Ufer Filmproduktion, Germany
Τ. +49 30 8485 5016
ufer@hu-film.de
www.hu-film.de
ProRes Έγχρωμο/Color 86’

Πολλά από αυτά που θεωρούμε προβλήματα των Μουσουλμάνων μεταναστών –π.χ.
η καταπίεση των γυναικών, η φαλλοκρατική συμπεριφορά και η ροπή των ανδρών
προς τη βία, οι αναγκαστικοί γάμοι και η κακοποίηση για λόγους τιμής– έχουν τις
ρίζες τους στο βασικό θέμα ολόκληρου του ισλαμικού κόσμου: τη δαιμονοποίηση της
γυναικείας σεξουαλικότητας. «Αν μπορούσαμε να σταματήσουμε την εμμονή με την
παρθενία», λέει η πρωταγωνίστρια Σεϊράν Ατές, «τότε θα έπαυε όλη αυτή η τρέλα».

Γκιουνέρ Γιασεμίν
Μπαλτσί

Φιλμογραφία/Filmography
2010 - Kampf im Klassenzimmer – Deutsche Schüler in der Minderheit/Classroom battle
German students as minority
2011 - Zwischen Sarrazin und Muezzin – Neues aus Neukölln/Between Sarrazin and
Muezzin – News from Neukölln
2011 - Tod einer Richterin – auf den Spuren von Kirsten Heisig/Death of a Judge –
Kirsten Heisig
2013 - Selbsternannte Richter/Self-proclaimed Judges
2015 - Der Jungfrauenwahn/The Virgin Obsession

Güner Yasemin
Balci
Γερμανία-Γαλλία/
Germany-France
2015

Much of what is seen as Muslim immigrant problems – e.g. the suppression of women,
excessively macho attitudes and the propensity for violence amongst men, forced marriages and abuse in the name of honor – has its roots in the core theme of the entire
Islam world: the demonization of female sexuality. “If we could stop the obsession
with virginity,” says protagonist Seyran Ateş, “then all this madness would be over.”
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The Virgin Obsession

Μουσική
Music

Ένα ιδιαίτερα αγαπημένο και δημοφιλές τμήμα του προγράμματος του Φεστιβάλ
Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης – Εικόνες του 21ου αιώνα, όπου νέες μουσικές
τάσεις, βιογραφίες μεγάλων δημιουργών, γνωστών και αφανών καλλιτεχνών,
ανασκοπήσεις και αναλύσεις ξεχωριστών ειδών μουσικής, αλλά και συναυλίες
και παραστάσεις, χαρτογραφούν την παγκόσμια καλλιτεχνική σκηνή και
προσκαλούν κάθε χρόνο το κοινό να την ανακαλύψει.

A much loved and very popular segment of the program of
the Thessaloniki Documentary Festival – Images of the 21st
Century is the one devoted to Music. New trends in music,
biographies of known and unknown artists, retrospectives
of different musical genres and analyses of performances,
as well as concerts, chart the international music scene and
each year invite the audience to discover it.

Παγκόσμια εκμετάλλευση/
World Sales
Films Transit International, Canada
Jan Rofekamp
T. +1 514 844 3358
F. +1 514 844 7298
janrofekamp@filmstransit.com
www.filmstransit.com

Doc Market Server ID #150
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Björk – The Creative Universe of a Music Missionary
Björk – Το δημιουργικό σύμπαν μιας ιέρειας της μουσικής
Μουσικός, ηθοποιός, επιστήμονας, οραματίστρια, video artist, συνθέτρια και δασκάλα
– η Björk είναι μία από τους πιο πολύπλευρους και επιδραστικούς καλλιτέχνες της
εποχής μας, που καταρρίπτει τα όρια που χωρίζουν τη μία τέχνη από την άλλη και
επαναπροσδιορίζει συνεχώς τη διαδικασία της μουσικής δημιουργίας. Εδώ και τρεις
δεκαετίες και όσο κανένας άλλος, η Björk ξέρει πώς να χρησιμοποιεί τη δύναμη των
εικόνων και τη δική της καλλιτεχνική περσόνα για να εμπνέει αξέχαστα συναισθήματα.
Τα μουσικά της βίντεο είναι μοναδικές συνεργασίες με μια ευρεία γκάμα καλλιτεχνών
και σημεία αναφοράς στον κόσμο της βίντεο αρτ. Η οραματίστρια καλλιτέχνις γιόρτασε τα 50ά γενέθλιά της το 2015 και τιμήθηκε με μια μεγάλη αναδρομική έκθεση
στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης.

Σκηνοθεσία/Direction: Tita von Hardenberg
Φωτογραφία/Cinematography: Alexander Seidenstücker
Μοντάζ/Editing: Marek Weinhold, Zylke Wesendorf
Ήχος/Sound: Tobias Winkel
Μουσική/Music: Björk
Παραγωγός/Producer: Anahita Nazemi
Παραγωγή/Production: Kobalt Productions, Germany
T. +49 30 240 8960
F. +49 30 240 89612
produktion@kobalt.de www.kobalt.de
ProRes Έγχρωμο/Color 52’

Musician, actress, scientist, visionary, video artist, composer and educator – Björk
is one of the most versatile and influential artists of our time, tearing down the
limits of art genres and constantly redefining the process of creating music. For
three decades now and like no other, Björk knows how to use the power of images
and her own art persona to inspire unforgettable emotions. Her music videos are
unique collaborations with a wide range of artists and are reference milestones in
the video art world. The visionary artist celebrated her 50th birthday in 2015 and
was honored with a large retrospective at the Museum of Modern Art in New York.

Επιλεκτική φιλμογραφία/Selected Filmography
2015 - Bjork – The Creative Universe of a Music Missionary

Τίτα φον Χάρντενμπεργκ
Tita von Hardenberg
Γερμανία/Germany
2015

Παγκόσμια εκμετάλλευση/
World Sales
Plaesion Film + Vision, Austria
Peter Janecek
T. +43 660 213 69 66
press@plaesion.com
www.plaesion.com

Doc Market Server ID #244

Σκηνοθεσία-Σενάριο/
Direction-Screenplay: Stephanus Domanig
Φωτογραφία/Cinematography: Birgit Guðjónsdóttir
Μοντάζ/Editing: Julia Drack
Ήχος/Sound: Franz Moritz
Μουσική/Music: Alberta Hunter, Nina Simone,
Sarah Vaughan, Carole Alston
Παραγωγοί/Producers: Alexander Reindl, Peter Janecek
Παραγωγή/Production: Plaesion Film + Vision e.U.,
Austria & Seven Film- und Postproduction GmbH, Austria
T. +43 1 503 6188
office@sevenproduction.com
www.sevenproduction.com
DCP Έγχρωμο/Color 94’

Στέφανους Ντόμανιχ
Stephanus Domanig
Αυστρία/Austria
2015

Με μια πρώτη ματιά, πρόκειται για μια μουσική ταινία, ένα κινηματογραφικό ταξίδι
στην εποχή της τζαζ, με μια ελκυστική, φιλομαθή οδηγό, την Κάρολ Άλστον, που ζει τη
τζαζ με πεποίθηση. Η Κάρολ, η οποία κατάγεται από την Ουάσινγκτον, ζει στη Βιέννη
εδώ και σχεδόν 30 χρόνια . Η τραγουδίστρια ξεκινά ένα ταξίδι για να κάνει έρευνα για
μια παράσταση σχετικά με τα μουσικά της είδωλα: τις υπέροχες, ιστορικές «Μεγάλες
Αδελφές» τις Αλμπέρτα Χάντερ, Σάρα Βων και Νίνα Σιμόουν. Σταδιακά η ταινία μετατρέπεται σε αποστολή που παίρνει απρόσμενες διαστάσεις. Μέσα από την αναζήτηση
των απαρχών της τζαζ, προκύπτει μια σύνθετη κοινωνικοπολιτική συζήτηση για τα
θέματα της δουλείας, του σεξισμού και του ρατσισμού. Οι σκηνές στη Νέα Ορλεάνη,
στο Δέλτα του Μισισιπή και στη Νέα Υόρκη συνδέονται με τη μουσική πάνω στη βιεννέζικη σκηνή και η έρευνα γίνεται ένα με την παράσταση. Η ιστορία της μουσικής
συναντά το παρόν.
At first glance, it is a musical film, a cinematic journey through the jazz age, with a
charming, inquisitive guide, Carole Alston, who lives jazz with conviction. Carole, who
comes from Washington DC, has been living in Vienna for almost 30 years. The singer
sets out on a research trip for a stage show concerning her jazz icons, the brilliant,
historical “Big Sisters”: Alberta Hunter, Sarah Vaughan and Nina Simone. Little by
little, the film becomes an expedition, which ventures into unexpected dimensions.
On the search for the origins of jazz, a complex socio-political discussion emerges
on the issues of slavery, sexism and racism. The scenes in New Orleans, Mississippi
Delta and New York are linked to the music on the stage in Vienna, and the research
is interwoven with the show. Music history meets the present.

Επιλεκτική φιλμογραφία/Selected Filmography
2000 - Jago
2003 - Ballet
2007 - Gipfel der Genüsse
2013 - Just Ballet
2015 - For my sisters
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For My Sisters

Παγκόσμια εκμετάλλευση/
World Sales
Eye Steel Film, Canada
Bob Moore
T.+1 514 937 4893
F. +1 514 313 9364
bob@eyesteelfilm.com
www.eyesteelfilm.com
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I Am the Blues
Είμαι τα μπλουζ

Η ταινία οδηγεί το κοινό σε ένα μουσικό ταξίδι μέσα από τους βάλτους της Λουιζιάνα,
τα πρόχειρα στημένα μπαρ στο Δέλτα του Μισισιπή και τα λουσμένα στο φεγγαρόφωτο μπάρμπεκιου στο Χιλ Κάντρι του βόρειου Μισισιπή. Επισκεπτόμαστε τους τελευταίους πραγματικούς δαίμονες των μπλουζ, πολλοί από τους οποίους είναι σήμερα
πάνω από 80 ετών, συνεχίζουν να ζουν στον βαθύ Νότο, δουλεύουν χωρίς μάνατζερ
και περιοδεύουν στα παραδοσιακά αφροαμερικανικά στέκια της σκηνής του Chitlin’
Circuit. Ας αφήσουμε τους Μπόμπι Ρας, Μπάρμπαρα Λιν, Χένρι Γκρέι, Κάρολ Φραν,
Λέιζι Λέστερ, Μπίλμπο Γουόκερ, Αρ Ελ Μπόις, Τζίμι «Ντακ»Χολμς, Λιλ Μπακ Σίνεγκαλ,
Ελ Σι Άλμερ και τους φίλους τους να ξυπνήσουν τη μελαγχολία των μπλουζ μέσα μας.

Σκηνοθεσία-Σενάριο/Direction-Screenplay: Daniel Cross
Φωτογραφία/Cinematography: John Price
Μοντάζ/Editing: Ryan Mullins
Ήχος/Sound: Emmet Henchey
Μουσική/Music: Kim Ho
Παραγωγός/Producer: Daniel Cross, Bob Moore
Παραγωγή/Production: Eye Steel Film, Canada
HD Έγχρωμο/Color 103’

The film takes the audience on a musical journey through the swamps of the Louisiana Bayou, the juke joints of the Mississippi Delta and Moonshine soaked BBQs
in the North Mississippi Hill Country. Visiting the last original blues devils, many in
their 80’s, still living in the deep south, working without management and touring
the Chitlin’Circuit. Let Bobby Rush, Barbara Lynn, Henry Gray, Carol Fran, Lazy Lester,
Bilbo Walker, RL Boyce, Jimmy “Duck” Holmes, Lil Buck Sinegal, LC Ulmer and their
friends awaken the blues in all of us.

Επιλεκτική φιλμογραφία/Selected Filmography
2016 - I Am the Blues

Ντάνιελ Κρος
Daniel Cross
Καναδάς/Canada
2016

Παγκόσμια εκμετάλλευση/
World Sales
Doc & Film International, France
Hannah Horner
Τ. +33 1 4277 5687
F. +33 1 4277 3656
h.horner@docandfilm.com
www.docandfilm.com
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Διεθνής πρεμιέρα/International Premiere

Σκηνοθεσία-Σενάριο/Direction-Screenplay:
Fleur Beemster, Elise Roodenburg
Φωτογραφία/Cinematography: Fleur Beemster
Μοντάζ/Editing: Fleur Beemster, Elise Roodenburg
Ήχος/Sound: Ward Trommelen, Rob Kanters
Παραγωγοί/Producers: Fleur Beemster, Elise Roodenburg
DCP Έγχρωμο/Color 68’

Ένα ντοκιμαντέρ για την αγάπη και τις σχέσεις στον κόσμο του εξαιρετικά δημοφιλούς
«favela funk»: της πορνογραφικής μουσικής των υποβαθμισμένων περιοχών του Ρίο ντε
Τζανέιρο. Το ντοκιμαντέρ δείχνει την αντίληψη των νέων που ζουν στις φαβέλες και προσπαθεί να βρει τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στους στίχους της μουσικής τους και της
προσωπικής, καθημερινής (ερωτικής) ζωής τους, όπου κυριαρχεί μια ανεξέλεγκτη υποκουλτούρα ναρκωτικών, βίας και σεξ. Μια διορατική ματιά στη σύγχρονη βραζιλιάνικη
μουσική του περιθωρίου και στις αντίστοιχες σεξουαλικές πεποιθήσεις της, που δείχνει
και την αναζήτησή της για πίστη, ελπίδα και αγάπη.
A documentary about love and relationships in the world of the extremely popular 'favela
funk': pornographic music from Rio de Janeiro's deprived neighborhoods. The documentary shows the perspective of the favela youth and aims to find the relation between the
favela funk lyrics and their personal, daily (love) lives, dominated by a lawless subculture
of drug gangs, violence and sex. An insight in the current Brazilian underground music and
its respective sexual values, but it also shows a search for faith, hope and love.

Φιλμογραφία Φλερ Μπέεμστερ & Ελίζε Ρόοντενμπουργκ/
Filmography Fleur Beemster & Elise Roodenburg
2015 - Inside the Mind of Favela Funk

Φλερ Μπέεμστερ
Fleur Beemster
Ελίζε
Ρόοντενμπουργκ
Elise
Roodenburg
Ολλανδία/
The Netherlands
2015
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Inside the Mind of Favela Funk

Παγκόσμια εκμετάλλευση/
World Sales
Content Media, USA
www.contentmediacorp.com
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Janis: Little Girl Blue

Τζάνις: Το κορίτσι τραγουδάει τα μπλουζ
Η Τζάνις Τζόπλιν είναι μία από τις μεγαλύτερες και εμβληματικότερες τραγουδίστριες
του ροκ εν ρολ όλων των εποχών, μια τραγική και παρεξηγημένη φιγούρα που συγκίνησε εκατομμύρια ακροατές και χάραξε νέους δημιουργικούς δρόμους πριν πεθάνει το 1970 σε ηλικία 27 ετών. Η υποψήφια για Όσκαρ σκηνοθέτρια Έιμι Μπεργκ
εξετάζει σε βάθος την ιστορία της Τζόπλιν, για πρώτη φορά στον κινηματογράφο,
παρουσιάζοντας ένα τρυφερό και διορατικό πορτρέτο μιας περίπλοκης, δυναμικής
και συχνά καταπιεσμένης καλλιτέχνιδας.
Janis Joplin is one of the most revered and iconic rock & roll singers of all time, a
tragic and misunderstood figure who thrilled millions of listeners and blazed new
creative trails before her death in 1970 at age 27. Oscar-nominated director Amy
Berg examines Joplin’s story in depth for the first time on film, presenting an intimate and insightful portrait of a complicated, driven, often beleaguered artist.

Επιλεκτική φιλμογραφία/Selected Filmography
2006 - Deliver Us from Evil
2012 - West of Memphis
2014 - An Open Secret/Κοινό μυστικό
2015 - Janis: Little Girl Blue
2015 - Prophet’s Prey

Σκηνοθεσία/Direction: Amy J. Berg
Αφήγηση/Narration: Chan Marshall (aka Cat Power)
Φωτογραφία/Cinematography: Jenna Rosher,
Paula Huidobro, Francesco Carrozzini
Μοντάζ/Editing: Billy McMillin, Garret Price, Joe Beshenkovsky
Ήχος/Sound: Shie Rozow
Μουσική/Music: Joel Shearer
Παραγωγοί/Producers: Alex Gibney, Amy J. Berg,
Jeff Jampol, Katherine LeBlond
Παραγωγή/Production: Disarming Films, USA
DCP Έγχρωμο-Ασπρόμαυρο/Color-B&W 103’

Έιμι Τζ. Μπεργκ
Amy J. Berg
ΗΠΑ/USA
2015

Παγκόσμια εκμετάλλευση/
World Sales
Submarine Entertainment, USA
T. +1 212 625 1410
F. +1 212 625 9931
info@submarine.com
www.submarinedeluxe.com

Σκηνοθεσία/Direction: Barbara Kopple
Φωτογραφία/Cinematography: Gary Griffin,
Tony Hardmon, Kyle Kibbe
Μοντάζ/Editing: Jean Tsien, Anne Fratto
Ήχος/Sound: Jonathan Jackson, David Cassidy, Michael Jones
Μουσική/Music: Sharon Jones & The Dap-Kings
Παραγωγός/Producer: Barbara Kopple
Παραγωγή/Production: Cabin Creek Films, USA
Τ. +1 212 343 2545 F. +1 212 343 2585
cabincreekfilms@aol.com
HDCam Έγχρωμο-Ασπρόμαυρο/Color-B&W 94’

Μπάρμπαρα Κοπλ
Barbara Kopple
ΗΠΑ/USA
2015

Τα όνειρα δεν έχουν ημερομηνία λήξης, αλλά κάποιες φορές αναβάλλονται για αργότερα. Η ταινία παρακολουθεί την ταλαντούχα και εξωστρεφή σόουλ τραγουδίστρια της
υποψήφιας για βραβείο Γκράμι R&B μπάντας Sharon Jones & the Dap-Kings κατά τη
διάρκεια της πιο δύσκολης χρονιάς της ζωής της. Αντιμέτωπη με μια διάγνωση καρκίνου και γεμάτη αμφιβολίες για τον εαυτό της, προσπαθεί να ξαναβρεί τη φωνή της
και να σώσει μία καριέρα που της διέφευγε για 50 χρόνια.
Dreams never expire, but sometimes they are deferred. Miss Sharon Jones! tracks the
talented and gregarious soul singer of the Grammy-nominated R&B band Sharon Jones
& the Dap-Kings during the most challenging year of her life. Confronting a cancer
diagnosis and her own self doubts, she works to again find her voice and salvage the
career that once eluded her for 50 years.

Επιλεκτική φιλμογραφία/Selected Filmography
1976 - Harlan County
1990 - American Dream/Αμερικάνικο όνειρο
1994 - Century of Women (TV)
1997 - Wild Man Blues
2000 - My Generation
2005 - Dixie Chicks: Shut Up and Sing/Dixie Chicks: σκάστε και τραγουδήστε (συν-σκηνοθεσία:
Cecilia Peck)
2009 - Woodstock: Now and Then (TV)
2011 - A Force of Nature
2013 - Running from Crazy/Αποφεύγοντας την τρέλα
2015 - Miss Sharon Jones!
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Miss Sharon Jones!

Παγκόσμια εκμετάλλευση/
World Sales
The Film Sales Company, USA
Lucas Verga
T. +1 212 481 5020
lucas.verga@filmsalescorp.com
www.filmsalescorp.com
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Orion: The Man Who Would Be King

Οράιον: Ο άνθρωπος που θα γινόταν βασιλιάς
Δύο χρόνια μετά τον θάνατο του Έλβις Πρίσλεϊ, μια ανεξάρτητη δισκογραφική εταιρεία ξεκίνησε την προώθηση ενός μασκοφόρου τραγουδιστή ονόματι Οράιον, η
απόκοσμη φωνή του οποίου έκανε πολλούς να πιστέψουν πως o «Βασιλιάς» ήταν
ακόμη ζωντανός. Σε αυτήν την απίστευτα διασκεδαστική ταινία αποκαλύπτεται η
πραγματική ιστορία αυτού του μασκοφόρου άντρα.
Two years after the death of Elvis Presley, an independent record label began promoting a mask singer named Orion whose uncanny voice led many to believe “The
King” was still alive. The true story of that masked man is revealed in this wildly
entertaining film.

Φιλμογραφία/Filmography
2008 - Goth Cruise
2011 - Sound it Out
2013 - The Great Hip Hop Hoax/Η μεγάλη φάρσα του χιπ χοπ
2014 - Pantomime
2015 - Orion: The Man Who Would Be King

Σκηνοθεσία-Σενάριο/Direction-Screenplay: Jeanie Finlay
Φωτογραφία/Cinematography: Mark Bushnell,
Stewart Copeland, Roger Knott-Fayle, Steven Shell
Μοντάζ/Editing: Lucas Roache
Ήχος/Sound: Pip Norton, Anna Sulley
Παραγωγοί/Producers: Jeanie Finlay, Dewi Gregory
Παραγωγή/Production: Glimmer Films, USA
DCP Έγχρωμο/Color 86’
Βραβεία/Awards
Βραβείο «Discovery»/Discovery Award –
British Independent Film Awards 2015, UK

Τζίνι Φίνλεϊ
Jeanie Finlay
Μεγ. Βρετανία-Ισραήλ/
UK-Israel
2015

Παγκόσμια εκμετάλλευση/
World Sales
Autlook Filmsales, Austria
Andrea Hock
T. +43 720 34 69 34
andrea@autlookfilms.com
www.autlookfilms.com
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Σκηνοθεσία/Direction: Sharmeen Obaid-Chinoy,
Andy Schocken
Φωτογραφία/Cinematography: Asad Faruqi
Μοντάζ/Editing: Flávia de Souza
Ήχος/Sound: Wasif Arshad
Μουσική/Music: Sachal Studios & The Jazz at
Lincoln Center Orchestra,
featuring Wynton Marsalis
Παραγωγοί/Producers: Sharmeen Obaid-Chinoy,
Andy Schocken
Παραγωγή/Production: Ravi Films, Pakistan
T. +92 213 565 1821
sharmeenochinoy@gmail.com
DCP Έγχρωμο /Color 82’

Φιλμογραφία Σαρμίν Ομπαΐντ-Σινόι & Άντι Σόκεν/
Filmography Sharmeen Obaid-Chinoy
2015 - Song of Lahore

Η Λαχόρη υπήρξε κέντρο μουσικού πολιτισμού μέχρι που η μουσική θεωρήθηκε
αμαρτία, όταν επιβλήθηκε ο νόμος της Σαρία το 1977. Οι μουσικοί άρχισαν να διαβάλλονται και η μουσική απαγορεύτηκε στους ιδιωτικούς χώρους. Όταν οι απαγορεύσεις
χαλάρωσαν, μια εκπληκτική ηχογράφηση του «Take Five» γίνεται viral και ο θρύλος
της τζαζ Ουίντον Μαρσάλις προσκαλεί διάφορους Πακιστανούς μουσικούς να εμφανιστούν στο Lincoln Center. Ο Άντι Σόκεν και η βραβευμένη με Όσκαρ Σαρμίν Ομπαΐντ
διηγούνται μια ιστορία διαφορετικού είδους για το Πακιστάν – μια ιστορία για τους
ανθρώπους του, και όχι για την πολιτική του, και το πώς η μουσική έχει την ικανότητα
να φέρνει κοντά ανθρώπους από πολύ διαφορετικές κουλτούρες.
The town of Lahore was a center of musical culture – until music was considered
sinful under Sharia law in 1977. Musicians were partly vilified and music was banned
into private homes. After restrictions eased, an amazing recording of “Take Five” goes
viral and several Pakistani musicians are invited by jazz legend Wynton Marsalis to
perform at Lincoln Center. Andy Schocken and Academy awarded Sharmeen Obaid
tell a different kind of story about Pakistan – a story about its people, not its politics and how music has the ability to bring people together across cultural divides.

Σαρμίν
Ομπαΐντ-Σινόι
Sharmeen ObaidChinoy
Άντι Σόκεν
Andy Schocken
Πακιστάν-ΗΠΑ/
Pakistan-USA
2015
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Song of Lahore

Τέχνες
Arts

Θέατρο, χορός, ζωγραφική, φωτογραφία. Όταν οι τέχνες εκφράζονται μέσα από το
ντοκιμαντέρ, η απήχησή τους δυναμώνει. Οι ταινίες του τμήματος αποκαλύπτουν
τα μυστικά των τεχνών, προσφέρουν αισθητική απόλαυση και αναδεικνύουν το
εύρος της καλλιτεχνικής δημιουργίας σε όλες τις εκφάνσεις της.
Theater, dance, painting, photography. When the arts are
expressed through a documentary they resonate with a wider
audience. The films of this segment reveal the secrets of the
arts, offer aesthetic delight and underscore the breadth of
artistic creation in all its manifestations.

Παγκόσμια εκμετάλλευση/
World Sales
Ekim Medya Co., Turkey
Suraj Sharma
T. +90 53 7768 1441
suraj_s_99@yahoo.com
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Τhe Εye of Ιstanbul

Τα μάτια της Πόλης/Istanbul’un gözü
Η ιστορία του Αρά Γκιουλέρ, του θρυλικού Τουρκοαρμένιου φωτογράφου ο οποίος,
στα 87, παραμένει ένας σύνθετος και αξέχαστος χαρακτήρας: οξυδερκής, ασεβής,
πνευματώδης και φιλοσοφημένος. Υπήρξε μία από τις σημαντικότερες μορφές που
αποτύπωσαν τη ζωή των ανθρώπων και σημαντικά ιστορικά γεγονότα μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στην Κωνσταντινούπολη και την Τουρκία. Παρ’ όλα αυτά,
το αρχείο του δεν άνοιξε ποτέ σε μελετητές, αλλά παραμένει στοιβαγμένο σε κουτιά
στο γραφείο του. Στενός φίλος του Ανρί-Καρτιέ Μπρεσόν, ο Αρά πιστεύει επίσης ότι
πρέπει να εστιάζουμε στην ανθρώπινη αλληλεπίδραση την αποφασιστική στιγμή.
Το ντοκιμαντέρ παρακολουθεί τον Αρά καθώς προετοιμάζεται για την αναδρομική
έκθεσή του. Θυμάται τις ιστορίες που κρύβονται πίσω από τις πλέον εμβληματικές
φωτογραφίες του, κάνοντάς τες έτσι ακόμη πιο ζωντανές.
The story of Ara Güler, the legendary Turkish-Armenian photographer, who even
at the age of 87, remains a complex and unforgettable character; he is still sharp,
irreverent, witty and philosophical. He has been a key figure in capturing the lives
of people and major historical events post World War II in Istanbul and Turkey. His
archive, however, has never been opened up to scholars but instead remains crammed
into boxes in his private office. A close friend of Henri-Cartier Bresson, Ara, too, is a
strong believer in making human interaction the focus and the in the decisive moment. The documentary follows Ara as he prepares for his retrospective exhibition. He
recalls the stories behind his most iconic images, thus adding even more life to them.

Σκηνοθεσία/Direction: Fatih Kaymak, Binnur Karaevli
Σενάριο-Screenplay: Ahsen Diner, Binnur Karaevli
Φωτογραφία/Cinematography: Zafer Bir
Μοντάζ/Editing: Engin Yildiz
Ήχος/Sound: Salih Yavuz
Μουσική/Music: Derya Turkan
Παραγωγός/Producer: Umran Safter
Παραγωγή/Production: Rainmaker Co. & Ekim Medya, Turkey
T. +90 53 3572 3340
umransafter@yahoo.com www.ekimmedya.com
HDCam Έγχρωμο/Color 60’
Επιλεκτική φιλμογραφία Μπινούρ Καράεβλι/
Selected Filmography Binnur Karaevli
2001 - Searching for Paradise
2010 - Voices Unveiled: Turkish Women who Dare
2015 - The Eye of Istanbul
Φιλμογραφία Φατίχ Καϊμάκ/
Filmography Fatih Kaymak
2003 - Voice of Sinan
2015 - The Eye of Istanbul

Μπινούρ Καράεβλι
Binnur Karaevli
Φατίχ Καϊμάκ
Fatih Kaymak
Τουρκία/Turkey
2015

Παγκόσμια εκμετάλλευση/
World Sales
Pavleye Art And Culture,
Czech Republic
Jozef Pavleye
T. +420 731 151 121
jozef@pavleye.com
www.pavleyeartandculture.com
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Παγκόσμια πρεμιέρα/World Premiere

Το Watermill Center, «εργαστήριο για την τέχνη της περφόρμανς» θεωρείται ένα από
τα πιο φιλόδοξα έργα τέχνης του Ρόμπερτ Oυίλσον: εκεί συγκεντρώνει κάθε χρόνο
περίπου εκατό νέους καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο, τους οποίους στη συνέχεια
«σκηνοθετεί» για 50 ημέρες κατά τη διάρκεια του θερινού προγράμματος Watermill
Summer Program. Για πρώτη φορά το 2014, ο Ουίλσον έδωσε την άδεια σε ένα
κινηματογραφικό συνεργείο να αποτυπώσει την εξαιρετική δημιουργική ζύμωση
του προγράμματος, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα ήταν απλοί παρατηρητές, αλλά
ότι θα συμμετείχαν ενεργά στον καλλιτεχνικό πυρετό και στην καθημερινή ζωή της
κοινότητας. Εκατοντάδες ώρες υλικού από τα γυρίσματα, μαρτυρίες από τις πρόβες
και εικόνες από την καρδιά αυτού του εκπληκτικού καλλιτεχνικού περιβάλλοντος θα
δώσουν ζωή σε ένα μοναδικό τεκμήριο της ασταμάτητης δημιουργικής ροής που
χαρακτηρίζει όλα τα έργα του Ρόμπερτ Ουίλσον.
The Laboratory for Performance – Watermill Center is considered as one of the most
ambitious works of art by Robert Wilson: It’s there that every year he gathers almost
a hundred young artists from all over the world, whom he then directs, or “stages,”
during the 50 days of the Watermill Summer Program. For the very first time in 2014,
Wilson has authorised a cinematographic crew to film the exceptional creative ferment
of the program. The only condition was that they were not mere observers, but also
active participants, fully immerged in the artistic effervescence and integrated in the
everyday life of the community. The hundreds of hours of raw footage, testimonies
from rehearsals and images from the very heart of the amazing artistic environment
will mutually inform each other to give birth to a unique document on the relentless
creative flurry, underlying all Robert Wilson’s works.

Γιάκουμπ Γιαν
Jakub Jahn
ΗΠΑ-Τσεχία/
USA-Czech Republic
2016

Φιλμογραφία/Filmography
2016 - A Living Space – One Season at Robert Wilson’s Watermill Center
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Σκηνοθεσία-Σενάριο/Direction-Screenplay: Jakub Jahn
Φωτογραφία/Cinematography: David Markovic
Μοντάζ/Editing: Jakub Jahn
Ήχος-Μουσική/Sound-Music: Jan Sikl
Παραγωγός/Producer: Jozef Pavleje
Παραγωγή/Production: Pavleye Art And Culture,
Czech Republic
HDCam Έγχρωμο/Color 57’
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A Living Space – One Season at Robert Wilson’s Watermill Center
Ένας ζωντανός χώρος –
Μια εποχή στο Watermill Center του Ρόμπερτ Ουίλσον
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World Sales
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Maiko – Dancing Child
Μάικο – Παιδί που χορεύει
Το πεπρωμένο της Μάικο είχε αποφασιστεί προτού γεννηθεί. Το όνομά της, το Μάικο,
σημαίνει «παιδί που χορεύει». Η μητέρα της, η κινητήριος δύναμη πίσω από την καριέρα της, πούλησε το σπίτι και το αυτοκίνητο της οικογένειας για να στείλει τη δεκατετράχρονη Μάικο στις πιο φημισμένες σχολές χορού της Ευρώπης. Ήξερε ότι δεν
θα μπορούσε να επιστρέψει στην Ιαπωνία έχοντας αποτύχει. Σήμερα, η Μάικο είναι
32 ετών και στο απόγειο της καριέρας της ως πρίμα μπαλαρίνα στο Εθνικό Μπαλέτο
της Νορβηγίας. Η Μάικο δεν είναι πλέον νεαρή χορεύτρια και πολλές ταλαντούχες
νέες χορεύτριες εποφθαλμιούν τη θέση της. Ο ανταγωνισμός γίνεται πιο σκληρός όταν
η Μάικο αποφασίζει να κάνει οικογένεια... Ακολουθούμε τη Μάικο σε μια κρίσιμη
καμπή της ζωής της, όταν αναγκάζεται να πάρει αποφάσεις που θα μπορούσαν να
θέσουν σε κίνδυνο όλους τους καρπούς των κόπων της.

Σκηνοθεσία-Σενάριο/Direction-Screenplay:
Åse Svenheim Drivenes
Φωτογραφία/Cinematography: Håvard Fossum
Ήχος/Sound: Gry Haugholdt, Svenn Jakobsen
Μουσική/Music: The Οpera Orcestra
Παραγωγοί/Producers: Tone Grøttjord, Anita Rehoff Larsen
Παραγωγή/Production: Sant & Usant, Norway
DCP Έγχρωμο/Color 70’

Maiko’s destiny was decided before she was born. Her name Maiko means “dancing
child.” Her mother, the driving force behind her career, sold their house and car to
send 14-year-old Maiko to the most prestigious dancing schools in Europe. She knew
she couldn’t return to Japan as a failure. Today Maiko is 32 on top of her career as
a prima ballerina at the Norwegian National Ballet. Maiko is not a young dancer
anymore and talented newcomers are longing for her position. Competition is getting tougher when Maiko decides to start a family... We follow Maiko at a breaking
point in her life, where she is forced to make decisions that might jeopardize everything she has worked for.

Επιλεκτική φιλμογραφία/Selected Filmography
2015 - Maiko – Dancing Child

Όοσε Σβένχαιμ Ντρίβενες
Åse Svenheim Drivenes
Νορβηγία/Norway
2015

Παγκόσμια εκμετάλλευση/
World Sales
Wide House, France
Dounia Georgeon
T. +33 1 5395 0464
festivals@widehouse.org
www.widehouse.org

Σκηνοθεσία-Σενάριο/Screenplay-Direction:
German Kral
Φωτογραφία/Cinematography: Jo Heim,
Félix Monti
Μοντάζ/Editing: Ulrike Tortora
Ήχος/Sound: Celeste Palma
Μουσική/Music: Luis Borda, Sexteto Mayor,
Gerd Baumann
Παραγωγοί/Producers: Nils Dünker,
Dieter Horres, German Kral
DCP Έγχρωμο/Color 85’

Η Μαρία Νιέβες Ρέχο (80 ετών) και ο Χουάν Κάρλος Κόπες (83 ετών) συναντήθηκαν
όταν ήταν 14 και 17 και χόρευαν μαζί για σχεδόν πενήντα χρόνια. Όλα αυτά τα
χρόνια αγαπούσαν και μισούσαν ο ένας τον άλλο και βιώσαν διάφορους οδυνηρούς
χωρισμούς, αλλά πάντα τα ξανάβρισκαν. Κανένας άλλος άντρας δεν χόρευε σαν τον
Χουαν και καμία άλλη γυναίκα σαν τη Μαρία! Κάποια στιγμή, εκείνος την άφησε για
τα καλά για μια γυναίκα 20 χρόνια νεώτερη, με την οποία απέκτησε δύο παιδιά. Τώρα,
στο τέλος της ζωής τους, ο Χουάν και η Μαρία θέλουν να μιλήσουν ανοιχτά για την
αγάπη, το μίσος και το πάθος τους. Διηγούνται την ιστορία τους σε μια ομάδα νέων
χορευτών και χορογράφων του ταγκό από το Μπουένος Άιρες, που μετατρέπουν τις
πιο ωραίες, τις πιο συγκινητικές και δραματικές στιγμές της ζωής τους σε απίστευτες
χορογραφίες ταγκό.
María Nieves Rego (80) and Juan Carlos Copes (83) met when they were 14 and 17,
and they danced together for nearly fifty years. In all those years they loved and
hated each other and went through several painful separations but always got back
together. No other man danced like Juan and no other woman danced like María!
Eventually, he left her for good for a woman 20 years younger, with whom he fathered
two children. Now, at the end of their lives, Juan and María are willing to open up
about their love, their hatred, and their passion. Juan and María tell their story to a
group of young tango dancers and choreographers from Buenos Aires, who transform the most beautiful, moving and dramatic moments of Juan and María’s lives
into incredible tango-choreographies.

Χέρμαν Κραλ
German Kral
Γερμανία-Αργεντινή/
Germany-Argentina
2015

Φιλμογραφία/Filmography
1996 - Tango Βerlin (μμ/short)
2000 - Bernd eichinger, when life becomes film
2004 - Música cubana
2008 - El último aplauso/The Last Applause
2015 - Un tango más/Our Last Tango
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Our Last Tango
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Varicella
Βαριτσέλα

Δύο ταλαντούχες αδελφές, η Νάστια, δεκατριών, και η Πολίνα, εφτά, φοιτούν στη
σπουδαιότερη ακαδημία ρωσικού μπαλέτου αφού επελέγησαν μεταξύ 5500 παιδιών.
Ένα πορτρέτο της γεμάτης τρυφερότητα και εμπιστοσύνη σχέσης των δύο αδελφών,
που μοιράζονται ένα μεγάλο όνειρο: να γίνουν σολίστ του μπαλέτου, πλήρως αφοσιωμένες στο εξάωρο καθημερινό τους πρόγραμμα στην ακαδημία.
Two talented sisters Nastia (13) and Polina (7) study in the most prestigious Academy
of Russian ballet after being selected from 5,500 kids. The film portrays the tender
and trustful relationship of the sisters, who share one big dream: to become a soloist
ballet dancer. They are fully devoted to their 6 hours daily training at the Academy.

Σκηνοθεσία/Direction: Viktor Kossakovsky
Φωτογραφία/Cinematography: Ben Berhard
Μοντάζ/Editing: Vlad Grishin
Ήχος/Sound: Sasha Dudarev
Μουσική/Music: Ivan Bessonov, Elvira Kobtzeva,
Elena Miltz, Leonid Levashkevich, Jean-Babtise Lully,
Cziffra Gyoögy
Παραγωγός/Producer: Anita Rehoff Larsen
& Tone Grøttjord-Glenne
Παραγωγή/Production: Sant & Usant, Norway
T. +47 9503 3305 post@santogusant.no
www.santogusant.no
HD Έγχρωμo/Color 25’
Βραβεία/Awards
Εύφημος Μνεία του Διαγωνιστικού Προγράμματος Kids & Docs/
Honorable Mention, Competition for Kids & Docs –
International Documentary Festival Amsterdam 2015,
The Netherlands

Επιλεκτική φιλμογραφία/Selected Filmography
1998 - Sreda 19.VII.1961/Τετάρτη 19.7.1961
1999 - Pavel i Lyalya/Ο Πάβελ και η Λιάλια
2000 - I Loved You
2003 - Tishe!/Σσστ!
2003 - Svyato
2011 - ¡Vivan las antipodas!/Ζήτω οι αντίποδες!
2015 - Varicella

Βίκτορ Κοσακόφσκι
Viktor Kossakovsky
Νορβηγία-Δανία-Σουηδία/
Norway-Denmark-Sweden
2015

Παγκόσμια εκμετάλλευση/
World Sales
ΚΑΚΕΣ ΠΑΡΕΕΣ/BAD CROWD
T. +30 210 821 3841
badcrowd@outlook.com
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KINISI
konstantinab@gmail.com
julheim@gmail.com

Σκηνοθεσία-Σενάριο/Direction-Screenplay:
Κωνσταντίνα Μπούσμπουρα/Constantina Bousboura,
Χούλια Χέιμαν/Julia M. Heimann
Φωτογραφία/Cinematography: José Pigu Gómez
Μοντάζ/Editing: Victoria Lastiri
Ήχος/Sound: Nicolás Volonté
Μουσική/Music: Analía Rosenberg
Παραγωγοί/Producers: Χούλια Μ. Χέιμαν/Julia M. Heimann,
Κωνσταντίνα Μπούσμπουρα/ Konstantina Bousboura, Νάνσυ
Κοκολάκη/Nancy Kokolaki, Νίκος Μουστάκας/Nikos Moustakas
Παραγωγή/Production: KINISΙ, ΚΑΚΕΣ ΠΑΡΕΕΣ/
BAD CROWD
Συμπαραγωγός/Co-producer: Πάνος Μπίσδας/Panos Bisdas
Συμπαραγωγή/Co-production:
Authorwave
info@authorwave.com
DCP Έγχρωμο/Color 76’
Φιλμογραφία Κωνσταντίνας Μπούσμπουρα/
Filmography Constantina Bousboura
2009 - Feeling from Outside (μμ/short)
2011 - Τάνγκο-Χασάπικο, ο χορός των λιμανιών/ TangoHasapiko: Dance of the Ports (μμ/short, συν-σκηνοθεσία/
co-direction: Julia M. Heimann)
2015 - Trabajadores de la danza/Working Dancers
(συν-σκηνοθεσία/co-direction)
Φιλμογραφία Χούλια Μ. Χέιμαν/Filmography Julia M. Heimann
2011 - Τάνγκο-Χασάπικο, ο χορός των λιμανιών/Tango-Hasapiko:
Dance of the Ports (μμ/short, συν-σκηνοθεσία/co-direction:
Κωνσταντίνα Μπούσμπουρα/Constantina Bousboura)
2015 - Trabajadores de la danza/Working Dancers
(συν-σκηνοθεσία/co-direction)

Στο Μπουένος Άιρες, μια ομάδα διακεκριμένων χορευτών δημιουργούν συλλογικά
την πρώτη εθνική ομάδα σύγχρονου χορού. Είναι η ιστορία τεσσάρων ταλαντούχων
χορευτών, του Ερνέστο, της Μπετίνα, της Βικτόρια και του Πάμπλο, σε μια έρευνα
διάρκειας έξι ετών. Ακολουθούμε τις ζωές τους και παρακολουθούμε τις πρόβες και
τις παραστάσεις τους στο εμβληματικό κτίριο της Εθνικής Βιβλιοθήκης και το ιστορικό
Εθνικό Θέατρο Θερβάντες. Εκθέτουν τα όνειρά τους ως χορευτές, εργαζόμενοι, αλλά
και μέλη της κοινωνίας μας, καθώς παρακολουθούμε την εκπλήρωση του μεγαλύτερου ονείρου τους για τη δημιουργία ενός εθνικού νόμου για τον χορό. Εντυπωσιακές
χορογραφίες, πρωτότυπα τραγούδια και σύγχρονη μουσική της Λατινικής Αμερικής,
αποκαλύπτουν την ομορφιά του χορού μέσα από τη ζωή.
In Buenos Aires a group of acclaimed dancers create the first Contemporary National
Company of Dance under their collective leadership. This is the story of four talented
dancers, Ernesto, Bettina, Victoria and Pablo, along six years of their journey. We
follow their lives, we attend their rehearsals and performances in the emblematic
building of the National Library, along with their premiere and backstage in the
historical National Theatre of Cervantes. They expose their dreams as dancers, individuals and members of our society, as we observe the fulfilment of their biggest
dream: the demand of a National Dance Law. Amazing choreographies, beautiful
folklore songs and original Latin-American contemporary music reveal the beauty
of dance becoming life.
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Working Dancers

Κωνσταντίνα Μπούσμπουρα
Constantina Bousboura
Χούλια Μ. Χέιμαν
Julia M. Heimann
Αργεντινή-Ελλάδα/
Argentina-Greece
2015

Όψεις του Κόσμου
Views of the World
Ο βασικός κορμός του προγράμματος αποτελείται από ταινίες που αφορούν
κυρίως σε σύγχρονα θέματα κοινωνικού και ιστορικού περιεχομένου – θέματα
που ασχολούνται με την ανθρώπινη εμπειρία, όπως αυτή διαμορφώνεται από
τις συνθήκες του κοινωνικού και πολιτικού γίγνεσθαι. Κινηματογραφιστές
από κάθε γωνιά του πλανήτη παρουσιάζουν τη δική τους οπτική γωνία για
την πραγματικότητα που τους περιβάλλει και επηρεάζει, δημιουργώντας ένα
πολυπολιτισμικό ψηφιδωτό απόψεων, εμπειριών και καταγγελιών. Στο σύνολό
τους, αυτές οι ταινίες καλούν τον θεατή να αγκαλιάσει τις όψεις του κόσμου
και να τις αποδεχτεί ως ακέραιο κομμάτι της δικής του πραγματικότητας.

This segment consists mainly of films concerned with contemporary issues of social and historical import – subjects dealing
with the human experience as it is shaped by social and political conditions. Filmmakers from every corner of the globe
contribute their viewpoint on the reality which surrounds and
affects them, creating a multicultural mosaic of opinions, experiences and denouncements. As a whole, these films invite the
viewer to embrace all aspects of the world and to accept them
as an integral part of his/her own reality.

Παγκόσμια εκμετάλλευση/
World Sales
Nanouk Films, Spain
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Dead Slow Ahead
Αβάρα!

Ένα φορτηγό πλοίο διασχίζει τον ωκεανό. Ο υπνωτικός ρυθμός των εξαρτημάτων
αποκαλύπτει τη συνεχή κίνηση των μηχανών που καταβροχθίζουν τους εργάτες του:
οι τελευταίες χειρονομίες του σιναφιού των παλιών ναυτικών που εξαφανίζεται κάτω
από τον μηχανικό και απρόσωπο ρυθμό του νεοκαπιταλισμού του 21ου αιώνα. Ίσως
να είναι ένα περιπλανώμενο πλοίο ή ο τελευταίος εκπρόσωπος ενός είδους που κινδυνεύει με εξαφάνιση. Αν και δεν το γνωρίζουμε, οι μηχανές συνεχίζουν να δουλεύουν
ασταμάτητα. Ένα πυρετώδες και παραισθητικό πορτρέτο του μηχανοστάσιου που
έχει συνεπάρει τους άνδρες που ζουν μέσα του: δεν ξέρουν πια αν είναι εκείνοι που
χειρίζονται τη μηχανή ή το αντίστροφο.
A freighter crosses the ocean. The hypnotic rhythm of its gears reveals the continuous movement of machinery devouring its workers: the last gestures of the old
sailors’ trade disappearing under the mechanic and impersonal pace of 21st century neocapitalism. Perhaps it is a boat adrift, or maybe just the last example of an
endangered species. Although we don’t know it, the engines are still running, unstoppable. Α feverish and hallucinatory portrait of machinery that has overwhelmed
the men living in it: they no longer know if they are operating the machine or if it
is the other way round.

Επιλεκτική φιλμογραφία/Selected Filmography
2015 - Dead Slow Ahead

Σκηνοθεσία-Φωτογραφία/Direction-Cinematography:
Mauro Herce
Μοντάζ/Editing: Manuel Muñoz R.
Ήχος/Sound: Daniel Fernández, Alejandro Castillo,
Manuel Muñoz R., Carlos E. Garcia, Jose M. Berenguer
Παραγωγοί/Producers: Jose Ayalón, Ventura Durall,
Jasmina Sijercic, Mauro Herce
Παραγωγή/Production: El Viaje Films, Spain
T. +34 615 193 321, 910 147 234 jose@elviaje.es
www.elviaje.es & Nanouk Films, Spain
T. +34 934 196 022
F. +34 935 123 675 nanouk@nanouk.tv www.nanouk.tv
& Bocalupo Films, France T. +33 6 5924 6443
bocalupofilms1@gmail.com
DCP Έγχρωμο/Color 74’

Βραβεία/Awards
Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής/Special Jury Award – Locarno
IFF 2015, Switzerland
Καλύτερο Ξένο Ντοκιμαντέρ/Best World Documentary –
Jihlava IDFF 2015, Czech Republic
Καλύτερο Μεγάλου Μήκους Ντοκιμαντέρ/Best First Feature
Film – Doc Lisboa 2015, Portugal

Μάουρο Έρσε
Mauro Herce
Ισπανία-Γαλλία/
Spain-France
2015

Παγκόσμια εκμετάλλευση/
World Sales
CDP, Catherine Dussart Productions,
France
T. +33 1 4605 0022
F. +33 1 4605 0259
cdpdussart@aol.com
www.cdpproductions.fr

Doc Market Server ID #249

Σκηνοθεσία/Direction: Rithy Panh
Σενάριο/Screenplay: Christophe Bataille
Φωτογραφία/Cinematography: Rithy Panh, Prum Mésar
Μοντάζ/Editing: Rithy Panh, Anne Borie
Ήχος/Sound: Sear Vissal
Μουσική/Music: Marc Marder
Παραγωγός/Producer: Catherine Dussart
Παραγωγή/Production: CDP, France
& Bophana Production, Cambodia Τ. +855 12 833 402
contact@bophanaproduction.com
www.bophanaproduction.com
& ECPAD
(Etablissement de Communication et de Production
Audiovisuelle de la Défense), France
T. +33 1 4960 5200
www.ecpad.fr
DCP Έγχρωμο-Ασπρόμαυρο/Color-B&W 75’

Ρίτι Παν
Rithy Panh
Γαλλία-Καμπότζη/
France-Cambodia
2014

Η ταινία αφηγείται την ιστορία μιας αποτυχημένης συνάντησης μεταξύ δύο πολιτισμών με διαφορετικές ευαισθησίες και φαντασιώσεις. Αυτό οδήγησε σε ένα βίαιο
αποικισμό, παρά το γεγονός ότι οι πόλεμοι, το χάος και η καταστροφή θα μπορούσαν
να έχουν αποφευχθεί. Βασισμένη σε υλικό αρχείου, η ταινία στέλνει μια επωδό που
θα αντηχεί αιωνίως στον χρόνο και τον χώρο: Η Γαλλία είναι η γη των προγόνων μας.
The film tells the story of a failed encounter between two cultures with different
sensitivities and fantasies. This led to colonization – one marked by brutality – despite the fact that wars, chaos and destruction could have been avoided. Based on
archive footage, the film sends a chant echoing infinitely trough time and space:
France is our mother country.

Επιλεκτική φιλμογραφία/Selected Filmography
2000 - Que la barque se brise, que la jonque s’entrouvre
2002 - S21, la machine de mort Khmère Rouge/S21, the Khmer Rouge Killing Machine
2005 - Les Artistes du théâtre brûlé//The Burnt Theater
2006 - Le Papier ne peut pas envelopper la braise/Paper Cannot Wrap Up Embers
2009 - Un Barrage contre le Pacifique/The Sea Wall
2010 - Duch, le maître des forges de l’enfer/Duch, Master of the Forges of Hell
2011 - Gibier d’élevage/Shiiku
2013 - L’Image manquante/The Missing Picture/Η εικόνα που λείπει
2014 - La France est notre patrie/France is Our Mother Country
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France Ιs Our Mother Country

Παγκόσμια εκμετάλλευση/
World Sales
Autlook Filmsales GmbH, Austria
Youn Ji
Τ. +43 720 34 69 34
youn@autlookfilms.com
www.autlookfilms.com

Doc Market Server ID #257

Παγκόσμια πρεμιέρα/World Premiere
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Ghostland

Η γη των φαντασμάτων
Θυμάστε την σύγκρουση των πολιτισμών στην ταινία Και οι θεοί τρελάθηκαν; Αυτή
τη φορά είναι αληθινή. Ένας από τους αρχαιότερους πολιτισμούς στον πλανήτη μας
υφίσταται τεράστια αλλαγή. Οι άνθρωποι της φυλής Τζου/Χοανσί στη Ναμίμπια δεν
επιτρέπεται πλέον να κυνηγούν και πρέπει να συγκλίνουν με τον λεγόμενο «πολιτισμένο» τρόπο ζωής μας. Για πρώτη φορά οι Τζου/Χοανσί διασχίζουν την έρημο Καλαχάρι και ταξιδεύουν στην καρδιά της Ευρώπης. Αυτό που αρχίζει ως ματιά στον
συναρπαστικό πολιτισμό τους γίνεται μια ακόμη πιο συναρπαστική ματιά στον δυτικό
τρόπο ζωής μας. Ένας ζεστός και χιουμοριστικός στοχασμός πάνω στις συνήθειές
μας μέσα από τα μάτια ανθρώπων που ετοιμάζονται να εγκαταλείψουν παραδόσεις
εκατομμυρίων ετών.
Remember the culture clash in The Gods Must Be Crazy? This time it ‘s real. One of the
most ancient cultures on our planet is undergoing a major change. The Ju/Hoansi
Bushmen in Namibia are not allowed to hunt anymore and need to converge with
our so called “civilized” lifestyle. For the first time the Ju/Hoansi Bushmen travel
through the Kalahari and then right into the heart of Europe. What starts as a look
at their fascinating culture becomes an even more fascinating look on our Western
lifestyle. A warm and humorous reflexion of our habits through the eyes of people
who are about to give up their million-year-old traditions.

Σκηνοθεσία-Φωτογραφία/
Direction-Cinematography:
Simon Stadler, Catenia Lermer
Μοντάζ/Editing: André Broecher
Ήχος/Sound: Catenia Lermer
Μουσική/Music: Matthias Raue
Παραγωγός/Producer: Simon Stadler
Παραγωγή/Production: Cameleon Film, Germany
T. +49 221 9529 880 F. +49 221 9529 8828
info@cameleon-film.de www.cameleon-film.de
DCP Έγχρωμο/Color 85‘
Επιλεκτική φιλμογραφία Ζίμον Στάντλερ/Selected
Filmography Simon Stadler
2001 - Tibetan Medicine (μμ/short)
2009 - Home Room
2016 - Ghostland (συν-σκηνοθεσία/co-direction)
Φιλμογραφία Κατένια Λέρμερ/
Filmography Catenia Lermer
2016 - Ghostland (συν-σκηνοθεσία/co-direction)

Ζίμον Στάντλερ
Simon Stadler
Κατένια Λέρμερ
Catenia Lermer
Γερμανία/Germany
2016

Παγκόσμια εκμετάλλευση/
World Sales
OmniaTV
Λουκάς Σταμέλλος/
Loukas Stamellos
lstamellos@gmail.com
studio@omniatv.com
https://omniatv.com

Doc Market Server ID #259

Σκηνοθεσία/Direction: Ανζελίκ Κουρούνη/
Angélique Kourounis/
Σενάριο/Screenplay: Ανζελίκ Κουρούνη/
Angélique Kourounis, Thomas Iacobi
Αφήγηση/Narration: Ανζελίκ Κουρούνη/
Angélique Kourounis, Alexia Eastwood
Μοντάζ-Μουσική/Editing- Music: Αντώνιος Δημόπουλος/
Antonios Dimopoulos
Ήχος/Sound: Thomas Iacobi
Παραγωγός/Producer: Λουκάς Σταμέλλος/Loukas Stamellos
Παραγωγή/Production: OmniaTV
Συμπαραγωγή/Co-production: ARTE, Yemaya Productions
DCP Έγχρωμο/Color 90’

Ανζελίκ Κουρούνη
Angélique Kourounis
Ελλάδα/Greece
2015

Τί έχει στο κεφάλι του ο νεοναζί της διπλανής πόρτας; «Ο σύντροφός μου είναι
Εβραίος, ο ένας γιος μου γκέι, ο άλλος αναρχικός κι εγώ αριστερή φεμινίστρια, κόρη
μεταναστών. Αν η Χρυσή Αυγή έρθει στα πράγματα το μόνο μας πρόβλημα θα είναι σε
ποιο βαγόνι θα μας βάλουν». Μια δημοσιογράφος ερευνά για χρόνια την οργάνωση
του ελληνικού νεοναζιστικού κόμματος Χρυσή Αυγή. Η οικονομική κατάρρευση, η
πολιτική αστάθεια και οι οικογενειακές σχέσεις έρχονται σε πρώτο πλάνο καθώς το
ντοκιμαντέρ προσπαθεί να ανακαλύψει «τι έχουν στο κεφάλι τους οι Χρυσαυγίτες,
που παρουσιάζονται ως θύματα του συστήματος».
What’s in the mind of the neo-nazi next-door? “My partner in life is a Jew, one of
my sons is gay, another is an anarchist, and I am a left-wing feminist as well as a
daughter of immigrants. If Golden Dawn comes to power our only problem will be
which wagon they will put us on.” A journalist is delving for years into the organization of the Greek neo-Nazi party Golden Dawn. The financial collapse, the political instability and the family relations are placed into the spotlight as the documentary is trying to discover “what’s in the head of Golden Dawners, who pose as
victims of the system.”

Φιλμογραφία/Filmography
2008 - La Dette de sang (μμ/short)
2010 - Les Irradiés du Kazakhstan (μμ/short)
2012 - Grèce une nouvelle frontière (μμ/short)
2014 - Les Promesses d’Aube Dorée (μμ/short)
2015 - Χρυσή Αυγή: Προσωπική Υπόθεση/Golden Dawn: A Personal Affair
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Golden Dawn: A Personal Affair

Παγκόσμια εκμετάλλευση/
World Sales
ANT!PODE Sales & Distribution,
Russia
Natalia Arshavskaya
Elena Podolskaya
T.+7 499 978 73 14
+7 916 604 58 84
festivals@antipode-sales.biz
elena@antipode-sales.biz
www.antipode-sales.biz

Doc Market Server ID #265
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Grozny Blues

Τα μπλουζ του Γκρόζνι
Η ταινία ακολουθεί την καθημερινή ζωή μιας χούφτας ανθρώπων που ζουν στο
Γκρόζνυ, την πρωτεύουσα της ρημαγμένης από τον πόλεμο Τσετσενίας. Οι πρωταγωνιστές της ταινίας –ακτιβιστές για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ένα συγκρότημα
νεαρών μουσικών, ο ιδιοκτήτης ενός μπλουζ κλαμπ– προσπαθούν να επιβιώσουν
σε μια διχασμένη κοινωνία που διαμορφώνεται από την καταστολή, τα αρχαϊκά
έθιμα, την ισλαμοποίηση και την αδυναμία να συμβιβαστεί με την πρόσφατη ιστορία.
The film follows the daily lives of a handful of people living in Grozny, the capital
of war-torn Chechnya. The film’s protagonists – human rights activists, a group of
young musicians, the owner of a Blues club – are trying to survive in a divided society shaped by repression, archaic customs, Islamification and the failure to come
to terms with recent history.

Επιλεκτική φιλμογραφία/Selected Filmography
2010 - Nel giardino dei suoni
2015 - Grozny Blues

Σκηνοθεσία/Direction: Nicola Bellucci
Σενάριο/Screenplay: Lucia Sgueglia, Nicola Bellucci
Φωτογραφία/Cinematography: Simon Guy Fässler
Μοντάζ/Editing: Anja Bombelli
Ήχος/Sound:Nicola Bellucci, Patrick Becker
Μουσική/Music: Blues Brothers Café Band, Valerio Vigliar,
Bruno Franceschini
Παραγωγός/Producer: Frank Matter
Παραγωγή/Production: Soap Factory, Switzerland
Τ. +41 61 6320 050
film@soapfactory.ch
www.soapfactory.ch
DCP Έγχρωμο/Color 104’

Νικολά Μπελούτσι
Nicola Bellucci
Ελβετία/Switzerland
2015

Παγκόσμια εκμετάλλευση/
World Sales
Emergency NGO, Italy
Simonetta Gola
simonetta@emergency.it
nico@nicopiro.it

Doc Market Server ID #318

Διεθνής πρεμιέρα/International Premiere

Killer-Dizez: Vita e morte al tempo di Ebola

Σκηνοθεσία-Σενάριο-Φωτογραφία-Μοντάζ/
Direction-Screenplay-Cinematography-Editing:
Nico Piro
Αφήγηση/Narration: Nico Piro, Gerard Bianco Jr.
Ήχος/Sound: Robert Farren, Nikki Gold (Rare View Film)
Μουσική/Music: Various Artists
Παραγωγός/Producer: Nico Piro, Italy
ProRes Έγχρωμο/Color 62’

Ενώ η ζωή φαίνεται να συνεχίζεται σχεδόν κανονικά στους δρόμους του Φρίταουν,
η Σιέρα Λεόνε αντιμετωπίζει ένα «Killa Dizez» – όπως αλλιώς ονομάζεται ο Έμπολα.
Αυτό δεν είναι ένα ντοκιμαντέρ που ακολουθεί κάποιον χαρακτήρα, αλλά μια όψη του
συνηθισμένου και ανελέητου προσώπου της επιδημίας. Στα νοσοκομεία συναντάμε
διαφορετικές ιστορίες και πεπρωμένα: ασθενείς που πεθαίνουν, ασθενείς που επιβιώνουν, ξένους ειδικούς για τον Έμπολα, ντόπιους εργαζομένους που στιγματίζονται από
τις κοινότητές τους. Απ’ όσα γνωρίζουμε, το συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ περιλαμβάνει
το μοναδικό γύρισμα που έχει γίνει ποτέ μέσα στη λεγόμενη «κόκκινη ζώνη», τις πτέρυγες απομόνωσης και εντατικής νοσηλείας όπου νοσηλεύονται οι πλέον επικίνδυνοι
ασθενείς. Ο σκηνοθέτης απέκτησε αποκλειστική πρόσβαση στους χώρους αυτούς
αφού έλαβε ειδική εκπαίδευση σχετικά με τις στολές προστασίας από βιολογικούς
κινδύνους και τη διαδικασία απολύμανσης...
While life seems to go on almost normally on the streets of Freetown, Sierra Leone is
facing a “Killa Dizez” – another name for Ebola. This is not a character-driven documentary, rather it is a vision of the ordinary and cruel face of the epidemic. In the
hospitals, we encounter different stories and destinies: patients who die, patients
who survive, international Ebola workers, local workers who face stigma from their
own communities. To the extent of our knowledge, this documentary shows the
only footage ever taken inside the so called “red zone,” the confinement area and
ICU ward where highly contagious patients are treated. The director had exclusive
access to these wards after undergoing special training for biohazard suits and the
decontamination process...

Νίκο Πίρο
Nico Piro
Ιταλία/Italy
2015

Φιλμογραφία/Filmography
2015 - Killa-Dizez: Vita e morte al tempo di Ebola/
Killa-Dizez: Life and Death in the Time of Ebola
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Killa-Dizez: Life and Death in the Time of Ebola

Παγκόσμια εκμετάλλευση/
World Sales
The Film Collaborative, USA
T. +1 323 207 8321
contactus@thefilmcollaborative.org
www.thefilmcollaborative.org

Doc Market Server ID #326
Ταινία
έναρξης/
Opening
Film
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Η ορχήστρα της ανακύκλωσης –
Μια συμφωνία του ανθρώπινου πνεύματος
Το ντοκιμαντέρ ακολουθεί τους Recycled Orchestra of Cateura, μία ορχήστρα από την
Παραγουάη που χρησιμοποιεί όργανα κατασκευασμένα εξ ολοκλήρου από σκουπίδια.
Όταν η ιστορία τους γίνεται viral, η ορχήστρα εκτοξεύεται στο παγκόσμιο προσκήνιο.
Υπό την καθοδήγηση του ιδεαλιστή μουσικού διευθυντή Φάβιο Τσάβες, η ορχήστρα
πρέπει να βρει την πορεία της σε έναν παράξενο καινούργιο κόσμο από μεγάλες σκηνές
και sold out συναυλίες. Ωστόσο, όταν μια φυσική καταστροφή πλήττει τη χώρα τους,
ο Φάβιο πρέπει να βρει τρόπο να προστατεύσει την ορχήστρα και να προσφέρει μια
πηγή ελπίδας για την πόλη τους. Η ταινία μαρτυρά τη δύναμη που έχει η μουσική να
μεταμορφώνει και την προσαρμοστικότητα του ανθρώπινου πνεύματος.

Σκηνοθεσία/Direction: Brad Allgood,
Graham Townsley
Φωτογραφία/Cinematography: Neil Barrett,
Timothy Fabrizio, Brad Allgood
Μοντάζ/Editing: Brad Allgood
Ήχος/Sound: Josue J. Farina, Paul Rusnack,
Eduardo Gonzalez
Μουσική/Music: Michael A. Levine
Παραγωγός/Producer: Juliana Penaranda-Loftus
DCP Έγχρωμο/Color 84’

Landfill Harmonic follows the Recycled Orchestra of Cateura, a Paraguayan musical
group that plays instruments made entirely out of garbage. When their story goes
viral, the orchestra is catapulted into the global spotlight. Under the guidance of
idealistic music director Favio Chavez, the orchestra must navigate a strange new
world of arenas and sold out concerts. However, when a natural disaster strikes their
country, Favio must find a way to keep the orchestra intact and provide a source of
hope for their town. The film is a testament to the transformative power of music
and the resilience of the human spirit.

Βραβεία/Awards
Βραβείο Κοινού/Audience Award – SXSW 2015, USA
Βραβείο Κοινού/Audience Award – AFI 2015, USA

Μπραντ Όλγκουντ
Brad Allgood
Γκράχαμ Τάουνσλι
Graham Townsley
ΗΠΑ-ΠαραγουάηΝορβηγία-Βραζιλία/
USA-Paraguay-Norway-Brazil
2015

Φιλμογραφία Μπραντ Όλγκουντ/Filmography Brad Allgood
2009 - Wheeler
2010 - Saving the Seaflower Conch (μμ/short)
2014 - El Canto de Bosawas
2015 - Landfill Harmonic – A Symphony of the Human Spirit
(συν-σκηνοθεσία/co-direction)
Επιλεκτική φιλμογραφία Γκράχαμ Τάουνσλι/
Selected Filmography Graham Townsley
1995 - Divine Magic
2003 - Dawn of the Maya
2008 - Fields of Demeter
2015 - Landfill Harmonic – A Symphony of the Human Spirit
(συν-σκηνοθεσία/co-direction)

Παγκόσμια εκμετάλλευση/
World Sales
Danish Film Institute, Denmark
T. +45 3374 3400
F. +45 3374 3401
dfi@dfi.dk
www.dfi.dk

Doc Market Server ID #368

Σκηνοθεσία/Direction: Nicole N. Horanyi
Φωτογραφία/Cinematography: Henrik Bohn Ipsen
Μοντάζ/Editing: Nicolaj Monberg, Steen Johannessen
Ήχος-Μουσική/Sound-Music: Kristian Selin,
Eidnes Andersen
Παραγωγός/Producer: Helle Faber
Παραγωγή/Production: Made in Copenhagen, Denmark
T. +45 2751 5112
hello@madeincopenhagen.dk
www.madeincopenhagen.dk
DCP Έγχρωμο/Color 84’

Νικόλ Ν. Xoράνιι
Nicole N. Horanyi
Δανία/Denmark
2015

Η απίστευτη ιστορία της Κίμπερλι Μότλι, μιας τολμηρής και σκληρής Αφροαμερικανής
πρώην βασίλισσας της ομορφιάς και μητέρας, που είναι η πρώτη και μοναδική δικηγόρος από τη Δύση στην Καμπούλ του Αφγανιστάν. Καθώς ορκίζεται να αλλάξει το
νομικό σύστημα στο Αφγανιστάν και να υπερασπιστεί Αμερικανούς και Ευρωπαίους
πολίτες εν μέσω επικίνδυνων καταστάσεων και απειλών για την ίδια της τη ζωή, πρέπει
επίσης να παλέψει να ισορροπήσει τις ανάγκες της οικογένειας και του συζύγου της
σε έναν άλλο κόσμο, στις ΗΠΑ.
Τhe extraordinary story of Kimberley Motley, an audacious, tough-as-nails AfricanAmerican former beauty queen and mother who is the first and only Western litigation lawyer in Kabul, Afghanistan. As she vows to change the Afghan legal system
and defend US and European citizens amidst dangerous circumstances and threats
of her own assassination, she must also struggle to balance the needs of her family
and husband a world away in the US.

Επιλεκτική φιλμογραφία/Selected Filmography
2009 - The DeVilles
2010 - The Soccer Girls
2011 - Au Pair / Οι νταντάδες (συν-σκηνοθεσία/co-direction: Heide Kim Andersson)
2014 - Naked
2015 - Motley’s Law
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Motley’s Law

Παγκόσμια εκμετάλλευση/
World Sales
CineNordic LLC, USA
Aimie Stilling
T. +1 323 505 8591
natureplayfilm@gmail.com
www.natureplayfilm.com

Doc Market Server ID #380
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NaturePlay

Παιχνίδι στη φύση
Το τέρας των απαιτητικών εξετάσεων κόβει βόλτες μέσα στα σχολεία, καταστρέφοντας τα παιδιά με υπερβολικά πολλά τεστ και υπερβολικό στρες. Ο σκανδιναβικός
Βορράς ανοίγει την πόρτα σε μια γεμάτη παιχνίδι εκπαίδευση έξω από τους τοίχους
του σχολείου. Από τη στιγμή που το παιδί τους πήγε σχολείο, οι σκηνοθέτες διαπίστωσαν ότι τα ανεξέλεγκτα τεστ στα σχολεία έχουν εξελιχθεί σε μάστιγα, μολύνοντας
τα παιδιά με υπερβολικό άγχος και προκαλώντας βασανιστικά συμπτώματα μιας χαμένης παιδικής ηλικίας. Αναζητώντας θεραπεία, ξεκινούν ένα συναρπαστικό ταξίδι
στη Σκανδιναβία για να δουν πώς τα παιδιά μαθαίνουν με φυσικό τρόπο και να βρουν
έναν τρόπο να επαναπροσεγγίσουν την παιδική ηλικία. Αποκαλύπτεται επίσης ένας
μυστικός μηχανισμός άμυνας για τη σωτηρία αυτών των παιδιών. Ένας μηχανισμός
που μπορεί να αλλάξει την κοινωνία. Σε μια πολύ απαιτητική εκπαίδευση, τι είναι
αυτό που διακυβεύεται πραγματικά; Τα παιδιά μας.
The high stakes testing beast prowls inside schools, damaging kids with hyper
testing and hyper stress. The Nordic North opens the door to a playful escape:
Education Outside. Upon the start of their own child's education the filmmakers
discover that rampant school testing has become a virus, infecting kids with hyper
stress, bringing forth haunting symptoms of a missing childhood. In their search
for a cure, they go on an inspiring Nordic journey to uncover how children naturally
learn and a way to take childhood back. A secret defense is also unveiled to rescue
these children. One that can drive social change. In a High Stakes education – what's
truly at stake? Our Children.

Φιλμογραφία/Filmography
2005 - Amazing Race
2006 - BeerFest
2008 - Scrubs
2009 - Criminal Minds
2012 - Burn Notice
2014 - The Middle
2015 - The Martian, DP NASA Unit
2015 - NaturePlay
2016 - Priceless

Σκηνοθεσία/Direction: Daniel Stilling
Σενάριο/Screenplay: Aimie Stilling
Φωτογραφία-Μοντάζ-Ήχος/
Cinematography-Editing-Sound: Daniel Stilling
Μουσική/Music: Okee Brothers, Kevin Mcloud
Παραγωγός/Producer: Aimie Stilling
Παραγωγή/Production: CineNordic, USA
DCP Έγχρωμο/Color 81’
Βραβεία/Awards
Βραβείο Εξαιρετικού Επιτεύγματος/
Award of Excellence – Accolade Global Film
Competition 2015, USA
Βραβείο Ανθρωπιστικού Περιεχομένου/
Humanitarian Award of Distinction,
Global Film Awards 2015, USA
Καλύτερη Φωτογραφία/Best Cinematography – IndieFEST
Film Awards 2015, USA

Ντάνιελ Στίλινγκ
Daniel Stilling
Δανία-Νορβηγία-Σουηδία/
Denmark-Norway-Sweden
2015

Παγκόσμια εκμετάλλευση/
World Sales
Visible films, Belgium
Thierry Detaille
T. +32 2 256 96 01
thierry.detaille@visiblefilm.com
www.visiblefilm.com
Ελληνική διανομή/Greek Distribution
One from the Heart
Σοφία Αγγελίδου/Sofia Angelidou
T. +30 210 9332492
sofia@onefromtheheart.gr
www.onefromtheheart.gr

Doc Market Server ID #386

Σκηνοθεσία-Σενάριο/Direction-Screenplay:
Απόστολος Καρακάσης/Apostolos Karakasis
Φωτογραφία/Cinematography: Απόστολος Καρακάσης/
Apostolos Karakasis, Θανάσης Καφετζής/Thanassis Kafetzis,
Δημήτρης Σταμπολής/Dimitris Stampolis
Μοντάζ/Editing: Απόστολος Καρακάσης/Apostolos
Karakasis, Χρόνης Θεοχάρης/Chronis Theocharis
Ήχος/Sound: Θανάσης Καφετζής/Thanassis Kafetzis
Μουσική/Music: Σταύρος Γασπαράτος/Stavros Gasparatos
Παραγωγοί/Producers: Μάρκος Γκαστίν/Marco Gastine
fminimal@otenet.gr
Ελένη Χανδρινού/Eleni Chandrinou
eleni.chandrinou@gmail.com
Παραγωγή/Production: MINIMAL FILMS
DCP Έγχρωμο/Color 91’

Όταν το εργοστάσιο της ΒΙΟ.ΜΕ. στη Θεσσαλονίκη κλείνει, μερικοί εργάτες αποφασίζουν να κάνουν κάτι επαναστατικό: να το καταλάβουν και να το λειτουργήσουν
μόνοι τους με τις αρχές της άμεσης δημοκρατίας. Το εγχείρημά τους εμπνέει ακτιβιστές σε όλο τον κόσμο, ενώ η πρώην διευθύντρια έκπληκτη παρακολουθεί την οικογενειακή επιχείρηση να μετατρέπεται σε σύμβολο της ριζοσπαστικής αριστεράς.
Για τους εργάτες, η αυτοδιαχείριση εξελίσσεται σε μια περιπέτεια επιβίωσης γεμάτη
συγκρούσεις. Σύντομα θα συνειδητοποιήσουν ότι για να τα καταφέρουν, θα πρέπει
να αλλάξουν πρώτα οι ίδιοι...
When the Greek factory of VIO.ME. closes down, a group of workers decides to take
radical action. They occupy the factory and attempt to operate it themselves, based
on the principles of direct democracy. Their venture inspires activists all around the
world, while the ex-owner is astonished to see the family business turn into a symbol
for the up-and-coming radical left. For the workers, striving to make ends meet, selfmanagement turns out to be an unprecedented adventure, full of conflicts. They soon
realise that in order to succeed, the first thing they have to change is themselves...

Η ταινία προβλήθηκε στο πρόγραμμα «Docs in Progress» του
17ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης
The film was screened at the “Docs in Progress” section at the
17th Thessaloniki Documentary Festival

Απόστολος Καρακάσης
Apostolos Karakasis
Ελλάδα/Greece
2015

Φιλμογραφία/Filmography
1998 - 98 ετών/98 Years
2002 - Με εργοδότη τη ζωή/Employed by Life
2004 - Το παιχνίδι της αρχιτεκτονικής/The Fascinating Puzzle
2008 - Carlos Fuentes, Κεραίες της εποχής μας/Carlos Fuentes, Antennas of our Times
2009 - Εθνικός Κήπος/National Garden
2015 - Επόμενος σταθμός: Ουτοπία/Next Stop: Utopia

VIEWS OF THE WORLD 18th THESSALONIKI DOCUMENTARY FESTIVAL 2016

Επόμενος σταθμός: Ουτοπία

101

Next Stop: Utopia

Παγκόσμια εκμετάλλευση/
World Sales
Memento Films International, France
Pauline Matter
T. +33 1 5334 9033
F. +33 1 4247 1124
sales@memento-films.com
http://international.memento-films.com

Doc Market Server ID #414
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The Propaganda Game

Το παιχνίδι της προπαγάνδας
Βόρεια Κορέα: Η τελευταία κομμουνιστική χώρα στον κόσμο. Άγνωστη, ερμητικά
κλειστή και συναρπαστική. Γνωστή παλαιότερα και ως «Βασίλειο των Ερημιτών» για
τις απόπειρές της να παραμείνει απομονωμένη, η Βόρεια Κορέα είναι ένας από τους
μεγαλύτερους παράγοντες αστάθειας για την παγκόσμια ειρήνη. Επιπλέον, έχει τα πιο
στρατιωτικοποιημένα σύνορα στον κόσμο και η ροή αμερόληπτης πληροφόρησης,
τόσο προς το εσωτερικό όσο και προς το εξωτερικό, είναι πρακτικά ανύπαρκτη. Όπως
φάνηκε από τις πρόσφατες διαρροές από τα μέιλ της Sony, αποτελεί το ιδανικό σκηνικό για έναν πόλεμο προπαγάνδας.
North Korea: The last communist country in the world. Unknown, hermetic and
fascinating. Formerly known as “The Hermit Kingdom” for its attempts to remain
isolated, North Korea is one of the largest sources of instability as regards to world
peace. It also has the most militarized border in the world, and the flow of impartial
information, both going in and out, is practically non-existent. As the recent Sony
leaks has shown, it is the perfect setting for a propaganda war.

Φιλμογραφία/Filmography
2012 - Sons of the Clouds, the Last Colony
2015 - The Propaganda Game

Σκηνοθεσία-Σενάριο/
Direction-Screenplay: Álvaro Longoria
Φωτογραφία/Cinematography: Diego Dussuel, Rita Noriega
Μοντάζ/Editing: Alex Marquez, Victoria Lammers
Μουσική/Music: Fernando Velázquez
Παραγωγοί/Producers: Alvaro Longoria,
Alexandra Lebret, Tanja Georgieva
Παραγωγή/Production: Morena Films, Spain
T. +34 91700 2780
morenafilms@morenafilms.com
www.morenafilms.com
DCP Έγχρωμο/Color 94‘

Άλβαρο Λονγκόρια
Álvaro Longoria
Ισπανία/Spain
2015

Παγκόσμια εκμετάλλευση/
World Sales
Deckert Distribution, Germany
Heino Deckert
T. +49 341 2156 638
info@deckert-distribution.com
www.deckert-distribution.com

Doc Market Server ID #500

Σκηνοθεσία/Direction: Vitaly Mansky
Φωτογραφία/Cinematography: Alexandra Ivanova,
Mikhail Gorobchuk
Μοντάζ/Editing: Andrej Paperny
Ήχος/Sound: Evgeniya Lachina, Anri Krenbergs
Μουσική/Music: Karlis Ausans
Παραγωγοί/Producers: Natalya Manskaya,
Simone Baumann, Filip Remunda
Παραγωγή/Production: Vertov.Real Cinema, Russia/Latvia
Συμπαραγωγή/ Co-production: Saxonia Entertainment,
Germany & Hypermarket Film, Czech Republic &
MDR, Latvia & Czech TV, Czech Republic
DCP Έγχρωμο/Color 106’

Βραβεία/Awards
Βραβείο Καλύτερου Ντοκιμαντέρ από την Κεντρική και
Ανατολική Ευρώπη/Award for Best Central and Eastern European Documentary Film – Jihlava IDF 2015,
Czech Republic
Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής, Βραβείο της Επιτροπής για την
Καλύτερη Σκηνοθεσία/Special Jury Award,
Jury Award for Best Director – Black Nights IFF 2015, Estonia

Βιτάλι Μάνσκι
Vitaly Mansky
Ρωσία-Λετονία-ΓερμανίαΤσεχία-Βόρεια Κορέα/
Russia-Latvia-GermanyCzech RepublicNorth Korea
2015

Αυτή είναι μια ταινία για την ιδανική ζωή σε μια ιδανική χώρα. Για το πώς καινούργιοι
ιδανικοί άνθρωποι μπαίνουν σε αυτόν τον τέλειο κόσμο. Μπορούμε να δούμε πόση
προσπάθεια πρέπει να καταβάλλουν οι Βορειοκορεάτες για να κάνουν αυτόν τον ιδανικό
κόσμο να δουλέψει. Κάθε Βορειοκορεάτης είναι έτοιμος να δώσει τη ζωή του γι’ αυτόν
τον κόσμο. Βλέπουμε τη διαδικασία της δημιουργίας αυτών των ιδανικών, ένα κορίτσι
σε ένα ιδανικό σχολείο, κόρη ιδανικών γονέων, που εργάζονται σε ιδανικά εργοστάσια,
που ζουν σε ένα ιδανικό διαμέρισμα στο κέντρο της πρωτεύουσας της Βόρειας Κορέας.
Το κορίτσι θα προετοιμαστεί για να ενταχθεί στο παιδικό συνδικάτο προκειμένου να
γίνει μέρος της ιδανικής κοινωνίας, που ζει κάτω από τις αιώνιες αχτίδες του ήλιου,
συμβόλου του μεγάλου ηγέτη του λαού, του Κιμ Ιλ-σονγκ.
This is a film about the ideal life in an ideal country. About how new ideal people
are joining this perfect world. We can see how much effort the North Korean people
have to undertake to make this ideal world work. Every North Korean is ready to give
his life for this world. We see the process of the creation of these ideals, we see a girl
in an ideal school, the daughter of ideal parents, working at ideal factories, living in
an ideal apartment in the center of the capital of North Korea. The girl is going to be
prepared to enter the children’s union to be a part of the ideal society, living in the
eternal rays of the sun, the symbol of the great leader of the people, Kim Il-sung.

Επιλεκτική φιλμογραφία/Selected Filmography
1988 - Boomerang
1990 - Post
1995 - Bliss
2002 - Broadway. Black Sea
2006 - Wild, Wild Beach
2011 - Motherland or Death
2013 - Truba/Pipeline/Aγωγός
2014 - The Book
2015 - Under the Sun
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Under the Sun

H Καταγραφή
της Μνήμης
Recordings of Memory
Οι ταινίες της ενότητας αφορούν γεγονότα και πρόσωπα που έπαιξαν
σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της σύγχρονης πραγματικότητας και
αποτελούν κομμάτι της ιστορίας. Πρόκειται για μια επιλογή από τολμηρές,
διαφορετικές κινηματογραφικές προσεγγίσεις στην πάντα ριψοκίνδυνη
και απαιτητική διαδικασία που εμπεριέχει η δημιουργία του ιστορικού
κινηματογραφικού ντοκουμέντου, προσφέροντας έτσι ένα πολύπλευρο
πορτρέτο της Ιστορίας. βασικό μέλημα των ταινιών της ενότητας είναι η
διερεύνηση της προσωπικής και συλλογικής μνήμης και του ολοένα και πιο
σημαντικού ρόλου της στην εξερεύνηση και κατανόηση του παρελθόντος,
άρα και του παρόντος.
The films of this segment deal with events and people who
have played a significant role in the shaping of contemporary
reality, and are a living part of history. A selection of daring
and diverse cinematic approaches to the always hazardous
and demanding process that is the creation of a historical
documentary, thus offering a multifaceted portrait of history.
The main focus of the segment’s films is the broadening of
personal and collective memory, and the understanding of
the past and, therefore, the present.

Παγκόσμια εκμετάλλευση/
World Sales
Orama Pictures, USA
Stavroula Toska
T. +1 646 342 0679
oramapictures@gmail.com
www.oramapictures.info

Doc Market Server ID #142
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Beneath the Olive Tree
Κάτω από την ελιά

Αυτό το ντοκιμαντέρ βασίζεται στα μυστικά ημερολόγια που βρέθηκαν θαμμένα κάτω
από μία ελιά στο νησί Τρίκερι, το οποίο υπήρξε στρατόπεδο συγκέντρωσης κατά τη
διάρκεια του ελληνικού Εμφυλίου Πολέμου (1946-1949). Τα ημερολόγια, τα οποία
έμειναν θαμμένα σχεδόν για τρεις δεκαετίες, διηγούνται τις απίστευτες ιστορίες
των γυναικών που εξορίστηκαν στα στρατόπεδα, λένε την αλήθεια για την εμπλοκή
της αμερικανικής και της βρετανικής κυβέρνησης και χαράσσουν μία γραμμή που
συνδέει το παρελθόν με το παρόν. Η σκηνοθέτρια ταξιδεύει από τη Νέα Υόρκη στην
Ελλάδα προκειμένου να ρίξει φως σε ένα κομμάτι της σύγχρονης ιστορίας που δεν
είναι και τόσο γνωστό στον κόσμο και στην πορεία ανακαλύπτει ένα οικογενειακό
μυστικό που την κλονίζει συθέμελα.
This documentary is based on secret journals found buried beneath an olive tree on
the island of Trikeri, which served as a concentration camp during the Greek Civil
War (1946-1949). The journals, buried for close to three decades, tell the incredible
stories of the women exiled in the camps, speak the truth about the involvement
of the US and British governments and draw a line connecting the past with the
present. The director takes the journey from New York to Greece to shed light on a
part of modern history the world knows little about, and in the process discovers a
family secret that shakes her to her core.

Φιλμογραφία/Filmography
2015 - Beneath the Olive Tree

Σκηνοθεσία/Direction: Stavroula Toska
Σενάριο/Screenplay: Stavroula Toska, Sophia Antonini
Αφήγηση/Narration: Olympia Dukakis
Φωτογραφία/Cinematography: Sophia Antonini
Μοντάζ/Editing: Lauren Beckett Jackson
Ήχος/Sound: MediaRacket/Tom Gambale
Μουσική/Music: Tao Zervas
Παραγωγοί/Producers: Olympia Dukakis, Stavroula Toska,
Sophia Antonini
Παραγωγή/Production: Orama Pictures, USA
DCP Έγχρωμο-Ασπρόμαυρο/Color-B&W 77’
Βραβεία/Awards
Καλύτερο Ντοκιμαντέρ/Best Documentary –
Santa Fe FF 2015, USA
Βραβείο Καλλιτεχνικής Αξίας/Best Merit Award –
IndieFEST Global Awards 2015, USA
Βραβείο Σκηνοθετικής Καινοτομίας/Most Innovative Filmmaker– Los Angeles Greek FF 2015, USA
Βραβείο Εξαιρετικού Επιτεύγματος στο Μοντάζ/
Outstanding Achievement in Editing –
First Time Fest 2015, USA

Σταυρούλα Τόσκα
Stavroula Toska
ΗΠΑ/USA
2015

Παγκόσμια εκμετάλλευση/
World Sales
29P Films, Turkey
T. +90 532 748 5012
gurcankeltek@gmail.com
cargocollective.com/29p-films

Σκηνοθεσία/Direction: Gürcan Keltek
Αφήγηση/Narration: Γιάννης Ηλιάδης/Yannis Illiadis
Φωτογραφία/Cinematography: Murat Tuncel
Μοντάζ/Editing: Fırat Gürgen
Ήχος/Sound: Marc Van Goethem
Μουσική/Music: P.J. Philipson
Παραγωγοί/Producers: Aziz Mullaaziz, Gürcan Keltek
Παραγωγή/Production: 29P Films, Turkey
DCP Ασπρόμαυρο/B&W 52’
Βραβεία/Awards
Βραβείο Πρωτοεμφανιζόμενου/Best Newcomer Prize –
Doku Fest 2015, Kosovo
Βραβείο Νέου Ταλέντου/New Talent Prize –
Documentarist 2015,Turkey

Γκιουρτσάν Κελτέκ
Gürcan Keltek
Τουρκία-Ολλανδία/
Turkey-The Netherlands
2015

Ο ήλιος ανατέλλει στην οροσειρά του Πενταδακτύλου στην Κύπρο. Η Αυτόνομη Επιτροπή Αγνοουμένων Ατόμων πραγματοποιεί εκσκαφές στα βουνά μαζί με επιστήμονες και κρυφούς μάρτυρες. Μετά την εκταφή τους, οι σκελετοί θα παραδοθούν
στις οικογένειες. Τα φαντάσματα των μαζικών τάφων που δεν έχουν ακόμη ανοιχτεί
περιπλανιούνται σε εγκαταλελειμμένα χωριά, κοιλάδες. Μια ταινία για την ψυχογεωγραφία, τη μνήμη του τοπίου και την ανάμνηση.
The Sun rises at the Beşparmak Mountains, Cyprus. The Autonomous Missing Persons
Committee is conducting excavations at these mountains along with scientists and
undercover witnesses. Skeletons will be exhumed and delivered to the families. The
ghosts of unopened mass graves wander in evacuated villages, valleys. Α film about
psychogeography, the memory of the landscape and remembrance.

Φιλμογραφία/Filmography
2012 - Fazlamesai (μμ/short)
2014 - The Burning Mountain (μμ/short)
2015 - Colony
2016 - Horde
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Colony

Παγκόσμια εκμετάλλευση/
World Sales
Heretic Outreach, Greece
Ioanna Stais
T. +30 210 600 5260
F. +30 210 600 5260
ioanna@heretic.gr
www.heretic.gr
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Depth Two

Απόρρητο Σχέδιο: Depth Two/Dubina dva
Το 2001, σε ένα προάστιο του Βελιγραδίου ανακαλύφθηκε ένας μαζικός τάφος. Σύντομα, θα έρχονταν στο φως και άλλοι. Το ντοκιμαντέρ ερευνά την κρυμμένη ιστορία
πίσω από αυτήν τη φρικτή ανακάλυψη και μας οδηγεί πίσω στο 1999 και στους
νατοϊκούς βομβαρδισμούς στη Σερβία. Χρησιμοποιώντας προφορικές μαρτυρίες
δραστών και θυμάτων, εκτυλίσσεται σαν υπνωτικό θρίλερ που επισκέπτεται τα μέρη
όπου συνέβησαν τα εγκλήματα πριν από 17 χρόνια και ξετυλίγει την ιστορία αυτής της
ανείπωτης σφαγής, σε μια προσπάθεια να αποκαλύψει και να δώσει φωνή σε ιστορίες
που εξακολουθούν, εσκεμμένα, να μένουν θαμμένες στη σιωπή.
In 2001 a mass grave was discovered in a suburb of Belgrade. Soon there were
more to come. The documentary investigates the hidden story behind this horrid
discovery and takes us back to 1999 and the NATO bombings in Serbia. Using the
verbal testimonies of perpetrators and victims, it unfolds like a hypnotic thriller that
visits the places where the crimes happened 17 years ago and follows the trail of
this untold massacre, in an attempt to uncover and give a voice to the stories, that
are still intentionally buried in silence.

Φιλμογραφία/Filmography
2009 - Živan Pujić Jimmy (μμ/short)
2010 - Rhythm Guitar, Backing Vocal (μμ/short)
2012 - Made of Ashes (μμ/short)
2014 - Zivan Makes a Punk Festival
2016 - Depth Two/Dubina dva/Depth Two

Σκηνοθεσία-Σενάριο/Direction-Screenplay: Ognjen
Glavonić
Φωτογραφία/Cinematography: Tatjana Krstevski
Μοντάζ/Editing: Jelena Maksimović
Ήχος/Sound: Jakov Munižaba
Παραγωγοί/Producers: Dragana Jovović, Sandra Orlović,
Sophie Erbs
Παραγωγή/Production: Non-Aligned Films, Serbia
dragana@nonalignedfilms.com www.nonalignedfilms.com
& Humanitarian Law Center, Serbia
Τ. +381 11 3349 600 office@hlc-rdc.org www.hlc-rdc.org
Συμπαραγωγή/Co-production: Cinéma Defacto, France
DCP Έγχρωμο/Color 80’

Όγκνιεν Γκλαβόνιτς
Ognjen Glavonić
Σερβία/Serbia
2016

Παγκόσμια εκμετάλλευση/
World Sales
Λεωνίδας Βαρδαρός/
Leonidas Vardaros
vardarosleo@gmail.com

Doc Market Server ID #345

Λεωνίδας Βαρδαρός
Leonidas Vardaros
Ελλάδα/Greece
2016

Ο Πόλεμος του άνθρακα του Κολοράντο είναι η πιο βίαιη και αιματηρή σελίδα του
εργατικού κινήματος της Αμερικής. Σε αυτήν τη μετωπική σύγκρουση μεταξύ του
Ρόκφελερ και του συνδικάτου των ανθρακωρύχων, σημαντικό ρόλο έπαιξαν 500 Έλληνες που αποτέλεσαν τη ραχοκοκαλιά του αντάρτικου στρατού που έφτιαξε το συνδικάτο για να εκδικηθεί τη Σφαγή του Λάντλοου – τις δολοφονίες 20 γυναικόπαιδων
και του ηγέτη των Ελλήνων Λούι Τίκα στις 20 Απριλίου του 1914. Το ντοκιμαντέρ
αφηγείται την άγνωστη ιστορία αυτής της σύγκρουσης, φωτίζοντας τον ιδιαίτερο
ρόλο των Ελλήνων, μέσα από μαρτυρίες απογόνων τους στο Κολοράντο, συνεντεύξεις
με Αμερικανούς και Ελληνοαμερικανούς ιστορικούς και σπάνιο αρχειακό υλικό (βίντεο-συνεντεύξεις επιζώντων απεργών, φωτογραφίες, άρθρα εφημερίδων, κείμενα
ντοκουμέντα και τραγούδια).
The Colorado Coal war is described as the bloodiest page of the US labor movement.
In this violent confrontation between Rockefeller and the UMWA Trade Union, a
vital part was played by 500 Greek miners who became the backbone of the guerrilla army formed by the union to avenge the Ludlow Massacre – the murder of 20
women and children and of the Greek leader Louis Tikas on April 20th, 1914. The
documentary tells the unknown story of this conflict, illuminating the special role
of the Greeks, with testimonies of descendants of strikers, interviews with historians
and with rare archival material (video interviews of survivors, photos, newspaper
articles, rare texts and songs).

Επιλεκτική φιλμογραφία/Selected Filmography
1996 - Η Θεσσαλονίκη της έμπνευσης/Thessaloniki – Place of Inspiration (μμ/short)
2007 - Τόποι πολιτικής εξορίας – Αη Στράτης/Places of Political Exile – St. Stratis
2008 - Της Νικαριάς οι Ζευκαλήδες/Ikarian Festivities
2012 - Οι δρόμοι έχουν τη δική τους ιστορία: Οδός Πειραιώς/
Streets Have Their Own Story – Peiraios Street
2013 - Εποχές και συγγραφείς – Ελλη Αλεξίου/Times and Their Writers – Elli Alexiou
2016 - LUDLOW, Οι Έλληνες στους πολέμους του άνθρακα/LUDLOW, Greek Americans in the
Colorado Coal War
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Σκηνοθεσία-Σενάριο/Direction-Screenplay:
Λεωνίδας Βαρδαρός/Leonidas Vardaros
Αφήγηση/Narration: Ρήγας Αξελός/Rigas Axelos
Φωτογραφία/Cinematography: Προκόπης Δάφνος/
Prokopis Dafnos
Μοντάζ/Editing: Ξενοφώντας Βαρδαρός/
Xenofondas Vardaros
Ήχος/Sound: Ανδρέας Γκόβας/Andreas Gkovas
Παραγωγός/Producer: Φρόσω Τσούκα/Frosso Tsouka
Παραγωγή/Production: Αποστόλης Μπερδέμπες
Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία/
Apostolis Berdebes Non Profit Company
apostolisberdebes@gmail.com
www.apostolisberdebes.com
DCP Έγχρωμο-Ασπρόμαυρο/Color-B&W 71’

109

LUDLOW, Greek Americans in the Colorado Coal War
LUDLOW, Οι Έλληνες στους πολέμους του άνθρακα

Παγκόσμια εκμετάλλευση/
World Sales
Interrobang Productions LLC, USA
T. +1 800 287 8603
dani@stumaddux.com
stumaddux.com
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Reel In The Closet

Τι παίζεται μέσα στην ντουλάπα
Μια μοναχική κινηματογραφική τεχνολογία αποκαλύπτει για πρώτη φορά την πραγματική ζωή των queer στο παρελθόν, αποκαθιστώντας εκατοντάδες σπάνια και
κρυμμένα ερασιτεχνικά φιλμάκια που χρονολογούνται από τη δεκαετία του 1930.
Όμως, τα χρονικά περιθώρια για να σώσει κανείς ό,τι έχει μείνει πριν καταστραφούν
τα φιλμάκια αυτά από τις ανυποψίαστες ή απορριπτικές οικογένειες εκείνων που τα
έφτιαξαν στενεύουν.
A reclusive film tech reveals for the first time the real lives of queer people in the
past by restoring hundreds of rare and hidden home movies dating back to the
1930s. But time is running out to save what's left before the films are destroyed by
the unknowing or unaccepting families of those who made them.

Φιλμογραφία/Filmography
2006 - Bob and Jack’s 52-Year Adventure
2008 - Trip to Hell and Back
2010 - Gen Silent
2015 - Reel In The Closet

Σκηνοθεσία/Direction: Stu Maddux
Φωτογραφία/Cinematography: Stu Maddux, Franc Batelli
Μοντάζ/Editing: Stu Maddux
Ήχος/Sound: Louis Block
Παραγωγός/Producer: Stu Maddux
Παραγωγή/Production: Interrobang Productions LLC, USA
DCP Έγχρωμο-Ασπρόμαυρο/Color-B&W 63’

Βραβεία/Awards
Βραβείο Καλύτερου Ντοκιμαντέρ/Best Documentary –
Kaleidoscope LGBT FF 2015, USA
Αγαπημένη Ταινία/Festival Favorite – Cinema Diverse, The Palm
Springs LGBTQ FF 2015, USA
Βραβείο της Επιτροπής για το Καλύτερο Ντοκιμαντέρ/
Jury Award for Best Documentary – Tampa International Gay
and Lesbian FF 2015, USA
Βραβείο της Επιτροπής για την Καλύτερη Μεγάλου Μήκους
Ταινία/Jury Award for Best Feature –
Florence Queer FF 2015, Italy
Βραβείο Κοινού για την Καλύτερη Μεγάλου Μήκους Ταινία/
Audience Award for Best Feature – Pride FF Bryan 2015, Italy

Στου Μάνταξ
Stu Maddux
ΗΠΑ/USA 2015

Παγκόσμια εκμετάλλευση/
World Sales
Λυχνάρι/Lychnari Productions
Χρίστος Γεωργίου/Christos Georgiou
lychnari@gmail.com

Doc Market Server ID #439

Σκηνοθεσία-Σενάριο/Direction-Screenplay:
Χρίστος Γεωργίου/Christos Georgiou,
Γιώργος Κούμουρος/Yorgos Koumouros
Φωτογραφία-Ήχος/Cinematography-Sound:
Νίκος Αβρααμίδης/Nikos Avraamides
Μοντάζ/Editing: Αλίκη Παναγή/Aliki Panagi
Μουσική/Music: Κωνσταντής Παπακωνσταντίνου/
Constantis Papakonstantinou
Παραγωγός/Producer: Χρίστος Γεωργίου/Christos Georgiou
Παραγωγή/Production: Λυχνάρι/Lychnari Productions
Συμπαραγωγή/Co-production: Ραδιοφωνικό Ίδρυμα
Κύπρου/Cyprus Broadcasting Corporation
DCP Έγχρωμο-Ασπρόμαυρο/Color-B&W 81’

Είναι ένα μεγάλου μήκους ντοκιμαντέρ που, μέσα από τις ιστορίες ζωής δέκα ανθρώπων, αφηγείται την ιστορία της Γιαλούσας, ενός χωριού στην άκρη της Κύπρου,
από το 1960 και τις μέρες αγροτικής ζωής, την Τούρκικη εισβολή του 1974 και τον
εγκλωβισμό, μέχρι σήμερα.
Α feature film documentary which, through the lives of ten people, narrates the story
of a village at the northern edge of Cyprus, Yialousa. From the 1960s and the days
of a remote and rural existence, through the Turkish invasion of 1974, the years of
enclavement and up until 2015.

Φιλμογραφία Χρίστου Γεωργίου/
Filmography Christos Georgiou
2001 - Κάτω από τα Άστρα/Under the Stars
(μυθοπλασίας/fiction)
2003 - Πλατεία Θεάτρου/Theatre Square
2008 - Μικρό έγκλημα/Small Crime (μυθοπλασίας/fiction)
2012 - Τα παιδιά των ταραχών/Children of the Riots
2016 - Ύστερα μένει η θάλασσα/Τhe Sea Remains
(συν-σκηνοθεσία/co-direction)
Επιλεκτική φιλμογραφία Γιώργου Κούμουρου/
Selected Filmography Yorgos Koumouros
1999 - Θεόδουλος Καλλίνικος/Theodolous Kallinikos
2001 - Η Σεληνοφεγγής Νυξ στον Αλ. Παπαδιαμάντη/
The Morning of the Seal - Al. Papadiamantis
2014 - Το Κυπριακό Μουσείο/The Cyprus Myseum
2015 - Σου γράφω γράμμα μητέρα. Κώστας Μόντης/
I am Writing a Letter to You Mother. K. Montis
2016 - Ύστερα μένει η θάλασσα/Τhe Sea Remains
(συν-σκηνοθεσία/co-direction)

Χρίστος Γεωργίου
Christos Georgiou
Γιώργος Κούμουρος
Yorgos Koumouros
Κύπρος-Ελλάδα/
Cyprus-Greece
2016
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The Sea Remains

Παγκόσμια εκμετάλλευση/
World Sales
Fridthjof Film A/S, Denmark
T. +45 3618 0880
mail@f-film.com
www.f-film.com
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Shadow of a Hero

Σκιά ενός ήρωα/Skyggen af en helt
Ο σκηνοθέτης ξεκινά να ανακαλύψει πώς ο θάνατος του παππού του στον Ισπανικό
Εμφύλιο κατάφερε να διαλύσει ολόκληρη την οικογένειά του για τρεις γενιές. Όπως
πολλοί άλλοι διανοούμενοι της εποχής, ο Γκούσταβ Μουνκ Πέτερσεν επέλεξε να καταταχθεί εθελοντικά στις Διεθνείς Ταξιαρχίες για τα ιδεαλιστικά πιστεύω του. Άφησε την
έγκυο γυναίκα και τη μικρή κόρη του μέσα στη νύχτα χωρίς καν να τις αποχαιρετίσει.
Ήταν ήρωας ή δειλός; Φιλοδοξώντας να σπάσει το ταμπού και να επανασυνδέσει την
οικογένειά του, ο σκηνοθέτης μάς ταξιδεύει στα οικογενειακά μυστικά τριών γενιών.
The director sets out to discover how the death of his grandfather in the Spanish
Civil War could split up his entire family for three generations. Like many other intellectuals at the time, Gustaf Munch-Petersen chose to volunteer in the International
Brigades for his idealistic beliefs. He left his pregnant wife and little daughter in
the middle of the night without saying goodbye. Was he a hero or a coward? With
the ambition to break the taboo and reunite his family, the director takes us on a
journey through the family secrets of three generations.

Επιλεκτική φιλμογραφία/Selected Filmography
2005 - Ambulancen/Ambulance (μυθοπλασίας/fiction)
2008 - Forførerens fald
2009 - Skynd dig hjem/Hurry Home
2012 - Over kanten/Over the edge (μυθοπλασίας/fiction)
2015 - Skyggen af en helt/Shadow of a Hero

Σκηνοθεσία/Direction: Laurits Munch-Petersen
Σενάριο/Screenplay: Anders Østergaard,
Laurits Munch-Petersen, Jacob Ditlev
Φωτογραφία/Cinematography: Blai Tomas
Μοντάζ/Editing: Jacob Ditlev
Μουσική/Music: Peter Peter
Παραγωγός/Producer: Miriam Nørgaard
Παραγωγή/Production: Fridthjof Film A/S, Denmark
DCP Έγχρωμο-Ασπρόμαυρο/Color-B&W 94’

Λάουριτς
Μουνκ Πέτερσεν
Laurits
Munch-Petersen
Δανία/Denmark
2015

Παγκόσμια εκμετάλλευση/
World Sales
MP PRODUCTIONS
Μάριος Πολυζωγόπουλος/
Marios Polyzogopoulos
mpolyzog@gmail.com

Σκηνοθεσία/Direction: Δημήτρης Πλιάγκος/Dimitris Pliagkos,
Μάριος Πολυζωγόπουλος/Marios Polyzogopoulos
Σενάριο-Αφήγηση/Screenplay-Narration: Θωμάς Σιδέρης/
Thomas Sideris
Φωτογραφία/Cinematography: Μάριος Πολυζωγόπουλος/
Marios Polyzogopoulos
Μοντάζ/Editing: Δημήτρης Πλιάγκος/Dimitris Pliagkos
Ήχος/Sound: Δημοσθένης Χριστοδουλάκης/
Dimosthenis Christodoulakis
Μουσική/Music: Cengiz Onural, B.D. Foxmoor
Παραγωγός/Producer: Μάριος Πολυζωγόπουλος/
Marios Polyzogopoulos
Παραγωγή/Production: MP PRODUCTIONS
Digital Beta Έγχρωμο-Ασπρόμαυρο/Color-B&W 94’

Φιλμογραφία Δημήτρη Πλιάγκου και Μάριου Πολυζωγόπουλου/
Filmography of Dimitris Pliagkos and Marios Polyzogopoulos
2015 - Σκιά στη ψυχή/Shadow on the Soul

Εκεί όπου σταματά η επίσημη ιστορία, εκεί όπου τελειώνουν τα άλλα ντοκιμαντέρ,
ξεκινά η Σκιά στην ψυχή των προσφύγων της Ανταλλαγής. «Τουρκόσποροι» και
«ρωμιόσποροι» αφηγούνται τις συγκλονιστικές ιστορίες τους, με φόντο τη σκοτεινή
διπλωματία στα ταραγμένα χρόνια του Μεσοπολέμου, που άλλαξε τις ζωές τους για
πάντα. Η ταπεινωτική καθημερινότητα, ο ρατσισμός, οι παράγκες, η εγκατάλειψη,
αλλά και η προσδοκία για την επιστροφή στην πατρίδα – μια σκιά στην ψυχή που
δεν θα σβήσει ποτέ. Κάποια ανεπίδοτα γράμματα κρυμμένα σε μια παλιά ντουλάπα
και ένας ερευνητής σε ένα απρόσμενο ταξίδι στον χώρο και το χρόνο είναι η αφορμή
για να ζωντανέψει ξανά η προσφυγική γειτονιά με τα χρώματά και τα αρώματά της.
Ένα ντοκιμαντέρ-φόρος τιμής στους ξεριζωμένους πρόσφυγες της Ανταλλαγής στις
δύο πλευρές του Αιγαίου.
Where official history stops, where other documentaries end, the Shadow on the Soul
of the refugees of the Exchange begins. “Tourkosporoi” and “Romiosporoi” narrate
their overwhelming stories, in the backdrop of the dark side of diplomacy during the
Interwar period, which changed their lives forever. The humiliations of everyday life,
racism, shacks, abandonment but also the expectation of returning to the homeland
shed a shadow on the soul that will never be forgotten. Some undelivered letters
hidden in an old wardrobe and a researcher on an unexpected journey in space and
time enliven the refugee neighborhood, with all its colors and its scents. A documentary-homage to the uprooted refugees of the Exchange in both sides of the Aegean.

Δημήτρης Πλιάγκος
Dimitris Pliagkos
Μάριος
Πολυζωγόπουλος
Marios
Polyzogopoulos
Ελλάδα/Greece
2015
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Shadow οn the Soul

Παγκόσμια εκμετάλλευση/
World Sales
KinoLab
Δημήτρης Κουτσιαμπασάκος/
Dimitris Koutsiabasakos
kino.lab@icloud.com
www.kinolab.gr
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Silent Witness

Σιωπηλός μάρτυρας
To 2006 η Φυλακή Τρικάλων κλείνει ύστερα από 110 χρόνια λειτουργίας. Επτά
πρόσωπα που συνδέθηκαν καθοριστικά με τη φυλακή, επιστρέφουν σ’ αυτήν για
να ανασυνθέσουν το παρελθόν της, φωτίζοντας με τις προσωπικές τους αφηγήσεις
διαφορετικές όψεις της ιστορίας της νεώτερης Ελλάδας. Τι επιφυλάσσει το μέλλον
για το ιστορικό συγκρότημα της φυλακής; Ποια θα είναι η νέα χρήση του; Μια απροσδόκητη ανακάλυψη φέρνει στο φως το κρυμμένο μυστικό του μνημείου και θέτει ένα
καίριο ερώτημα: πώς διαχειριζόμαστε την ιστορική μνήμη;
In 2006, the Trikala prison closes down after 110 years of use. Seven individuals
whose destinies have been shaped by the prison walls return to trace its past. Each
of their personal stories constitutes a piece of modern Greek history. What future
awaits this historic monument? What will become its new purpose? An unexpected
discovery reveals the site’s hidden secret and poses a crucial question: How do we
deal with historical memory?

Φιλμογραφία/Filmography
1997 - Ο Ηρακλής, ο Αχελώος κι η γιαγιά μου/Hercules, Achel and My Granny (μμ/short)
1998 - Ύψωμα 33/Hill 33 (μμ μυθοπλασίας/short fiction)
2006 - Ο γιος του φύλακα/The Guardian’s Son (μυθοπλασίας/fiction)
2013 - Ο μανάβης/The Grocer
2014 - Ηθοποιοί: Ημερολόγιο σπουδής/Becoming an Actor
2016 - Σιωπηλός μάρτυρας/Silent Witness

Σκηνοθεσία/Direction: Δημήτρης Κουτσιαμπασάκος/
Dimitris Koutsiabasakos
Σενάριο/Screenplay: Γλυκερία Πατραμάνη/
Glykeria Patramani, Δημήτρης Κουτσιαμπασάκος/
Dimitris Koutsiabasakos
Φωτογραφία-Cinematography: Χάρης Φάρρος/Haris Farros
Μοντάζ/Editing: Χρήστος Γιαννακόπουλος/
Christos Yannakopoulos
Μουσική/Music: Βαγγέλης Φάμπας/Vangelis Fampas
Παραγωγός/Producer: Δημήτρης Κουτσιαμπασάκος/
Dimitris Koutsiabasakos
Παραγωγή/Production: KinoLab
DCP Έγχρωμο/Color 72’

Δημήτρης
Κουτσιαμπασάκος
Dimitris
Koutsiabasakos
Ελλάδα/Greece
2016

Πρόσφυγες: Απόδραση
προς την ελευθερία;
Refugees: Escape to
Freedom?
Ευαίσθητος παλμογράφος κάθε εποχής, το 18ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ
Θεσσαλονίκης εστιάζει φέτος στο κρίσιμο προσφυγικό ζήτημα, μέσα από
το αφιέρωμα «Πρόσφυγες: Απόδραση προς την ελευθερία;». Οι ταινίες
του αφιερώματος σκιαγραφούν την πρωτοφανή ανθρωπιστική κρίση που
αντιμετωπίζει η Ευρώπη, υποδεχόμενη το μεγαλύτερο κύμα προσφύγων
από το β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι σοκαριστικές μαρτυρίες ανθρώπων από τη
Μέση Ανατολή, την Αφρική, αλλά και την Ευρώπη, καθώς και τα αδιέξοδα και
η ελπίδα τους για μια καλύτερη ζωή, βρίσκονται στο επίκεντρο αυτών των
ντοκιμαντέρ, που συνεισφέρουν στον παγκόσμιο διάλογο για τα ανθρώπινα
δικαιώματα και τις ευθύνες που ανακύπτουν μέσα από το ζήτημα των
προσφύγων.

Always a reflection of current concerns, the Thessaloniki Documentary Festival is focusing in this, its 18th year, on the crucial refugee
problem, through the “Refugees: Escape to Freedom?” tribute. The
films in the tribute show the unprecedented humanitarian crisis
being faced by Europe, which is receiving the largest wave of refugees
since the Second World War. At the heart of these documentaries are
the shocking testimonies of people from the Middle East, Africa but
also Europe, their desperation and their hopes for a better life. These
documentaries contribute to the global dialogue on human rights and
the responsibilities associated with the question of refugees.

Παγκόσμια εκμετάλλευση/
World Sales
DR International Sales/DR Byen,
Denmark
T. +45 3520 3040
F. +45 3520 3969
drsales@dr.dk
www.drsales.dk
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At Home in the World

Ένα σπίτι στον κόσμο/Et Hjem i Verden
Στη Δανία υπάρχει ένα σχολείο για προσφυγόπουλα από όλο τον κόσμο. Εδώ παρακολουθούν μαθήματα όσο περιμένουν να εξεταστεί η περίπτωσή τους. Τα περισσότερα
έχουν έρθει με τους γονείς τους, μερικά χωρίς αυτούς. Πολλά έχουν βιώσει από πολύ
κοντά τον πόλεμο ή τη βία και ζουν με τραύματα. Όλα τους έχασαν το σπίτι τους. Η
ταινία παρακολουθεί μία τάξη για ένα χρόνο και παρουσιάζει ένα τρυφερό πορτρέτο
μιας ομάδας παιδιών που προσπαθούν να προσαρμοστούν, να μάθουν μια καινούργια
γλώσσα, να κάνουν νέους φίλους και να αποκτήσουν ένα νέο σπιτικό στον κόσμο.
In Denmark there is a school for refugee children from all over the world. Here they
are taught while they wait for their cases to be treated. Most children have arrived
with their parents, a few of them without. Many have experienced war or violence
at close range and live with traumas. All of them lost their home. The film follows
a class for a year and creates an intimate portrait of a group of children when they
try to adapt, learn a new language, make new friends and to create a new home
in the world.

Επιλεκτική φιλμογραφία/Selected Filmography
2005 - Single Mothers Association
2006 - Beg, Borrow and Steel
2009 - Albert’s Winter
2010 - Pig Country
2011 - Ballroom Dancer/Επάγγελμα: χορευτής
(συν-σκηνοθεσία/co-direction: Christian Bonke)
2012 - The Ghost Of Piramida
2014 - The Arms Drop
2015 - Et Hjem i Verden/At Home in the World

Σκηνοθεσία-Σενάριο/Direction-Screenplay:
Andreas Koefoed
Φωτογραφία/Cinematography: Niels Thastum,
Sophia Olsson, Andreas Koefoed
Μοντάζ/Editing: Jacob Schulsinger, Marion Tuor
Ήχος/Sound: Morten Groth Brandt
Μουσική/Music: Bo Rande
Παραγωγός/Producer: Sara Stockmann
Παραγωγή/Production: Sonntag Pictures, Denmark
T. +45 2896 4414 contact@sonntagpictures.com
www.sonntagpictures.com
DCP Έγχρωμο/Color 92’
Βραβεία/Awards
Βραβείο Μεσαίου Μήκους Ντοκιμαντέρ/
Best Mid-length Documentary –
International Film Festival Amsterdam 2015,
The Netherlands

Αντρέας Κοφόντ
Andreas Koefoed
Δανία/Denmark
2015

Παγκόσμια εκμετάλλευση/
World Sales
Autlook Filmsales, Austria
Salma Abdalla
Τ. +43 676 900 3771
salma@autlookfilms.com
www.autlookfilms.com
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Διεθνής πρεμιέρα/International Premiere

Σκηνοθεσία-Σενάριο-Φωτογραφία/
Direction-Screenplay-Cinematography:
Michael Graversen
Μοντάζ/Editing: Rebekka Jørgensen,
Sofie Steenberger
Ήχος/Sound: Raoul Brand
Μουσική/Music: Uno Helmersson,
Katharina Nuttall
Παραγωγός/Producer: Lise Saxtrup
Παραγωγή/Production: Klassefilm Aps, Denmark
T. +45 2026 7440 info@klassefilm.dk
www.klassefilm.dk
HD Έγχρωμο/Color 60’

Μίκαελ Γκράβερσεν
Michael Graversen
Δανία/Denmark
2016

Ο Γιασουλάχ ήρθε στη Δανία ολομόναχος, από το Αφγανιστάν, όταν ήταν 15 χρονών.
Αν και βλέπει εφιάλτες με τον θείο του να προσπαθεί να τον σκοτώσει, στη Δανία έχει
βρει ασφάλεια και φίλους. Όταν η αίτησή του για άσυλο απορρίπτεται και αυτός γίνεται 18, εξαφανίζεται από το κέντρο ασύλου, καθώς ετοιμάζονται να τον στείλουν
πίσω στο Αφγανιστάν. Ζώντας παράνομα στην Κοπεγχάγη, αποφασίζει να φύγει για
την Ιταλία με την ελπίδα ότι θα πάρει την άδεια παραμονής που θα του επιτρέψει να
επιστρέψει στη Δανία που θεωρεί ότι είναι το σπίτι του. Αλλά η ζωή στην Ιταλία είναι
πολύ διαφορετική απ’ ό,τι περίμενε... Μια σκληρή ματιά στο τι συμβαίνει σε ένα από
τα πολλά ασυνόδευτα προσφυγόπουλα που εξαφανίζονται από τα κέντρα ασύλου της
Δανίας και καταλήγουν στη σκοτεινή πλευρά της Ευρώπης.
Wasiullah came to Denmark when he was 15 – arriving alone from Afghanistan.
Although he has nightmares of his uncle trying to kill him he has found safety and
friends in Denmark. When his application for asylum is rejected and he turns 18 he
disappears from the asylum center, as he is about to be sent back to Afghanistan.
Living illegally in Copenhagen he decides to leave for Italy hoping to obtain a residence permit that will allow him to return to the Denmark he considers his home.
But life in Italy is far from what Wasi has expected... A tough insight into what happens to one of the many unaccompanied refugee children who disappear from the
Danish asylum centers into the shady side of Europe.

Φιλμογραφία/Filmography
2006 - Jorden er giftig (μμ/short)
2011 - The Pact (μμ/short)
2012 - An Anxious Mind (μμ/short)
2012 - Den sidste nattevagt (μμ/short)
2013 - Ingenmandsland /Νεκρή ζώνη (μμ/short)
2016 - Drømmen om Danmark/Dreaming of Denmark
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Dreaming of Denmark

Παγκόσμια εκμετάλλευση/
World Sales
Seven Coal Productions
Μορτέζα Τζαφαρί/
Morteza Jafari
filmdirector20@gmail.com
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Dreaming of Life
Όνειρο ζωής

Το δράμα των προσφύγων δεν έχει αρχή, αλλά δυστυχώς ούτε και τέλος. Αυτό στάθηκε
αφορμή της καταγραφής μιας ελάχιστης πορείας της οδύσσειάς τους. Από τα παράλια
της Τουρκίας έως της «κάποιας» εγκατάστασής τους στην Ελλάδα. Επιχειρήθηκε μια
ιστορική καταγραφή στην τρέχουσα κατάσταση με τον κινηματογραφικό φακό να
αποτελεί το πλέον σύγχρονο μέσον αυτού του δράματος. Αυτή η γενική καταγραφή
αδυνατεί να καταγράψει μεμονωμένα το δράμα του κάθε ανθρώπου, αλλά διατηρεί
την ελπίδα να αποτελέσει ένα αγκάθι στην αδιαφορία των ιθυνόντων.
The drama of the refugees has no beginning, but unfortunately no end either. This
was the reason for documenting a very small part of the journey, from the Turkish
shores to some kind of temporary settlement in Greece. The camera lens becomes
the modern-day instrument for creating a historical record of what the journey
means. This general overview cannot show the real drama experienced by each
person individually, but it hopes to become a thorn in the side of political leaders.

Επιλεκτική φιλμογραφία/Selected Filmography
1998 - Where is the Water
1998 - Dowry for Robae
2003 - Oil War
2004 - Born in the Grave
2005 - Τhe Greatness of the Achaemenids Dynasty in Persia
2005 - Zoroastrianism
2008 - Citizen Kill Citizen
2013 - Το όνειρο της δημοκρατίας/Dreaming of Democracy
2016 - Όνειρο ζωής/Dreaming of Life

Σκηνοθεσία-Σενάριο-Φωτογραφία-Ήχος/
Direction-Screenplay- Cinematography-Sound: Μορτέζα
Τζαφαρί/Morteza Jafari
Μοντάζ/Editing: Μιχάλης Αριστίδου/Michalis Aristidou
Μουσική/Music: Αλέξανδρος Αβράμογλου/
Alexandros Avramoglou
Παραγωγός/Producer: Μορτέζα Τζαφαρί/Morteza Jafari
Παραγωγή/Production: Seven Coal Productions
DCP Έγχρωμο/Color 90’

Μορτέζα Τζαφαρί
Morteza Jafari
Ελλάδα/Greece
2016

Παγκόσμια εκμετάλλευση/
World Sales
Vladimir Tomic
T. +45 23 0744 780
mail@vladimirtomic.com
www.vladimirtomic.com

Σκηνοθεσία-Σενάριο-Αφήγηση/
Direction-Screenplay-Narration:
Vladimir Tomič
Φωτογραφία/Cinematography:
Υλικό αρχείου/Archive Material
Μοντάζ/Editing: Srđan Keča
Ήχος/Sound: Alex Pavlović
Παραγωγός/Producer: Srđan Keča, Selma Jusufbegovic
Παραγωγή/Production: Vladimir Tomič
Συμπαραγωγή/Co-production: Uzrok, Serbia
DCP Έγχρωμο/Color 71’
Βραβεία (επιλογή)/Awards (selection)
Βραβείο Αναγνωστών της εφημερίδας Tagesspiegel,
Ειδική Μνεία της Επιτροπής (Βραβείο Ειρήνης)/
Tagesspiegel Reader’s Prize, Jury Special Mention
(Peace Film Prize) – Berlinale IFF 2015, Germany
Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής/Special Prize Of The Jury –
Documenta Madrid 2015, Spain
Βραβείο Καλύτερου Ντοκιμαντέρ/Best Documentary
Award – Beldocs FF 2015, Serbia
Ειδική Μνεία της Επιτροπής/Jury Special Mention –
Sarajevo FF 2015, Bosnia and Herzegovina
Βραβείο για το Καλύτερο Πρωτοεμφανιζόμενο
Ντοκιμαντέρ/Best Documentary Debut Film Award –
Jihlava IFF 2015, Czech Republic

Βλάντιμιρ Τόμιτς
Vladimir Tomic
Δανία-Σερβία/
Denmark-Serbia
2015

Το 1992, έφτασε στη Δανία ένα κύμα προσφύγων από τον πόλεμο στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Καθώς τα υπάρχοντα προσφυγικά στρατόπεδα ήταν εντελώς γεμάτα, ο
Ερυθρός Σταυρός έφερε ένα τεράστιο πλοίο στα κανάλια της Κοπεγχάγης. Το Flotel
Europa έγινε ένα προσωρινό σπίτι για χιλιάδες ανθρώπους που περίμεναν να βγει
απόφαση για τις αιτήσεις χορήγησης ασύλου που είχαν καταθέσει. Μεταξύ αυτών
και ένα αγόρι 12 ετών, ο Βλάντιμιρ, ο οποίος έφυγε από το Σαράγεβο μαζί με τη μητέρα και τον μεγαλύτερο αδερφό του. Έμειναν δύο χρόνια πάνω στο Flotel Europa.
Δύο δεκαετίες μετά, ο Βλάντιμιρ, ο σκηνοθέτης, μας δείχνει πώς ήταν να μεγαλώνεις
πάνω σε αυτό το γεμάτο από τον απόηχο του πολέμου πλοίο, μαζί με άλλα πράγματα
που συνθέτουν την εφηβεία. Η ιστορία της ενηλικίωσης συνοδεύεται από προσωπικό
αρχειακό υλικό σε VHS, τραβηγμένο από πρόσφυγες που μοιράστηκαν μαζί τους το
«χωροχρονικό κενό» του Flotel.
In 1992 a wave of refugees from the war in Bosnia and Herzegovina reached Denmark.
With existing refugee camps completely full, the Red Cross pulled a giant ship into
the canals of Copenhagen. The ship, Flotel Europa, became a temporary home for a
thousand people waiting for decisions on their asylum applications. Among them
was a 12 year old boy, Vladimir, who fled Sarajevo together with his mother and
older brother. They spent two years in the limbo of Flotel Europa. Two decades later,
Vladimir, the director, takes us on a journey of growing up on this ship filled with
echoes of the war — and other things that make up an adolescence. The comingof-age story is juxtaposed with personal VHS archive material shot by refugees who
shared the “space-time-vacuum” of the Flotel.

Φιλμογραφία/Filmography
2003-4 - The Trilogy: Dead Nature and Movements/The Pianist/The Mailman (μμ/short)
2005 - Echo (μμ/short)
2006 - The Valley of Shadows (μμ/short)
2009 - My Lost Generation
2012 - Unfinished Journeys
2015 - Flotel Europa
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Flotel Europa

Παγκόσμια εκμετάλλευση/
World Sales
Story AB, Sweden
T. +46 8 156280
david@story.se
www.story.se

120
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ: ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ; 18ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΤΟΚIΜΑΝΤΕΡ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2016

I am Dublin

Είμαι το Δουβλίνο/Jag är Dublin
Ένα ντοκιμαντέρ που ξεκινά από μια ταινία μυθοπλασίας. Κατά τη διάρκεια του κάστινγκ για μία ταινία μυθοπλασίας διάρκειας 30 λεπτών, οι σκηνοθέτες συναντούν
τον Αχμέτ, ο οποίος θα υποδυθεί τον βασικό χαρακτήρα. Ο Αχμέτ ζει λαθραία στην
Ευρώπη αρκετά χρόνια. Όταν έφτασε με σκάφος στο νησί Λαμπεντούζα της Ιταλίας,
του πήραν δαχτυλικά αποτυπώματα για την ευρωπαϊκή βάση δεδομένων Eurodac.
Από εκείνη τη στιγμή, έγινε «υπόθεση του Κανονισμού του Δουβλίνου», με συνέπεια
να μπορεί να ζητήσει άσυλο μόνο στην Ιταλία. Ο Κανονισμός του Δουβλίνου έχει δημιουργήσει μια μεγάλη ομάδα νέων ανθρώπων που περιφέρονται στην Ευρώπη. Οι
λεγόμενες «υποθέσεις του Κανονισμού του Δουβλίνου» στερούνται των δικαιωμάτων
τους και απελαύνονται από χώρα σε χώρα στην Ευρώπη.

Σκηνοθεσία/Direction: Ahmed Abdullahi,
David Aronowitsch, Sharmarke Binyusuf,
Anna Persson
Σενάριο/Screenplay: David Aronowitsch
Φωτογραφία/Cinematography: Anna Persson
Μοντάζ/Editing: David Aronowitsch
Ήχος/Sound: Anders Nyström
Μουσική/Music: Michel Wenzer
Παραγωγός/Producer: David Aronowitsch
Παραγωγή/Production: Story AB, Sweden
DCP Έγχρωμο/Color 80’

A documentary film starting in fiction film. During the casting of a 30 minute fiction film the directors meet Ahmed, who gets to play the main character. Ahmed
has been living in hiding in Europe several years. When Ahmed arrived by boat to
the Italian island Lampedusa, he was forced to register his fingerprints in Eurodac,
an EU-database. There and then he became a ”Dublin-case,” obliged to only seek
asylum in Italy. The Dublin Regulation has created a large group of young people
drifting around Europe. The so-called Dublin-cases are deprived of their rights and
deported from country to country in Europe.

Βραβεία/Awards
Βραβείο του Φεστιβάλ/Festival Prize –
Tempo Documentary Festival 2015, Sweden

Άννα Πέρσον/Anna Persson
Αχμέντ Αμπντουλάχι/Ahmed Abdullahi
Νταβίντ Αρόνοβιτς/David Aronowitsch
Σαρμάρκε Μπινιουσούφ/Sharmarke Binyusuf
Σουηδία/Sweden
2015

Επιλεκτική φιλμογραφία
Άννα Πέρσον & Αχμέντ Αμπντουλάχι &
Νταβίντ Αρόνοβιτς & Σαρμάρκε Μπινιουσούφ/
Selected Filmography
Anna Persson & Ahmed Abdullahi &
David Aronowitsch & Sharmarke Binyusuf
2015 - I Am Dublin

Παγκόσμια εκμετάλλευση/
World Sales
Taskovski Films, UK
Irena Taskovski
T. +48 693 866 348
festivals@taskovskifilms.com
www.taskovskifilms.com
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Σκηνοθεσία-Σενάριο/Direction-Screenplay:
Jakob Brosmann
Φωτογραφία/Cinematography: Serafin Spitzer,
Christian Flatzek
Μοντάζ/Editing: Nela Märki
Ήχος/Sound: Maximilian Liebich
Παραγωγός/Producer: Jakob Brosmann
Παραγωγή/Production: Finali Film / Wortschatz
Produktion, Austria T. +43 6991 2354 735
office@finali.at www.finali.at
& Miramontefilm, Italy
T. +39 0471 323902 F. +39 0471 053 638
office@miramontefilm.com
www.miramontefilm.com
DCP Έγχρωμο/Color 93’
Βραβεία/Awards
Χρυσό «Μποκαλίνο»/Golden Boccalino Award –
Locarno IFF 2015, Switzerland
Καλύτερο Ντοκιμαντέρ/Best documentary –
Viennale IFF 2015, Austria
Βραβείο Κοινού/Audience Award –
Duisburger Filmwoche 2015, Germany

Γιάκομπ Μπρόσμαν
Jakob Brosmann
Αυστρία-Ιταλία-Ελβετία/
Austria-Italy-Switzerland
2015

Η Λαμπεντούζα είναι βυθισμένη για τα καλά στη θλίψη του χειμώνα. Οι τουρίστες έχουν
φύγει και οι πρόσφυγες αγωνίζονται να περάσουν στην ηπειρωτική Ιταλία. Καθώς
μια φωτιά καταστρέφει το ταλαιπωρημένο πλοίο που συνδέει το νησί με την Ιταλία,
ο δήμαρχος και οι ψαράδες της περιοχής προσπαθούν να βρουν ένα νέο πλοίο. Ενώ
οι πρόσφυγες μεταφέρονται αεροπορικώς, οι ψαράδες κάνουν κατάληψη στο λιμάνι
για να διαμαρτυρηθούν. Καθώς τα τρόφιμα εξαντλούνται, οι διαδηλωτές αρχίζουν να
διαφωνούν μεταξύ τους. Η ακτοφυλακή προσπαθεί να προλάβει τις τραγωδίες στη
θάλασσα, ενώ πολλοί νησιώτες προσπαθούν να περιγράψουν τον ρόλο που διαδραματίζει η Λαμπεντούζα στο ατελείωτο ρεύμα των δημοσιογράφων που επισκέπτονται το
νησί. Αυτή η μικροσκοπική κοινωνία στην άκρη της Ευρώπης μάχεται απεγνωσμένα για
αξιοπρέπεια και αλληλεγγύη μαζί με εκείνους που για πολλούς είναι η αιτία της συνεχιζόμενης κρίσης: τους Αφρικανούς «boat people» (σ.σ. ανθρώπους των καραβιών).
The Italian “refugee island” of Lampedusa is in the firm grip of winter tristesse. The
tourists have left, the refugees fight to be taken to the mainland. As a fire destroys
the worn down ferry, that connects the island to Italy, the mayor and the local
fishermen struggle for a new ship. While the refugees are transferred by plane, the
fishermen occupy the port in order to protest. Αs food supplies run out the protesters
start to disagree with each other. The coast guard tries to prevent the tragedies of
the upcoming season out in the sea, while many islanders try to describe the role of
Lampedusa to the never ending stream of reporters that step by on the island. The
tiny community at the edge of Europe is engaged in a desperate fight for dignity,
and for solidarity with those who many consider the cause of the ongoing crisis:
the African boat people.
Φιλμογραφία/Filmography
2010 - Rückruf – Call Back (μμ/short)
2010 - #unibrennt-Bildungsprotest 2.0
2011 - Tagwerk – A Day's Work
2015 - Lampedusa In Winter
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Lampedusa in Winter

Παγκόσμια εκμετάλλευση/
World Sales
Deckert Distribution
Heino Deckert
T. +49 341 2156 638
info@deckert-distribution.com
www.deckert-distribution.com
Διανομή στην Ελλάδα/
Distribution in Greece
Σπύρος Μαυρογένης
s.mavrogenis@stefi.gr
www.thelongestrun.eu
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The Longest Run

Ο πιο μακρύς δρόμος
Με φόντο τις επιδρομές του Ισλαμικού Κράτους στη Μέση Ανατολή, ο Αλσαλέχ και
ο Τζασίμ από την Συρία και το Ιράκ, βρίσκονται κρατούμενοι στη φυλακή ανηλίκων
του Βόλου με τη βαριά κατηγορία της διακίνησης παράτυπων μεταναστών. Μέσα από
τη φυλακή μιλάνε στους γονείς τους και παρακολουθούν τις εξελίξεις του πολέμου
ενώ προσπαθούν να σώσουν τους εαυτούς τους. Οι ιστορίες τους ξετυλίγονται στη
φυλακή και στο δικαστήριο, αποκαλύπτοντας πώς νέοι αθώοι πρόσφυγες πέφτουν
θύματα εξαναγκασμού των διακινητών, εμπλέκονται στη διακίνηση και τελικά καταλήγουν να εκτίουν βαρύτατες ποινές, ενώ οι ίδιοι οι διακινητές συνεχίζουν να δρουν
ανενόχλητοι. Αν το δικαστήριο αποφανθεί πώς οι Αλσαλέχ και Τζασίμ είναι ένοχοι, η
ποινή φυλάκισής τους μπορεί να είναι 25 χρόνια.
Against the backdrop o f the ISIS attacks in the Middle East, Alsaleh and Jasim from
Syria and Iraq find themselves in a Juvenile prison in Greece, under the severe accusation of smuggling illegal immigrants. They follow the developments of the war
through telephone calls to their parents, while they are trying to save themselves.
Their stories unfold in prison and in the court and reveal how innocent young refugees are forced by the smugglers to transport people across the border and end up
serving severe sentences while the smugglers continue to operate uninterrupted.
If the court finds Alsaleh and Jasim guilty, they can get a 25 year imprisonment.

Σκηνοθεσία-Σενάριο/Direction-Screenplay:
Μαριάννα Οικονόμου/Marianna Economou
Φωτογραφία-Ήχος/
Cinematography-Sound: Γιάννης Μισουρίδης/
Yannis Missouridis, Χρόνης Πεχλιβανίδης/Chronis Pechlivanidis
Μοντάζ/Editing: Χρόνης Θεοχάρης/Chronis Theoharis
Μουσική/Music: Νίκος Πορτοκάλογλου/Nikos Portokaloglou
Παραγωγός/Producer: Σπύρος Μαυρογένης/Spyros Mavrogenis
Παραγωγή/Production: Stefi & Lynx Productions, www.stefi.gr
DOC3 Productions
Συμπαραγωγός/Co-producer: Φαίδρα Βόκαλη/Faidra Vokali
Συμπαραγωγή/Co-production: Marni Films
info@marnifilms.gr
DCP Έγχρωμο/Color 77’
Βραβεία/Awards
Τιμητική Διάκριση, Διαγωνιστικό για το Καλύτερο Διεθνές
Μεγάλου Μήκους, Βραβείο VER.DI/Honοrary Distintion, International Feature Documentary Competition, Ver.Di Award –
Leipzig IFF 2015, Germany
Η ταινία προβλήθηκε στο πρόγραμμα «Docs in Progress» του
17ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης
The film was screened at the “Docs in Progress” section at the
17th Thessaloniki Documentary Festival

Επιλεκτική φιλμογραφία/Selected Filmography
2000 - Το σχολείο/The School
2001 - Ο γιος του τσιφλικά (συν-σκηνοθεσία: Αμαλία Ζέπου)/
The Landowner’s Son (co-direction: Amalia Zeppou)
2006 - Για μια θέση στο χορό/My Place in the Dance
2008 - Βells, Τhreads and Miracles
2009 - Αναζητώντας στο άγνωστο/Research Institutes in Greece
2009 - Οδός Σφακτηρίας/Sfaktirias Street
2013 - Food for love
2015 - Ο πιο μακρύς δρόμος/The Longest Run

Μαριάννα Οικονόμου
Marianna Economou
Ελλάδα/Greece
2015

Παγκόσμια εκμετάλλευση/
World Sales
Visible Film, Belgium
Thierry Detaille
T. +32 47 7617 170
thierry.detaille@visiblefilm.com
www.visiblefilm.com

Doc Market Server ID #388

Σκηνοθεσία/Direction: Tim De Keersmaecker
Σενάριο/Screenplay: Tim De Keersmaecker, Anna Luyten
Φωτογραφία/Cinematography: Laurens De Geyter,
Renaat Lambeets
Μοντάζ/Editing: Koen Timmerman
Ήχος/Sound: Christophe Vandepitte
Μουσική/Music: Mathieu Vandekerckhove,
Raphael Absolonne
Παραγωγός/Producer: Emmy Oost
Παραγωγή/Production: Cassette for Timescapes, Belgium
Τ.+32 9278 0590 emmy@timescapes.be
www.timescapes.be
DCP Έγχρωμο/Color 70’

Ο δόκτωρ Μπαρτόλο αναλαμβάνει τη φροντίδα του Ομάρ, ενός δεκαοκτάχρονου μετανάστη από την Τυνησία που βρέθηκε στις ακτές της Λαμπεντούζα. Του προσφέρει
μια οικογένεια, ένα σπίτι και μια θέση διερμηνέα στο τοπικό κέντρο κράτησης. Ο
Άνταμ, ένας δεκαεξάχρονος από την Γκάνα «υιοθετείται» από τον διευθυντή ενός
ξενοδοχείου στο νησί και μπορεί να δουλέψει ως θαλαμηπόλος. Και τα δύο αγόρια
στάθηκαν τυχερά. Ή μήπως όχι; Τι είναι η Λαμπεντούζα, μια γη της Επαγγελίας ή
μήπως μια φυλακή στη Μεσόγειο; Δύο μοναδικές ιστορίες υιοθεσίας αποκαλύπτουν
τον αγώνα για ελευθερία τόσο των κατοίκων του νησιού όσο και των νεοαφιχθέντων.
Την ίδια στιγμή, η Λαμπεντούζα συμβολίζει την ευρωπαϊκή ήπειρο, η οποία αντιμετωπίζει σήμερα την πρόκληση της πραγματικής ενσωμάτωσης.

Τιμ Ντε Κέερσμεκερ
Tim De Keersmaecker

Φιλμογραφία/Filmography
2007 - The Birds Are Silent in the Forest (μμ/short)
2009 - Hoge Bomen – Arne Quinze, Creator of Atmosphere
2010 - Aperture (μμ/short)
2015 - No Man Is an Island

Βέλγιο/Belgium
2015

Doctor Bartolo takes care of Omar, an 18-year-old Tunisian migrant stranded on
Lampedusa’s coast. He offers Omar a family, a home and a job as an interpreter in
the local detention centre. Also Adam, a 16-year-old from Ghana, is taken in by a
Lampedusian hotelkeeper and can work as a valet. Both boys have been lucky. Or
haven’t they? Is Lampedusa a promised land or a prison in the Mediterranean sea?
Two unique adoption stories reveal the search for freedom of both the Lampedusiani
and the newcomers. At the same time Lampedusa is a metaphor for the European
continent that now faces the task of true integration.
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No Man Is an Island

Παγκόσμια εκμετάλλευση/
World Sales
Pamela Martinez, UK
Τ. + 44 20 7642 0810

pamela@bouldercreekinternational.com
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This is Exile: Diaries of Child Refugees

Εδώ εξορία: Ημερολόγια από παιδιά πρόσφυγες
Ένα εξαιρετικά, ευαίσθητο πορτρέτο των προσφυγόπουλων που αναγκάζονται να
διαφύγουν από τη βία του εμφυλίου πολέμου στη Συρία για τον γειτονικό Λίβανο.
Το ντοκιμαντέρ, που γυρίστηκε μέσα σε έναν χρόνο, αφηγείται την ιστορία της ζωής
των παιδιών μέσα από δικά τους λόγια και αποτυπώνει τη συγκινητική αλήθεια για
τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν την απώλεια, τις κακουχίες και τη συντριβή
της ελπίδας. Η μαρτυρία τους σε αυτήν την ταινία είναι ένας ωραία σχηματισμένος
μικρόκοσμος του ανθρώπινου κόστους που έχει ο συνεχιζόμενος εμφύλιος στη
Συρία, ο οποίος έχει εξαναγκάσει πάνω από τέσσερα εκατομμύρια ανθρώπους να
βρουν τρόπο να ξεφύγουν οι μισοί από αυτούς είναι παιδιά.
An extraordinary intimate portrait of child refugees forced to flee from the violence
of Syria’s civil war to neighbouring Lebanon. Filmed over a year, the documentary
tells the stories of the children’s' lives in their own words and captures the moving
truth of how they deal with loss, hardship and the poignancy of dashed hopes.
Their testimony in this film is a beautifully crafted microcosm of the human cost
of the ongoing civil war in Syria that has forced over 4 million people to flee; half
of whom are children.

Επιλεκτική φιλμογραφία/Selected Filmography
2013 - With the Muslim Brotherhood, From Coup to Crackdown (μμ/short TV)
2013 - Hostages of the Gunmen (μμ/short)
2014 - Under Kurdish Rules (μμ/short)
2015 - This is Exile: Diaries of Child Refugees

Σκηνοθεσία-Φωτογραφία/
Direction-Cinematography: Mani Y. Benchelah
Μοντάζ-Editing: Mariko Monpetit
Μουσική/Music: Μάριος Τακούσης/Marios Takoushis
Παραγωγός/Producer: Charly W. Feldman
Παραγωγή/Production: MAKE Productions, UK
T. +44 7540 249158 jazmin@makeproductions.com
www.makeproductions.com
HDCam Έγχρωμο/Color 57’
Βραβεία/Awards
Βραβείο της Διεθνούς Κριτικής Επιτροπής/
International Jury Prize Award – Document International
Human Rights Festival 2015, UK

Μάνι Υ. Μπεντσελάχ
Mani Y. Benchelah
Λίβανος-ΕλβετίαΜεγ. Βρετανία/
Lebanon-Switzerland-UK
2015

Μικρές αφηγήσεις
Stories to Tell

Kαθημερινές προσωπικές ιστορίες που ξεχωρίζουν για την ιδιαιτερότητα των
θεμάτων και τους τρόπους καταγραφής τους. Η ανθρωπιά που ξεπροβάλλει
μέσα από αντίξοες ή ασυνήθιστες συνθήκες διαποτίζει τις ταινίες του τμήματος.

Everyday, personal stories that stand out for their unique
subject matter and the way in which they have been filmed.
The humanity that springs from difficult or unusual circumstances permeates the films of this segment.

Παγκόσμια εκμετάλλευση/
World Sales
Dogwoof, UK
Luke Brawley
T. +44 20 7253 6244
luke@dogwoof.com
www.dogwoof.com
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3 1⁄2 Minutes, Ten Bullets
Τριάμισι λεπτά, δέκα σφαίρες
Τη Μαύρη Παρασκευή του 2012, δύο αυτοκίνητα σταθμεύουν το ένα δίπλα στο άλλο
σε ένα πρατήριο καυσίμων στη Φλόριντα. Ένας λευκός μεσήλικας και ένας μαύρος
έφηβος διαπληκτίζονται για την ένταση της μουσικής στο αυτοκίνητο του αγοριού.
Στον καβγά μπαίνει και ένα όπλο και ένας από τους δύο πέφτει νεκρός. Ο Μάικλ Νταν
ρίχνει δέκα σφαίρες σε ένα αυτοκίνητο με άοπλους εφήβους και φεύγει. Τρεις από
αυτές τις σφαίρες βρίσκουν τον δεκαεπτάχρονο Τζόρνταν Ντέιβις, ο οποίος πεθαίνει
επιτόπου. Όταν συλλαμβάνεται την επόμενη ημέρα, ο Νταν ισχυρίζεται ότι βρισκόταν
σε άμυνα. Έτσι ξεκινά το μακρύ ταξίδι αποκάλυψης της αλήθειας. Το ντοκιμαντέρ
ακολουθεί το ταξίδι αυτό, ξεκινώντας από μια αναπαράσταση της νύχτας της δολοφονίας και αποκαλύπτοντας πώς οι κρυμμένες ρατσιστικές προκαταλήψεις μπορούν
να καταλήξουν σε τραγωδία.

Σκηνοθεσία-Φωτογραφία/Direction-Cinematography:
Marc Silver
Μοντάζ/Editing: Emiliano Battista, Gideon Gold
Μουσική/Music: Todd Boekelheide
Παραγωγός/Producer: Minette Nelson, Carolyn Hepburn
Παραγωγή/Production: The Filmmaker Fund
& Motto Pictures, USA
HD Έγχρωμο/Color 98’

On Black Friday in 2012, two cars parked next to each other at a Florida gas station.
A white middle-aged male and a black teenager exchanged angry words over the
volume of the music in the boy’s car. A gun entered the exchange, and one of them
was left dead. Michael Dunn fired ten bullets at a car full of unarmed teenagers
and then fled. Three of those bullets hit 17-year-old Jordan Davis, who died at the
scene. Arrested the next day, Dunn claimed he shot in self-defence. Thus began
the long journey of unraveling the truth. This documentary follows that journey,
reconstructing the night of the murder and revealing how hidden racial prejudice
can result in tragedy.

Φιλμογραφία/Filmography
2000 - Global Protest (TV)
2003 - The Leech and the Earthworm
2010 - Los Invisibles (μμ/short)
2013 - Who is Dayani Cristal?
2014 - When Loud Music Turned Deadly (μμ/short)
2015 - 3 1/2 Minutes, Ten Bullets

Μαρκ Σίλβερ
Marc Silver
ΗΠΑ/USA
2015

Παγκόσμια εκμετάλλευση/
World Sales
Film Republic, UK
Τ. +44 203 287 9112
info@filmrepublic.biz
www.filmrepublic.biz
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Σκηνοθεσία-Σενάριο/Direction-Screenplay:
Karolina Bielawska
Φωτογραφία/Cinematography: Kacper Czubak
Μοντάζ/Editing: Daniel Gąsiorowski
Ήχος/Sound: Jacek Pająk
Μουσική/Music: Antony and The Johnsons,
Natalia Fiedorczuk
Παραγωγός/Producer: Zbigniew Domagalski
Παραγωγή/Production: Studio Filmowe Kalejdoskop,
Poland T. +48 22 851 1779
studio@kalejdoskop.art.pl www.kalejdoskop.art.pl
DCP Έγχρωμο/Color 75’
Βραβεία (επιλογή)/Awards (selection)
Χρυσό Κέρας, Βραβείο Κοινού, Βραβείο Μάτσεϊ Σουμόφσκι,
Βραβείο Οπτικοακουστικών Παραγωγών του Εμπορικού
Επιμελητηρίου/
The Golden Horn, Audience Award, Maciej Szumowski Award,
Polish Audiovisual Producers Chamber of Commerce’s Award –
Krakow IFF 2015, Poland
Μεγάλο Βραβείο, Βραβείο των Δημοσιογράφων/
Grand Prix and Journalist Award –
Message to Man IFF 2015, Russia
Καλύτερο Ντοκιμαντέρ / Best Documentary – Queer Lisboa
Int’l Queer FF 2015, Portugal

Καρολίνα Μπιελάφσκα
Karolina Bielawska
Πολωνία/Poland
2015

Η Μαριάνα είναι μια ελκυστική γυναίκα 40 ετών που έχει μόλις καταθέσει μήνυση
κατά των γονιών της προκειμένου να κάνει αλλαγή φύλου. Αποξενωμένη από τη μητέρα της και παραμελώντας τους καλύτερους φίλους της, βρίσκει καταφύγιο σε μια
θεατρική ομάδα όπου καταφέρνει να κατανοήσει την κατάστασή της προβάροντας
ένα θεατρικό βασισμένο στο παρελθόν της. Ενώ πλησιάζει η ημέρα της επέμβασης, η
Μαριάνα μπλέκεται σε ένα απρόσμενο ειδύλλιο με έναν μεγαλύτερο κύριο, ο οποίος
της προσφέρει μια αχτίδα ελπίδας, αλλά παραμένει αντιμέτωπη με την ιδέα να χάσει
ό,τι πολυτιμότερο έχει –την οικογένειά της– ενώ πρέπει να αντιμετωπίσει και την
ανατριχιαστική υπενθύμιση των θυσιών που κάνει κάποιος για να είναι ο εαυτός του.
Ένας φόρος τιμής στην ελευθερία της ταυτότητας και των απρόσμενων ανατροπών
που μπορεί να έχει η ζωή.
Marianna is an attractive 40-year-old woman who has just sued her parents in order
to obtain a sex change. Alienated by her mother and neglecting her best friends, she
seeks refuge in a theatre group where she comes to make sense of her situation by
rehearsing a play based on her past. When the days to the operation loom over her,
Marianna kindles an unlikely romance with an older gentleman who offers her a ray
of hope, but she remains confronted with the idea of losing what she holds dearest
to her – her family – and she must face the chilling reminder of the sacrifices one
takes to be themselves. Αn homage to freedom of identity and the unpredictable
twists and turns life can offer.

Επιλεκτική φιλμογραφία/Selected Filmography
2005 - Just Married (μμ μυθοπλασίας/short fiction)
2007 - The End of the Summer (μμ μυθοπλασίας/short fiction)
2009 - Warsaw Available (συν-σκηνοθεσία/co-direction: Julia Ruszkiewicz)
2015 - Call Me Marianna
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Call Me Marianna

Παγκόσμια εκμετάλλευση/
World Sales
Seventh Art Releasing, USA
T. +1 323 259 8259
chase@7thart.com
www.7thart.com
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Chau, Beyond the Lines

Ο Τσάου, πέρα από τις γραμμές
Κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Βιετνάμ, οι Ηνωμένες Πολιτείες έριξαν 20 εκατομμύρια γαλόνια χημικών στις πυκνές ζούγκλες του Βιετνάμ, προκειμένου ο βορειoβιετναμέζικος στρατός να μην έχει τροφή και κάλυψη. Πάνω από 40 χρόνια μετά, ο
Τσάου, ένας έφηβος που ζει σε ένα κέντρο περίθαλψης στο Βιετνάμ για παιδιά που
έμειναν ανάπηρα από τον χημικό «Πορτοκαλή Παράγοντα», ονειρεύεται να γίνει κάποια ημέρα επαγγελματίας καλλιτέχνης. Καθώς υποφέρει από μια σπάνια αναπηρία
στα χέρια και τα πόδια του, ο Τσάου ακούει να του λένε συνέχεια ότι το όνειρό του
δεν είναι μόνο δύσκολο, αλλά αδύνατο. Σε ηλικία 17 ετών και κόντρα σε κάθε πρόβλεψη, ο Τσάου βγαίνει στον πραγματικό κόσμο για να δει αν μπορεί στ’ αλήθεια να
κάνει το όνειρό του πραγματικότητα.
During the Vietnam War, the United States dropped 20 million gallons of chemicals
onto the dense jungles of Vietnam, in order to rid the Northern Vietnamese Army
of their food and cover. More than 40 years later, Chau, a teenager living in a Vietnamese care center for kids disabled by the chemical Agent Orange, battles with the
reality of his dream to one day become a professional artist. With a rare disability
in his arms and legs, Chau is repeatedly told his dream is not only unrealistic, but
impossible. At age 17 and against all odds, Chau ventures out into the real world to
see, if in fact, he can make his dream a reality.

Φιλμογραφία/Filmography
2015 - Chau, Beyond the Lines

Σκηνοθεσία-Σενάριο/Direction-Screenplay:
Courtney Marsh
Φωτογραφία/Cinematography: Courtney Marsh,
Duy Nguyen
Μοντάζ/Editing: Courtney Marsh
Ήχος/Sound: Duy Nguyen
Παραγωγός/Producer: Jerry Franck
Παραγωγή/Production: Seventh Art Releasing, USA
DCP Έγχρωμο/Color 34’
Βραβεία/Awards
Βραβείο της Εθνικής Επιτροπής για την Καλύτερη Μικρού
Μήκους Ταινία/National Jury Award for Best
Doc Short Film – USA FF 2015, USA
Καλύτερο Μικρού Μήκους Ντοκιμαντέρ/Best Short Doc –
Austin Film Festival 2015, USA
Καλύτερο Μικρού Μήκους Ντοκιμαντέρ/Best Short Doc –
Fort Lauderdale IFF 2015, USA
Καλύτερο Μικρού Μήκους Ντοκιμαντέρ/Best Short Doc –
Irvine IFF 2015, USA

Κόρτνι Μαρς
Courtney Marsh
Βιετνάμ-ΗΠΑ/
Vietnam-USA
2015

Παγκόσμια εκμετάλλευση/
World Sales
Independent Film Company, UK
Rachel Brown
T. +44 207 257 8734
rachel@independentfilmcompany.com
www.independentfilmcompany.com

Σκηνοθεσία-Σενάριο/
Direction-Screenplay: Brian Hill
Φωτογραφία/Cinematography: Roger Chapman
Μοντάζ/Editing: Mags Arnold
Μουσική/Music: Nainita Desai, Malcolm Laws
Παραγωγός/Producer: Katie Bailiff
Παραγωγή/Production: Century Films, UK
DCP Έγχρωμο/Color 95‘

Ο Τόμας Κουίκ, ένας απροσάρμοστος μοναχικός άνθρωπος, σόκαρε και στοίχειωσε τους
Σουηδούς για 30 χρόνια όταν ομολόγησε ανοιχτά πως είχε δολοφονήσει περισσότερους
από τριάντα ανθρώπους. Ωστόσο, νέα αποδεικτικά στοιχεία δείχνουν ότι μπορεί να μην
είναι ο δολοφόνος. Έχοντας πλήρη πρόσβαση στον ίδιο και στους ανθρώπους που τον
έβαλαν στη φυλακή, αυτό το καθηλωτικό θρίλερ, που βασίζεται σε πραγματικά στοιχεία,
ξετυλίγει την αλήθεια που κρύβεται πίσω από τον γνωστότερο κατά συρροήν δολοφόνο
ενός ολόκληρου έθνους.
Thomas Quick, a misfit loner, shocked and haunted the Swedish nation for 30 years
when he openly confessed to the murder of over thirty people. Yet compelling new
evidence shows that Quick may not be a killer at all. With full access to Quick and the
people who jailed him, this compelling real life thriller unravels the truth behind a nation's most famous serial killer.

Μπράιαν Χιλ
Brian Hill
Μεγ. Βρετανία/UK
2015

Φιλμογραφία/Filmography
2002 - Feltham Sings
2002 - Nobody Someday
2007 - The Not Dead
2007 - Songbirds
2010 - Climate of Change
2012 - Welcome To The World
2015 - The Confessions of Thomas Quick
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The Confessions of Thomas Quick

Παγκόσμια εκμετάλλευση/
World Sales
Taskovski Films, UK
Irena Taskovski
T. +48 693 866 348
festivals@taskovskifilms.com
www.taskovskifilms.com
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A Courtship
Ένα ειδύλλιο

Ένα συναρπαστικό ντοκιμαντέρ που ρίχνει φως στην πρακτική των «χριστιανικών
ειδυλλίων», όπου η γυναίκα εναποθέτει την ευθύνη για την εύρεση συζύγου στους
γονείς της και τη θέληση του Θεού. Αυτός είναι ο δρόμος της Κέλι, η οποία, αφού
μεγάλωσε ευτυχισμένη σε μια κοσμική οικογένεια, υποχρεώνεται να αλλάξει πορεία
μετά το διαζύγιο των γονιών της. Τότε, ο Ρον και η Ντων Ράιτ, ένα ζευγάρι Χριστιανών,
προσφέρονται να λειτουργήσουν ως θετή πνευματική οικογένεια της Κέλι σε αυτήν τη
διαδικασία. Η Κέλι, που σήμερα είναι 30 χρονών, ζει με τους Ράιτ οι οποίοι πρέπει να
περάσουν από έλεγχο όλους τους πιθανούς μνηστήρες, ενώ αυτή ορκίζεται να φυλάξει
το επόμενο φιλί της για την εκκλησία. Προσεγγίζοντας το θέμα με ευαισθησία και
ανοιχτό μυαλό, η σκηνοθέτρια παρουσιάζει τον τρόπο ζωής όλο και περισσότερων
Αμερικανών. Παρ’ όλα αυτά, οι χαρές και οι δυσκολίες στην ιστορία αγάπης, δέσμευσης, οικογένειας και πίστης της Κέλι έχουν εντυπωσιακά οικουμενική απήχηση.

Σκηνοθεσία-Σενάριο/Direction-Screenplay: Amy Kohn
Μοντάζ/Editing: Jordan Montiminy
Μουσική/Music: Jon Foy
Παραγωγός/Producer: Amy Kohn
Παραγωγή/Production: Mad Twin, USA
DCP Έγχρωμο/Color 71’

This fascinating documentary offers a peek into the practice of Christian courtship,
wherein a woman hands over the responsibility of finding a husband to her parents and the will of God. Such is the path for Kelly, who after growing up happily
in a secular family is prompted to alter the course of her own life after her parents’
divorce. Enter Ron and Dawn Wright, a Christian couple who offer to serve as Kelly’s
adopted spiritual-family through the courtship process. Now in her 30s, Kelly lives
with the Wrights, relying on them to scout and vet all of her prospective partners,
as she vows to save her next kiss for the altar. Approaching the subject matter
with sensitivity and an open-mind, the director depicts a lifestyle lived by growing
numbers of Americans, though familiar to relatively few. Yet the underlying joys
and struggles in Kelly’s story of love, commitment, family, and faith resonate in
surprisingly universal ways.
Επιλεκτική φιλμογραφία/Selected Filmography
2015 - A Courtship

Έιμι Κον
Amy Kohn
ΗΠΑ/USA
2015

Παγκόσμια εκμετάλλευση/
World Sales
Vladi Antonevicz, Israel
Τ. +972 077 5470 335
antonevichi@gmail.com

Doc Market Server ID #188

Σκηνοθεσία-Αφήγηση/Direction-Narration:
Vladi Antonevicz
Φωτογραφία/Cinematography: John Cherny
Μοντάζ/Editing: Νeta Braun
Ήχος/Sound: Michael Goorevich
Παραγωγοί/Producers: Vladi Antonevicz,
Gabriel Romanov
Παραγωγή/Production: Vladi Antonevicz, Israel
HD Έγχρωμο/Color 87’

Ένα σοκαριστικό βίντεο μιας διπλής δολοφονίας στη Ρωσία που εμφανίστηκε στο
YouTube το 2007. Οι έρευνες της αστυνομίας οδηγήθηκαν σε αδιέξοδο, αλλά δύο
χρόνια αργότερα ο σκηνοθέτης και ο φίλος του Ντίμα ξεκινούν τη δική τους έρευνα.
Τρυπώνοντας στις πιο σκοτεινές σχισμές του νεοναζιστικού υποκόσμου της Μόσχας,
είναι αποφασισμένοι να βρουν τους δολοφόνους.
A shocking video of a double murder in Russia appeared on YouTube in 2007. The police
investigation reached a dead end, but two years later, director Vladi Antonevicz and
his buddy Dima set off an investigation of their own. Snooping around the darkest
crevices of Moscow’s neo-Nazi underground, they are determined to find the killers.

Βραβεία/Awards
Καλύτερη Φωτογραφία/Best Cinematography –
Doc Aviv FF 2015, Israel
Καλύτερη Φωτογραφία/Best Cinematography –
Israeli Documentary Forum 2015, Israel

Βλάντι Αντόνεβιτς
Vladi Antonevicz
Ισραήλ-Ρωσία/
Israel-Russia
2015

Φιλμογραφία/Filmography
2007 - In the Company of a Dead Cat
2015 - Credit for Murder
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Παγκόσμια εκμετάλλευση/
World Sales
CAT&Docs, France
Catherine Le Clef,
Maëlle Guenegues
Τ. +33 1 4461 7748
cat@catndocs.com
maelle@catndocs.com
www.catndocs.com
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Don Juan
Δον Ζουάν

Ένα τετράπλευρο ερωτικό τρίγωνο, πασπαλισμένο με αυτισμό, νευρώσεις και κρίσεις ζωής στη ρωσική πόλη Νίζνι Νόβγκοροντ. Ο Όλεγκ, ένας αυτιστικός άντρας
22 ετών, αναζητά αποδοχή και αγάπη. Έχει γύρω του πολλούς που θέλουν να τον
βοηθήσουν, αλλά κανένας δεν τα καταφέρνει. Ξαφνικά η βοήθεια έρχεται από μια
απρόσμενη κατεύθυνση.
A four-sided love triangle, spiced with autism, neuroses and life crises in the Russian city of Nizhny Novgorod. The 22-year-old autistic young man Oleg is seeking
approval and love. He is surrounded by many who wants to help him, but no-one
succeeds. Suddenly help comes from an unexpected direction.

Επιλεκτική φιλμογραφία/Selected Filmography
1985 - ABC
1990 - Karleksnatten
1992 - Lappen
2001 - Gawrylos sista frestelse
2004 - My American Family
2008 - Paradiset
2011 - Vodka Factory
2012 - In the Mind of a Parrot
2015 - Don Juan

Σκηνοθεσία-Σενάριο/Direction-Screenplay:
Jerzy Śladkowski
Φωτογραφία/Cinematography: Wojciech Staron
Μοντάζ/Editing: Jakub Śladkowski, Agnieszka Bojanowska
Μουσική/Music: Timo Hietala
Παραγωγός/Producer: Antonio Russo Merenda
Παραγωγή/Production: Ginestra Film, Sweden
T. +46 709 903 569 info@ginestrafilm.se www.ginestrafilm.se
DCP Έγχρωμο/Color 92’
Βραβεία/Awards
Καλύτερο Ντοκιμαντέρ Μεγάλου Μήκους/Best Feature
Length Documentary – International Documentary Festival
Amsterdam 2015, The Netherlands
Βραβείο «Dragon» για το Καλύτερο Σκανδιναβικό
Ντοκιμαντέρ/Dragon Award Best Nordic Documentary 2016
– Götheborg IFF 2016, Sweden

Γιέρζι Σλαντκόφσκι
Jerzy Śladkowski
Σουηδία-Φινλανδία/
Sweden-Finland
2015

Παγκόσμια εκμετάλλευση/
World Sales
Eyesfull, Canada
T. +1 647 808 5093
www.eyesfull.com
www.drivingwithselvi.com

Doc Market Server ID #211

Σκηνοθεσία-Φωτογραφία/
Direction-Cinematography: Elisa Paloschi
Μοντάζ/Editing: Dave Kazala, Mahi Rahgozar
Ήχος/Sound: Daniel Pellerin
Μουσική/Music: Ken Myhr
Παραγωγός/Producer: Elisa Paloschi
Παραγωγή/Production: Eyesfull, Canada
DCP Έγχρωμο/Color 74’
Βραβεία/Awards
Βραβείο Truth to Power/Truth to Power Award –
Reel Asian IFF 2015, Canada

Ελίζα Παλόσι
Elisa Paloschi
Καναδάς/Canada
2015

Η Σέλβι, όπως πολλά άλλα κορίτσια στην Ινδία, είναι ένα παιδί που αναγκάζεται να
παντρευτεί και να ζήσει μέσα σε ένα βίαιο γάμο. Μια μέρα το σκάει και γίνεται η πρώτη
γυναίκα οδηγός ταξί στη νότια Ινδία. Το δεκαετές ταξίδι μιας γοητευτικής, δυνατής
και θαρραλέας νέας γυναίκας που αψηφά όλες τις προβλέψεις, αφήνοντας πίσω της
τον πόνο που έχει βιώσει για να χτίσει μια καινούργια ζωή.
Selvi, like so many girls in India, is a child bride in a violent marriage. One day she
escapes, and goes on to become South India’s first female taxi driver. This is the tenyear journey of a charming, strong, and courageous young woman who defies all
expectations, moving beyond the pain she’s experienced to create a new life.

Φιλμογραφία/Filmography
2015 - Driving with Selvi
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Παγκόσμια εκμετάλλευση/
World Sales
Picture Tree International, Germany
Τ. +49 30 4208 248 13
pti@picturetree-international.com
www.picturetree-international.com
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Electroboy
Η ιστορία ενός άνδρα που ξεκίνησε να κατακτήσει τον κόσμο και έμαθε να φοβάται
πως μπορεί να αποκτήσεις ό,τι θες πραγματικά. Αν αυτό ισχύει για κάποιον, αυτός είναι
σίγουρα ο Φλόριαν Μπούρκχαρντ, που κατάφερε να πείσει τους πάντες γύρω του να
εγκαταλείψουν τους στόχους τους και να επιτύχουν τον δικό του. Η ταινία αφηγείται
τη συναρπαστική πραγματική ιστορία ενός νεαρού άνδρα που εγκαταλείπει το κλειστοφοβικό περιβάλλον του στην Ελβετία για να ταξιδέψει στον κόσμο αναζητώντας
δόξα και αναγνώριση. Μέσα από απανωτές νίκες, επανεφευρίσκει τον εαυτό του ξανά
και ξανά, αλλάζοντας περιβάλλον και καριέρες όπως οι άλλοι αλλάζουν πουκάμισα.
Παρ’ όλα αυτά, η γρήγορη ζωή του Φλόριαν μετατρέπεται σε φυγή από την ίδια τη
ζωή του, η οποία τελικά τον προφταίνει, πέφτοντας πάνω του με όλη της τη δύναμη.

Σκηνοθεσία/Direction: Marcel Gisler
Σενάριο/Screenplay: Jutta Doberstein
Φωτογραφία/Cinematography: Peter Indergand
Μοντάζ/Editing: Thomas Bachmann
Ήχος/Sound: Reto Stamm
Μουσική/Music: Barduin
Παραγωγοί/Producers: Anne-Catherine Lang, Olivier Zobrist
Παραγωγή/Production: Langfilm/Bernard Lang AG,
Switzerland Τ. +41 44 865 6627
info@langfilm.ch www.langfilm.ch
DCP Έγχρωμο/Color 113’

The story of a man who set out to conquer the world and learned to fear you can get it
if you really want: If this sentence applies to anyone, then most definitely to Florian
Burkhardt who managed to talk everyone around him out of their own goals and
into achieving his. Electroboy tells the breathtaking true life story of a young man
who leaves his claustrophobic Swiss surroundings for the wide world in search of
fame and recognition. In a series of success stories he reinvents himself time and
again, changing settings and careers like other people change their shirts. Yet Florian’s life on the fast track turns into an escape from his own biography, which finally
catches up with him at full force.

Επιλεκτική φιλμογραφία/Selected Filmography
1985 - Day Thieves
1988 - Sleepless Nights
1993 - The Blue Hour
1999 - Fögi Is a Bastard
2012 - Rosie
2014 - Electroboy

Μαρσέλ Γκίζλερ
Marcel Gisler
Ελβετία/Switzerland
2014

Παγκόσμια εκμετάλλευση/
World Sales
Autlook Filmsales, Austria
Andrea Hock
T. +43 720 346 934
andrea@autlookfilms.com
www.autlookfilms.com

Doc Market Server ID #220

Σκηνοθεσία-Σενάριο/Direction-Screenplay:
Jan Gassmann
Φωτογραφία/Cinematography: Ramon Giger
Μοντάζ/Editing: Miriam Märk, Roland von Tessin,
Jaques l’Amour
Ήχος/Sound: Fabian Gutscher
Μουσική/Music: Library Tapes
Παραγωγός/Producer: Lisa Blatter, Jan Gassmann
Παραγωγή/Production: 2zu1 Film, Switzerland
info@2zu1film.com www.2zu1film.com
HD Έγχρωμο/Color 97’

Τέσσερα ζευγάρια αγωνίζονται να τα βγάλουν πέρα στις παρυφές της «μητέρας»
Ευρώπης. Μέσα σε οικονομικές και κοινωνικές κρίσεις, βαδίζουν στη ζωή με χάρη,
σεξ και πολύ πάθος. Στη Σεβίλλη, ο 21χρονος Χουάν και η 23χρονη Κάρο ζουν το
θαύμα μιας νεανικής αγάπης. Ο Χουάν, όμως, δεν έχει κανένα σχέδιο για τη ζωή, κάτι
που εκείνη χρειάζεται απεγνωσμένα. Η 28χρονη Σιβόν και ο 23χρονος Τέρι ζουν στο
Δουβλίνο. Όταν πρωτοσυναντήθηκαν, ερωτεύτηκαν και την πάτησαν με την ηρωίνη,
όπως και άλλοι νέοι αυτής της παγωμένης πόλης. Στο Ταλίν, η Βερόνικα, μια χορεύτρια
29 ετών και ο σύντροφός της, ο 31χρονος Χάρι, προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα με
μια οικογένεια «patchwork», ενώ στη Θεσσαλονίκη, η Πένυ, 23 ετών, ετοιμάζεται να
αφήσει τον αγαπημένο της, τον 31χρονο Νίκο, για να πάει να δουλέψει στην Ιταλία.
Τέσσερα ζευγάρια, απομακρυσμένα γεωγραφικά, αγαπιούνται σε ταραγμένους καιρούς.
Μια σπονδυλωτή και περιπλεγμένη παραβολή για μια ήπειρο και τις γυναίκες της.
Four couples struggle on the edge of mother Europe. In countries troubled by economic
and social crises they stumble through life with charm, sex and plenty of passion.
A movie about the politics of love. In Sevilla Juan, 21, and Caro, 23, experience the
wonder of a young love. However, Juan is without a plan for the life that lies ahead
of him and she desperately needs one. Siobhan, aged 28, and Terry, 23, live in Dublin.
When they first met they have fallen for love and heroin like other young habitants of
this cold weathered town. In Tallinn, close to the northeastern border of Europe, Veronika, a 29 year old go-go dancer, and her partner Harri, 31, find themselves caught
up in the toil of a patchwork family. Meanwhile in Thessaloniki, Greece, Penny, 23, is
about to leave her longtime lover Nico, 31, to go to work in Italy. Those four couples,
geographically separated, love each other in a period of upheaval. An episodic and
interweaved parable for a continent and the women within.

Γιαν Γκάσμαν
Jan Gassmann
Ελβετία-Γερμανία/
Switzerland-Germany
2016

Φιλμογραφία/Filmography
2003 - With 500 Rupies tu Heaven (μμ/short)
2007 - Chrigu (συν-σκηνοθεσία/co-direction: Christian Ziörjen)
2011 - Off Beat (μυθοπλασίας/fiction)
2013 - Karma Shadub
2015 - Heimatland (συν-σκηνοθεσία/co-direction, μυθοπλασίας/fiction)
2016 - Europe, She Loves
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Παγκόσμια εκμετάλλευση/
World Sales
Conijn Film, The Netherlands
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A Family Affair

Μια οικογενειακή υπόθεση
Στα 30ά του γενέθλια, ο σκηνοθέτης Τομ Φάσερτ λαμβάνει μία μυστήρια πρόσκληση
από την 95χρονη γιαγιά του, τη Μαριάνε, για να την επισκεφτεί στη Νότια Αφρική.
Εκείνη την εποχή, το μόνο που γνωρίζει για εκείνη είναι οι μύθοι και οι αρνητικές,
κυρίως, ιστορίες που του έχει διηγηθεί ο πατέρας του. Υπήρξε μια μοιραία γυναίκα
που πέρασε από αναρίθμητους άντρες, διάσημο μοντέλο τη δεκαετία του 1950 και
μια μητέρα που έβαλε τους δύο γιους της σε ίδρυμα. Ο Φάσερτ αποφασίζει να δεχθεί
την πρόσκλησή της. Αλλά όταν η γιαγιά του τού κάνει μια απρόσμενη εξομολόγηση, το
εγχείρημά του γίνεται πολύ πιο πολύπλοκο απ’ ό,τι θα μπορούσε ποτέ να φανταστεί.

Σκηνοθεσία-Σενάριο-Αφήγηση-Φωτογραφία/
Direction-Screenplay-Narration-Cinematography:
Tom Fassaert
Μοντάζ/Editing: Claudio Hughes
Ήχος/Sound: Bert Aerts, Senjan Jansen
Μουσική/Music: Tobias Borkert
Παραγωγός/Producer: Wout Conijn
Παραγωγή/Production: Conijn Film, The Netherlands
DCP Έγχρωμο-Ασπρόμαυρο/Color-B&W 116’

On his 30th birthday, Tom Fassaert receives a mysterious invitation from his 95-yearold grandmother Marianne to come visit her in South Africa. At that time, the
only thing he knows about her are the myths and predominantly negative stories
his father told him. She was a femme fatale who went through countless men, a
famous model in the 1950s, and a mother that put her two sons into a children’s
home. Fassaert decides to accept her invitation. But when his grandmother makes
an unexpected confession, his venture becomes much more complicated than he
could ever have imagined.

Βραβεία/Awards
Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής για το Καλύτερο Ολλανδικό
Ντοκιμαντέρ/IDFA Special Jury Award for Dutch
Documentary – International Documentary Festival
Amsterdam 2015, The Netherlands

Φιλμογραφία/Filmography
2004 - Cockerill est á nous
2006 - Doel Leeft
2007 - Sons of the Sun
2008 - L'Homme et la Forêt
2011 - Ellipse
2011- An Angel in Doel
2013 - Marinus Boezem
2015 - A Family Affair

Τομ Φάσερτ
Tom Fassaert
Ολλανδία-Βέλγιο-Δανία/
The Netherlands-BelgiumDenmark
2015

Παγκόσμια εκμετάλλευση/
World Sales
Dogwoof, UK
Luke Brawley
T. +44 207 253 6244
luke@dogwoof.com
www.dogwoof.com

Doc Market Server ID #233

Σκηνοθεσία/Direction: David Sington
Φωτογραφία/Cinematography: Clive North,
Nickolas Rossi
Μοντάζ/Editing: Robert Sternberg, David Fairhead
Ήχος/Sound: Vince Watts
Μουσική/Music: Philip Sheppard
Παραγωγοί/Producers: David Sington, Chris Riley
Παραγωγή/Production: DOX Productions, UK
T. +44 207 602 3094 mail@tvdox.com www.tvdox.com
DCP Έγχρωμο/Color 96’

Ύστερα από 23 χρόνια στην πτέρυγα των θανατοποινιτών, ένας καταδικασμένος δολοφόνος ζητά από το δικαστήριο να εκτελεστεί. Καθώς αφηγείται όμως την ιστορία
του, σταδιακά γίνεται σαφές ότι τίποτα δεν είναι ακριβώς όπως φαίνεται. Ένα τολμηρό στιλιστικά αφηγηματικό πείραμα, ένα ψυχολογικό θρίλερ δομημένο πάνω σε
μία και μοναδική συνέντευξη που κράτησε τέσσερις ημέρες. Σε έναν μονόλογο που
είναι εν μέρει κατάθεση και εν μέρει ερμηνεία, ο Νικ, ο μοναδικός πρωταγωνιστής,
αφηγείται μία ιστορία που έχει όλα τα στοιχεία ενός κλασικού εγκληματολογικού δράματος. Όμως, καθώς ξετυλίγεται η ιστορία, αποκαλύπτεται κάτι πολύ βαθύτερο, ένας
συναισθηματικά ισχυρός στοχασμός πάνω στη λυτρωτική δύναμη της αγάπης και της
λογοτεχνίας. Μια τελευταία συγκλονιστική ανατροπή αλλάζει εντελώς τα δεδομένα.
After 23 years on Death Row a convicted murderer petitions the court asking to be
executed. But as he tells his story, it gradually becomes clear that nothing is quite
what it seems. A stylistically daring experiment in storytelling, a psychological thriller
constructed from a single four-day long interview. In a monologue that is part confessional and part performance, Nick, the sole protagonist, tells a tale with all the
twists and turns of classic crime drama. But as the story unfolds it reveals itself as
something much deeper, an emotionally powerful meditation on the redemptive
power of love and literature. A final shocking twist casts everything in a new light.

Ντέιβιντ Σίνγκτον
David Sington
Μεγ. Βρετανία/UK
2015

Επιλεκτική φιλμογραφία/Selected Filmography
2007 - In the Shadow of the Moon
2011 - The Flaw
2015 - Licence to Krill
2015 - The Fear of 13
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Παγκόσμια εκμετάλλευση/
World Sales
Ελιάνα Αμπραβανέλ/
Eliana Abravanel
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Finish Line

Ο τερματισμός
Διασχίζοντας την Ελλάδα απ' άκρη σ' άκρη, το νέο αυτό συναθλητικό ντοκιμαντέρ
παρακολουθεί τις ζωές τριών ασπρομάλληδων μαραθωνοδρόμων που δεν βιάζονται
να τερματίσουν. Ο Ιδομενέας είναι ένας εύρωστος Κρητικός που τρέχει ξυπόλητος,
φορώντας αρχαιοελληνική πανοπλία. Ο Αντώνης είναι ένας βοσκός του παλιού καιρού,
που ανακάλυψε το ταλέντο του στο τρέξιμο όταν προσπέρασε κατά λάθος ένα λύκο
που του είχε κλέψει ένα πρόβατο. Ο Στέλιος είναι ο γηραιότερος Έλληνας μαραθωνοδρόμος, που μοιάζει να τρέχει πρόσω ολοταχώς προς την αθανασία. Οι τρεις τους
μοιράζονται μια εντελώς δική τους φιλοσοφία για το τρέξιμο. Ο μόνος λόγος που
αγαπούν τη γραμμή του τερματισμού είναι γιατί τους φέρνει ένα βήμα πιο κοντά
στον πραγματικό τους εαυτό.

Σκηνοθεσία-Σενάριο/Direction-Screenplay:
Ελιάνα Αμπραβανέλ/Eliana Abravanel
Φωτογραφία-Ήχος/Cinematography-Sound:
Δημήτρης Κασιμάτης/Dimitris Kasimatis
Μοντάζ/Editing: Δημήτρης Πεπονής/Dimitris Peponis
Παραγωγός/Producer: Ελιάνα Αμπραβανέλ/Eliana Abravanel
DCP Έγχρωμο/Color 70’

Criss crossing between the lives of three dedicated 65+ marathon runners living in
opposite corners of Greece, this documentary covers a lot of ground but is never in a
hurry to get anywhere. Idomeneas is a robust Cretan who runs the Authentic Marathon wearing a full suit of armor and no shoes. Andonis is an old-school shepherd
who discovered his talent for long-distance running after he accidentally outran a
wolf. Stelios is the oldest marathon runner in Greece. The older he gets the more
races he runs, running full speed ahead to his own version of immortality. All three
of them share a unique approach to marathon running: Their sole reason for crossing
the finish line is in pursuit of their own inner voice.

Φιλμογραφία/Filmography
2008 - Κέικ/Cake (μμ μυθοπλασίας/short fiction)
2010 - The Switch (μμ μυθοπλασίας/short fiction)
2013 - Roughcut
2016 - Ο τερματισμός/Finish Line

Ελιάνα Αμπραβανέλ
Eliana Abravanel
Ελλάδα/Greece
2016

Παγκόσμια εκμετάλλευση/
World Sales
The Film Sales Company, USA
Lucas Verga
T. +1 212 481 5020
lucas.verga@filmsalescorp.com
www.filmsalescorp.com

Σκηνοθεσία-Φωτογραφία/Direction-Cinematography:
Sharon Shattuck
Σενάριο/Screenplay: Frederick Shanhan, Martha Shane,
Sharon Shattuck
Μοντάζ/Editing: Frederick Shanahan
Ήχος/Sound: William Hsieh, Peter Levin
Μουσική/Music: Chris Bathgate, Zack Martin, Nathan Michel
Παραγωγοί/Producers: Martha Shane, Sharon Sattuck
Παραγωγή/Production: Project Dad, USA
DCP Έγχρωμο/Color 77’

Σάρον Σάτακ
Sharon Shattuck
ΗΠΑ/USA
2015

Λίγο πριν από τον γάμο της, η σκηνοθέτρια γυρίζει σπίτι για να δώσει απάντηση στο
μεγαλύτερο μυστήριο της ζωής της: πώς ο διεμφυλικός πατέρας της Τρίσα και η στρέιτ
μητέρα της Μάρσα έμειναν μαζί ενάντια σε κάθε πρόβλεψη.
With her own wedding just around the corner, the director Sharon Shattuck comes
home to unearth her biggest personal mystery: How her transgender father Trisha
and her straight-identified mother Marcia stayed together against all odds.

Φιλμογραφία/Filmography
2015 - From This Day Forward
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Παγκόσμια εκμετάλλευση/
World Sales
Slingshot Films, Italy
Manuela Buono
T. +39 347 627 3390
info@slingshotfilms.it
www.slingshotfilms.it
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A Good American

Ένας καλός Αμερικάνος
Μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, ο καλύτερος αποκρυπτογράφος των ΗΠΑ, μαζί
με μια μικρή ομάδα στην Υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας (NSA), αρχίζει να αναπτύσσει
ένα επαναστατικό πρόγραμμα παρακολούθησης. Το πρόγραμμα μπορεί να ανιχνεύσει
οποιοδήποτε ηλεκτρονικό σήμα, να το φιλτράρει για στόχους, να δίνει αποτελέσματα
σε πραγματικό χρόνο και όλα αυτά χωρίς να παραβιάζει την ιδιωτική ζωή. Έχει όμως
ένα μειονέκτημα: κοστίζει ελάχιστα. Και η αχόρταγη για χρήμα NSA το απορρίπτει
– τρεις εβδομάδες πριν από την 11η Σεπτεμβρίου! Όταν μετά την επίθεση η NSA αρχίζει τις μαζικές παρακολουθήσεις, ο δημιουργός του φεύγει από την Υπηρεσία. Τότε
αναλαμβάνει ένας φίλος, που καταφέρνει να το αναβιώσει στις αρχές του 2002...Mία
από τις σημαντικότερες ιστορίες της κοινωνίας της πληροφορίας που αποκαλύπτει
τους εσωτερικούς μηχανισμούς ενός πολιτικοοικονομικού δικτύου η εμβέλεια του
οποίου υπερβαίνει κατά πολύ την Αμερική.

Σκηνοθεσία-Σενάριο-Φωτογραφία/
Direction-Screenplay-Cinematography: Friedrich Moser
Μοντάζ/Editing: Jesper Osmund, Kirk von Heflin
Ήχος/Sound: Michael Schreiber
Μουσική/Music: Christopher Slaski, Guy Farley
Παραγωγός/Producer: Friedrich Moser
Παραγωγή/Production: blue+green communication,
Austria T. +43 699 190 160 53
fm@agoodamerican.org www.agoodamerican.org
DCP Έγχρωμο/Color 100’

After the end of the Cold War the best code-breaker the US ever had together with
a small team within NSA starts to develop a revolutionary surveillance program. It
can pick up any electronic signal on earth, filter it for targets, render results in real
time and all of it without invading privacy. The program is perfect – except for one
detail: it’s too low cost. Therefore the tax dollar hungry NSA management dumps
it – three weeks prior to 9/11! When in the aftermath of the attack NSA starts its
mass surveillance of Americans, the code-breaker leaves the agency. A friend takes
over and manages to revive the program in early 2002... One of the most important stories of the information society that reveals the inner workings of a politicoeconomic network whose reach goes way beyond America.

Επιλεκτική φιλμογραφία/Selected Filmography
2012 - The Brussels Business – Who Runs The European Union?
2015 - A Good American

Φρίντριχ Μόζερ
Friedrich Moser
Αυστρία/Austria
2015

Παγκόσμια εκμετάλλευση/
World Sales
CARGO film & releasing, USA
T. +1 212 995 8139
contact@cargofilm-releasing.com
www.cargofilm-releasing.com
www.homme-less.com
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Τόμας Ουίρθενσον
Thomas Wirthensohn
ΗΠΑ/USA
2014

Φαινομενικά, ο Μαρκ φαίνεται να ζει μια γεμάτη λάμψη ζωή στη Νέα Υόρκη που θα
ζήλευαν πολλοί. Ωραίος και ντυμένος πάντα στην τρίχα, το χαρισματικό πρώην μοντέλο
εργάζεται ως φωτογράφος μόδας, εμφανίζεται σε ταινίες και παρευρίσκεται στα καλύτερα πάρτι. Όταν φεύγει όμως από αυτά, κατευθύνεται προς το Ιστ Βίλατζ – όχι σε
κάποιο πανάκριβο λοφτ, αλλά σε μια κρυμμένη γωνιά σε μια ταράτσα όπου κοιμάται
κάθε βράδυ. Ο σκηνοθέτης παρουσιάζει το σκοτεινό υπογάστριο του Αμερικανικού
Ονείρου σε μια συχνά ανελέητη πόλη.
From all outside appearances, Mark seems to have the glamorous New York City life
that many would envy. Handsome and always impeccably dressed, the charismatic
former male model works as a fashion photographer, appears in movies and attends
the best parties. When he leaves those events, however, he heads to the East Village –
not to an overpriced loft, but to a hidden corner of a rooftop to sleep each night. The
director exposes the dark underbelly of the American Dream in an often merciless city.

Φιλμογραφία/Filmography
2014 - Homme Less

STORIES TO TELL 18th THESSALONIKI DOCUMENTARY FESTIVAL 2016

Σκηνοθεσία-Φωτογραφία/Direction-Cinematography:
Thomas Wirthensohn
Μοντάζ/Editing: Josh Cramer, Thomas Wirthensohn
Ήχος/Sound: Clemens Kloss, Matthias Ermert
Μουσική/Music: Kyle Eastwood, Matt McGuire
Παραγωγοί/Producers: Wolfgang Ramml,
Karol Martesko-Fenster
Παραγωγή/Production: Filmhaus Films &
Schatzi Productions, USA
DCP Έγχρωμο/Color 83’
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Παγκόσμια εκμετάλλευση/
World Sales
The Open Reel, Italy
Cossimo Santoro
T. +39 340 494 0 351
cs@theopenreel.com
www.theopenreel.com
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In California

Στην Καλιφόρνια/La Californie
Ο Σαρλ Ρεντόν βυθίζεται στο περιβάλλον της συζύγου του, στον κόσμο του μπαλέτου,
και αρχίζει να γυρίζει ένα σχετικό ντοκιμαντέρ. Σταδιακά, αρχίζει να καταλαβαίνει
ότι μπορεί να στήσει ένα δράμα βασισμένο στη δική του ζωή.
Charles Redon immerses himself in his wife’s environment, the ballet dancing, and
starts documenting it. Slowly, he begins to understand that he can build a drama
with his own life.

Φιλμογραφία/Filmography
2006 - Au Banquet des Loups (μμ/short)
2010 - Jours de Colère/Days of Wrath
2015 - La Californie/In California

Σκηνοθεσία-Σενάριο-Αφήγηση/
Direction-Screenplay-Narration:
Charles Redon
Φωτογραφία/Cinematography: Charles Redon, Klaudia
Reynicke, Mathilde Froustey, Gérard Redon, David Cailley
Μοντάζ/Editing: Suzana Pedro
Ήχος/Sound: Jean-Guy Veran, Thomas Robert
Παραγωγός/Producer: Claude Redon
HD Έγχρωμο/Color 78’

Σαρλ Ρεντόν
Charles Redon
Γαλλία/France
2015

Παγκόσμια εκμετάλλευση/
World Sales
ΑnemiCinema
Χρύσα Τζελέπη/Chryssa Tzelepi,
Άκης Κερσανίδης/Akis Kersanidis
T. +30 2310266702
anemicinem a.lab@gmail.com
www.anemicinema.gr

Doc Market Server ID #453

Σκηνοθεσία/Direction: Χρύσα Τζελέπη/Chryssa Tzelepi,
Άκης Κερσανίδης/Akis Kersanidis
Σενάριο-Φωτογραφία/Screenplay-Cinematography:
Ειρήνη Καραγκιοζίδου/Irini Karagkiozidou,
Αιμιλία Κουγιουμτζόγλου/Emilia Kougioumtzoglou,
Κική Μουστακίδου/Kiki Moustakidou,
Σταυρούλα Πουλημένη/Stavroula Poulimeni
Μοντάζ/Editing: Θεόφιλος Καλαϊτζίδης/Theofilos Kalaitzidis
Ήχος/Sound: Κλεάνθης Μανωλάρας/Kleanthis Manolaras
Γιάννης Παπαγεωργίου/Yannis Papageorgiou
Μουσική/Music: Γιάννης Παπαγεωργίου/Yannis Papageorgiou
Παραγωγός/Producer: Χρύσα Τζελέπη/Chryssa Tzelepi,
Άκης Κερσανίδης/Akis Kersanidis
Παραγωγή/Production: ΑnemiCinema
DCP Έγχρωμο/Color 73’
Eπιλεκτική φιλμογραφία Χρύσας Τζελέπη/
Selected Filmography Chryssa Tzelepi
2007 - Ο κόσμος που ταξιδεύει/Travelers (συν-σκηνοθεσία/
co-direction: Τάνια Χατζηγεωργίου/Tania Hatzigeorgiou)
2010 - Οργισμένος Δεκέμβρης/Enraged December (συν-σκηνοθεσία/
co-direction: Άκης Κερσανίδης/Akis Kersanidis)
2012 - 25ος Μεσημβρινός/25th Meridian (συν-σκηνοθεσία/
co-direction: Τάνια Χατζηγεωργίου/Tania Hatzigeorgiou)
2013 - Το χρονικό μιας καταστροφής/The chronicle of an extermination (συν-σκηνοθεσία/co-direction: Άκης Κερσανίδης/Akis Kersanidis)
2016 - Solitaire où Solidaire? Μόνος ή Αλληλέγγυος;/In Solitude or in
Solidarity? (συν-σκηνοθεσία/co-direction)
Eπιλεκτική φιλμογραφία Άκης Κερσανίδης/
Selected Filmography Akis Kersanidis
1998 - Το πέρασμα του Τορωναίου/Toroneos Crossing (μμ/short)
2000 - Το δάσος των αρπακτικών/Raptor Forest (μμ/short)
2002 - Οι κυνηγοί του Piper Methysticum/
The Hunters of Piper Methysticum (μμ/short)
2003 - Ο ξένος/The Foreigner (μμ/short)
2010 - Οργισμένος Δεκεμβρης/Enraged December (συν-σκηνοθεσία/
co-direction: Χρύσα Τζελέπη/Chryssa Tzelepi)
2013 - Το χρονικό μιας καταστροφής/ The chronicle of an extermination (συν-σκηνοθεσία/co-direction: Χρύσα Τζελέπη/Chryssa Tzelepi)
2016 - Solitaire où Solidaire? Μόνος ή Αλληλέγγυος;/In Solitude or in
Solidarity?(συν-σκηνοθεσία/co-direction)

Η μοναξιά δεν είναι απλά ένα υπαρξιακό ζήτημα αλλά αποτέλεσμα των πολιτικών
που ακολουθήθηκαν στα χρόνια των Μνημονίων. Η αλληλεγγύη ήρθε ως απάντηση
στην κοινωνική απομόνωση. Το ντοκιμαντέρ για το Κοινωνικό Ιατρείο Αλληλεγγύης
στην Θεσσαλονίκη ξεκινά από την βασική αφορμή της δημιουργίας του, την απεργία
πείνας των 300 μεταναστών εργατών το 2011. Στη συνέχεια μέσα από τις μαρτυρίες
ασθενών και μελών του ΚΙΑ αποτυπώνει τον αποκλεισμό από το δικαίωμα στην περίθαλψη. Το ιατρείο εν μέσω της χειρότερης ανθρωπιστικής κρίσης που βιώνει η Ελλάδα
εξυπηρετεί τις ανάγκες πολιτών, μεταναστών και ελλήνων που βρήκαν κλειστές τις
πόρτες του συστήματος Υγείας. Παράλληλα διερευνά το αν η αλληλεγγύη ως πρακτική
«μεταγγίζεται» μέσα από τις δομές αυτές στην κοινωνία.
Loneliness is not simply an existential issue but a result of the policies that were implemented during the Memorandum. Solidarity came about as the answer to social
isolation. The documentary about the Social Clinic of Solidarity in Thessaloniki begins
with the main cause of its creation, the hunger strike of 300 immigrant workers in
2011. Through the stories of the patients and the members of the social clinic the
documentary tries to capture the phenomenon of exclusion from the right to health.
The clinic during the worst humanitarian crisis serves the primary health needs of
citizens, both immigrants and Greeks, who suddenly found the doors of the National
Health system closed. At the same time the documentary seeks the answer to the question of whether solidarity can be “transfused” into society through these structures.

Χρύσα Τζελέπη
Chryssa Tzelepi
Άκης Κερσανίδης
Akis Kersanidis
Ελλάδα/Greece
2016
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In Solitude or in Solidarity?

Παγκόσμια εκμετάλλευση/
World Sales
Maysles Documentary Center, USA
Erika Dilday
T. +1 917 816 3827
erika@mayslesinstitute.org
www.mayslesinstitute.org
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In Transit

Μετεπιβίβαση
Μέσα στο τρένο, η ζωή έρχεται με ασυνήθιστο τρόπο στο επίκεντρο. Στο διάστημα
που μεσολαβεί από τον ένα σταθμό στον άλλο, όπου η «πραγματική ζωή» αναστέλλεται προσωρινά, γνωρίζουμε μια φευγαλέα κοινότητα που υπερβαίνει τους κανονικούς φραγμούς, όπου αναπτύσσεται μια παράξενη ατμόσφαιρα περισυλλογής και
οικειότητας. Για κάποιους επιβάτες το τρένο είναι φυγή και σωτηρία, για άλλους
ξεκαθάρισμα λογαριασμών και απώλεια. Για όλους, όμως, είναι ένα μέρος για προσωπικό στοχασμό και επαφή με άλλους ανθρώπους που διαφορετικά μπορεί να μη
γνώριζαν ποτέ. Η ταινία μάς ταξιδεύει στην καρδιά και το μυαλό των καθημερινών
επιβατών του Amtrak's Empire Builder, της σιδηροδρομικής σύνδεσης με τη μεγαλύτερη κίνηση στην Αμερική. Ειλικρινής και άμεση, η ταινία ξετυλίγει μια σειρά από
αλληλένδετες ιστορίες, από συζητήσεις που ακούγονται χωρίς να το γνωρίζουν οι
ίδιοι οι συνομιλητές μέχρι στιγμές βαθιάς οικειότητας, στις οποίες οι επιβάτες μοιράζονται φόβους, ελπίδες και όνειρα.
On the train, life pulls into uncommon focus. In the space between stations, where
“real life” is suspended, we are swept into a fleeting community that transcends
normal barriers, where a peculiar atmosphere of contemplation and community
develops. To some passengers, the train is flight and salvation, to others reckoning
and loss. But for all, it is a place for personal reflection and connecting with others
they may otherwise never know. The film takes you on a journey into the hearts
and minds of everyday passengers aboard Amtrak's Empire Builder, the busiest
long-distance train route in America. Candid and direct, the film unfolds as a series
of interconnected vignettes, ranging from overheard conversations to moments of
deep intimacy, in which passengers share their fears, hopes and dreams.

Σκηνοθεσία/Direction: Albert Maysles, Lynn True, Nelson
Walker, Ben Wu, David Usui
Φωτογραφία/Cinematography: Albert Maysles,
David Usui, Nelson Walker, Ben Wu
Μοντάζ/Editing: Lynn True
Ήχος/Sound: Ruy Garcia, Branka Mrkić
Μουσική/Music: Dawn Sutter Madell (music supervisor)
Παραγωγοί/Producers: Lynn True, Nelson Walker
Παραγωγή/Production: Maysles Documentary Center, USA
DCP Έγχρωμο/Color 76’

Επιλεκτική φιλμογραφία Άλμπερτ Μέιζελς & Λιν Τρου &
Νέλσον Γουόκερ & Μπεν Γου & Ντέιβιντ Ούσουϊ/
Selected Filmography Albert Maysles & Lynn True &
Nelson Walker & Ben Wu & David Usui
2015 - In Transit (συν-σκηνοθεσία/co-direction)

ΗΠΑ/USA
2015

Άλμπερτ Μέιζλς/
Λιν Τρου, Νέλσον Γουόκερ/
Albert Maysles (1926-2015) Lynn True, Nelson Walker

Μπεν Γου/Ben Wu

Ντέιβιντ Ούσουϊ/David Usui

Παγκόσμια εκμετάλλευση/
World Sales
Ro*Co Films, USA
Annie Roney
T. +1 415-332 6471
F. +1 415 332 6798
annie@rocofilms.com
www.rocofilms.com
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Σκηνοθεσία-Φωτογραφία/Direction-Cinematography:
Justin Schein
Μοντάζ/Editing: David Mehlman
Μουσική/Music: David Mansfield
Παραγωγός/Producer: Eden Wurmfeld
Παραγωγή/Production: Eden Wurmfeld Films, USA
T. +1 917 446 9753 edenwurmfeld@me.com
DCP Έγχρωμο/Color 85’
Βραβεία/Awards
Βραβείο Κοινού για το Καλύτερο Ντοκιμαντέρ/Audience Award
for Best Documentary – Woodstock FF 2015, USA
Βραβείο Κοινού για το Καλύτερο Ντοκιμαντέρ/Audience Award
for Best Documentary – DOC NYC 2015, USA

Τζάστιν Σάιν
Justin Schein
ΗΠΑ/USA
2015

Στα μισά των γυρισμάτων ενός ντοκιμαντέρ για τη ζωή του ως ακτιβιστή ενάντια στον
πόλεμο, ο Μαγιέρ Βισνέρ δηλώνει ότι ο χρόνος του τελείωσε και πως η τελευταία του
πολιτική πράξη θα είναι η αυτοκτονία του – και τα θέλει όλα μπροστά στον φακό.
Τώρα ο σκηνοθέτης πρέπει να αποφασίσει αν θα κλείσει την κάμερά του ή αν θα τη
χρησιμοποιήσει για να κρατήσει ζωντανό τον φίλο του. Ένα μεγάλου μήκους ντοκιμαντέρ που καταπιάνεται με τα ολοένα και μεγαλύτερα προβλήματα της κατάθλιψης, της
απομόνωσης και των γηρατειών, μέσα από έντονη ιστορία χαρακτήρων, της σχέσης
του σκηνοθέτη με το θέμα του. Μια σπάνια κινηματογραφική ματιά στο τι σημαίνει
να είσαι φίλος με κάποιον που υποφέρει.
Midway through the filming of a documentary about his life as an anti war activist,
Mayer Vishner declares that his time has passed and that his last political act will be
to commit suicide – and he wants it all on camera. Now the director must decide
whether to turn off his camera or use it to keep his friend alive. A feature length documentary that confronts the growing issues of depression, isolation and aging through
an intense character-driven story of the relationship between filmmaker and subject.
It provides a rare cinematic look at what it means to be a friend to someone in pain.

Φιλμογραφία/Filmography
1996 - Down on Polk Street
2009 - No Impact Man
2015 - Left on Purpose
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Left on Purpose

Παγκόσμια εκμετάλλευση/
World Sales
Naked Edge Films, USA
Daniel Chalfen
T. +1 310 435 2322
daniel@nakededgefilms.com
www.nakededgefilms.com
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The Mind of Mark DeFriest
Το μυαλό του Μαρκ Ντεφρίστ
Γνωστός κάποτε και ως «Χουντίνι» για τις πολλές και απίθανες αποδράσεις του, ο
Μαρκ Ντεφρίστ καταδικάστηκε να ζει φυλακισμένος στις χειρότερες φυλακές της
Φλόριντα όταν ένας και μόνο ψυχίατρος ανέτρεψε τη γνώμη τεσσάρων διορισμένων
από το δικαστήριο ψυχιάτρων και δήλωσε ότι ο Μαρκ δεν ήταν πραγματικά ψυχικά
ασθενής. Πάνω από 30 χρόνια μετά, ο Μαρκ εξακολουθεί να προσπαθεί να καταλάβει πώς μπορεί κανείς να επιβιώσει μέσα σε ένα άτεγκτο και ανίκανο να συγχωρήσει σύστημα, ενώ οι εναπομείναντες υποστηρικτές του δημιουργούν μια απίθανη
συμμαχία για να ζητήσουν να αφεθεί ελεύθερος από την Επιτροπή Αποφυλακίσεων
της Φλόριντα. Στην πορεία, φέρνουν στο φως αναπάντητα ερωτήματα, όπως το αν
ο Μαρκ έπρεπε καταρχάς να μπει στη φυλακή, αλλά καλούνται επίσης να εξηγήσουν
γιατί ένας διαβόητος ταραχοποιός δικαιούται να αφεθεί ελεύθερος.
Once known as Houdini for his multiple and improbable jailbreaks, Mark DeFriest
was condemned to Florida’s worst prison after a lone psychiatrist reversed four court
appointed psychiatrists and declared Mark was faking mental illness. Over 30 years
later, Mark is still struggling to understand how to survive a rigid and unforgiving
system, while his remaining supporters forge an unlikely alliance to argue for his
freedom in front of the Florida Parole Commission. Along the way, they uncover lingering questions about whether Mark should have even been sent to prison, yet face
the daunting task of explaining why a notorious troublemaker deserves to go free.

Φιλμογραφία/Filmography
2001 - No Escape: Prison Rape (μμ/short)
2001 - Based on a True Story: The Making of Monster (μμ/short)
2004 - Youth Authority: California (TV)
2007 - Electroland (μμ/short)
2009 - See You in Copenhagen (μμ/short)
2014 - The Mind of Mark DeFriest

Σκηνοθεσία/Direction: Gabriel London
Φωτογραφία/Cinematography: Eric Koretz, Gabriel
London, William Charles Moss, Andreas Wagner
Μοντάζ/Editing: Nick Clark
Μουσική/Music: Ronan Coleman
Παραγωγός/Producer: Daniel J. Chalfen, Gabriel London &
Charlie Sadoff
Παραγωγή/Production: Found Object Films, USA
T. +1 323 839 5004 gabriel@foundobjectfilms.com
HDCam Έγχρωμο/Color 100’
Βραβεία/Awards
Βραβείο Κοινού για το Καλύτερο Ντοκιμαντέρ/ Αudience Αward
for Βest Documentary – Naples IFF 2014, Italy
Καλύτερο Ντοκιμαντέρ/Best Documentary Feature –
Lone Star FF 2014, USA

Γκάμπριελ Λόντον
Gabriel London
ΗΠΑ/USA
2014

Παγκόσμια εκμετάλλευση/
World Sales
DOK Mobile, Switzerland
Francesca Scalisi, Mark Olexa
Τ. +41 79 7184 891
francesca.scalisi@outlook.it
mrkolexa@gmail.com
www.dokmobile.ch
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Σκηνοθεσία/Direction: Mark Olexa, Francesca Scalisi
Φωτογραφία/Cinematography: Mark Olexa
Μοντάζ/Editing: Francesca Scalisi
Ήχος/Sound: Pierre Berset
Μουσική/Music: Olivier Verleye
Παραγωγοί/Producers: Mark Olexa, Francesca Scalisi
Παραγωγή/Production: DOK Mobile, Switzerland
HD Έγχρωμο/Color 12’
Βραβεία/Awards
Ειδική Μνεία (Ελβετικό διαγωνιστικό)/
Special mention (Swiss Competition) –
Internationale Kurzfilmtage Winterthur 2015, Switzerland

Καλοκαίρι 2014. Σε μια επαρχία του Μπανγκλαντές. «Ήρθα από τον Ουρανό. Ήρθα να
καταστρέψω όλα τα κακά του κόσμου. Είμαι αστυνομικός. Είμαι άγγελος των λουλουδιών. Βρήκα δουλειά στο αστυνομικό τμήμα. Θα τους τιμωρήσω. Θα τους βάλω στη
φυλακή». Αυτή είναι η ιστορία ενός κοριτσιού και της τραγωδίας που της άλλαξε τη ζωή.
Summer 2014. Rural Bangladesh. “I came from Heaven. I came to destroy all bad
things in the world. I’m a police officer. I'm a flower angel. I got a job at the police
station. I will punish them. I will put them in jail.” This is the story of a girl and the
tragedy that changed her life.

Φιλμογραφία Μαρκ Ολέσα/Filmography Mark Olexa
2010 - Heart-Quake
2014 - Stratagema (μμ/short)
2015 - Moriom (συν-σκηνοθεσία/co-direction, μμ/short)
2016 - Demi-vie à Fukushima/Half-life in Fukushima
(συν-σκηνοθεσία/co-direction)
Φιλμογραφία Φραντσέσκα Σκαλίσι/
Filmography Francesca Scalisi
2015 - Gente dei bagni/Bath People
2015 - Moriom (συν-σκηνοθεσία/co-direction, μμ/short)
2016 - Demi-vie à Fukushima/Half-life in Fukushima
(συν-σκηνοθεσία/co-direction)

Μαρκ Ολέξα
Mark Olexa
Φραντσέσκα Σκαλίσι
Francesca Scalisi
Ελβετία/Switzerland
2015
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Παγκόσμια εκμετάλλευση/
World Sales
Ελληνική Ραδιοφωνία
Τηλεόραση Τρία (ΕΡΤ3)/
Hellenic Broadcasting Corporation
Channel Three (ERT3)
Μαρία Σιώτη/Maria Sioti
msioti@ert.gr
mariasioti@hotmail.gr
www.ert.gr
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«Morning Neighbor!»
«Καλημέρα γειτόνισσα…»

Δεκαοχτώ ναυτικά μίλια ανατολικά της Αμοργού, βρίσκεται το Κίναρος. Μία νησίδα
του Αιγαίου πελάγους, στον θαλάσσιο χώρο μεταξύ Κυκλάδων και Δωδεκανήσων.
Tρεις άνθρωποι, ένας τόπος, ένα όνειρο. Η Ρηνιώ δίνει μια υπόσχεση να μην αφήσει
τον τόπο που γεννήθηκε μόνο του. Στο «ταξίδι» της επιστροφής την ακολουθεί ο
άνδρας της και ο γιος της. Η ζωή όμως είχε άλλα σχέδια.. Ο φακός παρατηρεί την
καθημερινότητα και τον αγώνα της Ρηνιώς να κρατήσει ζωντανά τα χώματα όπου
γεννήθηκε και περπάτησαν οι άνθρωποι της. Μια προσπάθεια της σκηνοθέτριας να
καταγράψει μέσα από τη δική της ματιά, ενσωματώνοντας την κάμερα στη σχέση
της με την πρωταγωνίστρια και να αφήσει τα γεγονότα να κυλήσουν μέσα σε πραγματικό χρόνο.

Σκηνοθεσία-Σενάριο-Φωτογραφία-Ήχος/DirectionScreenplay-Cinematography-Sound:
Τάνια Χατζηγεωργίου/Tania Chatzigeorgiou
Μοντάζ/Editing: Σόνια Μπρέλλου/Sonia Brellou
Μουσική/Music: Κώστας Βαπορίδης/Costas Vaporidis
Παραγωγός/Producer: Τάνια Χατζηγεωργίου/
Tania Chatzigeorgiou
Παραγωγή/Production: Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση
Τρία (ΕΡΤ3)/Hellenic Broadcasting Corporation Channel
Three (ERT3)
DigiBeta Έγχρωμο/Color 59’

Eighteen nautical miles east of the island of Amorgos lays the island of Kinaros. An
isle of the Aegean Sea, positioned between the Cyclades and Dodecanese. Three
people, one land, one dream. Rinio gives a promise, to not abandon the place she
was born. In her “return” trip she is accompanied by her husband and her son. But
life has other plans... The lens follows Rinio's everyday life and struggles to keep
vivid the land she was born, the same land her own people lived on. An attempt
from the director to record everything from her own perspective and by incorporating the camera in her relationship with the protagonist, allowing the events to
unfold in real time.

Φιλμογραφία/Filmography
2001 - Iαματικά λουτρά Λέσβου/Lesvos’ Thermal Springs (μμ/short)
2002 - Νέστος, το ποτάμι της ζωής/Nestos, River of life (μμ/short)
2012 - 25ος μεσημβρινός/25th meridian (συν-σκηνοθεσία/co-direction:
Χρύσα Τζελέπη/Chryssa Tzelepi)
2013 - Το μαύρο Σάββατο/Black Saturday (μμ/short)
2013 - Σπουδή μνήμης/Memory Studies (μμ/short)
2015 - «Καλημέρα Γειτόνισσα...»/”Morning Neighbor!”

Τάνια Χατζηγεωργίου
Tania Chatzigeorgiou
Ελλάδα/Greece
2015

Παγκόσμια εκμετάλλευση/
World Sales
DR International Sales/DR Byen,
Denmark
T. +45 3520 3040
F. +45 3520 3969
drsales@dr.dk
www.drsales.dk
naturaldisordermovie.com
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Σκηνοθεσία-Σενάριο/Direction-Screenplay:
Christian Sønderby Jepsen
Μοντάζ/Editing: Rasmus Stensgaard Madsen
Ήχος/Sound: Svenn Jakobsen
Μουσική/Music: Jonas Colstrup
Παραγωγοί/Producers: Sidsel Lønvig Siersted,
Malene Flindt Pedersen
Παραγωγή/Production: Moving Documentary,
Denmark
info@movingdoc.dk www.movingdoc.dk
DCP Έγχρωμο/Color 97’

Ο 24χρονος Γιάκομπ Νόσελ είναι πραγματικά έξυπνος, αλλά δεν ταιριάζει στο κλασικό
πρότυπο της τέλειας ζωής. Ο Γιάκομπ ζει με εγκεφαλική παράλυση, μια σωματική
αναπηρία με την οποία γεννήθηκε. Πέραν του ότι επηρεάζει την ομιλία του, του προκαλεί μυϊκές κράμπες και δυσκαμψία. Οι λέξεις βγαίνουν όλες μαζί όταν μιλάει και οι
κινήσεις του είναι περιορισμένες. Έχοντας κανονική νοημοσύνη σ’ ένα εξασθενημένο
σώμα, ο Γιάκομπ αποτελεί την ενσάρκωση του διλήμματος της κανονικότητας: είναι
υπερβολικά ανάπηρος για να γίνει πραγματικά αποδεκτός από την κοινωνία και υπερβολικά κανονικός για να αποδεχθεί τη μοίρα του. Ως εκ τούτου, αποφασίζει να κάνει
μια περφόρμανς στο Βασιλικό Θέατρο της Δανίας (με τον τίτλο Ανθρώπινος Απόσυντονισμός) και να βάλει τα πράγματα στη θέση τους μια για πάντα. Θα απαλλαγεί από
την κανονικότητα όπως την ορίζει η πλειοψηφία.
24-year-old Jacob Nossell is really bright, but he does not fit the typical idea of the
perfect life. Jacob is living with cerebral palsy, a congenital physical disability. In addition to affecting his speech, it causes muscle cramps and stiffness. His words run
together when he speaks and his movements are limited. With a normal intellect in
a weakened body, Jacob is the embodiment of the dilemma of normality – he is too
disabled to be truly accepted by society and too normal to accept his own fate. Therefore Jacob has decided to stage a performance at the Royal Danish Theatre (Human
Phase-out), and put matters straight once and forall. He will do away with normality
as defined by the majority.

Κρίστιαν
Σούντερμπι Γιέπσεν
Christian
Sønderby Jepsen
Δανία/Denmark
2015

Επιλεκτική φιλμογραφία/Selected Filmography
2009 - Side by Side
2010 - My Cousin The Pirate
2011 - The Will
2013 - Blood Ties
2015 - Till Death Do Us Part
2015 - Natural Disorder
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Natural Disorder

Παγκόσμια εκμετάλλευση/
World Sales
Pio&Co, France
Jean Luc Ormières
jlormieres@gmail.com
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Nostos
Νόστος

Ένα ντοκιμαντέρ «οικογενειακής αρχαιολογίας» και μια έρευνα γύρω από τη ζωή της
πρωτοπόρου ζωγράφου Θάλειας Φλωρά-Καραβία. Με οδηγό το έργο και τη μοναδική προσωπική πορεία της Θάλειας, η σκηνοθέτρια ανακαλύπτει τους μυστικούς
οικογενειακούς δεσμούς που τη συνδέουν με την Ελλάδα.
The documentary explores the life of Thaleia Flora-Karavia, a radical Greek female
artist born in 1871. By exploring Karavia's works and singular life, the director discovers her own family's ties that bind her to Greece.

Φιλμογραφία/Filmography
2003 - Le Garde du corps (μμ μυθοπλασίας/short fiction)
2011 - L’ Invention des jours heureux/Inventing Happy Days (μμ μυθοπλασίας/short fiction)
2015 - Νόστος/Nostos

Σκηνοθεσία-Σενάριο-Αφήγηση/
Direction-Screenplay-Narration: Σαντρίν Ντουμά/
Sandrine Dumas
Φωτογραφία/Cinematography: Στέλιος Αποστολόπουλος/
Stelios Apostolopoulos
Μοντάζ/Editing: Barbara Bascou
Ήχος/Sound: Άρης Καφετζής/Aris Kafentzis
Μουσική/Music: Delphine Ciampi
Παραγωγός/Producer: Jean Luc Ormières
Συμπαραγωγοί/Co-producers: Ρέα Αποστολίδη/
Rea Apostolides, Γιούρι Αβέρωφ/Yuri Averof
Παραγωγή/Production: Pio&Co, France
Συμπαραγωγή/Co-production: Anemon Productions,
Greece info@anemon.gr www.anemon.gr
DCP Έγχρωμο/Color 82’

Σαντρίν Ντουμά
Sandrine Dumas
Γαλλία-Ελλάδα/
France-Greece
2015

Παγκόσμια εκμετάλλευση/
World Sales
Rooftop Content Group,
The Netherlands
Marcel van Berkel
T. +31 653 184 156
marcel@rooftopcontentgroup.com
www.rooftopcontentgroup.com
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Σκηνοθεσία/Direction: Amy J. Berg
Σενάριο/Screenplay: Amy J. Berg με τη συνεργασία των/
with the collaboration of: Billy Mcmillin,
Lorien Haynes
Αφήγηση/Narration: Various
Φωτογραφία/Cinematography: Jenna Rosher
Μοντάζ/Editing: Billy McMillin
Ήχος/Sound: Gary Lightbody
Μουσική/Music: Johnny McDaid
Παραγωγός/Producer: Gabe Hoffman, Michael Valentinas,
Amy J. Berg, Katelyn Howes
Παραγωγή/Production: Esponda Productions, USA
Matthew Valentinas
T. +1 857 636 0875
info@matthewvalentinaslaw.com
www.anopensecretfilm.com
HDCam Έγχρωμο-Ασπρόμαυρο/Color-B&W 97’

Έιμι Τζ. Μπεργκ
Amy J. Berg
ΗΠΑ/USA
2014

Μια ταινία για τη σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων στη βιομηχανία του κινηματογράφου, όπου εμπλέκονται κάποια από τα διασημότερα και ισχυρότερα μέλη που
έχουν υπάρξει στον χώρο της ψυχαγωγίας. Η ταινία ακολουθεί τις ιστορίες πέντε
πρώην ανήλικων ηθοποιών, η ζωή των οποίων ανατράπηκε πλήρως μετά την κακοποίησή τους από διάφορους δράστες, συμπεριλαμβανομένων των καταδικασμένων
για σεξουαλικά αδικήματα ιδιοκτητών και διαχειριστών του διαβόητου σήμερα Digital
Entertainment Network (DEN). Όπως ακριβώς συνέβαινε και με το θέμα της αυτοκτονίας, που πολλοί απέφευγαν να αγγίξουν, η σεξουαλική κακοποίηση είναι και αυτή ένα
από τα τελευταία θέματα «ταμπού» που έρχεται στο προσκήνιο μέσα από μία από τις
πλέον αμφιλεγόμενες ταινίες του 2015.
Αn expose of the sexual abuse of minors in the film business that connects with some
of the most high profile and influential members of the entertainment community.
The film follows the stories of five former child actors whose lives were turned upside
down by multiple predators, including the convicted sex offenders who owned and
operated the now infamous Digital Entertainment Network (DEN). Just as suicide was
a topic that many shunned, this is one of the last taboo subjects to gain traction in
one of the most controversial films of 2015.

Επιλεκτική φιλμογραφία/Selected Filmography
2006 - Deliver Us from Evil
2012 - West of Memphis
2014 - An Open Secret
2015 - Janis: Little Girl Blue/Τζάνις: Το κορίτσι τραγουδάει τα μπλουζ
2015 - Prophet's Prey
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An Open Secret

Παγκόσμια εκμετάλλευση/
World Sales
Rise and Shine World Sales,
Germany
Diana Karklin
T. +49 30 4737 2980
info@riseandshine-berlin.de
www.riseandshine-berlin.de
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Patient

Ασθενής/Paciente
Μια στοργική μητέρα κινδυνεύει να χάσει την κόρη της από μια επιθετική μορφή
καρκίνου. Μετά την ταινία Nacer, ο Χόρχε Καμπαγιέρο επιστρέφει με μια σπαρακτική
παρατήρηση μίας γενναίας μητέρας που προσπαθεί να τα βγάλει πέρα με τη βάρβαρη
γραφειοκρατία που ελέγχει το κολομβιανό σύστημα υγείας.
A caring mother risks losing her daughter to an aggressive form of cancer. After Birth,
Jorge Caballero returns with a heartbreaking observation of a brave mother trying to
cope with the barbaric bureaucracy controlling the Colombian health care system.

Φιλμογραφία/Filmography
2012 - Nacer/Birth
2015 - Paciente/Patient

Σκηνοθεσία/Direction: Jorge Caballero
Σενάριο/Screenplay: Carol Ann Figueroa
Φωτογραφία/Cinematography: Lukas Jaramillo
Μοντάζ/Editing: Ivan Guarnizo
Ήχος/Sound: Alejandro Molano, Alejandro Gallón,
Alejandro Castillo
Παραγωγός/Producer: Jorge Caballero
Παραγωγή/Production: Gusano Films, Colombia
T. +57 310 7712 950
administracion@gusano.org www.gusano.org
HDCam Έγχρωμο/Color 74’

Χόρχε Καμπαγιέρο
Jorge Caballero
Κολομβία/Colombia
2015

Παγκόσμια εκμετάλλευση/
World Sales
CAT&Docs, France
Catherine Le Clef,
Maëlle Guenegues
Τ. +33 1 4461 7748
cat@catndocs.com
maelle@catndocs.com
www.catndocs.com
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Σκηνοθεσία/Direction: Sean McAllister
Σενάριο/Screenplay: Johnny Burke
Μοντάζ/Editing: Matt Scholes
Ήχος/Sound: Bob Jackson
Μουσική/Music: Terence Dunn
Παραγωγοί/Producers: Elhum Shakerifar, Sean McAllister
Παραγωγή/Production: 10Ft Films Ltd. & BFI, UK
HD Έγχρωμο/Color 76’

Οι σύντροφοι και εραστές Αμέρ και Ραγκντά συναντήθηκαν σε ένα κελί φυλακής στη
Συρία πριν από 15 χρόνια. Όταν ο σκηνοθέτης συναντά για πρώτη φορά την οικογένειά
τους το 2009, ο Ραγκντά είναι και πάλι στη φυλακή, ενώ η Αμέρ έχει μείνει να φροντίζει
μόνη της τα τέσσερα αγόρια τους. Καθώς όμως η Αραβική Άνοιξη σαρώνει την περιοχή,
η μοίρα της οικογένειας αλλάζει αμετάκλητα. Ύστερα από πέντε χρόνια γυρισμάτων,
η ταινία καταγράφει την απίστευτη οδύσσειά τους προς την πολιτική ελευθερία. Για
τον Ραγκντά και την Αμέρ, είναι ένα ταξίδι ελπίδας, ονείρων και απελπισίας: για την
επανάσταση, την πατρίδα τους και τους δυο τους ως ζευγάρι.

Βραβεία/Awards
Μεγάλο Βραβείο της Επιτροπής/Grand Jury Prize –
Sheffield Doc/Fest 2015, UK

Comrades and lovers Amer and Raghda met in a Syrian prison cell 15 years ago.
When the director first meets their family in 2009, Raghda is back in prison leaving
Amer to look after their 4 boys alone; but as the “Arab Spring” sweeps the region, the
family’s fate shifts irrevocably. Filmed over five years, the film charts their incredible
odyssey to political freedom. For Raghda and Amer, it is a journey of hope, dreams
and despair: for the revolution, their homeland and each other.

Σον Μακάλιστερ
Sean McAllister
Μεγ. Βρετανία/UK
2015

Φιλμογραφία/Filmography
1997- Working For The Enemy
1998 - The Minders
2004 - Liberace Of Baghdad
2008 - Japan: A Story Of Love And Hate
2012 - The Reluctant Revolutionary
2015 - A Syrian Love Story
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A Syrian Love Story

Παγκόσμια εκμετάλλευση/
World Sales
Ro*Co Films, USA
Annie Roney
T. +1 415-332 6471
F. +1 415 332 6798
annie@rocofilms.com
www.rocofilms.com
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(T)error

Τρόμος/Νόμος
Η πρώτη ταινία που εισχωρεί σε μια μυστική επιχείρηση κατά της τρομοκρατίας, με
το κινηματογραφικό συνεργείο να καταγράφει τη δράση σε πραγματικό χρόνο, καθώς
αυτή εκτυλίσσεται. Οι θεατές ρίχνουν μια κλεφτή ματιά σε μια αυθεντική εικόνα για
τις κυβερνητικές αντιτρομοκρατικές τακτικές και τις θολές δικαιολογίες στις οποίες
στηρίζονται, μέσα από την οπτική ενός 63χρονου μαύρου επαναστάτη που έγινε
πληροφοριοδότης του FBI.
The first film to infiltrate a covert counterterrorism sting, with filmmakers documenting the action in real time as it unfolds on the ground. Viewers get an unfettered glimpse of the government's counterterrorism tactics and the murky justifications behind them through the perspective of a 63-year-old Black revolutionary
turned FBI informant.

Λύρικ Αρ Καμπράλ
Lyric R. Cabral
Ντέιβιντ Φίλιξ
Σάτκλιφ
David Felix
Sutcliffe
ΗΠΑ/USA
2015

Σκηνοθεσία-Φωτογραφία/Direction-Cinematography:
Lyric R. Cabral, David Felix Sutcliff
Μοντάζ/Editing: Laura Minnear, Jean-Philippe Boucicaut
Μουσική/Music: Robert Miller
Παραγωγοί/Producers: Lyric R. Cabral,
David Felix Sutcliffe, Christopher St. John
Παραγωγή/Production: Stories Seldom Seen, USA
T. +1 347 257 9341 teamterrordoc@gmail.com
DCP Έγχρωμο/Color 84’

Βραβεία/Awards
Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής για το Καλύτερο Ντοκιμαντέρ/
Documentary Special Jury Award – Sundance FF 2015, USA

Επιλεκτική φιλμογραφία Λύρικ Αρ Καμπράλ &
Ντέιβιντ Φίλιξ Σάτκλιφ/
Selected Filmography Lyric R. Cabral &
David Felix Sutcliffe
2015 - (T)Error

Παγκόσμια εκμετάλλευση/
World Sales
CAT&Docs, France
Catherine Le Clef,
Maëlle Guenegues
Τ. +33 1 4461 7748
cat@catndocs.com
maelle@catndocs.com
www.catndocs.com

Doc Market Server ID #485

Σκηνοθεσία/Direction: Alex Lora, Antonio Tibaldi
Φωτογραφία/Cinematography: Antonio Tibaldi
Μοντάζ/Editing: Alex Lora, Antonio Tibaldi
Παραγωγός/Producer: Enrica Capra
Παραγωγή/Production: GraffitiDoc, Italy
Τ. +39 11 1950 8620, 11 1950 8620
F. +39 11 4121 704
info@graffitidoc.it www.graffitidoc.it &
No Permits Produktions, USA Τ. +1 917 470 1330
tibaldi@nopermitsproduktions.com
www.nopermitsproduktions.com
& Inicia Films, Spain Τ. +34 93 185 7186
info@iniciafilms.com www.iniciafilms.com
HD Έγχρωμο/Color-B&W 74’
Επιλεκτική φιλμογραφία Άλεξ Λόρα/
Selected Filmography Alex Lora
2005 - Rim
2007 - Nomadas
2010 - Toccata & Fugue in D minor
2011 - Yyx
2012 - Gravity
2013 - Godka cirka
2013 - Only Solomon Lee
2014 - One Day in Town
2015 - Thy Father's Chair
Επιλεκτική φιλμογραφία Αντόνιο Τιμπάλντι/
Selected Filmography Antonio Tibaldi
1988 - American Wilderness
1997 - Little Boy Blue
1998 - Claudine's Return
2011 - [S]comparse
2013 - Godka cirka
2015 - Thy Father's Chair

Ο Aβραάμ και ο Σραγά είναι δύο δίδυμα αδέρφια, Ορθόδοξοι Εβραίοι, και ζουν μια μοναχική ζωή στο σπίτι που έχουν κληρονομήσει στο Μπρούκλιν. Μετά τον θάνατο των γονιών
τους, σταμάτησαν να πετούν οτιδήποτε, μαζεύουν αδέσποτες γάτες και συσσωρεύουν
κάθε λογής αντικείμενα. Εξοργισμένος με την κατάσταση, ο ένοικος του πάνω ορόφου
απειλεί ότι θα σταματήσει να τους πληρώνει το νοίκι, αν δεν καθαρίσουν το διαμέρισμα.
Τα αδέλφια αναγκάζονται να καλέσουν ένα εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού. Αυτό
που ακολουθεί φαίνεται αρχικά σαν μια τραυματική εισβολή στον προσωπικό χώρο τους,
αλλά με τον καιρό η σχέση με τον επικεφαλής του συνεργείου αρχίζει να βαθαίνει. Αποχωριζόμενοι οδυνηρά τα περισσότερα υπάρχοντά τους, μπορεί να έχουν την ευκαιρία
να ανακτήσουν τη χαμένη τους καθαρότητα και να βρουν απαντήσεις για πολλά αναπάντητα ερωτήματα: Πόσο ελεύθερος είσαι μέσα στα όρια της κληρονομιάς σου; Πώς
αντιμετωπίζεις τον θάνατο των γονιών σου και αναλαμβάνεις την ευθύνη του εαυτού σου;
Abraham and Shraga are Orthodox Jewish aging twins who live a secluded existence
in their inherited Brooklyn home. Since the death of their parents, they have stopped
throwing away anything, hosting stray cats and accumulating all sorts of stuff. Enraged
by the situation, the upstairs tenant threatens to stop paying them rent unless they
proceed with a radical cleaning of their apartment. The brothers are forced to open their
doors to a specialized cleaning company. What ensues seems at first only a traumatic
invasion of privacy, but little by little the relationship with the head of the cleaning company begins to deepen. By painfully separating from most of their belongings, Abraham
and Shraga might have a chance to recover their lost purity and find new solutions to
many unanswered questions: How free are you within the boundaries of your heritage?
How do you confront the loss of your parents and become responsible for yourself?

Άλεξ Λόρα
Alex Lora
Αντόνιο Τιμπάλντι
Antonio Tibaldi
Ιταλία-ΗΠΑ-Ισπανία/
Italy-USA-Spain
2015
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Παγκόσμια εκμετάλλευση/
World Sales
Magyar Filmunió, Hungary
Katalin Vajda
T. +36 1 461 1351
kati.vajda@filmunio.hu
www.filmunio.hu
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Tititá
Τιτιτά

Ο Άντι είναι ένας δεκαοχτάχρονος τσιγγάνος με πάθος για την κιθάρα. Ζει σε έναν
καταυλισμό σε μια απομακρυσμένη περιοχή της Ουγγαρίας. Χάρη σε ένα απρόσμενο
γύρισμα της μοίρας, του δίνεται η ευκαιρία να ξεφύγει από την απελπιστική κατάστασή του. Επιλέγεται μεταξύ άλλων εξήντα νέων ταλέντων για να συμμετάσχει στο
κέντρο ταλέντων Snétberger Music Talent Center. Η πιθανότητα μιας καλύτερης
ζωής τον γοητεύει και ελπίζει σε ένα θαύμα. Ωστόσο, σύντομα αποδεικνύεται ότι
έχει ένα τεράστιο μειονέκτημα σε σχέση με τους άλλους, ακόμη και τους τσιγγάνους
μαθητές: δεν μπορεί να διαβάσει παρτιτούρες και δεν έχει συνηθίσει την τακτική
εξάσκηση. Η ιστορία αυτού του ευαίσθητου και αξιαγάπητου παιδιού είναι γεμάτη
από απρόσμενες ανατροπές και εξελίξεις και καθηλώνει τον θεατή με την ειλικρίνεια
και το ιδιαίτερο χιούμορ του.
Anti is an 18-year-old gypsy boy with a passion for playing the guitar. He lives in a
gypsy slum in a remote corner of Hungary. By an unexpected opportunity he has a
chance to break out from his hopeless situation. He gets selected to the Snétberger
Music Talent Center among sixty other young talents. He is mesmerized by the
chance of a better life and hopes for a miracle. Although it turns out soon that he
has a huge disadvantage compared to the others, even to the gypsy students. He
can’t read the music sheets and he is not used to regular practice. The sensitive and
lovable boy's story is full of unexpected twists and turns and engages the viewer
with his honesty and special humor.

Επιλεκτική φιλμογραφία/Selected Filmography
1982 -Sok húron pendülnek/How Different
1989 - Burgenlandi magyarok közt/Among Burgenland Hungarians
1991 - Ítéletlenül/Women Condemned
2001 - Alagsor/Down and Out
2003 - Valahol otthon lenni/From Home to Home
2008 - Márió, a varázsló/Mario, the Magician
2009 - Puskás Hungary
2015 - Tititá

Σκηνοθεσία/Direction: Tamás Almási
Σενάριο/Screenplay: Attila Janisch
Φωτογραφία/Cinematography: Attila Kékesi
Μοντάζ/Editing: László Hargittai
Ήχος/Sound: Gábor Balázs
Παραγωγός/Producer: Tamás Almási, Julianna Ugrin
Παραγωγή/Production: Filmdimenzió Ltd. &
A Zene Felemel Ltd., Hungary
DCP Έγχρωμο/Color 87’
Βραβεία/Awards
Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής/Special Jury Prize –
Sarajevo IFF 2015, Bosnia-Herzegovina

Τάμας Αλμάσι
Tamás Almási
Ουγγαρία/Hungary
2015

Παγκόσμια εκμετάλλευση/
World Sales
Χάρης Ραφτόγιαννης/
Haris Raftogiannis
harisraft@gmail.com

Doc Market Server ID #494

Σκηνοθεσία-Σενάριο/Direction-Screenplay:
Χάρης Ραφτόγιαννης/Haris Raftogiannis
Φωτογραφία-Ήχος/Cinematography-Sound:
Χάρης Ραφτόγιαννης/Haris Raftogiannis,
Παντελής Μαντζανάς/Pantelis Mantzanas
Μοντάζ/Editing: Χάρης Ραφτόγιαννης/Haris Raftogiannis
Μουσική/Music: The Velvoids, Dave Cee
Παραγωγοί/Producers: Χάρης Ραφτόγιαννης/
Haris Raftogiannis, Φένια Κοσοβίτσα/Fenia Kosovitsa
fenia@blonde.gr, Βίκυ Μίχα/Vicky Micha
vicky.boo.productions@gmail.com
Παραγωγή/Production: BLONDE, BOO Productions
DCP Έγχρωμο/Color 27’

Σε μια χώρα που καταρρέει, ένα υπέργηρο και αειθαλές ζευγάρι, ο Σταμάτης και η
«πιτσιρίκα», απολαμβάνει την ζωή στην Ικαρία, στο νησί όπου είναι γνωστό για το ότι
οι άνθρωποι «ξεχνούν» να πεθάνουν. Ωστόσο, ο θάνατος ενός ηλικιωμένου γείτονα
τούς υπενθυμίζει ότι το τέλος είναι πιο κοντά.

Χάρης Ραφτόγιαννης
Haris Raftogiannis

Φιλμογραφία/Filmography
2005 - The Long Hall (μμ πειραματικό/experimental short)
2007 - Στον πάγκο του χασάπη/On The Butcher's Bench (μμ μυθοπλασίας/short fiction)
2011 - Οικολογικά ημερολόγια: Σπορέας σπόρων/Ecological Diaries: Seeders' Seeds
2012 - Οικολογικά ημερολόγια: Σιγή Ιχθύων/Ecological Diaries: A Silent Sea
2015 - Τρου μπλου/True Blue (μμ/short)

Ελλάδα/Greece
2015

In a country that collapses, an aged and supernatural couple (“girly” and Stamatis)
enjoys its life, on the Greek island of Ikaria, a place which is well-known for the fact
that people forget to die. But a sudden death of another elderly familiar person reminds them that the end is close.
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True Blue

Παγκόσμια εκμετάλλευση/
World Sales
CAT&Docs, France
Catherine Le Clef, Maëlle
Guenegues
Τ. +33 1 4461 7748
cat@catndocs.com
maelle@catndocs.com
www.catndocs.com
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Twilight of a Life

Το λυκόφως μιας ζωής
Ένα συναρπαστικό και αισιόδοξο ταξίδι μίας μητέρας 94 ετών, αντιμέτωπης με τα
γηρατειά, και του γιού της, του σκηνοθέτη. Ενάντια σε όλες τις πιθανότητες, αποφασίζει να μην παραδοθεί στην απαισιόδοξη διάγνωση των γιατρών. Παραμένει
ζωντανή και μέσα από τη μαγική παρουσία της κάμερας μάς διδάσκει εκπληκτικά
πράγματα για τη ζωή. «Χτίζω κάτι πάνω στο μέλλον, όχι στο παρελθόν!», λέει στην
ταινία. Μια ταινία που αγγίζει και δίνει ελπίδα. Μια πρωτότυπη και απίστευτη «ωδή
στη ζωή», γεμάτη χιούμορ, χαρά και ευτυχία!
Α fascinating and optimistic journey of a mother aged 95, facing old age, and her
son, the director. Against all odds, she decided not to surrender to the pessimistic
diagnosis of the doctors. She remains alive and through the magic presence of the
camera, she is giving us, amazing teachings about life. “I build something on the
future, not on the past!” she says in the film. A film that touches and gives hope to
everyone. An original and incredible “ode to life” full of humor, joy and happiness!

Επιλεκτική φιλμογραφία/Selected Filmography
2003 - Naked Emotions
2007 - The Last Card
2015 - Twilight of a Life

Σκηνοθεσία-Σενάριο-Φωτογραφία/
Direction-Screenplay-Cinematography:
Sylvain Biegeleisen
Μοντάζ/Editing: Joelle Alexis
Ήχος/Sound: Michael Goorevich
Μουσική/Music: Sylvain Biegeleisen, Jacques Brel
Παραγωγοί/Producers: Sylvain Biegeleisen,
Gergory Zalcman, Alain Knol
Παραγωγή/Production: Take Five &
Zen Productions, Belgium
DCP Έγχρωμο/Color 70’
Βραβεία/Awards
Ειδική Μνεία (Διαγωνιστικό Τμήμα),
Βραβείο Κοινού/Special Mention
(International Competition), Audience Award –
CinéDOC FF 2015, Georgia
Καλύτερη Ισραηλινή Ταινία, Βραβείο Σκηνοθεσίας
της Fedeora (Ένωσης Κριτικών Κινηματογράφου από την
Ευρώπη και τη Μεσόγειο)/
Best Israeli Film Award, The Director Award of Fedeora
(The Federation of Film Critics of Europe and
the Mediterranean) – DocAviv FF 2015, Israel
Καλύτερο Βελγικό Ντοκιμαντέρ/
Best Belgian Documentary – Docville FF 2015, Belgium

Σύλβαιν Μπίγελαϊζεν
Sylvain Biegeleisen
Βέλγιο-Ισραήλ/
Belgium-Israel
2015

Παγκόσμια εκμετάλλευση/
World Sales
Paradigm Agency, USA
Meghan Oliver
T. +1 310 288 8000
F. +1 310 288 2000
filmsales@paradigmagency.com
www.paradigmagency.com

Doc Market Server ID #496

Σκηνοθεσία/Direction: Samantha Futerman, Ryan Miyamoto
Φωτογραφία/Cinematography: Ryan Miyamoto
Μοντάζ/Editing: Jeff Consiglio
Ήχος/Sound: Joe Milner (Puget Sound)
Μουσική/Music: Martin Molin, Mark De Gli Antoni
Παραγωγοί/Producers: Kanoa Goo, Samantha Futerman,
Ryan Miyamoto, Jeff Consiglio, Steve Brown
Παραγωγή/Production: Small Package Films, USA
smallpackagefilms@gmail.com
DCP Έγχρωμο/Color 89’
Βραβεία/Awards
Ειδική Μνεία της Επιτροπής για το Καλύτερο Μοντάζ/
Special Jury Recognition for Editing – SXSW IFF 2015, USA
Καλύτερο Ντοκιμαντέρ/Best Documentary –
Los Angeles Asian Pacific FF 2015, USA

Φιλμογραφία Σαμάνθα Φάτερμαν & Ράιαν Μιγιαμότο/
Filmography Samantha Futerman & Ryan Miyamoto
2015 - Twinsters

Τον Φεβρουάριο του 2013, η Αναΐς Μπορντιέ, μία Γαλλίδα φοιτήτρια που σπουδάζει
μόδα στο Λονδίνο, πέφτει πάνω σε ένα βίντεο στο YouTube με τη Σαμάνθα Φάτερμαν,
ηθοποιό στο Λος Άντζελες, και μένει άφωνη με την απίστευτη ομοιότητά τους. Αφού
ανακαλύπτει ότι γεννήθηκαν την ίδια ημέρα στo Μπουσάν της Κορέας και δόθηκαν
αμφότερες για υιοθεσία, η Αναΐς επικοινωνεί με τη Σαμάνθα μέσω Facebook. Στην
ταινία βλέπουμε πώς η Σαμάνθα και η Αναΐς ξαναβρίσκουν η μία την άλλη, παρακολουθώντας τα πάντα, από την πρώτη τους συνάντηση μέχρι το πρώτο ταξίδι τους στην
Κορέα, όπου τις είχαν χωρίσει. Το ντοκιμαντέρ διερευνά το νόημα της οικογένειας και
της σύνδεσης μέσα από μια ιστορία που θα ήταν αδύνατο να συμβεί 10 χρόνια νωρίτερα, όταν δεν υπήρχαν το YouTube και το Facebook.
In February 2013, Anaïs Bordier, a French fashion student living in London, stumbled upon a YouTube video featuring Samantha Futerman, an actress in Los Angeles,
and was struck by their uncanny resemblance. After discovering they were born on
the same day in Busan, Korea and both put up for adoption, Anaïs reached out to
Samantha via Facebook. In Twinsters, we follow Samantha and Anaïs’ journey into
sisterhood, witnessing everything from their first meeting, to their first trip back to
Korea where their separation took place. The documentary explores the meaning of
family and connection through a story that would have been impossible just 10 years
ago without the creation of YouTube and Facebook.

Σαμάνθα Φάτερμαν
Samantha Futerman
Ράιαν Μιγιαμότο
Ryan Miyamoto
ΗΠΑ-Νότια ΚορέαΜεγ.Βρετανία-Γαλλία/
USA-South Korea-UK-France
2015
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Παγκόσμια εκμετάλλευση/
World Sales
Taskovski Films, UK
Irena Taskovski
T. +48 693 866 348
festivals@taskovskifilms.com
www.taskovskifilms.com
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Ukrainian Sheriffs
Ουκρανοί σερίφηδες

Η ουκρανική σημαία κυματίζει σαν πουλί πάνω στο αυτοκίνητο δύο φιλικών «σερίφηδων» διορισμένων από τον δήμαρχο ενός χωριού στη νότια Ουκρανία. Υπάρχει
ένας παμπόνηρος χαραμοφάης το χάρισμα του οποίου είναι να μη δουλεύει. Ένας
τύπος που βάζει ένα ανακόντα στη στάνη της γυναίκας του. Με την έλευση του κινήματος του Μαϊντάν, οι ανυπότακτοι αφθονούν. Κάτοικοι της πόλης βουτούν σε
παγωμένο νερό και γελούν, αλλά ξεχωρίζουν άραγε ως προς την αφοσίωσή τους;
Αυτοί οι σερίφηδες σας παίρνουν μαζί τους στην περιπολία.
Like a bird, the Ukrainian flag flies along perched on the car of two affable “sheriffs”
deputized by the mayor of a village in southern Ukraine. There’s a sly bum whose
gift is not to work. There's a guy who puts an anaconda in his woman's shed. The
advent of Euromaidan, and draft-dodgers abound. Town folks are dipping in icy
water and laughing, but are they divided in their loyalty? These sheriffs are taking
you along for the ride.

Φιλμογραφία/Filmography
2008 - The Taxi-driver (μμ/short)
2009 - Radunytsia (μμ/short)
2013 - Cafe “Voyage” (μμ/short)
2013 - Euromaida/Rough Cut (μμ/short)
2015 - Dixieland
2015 - Ukrainian Sheriffs

Σκηνοθεσία/Direction: Roman Bondarchuk
Σενάριο/Screenplay: Dar’ya Averchenko, Roman Bondarchuk
Φωτογραφία/Cinematography: Roman Bondarchuk
Μοντάζ/Editing: Kateryna Gornostai,
Roman Bondarchuk, Borys Peter
Παραγωγοί/Producers: Uldis Cekulis, Dar’ya Averchenko
Παραγωγή/Production: VFS Films, Latvia
www.vfs.lv
HDCam Έγχρωμο/Color 85’
Βραβεία/Awards
Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής για το Καλύτερο Μεγάλου
Μήκους Ντοκιμαντέρ/Special Jury Award
in Feature Length Competition –
International Documentary Film Amsterdam 2015,
The Netherlands

Ρόμαν Μποντάρτσουκ
Roman Bondarchuk
Ουκρανία-Λετονία-Γερμανία/
Ukraine-Latvia-Germany
2015

Παγκόσμια εκμετάλλευση/
World Sales
Salaud Morisset,
François Morisset, Germany
T. + 49 1 52 2519 2336
festival@salaudmorisset.com
www.facebook.com/SalaudMorisset
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Παγκόσμια πρεμιέρα/World Premiere

Σκηνοθεσία-Αφήγηση-Φωτογραφία/
Direction-Narration-Cinematography:
Christophe Magdy Saber
Σενάριο/Screenplay: Christophe Magdy Saber,
Joanne Gyger
Μοντάζ/Editing: Myriam Rachmuth
Ήχος/Sound: Etienne Curchod, Aléa Jacta
Μουσική/Music: Christian Garcia
Παραγωγοί/Producers: Elena Tatti, Elodie Brunner,
Thierry Spicher
Παραγωγή/Production: Box Productions, Switzerland
T. +41 213 12 6411 info@boxproductions.ch
www.boxproductions.ch
HDCam Έγχρωμο/Color 62’

Κριστόφ Μαγκντί Σαμπέρ
Christophe Magdy
Saber
Ελβετία/Switzerland
2016

Μέσα στην αναταραχή του πολιτικού χάους στην Αίγυπτο, ένας νεαρός σκηνοθέτης
επιστρέφει στην πατρίδα του, το Κάιρο, για πρώτη φορά από την αρχή της επανάστασης.
In the turmoil of the political chaos in Egypt, a young director comes back home, in
Cairo, for the first time since the beginning of the revolution.

Επιλεκτική φιλμογραφία/Selected Filmography
2011 - Egypte, mère de la terre
2012 - Homme en mouvement
2013 - La Vie en rose comme dans les films
2016 - La Vallée du Sel/The Valley of Salt
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Παγκόσμια εκμετάλλευση/
World Sales
Pangaia Pictures
Μάρω Αναστοπούλου/
Maro Anastopoulou
maro.anastopoulou@gmail.com

Doc Market Server ID #522

162
ΜΙΚΡΕΣ ΑΦΗΓΗΣΕΙΣ 18ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΤΟΚIΜΑΝΤΕΡ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2016

Whispers of the Sky
Τα σημάδια του ουρανού

Στην απόμακρη Αμοργό οι άνθρωποι μοχθούν κι απολαμβάνουν τη ζωή με το δικό
τους μοναδικό τρόπο. Ο καπετάν Κωνσταντής και ο Λεωνίδας ο βοσκός έχουν ζήσει
όλη τους τη ζωή σε αυτή τη μικρή γωνιά της γης κι όμως δεν γνωρίζονται. Η καθημερινότητά τους καθορίζεται από μία κοινή παράμετρο: τα σημάδια τ’ ουρανού. Οι
Αμοργιανοί κουβαλούν γνώσεις αιώνων για την πρόβλεψη του καιρού. Είναι τα σημάδια
του ουρανού, οι άνεμοι, τα αστέρια, τα σύννεφα και η θάλασσα που τους μηνύουν για
το αύριο. Ο αέναος κύκλος της ζωής είναι ο κύκλος των εποχών, της γέννησης και του
θανάτου μα και μία διαρκής υπενθύμιση της απλής ομορφιάς που πλέει ανενόχλητη
γύρω μας: κάθε μέρα ποτέ δεν είναι ίδια με την επόμενη.

Σκηνοθεσία Σενάριο /Direction Screenplay:
Μάρω Αναστοπούλου/Maro Anastopoulou
Φωτογραφία-Μουσική/Cinematography-Music:
Κώστας Ματίκας/Costas Matikas
Μοντάζ/Editing: Γαβρίλος Λουκέρης/Gavrilos Loukeris
Ήχος/Sound: Λέανδρος Ντούνης/Leandros Ntounis
Παραγωγός/Producer: Μάρω Αναστοπούλου/
Maro Anastopoulou
Παραγωγή/Production: Pangaia Pictures
DCP Έγχρωμο/Color 74’

People living in the small Greek island of Amorgos work hard and enjoy life in their
own unique way. Captain Constantis and Leonidas the shepherd have lived all their
lives in this remote island and yet they do not know each other. Their everyday life
is defined by a common goal: reading the signs of the sky. They carry centuries of
knowledge predicting the weather. The signs of the sky, winds, stars, clouds and the
sea whisper to the islanders. The eternal circle of life, the sequence of seasons, the
cycle of birth and death is a constant reminder of the simple beauty that surrounds
us all; every day is never the same as the next.

Φιλμογραφία/Filmography
2016 - Τα σημάδια του ουρανού/Whispers of the Sky

Μάρω Αναστοπούλου
Maro Anastopoulou
Ελλάδα/Greece
2016

Παγκόσμια εκμετάλλευση/
World Sales
First Hand Films, Switzerland

Esther Van Messel

T. +41 44 312 2060
esther.van.messel@firsthandfilms.com

www.firsthandfilms.com

Doc Market Server ID #523

Διεθνής πρεμιέρα/International Premiere

Σκηνοθεσία-Σενάριο/Direction-Screenplay:
Arto Halonen
Φωτογραφία/Cinematography: Mika Orasmaa,
Peter Flinkenberg
Μοντάζ/Editing: Otto Heikola, Arto Halonen
Ήχος-Μουσική/Sound-Music: Kirka Sainio
Παραγωγός/Producer: Arto Halonen
Παραγωγή/Production: Art Films production Oy, Finland
T. +358 50 465 4046 info@artfilms.fi
www.artfilmsproduction.com
DCP Έγχρωμο-Ασπρόμαυρο/Color-B&W 73’

Η ιστορία του Λάουρι και μέσω αυτού η ιστορία άλλων θυμάτων σχολικού εκφοβισμού
και ενός άλλου παιδικού τραύματος: θύματα γεμάτα οργή, η οποία μπορεί να οδηγήσει
σε πυροβολισμούς και άλλες ακραίες πράξεις βίας στα σχολεία. Η ταινία αφορά επίσης
την κοινωνία μας: μια κοινωνία χωρίς αρκετή κατανόηση ή επιθυμία για να αντιμετωπίσει το φαινόμενο της σχολικής βίας. Αργότερα, ο Λάουρι γίνεται πανεπιστημιακός
ερευνητής και σεβαστός επιστήμονας με ειδίκευση στην ανθρώπινη επιθετικότητα
και βία. Όμως, όταν μεγάλωνε, βίωσε ακραίο εκφοβισμό. Σε δύο σημεία – ως έφηβος
και ξανά ως φοιτητής – άρχισε να φαντασιώνεται σοβαρά ότι προκαλεί μακελειό. Το
ντοκιμαντέρ παρακολουθεί το ταξίδι της ζωής του Λάουρι: πώς πλημμύρισε οργή και
πώς ξεπέρασε αυτό το βαρύ φορτίο αναγνωρίζοντάς το και αναλαμβάνοντας δράση.
The story of Lauri, and through him the story of other victims of both school bullying and a separate childhood trauma: victims full of white rage, which may lead
to school shootings and other extreme acts of violence. The film is also about our
society: A society without sufficient understanding or desire to address the emergence of school violence. Later on Lauri became an academic researcher and respected
scientist specialized in human aggression and violence. Yet when he was growing up
he experienced extreme bullying. At two points – as a teen and again as a university
student – he began to develop serious fantasies about committing mass murder. The
documentary goes through Lauri's life journey; how he became a carrier of white
rage and how he survived this heavy burden by recognizing it and taking to action.

Άρτο Χάλονεν
Arto Halonen
Φινλανδία/Finland
2016

Επιλεκτική φιλμογραφία/Selected Filmography
1988 - Aaro Iivari Aukusti, Farmer’s Son
1994 - Veren Perintö/Something in the Blood/Κάτι στο αίμα
2000 - Taivasta Vasten/Stars’ Caravan/Το καραβάνι των αστεριών
2005 - Kuuban Valloittajat/Conquistadors of Cuba/Κατακτητές της Κούβας
2007 - Pyhän Kirjan Varjo/Shadow of the Holy Book/Η σκιά του ιερού βιβλίου
2009 - Magneettimies/The Magnetic Man
2012 - Sinivalkoinen valhe/When Heroes Lie
2016 - Valkoinen raivo/White Rage
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White Rage

Παγκόσμια εκμετάλλευση/
World Sales
Films Transit, Canada
Jan Rofekamp
T. +1 514 8443 358
info@filmstransit.com
www.filmstransit.com

Doc Market Server ID #527

164
ΜΙΚΡΕΣ ΑΦΗΓΗΣΕΙΣ 18ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΤΟΚIΜΑΝΤΕΡ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2016

Wild Women, Gentle Beasts
Άγρια θηλυκά, ευγενή θηρία
Θηριοδαμαστές από διάφορες ηπείρους λάμπουν κάτω από το φως των προβολέων,
αλλά στα παρασκήνια η ζωή τους κρέμεται από μία κλωστή. Κοπιάζοντας και χαμογελώντας ταυτόχρονα, οι καλλιτέχνιδες του τσίρκου αποκαλύπτουν το πάθος τους
για τα «άγρια» ζώα τους και το ασυνήθιστο επάγγελμά τους: μια καθημερινότητα
γεμάτη αφοσίωση και πειθαρχία σε συνθήκες θανάσιμου κινδύνου.
Animal tamers from various continents shine in the spotlight and struggle for their
existence behind the scenes. Between toiling and smiling, the female circus artists
disclose their passion for their "wild" animals and extraordinary profession: a daily
life full of dedication and discipline in the midst of mortal danger.

Επιλεκτική φιλμογραφία/Selected Filmography
1989 - Techqua Ikachi, land – Mein Leben
1995 - Magic Matterhorn
2005 - Yello – Electropop Made in Switzerland, Portrait of the Musicians (TV)
2009 - Isa Hesse – Rabinovitch the Movie Game, Portrait of the Artist (TV)
2011 - Against All Odds
2015 - Wild Women, Gentle Beasts

Σκηνοθεσία-Σενάριο/Direction-Screenplay: Anka Schmid
Φωτογραφία/Cinematography: Peter Indergand
Μοντάζ/Editing: Loredana Cristelli
Ήχος/Sound: Dieter Meyer, Christian Beusch
Μουσική/Music: Roman Lerch
Παραγωγός/Producer: Franziska Reck
DCP Έγχρωμο/Color 95’

Άνκα Σμιντ
Anka Schmid
Ελβετία/Switzerland
2015

Ελληνικό Πανόραμα
Greek Panorama

Στο Ελληνικό Πανόραμα συμμετέχουν, κατόπιν επιλογής, ελληνικά
ντοκιμαντέρ πρόσφατης παραγωγής, τα οποία είτε προβάλλονται σε πρεμιέρα,
είτε έχουν ήδη προβληθεί σε άλλες διοργανώσεις ή έχουν διανεμηθεί
εμπορικά.

The Greek Panorama segment comprises a selection of Greek
documentaries which have either had their Greek premiere
or have been screened at other festivals or have been distributed commercially.

Παγκόσμια εκμετάλλευση/
World Sales
Provision
Μιχάλης Λογοθέτης/
Michalis Logothetis
Τ. +30 2310 415392
provision@otenet.gr
www.provision.com.gr
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1914-2014: 100 Χρόνια 2ο Γυμνάσιο-Λύκειο Θεσσαλονίκης
1 0 0 Years 2nd High Schoοl of Thessaloniki
Το 2ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης συμπλήρωσε 100 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας στα
εκπαιδευτικά δρώμενα της Θεσσαλονίκης, όντας η παλιότερη εκπαιδευτική μονάδα
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της πόλης. Στα θρανία του φιλοξένησε μερικές από τις
σημαντικότερες φυσιογνωμίες της χώρας, όπως ο αρχαιολόγος Μανόλης Ανδρόνικος,
οι λογοτέχνες Γιώργος Βαφόπουλος, Μανόλης Καραγάτσης, Τάκης Βαρβιτσιώτης,
Ντίνος Χριστιανόπουλος κ.ά. Μέσα από την έρευνα των αρχείων του και τις μαρτυρίες γνωστών αποφοίτων του, παρουσιάζεται όλη η πορεία του υπεραιωνόβιου
σχολείου, το οποίο –άρρηκτα συνδεδεμένο με γεγονότα όπως οι δύο παγκόσμιοι
πόλεμοι, η μεγάλη πυρκαγιά του ’17, το προσφυγικό δράμα του ’22, οι δικτατορίες
του Μεταξά και των συνταγματαρχών, η κατοχή, ο εμφύλιος, η μεταπολίτευση και
οι εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις– αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της σύγχρονης
ιστορίας της Θεσσαλονίκης.

Σκηνοθεσία-Σενάριο/Direction-Screenplay:
Γεώργιος Μουμουζιάς/Georgios Moumouzias
Αφήγηση/Narration: Μάρνη Χατζηεμμανουήλ/
Marni Hatziemmanouil
Φωτογραφία-Μοντάζ/Cinematography-Editing:
Μιχάλης Λογοθέτης/Michalis Logothetis
Ήχος/Sound: Κώστας Γενναίος/Costas Gennaios
Μουσική/Music: Ιάκωβος Γεροντάκης/Iakovos Gerontakis
Παραγωγός/Producer: Μιχάλης Λογοθέτης/
Michalis Logothetis
Παραγωγή/Production: Provision
Beta SP Έγχρωμο-Ασπρόμαυρο/Color-B&W 63’

The 2nd High School of Thessaloniki has been in operation for 100 years and is the
oldest secondary school in the city. Some of the most important personalities of Greece
were educated there, including archaeologist Manolis Andronikos, the litterateurs
Yorgos Vafopoulos, Manolis Karagatsis, Takis Varvitsiotis, and Dinos Christianopoulos,
among others. The school archives and the testimonies of well-known graduates
outline the course of the school, which is an integral part of the contemporary history of the city. It is intrinsically connected with events like the two world wars, the
fire of ’17, the flight of refugees in ’22, the Metaxas and colonels’ dictatorships, the
German occupation, the Greek civil war, political changeovers and education reforms.

Φιλμογραφία/Filmography
2015 - 1914-2014. 100 Χρόνια 2ο Γυμνάσιο-Λύκειο Θεσσαλονίκης/
100 Years 2nd High School of Thessaloniki

Γεώργιος Μουμουζιάς
Georgios Moumouzias
Ελλάδα/Greece
2015

Παγκόσμια εκμετάλλευση/
World Sales
Γιατροί Χωρίς Σύνορα
Ελληνικό Τμήμα,
Medecins Sans Frontieres Greece
Ασπασία Κάκαρη/Aspasia Kakari
T. +30 210 5200 500
aspasia.kakari@athens.msf.org
www.msf.gr

Ένας μαθητής λυκείου που ονειρεύεται να δημιουργήσει τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα,
ένας τοκετός υπό το φως των κεριών, ένας ασθενής που αρνείται να πάρει τη θεραπεία
του για τον ιό HIV... 25 χρόνια δράσης αναβιώνουν μέσα από τις προσωπικές ανέκδοτες ιστορίες 25 ανθρώπων που βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή των ανθρωπιστικών
κρίσεων από το 1990 μέχρι σήμερα. 25 χρόνια γεμάτα εμπειρίες, προκλήσεις, αγωνίες, νίκες αλλά και απώλειες, από το Ιράκ μέχρι τη Δυτική Αφρική, και από την Αϊτή
μέχρι τις Φιλιππίνες, ξεδιπλώνονται μέσα από τις προσωπικές, ανέκδοτες ιστορίες
μελών των Γιατρών Χωρίς Σύνορα που υπηρετούν την ανεξάρτητη ανθρωπιστική
δράση όπου υπάρχει ανάγκη.
A high school student dreams of creating Doctors Without Borders; a child is born
in the candlelight; a patient refuses to take his HIV treatment. 25 years of action
come to life through the personal, untold stories of 25 people who found themselves at the forefront of humanitarian crises from 1990 until today. 25 years full
of experiences, challenges, struggles, victories, as well as losses, from Iraq to West
Africa, from Haiti to the Philippines, unfold through the personal, untold stories of
a diverse group of Doctors Without Borders providing independent humanitarian
action wherever it is needed.

Γιάννης Μαυρογένης
Yannis Mavrogenis
Ελλάδα/Greece
2015

Επιλεκτική φιλμογραφία/Selected Filmography
2005 - Μετεωρίτες/Meteors
2008 - Απαγορευμένα/Forbidden
2013 - Οι κεραίες της εποχής μας: Ο συγγραφέας Ενρίκε Βίλλα Μάττας (Βαρκελώνη)/
Antennas of Our Time: The Novelist Enrique Vila-Matas (Barcelona)
2013 - Οι κεραίες της εποχής μας: Ο συγγραφέας Αλάα Αλ Ασουάνι (Κάιρο)/
Antennas of Our Time: The Novelist Alaa Al-Aswany (Cairo)
2014 - Οι κεραίες της εποχής μας: Ο συγγραφέας Αντόνιο Λόμπο Αντούνες (Πορτογαλία)
Antennas of Our Time: The Novelist António Lobo Antunes- Portugal
2015 - 25 χρόνια Χωρίς Σύνορα – The Untold Stories/25 years Without Borders –
The Untold Stories
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Σκηνοθεσία-Φωτογραφία-Μοντάζ-Ήχος/
Direction-Cinematography-Editing-Sound:
Γιάννης Μαυρογένης/Yannis Mavrogenis
Παραγωγή/Production: Γιατροί Χωρίς Σύνορα
Ελληνικό Τμήμα/Medecins Sans Frontieres Greece
DigiBeta Έγχρωμο/Color 69’
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25 χρόνια Χωρίς Σύνορα – The Untold Stories
25 years Without Borders – The Untold Stories

Παγκόσμια εκμετάλλευση/
World Sales
Squarefilms
squarefilms.gr@gmail.com
http://www.squarefilms.gr
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Η Αθήνα από κάτω – Το ντοκιμαντέρ των νεόπτωχων
Athens From Beneath – The Documentary of the Newly Poor
Η Ελλάδα των «νεόπτωχων» – των ανέργων που ανεβαίνουν τον δικό τους Γολγοθά,
κατά τη διάρκεια της άνευ προηγουμένου οικονομικής κρίσης. Η ταινία ακολουθεί τις
ιστορίες αρκετών πολιτών, προβάλλοντας την κοινωνική ανισότητα και την αδικία.
Το φαινόμενο των αστέγων, τα συσσίτια, τα συγκλονιστικά ποσοστά ανεργίας και η
κατάπτωση μεγάλων κοινωνικών στρωμάτων στην κατηγορία των νεόπτωχων, έχουν
μετατρέψει το όνειρο της ευημερίας σε έναν κοινωνικό-οικονομικό εφιάλτη. Το ντοκιμαντέρ αυτό ως καλλιτεχνικό έργο, δεν ακολουθεί τους κανόνες της διαφημιστικής
αισθητικής ή της τουριστικής ματιάς, αλλά είναι σκληρό και αποδομημένο - όσο
σκληρή και αδιέξοδη είναι πολλές φορές η ίδια ζωή – επίκαιρο όμως και αναγκαίο
για την κοινωνική αλληλεγγύη, την πολιτισμική συνείδηση και την ανάγκη για διάλογο.

Σκηνοθεσία-Σενάριο-Φωτογραφία/DirectionScreenplay- Cinematography: Τάκης Μπαρδάκος/
Takis Bardakos
Μοντάζ/Editing: Κώστας Ιορδανίδης/Costas Iordanidis
Ήχος/Sound: Θεόφιλος Κατσάνος/Theo Katsanos
Μουσική/Music: Μάριος Στρόφαλης/Marios Strofalis
Παραγωγός/Producer: Παναγιώτης Μπαρδάκος/
Panagiotis Bardakos t.g.bardakos@gmail.com
Παραγωγή/Production: Squarefilms
DCP Έγχρωμο-Ασπρόμαυρο/Color-B&W 62’

In Greece, the “newly poor” – the unemployed – climb their own Calvary during the
unprecedented economic crisis in the country. The film, following the stories of several citizens, reveals the magnitude of social inequality and injustice. Homelessness,
soup kitchens, the overwhelming unemployment rates and the decadence of large
sections of society into a newly-poor status have turned the dream of prosperity in
a socio-economic nightmare. As an artistic project, this documentary follows neither the rules of promotional design nor the superficial glance of a tourist, but is as
harsh and deconstructed as life itself when it becomes stagnant. But above all it is
timely and indispensible if we are to interpret social solidarity, cultural awareness
and the need for dialogue.

Φιλμογραφία/Filmography
1993 - METALLICA (μμ/short)
2015 - Η Αθήνα από κάτω - Το ντοκιμαντέρ των νεόπτωχων/
Athens From Beneath – The Documentary of the Newly Poor

Τάκης Μπαρδάκος
Takis Bardakos
Ελλάδα/Greece
2015

Παγκόσμια εκμετάλλευση/
World Sales
MPM Film, France
T. +33 6 4505 9110
rmonastier@mpmfilm.com

Doc Market Server ID #118

Σκηνοθεσία-Φωτογραφία-Ήχος-Μοντάζ/
Direction-Cinematography-Sound-Editing:
Βαγγέλης Λουκίσας/Vangelis Loukisas
Παραγωγή/Production:
Κινηματογραφική Λέσχη Άνδρου/Andros Film Club
DigiBeta Έγχρωμο-Ασπρόμαυρο/Color-B&W 15’

Η αφήγηση της Μαρίνας Καραγάτση για την τριετή παραμονή της στην Άνδρο στα
τέλη της δεκαετίας του 1970 και η γνωριμία της με τον άγνωστο κόσμο του νησιού
όπως απεικονίζεται στο φωτογραφικό της φακό της. Ένα ντοκιμαντέρ από την Κινηματογραφική Λέσχη Άνδρου με τη συλλογή και ψηφιοποίηση ερασιτεχνικών φιλμ
8mm και super8 της εποχής.
A narration by Marina Karagatsi about her three year stay on Andros at the end of
the 70s; her acquaintance with the unknown facets of the island as seen through
her camera. A short documentary by the Andros Cinema Club, made possible after
collecting and digitizing 8mm and super8 amateur films of the time.

Βαγγέλης Λουκίσας
Vangelis Loukisas
Ελλάδα/Greece
2015

Φιλμογραφία/Filmography
2015 - Η Άνδρος της Μαρίνας Καραγάτση/Andros by Marina Karagatsi (μμ/short)
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Η Άνδρος της Μαρίνας Καραγάτση

Παγκόσμια εκμετάλλευση/
World Sales
Γιάννα Δελατόλα/Yianna Dellatolla
ydeltol@gmail.com
http://www.yianna-dellatolla.com
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Αόρατες διαδρομές
Invisible Paths

Ανακαλύπτουμε την πόλη της Αθήνας μέσα από τις προσωπικές ιστορίες του Γιάννη,
της Μαρίας και του Λάμπρου, που είναι και οι τρεις ξεναγοί στις Αόρατες Διαδρομές
(κοινωνικές περιηγήσεις που οργανώνει το περιοδικό δρόμου αστέγων «σχεδία»).
Οι πρωταγωνιστές μας ταλαιπωρήθηκαν αρκετά στο παρελθόν: Η Μαρία έχασε τη
δουλεία της, ο Λάμπρος έμεινε στον δρόμο και ο Γιάννης ήταν εξαρτημένος από τα
ναρκωτικά. Παρά τις δυσκολίες τους, μοιράζονται μαζί μας τους αγώνες τους και
την αισιοτηδοξία τους για ένα καλύτερο μέλλον. Τους ακολουθούμε καθώς οδηγούν
τους επισκέπτες στα στενά της Αθηνάς και μαθαίνουμε όχι μόνο για τις υπάρχουσες
κοινωνικές δομές αλλά κυρίως για τις δικές τους προσωπικές «αόρατες» διαδρομές.
Είναι μια ιστορία για τρεις δυνατούς συμπολίτες μας που ποτέ δεν τα παρατάνε.

Σκηνοθεσία-Μοντάζ/Direction-Editing:
Γιάννα Δελατόλα/Yianna Dellatolla
Φωτογραφία/Cinematography: Αντώνης Κουνέλλας/
Antonis Kounellas
Ήχος/Sound: Ιάσονας Θεοφάνου/Iason Theofanou
Παραγωγός/Producer: Γιάννα Δελατόλα/Yianna Dellatolla
DCP Έγχρωμο/Color 25’

We discover the city of Athens through the personal stories of Yiannis, Maria and
Lambros, who are the tour guides on the social tours called Invisible Paths (staged
by Shedia street magazine for the homeless). Our protagonists were hard-hit by the
economic crisis: Maria lost her job, Lambros was evicted from his house and Yannis
was addicted to drugs. Despite their past hardships, they tell us how they overcame
their problems and are now fighting for a better future. We follow them as they guide
visitors through the city’s back streets and learn about their own personal “invisible
paths.” It’s a contemporary story about three strong individuals who never give up.

Φιλμογραφία/Filmography
2007 - Ex Animo (Ομάδα Θεάτρου)/Ex Animo (Theatre Group) (μμ/short)
2011- Μίντορα/Mindora (μμ μυθοπλασίας/short fiction)
2011 - Ο σιδερένιος μάγειρας/The Iron Bar Chef (μμ/short)
2012 - Μια ανάσα μακριά/A Breath Away (μμ μυθοπλασίας/short fiction)
2013 - Έλλη/Eli (μμ μυθοπλασίας/short fiction)
2014 - Πεταλούδα/Butterfly (μμ μυθοπλασίας/short fiction)
2014 - Seven Moons (μμ/short)
2016 - Αόρατες διαδρομές/Invisible Paths (μμ/short)

Γιάννα Δελατόλα
Yianna Dellatolla
Ελλάδα/Greece
2016

Παγκόσμια εκμετάλλευση/
World Sales
Στέγη Γραμμάτων & Τεχνών
Ιδρύματος Ωνάση/
Onassis Cultural Centre
info@sgt.gr
www.sgt.gr
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Σκηνοθεσία-Σενάριο-Φωτογραφία/
Direction-Screenplay- Cinematography: Ηλίας Γιαννακάκης/
Elias Giannakakis
Μοντάζ/Editing: Μυρτώ Λεκατσά/Myrto Lekatsa
Παραγωγός/Producer: Αποστολία Παπαϊωάννου/Apostolia
Papaioannou apostolia1789@gmail.com
Παραγωγή/Production: Στέγη Γραμμάτων & Τεχνών
Ιδρύματος Ωνάση/Onassis Cultural Centre
DCP Έγχρωμο/Color 110’

Ο Νίκος Καραθάνος αποτελεί την πιο ιδιαίτερη περίπτωση στο ελληνικό θέατρο των
τελευταίων δέκα χρόνων. Στον Βυσσινόκηπο του Τσέχοφ από την πρώτη μέρα των
προβών τόνισε στα μέλη της ομάδας του ότι θα επιχειρήσουν να οδηγηθούν σε «....
κάποιες βίαιες σκηνές παιδικών αναμνήσεων με στόχο μια ομορφιά...». Ο Ηλίας Γιαννακάκης και η Αποστολία Παπαϊωάννου βρέθηκαν με τις κάμερές τους στο χώρο των
προβών του Βυσσινόκηπου από την πρώτη κιόλας μέρα. Κυριολεκτικά από την πρώτη
στιγμή που ξεκίνησε το χτίσιμο μιας σπουδαίας και συγκινητικής παράστασης. Έχοντας
κατακτήσει μια μεγάλη οικειότητα με τον Νίκο Καραθάνο και την ομάδα του, καθώς
δύο χρόνια νωρίτερα είχαν φτιάξει την ταινία για την Γκόλφω που είχε ανέβει από
την ίδια ομάδα στην Επίδαυρο, μεταφέρουν στο θεατή μια ανεπανάληπτη εμπειρία
καλλιτεχνικής δημιουργίας.
In the last decade, director Nikos Karathanos has earned a reputation as an exceptional case in the Greek theater. On the first rehearsal of Chekhov’s Cherry Orchard,
he tells the ensemble that he wants “to attempt some violent scenes of childhood
memories aiming to achieve beauty...” From day one, Elias Giannakakis and Apostolia
Papaioannou found themselves in the rehearsals capturing the process. Their cameras
were already rolling right at the start of putting together what was going to be a
most extraordinary and emotionally charged production of the play. Having filmed
Karathanos and his company once before, for a documentary on the staging of Golfo
in the ancient theatre of Epidaurus, Giannakakis and Papaioannou had developed a
great deal of familiarity with the director and the performers, which allowed them to
offer the audience a unique experience of witnessing artistic creation in the making.

Ηλίας Γιαννακάκης
Elias Giannakakis
Ελλάδα/Greece
2016

Επιλεκτική φιλμογραφία/Selected Filmography
1999 - Παταγονία/Patagonia
2004 - Γιάννης Κούρος – αενάως κινούμενος/Yannis Kouros – Forever Running
2005 - Walter the Greek
2008 - Μακρόνησος/Exile Island
2009 - Παρασκήνιο: Ανδρέας Εμπειρίκος – Ο ποιητής μέσα από τις εικόνες του/
Backstage: Andreas Embirikos – The Poet through His Pictures
2011 - Αι Γιώργης – Λυκαβηττός/Saint George – Lycabettus
2012 - Χαρά/Hara (μυθοπλασίας/fiction)
2014 - Καλάβρυτα – Άνθρωποι και Σκιές/Kalavryta – People and Shadows
2015 - Ο Άμλετ στο μυαλό του Γιάννη Χουβαρδά/Hamlet in the mind of Yannis Houvardas
2016 - Ο Βυσσινόκηπος, ο Μίκυ Μάους και ο Νίκος Καραθάνος/
The Cherry Orchard, Mickey Mouse and Nikos Karathanos
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Ο Βυσσινόκηπος, ο Μίκυ Μάους και ο Νίκος Καραθάνος

Παγκόσμια εκμετάλλευση/
World Sales
Νικόλαος Νούλας/Nikolaos Noulas
noulasnik@gmail.com

172
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 18ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΤΟΚIΜΑΝΤΕΡ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2016

«Γεια σας και καλή αντάμωση, ως νικητές!»
“Until we meet again, as winners!”
Το ντοκιμαντέρ «Γεια σας και καλή αντάμωση, ως νικητές!» ακολουθεί τη δράση των
ανταρτών του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας στο Γράμμο και το Βίτσι, τα έτη 1948
και 1949, μέσα απ’ τις αφηγήσεις του λοχαγού του ΔΣΕ, Ηλία Μεταλλίδη. Ο Ηλίας
Μεταλλίδης ανήκε στην ταξιαρχία της Σχολή Αξιωματικών του ΔΣΕ και συμμετείχε σε
σημαντικές μάχες (Φλώρινα, Πατώματα, Λέσιτς κ.ά.) τις οποίες και εξιστορεί, όχι με
τη μορφή μιας αυτοβιογραφίας, αλλά προσπαθώντας να φωτίσει πλευρές του κινήματος το οποίο υπηρέτησε. Αυτόν τον χαρακτήρα έχει το ντοκιμαντέρ: της βιωμένης
Ιστορίας. Στο πρόσωπο του Ηλία Μεταλλίδη τιμούμε όλες τις αγωνίστριες και όλους
τους αγωνιστές που έπεσαν στα πεδία των μαχών, στα ξερονήσια και στις φυλακές,
παλεύοντας για ένα καλύτερο κόσμο.

Σκηνοθεσία-Σενάριο/Direction-Screenplay: Νικόλαος
Νούλας/Nikolaos Noulas
Φωτογραφία/Cinematography: Πέτρος Βραμπάκης/
Petros Vrambakis
Μοντάζ/Editing: Μίτσος Γκάζης/Mitsos Gkazis,
Τάσος Γκούβας/Tassos Gkouvas
Παραγωγοί/Producers: Νικόλαος Νούλας/Nikolaos Noulas,
Τάσος Γκούβας/Tassos Gkouvas, Μίτσος Γκάζης/Mitsos Gkazis
DigiBeta Έγχρωμο/Color 52’

The documentary “Until we meet again, as winners!” follows the action of the rebels
of the Democratic Army of Greece at the mountains Grammos and Vitsi, during the
years 1948 and 1949, inside the narratives of Captain DSE, Elias Metallidis. Elias
Metallidis belonged to the Brigade of the Officers School of the Democtatic Army
and participated in important battles (Florina, Patomata, Lesits etc.). He recounts
his experience, not in the form of an autobiography, but in an effort to illuminate
aspects of the movement that he served. That’s the character of the documentary,
that of Lived History. In the name of Elias Metallidis we honor all the fighters who
fell in the battlefields, in the barren islands and prisons, fighting for a better world.

Φιλμογραφία/Filmography
2015 - «Γεια σας και καλή αντάμωση, ως νικητές!»/“Until we meet again, as winners!”

Νικόλαος Νούλας
Nikolaos Noulas
Ελλάδα/Greece
2015

Παγκόσμια εκμετάλλευση/
World Sales
Βύρωνας Ντόλας/Vironas Ntolas
vironas1@hotmail.com
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Ντοκιμαντέρ με θέμα το έργο του Έλληνα γλύπτη Γιαννούλη Χαλεπά (1851-1938),
όπου παρουσιάζεται η πορεία και η εξέλιξη της γλυπτικής του, από τα δεξιοτεχνικά
ακαδημαϊκά έργα της πρώτης καλλιτεχνικής του περιόδου μέχρι και τα ώριμα έργα
των τελευταίων είκοσι χρόνων της ζωής του. Η ταινία στοχεύει σε μια όσο το δυνατόν
πιο σφαιρική και απομυθοποιημένη προσέγγιση του έργου του Χαλεπά, από την οποία
όμως δεν λείπουν οι αναφορές σε σημαντικά γεγονότα και στοιχεία της ζωής του που
έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της τέχνης του.
This documentary presents the work of Greek sculptor Yannoulis Chalepas (18511938) and features the course and evolution of his art, beginning with the skilfully
crafted academic works of his first artistic period and arriving at the mature works
of the last 20 years of his life. The film aims at a well-rounded and demystified approach towards Chalepas’ work, without neglecting references to important aspects
of his life that played a definitive role in the shaping of his art.

Βύρωνας Ντόλας
Vironas Ntolas
Ελλάδα/Greece
2015

Φιλμογραφία/Filmography
2013 - Τάσος Λειβαδίτης: Ποιητικό πορτραίτο/ Tassos Livaditis: Poetic Portrait (μμ/short)
2015 - Γιαννούλης Χαλεπάς: Tο πορτραίτο ενός γλύπτη/
Yannoulis Chalepas: A Sculptor’s Portrait (μμ/short)
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Σκηνοθεσία-Σενάριο-Φωτογραφία-Μοντάζ-ΉχοςΜουσική /Direction-Screenplay-CinematographyEditing-Sound-Music: Βύρωνας Ντόλας/Vironas Ntolas
Παραγωγός/Producer: Βύρωνας Ντόλας/Vironas Ntolas
DCP Έγχρωμο-Ασπρόμαυρο/Color-B&W 23’
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Γιαννούλης Χαλεπάς: Tο πορτραίτο ενός γλύπτη
Yannoulis Chalepas: A Sculptor’s Portrait

Παγκόσμια εκμετάλλευση/
World Sales
Θ. ΚΑΛΑΦΑΤΑ & ΣΙΑ ΕΕ/
TH. KALAFATA & Co GP
Θάλεια Καλαφατά/Thaleia Kalafata
thaliakalafata@gmail.com
Αντώνης Θεοχάρη Κιούκας/
Andonis Theohari Kioukas
andoniskioukas@gmail.com
www.qkas.gr
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Δήλος 2015
Delos 2015

Το ντοκιμαντέρ Δήλος 2015, δεν είναι μια αρχαιολογική ταινία, δεν φιλοδοξεί να
αναδείξει την ιστορική και αρχαιολογική σημασία της Δήλου. Είναι μια ταινία για το
μοναδικά μυστηριακό και εξαγνιστικό φως της, για το αιώνιο ταξίδι των ανθρώπων
και των ιδεών χθες και σήμερα. Κι ακόμη, είναι μια ταινία για τα πανανθρώπινα
σύμβολα, την πανανθρώπινη αλήθεια της ζωής, του έρωτα και του θανάτου, για το
προσωπικό ταξίδι του καθενός μας έως το κέντρο της ύπαρξής του. Είναι μια ταινία
για τις αισθήσεις που μαθαίνουν πρώτες κι ακολουθεί ο νους στην προσπάθειά του
να μετατρέψει το αφανές σε προφανές, ν’ αλλάξει το ψέμα και να το αντικαταστήσει
με την αλήθεια, να μεταμορφώσει το σκοτάδι σε φως, το άδηλο νησί σε Δήλο.
The sun sheds light on a new world, still malleable, not yet having reached its definite form. Through the waves there drifts a rock, floating along, without identity,
nameless. Undeclared (a-delos). No shadow falls upon the ground, because the
rock moves with the sun. It travels in a space without memory, beyond history,
out of time. Yet there is a point, a certain moment, somewhere in the space-time
curve where the rock stops. It escapes the chaos of Lethe and it becomes truth (aletheia). It achieves a position within the world, its own space within the universe.
It achieves an identity. Adelos becomes Delos. The rock becomes an island. It stands
firm and looks out from the center of the Aegean. It achieves history.

Φιλμογραφία/Filmography
2011 - I Would Like To Give You My Heart Forever ZHTA-MI
2013 - Χρήστος Μποκόρος: Τα στοιχειώδη/Christos Bokoros: The Bare Essentials (μμ/short)
2014 - Καλλιόπη, μια γυναίκα της Μυκόνου/Kalliope, A Woman Of Mykonos (μμ/short)
2014 - And Everywhere You Turn.. Gods... Myths... Heroes... (μμ/short)
2014 - Greek Tourism-An Eternal Journey (μμ/short)
2015 - VIENOULA’S English Spoken
2015 - Κώστας Τσόκλης: «Το Τι, το Πώς, και το Γιατί της δημιουργίας»/
Costas Tsoklis: A Wo(a)ndering Life
2015 - Δήλος 2015/Delos 2015 (μμ/short)

Σκηνοθεσία/Direction: Αντώνης Θεοχάρη Κιούκας/
Andonis Theohari Kioukas
Σενάριο/Screenplay: Αλέκα Δήμου/Aleka Dimou,
Δημήτρης Καράβολας/Dimitris Karavolas
Αφηγητής/Narrator: Γιώργος Χωραφάς/George Corraface
Φωτογραφία/Cinematography: Κωνσταντίνος Αρβανιτάκης/
Constantinos Arvanitakis
Μοντάζ/Editing: Κωνσταντίνος Αρβανιτάκης/
Constantinos Arvanitakis, Αντώνης Θεοχάρη Κιούκας/
Andonis Theohari Kioukas
Ήχος/Sound: Θοδωρής Μέλης/Thodoris Melis
Μουσική/Music: Πλάτων Ανδριτσάκης/ Platon Andritsakis
Παραγωγός/Producer: Θάλεια Καλαφατά/Thaleia kalafata
Παραγωγή/Production: Qkas Productions, Θ. ΚΑΛΑΦΑΤΑ &
ΣΙΑ ΕΕ/TH. KALAFATA & Co GP
DCP Έγχρωμο/Color 25’

Αντώνης Θεοχάρη
Κιούκας
Andonis Theohari
Kioukas
Ελλάδα/Greece
2015
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World Sales
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Σκηνοθεσία-Σενάριο/Direction-Screenplay:
Αλέξανδρος Μάρκου/Alexandros Markou
Φωτογραφία/Cinematography: Ευθύμης Σημαδόπουλος/
Efthimis Simadopoulos
Μοντάζ/Editing: Περικλής Κλιγκόπουλος/
Pericles Cligopoulos
Μουσική/Music: Lyrical Punishment
Παραγωγός/Producer: Αλέξανδρος Μάρκου/
Alexandros Markou
DCP Έγχρωμο/Color 53’

Πριν από μια δεκαετία, τουλάχιστον 500 παιδιά (στην πλειοψηφία τους Ρομά αλβανικής
καταγωγής, τους οποίους είχε μαζέψει η αστυνομία από τα φανάρια λίγο πριν τους
Ολυμπιακούς Αγώνες) εξαφανίστηκαν από το ίδρυμα Αγία Βαρβάρα στην Αθήνα. Ο
Νίκος, ο Άλεξ και ο Τόνι, οι ήρωες του ντοκιμαντέρ, ήταν μεταξύ αυτών των παιδιών.
Η ταινία εστιάζει στη σημερινή ζωή αλλά και στο παρελθόν αυτών των συνανθρώπων
μας, που δεν γνώρισαν τις οικογένειές τους ή που τους πούλησαν οι ίδιοι οι γονείς
στους σύγχρονους δουλεμπόρους, οι οποίοι με τη σειρά τους τούς εξανάγκαζαν να
ζητιανεύουν στα φανάρια. Το ντοκιμαντέρ αποκαλύπτει πώς μεγάλωσαν αυτά τα
παιδιά χωρίς οικογένεια στους δρόμους και στα ιδρύματα, πώς ζουν σήμερα και τι
προβλήματα αντιμετωπίζουν.
Over a decade ago more than 500 Albanian Roma children (street beggars roundedup by the police in Greece prior to the 2004 Athens Olympics) disappeared from the
orphanage Agia Varvara, in Athens. Nikos, Alex and Tony, the three “heroes” of the
documentary, were among them. The documentary focuses on the past and present
life of those three children who never met their families. Instead, they were sold by
their own parents to modern traffickers, who forced them to begging at traffic signals. The film aims at revealing how those children grew up without a family, how
they’re living today and what problems they’re facing again.

Αλέξανδρος Μάρκου
Alexandros Markou
Ελλάδα/Greece
2015

Φιλμογραφία/Filmography
2015 - Εγώ... το πρόβλημα/I...the Problem
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Επέκεινα
Epekeina

Το Επέκεινα είναι ένα ντοκιμαντέρ φιλοσοφικού περιεχομένου για τη ζωή και το θάνατο. Ο μύθος και η ιστορία έχουν συνδέσει αμετάκλητα την Πρέβεζα με το θάνατο. Το
Νεκρομαντείο, όπου οι αρχαίοι προσέρχονταν για να επικοινωνήσουν με τις ψυχές, ο
Αχέροντας, ο μυθικός ποταμός μέσω του οποίου ο Χάροντας οδηγούσε τις ψυχές στον
Άδη, ο εμβληματικός χορός αυτοκτονίας των γυναικών στο Ζάλογγο, η αυτοκτονία
του ποιητή ΚώσταΚαρυωτάκη, ο στωικός φιλόσοφος Επίκτητος στη Νικόπολη – όλα
αυτά τα στοιχεία σχετίζονται με την Πρέβεζα. Ο Δρ. Κωνσταντίνος Ακρίβος μάς καλεί
στην Πρέβεζα σ’ ένα ταξίδι σκέψης, εξερευνώντας το βαθύτερο νόημα αυτών των
ιστοριών και συλλέγοντας ό,τι είναι χρήσιμο για τη δική μας σύγχρονη αντίληψη
για τη ζωή και τον θάνατο. Διακεκριμένοι στοχαστές όπως ο Χρήστος Γιανναράς,
καθώς και πολλοί επιστήμονες και ακαδημαϊκοί, σχολιάζουν μπροστά στην κάμερα.
Epekeina is a philosophical documentary about life and death. Preveza has a special
significance related to death. The Oracle of the Dead, where the ancients would
contact the souls of their departed, Acheron, the mythical river where Charon
would lead the souls to Hades, the emblematic suicide dance of the Souli women
in Zalongo, the suicide of poet Kostas Karyotakis, the stoic philosopher Epictetus in
Nicopolis – all are situated in and irreversibly associated with Preveza. Dr. Konstantinos Akrivos guides us through a philosophical journey to Preveza, exploring the
inner meaning of these stories and collecting what is useful for our own modern
understanding of life and death. Prominent thinkers like Christos Yannaras comment
in the documentary, along with many scientists and academics.

Φιλμογραφία/Filmography
2015 - Επέκεινα/Epekeina

Σκηνοθεσία-Σενάριο-Αφήγηση/
Direction-Screenplay-Narration:
Κωνσταντίνος Ακρίβος/Κonstantinos Akrivos
Φωτογραφία/Cinematography: Αντώνης Βαραμπούτης/
Antonis Varamboutis
Μοντάζ/Editing: Κωνσταντίνος Ακρίβος/
Κonstantinos Akrivos, Αντώνης Βαραμπούτης/
Antonis Varampoutis
Ήχος/Sound: Ιωάννης Βαραμπούτης/Ioannis Varamboutis
Μουσική/Music: Παναγιώτης Στέφος-Λύραυλος/
Panagiotis Stefos-Lyravlos
Παραγωγός/Producer: Κωνσταντίνος Ακρίβος/
Κonstantinos Akrivos
DCP Έγχρωμο/Color 101’

Κωνσταντίνος Ακρίβος
Κonstantinos Akrivos
Ελλάδα/Greece
2015
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Κώστας Βάκκας/Kostas Vakkas
idea_films@yahoo.gr
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Σκηνοθεσία-Σενάριο/Direction-Screenplay:
Κώστας Βάκκας/Kostas Vakkas
Αφήγηση/Narration: Χρήστος Κάλοου/Christos Callow
Φωτογραφία/Cinematography:
Κωστής Κωνσταντινίδης/Kostis Konstantinidis
Μοντάζ-Ήχος/Editing-Sound:
Αλέξης Βάκκας/Alex Vakkas
Παραγωγός/Producer: Κώστας Βάκκας/Kostas Vakkas
Παραγωγή/Production: Ιδέα/Idea Films
Digital Beta Έγχρωμο/Color 34’

Κώστας Βάκκας
Kostas Vakkas
Ελλάδα/Greece
2015

Ο Έλληνας πανεπιστήμονας Ερατοσθένης γεννήθηκε τον 3ο π.Χ. αιώνα στην Κυρήνη,
την ελληνική αποικία της Λιβύης. Λόγω της σοφίας του, του έδωσαν το παρατσούκλι
«κινητή βιβλιοθήκη». Ο Φαραώ της Αιγύπτου τού ανέθεσε τη διεύθυνση της βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας. Ήταν μεταξύ άλλων αστρονόμος, μαθηματικός, γεωγράφος
και ποιητής. Έμεινε στην ιστορία για την ακριβή καταμέτρηση της περιμέτρου της γης.
Το ντοκιμαντέρ περιγράφει τη συγκλονιστική περιπέτεια της ζωής και του έργου του
Ερατοσθένη στις πόλεις όπου έζησε, την Κυρήνη και την Αλεξάνδρεια. Για το έργο του
Ερατοσθένη μιλάει ο καθηγητής Ευτύχης Παπαδοπετράκης.
Versed in all the sciences, Eratosthenes was born in 276 BC in Cyrene, a Greek colony
in Libya. The Egyptian pharaoh, Ptolemy III, appointed him librarian of the great
Library of Alexandria. Among other things, he was an astronomer, mathematician,
geographer and a poet, earning his place in history for being the first to calculate
the Earth’s circumference. The documentary describes his incredible life’s adventures,
his works and the cities he inhabited – Cyrene and Alexandria. Professor Eftychis Papadopetrakis discusses his work.

Φιλμογραφία/Filmography
1973 - Μάθημα ιστορίας/History Lesson (μμ/short)
1982 - Η αντιφασιστική Ιταλία/Anti-fascist Italy
1985 - Η ανάλυση ενός πολέμου/Analysis of a War
1990 - Στους λαβύρινθους της τρομοκρατίας/The Labyrinths of Terrorism
1998 - Το ευρωπαϊκό όνειρο/The European Dream (TV series)
2005 - Αφγανιστάν/Afghanistan (μμ/short)
2009 - Μεσόγειος, η ελληνική λίμνη/The Mediterranean, the Greek Lake (TV series)
2013 - Ταξισυνειδησία/Greek-American Radicals
2015 - Ερατοσθένης, η κινητή βιβλιοθήκη/Eratosthenes (TV)
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Ερατοσθένης, η κινητή βιβλιοθήκη

Παγκόσμια εκμετάλλευση/
World Sales
Proces Films
Φαίδων Γκρέτσικος/
Faidon Gkretsikos
Πάνος Τράγος/
Panos Tragos
faidwnasgk@live.com

Doc Market Server ID #217
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Έρικ
Eric

Ο Στράτος Παπαφιλίππου, o σωσίας του Καντονά, ζει στην Ποταμιά Θάσου, στη σκιά
του θρυλικού ποδοσφαιριστή.
Stratos Papaphilippou, the dopperlgänger of Éric Cantona, lives in Thassos Island,
in the shadow of the football legend.

Φιλμογραφία Φαίδωνας Γκρέτσικος/Filmography Faidon Gkretsikos
2013 - Κατεδαφίσεις/Demolitions (μμ μυθοπλασίας/short fiction)
2015 - Έρικ/Eric (μμ/short, συν-σκηνοθεσία/co-direction)
Φιλμογραφία Πάνος Τράγος/Filmography Panos Tragos
2015 - Έρικ/Eric (μμ/short, συν-σκηνοθεσία/co-direction)

Σκηνοθεσία-Φωτογραφία-Μοντάζ/
Direction-Cinematography-Editing: Φαίδων Γκρέτσικος/
Faidon Gkretsikos, Πάνος Τράγος/Panos Tragos
Ήχος/Sound: Γιάννης Γκρέτσικος/Yannis Gkretsikos
Μουσική/Music: Άκης Τουρκογιώργης/Akis Tourkogiorgis
Παραγωγοί/Producers: Φαίδων Γκρέτσικος/
Faidon Gkretsikos, Πάνος Τράγος/Panos Tragos
Παραγωγή/Production: Proces Films
DCP Έγχρωμο/Color 26’

Φαίδων Γκρέτσικος
Faidon Gkretsikos
Πάνος Τράγος
Panos Tragos
Ελλάδα/Greece
2015

Παγκόσμια εκμετάλλευση/
World Sales
Μαρί-Νοέλ Μορέιν/
Marie-Noelle Moreigne
moreignemn@hotmail.com

Doc Market Server ID #286

Σκηνοθεσία-Φωτογραφία/
Direction-Cinematography: Μαρί-Νοέλ Μορέιν/
Marie-Noelle Moreigne
Μοντάζ/Editing: Ανδρέας Βακαλιός/Andreas Vakalios
Παραγωγός/Producer: Marie-Noelle Moreigne
DCP Έγχρωμο/Color 55’

Μαρί-Νοέλ Μορέιν
Marie-Noelle Moreigne
Ελλάδα/Greece
2015

Στην Αθήνα υπάρχει ένας άγνωστος δρόμος που συνοδεύει το κάθε βιβλίο με την
ιδιαίτερη διαδρομή του. Αυτή είναι η «Ιερά Οδός», όπου διασταυρώνονται τσιγγάνοι
μικροπωλητές με μοναδικούς συλλέκτες και συγγραφείς με αναγνώστες κάθε ηλικίας.
There is an unknown world in Athens that comes with every book and its unique
journey. This is “Iera Odos,” where Roma dealers and one-of-a-kind collectors or
writers and readers cross their paths.

Φιλμογραφία/Filmography
2015 - Ιερά Οδός – Το ταξίδι των βιβλίων/Iera Odos – The Journey of the Books
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Ιερά Οδός – Το ταξίδι των βιβλίων

Παγκόσμια εκμετάλλευση/
World Sales
Mιχαήλ Βιτωράκης/
Michael Vitorakis
info@mykriti.gr

Doc Market Server ID #524
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Λευκά βήματα
White Steps

Τα γυρίσματα έγιναν στη Ρουάντα και στο Μπουρούντι τον Αύγουστο του 2014. Η
ταινία Λευκά βήματα δεν πραγματοποιήθηκε για να αναδείξει τη φτώχεια και τις
κακουχίες που συναντάμε στις Αφρικανικές χώρες (αυτές είναι δεδομένες), ούτε για
να πείσει τον κόσμο να βοηθήσει τον λαό της Αφρικής. Αντιθέτως, τονίζει το κατά
πόσο έχει επηρεαστεί ο λαός των χωρών αυτών από τον δυτικό κόσμο μέσα από τις
αφηγήσεις των ντόπιων, αλλά και των εθελοντών που βρέθηκαν εκεί για να βοηθήσουν. Η ταινία κάνει μια ανάδρομη στη γενοκτονία του 1994 μέσα από προσωπικές
μαρτυρίες και απόψεις, αναδεικνύει τα καθημερινά προβλήματα του κόσμου στην
εύρεση νερού, τροφής και τρόπων επιβίωσης, και αναλύει μέσα από συνεντεύξεις
τη σπουδαιότητα της εκπαίδευσης.

Σκηνοθεσία/Direction: Mιχαήλ Βιτωράκης/Michael Vitorakis,
Σωτήρης Κάππος/Sotiris Kappos
Σενάριο -Φωτογραφία/Screenplay-Cinematography:
Mιχαήλ Βιτωράκης/Michael Vitorakis
Μοντάζ/Editing: Σωτήρης Κάππος/Sotiris Kappos
Ήχος-Μουσική/Sound-Music: Γιώργος Δεληγιάννης/
Yorgos Deligiannis
Παραγωγός/Producer: Mιχαήλ Βιτωράκης/Michael Vitorakis
Παραγωγή/Production: M.c.R Productions
DCP Έγχρωμο/Color 61’

White Steps was filmed in Rwanda and Burundi in August 2014. The film was not
made to depict the poverty and the hardships encountered in African countries,
something which is already familiar; nor was it made to convince its audience to
help the people of Africa. On the contrary, we want to emphasize the extent to
which the people of these countries have been influenced by the Western world,
shown through the testimonies of the locals as well as the volunteers who were
there to help. The film is a retrospection of the genocide of 1994 through personal
stories and interpretations. It highlights the everyday problems of the people with
finding food and water and their struggle to survive, and uses interviews to analyse
the importance of education.

Mιχαήλ Βιτωράκης
Michael Vitorakis
Σωτήρης Κάππος
Sotiris Kappos
Ελλάδα/Greece
2015

Φιλμογραφία Mιχαήλ Βιτωράκη/Filmography Michael Vitorakis
2013 - Κρήτη ένα νησί, πολλές ψυχές/
Crete One Island, Many Souls
2015 - Λευκά βήματα/White Steps
(συν-σκηνοθεσία/co-direction)
Φιλμογραφία Σωτήρη Κάππου/Filmography Sotiris Kappos
2011 - Τα θεάματα του δρόμου/Street Spectacles
2015 - Λευκά βήματα/White Steps
(συν-σκηνοθεσία/co-direction)

Παγκόσμια εκμετάλλευση/
World Sales
Μαρία Νικολάου/Maria Nikolaou
nikolaoumar@gmail.com

Doc Market Server ID #367

Σκηνοθεσία-Σενάριο-Φωτογραφία-Ήχος/
Direction-Screenplay-Cinematography-Sound:
Μαρία Νικολάου/Maria Nikolaou
Μοντάζ/Editing: Γιάννης Νταρίδης/Yannis Ntaridis
Μουσική/Music: Δημήτρης Σβυντρίδης/Dimitris Svintridis
Παραγωγός/Producer: Μαρία Νικολάου/Maria Nikolaou
DCP Έγχρωμο-Ασπρόμαυρο/Color-B&W 28’

Τον Ιούλιο του 1936, τότε που ανοίγει το Χαρέτσι για την αγορά των κουκουλιών, ξεκινά
η μεγάλη απεργία των σηροτρόφων και των μεταξεργατριών στην περιοχή του Σουφλίου. Κρατά περίπου 10 μέρες. Ξεσηκώνεται όλη η επαρχία. Οικογένειες ολόκληρες
έρχονται στο Σουφλί. Κατασκηνώνουν στην κεντρική πλατεία. Η εργατική βοήθεια
μοίραζε ψωμιά, κουλούρια και 50 δράμια τυρί. Υπήρχαν και πλούσιοι άνθρωποι που
τα διέθεσαν όλα. Μέρα-νύχτα η πλατεία γεμάτη. Το σύνθημα «100 ή θάνατος» (100
δραχμές η τιμή αγοράς ανά κιλό των κουκουλιών). «Μεροκάματο αύξηση, νερό και
καλύτερες συνθήκες» για τις μεταξεργάτριες. Έντονη αγωνιστική διάθεση και η Πνύκα
ανοιχτό βήμα για όλους. «Τις αγορεύειν βούλεται».
Soufli is referred to as a sericulture center in the early 1880s, since it appears to
produce 40% of green cocoons of the Vilayet of Andrianoupolis. This is how the first
period of development of sericulture and silk in Soufli began. In July 1936, when
the “Charetsi” for buying cocoons was being opened, the great strike of sericulturists
in Soufli begins. It lasts approximately 10 days. The whole province rises. The next
day of the rebellion was different for everyone being involved or simply watching.
Especially for those who resisted and started a new life or continued their old one.

Μαρία Νικολάου
Maria Nikolaou
Ελλάδα/Greece
2015

Φιλμογραφία/Filmography
2015 - Μάνες και κόρες/Mothers and Daughters (μμ/short)
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Μάνες και κόρες

Παγκόσμια εκμετάλλευση/
World Sales
Μουσείο Παραδοσιακής Ζωής
Κρήτης «Λυχνοστάτης»/Cretan
Open-Air Museum “Lychnostatis“
Γιάννης Μαρκάκης/Yannis Markakis
info@lychnostatis.gr

Doc Market Server ID #334
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Το μέσα φως

The Light Inside
Ο 86χρονος Γιώργης Μαρκάκης, οφθαλμίατρος και ιδρυτής του μουσείου «Λυχνοστάτης» στη Χερσόνησο Κρήτης, μας ξεναγεί στην κιβωτό των αναμνήσεών του, σε
όσα «τρύγησε με τα μάτια του και τα ‘χει κλείσει εντός του». Θυμάται τον παππού
Μηλιωτογιάννη, «τον πρώτο και μεγαλύτερο ίσως δάσκαλο της ζωής του», την αυλή
του πατρικού στη Σητεία, εκεί όπου γνώρισε «τη στενή σχέση ζωής και θανάτου, του
θρήνου και του πανηγυριού» και πολλά άλλα, για να καταλήξει πως «το κάθε πράγμα
στον κόσμο ετούτο αξίζει τόσο όσο το αγάπησες».
Yorgis Markakis, an 86-year-old ophthalmologist and the founder of the Museum
“Lychnostatis” in Hersonissos of Crete, guides us through his memory ark, to everything that “he harvested with his eyes and has safely kept within him.” He recalls
his grandfather Miliotoyiannis, “the first and perhaps the greatest teacher of his
life,” the yard of his family home in Sitia, where he discovered “the close relationship between life and death, lamentation and feast” to conclude that “the value of
everything in this world depends on how much you have loved it.”

Επιλεκτική φιλμογραφία/Selected Filmography
1994 - Tα αδέρφια/The Brothers
2000 - O άνθρωπος που ενόχλησε το Σύμπαν/The Man Who Disturbed The Universe
2002 - Oι φυλακές της μνήμης/The Memory Guards
2009 - Άλλος δρόμος δεν υπήρχε/There Was No other Way
2011 - Φυλές της Αθήνας: Φιλιππίνες/Tribes of Athens: Philippines
2012 - ΜΕΤΑΞΑ ακούγοντας το χρόνο/METAXA Listening to Time
2014 - Οπτική γωνία: Το χρώμα/View Point: Chroma (μμ/short) (TV)
2015 - Ολυμπία/Olympia (μμ/short)
2015 - Το μέσα φως/The Light Inside

Σκηνοθεσία-Σενάριο-Ήχος/
Direction-Screenplay-Sound:
Σταύρος Ψυλλάκης/Stavros Psillakis
Φωτογραφία/Cinematography:
Μιχάλης Γεράνιος/Michalis Geranios
Μοντάζ/Editing: Σταύρος Ψυλλάκης/Stavros Psillakis,
Γιάννης Κατσάμπουλας/Yannis Katsamboulas
Μουσική/Music: Βαγγέλης Φάμπας/Vangelis Fambas
Παραγωγοί/Producers: Γιάννης Μαρκάκης/
Yannis Markakis, Σταύρος Ψυλλάκης/Stavros Psillakis
stavrospsill@gmail.com
Παραγωγή/Production: Μουσείο Παραδοσιακής Ζωής
Κρήτης ‘Λυχνοστάτης’/Cretan Open-Air Museum 'Lychnostatis',
DCP Έγχρωμο/Color 92’

Σταύρος Ψυλλάκης
Stavros Psillakis
Ελλάδα/Greece
2015

Παγκόσμια εκμετάλλευση/
World Sales
Land Art Productions
Μυρσίνη Λιοναράκη/
Myrsini Lionaraki
lionaraki@thelandart.gr
www.thelandart.gr

Doc Market Server ID #358

Σκηνοθεσία-Σενάριο/Direction-Screenplay:
Βαγγέλης Ευθυμίου/Vangelis Efthymiou
Φωτογραφία/Cinematography:
Θωμάς Καρανίκας/Thomas Karanikas
Μοντάζ/Editing: Γιάννης Κολόζης/Yannis Kolozis
Ήχος/Sound: Kaspar Wollheim
Παραγωγός/Producer: Βαγγέλης Ευθυμίου/
Vangelis Efthymiou
Παραγωγή/Production: Land Art Productions
HDCam Έγχρωμο/Color 50’

Βαγγέλης Ευθυμίου
Vangelis Efthymiou
Ελλάδα/Greece
2015

Τρία νέα παιδιά, αποφασίζουν να κάνουν ένα φεστιβάλ κλασικής μουσικής στον Μόλυβο της Λέσβου. Βάζουν υψηλούς στόχους, καλώντας καταξιωμένους μουσικούς από
διαφορετικές χώρες όπως τη διάσημη σοπράνο Μαρλίζ Πέτερσεν. Θα τα καταφέρουν
άραγε σε αυτήν τη γωνιά της Ελλάδας;
Three young people decide to organize a classical music festival in Molyvos, Lesbos.
They have high expectations, so they invite high level musicians from different countries, including the worldknown soprano Marlese Petersen. Will they make it in the
end, at this small Greek island?

Επιλεκτική φιλμογραφία/Selected Filmography
1998 - Στα ίχνη του Ε4/In the Traces of E4 (μμ/short)
2006 - 3ος μαραθώνιος Ολύμπου/3th Olympus Marathon (μμ/short)
2007 - Inspired by Nature (μμ/short)
2008 - Dry Stone Routes (μμ/short)
2009 - Ο πλανευτής του Γράμμου/The Charmer of Grammos (μμ/short)
2010 - Υδάτινος ορίζοντας/Watery Horizon
2011 - Λίθινα εδώλια στις γωνιές της Ηπείρου/Stone Seats in the Corner of Epirus (μμ/short)
2013 - Εργαστήρι αιώνων/Crafted by Time
2015 - Μεταμορφώσεις/Metamorphoses
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Μεταμορφώσεις

Παγκόσμια εκμετάλλευση/
World Sales
Caravan Project
Στρατής Βογιατζής/Stratis Vogiatzis
Θέκλα Μαλάμου/Thekla Malamou
hello@caravanproject.org
www.caravanproject.org

Doc Market Server ID #466
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Μετέωροι άνθρωποι
Suspended People

Οι Ρομά υπάρχουν όσο μένουν μακριά, όσο το πεπρωμένο τους δεν συναντιέται με
το δικό μας, όσο τα όνειρά τους δεν συνωστίζονται με τα δικά μας. Εξόριστοι εδώ
και χιλιάδες χρόνια από τις κοινωνίες με τις οποίες έρχονται σε επαφή, είναι καταδικασμένοι να ζουν στο περιθώριο, στις παρυφές κάθε κοινωνίας. Ο εξόριστος αυτός
τόπος έγινε σταδιακά η πατρίδα τους, εκεί όπου ονειρεύονται, εκεί όπου θάβουν τα
όνειρά τους κάτω από το χώμα. Η Σαμπιχά, μια χαρισματική γυναίκα στην καρδιά
του Δροσερού, αποφάσισε να αναλάβει δράση για όλα αυτά που συνέβαιναν γύρω
της, να διεκδικήσει ίσα δικαιώματα για τους Ρομά, αλλά και να αλλάξει τα κακώς
κείμενα της ίδιας της κουλτούρας τους.
The Roma people exist as long as they live far away. As long as their destiny doesn’t
meet with ours or as their dreams don’t throng with our dreams. Exiled for thousands of years from the societies they come in contact with, they are fated to live
on the margins, on the fringe of every society. This exile has gradually become
their homeland, a place where they have dreams and bury them underground.
Sabiha, a really charismatic woman in the heart of the settlement, decided to take
action for all that was going wrong around her and fight for the Romani right to
an equal status in society, as well as to try and change established norms, within
the Romani culture itself.

Στρατής Βογιατζής
Stratis Vogiatzis
Θέκλα Μαλάμου
Thekla Malamou
Ελλάδα/Greece
2016

Σκηνοθεσία-Φωτογραφία/Direction-Cinematography:
Στρατής Βογιατζής/Stratis Vogiatzis,
Θέκλα Μαλάμου/Thekla Malamou
Σενάριο/Screenplay: Στρατής Βογιατζής/Stratis Vogiatzis,
Θέκλα Μαλάμου/Thekla Malamou, Γιάννης Αδρίμης/Yannis Adrimis
Αφήγηση/Narration: Θέκλα Μαλάμου/Thekla Malamou
Μοντάζ-Ήχος/Editing-Sound: Θανάσης Σπυρόπουλος/
Thanassis Spyropoulos
Μουσική/Music: Xρύσανθος Χριστοδούλου/
Chrysanthos Christodoulou
Παραγωγή/Production: Caravan Project
DCP Έγχρωμο/Color 29’
Φιλμογραφία Στρατή Βογιατζή/Filmography Stratis Vogiatzis
2011 - Ο τυφλός ψαράς/Τhe Blind Fisherman
(μμ/short, συν-σκηνοθεσία/co-direction:
Θέκλα Μαλάμου/Thekla Malamou)
2013 - Μαύρη γη/Black Land (μμ/short)
2014 - Χρυσός δάσος/Forest of Gold (μμ/short)
2015 - Μan at Home Human Portrait
2015 - Παπόριας/Paporias (μμ/short)
2016 - Η στέγη/Man at Home
2016 - Μετέωροι άνθρωποι/Suspended People
(μμ/short, συν-σκηνοθεσία/co-direction)

Φιλμογραφία Θέκλας Μαλάμου/Filmography Thekla Malamou
2011 - Ο τυφλός Ψαράς/Τhe Blind Fisherman
(μμ/short, συν-σκηνοθεσία/co-direction:
Στρατής Βογιατζής/Stratis Vogiatzis)
2014 - Κοινωνικό Ωδείο – Notes/
Social Conservatory – Notes (μμ/short, συν-σκηνοθεσία/
co-direction: Αλεξάνδρα Σαλίμπα/Alexandra Saliba)
2016 - Οι αναβάτες/The Riders
2016 - Μετέωροι Άνθρωποι/Suspended People
(μμ/short, συν-σκηνοθεσία/co-direction)

Παγκόσμια εκμετάλλευση/
World Sales
Ιάσων Πιπίνης/Iason Pipinis
iasonasvel@yahoo.com
www.americalatina.gr

Doc Market Server ID #393

Σκηνοθεσία/Direction: Ιάσων Πιπίνης/Iason Pipinis
Σενάριο/Screenplay: Αναστασία Καραπάτσια/
Anastasia Karapatsia
Φωτογραφία/Cinematography: Mauricio Guibert
Μοντάζ-Ήχος/Editing-Sound: Θανάσης Σπυρόπουλος/
Thanassis Spyropoulos
Μουσική/Music: Τάσος Καλαϊτζής/Tassos Kalaitzis,
Μιχάλης Αλιάγας/Michalis Aliagas
Παραγωγός/Producer: Ιάσων Πιπίνης/Iason Pipinis
DCP Έγχρωμο/Color 30’

Πριν από δέκα χρόνια, ένας φτωχός ιθαγενής της φυλής Αϊμάρα ανέλαβε την εξουσία
στη Βολιβία, σε μια χώρα όπου την πολιτική και οικονομική εξουσία μονοπωλούσε για
αιώνες η λευκή μειοψηφία. Το ντοκιμαντέρ καταγράφει ένα 24ωρο του Έβο Μοράλες,
του πρώτου ιθαγενή προέδρου στην ιστορία της Λατινικής Αμερικής, και παρουσιάζει
πτυχές από τη νεότερη πολιτική ιστορία της χώρας. Συναντήσαμε τον Μοράλες στην
πόλη Λα Πας στις Άνδεις, σε υψόμετρο περίπου 3.500 μέτρων και τον συνοδεύσαμε
στα ταξίδια που έκανε με το προεδρικό αεροσκάφος και με ελικόπτερο σε διάφορες
πόλεις της χώρας. Ο πρόεδρος της Βολιβίας διηγείται εν πτήση στην κάμερα, πώς από
φτωχός ιθαγενής αγρότης κατάφερε να φθάσει στο ανώτερο αξίωμα της χώρας, και
μιλάει για τον αγώνα κατά της φτώχειας.
Ten years ago, a poor member of the Aymara indigenous group came to power in
Bolivia, in a country where political and economic power had been monopolized
for centuries by the white minority. The documentary captures 24 hours in the life
of Evo Morales, the first indigenous president in the history of Latin America, and it
presents aspects of Bolivia's recent political history. We met with President Morales
in La Paz and we accompanied him on the trips he made by the presidential aircraft
in various cities of the country. The President is narrating how he managed, despite
being a poor indigenous farmer, to ascend to the highest office in Bolivia and he is
talking about the fight against poverty.

Ιάσων Πιπίνης
Iason Pipinis
Βολιβία-Ελλάδα/
Bolivia-Greece
2015

Φιλμογραφία/Filmography
2015 - Μια μέρα με τον Έβο Μοράλες/One Whole Day with Evo Morales (μμ/short)
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Μια μέρα με τον Έβο Μοράλες

Παγκόσμια εκμετάλλευση/
World Sales
VICE Greece
thanasis.troboukis@vice.com
www.vice.com/gr
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Νέα Ζωή
New Life

Ο συνοικισμός της Νέας Ζωής βρίσκεται δίπλα στη χωματερή της Φυλής και μόλις δέκα
λεπτά από το κέντρο του Ασπροπύργου. Πρόκειται για μια παραγκούπολη «πνιγμένη»
στα σκουπίδια και περιτριγυρισμένη από εργοστάσια και εγκαταλελειμμένες βιοτεχνίες.
Οι κάτοικοί της, στην πλειοψηφία τους Έλληνες και Αλβανοί Ρομά, μην έχοντας άλλη
επιλογή, μπαίνουν παράνομα στη χωματερή και με κίνδυνο της ζωής τους ψάχνουν
για σίδερα και πλαστικά, ώστε να τα πουλήσουν για περίπου πέντε ευρώ. Τον Μάιο
του 2015 μπήκαμε στον συνοικισμό και καταγράψαμε για πέντε μήνες την καθημερινότητα αυτών των ανθρώπων που ζουν ξεχασμένοι στο περιθώριο της πόλης και
καταδικασμένοι να εξαρτώνται από τη λειτουργία της χωματερής.

Σκηνοθεσία-Φωτογραφία-Αφήγηση/
Direction-Cinematography-Narration:
Αλεξία Τσαγκάρη/Alexia Tsagkari
Μοντάζ/Editing: Γωγώ Μπεμπέλου/Georgia Bempelou
Παραγωγή/Production: VICE Greece
DCP Έγχρωμο/Color 40’

The shantytown of New Life is located next to the Fylis’ landfill and just ten minutes
away from the center of Aspropyrgos. It is a slum drowned in garbage and surrounded
by abandoned factories. Its inhabitants, Greek and Albanian Roma in their majority,
having no other choice, trespass the dump and risk their lives scavenging for iron
and plastic residues, which later sell for as much as five euros. Since May 2015 and
for five months we recorded the daily lives of these forgotten people, living in the
outskirts of the city and being condemned to depend on the operation of the landfill.

Φιλμογραφία/Filmography
2013 - Ο χρυσός που διχάζει/Divided Gold (μμ/short)
2013 - Ρατσισμός στην Ελλάδα/Racism in Greece (μμ/short)
2014 - Οι Έλληνες της Ουκρανίας στη μέση του Ψυχρού Πολέμου/Greeks in Ukraine are
Caught in the Middle of Cold War (μμ/short)
2014 - Οι νέοι αναρχικοί της Ελλάδας/Greece’s Young Anarchists (μμ/short)
2015 - Ο πυρετός του χρυσού/Gold Fever (μμ/short)
2015 - Ψαράδες ελεύθεροι και πολιορκημένοι/Fishermen; Free and Besieged
2015 - Νέα Ζωή/New Life

Αλεξία Τσαγκάρη
Alexia Tsagkari
Ελλάδα/Greece
2015

Παγκόσμια εκμετάλλευση/
World Sales
CITRON Stories
Χρήστος Χατζημπάρμπας/
Christos Chatzimparmpas
crishatz@gmail.com
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Σκηνοθεσία/Direction: Αλέξανδρος Παπαηλιού/
Alexandros Papaeliou
Σενάριο/Screenplay: Έφη Παπαθεοδώρου/
Efi Papatheodorou
Φωτογραφία/Cinematography: Κατερίνα Τζιγκοτζίδου/
Katerina Tzigkotzidou
Μοντάζ/Editing: Χρήστος Χατζημπάρμπας/
Christos Chatzimparmpas
Ήχος/Sound: Γιώργος Πολιτάκης/Yorgos Politakis
Μουσική/Music: Γιώργος Καραγιάννης/Yorgos Karagiannis
Παραγωγός/Producer: Χρήστος Χατζημπάρμπας/
Christos Chatzimparmpas
Παραγωγή/Production: CITRON Stories
DCP Έγχρωμο-Ασπρόμαυρο/Color-B&W 49’

Αλέξανδρος Παπαηλιού
Alexandros Papaeliou
Ελλάδα/Greece
2015

Η αγωνία της επιβίωσης και ο αγώνας για την ελευθερία μιας οικογένειας ενός αγωνιστή γιατρού, της γυναίκας του και των τριών μικρών κοριτσιών του στα τραγικά και
δύσκολα χρόνια της Κατοχής και του απελευθερωτικού αγώνα. Μαζί με τους αντάρτες
στα βουνά της Ρούμελης, βιώνουν το δράμα, αλλά και το μεγαλείο της αντίστασης. Σε
παράλληλη δράση, μια φιλική τους οικογένεια Εβραίων της περιοχής βιώνει την δική
της οδύσσεια επιβίωσης. Η αλληλεγγύη όλων των ηρώων της ταινίας θα δημιουργήσει
δεσμούς αγάπης που φτάνουν μέχρι το σήμερα.
This documentary tells the story of survival and the fight for freedom and liberation
of Greece during World War II. It is the story of a partisan doctor, his wife and their
three young daughters during the tragic and harsh years of the Occupation. Together
with the Greek partisans in the mountains of Roumeli, they live out the drama and
the grandeur of the resistance. In parallel action, a Greek Jewish family lives its own
odyssey of survival. The solidarity of all the heroes of the documentary will create
bonds of love that last up to the present time.

Επιλεκτική φιλμογραφία/Selected Filmography
1997 - Η Νιόβη χόρευε τη ζωή της/Niovi Danced Life (μυθοπλασίας/fiction)
2003 - Πατρίδα είναι η παιδική ηλικία/Homeland Childhood
2006 - Zonar’s (μμ/short)
2010 - Φυσάει κόντρα/Blowing Against
2011 - Υπόσχεση/Promise
2012 - Δημήτρης Σγούρος/Dimitris Sgouros
2015 - Στη φωλιά του χρόνου/In the Nest of Time
2015 - Όλοι στο βουνό/All Together in the Mountains

GREEK PANORAMA 18th THESSALONIKI DOCUMENTARY FESTIVAL 2016

All Together in the Mountains

187

Όλοι στο βουνό

Παγκόσμια εκμετάλλευση/
World Sales
Κυρηναίος Παπαδημάτος/
Kirineos Papadimatos
Γιάννης Αβραμόπουλος/
Yannis Avramopoulos
renosrelos@yahoo.com
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Το όνειρο του Πάολο
Paolo’s Dream

Ένα 24ωρο (αλήθεια, ένα μόνο;) απ' τη ζωή του κυρίου Πάολο Τεομπαλντέλι. Είναι
αρκετό για να μάθουμε ποιος πραγματικά είναι ο άνθρωπος που δηλώνει ότι τώρα
ζει σαν ποντικός στην ταράτσα μιας κατεστραμμένης πολυκατοικίας στα δύσκολα
Εξάρχεια (μια περιοχή των Αθηνών με συγκεκριμένη ιστορία);
24 hours (really, only this long?) in the life of Mr. Paolo Teobaldelli. Is this enough
to truly understand a man who declares that he lives like a rat on the rooftop of
a destroyed building in the “tough area of Exarcheia” (a neighborhood in Athens,
Greece, with a particular history).

Σκηνοθεσία/Direction: Κυρηναίος Παπαδημάτος/
Kirineos Papadimatos, Γιάννης Αβραμόπουλος/
Yannis Avramopoulos
Σενάριο/Screenplay: Κυρηναίος Παπαδημάτος/
Kirineos Papadimatos
Φωτογραφία/Cinematography: Ζαφείρης Χαϊτίδης/
Zafeiris Haitidis
Μοντάζ/Editing: Κυρηναίος Παπαδημάτος/
Kirineos Papadimatos, Λίλη Κοντοδήμα/Lilly Kontodima
Ήχος/Sound: Κώστας Κολοκάθης/Costas Kolokathis
Μουσική/Music: Άγγελος Παπαγεωργίου/
Angelos Papageorgiou
Παραγωγοί/Producers: Κυρηναίος Παπαδημάτος/
Kirineos Papadimatos, Γιάννης Αβραμόπουλος/
Yannis Avramopoulos
DCP Έγχρωμο/Color 43’
Βραβεία/Awards
Βραβείο Καλύτερης Ταινίας/Best Documentary –
Balkan Film Food Festival 2015, Albania

Φιλμογραφία Κυρηναίου Παπαδημάτου & Γιάννη Αβραμόπουλου/
Filmography Kirineos Papadimatos & Yannis Avramopoulos
1991 - Ο ήλιος έκαιγε πολύ/The Sun Was Too Hot (μμ μυθοπλασίας/short fiction)
2006 - Πού παμε;/Where to? (μμ μυθοπλασίας/short fiction)
2008 - Λίλλη/Lilly (μμ/short)
2010 - Γίνε χρήσιμος άνθρωπος όταν μεγαλώσεις.../Be a Useful Person When You Grow Up
(μμ μυθοπλασίας/short fiction)
2015 - Το όνειρο του Πάολο/Paolo’s Dream

Κυρηναίος
Παπαδημάτος
Kirineos Papadimatos
Γιάννης Αβραμόπουλος
Yannis Avramopoulos
Ελλάδα/Greece
2015

Παγκόσμια εκμετάλλευση/
World Sales
Thinking Image Productions
Τάσος Γιαπουτζής/Tassos Giapoutzis
thinkingimage@gmail.com
www.tasosgiapoutzis.com
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Σκηνοθεσία-Φωτογραφία-Ήχος/
Direction-Cinematography-Sound:
Τάσος Γιαπουτζής/Tassos Giapoutzis
Μοντάζ/Editing: Μάριος Κλεφτάκης/Marios Kleftakis
Παραγωγός/Producer: Τάσος Γιαπουτζής/Tassos Giapoutzis
Παραγωγή/Production: Thinking Image Productions
DCP Έγχρωμο/Color 15’

Τάσος Γιαπουτζής
Tassos Giapoutzis
Ελλάδα/Greece
2015

Η Φωτεινή και ο Αναστάσιος ζουν μια ήρεμη ζωή ηλικιωμένων σε ένα χωριό της Ελλάδας. Στην ηλικία των 82, όμως, η Φωτεινή αρχίζει πλέον να αντιμετωπίζει σοβαρά
προβλήματα υγείας. Ένα πορτρέτο της δύσκολης καθημερινότητας που αντιμετωπίζει
ένα ηλικιωμένο ζευγάρι καθώς αντιλαμβάνεται ότι το τέλος είναι κοντά.
Fotini and Anastasios live a relaxed elderly life in a village in Greece. However, at the
age of 82, Fotini starts having severe health issues. This is a portrait of the difficult
everyday life an elderly couple faces, realising that the end is close.

Φιλμογραφία/Filmography
2013 -It’s a Good Life (μμ/short)
2014 - Metamorphosis
2014 - Killing My Girl (μμ μυθοπλασίας/short fiction)
2015 - Όταν γέρνουνε οι ντάλιες/When Dahlias Bend Down (μμ/short)
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Όταν γέρνουνε οι ντάλιες

Παγκόσμια εκμετάλλευση/
World Sales
Αννέτα Παπαθανασίου/
Anneta Papathanassiou
annpap@otenet.gr
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Το πεδίον του Άρεως, η γιαγιά Νισά και ο Αλή
The Park, Grandmother Nissa and Ali
Η γιαγιά Νισά ήρθε από το Ιράν με άλογο. Ο Αλή, διερμηνέας από το Αφγανιστάν,
έρχεται στην Ελλάδα για δεύτερη φορά κυνηγημένος από τους Ταλιμπάν. Ο 17χρονος
Ζεκρολά θέλει να φτάσει στην Ευρώπη από τα βορεινά σύνορα της χώρας. Όλοι με
ένα κοινό θέλω: να σωθούν και να ζήσουν. Τρεις σκηνοθέτες συναντιούνται και κινηματογραφούν αυτούς τους απελπισμένους ανθρώπους, που αναζήτησαν την ειρήνη
στο κέντρο της Αθήνας εδώ στο πάρκο που φέρει το όνομα του θεού του Πολέμου:
το Πεδίον του Άρεως.
Grandmother Nissa came from Iran on a horse. Ali, an interpreter from Afghanistan,
is here in Greece for the second time hunted by the Taliban. The 17-year-old young
man Zekrola wants to reach Europe through the northern boundaries of Greece. All
three have a common wish: to survive and build a new life. Three directors meet
with and film these desperate refugees, who looked for peace in this park in the
middle of Athens, which bears the name of the ancient God of war, Aris: Pedion tou
Areos (Field of Mars).
Άγγελος Κοβότσος/Angelos Kovotsos
Αννέτα Παπαθανασίου/Anneta Papathanassiou
Αντώνης Τολάκης/Antonis Tolakis
Ελλάδα/Greece
2015

Σκηνοθεσία-Σενάριο/Direction-Screenplay:
Άγγελος Κοβότσος/Angelos Kovotsos, Αννέτα Παπαθανασίου/
Anneta Papathanassiou, Αντώνης Τολάκης/Antonis Tolakis
Φωτογραφία-Μοντάζ/Cinematography-Editing:
Αντώνης Τολάκης/Antonis Tolakis
Ήχος/Sound: Άγγελος Κοβότσος/Angelos Kovotsos
Μουσική/Music: Νίκος Σπηλιώτης/Nikos Spiliotis
Παραγωγοί/Producers: Άγγελος Κοβότσος/Angelos
Kovotsos, Αννέτα Παπαθανασίου/Anneta Papathanassiou,
Αντώνης Τολάκης/Antonis Tolakis
Παραγωγή/Production: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ/ORIZONTAS
Digital Beta Έγχρωμο/Color 27’
Επιλεκτική φιλμογραφία Αντώνη Τολάκη/
Selected Filmography of Antonis Tolakis
2011 - Voiceless
2013 - Ηλιόσποροι/Sunflower Seeds
2015 - Το πεδίον του Άρεως, η γιαγιά Νισά και ο Αλή/The Park,
Grandmother Nissa and Ali (συν-σκηνοθεσία/co-direction)
Επιλεκτική φιλμογραφία Αννέτας Παπαθανασίου/
Selected Filmography of Anneta Papathanassiou
2011 - Οι Νύμφες του Hindu Kush/The Nympfhs of Hindu Kush
2014 - Παίζοντας με τη Φωτιά/Playing with Fire
2015 - Το πεδίον του Άρεως, η γιαγιά Νισά και ο Αλή/The Park,
Grandmother Nissa and Ali (συν-σκηνοθεσία/co-direction)

Επιλεκτική φιλμογραφία Άγγελου Κοβότσου/
Selected Filmography of Angelos Kovotsos
2012 - Ενκαρδία, η πέτρα που χορεύει/Encardia, the Dancing Stone
2015 - David Kennedy, σμιλεύοντας τη ζωή/David Kennedy,
Sculpting Life (μμ/short)
2015 - Το πεδίον του Άρεως, η γιαγιά Νισά και ο Αλή/The Park,
Grandmother Nissa and Ali (συν-σκηνοθεσία/co-direction)

Παγκόσμια εκμετάλλευση/
World Sales
Πνευμονολογική Κλινική
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Respiratory Medicine Department
of the University of Thessaly
T. +30 2413 502 812
info@respiratory-thessaly.gr
www.respiratory-thessaly.gr
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Σκηνοθεσία-Σενάριο-Φωτογραφία-Ήχος/
Direction-Screenplay-Cinematography-Sound:
Δημήτρης Βερνίκος/Dimitris Vernikos,
Πόλυ Βλάχου/Polly Vlachou
Μοντάζ/Editing: Δημήτρης Βερνίκος/Dimitris Vernikos,
Πόλυ Βλάχου/Polly Vlachou, Δημοσθένης Ράπτης/
Dimosthenis Raptis
Παραγωγή/Production: Πνευμονολογική Κλινική
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας/Respiratory Medicine Department
of the University of Thessaly
DCP Έγχρωμο-Ασπρόμαυρο/Color-B&W 66’
Επιλεκτική φιλμογραφία Δημήτρη Βερνίκου/
Selected Filmography Dimitris Vernikos
1981 - Γιάννης Τσαρούχης – Σπουδή για Πορτραίτο/
Yannis Tsarouchis – Study for a Portrait
1991 - Παρθενών 1991 – Η αποκατάσταση της ανατολικής πλευράς/
Parthenon1991 – The Restoration of the East Side
1998 - Χαρίλαος Τρικούπης/Charilaos Trikoupis
1999 - Ταξίδι μέσα στο χρόνο/A Journey through Time
2003 - HIV Positive – Ζώντας με το AIDS/
HIV Positive – Living with AIDS
2008 - Μάνος Χατζιδάκις – Είδωλο στον Καθρέφτη/
Manos Hadjidakis – Reflection in the Mirror
2015 - Πνοή ζωής/A Breath of Life
(συν-σκηνοθεσία/co-direction)
Φιλμογραφία Πόλυς Βλάχου/Filmography Polly Vlachou
2011 - Insect of Snow – Sumako Koseki
2011 - Sanatorio Project – Waiting for Godot (μμ/short)
2015 - Πνοή ζωής/A Breath of Life
(συν-σκηνοθεσία/co-direction)

To 1908 ο γιατρός Καραμάνης που υποψιάζεται ότι είναι φυματικός ιδρύει στο Πήλιο
το πρώτο ορεινό σανατόριο στην Ελλάδα και παραμένει εκεί μέχρι το θάνατό του. Το
1919 η Άννα Καμπανάρη έρχεται να δουλέψει ως νοσοκόμα, ερωτεύεται τον γιατρό
και παντρεύονται παρά τα 30 χρόνια διαφοράς στην ηλικία τους. Η Άννα προσελκύει
την Αθηναϊκή διανόηση, Παλαμά, Σεφέρη, Τσάτσο και Σικελιανό, που το 1939 την
ερωτεύεται και την παίρνει από τον γιατρό. Πρώτα ο πόλεμος πρώτα και αργότερα
ο Εμφύλιος εισβάλλουν βίαια στο σανατόριο. Το 1947 η American Joint Committee
στέλνει στο Σανατόριο φυματικούς Εβραίους από τα Γερμανικά στρατόπεδα και την
Αθήνα. Εκεί, η Ντορέτα γνωρίζει τον έρωτα της ζωής της, τον Γκι. Μετά από έξι μήνες
γεμάτους όνειρα, η μοίρα θα τους χωρίσει. 2001... Η ζωή επιφυλάσσει εκπλήξεις...
Tuberculosis longs for love and leads to fateful love affairs. In 1908, a doctor suspecting
he is tubercular starts up a sanatorium in Mount Pelion. The doctor falls in love with
a much younger woman who comes to work as a nurse. He marries her, only to lose
her 20 years later to a notable poet who steals her away. Soon after World War II,
a young Jewish woman with tuberculosis is admitted to the sanatorium. There she
falls in love with a Jewish youth who survived the Holocaust. They promise each
other eternal love and they get ready to marry, but times are hard for both of them
and fate deals them a cruel blow, as they are abruptly separated. Many years later,
he re-emerges in her life.

Δημήτρης Βερνίκος
Dimitris Vernikos
Πόλυ Βλάχου
Polly Vlachou
Ελλάδα/Greece
2015
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Πνοή ζωής

Παγκόσμια εκμετάλλευση/
World Sales
Θανάσης Παπακώστας/
Thanassis Papakostas
thapapako@yahoo.gr
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Ραδιόφωνο στο Πατάρι
Radio Loft

Η ταινία παρακολουθεί τη μεγάλη περιπέτεια του Αυτοδιαχειριζόμενου Μεταδεύτερου,
του πιο ανοιχτού web radio στην Ελλάδα. Χωρίς ιδιοκτήτη, χωρίς διαφημίσεις, το Μεταδεύτερο, ραδιόφωνο πολιτικής και πολιτιστικής παρέμβασης, μεταδίδει 24ωρο ζωντανό
πρόγραμμα με εκπομπές για τις τέχνες, δημοσιογραφικά μαγκαζίνο και τακτικές ζωντανές
μεταδόσεις συναυλιών. Συμμετέχουν δεκάδες παραγωγοί, δημοσιογράφοι, σκηνοθέτες,
συγγραφείς, ηθοποιοί, μουσικοί, δικηγόροι, ελεύθεροι επαγγελματίες, ηχολήπτες, μέλη
συλλογικοτήτων – όλοι εθελοντές και χωρίς αμοιβή. Ο αρχικός πυρήνας της ομάδας συγκροτήθηκε στην ΕΡΤ μετά την επιβολή του «μαύρου» το 2013. Από τον Ιούνιο του 2014,
ο σταθμός εκπέμπει από δικά του στούντιο στο πατάρι του δισκοπωλείου Music Corner
στην Αθήνα. Το ντοκιμαντέρ ερευνά τις ιστορικές ρίζες από το Β' και το Γ' Πρόγραμμα της
δημόσιας ραδιοφωνίας, καταγράφει το παρόν και ανιχνεύει το μέλλον ενός ραδιοφώνου
συλλογικού, πολιτικοποιημένου και ακηδεμόνευτου.
The film follows the exciting adventure of self-managed Metadeftero, the most impartial
web radio in Greece. Without an owner and commercial ads, Metadeftero, a politically
and culturally active community, airs a 24-hour program on arts and news and often
broadcasts live concerts as well. It hosts a plethora of producers, journalists, directors,
writers, actors, musicians, lawyers, independent professionals, audio engineers and artists’ collectives – all of whom are volunteers without any financial profit. The group was
established during the dark era of the infamous «mavro» (black), an act that the Greek
government of the time imposed on ERT (Hellenic Broadcasting Corporation), on June
11th 2013. Since June 2014 Metadeftero has been broadcasting from the loft of Music
Corner record shop, in Athens. The documentary examines the roots, the present and the
future of a truly independent and free radio station.

Φιλμογραφία/Filmography
2007 - Στα κέρατα του ταύρου/On the Horns of the Bull
2009 - Τα χρόνια της εξορίας/The Years of Exile
2006-2009 - Ιστορείν και εξιστορείν/History and Histories (TV series)
2013 - Πρωτοσέλιδα ιστορίας/Front Pages of History (TV series)
2015 - Οι κοινοβουλευτικοί/The Parliamentarians (TV series)
2016 - Ραδιόφωνο στο Πατάρι/Radio Loft

Σκηνοθεσία-Μοντάζ/Direction-Editing:
Θανάσης Παπακώστας/Thanassis Papakostas
Σενάριο/Screenplay: Κώστας Αδαμόπουλος/
Costas Adamopoulos, Γιώργος Αλλαμανής/Yorgos Allamanis,
Βασίλης Δίπλας/Vassilis Diplas
Φωτογραφία/Cinematography:
Κώστας Παπαπαναγιώτου/Costas Papapanagiotou
Ήχος/Sound: Γιώργος Κουρμπέλης/Yorgos Kourbelis,
Μάριος Δήμας/Marios Dimas
Μουσική/Music: Δανάη Παναγιωτοπούλου/
Danai Panagiotopoulou, Γιώργος Μαγουλάς/
Yorgos Magoulas
Παραγωγός/Producer: Θανάσης Παπακώστας/
Thanassis Papakostas
Συμπαραγωγή/Co-production: RentPhotoVideo
(Κ. Παπαπαναγιώτου – Δ. Σταμούλης Ο.Ε.)/RentPhotoVideo
(C. Papapanagiotou – D. Stamoulis GP)
DCP Έγχρωμο/Color 68’

Θανάσης Παπακώστας
Thanassis Papakostas
Ελλάδα/Greece
2016

Παγκόσμια εκμετάλλευση/
World Sales
Σύνδεσµος Αποφοίτων Ζωγραφείου
Groiko5@gmail.com
spyros@superonline.com

Σκηνοθεσία/Direction: Γρηγόρης Οικονοµίδης/
Gregory Oikonomidis
Σενάριο/Screenplay: Σάββας Τσιλένης/Savvas Tsilenis
Αφήγηση/Narration: Ανδρέας Μαριανός/Andreas Marianos
Φωτογραφία-Μοντάζ/Cinematography-Editing:
Χρήστος Γιαννακόπουλος/Christos Giannakopoulos
Ήχος/Sound: Ροζάννα Μπαγιά/Rozanna Bayia
Μουσική/Music: Μανώλης Καρπάθιος/
Manolis Karpathios, Piano Turca
Παραγωγός/Producer: Γρηγόρης Οικονοµίδης/
Gregory Oikonomidis
Συμπαραγωγή/Co-production:
Σύνδεσµος Αποφοίτων Ζωγραφείου Κωνσταντινουπόλεως/
Zographeion Alumni Association
DCP Έγχρωμο/Color 68’

Γρηγόρης Οικονοµίδης
Gregory Oikonomidis
(1965-2016)
Ελλάδα-Τουρκία/
Greece-Turkey
2016

Το ντοκιµαντέρ έχει αντικείµενο την ανάδειξη της συνεισφοράς των ρωµιών αρχιτεκτόνων
στη διαµόρφωση του αστικού τοπίου της Κωνσταντινούπολης κατά το 19ο αιώνα και μέχρι
τα µέσα του 20ού. Παρά το ότι η επαγγελµατική τους δράση ήταν άγνωστη στη σηµερινή
Τουρκία, έχουν αφήσει έντονο το στίγµα τους στο δοµηµένο περιβάλλον, εισάγοντας
νέους αρχιτεκτονικούς ρυθµούς και µορφολογικά πρότυπα, συµβάλλοντας έτσι καθοριστικά στον εξευρωπαϊσµό της Πόλης. Πρόκειται για κτίρια διαφορετικών χρήσεων όπως
πολυκατοικίες, επαύλεις, καταστήµατα, σχολεία, εκκλησίες, αθλητικοί σύλλογοι, τράπεζες,
ξενοδοχεία. Καταγράφονται περί τα 40 από τα σηµαντικότερα κτίρια που ήταν δυνατόν
να ταυτοποιηθούν ως έργα των Ρωµιών αρχιτεκτόνων. Εξέχοντες ιστορικοί, αρχιτέκτονες,
ερευνητές και ακαδηµαϊκοί από την Ελλάδα και την Πόλη, φωτίζουν το έργο δεκάδων
ρωµιών αρχιτεκτόνων που έδρασαν στην Πόλη, στα προάστια και στα Πριγκηπόννησα.
Ταυτόχρονα, παρουσιάζεται σηµαντικό ιστορικό αρχειακό υλικό, όπως φωτογραφίες της
εποχής, προσωπογραφίες και κατάλογοι αρχιτεκτόνων, έγγραφα και σχέδια.
The documentary highlights the contribution of Greek architects in shaping the urban landscape of Constantinople during the 19th century and until the mid-20th century. Although
their professional activity is unknown in modern Turkey, they have left their mark on the
built environment by introducing new architectural styles and morphological patterns
and contributing decisively to the Europeanization of Constantinople. These architects created a variety of buildings, such as apartment buildings, villas, shops, schools, churches,
sports clubs, banks and hotels. The documentary presents about 40 of the most important
buildings that are identified as works by Greek architects. Prominent historians, architects,
researchers and academics from Greece and Constantinople (now Istanbul) illuminate
the work of many Greek architects who worked in the city, the suburbs and the Princes’
Islands. At the same time, important historical archival material is presented, including
photographs of the era, portraits and architectural catalogues, documents and designs.
Επιλεκτική φιλμογραφία/Filmography
2012 - Η αλησμόνητος Αρετσού Κωνσταντινουπόλεως/
The Unforgettable Aretsou of Constantinople
2013 - Κερατέα, μια πραγματική ιστορία/128 Keratea: Α Τrue Story
2014 - Χαλκηδόνα/Chalkedon
2015 - Το όνειρο κάθε αρχιτέκτονα (μμ/short, μυθοπλασίας/fiction)
2015 - Μνηµείο Πλατείας Πύλης Αγοράς «200 χρόνια ζωής στα ριζά της Ακρόπολης»/
Monument of the Square of the Gate of Ancient Agora (200 years of life at the foothills of Acropolis) (μμ/short)
2016 - Ρωµιοί αρχιτέκτονες της Πόλης/Greek Architects of Istanbul
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Ρωµιοί αρχιτέκτονες της Πόλης

Παγκόσμια εκμετάλλευση/
World Sales
ΕΡΤ Α.Ε./Hellenic Broadcasting
Corporation ERT S.A.
Διευθυντής Προγράμματος ΕΡΤ
Γιώργος Σιούλας
Program Director ERT SA
Yorgos Sioulas
sioulas.ge@gmail.com
www.ert.gr
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Σημαίες οι φοβερές της λευτεριάς
The Formidable Flags of Freedom
Το ντοκιμαντέρ Σημαίες οι φοβερές της λευτεριάς ανατρέχει σε μία κρίσιμη εβδομάδα
για την Ελλάδα, στην περίοδο από τις 12 έως τις 18 Οκτωβρίου του 1944, ξεκινώντας
από την πρώτη ημέρα της απελευθέρωσής της Αθήνας από τα ναζιστικά στρατεύματα
Κατοχής. Η εβδομάδα αυτή, μεστή εκδηλώσεων αυθόρμητου λαϊκού ενθουσιασμού
και πυκνών πολιτικών γεγονότων, αναπλάθεται με την εκφραστική αξιοποίηση
οπτικοακουστικού υλικού από το Αρχείο της ΕΡΤ και το Πολεμικό Μουσείο. Ακόμη,
επιχειρείται μια σύντομη αναδρομή σε καθοριστικά γεγονότα που προηγήθηκαν,
ενώ υποδηλώνονται και όσα τραγικά ακολούθησαν την πρώτη εβδομάδα της απελευθέρωσης της Αθήνας.

Σκηνοθεσία-Σενάριο/Direction-Screenplay:
Τάκης Σακελλαρίου/Takis Sakellariou
Αφήγηση/Narration: Γιώργος Γιουκάκης/Yorgos Gioukakis
Μοντάζ/Editing: Αγγελική Ξυπολιά/Aggeliki Xypolia
Ήχος/Sound: Βασίλης Βασιλάκης/Vassilis Vasilakis
Μουσική/Music: Νίκος Φιλιππίδης/Nikos Filippidis
Παραγωγός/Producer: Γιώργος Σιούλας/Yorgos Sioulas
Παραγωγή/Production: ΕΡΤ Α.Ε./
Hellenic Broadcasting Corporation ERT S.A.
DigiBeta Ασπρόμαυρο/B&W 17’

The Formidable Flags of Freedom is a film about the week of October 12-18, 1944,
which was critical for Greece. The film depicts events in Athens in the first days after
the city’s liberation from the Nazi occupation. That week, filled with demonstrations
of spontaneous enthusiasm by the people and dense political events, is brought
back to life with the expressive use of audiovisual material from the ERT and War
Museum archives. The film attempts a brief retrospective of the decisive events that
preceded the liberation of Athens, while all the tragic developments that followed
that first week are hinted at.

Επιλεκτική φιλμογραφία/Selected Filmography
1987 - Μεταμόσχευση εμβρύου/Transplantation of Fetus (μμ/short)
1988 - Απείρανθος/Apiranthos (μμ/short)
1993 - Πέτρος Τατσόπουλος, οι απαρχές μου/Petros Tatsopoulos, My Beginnings (μμ/short)
1999 - Στον Αϊ-Συμιό στο Μεσολόγγι/At St. Simeon at Mesolongi
2001-2002 - Υγιαίνετε/Be Healthy (TV series)
2007 - Έτσι γιορτάζουν στη Σίφνο/Celebrate at Sifnos in Greece (μμ/short)
2010 - Μελίνα/Melina (μμ/short)
2014 - Sculptura emfatica (μμ/short)
2015 - Σημαίες οι φοβέρες της λευτεριάς/The Formidable Flags of Freedom

Τάκης Σακελλαρίου
Takis Sakellariou
Ελλάδα/Greece
2015

Παγκόσμια εκμετάλλευση/
World Sales
Ζωή Κανελλοπούλου/
Zoe Kanelopoulou
zoe@future-productions.gr
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Σκηνοθεσία-Φωτογραφία/Direction-Cinematography:
Αθηνά Σούλη/Athina Souli
Σενάριο/Screenplay: Ανδρέας Χατζηδάκης/
Andreas Chatzidakis, Pauline Maclaran
Μοντάζ/Editing: Σταύρος Συμεωνίδης/Stavros Symeonidis
Ήχος/Sound: Γιώργος Πολιτάκης/Yorgos Politakis
Παραγωγός/Producer: Ζωή Κανελλοπούλου/
Zoe Kanelopoulou
Συμπαραγωγοί/Co-producers: Αντρέας Χατζηδάκης/
Andreas Chatzidakis, Pauline Maclaran
DCP Έγχρωμο/Color 20’

Αθηνά Σούλη
Athina Souli
Ελλάδα/Greece
2015

Αυτή η συνεργατική εθνογραφική ταινία αφορά τον Σκόρο, μια αντικαταναλωτική
κολεκτίβα στα Εξάρχεια της Αθήνας η οποία διαχειρίζεται έναν χώρο που ο κόσμος
μπορεί να επισκεφθεί για να πάρει, να δώσει ή να ανταλλάξει αντικείμενα και υπηρεσίες χωρίς τους κανόνες της αμοιβαιότητας. Λίγο μετά την εμφάνιση της ελληνικής
οικονομικής κρίσης, ένα νέο είδος δράσης της ομάδας με τη λογική «εδώ και τώρα»
εστιάζει λιγότερο στη προσπάθεια να μάθουμε να ζούμε διαφορετικά και δίνει έμφαση στην επείγουσα περίσταση, δηλαδή στην ανάγκη για προσφορά αλληλεγγύης
σε έναν αυξανόμενο αριθμό ανθρώπων που πλησιάζουν ή βρίσκονται ήδη κάτω από
το όριο της φτώχειας.
This collaborative ethnographic film is about Skoros, an anti-consumerist collective
in the Exarcheia district of Athens that runs a space where people can come and give,
take, or exchange goods and services without any norms of reciprocity. Soon after
the Greek economic crisis set in, the group has undertaken a new kind of “here-andnow” action, focusing less on trying to do things differently and more on urgency, or
the need to provide solidarity to an increasing number of people who are nearing or
have already fallen below the poverty line.

Φιλμογραφία/Filmography
2015 - Σκόρος: αντικατανάλωση στην κρίση/Skoros: Anti-consumption in Crisis (μμ/short)
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World Sales
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Στο κέντρο του κύκλου

Into the Centre of the Wheel
Παρακολουθούμε στιγμιότυπα από την καθημερινότητα τριών χαρακτήρων, ένος
καθηγητή στατιστικής, ενός διανομέα ηλεκτρονικών ειδών και ενός οικοδόμου.
Μιλάνε για κάποιες ασυνήθιστες εμπειρίες που είχαν ενώ έπαιζαν σαν ηθοποιοί σε
ένα θεατρικό έργο της ΡΟΔΑ. 24 ώρες πριν από την παράσταση ξετυλίγεται καρέ
καρέ όλη η επίπονη διαδικασία της προετοιμασίας μέχρι τη στιγμή που χτυπάει και
το τελευταίο καμπανάκι και βγαίνουν ένας ένας με ορμή στη σκηνή. Τότε η θεατρική
εμπειρία γίνεται αναζήτηση του εαυτού μέσα στα σκοτεινά παρασκήνια ενός θερινού
θεάτρου. Στο κέντρο του κύκλου είναι μια καταγραφή των μελών της θεατρικής ομάδας
ΡΟΔΑ στο πνευματικό τους ταξίδι μέσα από τη θεατρική εμπειρία.

Σκηνοθεσία-Σενάριο-Φωτογραφία-Μοντάζ-Ήχος/
Direction-Screenplay-Cinematography-Editing-Sound:
Ορφέας Περετζής/Orfeas Peretzis
Μουσική/Music: Θεατρική Ομάδα Ρόδα/Roda Theatre Group
Παραγωγός/Producer: Ορφέας Περετζής/Orfeas Peretzis
Παραγωγή/Production: STUDIOBAUHAUS
kvassilaros@studiobauhaus.gr www.studiobauhaus.gr
Συμπαραγωγή/Co-production: 3Α
DCP Ασπρόμαυρο/B&W 71’

We see the daily routine of a statistics teacher in class, a roof builder on a construction site and a delivery man. They all talk about some unusual experiences they had
in the past whilst performing as actors in RODA. 24 hours before a performance, all
the painful process of the preparation unfolds step by step until the point where one
by one, all members of RODA storm out on stage. From that point on, the experience
becomes a personal quest for truth into the darkness of a theatre’s backstage. Into
the Centre of the Wheel is an eyewitness account of the spiritual journey of RODA’s
non-professional actors through the art of theater.

Φιλμογραφία/Filmography
2005 - Anton Chekhov: The Final Curtain (μμ μυθοπλασίας/short fiction)
2006 - Catharsis (μμ μυθοπλασίας/short fiction)
2007 - Small Talk (μμ μυθοπλασίας/short fiction)
2014 - Στην Ελβύν/Elvin (μμ μυθοπλασίας/short fiction)
2015 - Κβάντο/Quantum (μμ μυθοπλασίας/short fiction)
2015 - H ζωή ενός νεκρού/The Life of a Dead Man (μμ μυθοπλασίας/short fiction)
2016 - Στο κέντρο του κύκλου/Into the Center of the Wheel

Ορφέας Περετζής
Orfeas Peretzis
Ελλάδα/Greece
2016

Παγκόσμια εκμετάλλευση/
World Sales
Heretic
Γιώργος Καρναβάς/Yorgos Karnavas
info@heretic.gr
www.heretic.gr
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Σκηνοθεσία-Σενάριο-Φωτογραφία/
Direction-Screenplay-Cinematography:
Βασίλης Κατσούπης/Vassilis Katsoupis
Μοντάζ/Editing: Γρηγόρης Ρέντης/Gregory Rentis
Ήχος/Sound: Oxyzed
Μουσική/Music: Larry Gus
Παραγωγοί/Producers: Βασίλης Κατσούπης/
Vassilis Katsoupis, Γιώργος Καρναβάς/
Yorgos Karnavas
Παραγωγή/Production: Heretic
Συμπαραγωγή/Co-production: Filmiki, 235,
Oxyzed, Byrd
DCP Έγχρωμο/Color 72’

Τον Μάιο του 2010, ένας εικοσιοχτάχρονος φοιτητής του Πολυτεχνείου και φιλόδοξος
μουσικός, ο Larry Gus, έχει την ευκαιρία να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Εγκαταλείπει το μεταπτυχιακό του στην Βαρκελώνη και τρυπώνει και πάλι στο παιδικό του
δωμάτιο για να ηχογραφήσει ένα άλμπουμ για μια αμερικανική δισκογραφική εταιρεία. Ο φίλος του, ο Βασίλης Κατσούπης, αρχίζει και αυτός να κινηματογραφεί: την
προσπάθεια, τον ενθουσιασμό και τις απογοητεύσεις, δεσμούς φιλίας και στιγμιότυπα
καθημερινότητας· τον αγώνα για να τα καταφέρει. Θα μπορέσει άραγε ο Larry Gus να
πετύχει τους μουσικούς στόχους του και να μην υποκύψει στη μοίρα του τραπεζοϋπαλλήλου που τον περιμένει; Θα καταφέρει να διαψεύσει τον πατέρα του και να πετύχει
πραγματικά κάτι; Στα τρία χρόνια που διήρκεσαν τα γυρίσματα, από την Αθήνα στη
Νέα Υόρκη, από το Μιλάνο και πίσω στη Βέροια, άλλαξαν πολλά. Και, με ένα μαγικό
τρόπο, πολλά έμειναν ίδια.
In May 2010, a 28-year-old engineering student and ambitious musician, Larry Gus,
gets the chance to realize his dream. He drops his master's studies in Barcelona and
creeps back into his childhood bedroom to record an album for an American music
label. His friend, Vassilis Katsoupis, also starts filming: the effort, the ups and downs,
friendship bonds and still moments of everyday life; the struggle to make it. Will
Larry Gus reach his music destination instead of succumbing to his bank clerk fate?
Will he manage to prove his father wrong and actually make something out of it? In
the course of three years of shooting, from Athens to New York to Milan and back to
his birthplace in Veria, Greece, many things have changed. And, magically enough,
many things have remained the same.

Βασίλης Κατσούπης
Vassilis Katsoupis
Ελλάδα/Greece
2015

Φιλμογραφία/Filmography
2015 - O φίλος μου ο Larry Gus/Μy Friend Larry Gus
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O φίλος μου ο Larry Gus

Παγκόσμια εκμετάλλευση/
World Sales
Μανώλης Παπαδάκης/
Manolis Papadakis
ekxpap2@yahoo.gr
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Η φράση που δεν τελείωσε
The Uncompleted Project

Το Μάιο και τον Ιούνιο του 2011, η Αθήνα έγινε το κέντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος. Ένα πολύμορφο και «πολύγλωσσο» πλήθος κατέλαβε την Πλατεία Συντάγματος
και προσπάθησε να δημιουργήσει το νέο αλφαβητάρι της ζωής. Ένα αλφαβητάρι που
είχε αρχίσει να αρθρώνεται μέσα από το μοίρασμα προηγούμενων συναντήσεων,
αλλά κυρίως ήταν το γέννημα νέων πρωτόγνωρων, κοινών εμπειριών. Διεργασίες
δημόσιου χώρου -«πλατειακές»- σε μια μαζική κλίμακα άνευ προηγουμένου, όπου
ο «κοινός νους» προσπάθησε να μάθει να συνδιαλέγεται, να συνεννοείται, να συνθέτει και να πράττει συλλογικά. Το ντοκιμαντέρ του Μανώλη Παπαδάκη καταγράφει
αυτή την πολύχρωμη γιορτή μέσα από το υποκειμενικό βλέμμα των πρωταγωνιστών
της, την αμηχανία, τη χαρά και τον ενθουσιασμό των πρώτων ημερών, τη βία των
κατασταλτικών μηχανισμών, αλλά και την αδυναμία των συμμετεχόντων να ολοκληρώσουν την πρότασή τους.

Σκηνοθεσία-Σενάριο-Φωτογραφία/DirectionScreenplay-Cinematography:
Μανώλης Παπαδάκης/Manolis Papadakis
Μοντάζ/Editing: Στέλλα Φιλλιποπούλου/
Stella Fillipopoulou, Δάνης Καραισαρίδης/
Danis Karaesaridis, Γιώργος Πατεράκης/
Yorgos Paterakis
Ήχος/Sound: Χρόνης Τσιχλάκης/Chronis Tsichlakis
Μουσική/Music: Γιάννης Αγγελάκας/
Yannis Aggelakas
Παραγωγός/Producer: Μανώλης Παπαδάκης/
Manolis Papadakis
DCP Έγχρωμο/Color 99’

In May and June 2011, Athens was the centre of the international attention. A multifaceted and varied crowd occupied Syntagma Square and attempted to formulate
a new model of living. This new model was already being articulated in previous
gatherings, but now seemed to be the product of new and unknown shared experiences. A different kind of processes in public space took place in Syntagma Square in
a totally new scale. The quest was the creation of a “common sense” able to discuss,
to communicate, to create new concepts and to act collectively. Manolis Papadakis’
documentary film records this colorful festival through the subjective gaze of its main
participants. It records the joy, the puzzlement, the enthusiasm of the first days, but
also the violence of the state suppression and the sadness of the main occupants of
the Square because their project remained uncompleted.
Επιλεκτική φιλμογραφία/Selected Filmography
1992 - Χρονίζοντα προβλήματα/Chronic Problems
2003 - Δροσουλίτες/Drosoulites (μμ μυθοπλασίας/short fiction)
2014 - 30 χρόνια θέατρο Πέτρας/30 Years of Petras Theatre
2015 - Η φράση που δεν τελείωσε/The Uncompleted Project

Μανώλης Παπαδάκης
Manolis Papadakis
Ελλάδα/Greece
2015

Παγκόσμια εκμετάλλευση/
World Sales
Λυδία Κώνστα/Lydia Konsta
lydiaconsta@yahoo.gr

Doc Market Server ID #335

Σκηνοθεσία-Σενάριο/Direction-Screenplay:
Λυδία Κώνστα/Lydia Konsta
Φωτογραφία/Cinematography:
Θεοχάρης Πάλλας/Theoharis Pallas
Μοντάζ/Editing: Αναστασία Χριστοφορίδου/
Anastasia Christoforidou
Ήχος/Sound: Αναστάσιος-Ιωσήφ Καραδέδος/
Anastasios-Iosif Karadedos
Μουσική/Music: Χρήστος Νάτσιος/Christos Natsios
Παραγωγός/Producer: Λυδία Κώνστα/Lydia Konsta
DCP Έγχρωμο/Color 78’

Λυδία Κώνστα
Lydia Konsta
Ελλάδα-Γερμανία/
Greece-Germany
2016

Ένας υπερήλικας Γερμανός, εννιά καλλιτέχνες, έξι τόποι μαρτυρίου, μια έκθεση τέχνης, όλα σε ένα ντοκιμαντέρ για τη δύναμη της Τέχνης που θέλει να φέρει επώδυνα
συναισθήματα και ιστορικά γεγονότα της Γερμανικής Κατοχής στην Ελλάδα, στο Φως...
Ένα Φως που πυκνώνει, βαραίνει, ενοχλεί, αλλά την ίδια στιγμή ψάχνει για λύτρωση.
An aging German, nine artists, six “crime scenes,” an art exhibition: Αll in a documentary about the power of artistic expression that wants to bring historical facts and
lingering feelings into the Light... a Light That Thickens, burdens, annoys, but at the
same time is looking for redemption.

Φιλμογραφία/Filmography
2003 - Το τραπέζι που σέρνουμε/The Table We Drag (μμ μυθοπλασίας/short fiction)
2004 - Τόσο κοντά μακριά μου/So far yet close to me (μμ μυθοπλασίας/short fiction)
2006 - Κοινή συναινέσει/Mutual Consent (μμ μυθοπλασίας/short fiction)
2016 - Το φως πυκνώνει/Light Thickens
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Παγκόσμια εκμετάλλευση/
World Sales
Κάκια Γκουδίνα/Kakia Gkoudina
johnnyandthesaint@hotmail.gr

Doc Market Server ID #272
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Χασάν

Hasan “The Tank”
Πρόκειται για την σκιαγράφηση του προφίλ του Χασάν, ενός νέου ανθρώπου που
έχασε τη ζωή του στον πόλεμο, μέσα από τις μαρτυρίες τριών ανθρώπων που έζησαν
μαζί του, πριν και κατά την διάρκεια του πολέμου. Ο αδερφός του Χασάν, ο Αντνάν,
ο Αμπντούλ, παιδικός φίλος του Χασάν, και ο Αχμέντ, ο άνθρωπος που τον ανέσυρε
νεκρό. Μέσα από τις μαρτυρίες τους, ανακαλύπτουμε τον Χασάν και τις συνθήκες που
επικρατούσαν εκείνη την περίοδο στη Λιβύη. Το ντοκιμαντέρ περιλαμβάνει αρχειακό
υλικό από τον πόλεμο, αλλά και προσωπικά αρχεία του ίδιου του Χασάν.

Σκηνοθεσία-Φωτογραφία-Μουσική/
Direction-Cinematography-Music:
Κάκια Γκουδίνα/Kakia Gkoudina
Μοντάζ/Editing: Γιάννης Νταρίδης/Yannis Daridis
Παραγωγός/Producer: Νεφέλη Mουζάκη/Nefeli Mouzaki
DCP Έγχρωμο/Color 23’

Hasan was killed three months before the end of the war in Libya. The documentary
is about the reconstruction of his profile through the testimony of three people that
were close to him; his brother Adnaan, his childhood friend Abdull and the man
who pulled him out of the debris, Ahmed, who was also a friend of Hasan from the
university. Through their testimony, we try to discover Hasan as a personality, and
at the same time, we discover the war in Libya. Who was Hasan? Will anyone ever
hear about him? Is he another digit in the huge number of the people that died
sometime, somewhere in a war?

Φιλμογραφία/Filmography
2011 - Sylvia Plath’s Lady Lazarus (μμ/short)
2013 - Thess E.V.S.?
2014 - Τα πάνω κάτω/Ups and Downs (μμ μυθοπλασίας/short fiction)
2015 - Χασάν/Hasan ‘’The Tank’’ (μμ/short)

Κάκια Γκουδίνα
Kakia Gkoudina
Ελλάδα/Greece
2015

Παγκόσμια εκμετάλλευση/
World Sales
Βαγγέλης Πλάκας/Vaggelis Plakas
plakasv@gmail.com

Σκηνοθεσία-Φωτογραφία/
Direction-Cinematography:
Νίκος Μεζερίδης/Nikos Mezeridis
Σενάριο-Αφήγηση/Screenplay-Narration:
Βαγγέλης Πλάκας/Vaggelis Plakas
Μοντάζ/Editing: Παναγιώτης Κουντουράς/
Panagiotis Kountouras
Μουσική/Music: Γιάννης Τζιγκουνάκης/
Yannis Tzigkounakis, Βαλέρια Γκάνα/Valeria Gkana
Παραγωγός/Producer: Βαγγέλης Πλάκας/Vaggelis Plakas
DCP Έγχρωμο-Ασπρόμαυρο/Color-B&W 50’

Νίκος Μεζερίδης
Nikos Mezeridis
Ελλάδα/Greece
2016

Κυριακή 13 Ιανουαρίου 1963. 8:20 το πρωί. Βροχή και σκοτεινιά. Το βουνό Κρι ξερνάει
μια χωμάτινη, κρύα λάβα που συμπαρασύρει το Μικρό Χωριό Ευρυτανίας. 13 άτομα θα
χάσουν τη ζωή τους ενώ κάτω από τόνους λάσπης θα θαφτούν 80 από τα 150 σπίτια και
όλο το ζωικό κεφάλαιο του χωριού. Τα χειρότερα θα αποφευχθούν, καθώς ήταν Κυριακή
και οι περισσότεροι βρίσκονταν στην Θεία Λειτουργία, ενώ ηρωική ήταν και η παρέμβαση
του δασκάλου που συγκέντρωσε τους μαθητές στο σχολείο και τους απομάκρυνε έγκαιρα.
Ανθρώπινες τραγωδίες θα καταγραφούν, το βιός εκατοντάδων θα χαθεί αλλά θα γεννηθούν
και ιστορίες δύναμης και ελπίδας. Η κατολίσθηση του Μικρού Χωριού είναι η μεγαλύτερη
που συνέβη στην Ελλάδα από άποψη θυμάτων και καταστροφών που προκάλεσε.
Sunday, January 13, 1963. 8:20 a.m. Rain and darkness. Kri Mountain belches out cooled
gravelly lava that sweeps through Mikro Chorio in Evrytania. Thirteen people will lose
their lives, and 80 of the 150 houses 80 will be buried under tons of mud, along with the
village’s entire livestock. Fortunately, the worst was avoided, as it was Sunday and most
of the people were at church. In the face of danger, the village teacher acted heroically,
gathering the students at the school and moving them away in time. The landslide of
Mikro Chorio was the worst ever in Greece, in terms of victims and devastation. A history
of human suffering was written as the property of hundreds of people vanished, yet stories of strength and hope eventually grew out of this disaster.

Φιλμογραφία/Filmography
2016 - Το χωριό που νίκησε το θάνατο/The Village that Defeated Death
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Παγκόσμια εκμετάλλευση/
World Sales
Νίκος Μεγγρέλης/Nikos Megrelis
megrelis@gmail.com
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Ως εδώ

That’s it! No more
Ο Ανέστης είναι αυτοαπασχολούμενος με ένα μικρό μαγαζί στο κέντρο της Αθήνας
στην περίοδο της κρίσης. Καθώς πηγαίνει στη δουλειά του, σκέφτεται τις υποχρεώσεις που έχει να πληρώσει κάθε μήνα σε ασφαλιστικά ταμεία, εφορίες κ.λπ. και
ταυτόχρονα βλέπει το τέρας που έχει δημιουργήσει η κρίση στην πόλη με τα κλειστά
μαγαζιά, τους άστεγους και τους ανθρώπους που ψάχνουν στα σκουπίδια. Αναρωτιέται
ποιος μπορεί να τον βοηθήσει και διαπιστώνει μέσα από τις προσωπικές αφηγήσεις
τεσσάρων φίλων του, μικροεπιχειρηματιών, ότι δεν είναι ο μόνος που τον πνίγουν
τα χρέη καθώς η συντριπτική πλειοψηφία των αυτοαπασχολούμενων και των μικρομεσαίων βρίσκονται σήμερα μπροστά στο φάσμα της χρεοκοπίας.
Anestis is a self-employed shopkeeper in downtown Athens during the period of
the financial crisis in Greece. As he walks to work, he thinks about everything that
he has to pay for taxes, health insurance and pension funds. At the same time, he
is confronted by the monster created by the crisis in the city: people looking in the
trash bins for food, the homeless who are sleeping in the middle of the streets and
the businesses that have closed down. Wondering who could lend him some money
to overcome his financial problems, he finds out through the stories of four of his
friends that he is not the only one drowning in debts, since the vast majority of
self-employed professionals and small business owners are facing the possibility
of bankruptcy.

Φιλμογραφία/Filmography
2011 - Πεθαίνοντας για την αλήθεια/Shooting vs Shooting
2014 - Ένα φάντασμα πάνω από την Ελλάδα/A Ghost Over Greece
2016 - Ως εδώ/That’s it! No more

Σκηνοθεσία-Σενάριο/Direction-Screenplay:
Νίκος Μεγγρέλης/Nikos Megrelis
Φωτογραφία-Ήχος/Cinematography-Sound:
Χρόνης Τσιχλάκης/ Chronis Tsichlakis
Μοντάζ/Editing: Δημήτρης Πολυδωρόπουλος/
Dimitris Polidoropoulos
Μουσική/Music: Φίλιππος Πλιάτσικας/Filippos Pliatsikas
Παραγωγός/Producer: Γιώργος Σκηνιώτης/Yorgos Skiniotis
Παραγωγή/Production: Καμπύλη ΑΕΒΕ/Kambili Commercial
& Industrial S.A. info@kambili.gr
Συμπαραγωγή/Co-production: Mind the gap
DCP Έγχρωμο/Color 22’

Νίκος Μεγγρέλης
Nikos Megrelis
Ελλάδα/Greece
2016

Παγκόσμια εκμετάλλευση/
World Sales
Γιάννης Βαλτής/Yannis Valtis
Βασίλης Κεχαγιάς/Vassilis Kechagias
yvaltis@gmail.com

Doc Market Server ID #105

Φιλμογραφία Βασίλη Κεχαγιά/
Filmography Vassilis Kechagias
2004 - Cheap Dayz (μμ μυθοπλασίας/short fiction)
2005 - Δε Κατ/The Cat (μμ μυθοπλασίας/short fiction)
2006 - Μονή σειρά μαργαριτάρια/
Single Row of Pearls (μμ μυθοπλασίας/short fiction)
2009 - Οι απέραντοι δρόμοι/Endless Roads
2010 - Οι φυλές της Αθήνας, Μπαγκλαντές/The Tribes of
Athens, Bangladesh (TV)
2012 - Love in the End (μυθοπλασίας/fiction)
(συν-σκηνοθεσία/co-direction: Γιάννης Βαλτής/Yannis Valtis)
2015 - 1000 miles
(συν-σκηνοθεσία/co-direction)
Φιλμογραφία Γιάννη Βαλτή/Filmography Yannis Valtis
2015 - 1000 miles
(συν-σκηνοθεσία/co-direction)

Η Πένυ και ο Τζορτζ ξεκίνησαν το ταξίδι τους τον Μάρτιο του 2005. Χρειάστηκαν τρεις
μήνες για να διανύσουν τα 1000 μίλια. Μέχρι το 2014, η Πένυ και ο Τζορτζ έκαναν
συνολικά 4 μεγάλα ταξίδια διασχίζοντας τουλάχιστον 3.000 μίλια μέσα από την άγρια
ελληνική φύση που συρρικνώνεται διαρκώς. Το 2007 κάηκε το 10% των παρθένων
ελληνικών δασών και από τότε, κάθε χρόνο, καταστρέφεται ένα μεγάλο κομμάτι τους
από φωτιές και άλλες ανθρώπινες παρεμβάσεις. Για παράδειγμα, από το 1980 έως το
2005 ο πληθυσμός των αηδονιών μειώθηκε κατά 63% και κάθε χρόνο χάνονται πρόσθετα 4%. Ο Τζορτζ πέθανε τον Αύγουστο του 2014 σε ηλικία 16 ετών. Από το 2015
η Πένυ ζει και εργάζεται στην Κρακοβία ως δασκάλα.
Penny and George made their first 1000 mile ride between March and June in 2004.
Over a period of eleven years Penny and George travelled about 8,000 kms together,
mostly over tracks and paths in the Greek wilderness. Fires have long been a problem
for the Greek countryside, and in 2007 10% of the Greek forestland was burnt. Since
then the Greek countryside has been constantly harmed. For example, the number
of nightingales has dropped by 63% in less than twenty years, and their numbers
continue to decline at the rate of 4% every year. George died in 2014. He was sixteen
years old. From 2015 Penny has been teaching at an international school in beautiful
Krakow in Poland.

Βασίλης Κεχαγιάς
Vassilis Kechagias
Γιάννης Βαλτής
Yannis Valtis
Ελλάδα/Greece
2015
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Σκηνοθεσία-Φωτογραφία-Μοντάζ/
Direction-Cinematography-Editing:
Βασίλης Κεχαγιάς/Vassilis Kechagias,
Γιάννης Βαλτής/Yannis Valtis
Σενάριο/Screenplay: Κατερίνα Ιορδάνογλου/
Katerina Iordanoglou
Ήχος/Sound: Γιώργος Πετζίκης/Yorgos Petzikis
Μουσική/Music: Polkar, Γιώργος Παπαγεωργίου/
Yorgos Papageorgiou
Παραγωγοί/Producers: Γιάννης Βαλτής/Yannis Valtis,
Βασίλης Κεχαγιάς/Vassilis Kechagias
DCP Έγχρωμο/Color 33’
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Παγκόσμια εκμετάλλευση/
World Sales
Faos TV Productions
Στέλιος Ευσταθόπουλος/
Stelios Efstathopoulos
T. +30 210 324 0460
faosathens@faostv.com
www.faostv.com
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Argo Navis
Το 2003 η επιστημονική ομάδα ΝΑΟΥΔΟΜΟΣ ξεκίνησε την ανακατασκευή μιας
προϊστορικής πεντηκοντόρου, όπως ήταν η μυθική Αργώ, στο πλαίσιο ενός ερευνητικού
προγράμματος πειραματικής ναυτικής αρχαιολογίας. Αυτή είναι η ιστορία αυτού του
πλοίου – από την επιλογή των δέντρων για την κατασκευή του, που διήρκησε δύο
χρόνια και ύστερα το ταξίδι στη θάλασσα. Δέκα χιλιάδες κουπιές την ημέρα, χρειάζεται
να κάνουν οι κωπηλάτες, για να φτάσουν από το Βόλο στην αρχαία Κολχίδα. Ένα ταξίδι
1.200 μιλίων που πρέπει να ολοκληρωθεί σε 60 ημέρες. Θα αντέξουν οι 74 εθελοντές
κωπηλάτες αυτή την καθημερινή δοκιμασία; Ή θα μετατραπεί αυτή η σύγχρονη
αργοναυτική εκστρατεία σε μία ακόμα Οδύσσεια;
In 2003, a group of scientists called Naoudomos began reconstructing a prehistoric
penteconter as part of an experimental nautical archaeology research programme.
This is the ship’s tale - from choosing the trees to its two-year-long construction and
its eventual journey at sea. It will take the Argonauts’ mythical ship 10,000 strokes a
day to travel from Volos to ancient Colchis. Our modern-day Argo has to complete a
1,200-mile journey in 60 days. Will the 74 volunteer rowers survive the test? Or will
this Argonautic expedition founder, thus turning into an endless Odyssey?

Σουζάνε Μπάουζινγκερ
Susanne Bausinger
Στέλιος Ευσταθόπουλος
Stelios Efstathopoulos
Ελλάδα-Γερμανία/
Greece-Germany
2016

Σκηνοθεσία-Σενάριο/Direction-Screenplay:
Σουζάνε Μπάουζινγκερ/Susanne Bausinger, Στέλιος
Ευσταθόπουλος/Stelios Efstathopoulos
Αφήγηση/Narration: Στέλιος Ευσταθόπουλος/
Stelios Efstathopoulos
Φωτογραφία/Cinematography: Στέλιος Ευσταθόπουλος/
Stelios Efstathopoulos
Μοντάζ/Editing: Tάσσος Μαυρογιάννης/
Tassos Mavrogiannis
Ήχος/Sound: Ανδρέας Ντούτσιας/Andreas Ntoutsias
Μουσική/Music: Φωτεινή Τσακνάκη/Fotini Tsaknaki,
Αλέξης Γραμματικός/Alexis Grammatikos
Παραγωγός/Producer: Στέλιος Ευσταθόπουλος/
Stelios Efstathopoulos
Παραγωγή/Production: Faos TV Productions
Συμπαραγωγός/Co-producer: Tάσσος Μαυρογιάννης/
Tassos Mavrogiannis
DCP Έγχρωμο/Color 100’
Φιλμογραφία Στέλιου Ευσταθόπουλου/
Filmography Stelios Efstathopoulos
2015 - Emery Tales
(συν-σκηνοθεσία/co-direction: Σουζάνε Μπάουζινγκερ/
Susanne Bausinger)
2016 - Argo Navis
(συν-σκηνοθεσία/co-direction)

Φιλμογραφία Σουζάνε Μπάουζινγκερ
/Filmography Susanne Bausinger
2003 - Doppelhochzeit auf Syros (μμ/short)
2004 - Abenteuer Minoa (μμ/short)
2007 - Seebären der Ägäis (μμ/short)
2015 -Emery Tales (συν-σκηνοθεσία/co-direction:
Στέλιος Ευσταθόπουλος/Stelios Efstathopoulos)
2016 - Argo Navis (συν-σκηνοθεσία/co-direction)

Παγκόσμια εκμετάλλευση/
World Sales
Στέλιος Μωραϊτίδης/
Stelios Moraitidis
stelios-moraitidis@hotmail.com
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Στην ταινία Interruption εκτυλίσσεται μία κατάσταση ομηρίας χωρίς οι όμηροι να το
γνωρίζουν. Ο σκηνοθέτης Γιώργος Ζώης προσπάθησε να δημιουργήσει μία συνθήκη
όπου η ζωή μιμείται την τέχνη, δουλεύοντας με αυτοσχεδιασμούς και δημιουργώντας μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα στο γύρισμα γυρίζοντας το μεγαλύτερο μέρος της
ταινίας στον ολοκληρωτικά κλειστό αλλά και εκτεθειμένο χώρο μίας σκηνής θεάτρου. Το ντοκυμαντέρ καταγράφει το γύρισμα της ταινίας εξερευνώντας παράλληλα
τον πολυεπίπεδο κόσμο του Interruption, όπου ο θεατρικός μύθος μπλέκεται με την
πραγματικότητα βάζοντας το θεατή στη θέση του πρωταγωνιστή και του παθητικού
καταναλωτή του θεάματος ταυτόχρονα.
The film Interruption tells the story of a hostage situation of which the hostages are
unaware. The director Yorgos Zois aimed at creating a condition in which life imitates
art through improvisation, while forming a unique setting for the filming process
by placing most of it inside the hermetically sealed, though still exposed space of a
theatrical stage. The documentary follows the filming process closely, exploring the
complex multilayered world of Interruption where theatrical myth mingles with reality,
making the viewer both a protagonist and a pathetic consumer at the same time.

Στέλιος Μωραϊτίδης
Stelios Moraitidis
Ελλάδα/Greece
2016

Φιλμογραφία/Filmography
2014 - Θαύμα/Miracle (μμ πειραματική/experimental short)
2016 - Deconstructing Interruption
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Σκηνοθεσία-Φωτογραφία-Μοντάζ/
Direction-Cinematography-Editing:
Στέλιος Μωραϊτίδης/Stelios Moraitidis
Μουσική/Music: novi_sad, Sylvain Chauveau
Παραγωγός/Producer:
Στέλιος Μωραϊτίδης/Stelios Moraitidis
DCP Έγχρωμο/Color 60’
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Deconstructing Interruption

Παγκόσμια εκμετάλλευση/
World Sales
Τζορτζ Κόντος/George Kontos
georgekontos@gmail.com

Doc Market Server ID #196
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Decumanus
Ο ανεξέλεγκτος εκσυγχρονισμός μιας πανάρχαιας πόλης είναι το πλαίσιο αναφοράς
για το βίντεο-δοκίμιο του Τζορτζ Κόντου, Decumanus. Εμπνευσμένο από το έργο του
Άλντο Ρόσι, L' Architettura della Città, το βίντεο επανεξετάζει το δομημένο περιβάλλον
που έχει αντέξει αυτοσχέδιες μορφές ανάπτυξης και έχει ορίσει τον αστικό ιστό τα
τελευταία χρόνια. Το Decumanus απεικονίζει ψύχραιμα τις αλλαγές εκφράσεων της
Μεσογειακής πολεοδομίας της Θεσσαλονίκης.
The uncontrolled modernization of an age-old city is the frame of reference for Los
Angeles-based George Kontos’ video essay Decumanus. Inspired from Aldo Rossi’s
L’ Architettura della Citta, the video work revisits how in recent times recoding the
minimum standards for building has quickly rewritten history and how many of
Thessaloniki’s urban artifacts have disappeared. Decumanus looks dispassionately
at changing expressions of Mediterranean urbanism in Thessaloniki.

Φιλμογραφία/Filmography
2004 - Starklider (μμ/short video art)
2010 - The Plan (μμ/short video art)
2010 - The Vision (μμ/short video art)
2011 - The Parable (μμ/short video art)
2012 - Dividing the Island (μμ/short)
2013 - Lethe (μμ/short video art)
2015 - Decumanus (μμ/short)

Σκηνοθεσία-Σενάριο-Φωτογραφία-Μοντάζ-Ήχος/
Direction-Screenplay-Cinematography-EditingSound: Τζορτζ Κόντος/George Kontos
Μουσική/Music: Κωνσταντίνος Κόντος/
Constantinos Kontos
Παραγωγός/Producer: Τζορτζ Κόντος/George Kontos
Παραγωγή/Production: George Kontos Studio
DCP Έγχρωμο/Color 21’

Τζορτζ Κόντος
George Kontos
Ελλάδα-ΗΠΑ/
Greece-USA
2015

Παγκόσμια εκμετάλλευση/
World Sales
Στέφανος Μονδέλος/
Stefanos Mondelos
mondelos@lycos.com

Doc Market Server ID #224

Σκηνοθεσία-Σενάριο-Φωτογραφία-Μοντάζ/
Direction-Screenplay-Cinematography-Editing:
Στέφανος Μονδέλος/Stefanos Mondelos
Ήχος/Sound: Στέφανος Μονδέλος/Stefanos Mondelos,
Δημήτρης Μυγιάκης/Dimitris Miyakis
Μουσική/Music: Samo Kutin, Ana Kravanja, Tomaz Grom,
Vid Drasler, Jost Drasler, Marko Karlovcec, Zavod Sploh
Παραγωγός/Producer: Στέφανος Μονδέλος/
Stefanos Mondelos
HDCam Έγχρωμο/Color 65’

Στις 30 Ιουνίου 2014 περισσότεροι από 80 καλλιτέχνες, επιμελητές, ερευνητές, ακαδημαϊκοί και πολίτες συγκεντρώθηκαν για μία εβδομάδα στο Μουσείο Μοντέρνας
Τέχνης του Νόβι Σαντ της Σερβίας για την επιτέλεση του μουσείου ως κοινού. Η ονομασία της εκδήλωσης FACK MSUV προκύπτει από το συνδυασμό των ονομάτων του
μουσείου (MSUV) και της πρωτοβουλίας που πρότεινε την εκδήλωση (FACK). Σκοπός
της εκδήλωσης ήταν η προσωρινή «απελευθέρωση» του μουσείου, ώστε να καταστεί
ανοιχτό και ελεύθερα προσβάσιμο για χρήση από την τοπική και διεθνή καλλιτεχνική
κοινότητα χωρίς τον καθιερωμένο θεσμικό ιεραρχικό έλεγχο. Το ντοκιμαντέρ παρουσιάζει τη διαδικασία και τα δρώμενα της εκδήλωσης επιχειρώντας να επανεξετάσει/
επανεκτιμήσει την εμπειρία της συμμετοχής. Είναι δυνατόν η επιτέλεση του μουσείου
ως κοινού να μετασχηματιστεί σε επιτέλεση του κοινού ως μουσειακού είδους;
On 2014, 30th of June more than 80 artists, curators, activists, researchers, scholars
and citizens gathered for one week at the Museum of Contemporary Art of Vojvodina in Novi Sad, to perform the museum as a common. The event was named FACK
MSUV as a combination of the name of the initiative/art platform that launched the
event (FACK) and the name of the museum (MSUV). The aim of the event was the
temporary “liberation” of the museum, making it open and freely accessible for use
for both local and international (art) community. The documentary presents the
proceedings and happenings of this event and attempts to question and re-evaluate
the participants’ experience.

Στέφανος Μονδέλος
Stefanos Mondelos
Ελλάδα/Greece
2016

Επιλεκτική φιλμογραφία/Selected Filmography
2005 - Η ιστορία της κατάκτησης του διαστήματος/The History of the Conquest of Space
(μμ μυθοπλασίας/short fiction)
2006 - Εάν δεν πάθεις δε θα μάθεις;/You Learn from your Mistakes
2007 - MasterPiece (Μέρος 1o)/MasterPiece (Part I) (μμ/short)
2010 - MasterPiece (Μέρος 2ο)/MasterPiece (Part II) (μμ/short)
2011 - Αύριο θα ήταν μια άλλη μέρα/Tomorrow Would Be Another Day (μμ/short)
2014 - Αποχαιρετισμός στο σώμα/Farewell to the Body
2016 - FACK MSUV / Το μουσείο ως κοινό / και το κοινό ως μουσείο
FACK MSUV/Perfroming the Museum as a Common / and the Common as a Museum
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and the Common as a Museum
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FACK MSUV/ Το μουσείο ως κοινό / και το κοινό ως μουσείο

Παγκόσμια εκμετάλλευση/
World Sales
Πάνος Κωστούρος/Panos Kostouros
mailtopanos@gmail.com

Doc Market Server ID #288
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Ilja Finds Home
To Ilja Finds Home είναι μια μικρού μήκους ταινία για μια γυναίκα που βρίσκεται, ξανά
και ξανά, σε ξένη γη. Η Ilja ταξιδεύει συχνά στην Ελλάδα, όπου νιώθει ότι μπορεί να
είναι ο εαυτός της. Αλλά γιατί; Ταξιδεύουμε μαζί της για τρεις μέρες στη Σύρο, όπου
ενώνεται με το διεθνές κοινό ενός κινηματογραφικού φεστιβάλ animation, ενώ
αναλογίζεται την ιδέα της μεγαλομανίας και τον αναπάντεχο σύνδεσμο που έχει δημιουργήσει ανάμεσα σε εκείνη και την Ελλάδα. Η Ilja είναι άρρωστη και αυτό κάνει
τα πάντα πιο κρίσιμα.
Ilja Finds Home is a short film about a woman who has found herself on foreign soil,
again and again. Ilja often travels to Greece, where she feels she can be herself. But
why is that? We travel with her for 3 days to the island of Syros, where she blends
in with the international crowd of an animation festival, while musing about the
concept of megalomania and the unexpected link it has formed between her and
Greece. Ilja is ill and that makes everything more critical.

Φιλμογραφία/Filmography
2013 - Kori Has to Dance (μμ/short)
2015 - Ilja Finds Home (μμ/short)

Σκηνοθεσία-Φωτογραφία/Direction-Cinematography:
Πάνος Κωστούρος/Panos Kostouros
Σενάριο/Screenplay: Πάνος Κωστούρος/Panos Kostouros,
Ilja van der Berg
Αφήγηση/Narration: Ilja van der Berg
Μοντάζ/Editing: Kiki Fresno
Ήχος/Sound: Okabit Studio
Παραγωγός/Producer: Πάνος Κωστούρος/Panos Kostouros
Παραγωγή/Production: Edit59
DCP Έγχρωμο/Color 14’

Πάνος Κωστούρος
Panos Kostouros
Ελλάδα/Greece
2015

Παγκόσμια εκμετάλλευση/
World Sales
Στέλιος Οικονομίδης/
Stelios Oikonomidis
soikonomidis@hotmail.com
Θανάσης Καφετζής/
Thanassis Kafetzis
kafetzisthanasis@gmail.com

Doc Market Server ID #289

Κατά πόσο είμαστε ελεύθεροι; Πόσο ελεύθερες είναι οι επιλογές που κάνουμε στη
ζωή μας; Η ταινία εξερευνά τις βασικές μορφές εξουσίας που καθορίζουν τη ζωή του
ανθρώπου και ελέγχουν τη συμπεριφορά του, ασκώντας πάνω του μία δύναμη που
πολλές φορές είναι δύσκολο να γίνει αντιληπτή.

Στέλιος Οικονομίδης
Stelios Oikonomidis

Φιλμογραφία/Filmography
2015 - Μια χούφτα φως (μμ πειραματική/experimental fiction)
2016 - Imperium (μμ/short)

Ελλάδα/Greece
2016

Are we really free? How free are the choices we make in our lives? The movie explores
the basic ideological apparatuses that define and control the human behavior, forcing
upon him a power that many times cannot be perceived.
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Σκηνοθεσία-Σενάριο-Μοντάζ/Direction-Screenplay-Editing: Στέλιος Οικονομίδης/Stelios Oikonomidis
Μουσική/Music: Δημήτρης Γιουρής/Dimitris Giouris
Παραγωγός/Producer: Θανάσης Καφετζής/
Thanassis Kafetzis
Παραγωγή/Production: Zatevski Productions
DCP Έγχρωμο/Color 23’
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Imperium

Παγκόσμια εκμετάλλευση/
World Sales
ΕΡΤ Α.Ε./Hellenic Broadcasting
Corporation ERT S.A.
Διευθυντής Προγράμματος ΕΡΤ
Γιώργος Σιούλας/ Yorgos Sioulas
Program Director ERT SA
sioulas.ge@gmail.com
http://www.ert.gr

Doc Market Server ID #296
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In Wood We Trust
Ο Λεωνίδας και ο Χαράλαμπος, είναι δυο αδέλφια από ένα χωριό της Πιερίας πουμετέτρεψαν την παραδοσιακή ξυλουργική επιχείρηση του πατέρα τους στην καινοτόμα εταιρία Exallo. Σχεδιάζουν και παράγουν οι ίδιοι πολυτελή αξεσουάρ μόδας
από γνήσιο ελληνικό ξύλο, τα οποία εμπορεύονται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Με δημιουργικό κεφάλαιο την πολύχρονη εμπειρία του πατέρα τους, το σχεδιαστικό
δαιμόνιο του Λεωνίδα και το μεράκι του Χαράλαμπου, καταπλήσσουν με τις φρέσκιες και όμορφες ιδέες τους τις οποίες βάζουν σε εφαρμογή με αγάπη και ιδιαίτερη
προσοχή στη λεπτομέρεια.
Two brothers from a small village in Pieria, transformed their father’s traditional
carpentry business to the innovative start-up company “Exallo.” Leonidas and
Haralampos design and make luxurious fashion accessories by hand from woods
found in the Mount Olympus region, selling to Greece and abroad. Capitalizing on
the father’s extensive practical experience, the design talent of Leonidas and the
passion of Haralampos, they surprise with their fresh and beautiful ideas that they
bring to life with much love and particular attention to detail.

Φιλμογραφία/Filmography
2009 - Talking Piranhas (μμ μυθοπλασίας/short fiction)
2010 - Μεχμέτ/Mehmet (μμ/short)
2013 - Κρίτων ο Ακροβάτης/Krito the Acrobat (μμ/short)
2014 - The Noir Project (μμ μυθοπλασίας/short fiction)
2015 - In Wood We Trust (μμ/short)

Σκηνοθεσία-Σενάριο/Direction-Screenplay:
Γρηγόρης Βαρδαρινός/Grigoris Vardarinos
Φωτογραφία/Cinematography:
Δημήτρης Σταμπολής/Dimitris Stambolis
Μοντάζ/Editing: Σίμος Μπατζάκης/Simos Mpatzakis
Παραγωγός/Producer: Εταιρεία Ελλήνων Σκηνοθετών/
Greek Directors’ Guild
ees@ath.forthnet.gr
www.greekdirectorsguild.gr
Παραγωγή/Production: ΕΡΤ Α.Ε./
Hellenic Broadcasting Corporation ERT S.A.
DigiBeta Έγχρωμο/Color 28’

Γρηγόρης Βαρδαρινός
Grigoris Vardarinos
Ελλάδα/Greece
2015

Παγκόσμια εκμετάλλευση/
World Sales
Σύνδεσμος Πνευματικής και
Κοινωνικής Δραστηριότητας
Κερατέας
«Χρυσή Τομή»/Cultural and Social
Activity Club of Keratea
“Golden Breakthrough”
Xrisi_tomi@hotmail.com
Γιώργος Ιατρού/Yorgos Iatrou
ellikouneli125@gmail.com

Doc Market Server ID #357

Γιώργος Ιατρού
Yorgos Iatrou
Ελλάδα/Greece
2015

«ΜemORIA» στα Ιταλικά σημαίνει μνήμη, ORIA λεγόταν το ατμόπλοιο που βυθίστηκε
στις 12 Φεβρουαρίου 1944, με θύματα περισσότερους από 4.000 Ιταλούς αιχμαλώτους
των Γερμανών. Το ντοκιμαντέρ καταγράφει την ιστορία και τις μνήμες του μεγαλύτερου
ναυαγίου της Μεσογείου μετά από 70 χρόνια. Ιταλοί απόγονοι των θυμάτων έρχονται
να αποτίσουν φόρο τιμής. Μια καραβάνα που βρέθηκε από τον δύτη Αριστοτέλη Ζερβούδη ήταν ο καταλύτης για το ταξίδι στην Ιταλία, στο Βαϊάνο, και τη γνωριμία με
το Δίκτυο Οικογενειών αγνοουμένων του ORIA. Ένα μνημείο στήθηκε το 2014 στην
παραλία του Χάρακα, απέναντι από το νησί του Πατρόκλου, από Έλληνες και Ιταλούς,
για να θυμίζει το ξεχασμένο ναυάγιο, τους αγαλήνευτους νεκρούς, τα σκοτεινά σημεία
της ιστορίας και την απαραίτητη σήμερα συναδέλφωση, κάθαρση της τραγωδίας.
In Italian, “memoria” means memory. “ORIA” was the name of the steamer which sank
on 12 February 1944 off the island of Patroklos, near Sounio, with more than 4,100
Italian victims who had been captured by the Germans. The documentary captures
the history and memory 70 years after the biggest shipwreck in the Mediterranean.
Elderly inhabitants of the area share their horrifying recollections of the shipwreck.
Italian descendants of the victims come to pay tribute. The catalyst was an old pannikin
which was found by diver Aristotelis Zervoudis. A monument is erected, reminiscent
of history’s dark moments, but also of the importance of solidarity and catharsis.

Φιλμογραφία/Filmography
2015 - memORIA
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Σκηνοθεσία-Σενάριο/Direction-Screenplay:
Γιώργος Ιατρού/Yorgos Iatrou
Φωτογραφία/Cinematography: Απόστολος Κόκλας/
Apostolos Koklas
Μοντάζ/Editing: Γιάννης Κατσάμπουλας/Yannis Katsamboulas
Ήχος/Sound: Ροζάνα Μπάγια/Rozana Bagia
Μουσική/Music: Αντώνης Πρίφτης/Antonis Priftis
Παραγωγός/Producer: Γιώργος Ιατρού/Yorgos Iatrou
Παραγωγή/Production: Σύνδεσμος Πνευματικής και
Κοινωνικής Δραστηριότητας Κερατέας «Χρυσή Τομή»/Cultural
and Social Activity Club of Keratea “Golden Breakthrough”
Digital Beta Έγχρωμο-Ασπρόμαυρο/Color-B&W 71’

211

memORIA

Παγκόσμια εκμετάλλευση/
World Sales
GENERATION 2.0
Ανδρομάχη Παπαιωάννου/
Andromachi Papaioannou
T. +30 216 700 3325
andromachi.papaioannou@g2red.org
www.g2red.org

Doc Market Server ID #385
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New Generation Got Game
Ένα τουρνουά μπάσκετ που διεξήχθη στην Αθηνά και στη Σύρο, με παιδιά διάφορων
εθνικοτήτων που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα, είναι η αφορμή για ένα ντοκιμαντέρ
γύρω από τη ζωή αυτών των παιδιών. Μιλούν για το μπάσκετ, τον ρατσισμό, και τις
εμπειρίες τους γύρω από το τουρνουά. Συμμετέχει και ο Γιώργος Πρίντεζης, παίχτης του Ολυμπιακού, ο οποίος ήταν ο υποστηρικτής του τελικού στη Σύρο, και του
τουρνουά που είχε ως μήνυμα τη διαφορετικότητα της νέας ελληνικής κοινωνίας.
A basketball tournament that took place in Athens and in Syros, Greece, with young
people from different cultural backgrounds, but born in Greece, is the setting of a
documentary about the life of these youths. They talk about basketball, racism, and
their experiences in the tournament. Also involved is Giorgos Printezis, a basketball
player on the Olympiaκos team who was a supporter of the final game in Syros. The
tournament’s purpose was to spread the message of diversity in the new Greek society.

Φιλμογραφία/Filmography
2015 - New Generation Got Game

Σκηνοθεσία-Φωτογραφία-Μοντάζ/
Direction-Cinematography-Editing:
Δημήτρης Πολυδωρόπουλος/Dimitris Polidoropoulos
Ήχος/Sound: Σπύρος Κάταγας/Spyros Katagas
Μουσική/Music: Skru And Dmt
Παραγωγός/Producer: Ανδρομάχη Παπαιωάννου/
Andromachi Papaioannou
Παραγωγή/Production: GENERATION 2.0
DCP Έγχρωμο/Color 52’

Δημήτρης
Πολυδωρόπουλος
Dimitris
Polidoropoulos
Ελλάδα/Greece
2015

Παγκόσμια εκμετάλλευση/
World Sales
Χαρά Καλλιοντζή/Hara Kalliontzi
Ιωάννα Παπαϊωάννου/
Ioanna Papaioannou
Διώνη Τέγου/Dione Tegou
Δήμητρα Τσαλκιτζόγλου/Dimitra
Tsalkitzoglou
tangerine.pro@gmail.com

Doc Market Server ID #458

Φιλμογραφία Χαρά Καλλιοντζή & Ιωάννα Παπαϊωάννου
& Διώνη Τέγου & Δήμητρα Τσαλκιτζόγλου/
Filmography Hara Kalliontzi & Ioanna Papaioannou &
Dione Tegou & Dimitra Tsalkitzoglou
2015 - Spectrum (συν-σκηνοθεσία/co-direction)

Χαρά Καλλιοντζή/Hara Kalliontzi
Ιωάννα Παπαϊωάννου/Ioanna Papaioannou
Διώνη Τέγου/Dione Tegou
Δήμητρα Τσαλκιτζόγλου/Dimitra Tsalkitzoglou
Ελλάδα/Greece
2015

Ντένυ, Νανά, Άννα: τρεις εντελώς διαφορετικές προσωπικότητες, αναδεικνύουν τις
πολυεπίπεδες προβληματικές της αποδοχής της ταυτότητας φύλου από την ελληνική
κοινωνία και νομοθεσία, μέσα από τις προσωπικές τους ιστορίες. Στο ντοκιμαντέρ
εξηγείται η – άγνωστη για την πλειοψηφία – έννοια της ταυτότητας φύλου, οι εσωτερικές συγκρούσεις των πρωταγωνιστικών προσώπων αλλά και οι δυσκολίες που
αντιμετωπίζουν στον κοινωνικό τους περίγυρο. Και όλα αυτά στα πλαίσια της σημερινής πραγματικότητας στην Ελλάδα της κρίσης... των αξιών.
Deni, Nana, Anna: Three completely different personalities bring out the multifaceted
issues of gender identity's acceptance by the Greek society and legislation, through
their own personal stories. The documentary explains the meaning of gender identity, which is largely unknown to the society and depicts the internal conflicts of the
protagonists, as well as the challenges they face in their surroundings. All these as
part of today's reality in Greece. Greece of crisis... of values.
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Σκηνοθεσία-Σενάριο/Direction-Screenplay:
Χαρά Καλλιοντζή/Hara Kalliontzi, Ιωάννα Παπαϊωάννου/
Ioanna Papaioannou, Διώνη Τέγου/Dione Tegou,
Δήμητρα Τσαλκιτζόγλου/Dimitra Tsalkitzoglou
Φωτογραφία-Μοντάζ/Cinematography-Editing:
Χαρά Καλλιοντζή/Hara Kalliontzi,
Δήμητρα Τσαλκιτζόγλου/Dimitra Tsalkitzoglou
Ήχος/Sound: Ιωάννα Παπαϊωάννου/Ioanna Papaioannou,
Διώνη Τέγου/Dione Tegou
Μουσική/Music: Joey Dianos
Παραγωγοί/Producers: Χαρά Καλλιοντζή/Hara Kalliontzi,
Ιωάννα Παπαϊωάννου/Ioanna Papaioannou, Διώνη Τέγου/
Dione Tegou, Δήμητρα Τσαλκιτζόγλου/Dimitra Tsalkitzoglou
DCP Έγχρωμο/Color 32’
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Spectrum

Παγκόσμια εκμετάλλευση/
World Sales
Δημήτρης Αλχατζίδης/Dimitris
Alchatzidis
jalcha@yahoo.co.uk

Doc Market Server ID #493
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The Tree I Dreamt
Η ιστορία και η αφήγηση των Ποντίων από την χερσόνησο της Κριμαίας, αρχαίοι
κάτοικοι της περιοχής του Πόντου, στη βόρεια Τουρκία. Το ντοκιμαντέρ διερευνά
τη διαχρονία τεσσάρων υποχρεωτικών εκπατρισμών κατά τη διάρκεια του 20ού
αιώνα. Ακολουθούμε αυτό το λαό από τον Πόντο προς την πρώτη εγκατάστασή του
στη σοβιετική Κριμαία, την εκδίωξή τους από το σταλινικό καθεστώς στο Ουζμπεκιστάν και το Καζακστάν, την επιστροφή τους στην Κριμαία στη δεκαετία του 1970
και το τελικό τους ταξίδι στην αρχαία πατρίδα τους την Ελλάδα, αμέσως μετά την
κατάρρευση της πρώην ΕΣΣΔ .
The history and the road telling of the people of Pontian Greeks of the Crimean
Peninsula, ancient inhabitants of the region of Pontus, in Northern Turkey. The documentary explores the series of four compulsory expatriations in the course of the
20th century. We follow this people from Pontus to their first installation in Soviet
Crimea, their expulsion by the Stalinist regime in Uzbekistan and Kazakhstan, their
return to Crimea in the 1970s and their final journey to their ancient homeland of
Greece right after the collapse of the former USSR.

Φιλμογραφία/Filmography
2015 - The Tree I Dreamt

Σκηνοθεσία-Σενάριο-Φωτογραφία-Μοντάζ/
Direction-Screenplay -Cinematography-Editing:
Δημήτρης Αλχατζίδης/Dimitris Alchatzidis
Αφήγηση/Narration: Δημήτρης Αλχατζίδης/
Dimitris Alchatzidis, Μαρία Δημητροπούλου/
Maria Dimitropoulou
Ήχος/Sound: Κλεμάν Καλιαμπέτσος/
Clement Caliambetsos
Μουσική/Music: Βασίλης Ιωαννίδης/Vassilis Ioannidis
Παραγωγός/Producer: Δημήτρης Αλχατζίδης/
Dimitris Alchatzidis
HDCam Έγχρωμο-Ασπρόμαυρο/Color-B&W 52’

Δημήτρης Αλχατζίδης
Dimitris Alchatzidis
Ελλάδα/Greece
2015

Παγκόσμια εκμετάλλευση/
World Sales
Ιωάννης Γρηγορόπουλος/
Ioannis Grigoropoulos
Μιχάλης Αριστείδου/
Michalis Aristidou
j.quickbird@gmail.com

Doc Market Server ID #505

Σκηνοθεσία-Σενάριο-Φωτογραφία-Μοντάζ/
Direction-Screenplay-Cinematography-Editing:
Ιωάννης Γρηγορόπουλος/Ioannis Grigoropoulos,
Μιχάλης Αριστείδου/Michalis Aristidou
Ήχος/Sound: Γιώργος Σαγανάς/Yorgos Saganas
Μουσική/Music: Viktor Ullmann
Παραγωγοί/Producers: Ιωάννης Γρηγορόπουλος/
Ioannis Grigoropoulos, Μιχάλης Αριστείδου/
Michalis Aristidou
HDCam Έγχρωμο-Ασπρόμαυρο/Color-B&W 33’

Κατά την διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου δημιουργήθηκε στην Τσεχία ένα πειραματικό στρατόπεδο συγκέντρωσης, το Theresienstadt. Σε αυτό συγκεντρώθηκαν
χιλιάδες Εβραίοι καλλιτέχνες με σκοπό, πέρα από τα καταναγκαστικά έργα, να παράγουν και “πολιτισμό” ώστε να χρησιμοποιηθεί για προπαγανδιστικούς σκοπούς
από τους Ναζί. Ανάμεσα στους χιλιάδες καλλιτέχνες βρισκόταν και ο ήδη γνωστός
μουσικοσυνθέτης Βίκτορ Ούλμαν. Οι επτά σονάτες για το πιάνο που έγραψε κατά την
διάρκεια της φυλάκισής του στο στρατόπεδο συγκέντρωσης παρουσιάστηκαν για
πρώτη φορά μέσα στο Theresienstadt από τις πιανίστες Έντιθ Κράους και Άλις Χερτς
Σόμερ. Το 2014, με αφορμή την ηχογράφηση αυτών των κομματιών από την πιανίστα
Μαρία Γκαρθόν, η Άλις, η Έντιθ και πολλοί άλλοι μιλούν για τον Βίκτορ Ούλμαν σαν
καλλιτέχνη αλλά και σαν άνθρωπο.
During World War II in the Czech Republic was created a prototype concentration
camp called Theresienstadt. In this camp thousands of Jewish artists were gathered so they could produce art, besides the forced labour, that could be used as
propaganda by the Nazis. Among the others there was Viktor Ullmann, a famous
music composer. The seven sonatas that he wrote for the piano were performed in
the camp by the pianists Edith Kraus and Alice Herz-Sommer. In 2014, on the occasion of the recording of Ullmann's sonatas by the Spanish pianist Maria Garzon,
the holocaust survivors Alice and Edith as long as many others talk about Viktor
Ullmann as an artist and as a person.

Φιλμογραφία Ιωάννη Γρηγορόπουλου &
Μιχάλη Αριστείδου/
Filmography of Ioannis Grigoropoulos &
Michalis Aristidou
2010 - Για μία χούφτα δωμάτια/For a fistfull of rooms
2012 - Η αντίπερα όχθη/West Dream (μμ/short)
2015 - Viktor Ullmann: Η βιογραφία μίας ηχογράφησης/
Viktor Ullmann: Biography of a Recording (μμ/short)
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Viktor Ullmann: Biography of a recording

215

Viktor Ullmann: Βιογραφία μίας ηχογράφησης

Ιωάννης Γρηγορόπουλος
Ioannis Grigoropoulos
Μιχάλης Αριστείδου
Michalis Aristidou
Ελλάδα/Greece
2015

Παγκόσμια εκμετάλλευση/
World Sales
Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βόρειου
Ελλάδος/Federation Of Industries Of
Northern Greece
T. +30 2310 539817
info@sbbe.gr
http://www.sbbe.gr

Ειδική προβολή/Special Screening
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ΣΒΒΕ 1915-2015: Τα πρώτα εκατό χρόνια
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FING 1915-2015: The First One Hundred Years
Μια διαδρομή εκατό χρόνων. Μια μετάβαση από τον πρωτογενή τομέα, στη βιομηχανοποίηση. Ένα ταξίδι εξέλιξης, παρά τις αντιξοότητες, προς όφελος της κοινωνίας,
μέσα από τη δράση του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδας. Στο πλαίσιο αυτό,
περιγράφεται με σαφήνεια η πορεία του ΣΒΒΕ από τις αρχές του εικοστού αιώνα
μέχρι και σήμερα. Εκατό χρόνια προσφοράς προς την βιομηχανία και την κοινωνία
της ευρύτερης περιοχής της Βορείου Ελλάδας, μέσα από τις δράσεις του Συνδέσμου
με γνώμονα τον άνθρωπο – εργαζόμενο, αλλά και την επιχειρηματικότητα. Ο ΣΒΒΕ
αποτέλεσε τον βασικό πυλώνα διασφάλισης σταθερότητας της οικονομίας και της
κοινωνικής συνοχής τα πρώτα 100 χρόνια ζωής του, και προσδοκά να συνεχίσει να
επιτελεί με την ίδια αφοσίωση το έργο του.
A one hundred year route. A transition from the primary sector to the industrialization. An evolution journey, despite adversity, to the benefit of society, through the
actions of Federation of Industries of Northern Greece (FING). In this context, we are
describing the transitional process of Federation of Industries of Northern Greece
from the early twentieth century until today. One hundred years of service to the
industry and the community of the wider region of Northern Greece, through the
actions of the Association having a human-worker and entrepreneurship orientation. FING was the main pillar of stability to safeguard economic and social cohesion from the first 100 years of its existence, and expects to continue performing
with the same dedication.

Φιλμογραφία/Filmography
2006 - Τhe ACGT project
2014 - Οσία Σοφία, η χελιδόνα του Πόντου/Saint Sophia of Pontus
2014 - Η Παναγία της Κλεισούρας /Kleisoura’s Mother Of God
2015 - “19-20-21 Ιουνίου 1913” Η μάχη του Κιλκίς/”19-20-21 June 1913” Kilkis Battle
2015 - ΣΒΒΕ 1915 – 2015: Τα πρώτα εκατό χρόνια/
FING 1915 – 2015: The First One Hundred Years

Σκηνοθεσία-Αφήγηση/Direction-Narration: Δημήτρης
Ζησόπουλος/Dimitris Zisopoulos
Σενάριο/Screenplay: Δημήτρης Ζησόπουλος/
Dimitris Zisopoulos, Γιάννης Σταύρου/Yannis Stavrou
Φωτογραφία-Μοντάζ/Cinematography-Editing:
Γιάννης Ουζούνης/Yannis Ouzounis
Μουσική/Music: Δημήτρης Ζησόπουλος/Dimitris Zisopoulos
Παραγωγός/Producer: Αθανάσιος Κουτσουρίδης/
Athanasios Koutsouridis
Παραγωγή/Production: Οπτικοακουστική Επικοινωνία ΜΕΠΕ
Honeybee /Honeybee Audiovisual
info@honeybee.gr http://www.honeybee.gr
DCP Έγχρωμο-Ασπρόμαυρο/Color-B&W 38’

Δημήτρης
Ζησόπουλος
Dimitris
Zisopoulos
Ελλάδα/Greece
2015

Ντοκιμαντέρ για παιδιά
Docs for kids
Αίθουσα Σταύρος Τορνές (Αποθήκη 1, Λιμάνι)
15-18 Mαρτίου, 9:00-11:00 & 11:00-13:00
Ciné Stavros Tornes (Warehouse 1, Port)
March 15-18, 9:00-11:00 & 11:00-13:00

Το 18ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης – Εικόνες του 21ου αιώνα
παρουσιάζει και φέτος μεγάλου και μικρού μήκους ταινίες τεκμηρίωσης, που
έχουν γυριστεί ειδικά για παιδιά και εφήβους. Οι ταινίες προέρχονται από
την Σουηδία, Δανία, Νορβηγία, Πολωνία, Περού, Ινδία, Μεγάλη βρετανία. Τα
ντοκιμαντέρ θα παιχτούν σε ειδικές προβολές για σχολεία από τη Τρίτη 15 έως
και την Παρασκευή 18 Μαρτίου 2016. Η είσοδος στις προβολές είναι ελεύθερη.

The 18th Thessaloniki Documentary Festival – Images of the 21st Century
presents long and short documentary films made especially for children
and teens. The films come from Sweden, Denmark, Norway, Poland, Peru,
India and United Kingdom. The documentaries comprising the program
will screen at the festival venues from Tuesday 15 to Friday 18 March 2016.
Admission to the screenings is free.

Ντοκιμαντέρ για παιδιά/ Docs for Kids
Doc Market Server ID #124

At Home in the World

Ένα σπίτι στον κόσμο/Et Hjem i Verden

Σ

τη Δανία υπάρχει ένα σχολείο για προσφυγόπουλα από όλο τον κόσμο. Εδώ παρακολουθούν μαθήματα
όσο περιμένουν να εξεταστεί η περίπτωσή τους. Τα περισσότερα έχουν έρθει με τους γονείς τους, μερικά χωρίς αυτούς. Πολλά έχουν βιώσει από πολύ κοντά τον πόλεμο ή τη βία και ζουν με τραύματα. Όλα
τους έχασαν το σπίτι τους. Η ταινία παρακολουθεί μία τάξη για ένα χρόνο και παρουσιάζει ένα τρυφερό
πορτρέτο μιας ομάδας παιδιών που προσπαθούν να προσαρμοστούν, να μάθουν μια καινούργια γλώσσα,
να κάνουν νέους φίλους και να αποκτήσουν ένα νέο σπιτικό στον κόσμο.
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n Denmark there is a school for refugee children from all over the world. Here they are taught
while they wait for their cases to be treated. Most children have arrived with their parents, a few
of them without. Many have experienced war or violence at close range and live with traumas. All
of them lost their home. The film follows a class for a year and creates an intimate portrait of a
group of children when they try to adapt, learn a new language, make new friends and to create a
new home in the world.

A Brave Bunch:

The Uprising Through Children’s Eyes

Οι γενναίοι: Τα παιδιά της
εξέγερσης της Βαρσοβίας/
Fajna Ferajna. Powstanie oczyma dzieci

Σκηνοθεσία-Σενάριο/Direction-Screenplay:
Ανδρέας Κοφόντ/Andreas Koefoed
Παραγωγός/Producer: Sara Stockmann
DCP Έγχρωμο-Ασπρόμαυρο/Color-B&W 92’
Δανία/Denmark 2015

«Ό

ταν ξεκίνησε η Εξέγερση της Βαρσοβίας το
1944, χιλιάδες παιδιά ζούσαν στην πόλη.
Αυτές είναι οι ιστορίες όσων επέζησαν.» Το υβριδικό
ντοκιμαντέρ αφηγείται την ιστορία του ηρωικού και
τραγικού αγώνα των 63 ημερών για την απελευθέρωση της Βαρσοβίας από τη ναζιστική κατοχή κατά τη
διάρκεια του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου από τη σκοπιά
των παιδιών. Μια παρέα παιδιών ανακαλύπτει ένα
ημερολόγιο από την Εξέγερση της Βαρσοβίας. Στην
προσπάθειά τους να βρουν τον ιδιοκτήτη του, πηγαίνουν στο Μουσείο της Εξέγερσης. Χάρη στη μαγεία
του ημερολογίου, συναντούν τους συνομηλίκους τους
από το 1944 που γλίτωσαν από την ολοκληρωτική
καταστροφή της πόλης τους και τη σφαγή των κατοίκων της από τους Ναζί.

“W

Σκηνοθεσία/Direction: Τόμας Στάνκιεβιτς/Tomasz Stankiewicz Σενάριο/Screenplay: Tomasz Stankiewicz, Monika Kowaleczko-Szumowska Παραγωγός/Producer: Monika Kowaleczko-Szumowska, Zofia
Pregowska HDCam Έγχρωμο-Ασπρόμαυρο/Color-B&W 29’
Πολωνία/Poland 2015

hen the Warsaw Uprising started in
1944, thousands of children lived in the
city. Here are the stories of those who survived.”
Hybrid documentary by Tomas Stankiewicz tells
a story of a heroic and tragic 63-day struggle
to liberate Warsaw from Nazi German occupation during World War II from a perspective of
children. A group of kids finds a diary from the
Warsaw Uprising. Trying to find its former owner,
they go to the Museum of Warsaw Uprising.
Thanks to the magic of the diary, they meet their
agemates from 1944 who survived the complete
destruction of their city and the Nazis’ slaughter
of its inhabitants.

Ντοκιμαντέρ για παιδιά/ Docs for Kids
Doc Market Server ID #550

Dancing for You

Χορεύω για σένα/Dand vor livet

Η

12χρονη Βίλντε θέλει να γίνει η πρώτη γυναίκα πρωταθλήτρια του χορού «Halling» – ενός παραδοσιακού ανδρικού χορού. Η μεγαλύτερη πρόκληση γι’ αυτήν δεν είναι ο διαγωνισμός, αλλά το ότι
είναι σίγουρη πως η δύναμή της και το πάθος της για τον χορό και τη ζωή θα βοηθήσουν τον αγαπημένο
της παππού να καταπολεμήσει τον καρκίνο.

Σκηνοθεσία/Direction: Έρλεντ Ε. Μο/Erlend E. Mo
Παραγωγός/Producer: Anita Rehoff Larsen HDCam
Έγχρωμο/Color 29’ Νορβηγία/Norway 2015

V

ilde (12) wants to be the first female “Halling” folk dance champion. A traditional dance for men
only. Her greatest challenge isn’t the competition – she’s convinced that her strength and passion
for dance and life are helping her beloved grandfather to win his fight against cancer.
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Earth’s Children

Ν

ωρίς το πρωί, ο νεαρός Χόρχε ξεκινάει να μαζέψει μπανάνες με επιδέξιες κινήσεις. Αφού
τις βράσουν, είναι ώρα για πρωινό. Έπειτα, ο Jorge
και οι φίλοι του τριγυρίζουν ελεύθεροι στην πυκνή
βλάστηση που περιβάλλει το σπίτι τους – σκαρφαλώνουν, διασκεδάζουν, τραγουδούν τραγούδια
της συγκομιδής και πλατσουρίζουν στα νερά του
Αμαζόνιου. Μέσα από τα μάτια των παιδιών, αυτές
οι καθημερινές σκηνές εξιστορούν την ήρεμη ζωή
μιας κοινότητας ιθαγενών μέσα στο πρωτόγονο
περιβάλλον τους. Εδώ όλοι βοηθούν στην παραγωγή των τροφών. Δεν μένει μεγάλο περίσσευμα
για πούλημα, αλλά, έτσι κι αλλιώς, τα χρήματα δεν
φαίνεται να είναι πολύ σημαντικά.

E

arly in the morning, young Jorge sets off to
harvest bananas, making every blow count.
When boiled, it’s time for breakfast. After that,
Jorge and his friends are free to wander the lush
vegetation that surrounds their home – climbing,
having fun, singing harvest songs and splashing
about in the headwaters of the Amazon. Seen
through the eyes of children, these everyday
scenes describe the peaceful lives of an indigenous village community in the midst of their
primeval environment. Here, everyone helps to
grow food. There’s not much left over to sell, but
money wouldn’t appear to be the most important thing anyway.

Doc Market Server ID #553

Σκηνοθεσία/Direction: Διέγο Σαρμιέντο/Diego
Sarmiento Σενάριο/Screenplay: Jorge Tapullima,
Alvaro Sarmiento Παραγωγός/Producer: Álvaro
Sarmiento HD Έγχρωμο/Color 14’
Περού/Peru 2014

The Fencing Champion

Ο πρωταθλητής της ξιφασκίας/
Fægtemesteren

Ο

Ρούμπεν είναι από τους καλύτερους ξιφομάχους της λέσχης. Aυτή τη σεζόν έχει να αντιμετωπίσει
κάποιους από τους πιο ταλαντούχους ξιφομάχους στην Ευρώπη. Είναι πολύ σημαντικό για εκείνον,
και πρέπει να βρει τη δύναμη να ξεπεράσει το άγχος του και να ελέγξει το θυμό του. Η καλύτερή του
φίλη, η Μαρί, είναι και εκείνη ξιφομάχος, και παράλληλα με το δράμα που εκτυλίσσεται μέσα στον αγωνιστικό χώρο, ξεδιπλώνεται μια ακόμα μεγαλύτερη ιστορία για τη φιλία ενός αγοριού και ενός κοριτσιού
στα πρώιμα εφηβικά τους χρόνια.

Σκηνοθεσία/Direction: Σίμον Λέρενγκ Βίλμοντ/
Simon Lereng Wilmont Παραγωγός/Producer:
Monica Hellström HD Έγχρωμο/Color 28’
Δανία/Denmark 2014

R

uben is one of the best fencers in the club. This season he has to face some of the toughest and most
talented fencers in Europe. A lot is a stake for Ruben and he has to find the strength within himself
to overcome his anxiety and control his temper. Ruben’s best friend Marie is fencing too, and alongside
the drama that is played out on the fencing piste, an even greater story is unfolding about a friendship
between a boy and a girl in their early teens.
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Τα παιδιά της γης/Hijos de tierra

Ντοκιμαντέρ για παιδιά/ Docs for Kids
Doc Market Server ID #275

Home Sweet Home

Σπίτι μου, σπιτάκι μου

Η
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Σαλιμά είναι μία προσφυγοπούλα από τη
Μιανμάρ και ζει στη Μαλαισία από νεογέννητο.
Ο πατέρας και η μεγαλύτερη αδελφή της έφυγαν
για τη Δανία όταν εκείνη ήταν μόλις ενός έτους και
μένει με τη θεία της στη Μαλαισία από τότε που η
μητέρα της ξαναπαντρεύτηκε έναν βίαιο άντρα. Η
Σαλιμά είναι δέκα ετών όταν της δίνεται η ευκαιρία να
ξανασμίξει με τον πατέρα της. Η ταινία ξεκινά λίγες
ημέρες πριν επιβιβαστεί ολομόναχη στο αεροπλάνο
και πετάξει για μια εντελώς διαφορετική κουλτούρα,
για να μάθει μία καινούργια γλώσσα και να αρχίσει να
πηγαίνει σχολείο, κάτι που δεν έχει ξανακάνει ποτέ.
Η ταινία ακολουθεί για δύο χρόνια τη Σαλιμά στην
πρόοδο και τα πράγματα που ανακαλύπτει μέχρι
την ημέρα που πηγαίνει στην κατασκήνωση με την
καινούργια τάξη της στη Δανία. Μία έννοια που δεν
είχε ξανακούσει ποτέ, αλλά η οποία την ενθουσιάζει
τόσο όσο και την υπόλοιπη ομάδα.

S

alimah is a refugee from Myanmar and has
been living in Malaysia since she was newborn.
Her father and her older sister fled to Denmark
when she was only one year old and she has
been staying with her aunt in Malaysia since her
mother got remarried to a violent man. Salimah
is 10 years old when she gets the chance to be
reunited with her father. The film starts just a
few days before she will have to take the plane
all alone and move to a totally different culture,
to learn a new language and to start attending
school, which she has never tried before. The
film follows Salimah through two years in all her
progress and her new discoveries until the day
arrives where she goes to camp school with her
new Danish class. A concept she had never heard
about before but that gets her just as excited as
the rest of the group.

Σκηνοθεσία/Direction: Κατρίνε Φιλπ/Katrine
Philp Παραγωγός/Producer: Katrine Sahlstrøm
DCP Έγχρωμο/Color 25’
Δανία/Denmark 2015

Jungle Sisters

Οι αδελφές της ζούγκλας

Η

Doc Market Server ID #313

ιστορία δύο κοριτσιών από ένα χωριό, της Βhanu
και της Bhuntu, που η μύησή τους στον κόσμο της
εργασίας γίνεται υπό την επίβλεψη της Orlanda, αδελφή
της σκηνοθέτριας. Η Orlanda εργάζεται σε μια εταιρεία
που παρέχει εργαζόμενους σε εργοστάσια υφασμάτων.
Καθώς η Bhanu και η Bhuntu ταξιδεύουν στην πόλη για
να βάλουν το λιθαράκι τους στο φιλικό προς τις επιχειρήσεις μέλλον της Ινδίας, η πραγματικότητα της ζωής
στο εργοστάσιο φέρνει τις τρεις γυναίκες αντιμέτωπες
με ζητήματα που αφορούν την κοινωνική δικαιοσύνη,
την οικογενειακή αφοσίωση και το ρόλο της εταιρικής
ευθύνης.

T

he story of two village girls, Bhanu and Bhuntu,
whose induction into the working world is overseen
by Orlanda, Ruthven’s sister. Orlanda works with a company that places girls into textiles factories to produce
clothes. As Bhanu and Bhuntu travel to the city to take
their places as part of India’s business-friendly future,
the reality of life on the factory floor forces all three of
them to face questions of social justice, family loyalty
and the role of corporate responsibility.

Σκηνοθεσία-Σενάριο-Παραγωγός/Direction-Screenplay-Producer: Χλόη Ρούθβεν/Chloe
Ruthven HD Έγχρωμο/Color 80’
Ινδία-Μεγ. Βρετανία/India-UK 2015

Ντοκιμαντέρ για παιδιά/ Docs for Kids
Doc Market Server ID #552

Ruth

Ρουθ

Η

Σουηδέζα μαζορέτα Ρουθ επελέγη μέλος της ομάδας «Twisters» που θα λάβει μέρος στο
εθνικό πρωτάθλημα μαζορετών. Της αρέσει να συμμετέχει στη συγκεκριμένη ομάδα για
τη σωματική άσκηση και το ομαδικό πνεύμα, αλλά δυσκολεύεται να αντιμετωπίσει τις προκαταλήψεις που υπάρχουν για το άθλημά της. Η οικογένειά της είναι διχασμένη ως προς την
επιλογή της, αλλά τελικά τη στηρίζει απόλυτα στην πορεία της για το εθνικό πρωτάθλημα.
Σκηνοθεσία-Direction/Σενάριο-Screenplay: Χάνα
Χέιλμπορν/Hanna Heilborn/Παραγωγός/Producer: Malin
Hüber HD Έγχρωμο/Color 28’ Σουηδία-Δανία-Νορβηγία/
Sweden-Denmark-Norway 2015

S

wedish cheerleader Ruth has been selected for the competing team within the club
“Twisters.” She loves cheerleading for its physical demands and great team spirit,
but struggles with prejudices toward her sport. Ruth's family is ambivalent towards
her choice of sport, but fully support her on her way to the national championships.
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Στο σχολείο

Ο

ενδεκάχρονος Γιαρζάρ δεν θέλει τίποτε άλλο
παρά να πάει σχολείο. Ωστόσο, καθώς μεγαλώνει
στη φτωχή επαρχία ενώ ο πατέρας είναι απών και η
μητέρα του σκοτώνεται στη δουλειά, ο Γιαρζάρ είναι
απαραίτητος στο σπίτι, για να πιάνει χέλια και να τα
πουλά στην αγορά, αλλά και για να δουλεύει στους
ορυζώνες. Βάζει στην άκρη όσα κυάτ (σ.σ. το νόμισμα
της Μιανμάρ) μπορεί προκειμένου να πετύχει τον
στόχο του, ακόμα κι όταν ο κόπος του γίνεται διπλάσιος όταν ο μικρός του αδελφός ανακοινώνει πως
θέλει κι αυτός να πάει στο σχολείο. Ώσπου έρχεται η
καταστροφή και η οικογενειακή τους καλύβα γκρεμίζεται από έναν κυκλώνα. Η ταινία είναι βασισμένη
σε πραγματικές ιστορίες παιδιών που συνάντησε ο
σεναριογράφος στο απομονωμένο χωριό του Απγιαούκ, όπου εκτυλίσσεται η ιστορία – εκεί, όπου η

εκπαίδευση παίζει βασικό ρόλο στην προσπάθεια για
καταπολέμηση της φτώχειας για την επόμενη γενιά.
leven-year-old Yarzar wants nothing more than
to go to school. But growing up in rural poverty
with an absentee father and a mother who works
her fingers to the bone, Yarzar is needed at home
to catch eels to sell at market and to work in the
paddy fields. He saves every kyat he can to achieve
his dream, doubling his efforts when his little brother
announces that he wants to go to school too. But
disaster strikes when the family's hut is hit by a
cyclone. The film is inspired by the real-life children
the screenwriter encountered in the remote village
of Apyauk where the story is set – where education
plays an essential role in helping to try and combat
poverty in the next generation.

E

Σκηνοθεσία/Direction: Σου Μου Ονγκ/Soe
Moe Aung Σενάριο/Screenplay: Su Su Hlaing
Παραγωγός/Producer: Shin Daewe
Mpeg4 file Έγχρωμο/Color 16’ ΜιανμάρΓερμανία/Myanmar-Germany 2015

Doc Market Server ID #551

Varicella

Βαριτσέλα

Δ
Σκηνοθεσία/Direction: Βίκτορ Κοσακόφσκι/
Viktor Kossakovsky/ Παραγωγός/Producer: Anita
Rehoff Larsen & Tone Grøttjord-Glenne
HD Έγχρωμo/Color 25’ Νορβηγία-ΔανίαΣουηδία/ Norway-Denmark-Sweden 2015

ύο ταλαντούχες αδελφές, η Νάστια, δεκατριών,
και η Πολίνα, εφτά, φοιτούν στη σπουδαιότερη
ακαδημία ρωσικού μπαλέτου αφού επελέγησαν μεταξύ 5500 παιδιών. Ένα πορτρέτο της γεμάτης τρυφερότητα και εμπιστοσύνη σχέσης των δύο αδελφών,
που μοιράζονται ένα μεγάλο όνειρο: να γίνουν σολίστες του μπαλέτου, πλήρως αφοσιωμένες στο εξάωρο
καθημερινό τους πρόγραμμα στην ακαδημία.

T

wo talented sisters Nastia (13) and Polina (7)
study in the most prestigious Academy of Russian ballet after being selected from 5,500 kids.
These portraits the tender and trustful relationship of the sisters, who share one big dream: to
become a soloist ballet dancer. They are fully
devoted to their 6 hours daily training at the
Academy.
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To School

Jon Bang Carlsen/Mark Cousins
Γιον Μπανγκ Κάρλσεν/Μαρκ Κάζινς

Αφιερώματα/Tributes
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Jon Bang Carlsen
Γιoν Μπανγκ Κάρλσεν

Jon Bang Carlsen
Γιoν Μπανγκ Κάρλσεν

Filmography
Φιλμογραφία
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Βiography
Βιογραφικό

Γ

εννήθηκε στο Βέντμπεκ της Δανίας το 1950. Αποφοίτησε από την Εθνική Σχολή Κινηματογράφου της Δανίας το 1976. Από το 1971 έως το 1978 συνεργάστηκε με τη διάσημη δανέζικη θεατρική ομάδα «Solvognen». Έχει δώσει πάρα πολλές διαλέξεις σε κινηματογραφικές σχολές και πανεπιστήμια σε όλη
την Ευρώπη και, πέραν της βασικής επαγγελματικής του ενασχόλησης με τη συγγραφή σεναρίων, τη σκηνοθεσία και την παραγωγή ταινιών, έχει δημοσιεύσει
ποιητικές συλλογές, δοκίμια και ένα μυθιστόρημα. Από τη δεκαετία του 1980 έχει διαδραματίσει εξέχοντα ρόλο στην κινηματογραφική σκηνή της Δανίας και
παραμένει ένας από τους πλέον καινοτόμους δημιουργούς ντοκιμαντέρ της χώρας του. Έχει γράψει και σκηνοθετήσει περισσότερες από σαράντα ταινίες,
ντοκιμαντέρ και μη. Το χαρακτηριστικό υβριδικό στιλ του συνδυάζει τεκμήρια και φανταστικές ερμηνείες και πολλά από τα ντοκιμαντέρ του χαρακτηρίζονται
από δυνατά οπτικά και συμβολικά στοιχεία, παρουσιάζοντας συχνά πορτρέτα συνηθισμένων ή περιθωριακών προσώπων και περίγυρων. Έχει γυρίσει ταινίες
στις ΗΠΑ, στη Γερμανία, στην Ιρλανδία, στη Νότια Αφρική και στη Λετονία. Για τις ταινίες του, έχει τιμηθεί με πολυάριθμα εθνικά και διεθνή βραβεία. Μαζί με
την Ιρλανδή σύζυγό του έχουν τέσσερα παιδιά.

H

e was born in Vedbæk, Denmark in 1950. He graduated from the Danish Film School in 1976. From 1971 to 1978 he worked with the famous Danish
theatre group “Solvognen”. He has lectured extensively at film schools and universities throughout Europe and apart from his main profession of writing,
directing and producing films he has published poetry, essays and a novel. He has played a prominent role on the Danish film scene since the 1980s and remains one of the Denmark’s most innovative documentarists. He has written and directed more than forty films, both documentaries and feature films. The
director’s signature hybrid style combines documentary and fictional interpretations, and many of his documentaries are visually and symbolically powerful,
often staged portraits of ordinary or marginal figures and milieus. He has made films in the United States, in Germany, in Ireland, in South Africa, and in
Latvia (Cats [2014]). He and his Irish wife have four children.

JON BANG CARLSEN -TRIBUTE 18th THESSALONIKI DOCUMENTARY FESTIVAL 2016

1972 .........Stupid Sara (μμ/short)
1974 .........Wounded Knee (μμ/short)
1975 .........The Santa Claus Action (μμ/short)
1975 .........The Lighthouse (μμ/short)
1976 .........Sand upon Roses (μυθοπλασίας/fiction)
1977 .........Jenny
1977 .........En fisker i Hanstholm/A man from Hanstholm (μυθοπλασίας/fiction)
1979 .........En rig mand/A Rich Man (μυθοπλασίας/fiction)
1980 .........Næste stop paradis/Next Stop – Paradise (μυθοπλασίας/fiction)
1981 .........Hotel of the Stars (μυθοπλασίας/fiction)
1981 .........You are beautiful I love you (μυθοπλασίας/fiction)
1983 .........The Controller
1984 .........Phoenix Bird
1984 .........The Long Day
1985 .........Ofelia kommer til byen/Ophelia Comes to Town (μυθοπλασίας/fiction)
1986 .........Before the Guests Arrive (μμ/short)
1987 .........First I Wanted to Find the Truth
1988 .........Time Out (μυθοπλασίας/fiction)
1988 .........Baby Doll (μυθοπλασίας/fiction)
1990 .........Ich bin auch ein Berliner
1993 .........Life Will be Lived
1995 .........Carmen and Babyface (μυθοπλασίας/fiction)
1996 .........It’ s Now or Never
1996 .........How to Invent Reality
1996 .........My Irish diary (μμ/short)
1997 .........Strange Fruit
1997..........Through Irish Eyes (μμ/short)
1999..........Addicted to Solitude
1999..........My African Diary (μμ/short)
2000..........Return to Sender
2001..........Portrait of God
2002..........Zuma the Puma
2004..........En gammel bamses fortælling/The Confessions of an Old Teddy Bear (μμ/short)
2007..........Blinde engle/Blinded Angels
2008..........Purity Beats Everything
2013 .........I kærlighedens navn/Just the Right Amount of Violence (μυθοπλασίας/fiction)
2014..........Cats in Riga (μμ/short)
2015..........Déjà Vu

Μάστερκλας: 15.03.2016/11:00/Παύλος Ζάννας
Masterclass: 15.03.2016/11:00/Pavlos Zannas Theater

Αφιερώματα/Tributes
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1981

Κ

ωμωδία-ντοκιμαντέρ για τους κομπάρσους του Χόλιγουντ και το πώς τα όνειρά τους αντικατοπτρίζουν την κοινωνία στην οποία ζουν. Η ταινία εκτυλίσσεται σε ένα παλιό ξενοδοχείο στο κέντρο του
Χόλιγουντ, ερείπιο μέσα και έξω, που διατηρεί όμως κάποια ίχνη από την κομψότητα του παρελθόντος.
Μέχρι τις αρχές του 1960, το ξενοδοχείο Montecito στη λεωφόρο Franklin ήταν το μέρος που επέλεγαν
για να μείνουν οι αστέρες του Μπρόντγουεϊ όταν έρχονταν από τη Νέα Υόρκη για κάποια ταινία. Αλλά οι
αστέρες αυτοί εξαφανίστηκαν και στα δωμάτιά τους στο ξενοδοχείο μένουν τώρα άνθρωποι που ονειρεύονται ότι είναι σταρ: κομπάρσοι, πόρνες, προαγωγοί, ανήσυχοι ονειροπόλοι έχουν ξεμείνει όλοι μαζί
σε ένα ξενοδοχείο, με ένα ασανσέρ στα τελευταία του, που τους τρελαίνει σιγά σιγά.

A

documentary comedy about extras in Hollywood and how their dreams reflect the society they live
in. The film’s stage is an old hotel in the middle of Hollywood. Dilapidated inside as well as outside,
but the passing of time hasn’t eradicated all traces of an elegant past. Until the beginning of the ‘60s
the Stars from Broadway lived in Montecito Hotel on Franklin Avenue when they flew in from New York
to film. But the Stars have disappeared and those who dream about being Stars have moved into their
hotel rooms, the extras, the hookers, the pimps, the restless dreamers stuck in a hotel with a dying elevator that slowly drives them crazy.

Σκηνοθεσία-Σενάριο/Direction-Screenplay:
Jon Bang Carlsen
Φωτογραφία-Cinematography:
Alexander Gruszynski
Μοντάζ-Editing: Anders Refn
Ήχος/Sound: Niels Bokkenheuser
Μουσική/Music: Tennyson Stephens

Παραγωγός/Producer: Jon Bang Carlsen
Παραγωγή/Production: Danish Film Institute
ProRes Έγχρωμο/Color 59’
Παγκόσμια εκμετάλλευση/World Sales
Danish Film Institute, Denmark T. +45 33 743 400
dfi@dfi.dk www. dfi.dk

Hotel of
the Stars

Ξενοδοχείο
αστέρων
Δανία/Denmark

Jon Bang Carlsen
Γιoν Μπανγκ Κάρλσεν

Phoenix Bird
Το πουλί του
Φοίνικα/
Fugl Fønix

1984

Σ

t a so-called survival school in the USA people are trained in the use of arms, close combat, ambush
etc. James Jarrett, the head of the school and the main character of the film, has been a soldier in
Vietnam, FBI agent and involved in CIA. He is convinced that everybody will fight against everybody
if the world is hit by a nuclear war or if society is destroyed in some other way.

World Sales/Παγκόσμια εκμετάλλευση
Danish Film Institute, Denmark T. +45 33 743 400
dfi@dfi.dk www. dfi.dk

Addicted to Solitude
Εθισμένες στη μοναξιά

Δανία/Denmark

Δ

ήλωση του σκηνοθέτη: «Ταξίδεψα στη Νότια Αφρική
για να βρω μια οικογένεια λευκών που ζούσε σε
ένα άγονο αγρόκτημα. Ήθελα να κινηματογραφήσω
πώς αντιμετώπιζαν τη νέα εποχή της ισότητας μετά την
πτώση του Απαρτχάιντ. Μόνο που πολύ γρήγορα έχασα
τον δρόμο μου... Αντ’ αυτού, η ταινία έγινε μια ιστορία
για δύο πολύ διαφορετικές γυναίκες που βίωσαν αμφότερες μια τραγική απώλεια μέσα σε μια λευκή κοινότητα
που δεν έβλεπε με πολύ καλό μάτι το μέλλον. Οι δύο
γυναίκες άντλησαν δύναμη ξεπερνώντας την απώλεια
για να αντιμετωπίσουν το μέλλον. Οι ιστορίες τους μού
έδειξαν ένα πιθανό πεπρωμένο για τη λευκή φυλή. “Αν
δεν έχεις αγάπη, γίνεσαι απάνθρωπος”, λέει μια γυναίκα
στην ταινία... Το ίδιο ισχύει και για τους πολιτισμούς.»

D

irector’s Statement: “I traveled to South Africa to find
a white family living on a desolate farm. I wanted to
film how they faced the new days of equality after the fall
of Apartheid. But I soon lost my way both on the endless
roads and in my mind. Instead the film became a story
about two very different women who both experienced
a tragic loss in the midst of a white community not too
fond of the future. Both women gained strength from
overcoming the loss to face tomorrow. Their life stories
reminded me of a possible destiny for the white tribe in
black Africa. ‘If you have no love you’re going to be cruel’
a woman says in the film...That goes for cultures as well.”

1999
Σκηνοθεσία-Σενάριο-Φωτογραφία/Direction-Screenplay-Cinematography:
Jon Bang Carlsen
Μοντάζ/Editing: Haley Morris-Hohls
Μουσική/Music: Frederic Chopin,
Johan Strauss
Παραγωγός/Producer: Jon Bang Carlsen
Παραγωγή/Production: C&C Productions,
Denmark T. +45 20150 567
jon.bang.carlsen@mail.dk
www. jonbangcarlsen.com

Συμπαραγωγή/Co-production: Danish Film
Institute, Denmark & Migma Film AB, Sweden
& Kinoproductions Oy, Finland
ProRes Έγχρωμο/Color 60’
Παγκόσμια εκμετάλλευση/World Sales
Danish Film Institute, Denmark
T. +45 33 743 400
dfi@dfi.dk
www.dfi.dk
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A

Σκηνοθεσία-Σενάριο/Direction-Screenplay:
Jon Bang Carlsen
Φωτογραφία/Cinematography:
Alexander Gruszynski
Μοντάζ/Editing: Anders Refn
Ήχος/Sound: Peter Witt
Παραγωγός/Producer: Ebbe Preisler
Παραγωγή/Production: Statens Filmcentral,
Denmark & Ebbe Preisler Film, Denmark
ProRes Έγχρωμο/Color 50’
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ε μια «σχολή επιβίωσης» –όπως την ονομάζουν– στις ΗΠΑ, ο κόσμος εκπαιδεύεται στη χρήση
όπλων, τη μάχη σώμα με σώμα, τις ενέδρες κ.λπ. Ο Τζέιμς Τζάρετ, διευθυντής της σχολής και βασικός ήρωας της ταινίας, πολέμησε στο Βιετνάμ, υπήρξε πράκτορας του FBI και είχε σχέσεις με τη ΣΙΑ.
Είναι πεπεισμένος ότι όλοι θα πολεμήσουν εναντίον όλων αν ξεσπάσει πυρηνικός πόλεμος στον κόσμο
ή αν η κοινωνία καταστραφεί με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Δανία/Denmark

Αφιερώματα/Tributes

Portrait
of God

Πορτρέτο
του Θεού/
Portraet af Gud
Δανία/Denmark
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Σκηνοθεσία-Σενάριο-Φωτογραφία/DirectionScreenplay-Cinematography:
Jon Bang Carlsen
Μοντάζ/Editing: Molly Malene Stensgaard
Μουσική/Music: Jan Garbarek
Παραγωγός/Producer: Jon Bang Carlsen
Παραγωγή/Production: C&C Productions,
Denmark
ProRes Έγχρωμο-Ασπρόμαυρο/
Color-B&W 75’
Παγκόσμια εκμετάλλευση/World Sales
C&C Productions, Denmark T. +45 201 50567
jon.bang.carlsen@mail.dk www.jonbangcarlsen.com

2001

Σ

αν ιδιωτικός ντετέκτιβ, ο σκηνοθέτης ακολουθεί τα ίχνη του πιο «περιζήτητου» προσώπου των ημερών
μας, δηλαδή του Θεού. Ο σκηνοθέτης δυσκολεύεται να βρει την πίστη μέσα του κι έτσι την αναζητεί
στον περίγυρό του· αρχικά μέσα στο σπίτι του στις ακτές της Αφρικής όπου ζει με τους δύο γιους του,
και στη συνέχεια στην ευρύτερη κοινωνία της Νότιας Αφρικής. Πιο κοντά στο Θεό νιώθει όταν επισκέπτεται τις φυλακές Πόλσμοορ του Κέιπ Τάουν, όπου οι έγκλειστοι βρίσκουν παρηγοριά στη θρησκεία.

I

n the style of a private detective the director sets off to track down the most wanted person of our
time, i.e. God. The director has difficulty in finding faith and therefore seeks in it his immediate
surroundings, initially in the framework of his house on the coast of Africa, where he has settled
with his two young sons, and then in the midst of South African society. He comes closest to God on
his visits to the huge Pollsmoor penitentiary, Cape Town, where the inmates find solace in religion.

Cats in Riga

Γάτες στη Ρίγα
Λετονία/Latvia

Τ

2014
Σκηνοθεσία-Σενάριο-Μοντάζ/DirectionScreenplay-Editing: Jon Bang Carlsen
Φωτογραφία/Cinematography:
Valdis Celmins
Μοντάζ/Editing: Molly Malene Stensgaard
Ήχος/Sound: Arvids Celmalis,
Aleksandrs Vaicahovskis
Παραγωγός/Producer: Antra Gaile

Παραγωγή/Production:
Mistrus Media Ltd., Latvia
ProRes Έγχρωμο/Color 17’

Παγκόσμια εκμετάλλευση/ World Sales
Mistrus Media Ltd., Latvia T. +371 67 313 314
birojs@mistrusmedia.lv www.mistrusmedia.lv

ο να επικεντρώνεται κανείς σε ένα άλλο πλάσμα,
εκτός του ανθρώπου, είναι απόλαυση. Ένα
πλάσμα που δεν δίνει δεκάρα για το νόημα της
ζωής, την ίδια ώρα που όλη η αναταραχή που χαρακτηρίζει τον άνθρωπο είναι ακόμη εκεί: η πολεμοχαρής φύση του, η επιτήδευση, η επιθυμία για
ικανοποίηση. Οι πρωταγωνιστές της ταινίας είναι
ωραίοι εραστές, αλαζονικοί δολοφόνοι, σοβαροί
υπναράδες. Και κανένας δεν παίζει πιάνο καλύτερα
από μια γάτα που περπατά πάνω στα πλήκτρα ενός
ξεχαρβαλωμένου πιάνου στη Ρίγα της Λετονίας.

F

ocusing on another creature than man is a
pleasure. A creature who don't give a shit about
the meaning of life while in the background all the
turmoil of man is still there, the warmongering,
the pretentiousness, the eagerness to please. The
protagonists are beautiful lovers, arrogant killers,
serious sleepers. And nobody plays the grand piano
better than a cat walking down a dilapidated keyboard in Riga, Latvia.

Jon Bang Carlsen
Γιoν Μπανγκ Κάρλσεν
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Déjà Vu
Δανία/Denmark
Σκηνοθεσία-Σενάριο-Αφήγηση-Φωτογραφία/
Direction-Screenplay-Narration-Cinematography:
Jon Bang Carlsen
Μοντάζ/Editing: Molly Stensgaard
Ήχος/Sound: Henrik Langkilde
Παραγωγοί/Producers:
Jon Bang Carlsen & Marianne Christensen
Παραγωγή/Production: C&C Productions,
Denmark
T. +45 2015 0567 jon.bang.carlsen@mail.dk
www.jonbangcarlsen.com
DCP Έγχρωμο-Ασπρόμαυρο/Color-B&W 85’
Παγκόσμια εκμετάλλευση/World Sales
Danish Film Institute, Denmark T. + 45 33 743400
dfi@dfi.dk www.dfi.dk

Σ

ε ποιο βαθμό μπορεί ένας σκηνοθέτης να παραμείνει αντικειμενικός και ανώνυμος, καθώς κρύβεται
πίσω από την κάμερα; Ο Δανός σκηνοθέτης γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι οι επιλογές που κάνει
στις ταινίες του δεν είναι τυχαίες. Πολλά αποσπάσματα του έργου του δείχνουν ότι τα γεγονότα που
σημάδεψαν την προσωπική του ζωή είχαν μεγάλο αντίκτυπο στη δουλειά του. Στην πραγματικότητα,
φαίνεται να χρησιμοποιεί εικόνες που γνωρίζει καλά. Αυτό είναι μια αποκάλυψη για τον συγκεκριμένο
σκηνοθέτη, που θεωρούσε ότι θα μπορούσε να μείνει αντικειμενικός και αόρατος. Θέματα όπως η
αμφισβήτηση της πίστης του, η φυγή του πατέρα του και οι εντυπώσεις από μια ανέμελη παιδική
ηλικία επανέρχονται ξανά και ξανά στο πολύπλευρο έργο του. Την ώρα που μας δείχνει μεμονωμένες
σκηνές, ο σκηνοθέτης σχολιάζει τις εικόνες και στοχάζεται πάνω στη ζωή και στο έργο του. Σε αυτήν
την αυτοβιογραφική εξέταση του ιδίου, που εκτείνεται σε περισσότερες από 40 ταινίες διαφόρων
ειδών, το έργο του είναι ένα συγκινητικό φωτογραφικό άλμπουμ.

T

o what extent does a director stay objective and anonymously hidden behind the camera? The
Danish director knows for sure that the choices he makes in his films aren’t accidental. Several
excerpts from his own work show that events in his personal life have a major influence on his work.
In fact, he appears to be using images that he recognizes in particular. It’s a revelation for this filmmaker, who used to think he could stay objective and invisible. Topics such as doubting his faith,
his runaway father and impressions from a carefree childhood are recurring themes in his diverse
oeuvre. Showing us individual scenes, the director comments in voice-over on the images and muses
about his life and work. In this autobiographical self-examination that spans over 40 films in several
genres, his work is a moving photo album.
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Mark Cousins
Mαρκ Κάζινς
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Β

ορειοϊρλανδός σκηνοθέτης, συγγραφέας και επιμελητής που ζει και εργάζεται στη Σκωτία. Ξεκίνησε κάνοντας ταινίες για την τηλεόραση σχετικά με τον
νεοναζισμό, τον Ίαν Χάμιλτον Φίνλεϊ και τον ιρανικό κινηματογράφο. Στη συνέχεια, στις αρχές της δεκαετίας του 1990, ανέλαβε τη διεύθυνση του Διεθνούς
Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Εδιμβούργου. Μαζί με τον Ρόμπερτ Κάρλαϊλ και τον Ίρβιν Γουέλς, ο Κάζινς είναι ένας από τους διευθυντές της εταιρείας παραγωγής 4Way Pictures. Το 2004 έγραψε το βιβλίο The Story of Film, το οποίο εκδόθηκε σε Ευρώπη, Αμερική, Κίνα, Μεξικό, Βραζιλία και Ταϊβάν. Όπως έγραψαν
οι Times, είναι «με διαφορά το καλύτερο βιβλίο που έχουμε διαβάσει για τον κινηματογράφο». Ο Κάζινς προσάρμοσε το βιβλίο σε μία ταινία διάρκειας 930
λεπτών, το The Story of Film: An Odyssey, η οποία προβλήθηκε σε σημαντικά διεθνή φεστιβάλ κινηματογράφου (όπως τα φεστιβάλ του Βερολίνου, του Τέλιουραϊντ και του Τορόντο, μεταξύ άλλων) και σε κέντρα τέχνης όπως το Walker στη Μινεάπολη, το Bozar στις Βρυξέλλες και το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης στη
Νέα Υόρκη. Ο Κάζινς έχει διατελέσει προσκεκλημένος επιμελητής σε κινηματογραφικά φεστιβάλ σε όλο τον κόσμο, είναι Επίτιμος Διδάκτωρ Κινηματογράφου
στο Πανεπιστήμιο της Γλασκόβης και Επίτιμος Doctor of Letters στα Πανεπιστήμια του Εδιμβούργου και του Στέρλινγκ. Αυτήν την περίοδο επιμελείται έναν
κύκλο ταινιών για το Ρουμανικό Πολιτιστικό Ινστιτούτο στο Λονδίνο και μια ταινία «shame musical», το Stockholm my Love, όπου πρωταγωνιστεί η Νένε Τσέρι,
σε συνεργασία με τον διευθυντή φωτογραφίας Κρίστοφερ Ντόιλ. Ο Κάζινς έκανε τη σκηνοθεσία και έγραψε τους στίχους για τα τραγούδια. Επιπλέον, μόλις
ολοκλήρωσε το Bigger than The Shining, ένα μυστικό πρότζεκτ το οποίο προβάλλεται σε φεστιβάλ κινηματογράφου μόνο αν δημοσιεύσουν απλώς το όνομά
του και δεν δώσουν καμία περιγραφή γι’ αυτό και σχεδιάζει το μεγαλύτερο έργο της καριέρας του. Επίσης, κάποτε έντυσε με φωνητικά ένα χορευτικό τραγούδι
drum’ n’ bass για την ταινία Η μαμά και η πουτάνα, του αρέσει να χορεύει και να οδηγεί το τροχόσπιτό του.

H

e is a Northern Irish filmmaker, writer and curator living and working in Scotland. He started by making films for TV about neo-Nazism, Ian Hamilton
Finlay and the cinema of Iran. Then, in the early 90’s he became director of the Edinburgh International Film Festival. Together with Robert Carlyle and
Irvine Welsh, Cousins is a director of the production company 4Way Pictures. His 2004 book The Story of Film, was published in Europe, America, China, Mexico,
Brazil and Taiwan. The Times said of it “by some distance the best book we have read on cinema.” Cousins adapted the book into a 930 minute film, The Story
of Film: An Odyssey which played in major international film festivals (Berlin, Telluride, Toronto, among others), and at art centres such as the Walker in Minneapolis, Bozar in Brussels, and the Museum of Modern Art in New York. Cousins has been guest curator at film festivals around the world, is Honorary Professor of Film at the University of Glasgow and Honorary Doctor of Letters at the Universities of Edinburgh and Stirling. Cousins is currently curating a season
of films for the Romanian Cultural Institute in London, and editing a “shame musical” film, Stockholm my Love, which stars Neneh Cherry, which is also shot
by Doyle. Cousins directed it, and wrote the lyrics to the songs. He has just completed Bigger than The Shining, a secret project which is showable by film
festivals if they publish its name only, and don’t describe it in any way, and is planning his biggest project yet. He once recorded the voice for a drum’ n’ bass
dance track about the film La Maman et la putain, likes to dance and drive his campervan.
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1990................Gulf War: Scottish Eye
1993................Another Journey by Train (συν-σκηνοθεσία/co-direction: Mark Forrest)
1996................Ian Hamilton Finlay
1996................I Remember IKWIG
1997-2001 ......Scene by Scene (TV)
2005................Cinema Iran
2005................On the Road with Kiarostami
2008................New Ten Commandments: Kenny Richie (συν-σκηνοθεσία/co-direction: Irvine Welsh, μμ/short)
2008................New Ten Commandments: 8 1/2 (συν-σκηνοθεσία/co-direction: Tilda Swinton, μμ/short)
2009................The First Movie (w/d/dp, 81 m, 2009)
2011................The Story of Film: An Odyssey
2012................What is this Film Called Love?
2013................Dear Georges Melies (μμ/short)
2013................Here be Dragons
2013................A Story of Children and Film
2014................Homeless and The Wind in the Trees
2014................The Big Shave Backwards (μμ/short)
2014................Life May Be (συν-σκηνοθεσία/co-direction: Mania Akbari)
2014................The Oar and the Winnowing Fan (μμ/short x 4)
2014................6 Desires: DH Lawrence and Sardinia
2014................Dear John Grierson
2015................Your Eyes Flash Solemnly with Hate (μμ/short)
2015................I am Belfast
2015................Atomic: Living in Dread and Promise
2016................Stockholm My Love
2016................Bigger than The Shining
2016................Eisenstein on Lawrence (μμ/short)

Filmography
Φιλμογραφία

Αφιερώματα/Spotlight

232

2009

ΜΑΡΚ ΚΑΖΙΝΣ -SPOTLIGHT 18ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2016

Έ

νας φόρος τιμής στο σθένος της παιδικής φαντασίας. Όταν ο σκηνοθέτης και το συνεργείο του
ταξιδεύουν στο Γκόπταπα, ένα μικρό κουρδικό χωριό στο βόρειο Ιράκ που καταστράφηκε από το
καθεστώς του Σαντάμ Χουσεΐν, συναντούν παιδιά που το μόνο που έχουν γνωρίσει είναι ο πόλεμος και
δεν έχουν καμία εμπειρία από τη μαγεία του σινεμά. Οι συντελεστές της ταινίας έραψαν μία οθόνη από
σεντόνια και έβαλαν μπρος μια μηχανή προβολής, στήνοντας έτσι στη στιγμή έναν κινηματογράφο που
παίζει κλασικές παιδικές ταινίες στο κέντρο του χωριού. Αλλά η αληθινή μαγεία γεννιέται όταν τα παιδιά
παίρνουν κάμερες και γυρίζουν τις δικές τους ταινίες, που σφύζουν από τον θαυμασμό και την απεριόριστη φαντασία τους. Οι ταινίες αυτές είναι το πραγματικό δώρο αυτού του ντοκιμαντέρ, το εισιτήριο
για να δει κανείς ένα διαφορετικό Ιράκ και τον κόσμο μέσα από το παιδικό βλέμμα που μεταμορφώνει
τα πάντα. Η ταινία αποκαλύπτει τη δύναμη του κινηματογράφου να μαγεύει και να εμπνέει, ακόμη και
μέσα στην αιματοχυσία του πολέμου.

A

tribute to the imaginative resilience of children. When filmmaker Mark Cousins and his crew travel
to Goptapa, a small Kurdish Village in Northern Iraq devastated by Saddam Hussein's regime, they
discover children who have known nothing but war their entire lives and have never experienced the
magic of cinema. The filmmakers sew together a movie screen from old sheets and set up a projector,
instantly creating a movie theater that plays children's classics in the village center. But the real magic
happens when the children receive Flip camcorders and create their own movies filled with a child's
wonder and boundless imagination. The resulting films are the true gift of this documentary; they are
tickets to see a different Iraq, and the world, through a child's transformative eyes. The film conveys the
power of cinema to enchant and inspire, even amidst the bloodshed of war.
Σκηνοθεσία-Σενάριο-Αφήγηση-Φωτογραφία/
Direction-Screenplay-NarrationCinematography: Mark Cousins
Μοντάζ/Editing: Timo Langer
Μουσική/Music: Melissa Hui
Παραγωγοί/Producers: Gill Parry, Trish Dolman
Παραγωγή/Production: Connect Film, UK
T. +44 131 661 1975 & Screen Siren Pictures,
Canada T. +1 604 687 7591

www.screensiren.ca
DCP Έγχρωμο/Color 77’
Παγκόσμια εκμετάλλευση/World Sales
The First Movie, UK
hello@thefirstmovie.net
thefirstmovie.net
Dogwoof, UK (DVD)
shop@dogwoof.com
www.dogwoof.com

The First
Movie

Η πρώτη ταινία
Μεγ. Βρετανία-Καναδάς/
UK-Canada

Βραβεία/Awards
Βραβείο Καλύτερου Ντοκιμαντέρ Παραστατικών
Τεχνών/Best Arts or Performing Arts
Documentary – Prix Italia 2009, Italy

Mark Cousins
Μαρκ Κάζινς

A Story of
Children
and Film

2013

Η

he world’s first movie about kids in global cinema. It’s a passionate, poetic portrait of the adventures
of childhood – its surrealism, loneliness, fun, destructiveness and stroppiness – as seen through 53
great films from 25 countries. It includes classic movies like E.T. the Extra-Terrestrial and The Red Balloon,
also dozens of masterpieces (many directed by women) that are almost unknown. It combines the child’s
eye view of Mark Cousins’ acclaimed film The First Movie, with the revelations and bold movie history of
his 15 hour documentary The Story of Film: An Odyssey. An eye-opening documentary, a landmark film
and a celebration of both childhood and the movies.

Σκηνοθεσία-Σενάριο-Αφήγηση/Direction-Screenplay-Narration: Mark Cousins
Φωτογραφία/Cinematography:
Mark Cousins, Marc Benoliel
Μοντάζ/Editing: Timo Langer
Ήχος/Sound: Ali Murray
Μουσική/Music: Olvier Messiaen,
Alijoscha Zimmerman
Παραγωγός/Producer: Adam Dawtrey, Mary Bell
Παραγωγή/Production: Bofa Productions Ltd., UK
Τ. +44 77 39 954 106
adam.dawtrey@btinternet.com
DCP Έγχρωμο-Ασπρόμαυρο/Color-B&W 101’
Παγκόσμια εκμετάλλευση/World Sales
The Festival Agency, France
Τ. +33 9 5490 4863
info@thefestivalagency.com
www.thefestivalagency.com

Atomic: Living in Dread and Promise

Ατομική ενέργεια: Ζώντας με φόβο και ελπίδα
Μεγ. Βρετανία/UK

Π

ριν από 70 χρόνια, ο βομβαρδισμός της Χιροσίμα αποκάλυψε
τη φρικιαστική καταστροφική δύναμη της ατομικής βόμβας.
Αυτό το τολμηρό νέο ντοκιμαντέρ εστιάζει στον θάνατο, αλλά και
στη ζωή στην εποχή της ατομικής ενέργειας. Χρησιμοποιώντας
μόνο υλικό αρχείου και μια υπέροχη μουσική υπόκρουση από
το συγκρότημα Mogwai, το ντοκιμαντέρ γίνεται καλειδοσκόπιο
της πυρηνικής εποχής μας –με τις πορείες διαμαρτυρίας, τις
ψυχροπολεμικές επιδείξεις στρατιωτικής δύναμης, το Τσερνομπίλ και τη Φουκουσίμα, αλλά και τη μεγαλειώδη ομορφιά του
μικρόκοσμου του ατόμου–, που δείχνει επίσης πώς οι ακτίνες X
και ο μαγνητικός τομογράφος έχουν βελτιώσει την ανθρώπινη
ζωή. Η πυρηνική εποχή έχει υπάρξει εφιάλτης, αλλά και όνειρο...

S

eventy years ago, the bombing of Hiroshima showed the
appalling destructive power of the atomic bomb. This bold
new documentary looks at death in the atomic age, but life too.
Using only archive film and a great new musical score by the
band Mogwai, Atomic shows us a kaleidoscope of our nuclear
times: protest marches, Cold War sabre rattling, Chernobyl and
Fukushima, but also the sublime beauty of the atomic world,
and how X Rays and MRI scans have improved human lives. The
nuclear age has been a nightmare, but dreamlike too...

Doc Market Server ID #556

2015
Σκηνοθεσία-Σενάριο/Direction-Screenplay: Mark Cousins
Μοντάζ/Editing: Timo Langer
Ήχος/Sound: Kahl Henderson
Μουσική/Music: Mogwai
Παραγωγοί/Producers: John Archer,
Mark Atkin, Heather Croall
Παραγωγή/Production: Hopscotch Films,
UK & Crossover Labs, UK
T. +44 11 4276 5141
info@xolabs.co.uk www.xolabs.co.uk

DCP Έγχρωμο-Ασπρόμαυρο/Color-B&W 71’
Παγκόσμια εκμετάλλευση/World Sales
Hopscotch Films, UK
John Archer
T. +44 14 1440 6740
john@hopscotchfilms.co.uk
www.hopscotch.co.uk
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πρώτη ταινία στον κόσμο για τα παιδιά στον παγκόσμιο κινηματογράφο. Ένα παθιασμένο, ποιητικό
πορτρέτο των περιπετειών της παιδικής ηλικίας –με τον σουρεαλισμό, τη μοναξιά, τη χαρά, τη διάθεση
καταστροφής και τη δυστροπία της– όπως αυτή παρουσιάζεται μέσα από 53 εξαιρετικές ταινίες από 25
χώρες. Περιλαμβάνει κλασικές ταινίες όπως οι E.T. ο Εξωγήινος και Το κόκκινο μπαλόνι, καθώς και δεκάδες
αριστουργήματα (πολλά σκηνοθετημένα από γυναίκες) που είναι σχεδόν άγνωστα. Συνδυάζει την παιδική
ματιά της διακεκριμένης ταινίας Η πρώτη ταινία του Μαρκ Κάζινς με τις αποκαλύψεις και την τολμηρή
κινηματογραφική ιστορία του διάρκειας 15 ωρών ντοκιμαντέρ του The Story of Film: An Odyssey. Ένα
ντοκιμαντέρ-αποκάλυψη, μια ταινία ορόσημο κι ένας ύμνος τόσο στην παιδική ηλικία όσο και στο σινεμά.

Μια ιστορία για
παιδιά και ταινίες

Αφιέρωματα/Spotlight

234
ΜΑΡΚ ΚΑΖΙΝΣ -SPOTLIGHT 18ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2016

2015

Μ

ια μοναδική ταινία για μια διαβόητη πόλη, την πρωτεύουσα της βόρειας Ιρλανδίας. Μια γυναίκα
δέκα χιλιάδων ετών που ισχυρίζεται πως είναι η ίδια η πόλη, μας δείχνει τα κάλλη της και τα
τραύματά της, ανθρώπους και τοποθεσίες. Μέσα από τις υπαινικτικές εικόνες του διευθυντή φωτογραφίας Κρίστοφερ Ντόιλ και με την υποβλητική μουσική του Ντέιβιντ Χόλμς (γραμμένη για την ταινία),
η ταινία ξεδιπλώνει την ονειρική ζωή του Μπέλφαστ. Γεμάτη στοιχεία μαγικού ρεαλισμού, εκπλήξεις
και συγκινήσεις, η ταινία αντλεί επιρροές από τον σοβιετικό κινηματογράφο, το ποπ τραγούδι και τις
αφηγήσεις των γιαγιάδων όλου του κόσμου.

A

unique film about a notorious city, Northern Ireland’s capital. A 10,000-year-old woman who, remarkably, claims to be the city itself, shows us its beauty and trauma, people and places. Using the
evocative imagery of cinematographer Christopher Doyle, and a haunting new score by David Holmes,
the film conjures the dream life of Belfast. Magic realist, surprising and moving, the film is influenced
by Soviet cinema, popular song, and the storytelling of grandmothers everywhere.
Σκηνοθεσία-Σενάριο/Direction-Screenplay:
Mark Cousins
Φωτογραφία/Cinematography:
Christopher Doyle, Mark Cousins
Μοντάζ/Editing: Timo Langer
Μουσική/Music: David Holmes
Παραγωγοί/Producers: John Archer,
Chris Martin
Παραγωγή/Production: Hopscotch Films, UK
T. +44 14 1440 6740 john@hopscotchfilms.co.uk
www.hopscotch.co.uk

DCP Έγχρωμο/Color 84’
Παγκόσμια εκμετάλλευση/World Sales
New Europe Films, Poland
Ewa Bojanowska
T. +48 698 903 038
ewa@neweuropefilmsales.com
www.neweuropefilmsales.com

I Am Belfast

Είμαι το
Μπέλφαστ
Μεγ. Βρετανία/UK
Doc Market Server ID #583

Παράλληλες Εκδηλώσεις
Sidebar Events

Το κύριο πρόγραμμα του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης – Εικόνες
του 21ου αιώνα διανθίζεται με παράλληλες εκδηλώσεις, οι οποίες, αφενός,
συντελούν στην ανάπτυξη ενός γόνιμου διαλόγου των ανθρώπων του
κινηματογράφου και των θεατών με την ίδια την τέχνη του κινηματογράφου
και τις άπειρες εκφάνσεις της και, αφετέρου, βρίσκουν τους κοινούς
τόπους της 7ης τέχνης, με συγγενείς καλλιτεχνικές εκφράσεις, όπως τα
εικαστικά και η μουσική.

The Thessaloniki Documentary Festival–Images of the 21st
Century features sidebar events which, on the one hand
contribute to the development of a productive dialogue
between film professionals and the public on the art of cinema
and its infinite variations, while on the other they explore the
common ground strategy shared by the 7th art and related
artistic expressions, such as works of the visual arts and
music.

Παράλληλες Εκδηλώσεις/Sidebar Events
Επινοώντας την πραγματικότητα

Inventing Reality

Μάστερκλας του Γιον Μπανγκ Κάρλσεν
Παύλος Ζάννας, Τρίτη 15 Μαρτίου, 11:00

Jon Bang Carlsen Masterclass
Pavlos Zannas Theater, Olympion Complex, Tuesday March 15, 11:00

Ο

J

Περιφερειακές εκδηλώσεις

Regional Events

Σ

ε αυτό το ξεχωριστό κινηματογραφικό ταξίδι που διοργανώνεται από το
τμήμα προγράμματος του Φεστιβάλ, έχουν προστεθεί νέοι προορισμοί,
νέες στάσεις, αγκαλιάζοντας και προορισμούς που οι εικόνες και τα μηνύματα
φτάνουν πιο δύσκολα όπως σε σωφρονιστικά καταστήματα και ιδρύματα
αγωγής, ξεκινώντας από τη Βόρεια Ελλάδα, τη Μακεδονία και τη Θράκη και
φτάνοντας μέχρι την Πελοπόννησο και την Κρήτη. Οι εκδηλώσεις αυτές αποτελούν τη δική μας προσφορά στους θεατές ολόκληρης της χώρας με τους
οποίους μοιραζόμαστε ένα κοινό πάθος για τις εικόνες, μια κοινή αγάπη για
το σινεμά. Ας γίνουμε λοιπόν και πάλι συνοδοιπόροι σε αυτό το ταξίδι του
πολιτισμού και ας κάνουμε για μια ακόμη φορά πράξη την κοινή πεποίθηση
του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, πως ο κινηματογράφος είναι μια
εμπειρία ικανή να μας ενώσει. Πάγια επιδίωξή μας είναι κάθε χρόνο να προστίθενται και νέες πόλεις στη λίστα ώστε να δίνεται η ευκαιρία σε περισσότερους
σινεφίλ να παίρνουν μια γεύση από το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ.

T

«Κουβεντιάζοντας»

“Just talking”

Η

F

Γιον Μπανγκ Κάρλσεν, ένας από τους καινοτόμους σκηνοθέτες της Δανίας,
είναι γνωστός για τα «σκηνοθετημένα ντοκιμαντέρ» στα οποία θολώνει τα
όρια ανάμεσα στην τεκμηρίωση και τη μυθοπλασία. Στις ταινίες του σκιαγραφεί
πορτρέτα ανθρώπων της διπλανής πόρτας ή του περιθωρίου. Ο Γιον Μπανγκ
Κάρλσεν θα μιλήσει για την κινηματογραφική του μέθοδο, καθώς επίσης για
τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει την πραγματικότητα στις ταινίες του.
Συντονιστής: Δημήτρης Κερκινός

on Bang Carlsen, known for his radical hybrid style in which he deliberately blurs the boundaries between documentary and fiction, is one of
Denmark’s most innovative documentarists. His “staged documentaries” are
visually and symbolically powerful portraits of ordinary or marginal people
in their daily lives. Jon Bang Carlsen will discuss his filmic method and his
approach to reality in his films.
Moderator: Dimitris Kerkinos
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Ξενοδοχείο Ηλέκτρα, Αίθουσα Excelsior
13-19 Μαρτίου, 16:00-17:30
παράλληλη αυτή εκδήλωση επιστρέφει και στο 18ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ,
αφού ο ενθουσιασμός των συμμετεχόντων την κατέστησε θεσμό, παρά το
νεαρό της ηλικίας της. Η καθημερινή αυτή στρογγυλή τράπεζα ανταλλαγής
απόψεων και εμπειριών αποτελεί μια σημαντική πλατφόρμα γνωριμίας και
επικοινωνίας μεταξύ Ελλήνων και ξένων προσκεκλημένων του Φεστιβάλ.
Οι συζητήσεις θα γίνονται στα αγγλικά και η είσοδος θα επιτρέπεται μόνο σε
διαπιστευμένους.

o this unique cinematic journey, which is being organized by the Program Section of the Festival, new destinations and new stops have
been added, including destinations where images and messages arrive
with greater difficulty, such as penal institutions and reform schools, from
macedonia and Thrace in Northern Greece, to the Peloponnese and Crete
in the south. These events are our way of offering something to viewers
throughout the land with whom we share a common passion for images,
a common love of cinema. So let us once again become fellow travelers on
this cultural journey and let us once again put into practice the belief of
the Thessaloniki Documentary Festival, that cinema is an experience that
can bring us together. Each year, we aspire to add more cities to the list, in
order to give an increasing number of filmgoers the chance to get a taste
of the 18th Thessaloniki Documentary Festival.

Electra Palace Hotel, Excelsior Lounge
March 13-19, 16:00-17:30
irst launched in 2006, “Just Talking” is back with renewed vigor, since the
enthusiasm of the participants has established it as one of the festival’s
seminal sidebar events. This “round table” discussion serves as an open forum
for exchanging opinions and a great opportunity for making new acquaintances and contacts among Greek and foreign directors and buyers. Entrance
by accreditation only.

Παράλληλες Εκδηλώσεις/Sidebar Events

ΣΥΖΗΤΗΣΗ/ PANEL DISCUSSION
ΑΠΟΤΥΠΩΝΟΝΤΑΣ ΤO ΠΡΟΣΦΥΓΙΚO ZHTHMA: ΜΕΘΟΔΟΙ,
ΣΤΟΧΟΙ, ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ, ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
DOCUMENTING THE REFUGEE ISSUE:
METHODS, OBJECTIVES, CHALLENGES, ETHICS
Τετάρτη 16 Μαρτίου, 11:00, Παύλος Ζάννας
Wednesday March 16,11:00, Pavlos Zannas Theater
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ρυθμός καταγραφής και δημοσιοποίησης του προσφυγικού ζητήματος είναι καταιγιστικός και ευθέως ανάλογος του μεγέθους, των
επιπτώσεων και του ενδιαφέροντος που εγείρει σε τοπικό και διεθνές
επίπεδο. Με ποιους τρόπους, όμως προσεγγίζουμε και νοηματοδοτούμε
ένα πολυσύνθετο, πολιτικό και ανθρωπιστικό ζήτημα, το οποίο βρίσκεται
σε εξέλιξη και αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες μεταβάσεις της σύγχρονης ιστορίας; Πώς στεκόμαστε απέναντι σε αυτό και ποιες διαστάσεις
του επιλέγουμε να αναδείξουμε; Ποια εργαλεία επιστρατεύουμε και με
ποιες προκλήσεις καλούμαστε να αναμετρηθούμε; Πού τελειώνουν τα
όρια της ηθικής και πού ξεκινάει η ανάγκη για ευαισθητοποίηση και
ανάληψη ευθύνης και δράσης; Υπάρχει χώρος για διαφορετικές φόρμες
έκφρασης οι οποίες αποκλίνουν από την κυρίαρχη αφήγηση, και αν ναι,
με ποιον τρόπο δύνανται να συμβάλλουν από τη μεριά τους σε έναν ουσιαστικό διάλογο; Τα παραπάνω ζητήματα επιχειρεί να διαπραγματευτεί
το πάνελ «Αποτυπώνοντας το προσφυγικό ζήτημα: μέθοδοι, στόχοι,
προκλήσεις, δεοντολογία», προσκαλώντας επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στους–συχνά αλληλοεπικαλυπτόμενους–χώρους της τέχνης,
της έρευνας και της ενημέρωσης να τοποθετηθούν επάνω στο θέμα, να
παρουσιάσουν αποσπάσματα της δουλειάς τους και να συνομιλήσουν με
το κοινό του Φεστιβάλ.

ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΙ ΟΜΙΛΗΤΕΣ
Συντονιστής: Κωνσταντίνος Αϊβαλιώτης,
Διευθυντής Φεστιβάλ Εθνογραφικού
Κινηματογράφου της Αθήνας

Ανέστης Αζάς, Σκηνοθέτης Θεάτρου-Καλλιτεχνικός
Υπεύθυνος Πειραματικής Σκηνής (-1) Εθνικού Θεάτρου
Γιώργος Μουτάφης, Φωτορεπόρτερ
Μάρθα Μπουζιούρη, Κοινωνική ΑνθρωπολόγοςΣκηνοθέτρια cross-media projects
Μαριάννα Οικονόμου, Σκηνοθέτις
Μια πρωτοβουλία της plays2place productions/Με την υποστήριξη του Ινστιτούτου Γκαίτε Θεσσαλονίκης
An initiative of plays2place productions/With the support of the Goethe Institute of Thessaloniki

T

he documentation and publication rate of the refugee issue is exponential and
directly proportional to its size, impact and concern that raises at a local and
international level. In what ways, however, do we approach and add meaning
to an intricate political and humanitarian issue which is ongoing and consists
one of the biggest transitions in modern history? How do we position ourselves
and what dimensions do we choose to highlight? Which tools do we employ and
what challenges do we face up? Where do the limits of morality end and where
does the need for awareness, responsibility and action begin? Is there room for
different forms of expression that diverge from the dominant narrative, and if
so, how can they contribute to a meaningful dialogue? The above issues will
be negotiated during the panel “Documenting the Refugee Issue: Methods,
Objectives, Challenges, Ethics”. In this framework, invited professionals in the
– frequently overlapping – fields of art, research and journalism share their
perspectives, present excerpts from their work and open a platform of exchange
with the Festival’s audience.

INVITED SPEAKERS

Moderation: Konstantinos Aivaliotis, Director of Athens Ethnographic Film Festival
Anestis Azas, Theater Director – Head of the Experimental Stage (-1)/
National Theater
Martha Bouziouri, Social Anthropologist/Cross-media projects Director
Giorgos Moutafis, Photojournalist
Marianna Oikonomou, Film Director
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Εκθέσεις/Exhibitions
ΜΙΛΤΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ/MILTOS SKOURAS

BLACK & WHITE STORIES

44 Ζωγραφικά μονοπλάνα/44 Painting Sequence Shots

Μ

ια ενότητα 44 ασπρόμαυρων ζωγραφικών συνθέσεων, που έχουν ως κοινό στοιχείο την αφηγηματική τους
δομή και τον θεματικό χώρο της σκοτεινής πλευράς των σχέσεων, των λαχανιασμένων συναισθημάτων
και του αδιέξοδου κοινωνικού περίγυρου– και, κυρίως, το σασπένς. Κάθε μια από τις εικόνες εμπεριέχει μια
εν δυνάμει ιστορία που εκκρεμεί να αποκαλυφθεί. Οι εικόνες συνοδεύονται από επιλογές κειμένων γνωστών
λογοτεχνών συνθέτοντας έτσι μια πιθανή αφηγηματική εκδοχή.

T
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his exhibition is based on a series of 44 black & white paintings connected by their narrative structure and
the topics of the dark side of relations, breathless emotions and social networks leading at a dead end.
However, they are mostly defined by suspense. Each one of the images encompasses a latent story to be revealed. Every picture is accompanied by famous writers’ extracts, thus composing a possible narrative version.
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Διάρκεια/Duration: 19 Μαρτίου – 9 Ιουλίου 2016/March 19 – July 9, 2016
Εγκαίνια/Inauguration: Σάββατο 19 Μαρτίου/Saturday, March 19, 13:00
Διοργάνωση/Organized by: Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Ελληνικό Κέντρο
Κινηματογράφου. Με την υποστήριξη του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης./State
Museum of Contemporary Art, Greek Film Center. With the support of the Thessaloniki
Documentary Festival.
Επιμέλεια/Curated by: Ειρήνη Παπακωνσταντίνου, Ιστορικός Τέχνης-Επιμελήτρια
ΚΜΣΤ/Eirini Papakonstantinou, Art Historian-Curator SMCA

Εκθεσιακός Χώρος/Exhibition Space: Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (Μονή
Λαζαριστών) Κολοκοτρώνη 21/State Museum of Contemporary Art
(Moni Lazariston) 21st Kolokotroni Str
Επικοινωνία/Contact: (+30) 2310 589141/info@greekstatemuseum.com
Ωράριο λειτουργίας/Opening hours: Τρίτη-Σάββατο 10:00-18:00/
Tuesday-Saturday 10:00-18:00
Είσοδος/Entrance: 3€ γενική είσοδος. 1,50€ μειωμένο, 1€ ομαδικό (ανά άτομο)/€3
general admission. €1,50 concessions, €1 group visits (per person)

DARIO AZZELLINI &
OLIVER RESSLER

OCCUPY, RESIST,
PRODUCE

Η

οικονομική κρίση οδήγησε σε μαζικές απολύσεις, αφήνοντας χιλιάδες
εργαζόμενους με ελάχιστες ελπίδες να βρουν μια δουλειά. Η κατάσταση
αυτή επανάφερε στο προσκήνιο, στην Ευρώπη, τη διαχείριση απ’ τους ίδιους
τους εργάτες. Η τρικάναλη βιντεο-εγκατάσταση Occupy, Resist, Produce, που
αποτελείται από τρία φιλμ συνολικής διάρκειας 97’, γυρισμένα σε εργοστάσια
υπό κατάληψη στο Μιλάνο, τη Ρώμη και τη Θεσσαλονίκη, εστιάζει σε εκείνες
τις σπάνιες και καλά οργανωμένες περιπτώσεις, όπου ο σκοπός του αγώνα
είναι να φέρει την παραγωγή υπό τον έλεγχο των εργατών.
The economic crisis led to layoffs on a massive scale, leaving thousands of
newly unemployed workers with little hope of another job. Their response
put workers’ control back on the agenda in Europe. The 3-channel videoinstallation Occupy, Resist, Produce (consists of three films [overall duration:
97’] shot in occupied factories in Milan, Rome and Thessaloniki) focuses on
the rare, better organized cases where the purpose of the struggle is to bring
production under workers’ control.

Διάρκεια/Duration: 12-26 Μαρτίου 2016/March 12-26, 2016
Εγκαίνια/Inauguration: Σάββατο 12 Μαρτίου/Saturday March 12, 12:00
Διοργάνωση/ Organized by: Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Κέντρο
Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης. Με την υποστήριξη του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης/State Museum of Contemporary Art, Contemporary Art
Center of Thessaloniki, With the support of the Thessaloniki Documentary Festival
Εκθεσιακός Χώρος/ Exhibition Space: Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης (Αποθήκη Β1, Λιμάνι Θεσσαλονίκης)/ Center of Contemporary Art of
Thessaloniki (Warehouse B1, Thessaloniki Port)
Επικοινωνία/Contact: (+30) 2310 593270 info@cact.gr
Ωράριο λειτουργίας/Opening Hours: Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Σάββατο,
Κυριακή 10:00 – 18:00, Παρασκευή 10:00 – 22:00/Tuesday, Wednesday, Thursday,
Saturday, Sunday 10:00-18:00, Friday 10:00 – 22:00
Είσοδος/Entrance: Eλεύθερη/Free
Επιμέλεια/Curated by: Θοδωρής Μάρκογλου, Ιστορικός Τέχνης-Επιμελητής ΚΜΣΤ
- ΚΣΤΘ/Theodore Markoglou, Art Historian-Curator SMCA - CACT

Εκθέσεις/Exhibitions

Εικόνες του άλλου μας εαυτού

ον Οκτώβριο του 2013, διανομείς του περιοδικού δρόμου «σχεδία» πήραν στα χέρια τους
από μία φωτογραφική μηχανή. Όλοι τους ανήκουν
στην ιδιαίτερη εκείνη ομάδα συμπολιτών μας που
βιώνει την κοινωνική και οικονομική κρίση στην πιο
ακραία της μορφή:είναι ή έχουν υπάρξει άστεγοι,
έχουν ζήσει ή εξακολουθούν να ζουν σε ακατάλληλες συνθήκες διαβίωσης.
Αποστολή τους ήταν να αποτυπώσουν τη ζωή
στην πόλη από τη δική τους, μοναδική οπτική· να
καταγράψουν αυτά που τους γοητεύουν, τους θλίβουν, τους κάνουν να χαμογελούν, να θυμώνουν, να
ελπίζουν· να μας δείξουν την πόλη μέσα από τα δικά
τους μάτια. Στόχος της πρωτοβουλίας ήταν η ενεργοποίηση του ανθρώπου που βιώνει τον κοινωνικό
αποκλεισμό μέσα από την τέχνη της φωτογραφίας:
να δοθούν νέα ερεθίσματα, να αναπτύξει νέα εργαλεία επικοινωνίας με την κοινωνία ολόκληρη, να
δημιουργήσει, να ενταχθεί.
Tο υλικό που έχει συγκεντρωθεί συνθέτει μια μοναδική κοινωνική καταγραφή για την Ελλάδα της
κρίσης, για εκείνους που δοκιμάζονται σκληρά, για
τον άνθρωπο που δεν το βάζει κάτω, αλλά εξακολουθεί να ελπίζει, να ονειρεύεται, να αγωνίζεται.

B

ack in October 2013, “shedia” street paper vendors were handed a camera. All of them have
experienced homelessness and social exclusion at its
most extreme as a direct result of the current social
and economic crisis: Some are currently homeless;
others have experienced homelessness in the recent
past, while some others may be living in insecure
housing conditions, well under the poverty line.
Their mission was to capture city life from their own
very unique perspective; to record without restraints
the things that catch their eye, city moments, people
and places that may bring a smile to their face or fill
them with anger, sadness or hope. The main objective of the initiative was to energize people who
are experiencing social exclusion through the art of
photography, to provide them with new incentives,
to encourage them to develop new communication
skills connecting them with the rest of the world, to
make them feel part of a collective effort. The material collected constitutes a unique social narrative: a
narrative of a country deep in socio-economic crisis,
of people who are suffering, but also of people determined not to let go, ordinary citizens who keep
on hoping, dreaming and fighting for a better world.

Διάρκεια/Duration: 12-26 Μαρτίου/March 12-26, 2016
Εγκαίνια/Inauguration: Σάββατο 12 Μαρτίου, 12:00/
Saturday March 12, 12:00
Διοργάνωση/Organized by: Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ ΘεσσαλονίκηςΠεριοδικό Δρόμου «σχεδία», Kρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Κέντρο
Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης/
Thessaloniki Documentary Festival- “shedia” Street Paper, State Museum of
Contemporary Art, Contemporary Art Center of Thessaloniki
Εκθεσιακός Χώρος/Exhibition Space: Κέντρο Σύγχρονης
Τέχνης Θεσσαλονίκης (Αποθήκη Β1, Λιμάνι Θεσσαλονίκης)/

Center of Contemporary Art of Thessaloniki
(Warehouse B1, Thessaloniki Port)
Επικοινωνία/Contact: (+30) 2310 593270/E-mail: info@cact.gr
Ωράριο λειτουργίας/Opening Hours: Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Σάββατο
Κυριακή 10:00 – 18:00, Παρασκευή 10:00 – 22:00/Tuesday, Wednesday,
Thursday, Saturday, Sunday 10:00-18:00, Friday 10:00 – 22:00
Είσοδος/Entrance: Ελεύθερη/Free
Επιμέλεια-Παραγωγή/Curation-Production: Περιοδικό δρόμου «σχεδία»/
Greek Street Paper “shedia”
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Φωτογραφία: Ματίνα Πασχάλη/Image by: Matina Paschali

Images of Our Other Self

Doc Market
Η Αγορά του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης είναι το παράλληλο
ανεξάρτητο τμήμα του φεστιβάλ, που απευθύνεται κυρίως στους επαγγελματίες του οπτικοακουστικού χώρου από όλο το κόσμο. Κάθε χρόνο
υποδέχεται σημαντικό αριθμό αγοραστών από τηλεοπτικά κανάλια, διανομέων, commissioning editors και εκπροσώπων φεστιβάλ. Η Αγορά δίνει
μεγάλη έμφαση στην προβολή των πιο αντιπροσωπευτικών καινοτόμων
τάσεων του παγκόσμιου κινηματογράφου και εστιάζει τόσο στις μικρές
ευρωπαϊκές εταιρείες παραγωγής, όσο και στις νέες, διεθνείς ανεξάρτητες
κινηματογραφικές παραγωγές.

The Thessaloniki International Doc Market is an independent
event, taking place in Thessaloniki, in parallel to the Thessaloniki Documentary Festival, and mainly designed for
people in the professional audiovisual industry from around
the world. Every year it welcomes a large number of TV
buyers, distributors, commissioning editors and international festivals’ representatives. Special emphasis is placed
on presenting the most representative and innovative tendencies in filmmaking, and focusing on small company productions from European countries, without loosing its grip on the
new independent international film production.

Doc Market
Η Αγορά του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ

Ξενoδοχείο Ηλέκτρα,
Αίθουσα Bυζάντιον 13-19 Μαρτίου,
καθημερινά 10:00-20:00
242
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τον 18ο πλέον χρόνο της, η Αγορά του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης – Εικόνες του 21ου αιώνα, μπορεί να περηφανεύεται για την πορεία που έχει διανύσει μέχρι τώρα. Ακέραιο και πολύτιμο κομμάτι του Φεστιβάλ, η Αγορά ξεκίνησε μεν ως μια
βαλκανική αγορά που φιλοξενούσε αγοραστές και ταινίες από τα Βαλκάνια, αλλά πλέον έχει καθιερωθεί ως ένας τόπος όπου δημιουργοί απ’ όλο τον κόσμο συναντούν εκπροσώπους τηλεοπτικών σταθμών (ευρωπαϊκών ως επί το πλείστον, αλλά και αμερικανικών
και ασιατικών), με απώτερο σκοπό την προώθηση και πώληση των ταινιών τους. Η προσέλευση αυξάνεται χρόνο με τον χρόνο και
αποδεικνύει πως η Θεσσαλονίκη έχει πλέον κατοχυρώσει τη θέση της ως ένα σταυροδρόμι παγκόσμιας πολιτιστικής και εμπορικής
συναλλαγής. Πρώτιστος στόχος της Αγοράς είναι η πώληση των δικαιωμάτων των ντοκιμαντέρ για προβολή σε τηλεοπτικούς σταθμούς,
αλλά αυτό δεν σημαίνει πως η διανομή στις αίθουσες και η προβολή σε άλλα
φεστιβάλ αποκλείονται από το χάρτη. Καθώς οι δυνατότητες διανομής είναι
περιορισμένες για το είδος του ντοκιμαντέρ, και επειδή ένας επίσης βασικός
στόχος του Φεστιβάλ είναι η επικοινωνία με το κοινό, η Αγορά λειτουργεί
ως γέφυρα που συνδέει το κινηματογραφικό προϊόν του ντοκιμαντέρ με το
ισχυρό μέσο της τηλεόρασης και καθίσταται έτσι ιδιαιτέρως σημαντική για
τη διάδοση του είδους. Το ελληνικό ντοκιμαντέρ είναι το πρώτο στη λίστα
προτεραιοτήτων που υποστηρίζεται και προωθείται προς γειτονικούς, αλλά
και μακρινούς, προορισμούς. Tρανταχτή απόδειξη της επιτυχίας της Αγοράς
είναι η συμμετοχή φέτος περισσότερων ταινιών και περισσότερων αγοραστών από κάθε άλλη χρονιά. Τα ντοκιμαντέρ ξεπερνούν τα 490, ενώ οι ενδιαφερόμενοι αγοραστές ξεπερνούν τους 60. Η Αγορά Ντοκιμαντέρ είναι εξ
ολοκλήρου ψηφιοποιημένη. Oι αγοραστές μπορούν να παρακολουθήσουν τα
ντοκιμαντέρ χωρίς τη χρήση DVD – όλες οι ταινίες είναι εύκολα προσβάσιμες
από κάθε θέση της ψηφιακής βιβλιοθήκης. Αν και τα αποτελέσματα μιας
Αγοράς δεν είναι άμεσα για να μπορέσει να μιλήσει κανείς για προβλέψεις,
κάποια νούμερα από το παρελθόν μπορούν να προϊδεάσουν για την ποιότητά της. Από μόνο του, το ποσοστό της τάξεως του 25% που καταφέρνει
να πωληθεί με τη βοήθεια της Αγοράς θεωρείται εξαιρετικά επιτυχημένο.
Αν, δε, λάβει κανείς υπόψη πως μόνο το 1/4 του συνόλου των ταινιών που
συμμετέχουν στην Αγορά ανήκουν στο πρόγραμμα του Φεστιβάλ, αρκεί για
να συνειδητοποιήσει το εύρος και τις επεκτατικές δυνατότητες της Αγοράς.
Εμείς ευελπιστούμε πως φέτος ακόμα περισσότερα ντοκιμαντέρ θα βρουν
το δρόμο τους προς μια τηλεοπτική –ή κινηματογραφική– οθόνη και θα
καταφέρουν να αγγίξουν το κοινό που τις αναζητά.

Doc Market
The Documentary Festival Market

Electra Palace Hotel,
Byzantium hall March 13-19,
daily 10:00-20:00
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aving entered its 18th year, the Doc Market of the Thessaloniki Documentary Festival – Images of the 21st Century can pride
itself on the course it has pursued so far. An inseparable and invaluable part of the Festival, the market may have started out
as a Balkan market, hosting buyers and films from the Balkans, but it has now become established as a locus where filmmakers
from all over the world meet with representatives of TV channels (mostly European, but also American and Asian), with a view to
promote and sell their films. With each passing year attendance has increased, proving that Thessaloniki has secured its place as a
crossroad for worldwide cultural and commercial transactions.The market’s primary goal is, of course, to sell the rights of documentaries for airing by TV channels, but that doesn’t mean that distribution to
film theaters or screenings at other Festivals are not an option. However,
since documentary film distribution is, generally speaking, limited, and
because another chief purpose of the Festival’s is to communicate with
its audience, the market functions mainly as a bridge, connecting the
cinematic product, which is the documentary, to the powerful medium of
television. Thus, the market is rendered especially crucial in terms of the
dissemination of the genre. And, obviously, the support and promotion
of Greek documentaries to nearby or faraway destinations is number one
on our list of priorities. Proof of the market’s success is the fact that there
are more films and more buyers participating this year than ever before.
There are more than 490 documentaries making up the market’s offerings,
while interested buyers are more than 60. The Doc Market is fully Digital.
Buyers are able to watch documentaries without the use of DVDs; all films
are easily accessible from the “digital library” in each of the booths. Even
though the results of such an event are not immediately felt, if we had to
make certain predictions we might quote some numbers from the past.
In and of itself, 25% of the total number of films that is sold through the
market is considered extremely successful. And if one takes into account the
fact that only about 1/4 of the films that form part of the market belong
to the Festival program, then one can easily conceive the breadth and the
potential of the market. It is our hope that, this year, even more documentaries will find their way to a television or cinema screen and will succeed
in reaching the audience that seeks them out.

Doc Market

Από διακεκριμένους επαγγελματίες του χώρου του
ντοκιμαντέρ/ By distinguished documentary
film professionals
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market talks
16-18 Μαρτίου,
17:30-18:00
Ξενοδοχείο Ηλέκτρα
Παλάς, Αίθουσα
Excelsior
market talks
Μarch 16-18,
17:30-18:00
Electra Palace Hotel,
Excelsior Lounge

Η Αγορά Ντοκιμαντέρ διοργανώνει για τέταρτη φορά φέτος μια σειρά διαλέξεων από διακεκριμένους επαγγελματίες του χώρου. Για 30 περίπου λεπτά, αγοραστές, διευθυντές φεστιβάλ, παραγωγοί και διανομείς αναπτύσσουν συγκεκριμένα θέματα, βασισμένοι στην προσωπική τους εμπειρία. Θα μιλήσουν η Έλενα Φαντλ (ARCHIDOC), οι Ρέα
Αποστολίδη, Σεσίλιε Μπόλβινκελ, η Άυρα Γεωργίου και η Δήμητρα Κουζή (Moving Docs) και ο Αλέξανδρος
Χριστογιάννης (OTE TV). Τα προηγούμενα χρόνια συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, o Όβε Ρίσογ Γένσεν (EDN), η Φλόρα
Γκρέγκορι (Al Jazeera), ο Γιαν Ρόφεκαμπ (Films Transit), η Μάντελεϊν Αβραμούσις (ARTE), η Ελπίδα Καλλιντέρη (ΣΚΑΪ)
και ο εκλιπών Πίτερ Ουϊντόνικ.
The Doc Μarket organizes, for the third time this year, a series of 30-minute lectures by distinguished documentary
film professionals, who will share valuable advice and useful observations drawn from their own extensive experience
in the industry. Speakers include Helena Fantl (ARCHIDOC), Rea Apostolodes, Cecilie Bolvinkel, Avra Georgiou
and Dimitra Kouzi (Moving Docs) and Alexandros Christoyiannis (OTE TV). Speakers in previous years included,
among others, Ove Rishoj Jensen (EDN), Flora Gregory (Al Jazeera), Mohamad Soueid (Al Arabiya), Jan Rofekamp
(Films Transit), Madeleine Avramoussis (ARTE), Elpida Kallinteri (SKAI) and the late Peter Wintonick.

ARCHIDOC PITCHING

17 Μαρτίου 2016, Αίθουσα Παύλος Ζάννας, 9:30-13:00
March 17 2016, Pavlos Zannas Theater, Olympion Complex, 9:30-13:00
Η γαλλική κρατική σχολή κινηματογράφου, La Fémis, διοργανώνει ένα pitching session 10 ευρωπαϊκών ταινιών τεκμηρίωσης οι οποίες είναι βασισμένες σε
αρχειακό υλικό. Οι 10 αυτές ταινίες που έχουν αναπτυχθεί στα πλαίσια του ευρωπαϊκού επαγγελματικού εργαστηρίου ARCHIDOC, θα παρουσιαστούν σε μια
κριτική επιτροπή που θα αποτελείται από διανομείς και στελέχη καναλιών. Τα τελευταία δέκα χρόνια το ARCHIDOC έχει εκπαιδεύσει τους σκηνοθέτες περισσότερων από 100 ταινιών τεκμηρίωσης στην χρήση ποικίλλων αρχειακών υλικών όπως: φωτογραφίες, ημερολόγια, σκίτσα και ηχογραφήσεις. Το 40% αυτών των
ταινιών έχουν ολοκληρωθεί και προβληθεί τόσο σε φεστιβάλ όσο και σε τηλεοπτικά κανάλια, πολλές από αυτές κέρδισαν βραβεία σε διεθνή φεστιβάλ. Ενδεικτικά, κάποιες από τις ταινίες που έχουν αναπτυχθεί στο εργαστήριο είναι οι εξής: Cinema Komunisto της Mila Turajlic, μια σέρβικη παραγωγή που συμμετείχε
σε περισσότερα από 20 φεστιβάλ, The Themersons της Wiktoria Szymanska, μια συμπαραγωγή Πολωνίας, Γαλλίας, Μεγ. Βρετανίας, που βρήκε διανομέα και
παίχτηκε σε σινεμά, Nitrate Flames του Mirko Stopar, νορβηγική παραγωγή που συμμετείχε σε 15 φεστιβάλ, The Decent One της Vanessa Lapa, μια συμπαραγωγή Ισραήλ, Αυστρία, Γερμανία, που επιλέχθηκε σε 15 φεστιβάλ και βρήκε διανομή.
Το ARCHIDOC γίνεται με τη χρηματοδότηση από το Creative Europe Programme της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης.
La Fémis, the French National Film School, organizes a pitching session of 10 European archive based documentary film projects, which have been developed
within the European professional workshop ARCHIDOC, to a panel of broadcasters and distributors. Over the last ten years, ARCHIDOC has tutored directors of
more than 100 creative documentary projects using various archive materials: footage, stills, diaries, drawings, sound recordings. 40% of them have been produced and screened or broadcast, and many of them have been awarded in international film festivals. Among them: Cinema Komunisto by Mila Turajlic (Serbia,
selected in more than 20 festivals), The Themersons by Wiktoria Szymanska (Poland/France/UK, theatrical release), Nitrate Flames by Mirko Stopar (Norway,
selected and awarded in 15 festivals worldwide), The Decent One by Vanessa Lapa (Israel/Austria/Germany, selected in 15 festivals and released in theaters)
ARCHIDOC is sponsored by the Creative Europe Programme of the European Union.

Docs in Progress

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ/WITH THE SUPPORT OF

DOCS IN PROGRESS
AWARD SPONSOR
two thirty five

Η εταιρεία post-production 2|35 θα βραβεύσει (με υπηρεσίες έως 15.000€) το καλύτερο ντοκιμαντέρ
του τμήματος. Τα μέλη της επιτροπής είναι οι: Πάμελα Μαρτίνεθ (Boulder Creek Intl’, UK), Μίριαμ Κάρμπε
(ZDF/Arte, Germany), Νίκι Χέιμαν (POV, USA).
2|35 Post Production house will give an award (up to €15,000 in kind services) to the best project of the
Docs in Progress. The members of the jury are: Pamela Martinez (Boulder Creek Int., UK), Miriam Carbe
(ZDF/Arte, Germany), Nikki Heyman (POV, USA).
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The Docs in Progress segment is the newest addition to the
Thessaloniki Doc Market. It gives the opportunity to directors and producers from Central Europe and the Balkan and
Mediterranean regions to present their documentary films to
buyers, co-producers, festival representatives and sales agents
at the stage just before completion.
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To τμήμα Docs in Progress αποτελεί το νεότερο σκέλος της Αγοράς
Ντοκιμαντέρ. Σκηνοθέτες και παραγωγοί ταινιών
τεκμηρίωσης από την Κεντρική Ευρώπη, τη Μεσόγειο και τα βαλκάνια
θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις ταινίες τους στο στάδιο
πριν την ολοκλήρωση σε αγοραστές, συμπαραγωγούς,
εκπροσώπους φεστιβάλ και αντιπροσώπους πωλήσεων.
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Έ

να ταξίδι παρατήρησης που ακολουθεί ένα κορίτσι στην προσπάθειά του να ανακαλύψει τον εαυτό
του και να βρει τη θέση του, την ταυτότητα και τη σεξουαλικότητά του, μέσα σε μια ανδροκρατούμενη κοινωνία. Σε μία χώρα που αλλάζει διαρκώς, καθώς γίνεται από παιδί γυναίκα, μαθαίνει από πρώτο
χέρι τι σημαίνει να μεγαλώνεις ως νεαρή γυναίκα μέσα σε ένα αστυνομοκρατούμενο κράτος μετά από
μια επανάσταση και πόσο λίγες επιλογές ανοίγονται μπροστά σου. Η Αμάλ ενσαρκώνει την ίδια σύγχυση
που χαρακτηρίζει και την Αίγυπτο ως κράτος. Και οι δύο προσπαθούν να ενηλικιωθούν, παρά το σκληρό
αυταρχικό καθεστώς και τις πολιτικές ανακατατάξεις. Η Αμάλ, το όνομα της οποίας σημαίνει «ελπίδα»,
διαμορφώνει τη δική της θέση μέσα σε αυτό το εχθρικό περιβάλλον, ερχόμενη σε σύγκρουση με την παλαιότερη γενιά και μια οικογένεια που υποστηρίζει το κράτος. Άλλωστε, η μητέρα της είναι δικαστικός
και ο θείος της ένας από τους ισχυρούς πολιτικούς της χώρας.

T

his observational self-discovery journey follows one girl's exploration for her own place, identity and
sexuality inside a male-dominant society. Within a constantly changing country, as she transitions
from childhood into adulthood, she witness what it takes to grow up as a young female within a police
state in a post-revolution era, and how little choices a young woman has to shape her own future. Amal,
embodies the same confusion Egypt has as a state. Each is trying to reach an adult status despite the
tough authoritarian regime and the political twists. Amal, whose name literally translates to “hope,” is
carving a place for her within this hostile environment by defying an older generation and a pro-state
family. Her mother is a judge and her uncle is one of the powerful statesmen.
Filmography
2016 – Whose Country? (57’ doc)
Funded by Sundance and ITVS, IDFA Bertha Fund, Hot
Docs Blue Ice

Αίγυπτος-Γερμανία/
Egypt-Germany

Director/Producer:
Mohamed Siam

Production Company: ArtKhan
Co-producer: Sara Bokemeyer (Detail Film)
Production Stage: Post-production
Duration: 80’
Budget: €250,000
Looking for: Co-production, Broadcasters
Contact
Mohamed Siam
E. m_siam2000@yahoo.com
T. +20 122 1542 531
Cairo, Egypt

Ισπανία-Λίβανος/
Spain-Lebanon

Μέση Ανατολή είναι μία από τις πιο ασταθείς περιοχές στον κόσμο και ο Λίβανος η επιτομή αυτής
της αστάθειας. Στη Βηρυτό, ο επιδεικτικός και πολύ κοινωνικός τρόπος ζωής της ελίτ λειτουργεί ως
αντιπερισπασμός για την παγιωμένη κατάσταση αστάθειας που επικρατεί στη χώρα. Ενώ τα -πάντοτε
παρόντα- φαντάσματα της πολιτικής αβεβαιότητας και της κοινωνικής σύρραξης συνεχίζουν να στοιχειώνουν τη ζωή τους, παρακολουθούμε τέσσερις αντιπροσωπευτικούς χαρακτήρες της ανώτερης τάξης
που αποφεύγουν να αντικρίσουν κατάματα τη σύνθετη πραγματικότητα στην οποία είναι βυθισμένοι.

Director:
Èric Motjer

T

Production Company: HighVideo
Producer: Albert F. Arcarons
Key Partners: ESCAC Films
Production Stage: In Production
Duration: 60’- 90’
Budget: €152,000

he Middle East is one of the most unstable regions in the world, and Lebanon is the epitome of this
instability. In Beirut, the pompous and extroverted lifestyle of the elites serves them as a subterfuge
to the entrenched situation of instability in the country. While the always-present ghosts of political uncertainty and social conflict hover over their lives, we follow four representative characters of the upper
class who seem to avoid eye contact with the complex reality in which they are immersed.
Filmography
2011 – Minute of Glory (32’ doc)
Docs Barcelona, Aljazeera IFF, Atlantidoc

Looking for: Co-productions, TV &
Institutions, Funds and Pre-sales.
Contact
Albert F. Arcarons - Producer
E: albertfarcarons@gmail.com
or ericmotjer@gmail.com
T: +34 667486567 or +39 388 4539153
www.beirutlavieenrose.com
Sant Cugat del Vallès, Catalonia
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Beirut, la vie en rose

Ελλάδα/
Greece
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Fifteen (working title)
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Κ

άθε χρόνο, πιστοί που έχουν τάμα στην Παναγία μετακομίζουν για δεκαπέντε μέρες στα κελιά της
μονής της Κοίμησης στο νησί της Θηρασιάς. Το Δεκαπέντε καταγράφει τη γυναικοκρατούμενη μικρο-κοινωνία ως ένα σύμπλεγμα αναπαραστάσεων: η γυναικεία ταυτότητα μέσα από το πρίσμα της
πίστης, η τελετουργία ως είδος χρόνου, οι θρησκευτικές πρακτικές ως σύστημα εξουσίας. Ενώπιον ενός
φακού-κριτή, γητευτή ή δικαστή, οι δεκαπεντάρισσες εξομολογούνται τον αγώνα εκπλήρωσης του
«ελληνικού ονείρου»: της μετάβασης από την ανέχεια της αγροτικής ζωής στην μπετόν-αρμέ ευμάρεια
που κληροδότησαν στα παιδιά τους. Τα σώματά τους φροντίζουν με στοργή το αρχιτεκτονικό σώμα της
Παναγίας, προετοιμάζοντάς το για τη γιορτή του Δεκαπενταύγουστου. Γύρω τους το ερημωμένο τοπίο
της Θηρασιάς και στο φόντο η ακμαία τουριστική βιομηχανία της Σαντορίνης.

E

very year in August, pilgrims gather at the Monastery of the Assumption of Mary in the island of Thirassia and lodge in the cells for 15 days. Fifteen documents the female-led micro-society as a cluster
of representations: the female identity through the prism of faith, ritual as a time genre, and religious
practices as a power system. Confronted by the lens of a critic, a charmer or a judge, the women confess
the struggles of the “Greek dream”: the transition from rural poverty into the concrete-reinforced wealth
bequeathed to their children. Their bodies look after the architectural body of the Virgin, preparing it for
the feast of the Assumption, amidst the desolate landscape of Thirassia and against Santorini’s thriving
tourism industry.
Filmography
2014 – Working Day (10’, fiction)
Athens IFF/ Tirana IFF
2011 – The Guide (94’ fiction)
Thessaloniki IFF, Transylvania IFF, Inside-Out Toronto FF
2010 – Tribes of Athens: Syria (45’, doc)
Hellenic National Broadcast
2009 – Pink River (18’, fiction)
Sarajevo Film Festival, Tanger Mediterranean Short Film Festival

Director:
Ζαχαρίας Μαυροειδής/
Zacharias Mavroeidis

Production Company: Boo Productions
Producer: Βίκυ Μίχα/Vicky Miha
Production Stage: Post-production
Duration: 45’ & 100’
Budget: approx. €120,000
Looking for: International
Co-producers, Broadcasters, Sales
Contact:
Βίκυ Μίχα/Vicky Miha
E. vicky@booproductions.gr
T. +30 210 6100 730
www.booproductions.gr
Athens, Greece

Ισπανία/
Spain

2

014. Concarneau. Captain Jean Pierre Coïc and a group of fishermen in the area decide to rescue the
neglected small fishing boat “Rêve de Mousse” and give it a new life across the ocean in Haiti, one of
the richest territories in the Caribbean fisheries and in which, paradoxically, 90% of local fishermen do
not have the means to access it. They fish with medieval techniques. Captain Max Bordey, accompanied
by a crew of four young artists with no experience at sailing, undertake an extraordinary, epic adventure
that will take the boat to cross the Atlantic laden fishing materials to distribute among fishermen the
Haitian coast. After the sea crossing, the reality in Haiti take the boat and its crew to confront a destination that none of them expected.
Filmography
2015 – Malone (9’, doc)
2014 – El cementerio de marionetas (12’ doc)
Best Short Film in Women and Film Fest
2012 – Akasha (3’, video)
Jury and Public Prizes in Barcelona Visual Sound
2010 – Okupados (15’, webseries episodes)
Best Webseries in INVI
2008 – Boccia, més que un esport (7’, doc)

Director:
Elena Molina Merino

Production Company: Cicely Films
Producer: Mayca Sanz
Production Stage: Filming, Editing
Duration: approx. 90’
Budget: €149,590
Looking for: Co-production,
International Sales
Contact:
Mayca Sanz
E. mayca@cicelyfilms.com
T. + 34 62 991 6187
cicelyfilms.com
Barcelona, Spain
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014. Κονκαρνό. Ο καπετάν Ζαν Πιέρ Κοΐκ και μια ομάδα ψαράδων της περιοχής αποφασίζουν να
σώσουν ένα παραμελημένο μικρό αλιευτικό, το «Rêve de Mousse» (σ.σ. μεταφράζεται ως «όνειρο
του αφρού», αλλά και όνειρο του μούτσου», και να του δώσουν μια νέα ζωή πέρα από τον ωκεανό, στην
Αϊτή, μία από τις πλουσιότερες σε ψάρια περιοχές της Καραϊβικής που, παραδόξως, το 90% των ντόπιων
ψαράδων δεν έχει τα μέσα να προσεγγίσει. Ψαρεύουν με μεσαιωνικές τεχνικές. Ο καπετάν Μαξ Μπόρντι,
συνοδευόμενος από ένα πλήρωμα νέων καλλιτεχνών χωρίς καμία εμπειρία από ταξίδια στη θάλασσα, ρίχνεται σε μια παράδοξη, επική περιπέτεια που θα οδηγήσει το καράβι στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού,
φορτωμένο με εξαρτήματα για ψάρεμα για τους ψαράδες της Αϊτής. Μετά το ταξίδι αυτό, η πραγματικότητα
στην Αϊτή θα οδηγήσει το αλιευτικό και το πλήρωμά του σε έναν προορισμό που κανείς τους δεν περίμενε.
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Η

Θεσσαλονίκη υπήρξε στη δεκαετία του ’80 ένα διεθνές σταυροδρόμι συνάντησης αρκετών μουσικών
που κινήθηκαν στο πνεύμα του ελεύθερου αυτοσχεδιασμού. Το αποτύπωμα αυτής της δραστηριότητας είναι ακόμη ορατό στην πόλη, όπως και σε άλλες πόλεις της Ευρώπης, και εκφράζεται μέσα από
νεότερους, αλλα και παλαιότερους μουσικούς που δημιουργούν μέσα σ’ αυτό το μουσικό κλίμα. Στην
ταινία παρακολουθούμε τις διαδρομές κάποιων μουσικών και καταγράφουμε τις διαφορετικές οπτικές
τους πάνω στον αυτοσχεδιασμό, τον ήχο, τη σιωπή και τον τρόπο που σκέφτονται και ζουν. Οι βασικοί
ήρωες της ταινίας μάς εξηγούν τις απόψεις τους για την ζωή και την τέχνη που υπηρετούν, τις μεθόδους
που χρησιμοποιούν, ενώ βλέπουμε τις στιγμές γένεσης της μουσικής επι τόπου. Οι μουσικοί που παρακολουθούμε είναι οι: Σάκης Παπαδημητρίου, Φλώρος Φλωρίδης, Gianni Lenoci, Gianni Mimmo Gunter
«Baby» Sommer, Χρήστος Γερμένογλου, Πέτρος Δαμιανίδης, Leo Feigin.

D

uring the ’80s, Thessaloniki functioned as an international crossroads for several musicians embarking on free improvisation. Traces of this creativity are still visible throughout the city, just as
other places across Europe, expressed both through younger and older musicians actively participating
in this genre. The documentary follows the trail of certain musicians, recording their varying perspectives on free improvisation, sound, silence and their manner of thinking and living. The main characters
explain their views on life, the art form they are serving and the means they utilize, while we witness
the birth of music in situ. Featuring the musicians: Sakis Papademetriou, Floros Floridis, Gianni Lenoci,
Gianni Mimmo, Gunter “Baby” Sommer, Christos Yermenoglou, Petros Damianides and Leo Feigin.
Selected Filmography
2013 – The Chronicle of an Extermination (90’ doc)
Thessaloniki Documentary Festival, Doc Fest Greek Documentary Festival
(Chalkida)
2010 – Enraged December (63’, doc)
Contemporary Documentation Award, Doc Fest Greek Documentary Festival
(Chalkida), Thessaloniki Documentary Festival, Human Rights FF Vienna,
FilmHellenes Greek Film Fest Chicago

Directors/
Producers:
Άκης Κερσανίδης &
Χρύσα Τζελέπη/
Akis Kersanidis &
Chryssa Tzelepi

Production Company: anemiCinema
Co-producer: Πάνος Παπαδόπουλος/
Panos Papadopoulos
(Prosenghisi film & video productions)
Production Stage: In Production
Duration: 90’
Budget: €65,000
Looking for: Co-producer,
Completion Funding, Sales Agent
Contact:
Akis Kersanidis & Chryssa Tzelepi
E. anemicinema.lab@gmail.com
T. +30 2310 266702
www.anemicinema.gr
Thessaloniki, Greece

Αίγυπτος-Γερμανία/
Egypt-Germany

την Αίγυπτο, όπου ο ρόλος της γυναίκας είναι αυστηρά προκαθορισμένος από την ανδροκρατούμενη
κοινωνία, η Ζεμπίμπα (14), η Φαράχ (11), η Αμάλ (21) και άλλα νεαρά κορίτσια και γυναίκες εκπαιδεύονται από τον αρχηγό Ραμαντάν να σηκώνουν βάρη. Όλες τους ονειρεύονται να γίνουν μια μέρα η
επόμενη Νάλα Ραμαντάν, δηλαδή σαν την κόρη και αθλήτριά του που κατάφερε να γίνει παγκόσμια πρωταθλήτρια. Το ντοκιμαντέρ τις ακολουθεί σε διαφορετικά στάδια των ονείρων τους, καθώς προσπαθούν
να πραγματοποιήσουν την φιλοδοξία τους να γίνουν ολυμπιονίκες.

I

n Egypt where the woman's role is very well defined by the male dominated society, Zebiba (14),
Farah (11), Amal (21) and other young girls and women are trained by Captain Ramadan to be weight
lifters. They all dream to be the next Nahla Ramadan; the captain’s daughter, trainee and a former world
champion. Lift Like a Girl follows them at different stages of their dreams as they try to fulfill their ambitions to become Olympic champions.
Filmography
2016 – Something Cold (30’, fiction)
Best Screenplay in Bibliotheca Alexandrina’s Plaza film production grant, Egypt
2013 – The Winner (12’, fiction)
Best Short Film in Cinema Nashia Tanger, Morocco
2011 – Have A Dream (7’, fiction)
Best Short Film in YallaTV Fest, Dubai
2009 – Silent (14’, fiction)
Best Screenplay in Moscars Al-Hurria Film Festival, Cairo

Director:
Amrosh Badr

Production Companies: Rufy's Films & Zum
Goldenen Lamm Filmproduktion
Producer: Mayye Zayed
Co-producer: Moritz Helmes
Key Partners: Nominated to the Robert Bosch
Film Prize
Production Stage: Development, Filming
Duration: 90’
Budget: €397,000
Looking for: Funders, Distributors
and Broadcasters
Contact:
Mayye Zayed
E. contact@rufysfilms.com
T. +20 100 371 7101
www.rufysfilms.com
Alexandria, Egypt
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The Mayor of Nowhere

Φινλανδία-βουλγαρία-Γερμανία/
Finland-Bulgaria-Germany
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Μ

ια ταινία για δύο αξιοθρήνητους άνδρες που προσπαθούν να ξεφύγουν από την απελπιστική
ζωή τους. Αμφότεροι αποφασίζουν να χρησιμοποιήσουν τη «μαζική εισροή» προσφύγων για
να λύσουν τα προβλήματά τους. Η ταινία αφηγείται τις ιστορίες του Ιβάν του Ταχυδρόμου και του
Ιβάν του Σπάγγου που έχουν ζήσει όλα τους τα χρόνια σε ένα ερημωμένο χωριό στα σύνορα Ανατολής και Δύσης. Οι δύο Ιβάν χρησιμοποιούν τους πρόσφυγες ξεκινώντας παράλληλα δύο εντελώς
αντίθετες εκστρατείες, υπέρ και κατά της μετανάστευσης, πιστεύοντας πως οι ακλόνητες θέσεις τους
στο προσφυγικό πρόβλημα θα τους βοηθήσουν να κερδίσουν τη δημαρχία. Όμως χάνουν και οι δύο πριν
κάνουν μια τελευταία απόπειρα να χρησιμοποιήσουν τους πρόσφυγες σαν εισιτήριο για μια καλύτερη ζωή.

T

he Mayor of Nowhere is a movie about two miserable men trying to escape from their desperate lives.
They both decide to use the “massive influx” оf refugees to solve their problems. The film tells the
stories of Ivan the Postman and Ivan the String who have spent their entire lives in a deserted village
on the border between the East and the West. The refugees are used by the Ivans who start parallel pro
and anti-immigration campaigns believing that their firm positions on the refugee problem will help
them win the municipal elections. They both lose before making one last attempt to use the refugees
as a ticket to a better life.

Selected Filmography
2015 – Once Upon a Dream – A Journey to the Last Spaghetti Western (60’ doc)
Karlovy Vary IFF, Doc Point Helsinki
2014 – Love and Engineering (85’ doc)
Tribeca FF, Visions Du Reel, Karlovy Vary IFF, Hot Docs Toronto
2013 – Soul Food Stories (70’ doc)
IDFA, Busan IFF, Thessaloniki Documentary Festival, San Francisco IFF
2011 – Rules of Single Life (79’ doc)
Sarajevo IFF, Warsaw IFF, Jihlava DFF

Director:
Tonislav Hristov

Production Company: Making Movies,
Soul Food, Elemag Pictures
Producer: Kaarle Aho
Co-producers: Andrea Stanoeva, Tonislav Hristov,
Tanja Georgieva
Key Partners: YLE Finland, NFC Bulgaria
Production Stage: In Production
Duration: 75’
Budget: €140,000
Looking for: World Sales,
Post-production Funding
Contact:
Kaarle Aho
E. kaarle.aho@mamo.fi
T. +358 40 725 3936
www.mamo.fi
Helsinki, Finland

Ελλάδα-Αυστρία-βέλγιο/
Greece-Belgium-Austria

ια οικογένεια Γεζίντι προσπαθεί να βρεί και να εξαγοράσει την κόρη της Βιγιάν και τα παιδιά της που
έχουν απαχθεί από το Ισλαμικό Κράτος. Ο ισλαμικός στρατός κατέλαβε το Σινγκάλ, στο βόρειο Ιράκ
τον Αύγουστο του 2014, και από τότε εμπορεύεται τη Βιγιάν ως σκλάβα του σεξ. Η κοπέλα επικοινωνεί
σπάνια με την οικογένεια της με ένα κρυμμένο κινητό τηλέφωνο ζητώντας βοήθεια και περιγράφει τη
φρίκη της αιχμαλωσίας. Η οικογένεια έχει βρει προσωρινά καταφύγιο σε ένα εγκατελελειμμένο ορυχείο,
μαζί με άλλους 700 Γεζίντι, σε μια περιοχή υπό τον έλεγχο των Κούρδων, κοντά στα σύνορα της Τουρκίας
με το Ιράκ και τη Συρία. Από εκεί ελπίζουν στην επανένωση.

A

family of Yezidi refugees is trying to buy back their daughter Viyan and her children, who were kidnapped by ISIS in August 2014. She has been traded as a sex slave together with 3,000 Yezidi women
since ISIS attacked Shingal, their homeland in northern Iraq. Sometimes, she communicates with her
family through a hidden mobile phone, crying for help and describing the horror of her captivity. Her
family has found temporary shelter with some 700 more Yezidi refugees in the abandoned buildings of
a coalmine in the Kurdish territories, close to the borders of Turkey, Iraq and Syria. From there, they hope
to reunite with their kidnapped women and struggle to make sense of their trauma.
Filmography (Directors)
2014 – A Place for Everyone (60' doc)
Best Newcomer – IAFOR International Documentary Award Japan, Gold Award – Independent Film
Awards Los Angeles, Grand Prix, Prix Sciéntifique – Festival de Cinéma de Mémoire Commune, Special
Award – Gdańsk Doc Film Festival, Thessaloniki Documentary Festival, Prix du Premier Film – 34th Jean
Rouch Ethnographique Film Festival, France 3 via Stella TV, and more.

Directors:
Άγγελος Ράλλης/Angelos Rallis
Hans-Ulrich Gössl
Production Company: AR Productions
Producers: Άγγελος Ράλλης/
Angelos Rallis (Greece), Ελένη Χανδρινού/
Eleni Chandrinou (Belgium)
Co-producer: Monochrom (Austria)
Key Partners: Jason Alpha S.A, Graz Kultur, Wien
Kultur, Region of Styria, RSI (CH), GSARA (BE)
Production Stage: In Production
Duration: 90’ & 52’
Budget: €170.000
Looking for: Co-producers, Broadcasters
Contact:
Angelos Rallis
T.+30 6907 615 544
Ε. production@angelosrallis.com
www.angelosrallis.com
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Silk Railroad
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Η

σιδηροδρομική γραμμή Μπακού-Τιφλίδα-Καρς είναι ένας «Νέος Δρόμος του Μεταξιού», μια διαδρομή όπου το ταπεινό μεγαλείο των εργατών, ο δισταγμός των εκτοπισμένων και η απομόνωση
εκείνων που μένουν πίσω σχηματίζουν μια γέφυρα που ενώνει Ευρώπη και Ασία.

ΗΠΑ-Γεωργία-Κατάρ/
USA-Georgia-Qatar

Director-Producer:
Martin DiCicco

T

he Baku-Tbilisi-Kars railway is a “New Silk Road,” a route where the humble glory of its labourers,
the reluctance of its displaced, and the isolation of those left behind converge in a bridge between
Europe and Asia.
Filmography
2013 – The Machine Which Makes Everything Disappear (90’ doc)
World Cinema Directing Award Sundance, IDFA, HotDocs,
DokLeipzig, Sarajevo IFF, True/False.

Production Company: Production Aesthetics
Co-producer: Kakha Macharashvili (Sakdoc)
Key Partners: Cinereach, Doha Film Institute
Production Stage: Editing, Post Production
Duration: 80’
Budget: €215,000
Looking for: Post Funding,
World Sales, Distribution
Contact:
Martin DiCicco
E. info@silkrailroadfilm.com
T. +1 213 841 0320
http://silkrailroadfilm.com
Los Angeles, USA / Tbilisi, Georgia

Ελλάδα-Γερμανία/
Greece-Germany

o ντοκιμαντέρ αναδεικνύει τις ζωές και τον αγώνα επιβίωσης των αδέσποτων σκύλων στο κέντρο
της Αθήνας και τους ανθρώπους που τα φροντίζουν. H Φωτούλα είναι το μήλο της Έριδος ανάμεσα
στον άστεγο Σπύρο και οποιοδήποτε περαστικό τολμήσει να την αγγίξει... Ο Μάρκος, κολλημένος με τη
ροκ, ξημεροβραδιάζεται στο Μοναστηράκι. Ο υπέργηρος Θρύλος, με προβλήματα αρθρίτιδας περιμένει
στωικά το τέλος του στην οδό Ερμού. Ο Άρης, πολεμάει για την ελευθερία του μακριά από τα κλουβιά
του Δήμου. Ο Γλύκας, βαριά άρρωστος, απολαμβάνει τα χάδια των τουριστών στην είσοδο του ξενοδοχείου Μεγάλη Βρετανία... Ενας κρυμένος κόσμος γεμάτος εκπλήξεις, χιούμορ, σουρεαλιστικές αλλά και
δραματικές καταστάσεις, αναδύεται από τις «αόρατες διαδρομές» των περιπλανώμενων αδέσποτων και
αποκαλύπτει ένα διαφορετικό, «απροσδόκητο» πρόσωπο της σύγχρονης Αθήνας.

T

he documentary highlights the lives of stray dogs struggling in the centre of Athens and the people
who take care of them. Fotoula is the “apple of discord” between the homeless Spyros and any passerby who dares to pat her. Marco loves rock music and hangs out in Monastiraki Square. The ageing
Legend, suffering from arthritis, stoically waits for his end on Ermou Street. Aris fights for his freedom
away from the dog pound. Sweetie, gravely ill, at the entrance of the Grande Bretagne Hotel, enjoys the
caresses of tourists. A hidden world full of surprises, humour, surreal and dramatic situations emerges
from the invisible paths of the strays tramping around the city and unveils another unexpected face
of modern Athens.
Selected Filmography
2006 – Eduart (105’ fiction)
Thessaloniki IFF, 9 State Awards, among them: Best Film, Best Director,
Best Screenplay and FIPRESCI Award, Golden Antigone – Montpellier IFF,
Moscow IFF, World Film Festival of Montreal,
Copenhagen IFF, Tallinn Black Nights FF, and many more.
1997 – Nights Gambled Away (87’, fiction)
Thessalonki IFF: Awards for Best Film, Best Director, Best Screenplay and

Director/Producer:
Αγγελική Αντωνίου/
Angeliki Antoniou

Production Company: Angeliki Antoniou
Filmproductions
Co-producer: Jost Hering Key Partners: 3 SAT
Production Stage: Researching and filming
Duration: approx. 75’- 85’
Budget: €85,000
Looking for: Co-production,
Pre-sales and Post Production

Contact:
Αγγελική Αντωνίου/Angeliki Antoniou
E. info@angelikiantoniou.com
T. +30 6934 692 065
Best Actress, Berlin IFF, Mar del Plata IFF,
Athens, Greece
Göteborg FF, Rome (Eurimages),
Buenos Aires IFF of Independent Cinema
1992 – Donusa (84’ fiction)
A prix de la jeneusse, Locarno IFF, Thessaloniki IFF, HOF IFF,
Valladolid IFF, IFF India, Göteborg FF
1989 – Prisoners of the Sea (78’ doc)
DokLeipzig, Hof IFF
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Straying in Athens (working title)
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Structural Adjustments
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Φ

αντάζεστε να εργαζόσασταν σε μια κλινική στη γειτονιά σας που λειτουργεί μόνο με εθελοντές και
που για πολύ κόσμο αποτελεί το μοναδικό μέρος όπου μπορεί να βρει ιατρική βοήθεια; Πέντε ημέρες
την εβδομάδα, 90 εργαζόμενοι από τον χώρο της Υγείας, γιατροί, γείτονες, άνεργοι, συνταξιούχοι και
πρώην ασθενείς λειτουργούν το λεγόμενο Αλληλέγγυο Ιατρείο στον Πειραιά. Παρέχουν δωρεάν ιατρική
περίθαλψη σε όλους τους ανασφάλιστους πολίτες, ανεξάρτητα από την κοινωνική θέση ή την καταγωγή
τους. Η μεγαλύτερή τους ελπίδα, πως μια αριστερή κυβέρνηση θα έβαζε τέλος στην κοινωνική καταστροφή, διαψεύδεται όλο και περισσότερο και οι εθελοντές έχουν συνειδητοποιήσει ότι δεν υπάρχει άλλη
εναλλακτική παρά να συνεχίσουν το έργο τους. Το ντοκιμαντέρ παρουσιάζει τρεις από τους εθελοντές,
αφηγούμενο μια ποιητική και ειλικρινή ιστορία για την απεριόριστη δύναμη της αλληλεγγύης σε μια
ευρωπαϊκή διάσταση.

C

an you imagine joining a volunteer clinic in your neighbourhood - for many people in need, the
only place where they can find medical help? Five days a week 90 Health Service workers, doctors,
neighbours, unemployed, pensioners and former patients run a so-called Solidarity Clinic in Piraeus,
Greece. They offer free medical treatment to anyone without health insurance, regardless of their social
status or origin. Their greatest hope, that a left government would put an end to the social catastrophe,
has been increasingly frustrated and the activists have realised that there's no alternative but to carry
on. Structural Adjustments portraits three of the volunteers, telling a poetic and honest story of the
absolute strength of solidarity in a European dimension.

Filmography
2015 – The Song of the Germans (22’ doc)
2014 – Mirna (84’ doc)
2013 – Victory Day (20’ doc)
2006 – Nicht böse sein! (96’ doc)
Film+, Glasgow Human Rights Filmfestival, Dokfilmwoche Hamburg
2004 – The Fairy Tale of the Little Fish (84’)

Director/Producer:
Wolfgang Reinke

Production Company: ZUSAMMEN Filmproduktion
Production Stage: In Production
Duration: approx. 90’
Budget: €150,000
Looking for: Postproduction Funding, World Sales

Contact:
Wolfgang Reinke
E. w@zusammenfilm.net
T. +49 176 625 34 510
Berlin, Germany

Κόσοβο-Κύπρος-Ισραήλ/
Kosovo-Cyprus-Israel

ι πόλεμοι είναι συχνά αποτέλεσμα ενός προαιώνιου μίσους ανάμεσα σε διαφορετικές εθνότητες. Συχνά
όμως εθνότητες, των οποίων τα κράτη συγκρούονται, ζουν στο ίδιο χωριό. Έτσι η επιβίωση της μιας
πλευράς, εμπεριέχει τον αφανισμό της άλλης. Τέτοια χωριά υπάρχουν: στο Κόσοβο, την Κύπρο, το Ισραήλ. Τι ιστορία να διδαχτεί στα παιδιά του χωριού; Πως να μιλήσεις για το κοινό μέλλον, όταν οι φονικές
συγκρούσεις είναι καθημερινότητα; Η εύκολη απάντηση θα ήταν ο καθένας να διαλέξει το στρατόπεδό
του. Όμως αυτά τα τρία χωριά, η Πύλα, το Ρουμπόβτσκε, το Νεβέ Σαλόμ Γουάχατ-αλ-Σαλάμ, διάλεξαν να
ζήσουν μαζί, χωρίς να ξεχάσουν τι μπορεί να διαιρέσει. Αυτό είναι το στοίχημα, αυτή είναι η εξαιρετική
εμπειρία των τριών χωριών, που θέλουμε να αφηγηθούμε μέσα απ' την κοινής τους μοίρα, τους φόβους
και την καθημερινότητα των κατοίκων τους.

W

ars often result from ancestral feuds between ethnic groups, but just as often, two peoples whose
nations are at war share the same village. For one side to survive, the other must be destroyed.
One side celebrates a national day while the other mourns, and sharing the land is seen as selling out
by the rest of the community. However, such villages exist: in Kosovo, in Cyprus, in Israel. Daily life takes
precedence there; rather than hating, people ask the right questions, learn of and from each other, and
make the choice to live together. It’s the story of these three villages that we seek to tell, in the words
of their inhabitants.

Director/Producer:
Ανζελίκ Κουρούνη/
Angélique Kourounis

Production Company: Independent production
Production Stage: In Production
Duration: 52’
Budget: €170,000
Looking for: Co-producers, Broadcasters

Selected Filmography
2016 – Golden Dawn: A Personal Affair (90’ doc)
Festival International de Lyon, Thessaloniki Documentary Festival
2015 – Saxon Nostalgia (8’ doc, for Faut pas croire with Thomas Iacobi)/ RTSR
2015 – Charia is in Europe Too (8’ doc, for Faut pas croire with Thomas Iacobi)/ RTSR
2014 – The Promises of Golden Dawn (26’ doc, with Thomas Iacobi), ARTE News Reports
2013 – Greece Solidarity (9’ doc) produced by CAPA TV for Effet papillon, Canal +
2011 – The Irradiated of Kazaksthan (33’ doc)
Prix de la parole libre aux Journées du grand reportage – Marseille, Figra FF, Féstival du Film Écologique of Bourges, Festival of Iliria
Alpi, France 2

Contact:
Ανζελίκ Κουρούνη/
Angélique Kourounis
E. angekour@yahoo.fr
T. +30 6944 615 488
Athens, Greece
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Together, Against All Odds

EDN Docs in Thessaloniki Masterclass

Δημιουργώντας σειρές
ντοκιμαντέρ
με την παραγωγό Σίγκριντ Ντούκγιερ
Παύλος Ζάννας, Πέμπτη 17 Μαρτίου, 16:00-18:00

Γ

ιατί δεν το κάνεις σειρά; Μία ερώτηση που ακούγεται όλο και πιο συχνά στα pitching forums των
φεστιβάλ. Αυτό ισχύει και για τις παραγωγές «δημιουργικών ντοκιμαντέρ», όπως ονομάζονται. Κατά
τη διάρκεια αυτού του masterclass, η Δανέζα παραγωγός Σίγκριντ Ντούκγιερ μάς παρουσιάζει κάποια
βασικά ζητήματα που ανακύπτουν όταν δουλεύει κανείς με σειρές ντοκιμαντέρ.

Η Σίγκριντ Ντούκγιερ βρίσκεται αυτήν την περίοδο στο τελικό στάδιο παραγωγής του ντοκιμαντέρ Bugs σε
σκηνοθεσία Αντρέας Γιόνσεν. Πρόκειται για μια σημαντική διεθνή παραγωγή, που περιλαμβάνει διάφορες
πλατφόρμες και πολλές μορφές για το τελικό προϊόν. Μεταξύ αυτών είναι και δύο σειρές δημιουργικών
ντοκιμαντέρ για την τηλεόραση.
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Κατά τη διάρκεια αυτού του δίωρου masterclass, η Ντούκγιερ θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση
στα εξής:
-Στη διαμόρφωση της ιστορίας του ντοκιμαντέρ σε μία ή δύο ταινίες
-Στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η παραγωγή σειρών ντοκιμαντέρ
-Στα πλεονεκτήματα που παρουσιάζουν στην αγορά οι σειρές ντοκιμαντέρ.
Η Σίγκριντ Ντούκγιερ θα παρουσιάσει επίσης σκηνές από το ντοκιμαντέρ Bugs, για να περιγράψει μια
βαθύτερη όψη της σειράς ντοκιμαντέρ και να μοιραστεί μια εκ των ένδον ματιά στις οικονομικές και δημιουργικές παραμέτρους της παραγωγής σειρών διεθνών δημιουργικών ντοκιμαντέρ.
Το masterclass πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Docs in Thessaloniki Pitching Forum 2016. Διοργανώνεται από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ντοκιμαντέρ (EDN) και το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης –
Εικόνες του 21ου Αιώνα.
http://www.edn.dk/activities/edn-activities-2016/docs-in-thessaloniki-2016/
Λίγα λόγια για τη Σίγκριντ Ντούκγιερ
Η παραγωγός Σίγκριντ Ντούκγιερ έχει κάνει περισσότερες από 20 παραγωγές ντοκιμαντέρ τα τελευταία
16 χρόνια. Προσφάτως, έκανε την παραγωγή τόσο του The Newsroom – Off The Record της Μικάλα Κρογκ
όσο και του Κάτι καλύτερο θα έρθει της υποψήφιας για Όσκαρ Χάνα Πόλακ, που προβλήθηκε στο τμήμα
«Κοινωνία» του 17ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης. Για το τελευταίο ήταν υποψήφια στα βραβεία
The Producers Guild of America Awards 2016 στην κατηγορία Outstanding Producer of Documentary.
Έχει κάνει, μεταξύ άλλων, την παραγωγή των ταινιών Ai Wei Wei – The Fake Case, The Good Life, Ballroom
Dancer, Free the Mind, The Monastery και Mechanical Love.
Διδάσκει στην Εθνική Σχολή Κινηματογράφου της Δανίας και στο διεθνές σεμινάριο DOK Incubator.
Δίνει επίσης masterclasses και διαλέξεις σε όλο τον κόσμο. Το 2015, τιμήθηκε με το βραβείο IB για τον
Καλύτερο Δανό Παραγωγό από την Εθνική Ένωση Παραγωγών της Δανίας. Το 2007, μαζί με τέσσερις
σκηνοθέτες, ίδρυσε την εταιρεία παραγωγής Danish Documentary Production, η οποία έχει εξελιχθεί
σε διεθνή εταιρεία παραγωγής ντοκιμαντέρ με έναν εντυπωσιακό κατάλογο διεθνών ταινιών. Αυτήν την
περίοδο, συμμετέχουν στην συμπαραγωγή της ταινίας Auf Safari του σκηνοθέτη Ούλριχ Ζάιντλ και της
ταινίας Aquarella του Βίκτορ Κοσακόφσκι.

EDN Docs in Thessaloniki Masterclass

Making
Documentary Series
with producer Sigrid Dyekjaer
Pavlos Zannas Theater, Olympion Complex,
Thursday 17 March, 16:00-18:00

W

hy don’t you make it into a series? A question you hear more and more frequently at pitching
forums. This also goes for productions labelled as creative documentaries. During this master
class Danish producer Sigrid Dyekjaer takes us through some essential considerations when working
with documentaries series.
Sigrid Dyekjaer is currently finalising the documentary production Bugs directed by Andreas Johnsen.
It is a major international production, spanning across several platforms and including many output
formats. Among them are two creative documentary series for broadcasters.

This masterclass takes place within the framework of Docs in Thessaloniki Pitching Forum 2016. It
is organised by EDN (European Documentary Network) and the Thessaloniki Documentary Festival
Images of the 21st Century.
http://www.edn.dk/activities/edn-activities-2016/docs-in-thessaloniki-2016/
About Sigrid Dyekjaer
Producer Sigrid Dyekjaer has produced over 20 documentary films during the last 16 years. She has
recently produced both Mikala Krogh’s The Newsroom - Off The Record and Oscar-nominee Hanna Polak’s Something Better To Come. For this she was nominated at The Producers Guild of America Awards
2016 for Outstanding Producer of Documentary. Other films she has been producing are Ai Wei wei
– The Fake Case, The Good Life, Ballroom Dancer, Free the Mind, The Monastery and Mechanical Love.
Sigrid teaches at the National Film School of Denmark and at the international rough cut program
DOK Incubator. She also gives master classes and lectures around the world.
In 2015 Dyekjaer received the award IB for Best Danish Producer by the Danish National Director’s
association. In 2007 she, together with four directors, founded Danish Documentary Production,
which has grown to become an international creative documentary film production company with
an impressive catalogue of international films. They are currently co-producing Ulrich Seidl’s film Auf
Safari and Victor Kossakovskis film Aquarella.

DOC MARKET 18th THESSALONIKI DOCUMENTARY FESTIVAL 2016

Sigrid Dyekjaer will also screen examples from Bugs to give a deeper impression of the documentary series and share insights from both the financial and creative aspects of making international
creative documentary series.
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During this two-hour master class Dyekjaer will offer a closer look at:
-The shaping of the documentary story as one or two series
-How the production of documentary series works
-Market benefits with documentary series.

docsinthessaloniki

CO-FUNDED BY THE
EUROPEAN UNION

Pitching Forum 2016 | march

Πρόσκληση στο pitching forum/Invitation to the pitching forum
Ανοιχτά στο κοινό: Αίθουσα Παύλος Ζάννας (Ολύμπιον), Σάββατο 19 Μαρτίου, 10:00-15:00 & Κυριακή 20 Μαρτίου 10:00-13:00
Open Pitching Sessions: Pavlos Zannas Theater (Olympion Complex), Saturday March 19, 10:00-15:00 & Sunday March 20, 10:00-13:00

Τ

ο πρόγραμμα Docs in Thessaloniki 2016 προσκαλεί όλους τους συμμετέχοντες στο
Φεστιβάλ να συμμετάσχουν στη συνάντηση «pitching», όπου 21 νέα προσχέδια
ντοκιμαντέρ θα παρουσιαστούν σε ένα πάνελ συμβούλων. Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα του ντοκιμαντέρ, μάθετε για τις αλλαγές στην αγορά και
παρακολουθήστε τα 21 πρότζεκτ πριν περάσουν στο στάδιο της συμπαραγωγής. Η
ΕΡΤ απονέμει το βραβείο «Doc on Air» στο καλύτερο προσχέδιο ντοκιμαντέρ του
προγράμματος Docs in Thessaloniki.

D

ocs in Thessaloniki 2016 invites all festival participants to take part in the
pitching session where 21 new international documentary projects will be
pitched to a panel of financiers. See the latest developments in the documentary
sector, learn about changes in the market and listen to 21 fresh projects ready for
co-production. ERT is honoring the best developed project at Docs in Thessaloniki
with the ERT Doc on Air Award.

Οι προτάσεις/The Pitching Projects:
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Athens Forward – σκηνοθεσία/director: Έλενα Ζερβοπούλου/Elena Zervopoulou, παραγωγή/producer: Δήμητρα Κουζή/Dimitra Kouzi, Kouzi Productions, Ελλάδα/Greece.

My Despised Communist Jew Dad – and Me – σκηνοθεσία/director: Gábor
Ferenczi, παραγωγή/producer: Marcell Iványi, KraatsFilm Production, Ουγγαρία/
Hungary.

The Blue Code of Silence – σκηνοθεσία/director: Magnus Skatvold, παραγωγή/
producer: Håvard Gossé Bergseth, Spætt Film AS, Νορβηγία/Norway.

My Favorite War – σκηνοθεσία/director: Ilze Burkovska Jacobsen, παραγωγή/
producer: Trond Jacobsen, Bivrostfilm, Νορβηγία/Norway

Burning Voices – σκηνοθεσία/director: Pirjo Ojala, παραγωγή/producer: Leo
Naukkarinen, Ilokuva, Naukkarinen & Co, Φινλανδία/Finland.

The New Odyssey – σκηνοθεσία/director: Gabriel Babsi, παραγωγή/producer:
Paul Miller, Selfmade Films, Ολλανδία/The Netherlands

The Code – σκηνοθεσία/director: Carles Caparros i Obiols, παραγωγή/producer:
Alberto Pascual Rodríguez, Grupo Master Producciones, Ισπανία/Spain.

Robotics for All – σκηνοθεσία-παραγωγή/director-producer Άγγελος
Τσαούσης/Angelos Tsaousis, Filmografik Productions, Ελλάδα/Greece.

Debut – σκηνοθεσία/director: Anastasiya Miroshnichenko, παραγωγή/producer:
Volia Chajkouskaya, Pervaja KinoVideo Kompania, Λευκορωσία/Belarus.

Sara – σκηνοθεσία/director: Patricia Franquesa, παραγωγή/producers: Patricia
Franquesa & Laia Zanon, Agartha Productions, Ισπανία/Spain.

Defender of the Faith – σκηνοθεσία/director: Christoph Röhl, παραγωγή/
producer: Katharina Bergfeld, Lichtblick Media GmbH, Γερμανία/Germany.

Sideline – σκηνοθεσία/director: Joost Wynant, παραγωγή/producer: Gert Van
Berckelaer, Visual Antics, Ολλανδία/Belgium.

Didi Punam – σκηνοθεσία/director: Natasa Urban, παραγωγή/producer: Ingvil
Giske, Medieoperatørene, Νορβηγία/Norway.
Fields of Hope – σκηνοθεσία/director: Olivier Magis, παραγωγή/producer:
Hanne Phlypo, Clin d’œil films, Βέλγιο/Belgium.
From Turkey with Love – σκηνοθεσία/director: Basak Callioglu, παραγωγή/
producers: Basak Callioglu & Robb Leech, Vagabond films, Τουρκία/Turkey.
Ghetto Balboa – σκηνοθεσία/director: Arpad Bogdan, παραγωγή/producer:
László Józsa, Speak Easy Project, Ουγγαρία/Hungary.
The Good Change – σκηνοθεσία/director: Konrad Szołajski, παραγωγή/
producer: Małgorzata Prociak, ZK Studio Ltd., Πολωνία/Poland.
Οι παρακάτω σύμβουλοι έχουν επιβεβαιώσει τη συμμετοχή τους στην ανοιχτή συνάντηση pitching/During the
public pitching session the following financiers have
confirmed their participation: Luke Moody, Bridoc, UK /
Nikki Heyman, POV, USA Hanka Kastelicova, HBO Europe,
Hungary Madeleine Avramoussis, ARTE GEIE, France /
Charlotte Madsen, SVT, Sweden / Jenny Westergård, YLE,
Finland / Claudia Schreiner, MDR, Germany / Jan Rofekamp,
Films Transit, Canada / Depi Vrettou, ERT, Greece / Stefan

Slow – σκηνοθεσία/director: Leticia Agudo, παραγωγή/producers: Paul McGrath,
Whackala Ltd, Ιρλανδία/Ireland.
The Tap Tap – Afflicted by Music σκηνοθεσία/director: Radovan Síbrt,
παραγωγή/producerd: Radovan Síbrt & Viktória Hozzová, Pink Productions,
Τσεχία/Czech Republic.
Unbinding Feet – σκηνοθεσία/director: Laetitia Schoofs, παραγωγή/
producers: Jia Zhao, Silk Road Film Salon, Ολλανδία/The Netherlands.
An Unpaid Act – σκηνοθεσία/director: Nathalie Berger & David Leo Hyde,
Ελβετία/Switzerland.

Kloos, Rise and Shine Worldsales, Germany / Aleksandra
Biernacka, TVP2, Poland
To Docs in Thessaloniki 2016 διοργανώνεται από το EDN και
το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης – Εικόνες του 21ου
Αιώνα με την υποστήριξη του προγράμματος EU MEDIA.
Το EDN είναι μια οργάνωση μελών για επαγγελματίες του
ντοκιμαντέρ για τον κινηματογράφο και την τηλεόραση.
Το EDN στηρίζει, κινητοποιεί και δημιουργεί δίκτυα για

τον τομέα του ντοκιμαντέρ στην Ευρώπη (www.edn.dk).
Docs in Thessaloniki 2016 is organized by EDN and the
Thessaloniki Documentary Festival – Images of the 21st
Century with the support of the EU MEDIA Programme. EDN
is a member-based organisation for professionals working
with documentary film and television. EDN supports,
stimulates, and creates networks within the documentary
sector. www.edn.dk.

Eυρετήριο/
Eυρετήριο ταινιών ανά χώρα/Film Index by Country
Argentina
Our Last Tango 87
Working Dancers 89
Austria
A Good American 140
Lampedusa In Winter 121
For My Sisters 75

Brazil
Landfill Harmonic: A Symphony Of The Human
Spirit 98
Reconquest of the Useless 55
Cambodia
France Is Our Mother Country 93
Canada
Claude Lanzmann: Spectres Of The Shoah 52
Driving With Selvi 133
Guantanamo’s Child - The Omar Khadr Story 65
I Am The Blues 76
Chile
Beyond My Grandfather Allende 49
China
Hooligan Sparrow 66
Colombia
Patient 152

Czech Republic
A Living Space / One Season At Robert Wilson’s
Watermill Center 85
Under The Sun 103
Denmark
Addicted To Solitude 227
At Home In The World 116
Déjà Vu 229
Dreaming Of Denmark 117
A Family Affair 136
The Fencing Champion 219
Flotel Europa 119
Home Sweet Home 220
Hotel Of The Stars 226
Motley’s Law 99
Natural Disorder 149
NaturePlay 100
Phoenix Bird 227
Portrait Of God 228
Ruth 221
Shadow Of A Hero 112
Varicella 88, 221
What He Did 61
Finland
The Day The Sun Fell 35
Don Juan 132
For Kibera! 39
White Rage 163
France
A Different American Dream 37
Dead Slow Ahead 92
France Is Our Mother Country 93

Germany
Argo Navis 204
Bjork - The Creative Universe Of A Music
Missionary 74
Citizen Khodorkovsky 51
Europe, She Loves 135
Ghostland 94
Light Thickens 199
Our Last Tango 87
Sonita 56
Stalin’s Daughter 57
To School 221
Ukrainian Sheriffs 160
Under the Sun 103
The Virgin Obsession 71
Greece
“Morning Neighbor!” 148
“Until We Meet Again, As Winners!” 172
100 Years 2nd High School Of Thessaloniki 166
1000 Miles 203
25 Years Without Borders The Untold Stories 167
33,333 The Odyssey Of Nikos Kazantzakis 48
All Together In The Mountains 187
Andros By Marina Karagatsi 169
Argo Navis 204
Athens From Beneath” The Documentary Of The Newly Poor 168
A Breath Of Life 191
The Cherry Orchard, Mickey Mouse And Nikos
Karathanos 171
Deconstructing Interruption 205
Decumanus 206
Delos 2015 174
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Bolivia
One Whole Day With Evo Morales 185
Salero 43

Cyprus
The Sea Remains 111

In California 142
No Home Movie 54
Nostos 150
Twinsters 159
The Woods Dreams Are Made Of 45
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Belgium
A Family Affair
No Man Is An Island 123
Twilight Of A Life 158

Croatia
Sick 69

Eυρετήριο ταινιών ανά χώρα/Film Index by Country
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Greece
Dreaming Of Life 118
Epekeina 176
Eratosthenes 177
Eric 178
Fack Msuv/ Performing The Museum As A
Common/ And The Common As A Museum 207
Feathering Heights 38
Fing 1915-2015: The First One
Hundred Years 216
Finish Line 138
The Formidable Flags Of Freedom 194
Golden Dawn: A Personal Affair 95
Greek Architects Of Constantinople 193
Guardians Of Aegean 40
Hasan “The Tank” 200
I...The Problem 175
Iera Odos - The Journey Of The Books 179
Ilja Finds Home 208
Imperium 209
In Solitude Or In Solidarity? 143
In Wood We Trust 210
Into The Centre Of The Wheel 196
Invisible Paths 170
The Light Inside 182
Light Thickens 199
Long Dive 53
The Longest Run 122
Ludlow, Greek Americans In The Colorado Coal
War 109
Memoria 211
Metamorphoses 183
Mothers And Daughters 181
My Friend Larry Gus 197
New Generation Got Game 212
New Life 186
Next Stop: Utopia 101
Nostos 150
One Whole Day with Evo Morales 185
Paolo’s Dream 188
The Park, Grandmother Nissa And Ali 190
Radio Loft 192

A Second Chance 68
Shadow On The Soul 113
Silent Witness 114
Skoros: Anti-Consumption In Crisis 195
Spectrum 213
Suspended People 184
Teriade 58
That’s It. No More 202
The Sea Remains 111
The Tree I Dreamt 214
True Blue 157
The Uncompleted Project 198
Viktor Ullmann: Biography Of A Recording 215
The Village That Defeated Death 201
When Dahlias Bend Down 189
Whispers Of The Sky 162
White Steps 180
Windbag Of Aeolus 44
Working Dancers 89
Yannoulis Chalepas: A Sculptor’s Portrait 173
Hungary
Titita 156
India
Jungle Sisters 220
Iran
Sonita 56
Starless Dreams 70
Israel
Citizen Khodorkovsky 51
Credit For Murder 131
Orion: The Man Who Would Be King 80
Twilight Of A Life 158
Italy
Killa Dizez - Life And Death In
The Time Of Ebola 97
Lampedusa In Winter 121
Thy Father’s Chair 155

Latvia
Cats In Riga 228
Ukrainian Sheriffs 160
Under the Sun 103
Lebanon
This Is Exile: Diaries Of Child Refugees 124
Mexico
Beyond My Grandfather Allende 49
Myanmar
To School 221
The Netherlands
A Family Affair 136
Inside The Chinese Closet 67
Inside The Mind Of Favela Funk 77
Norway
Dancing For You 219
Landfill Harmonic:
A Symphony Of The Human Spirit 98
Natureplay 100
Ruth 221
Maiko - Dancing Child 86
Varicella 88, 221
Pakistan
Song Of Lahore 81
Paraguay
Landfill Harmonic:
A Symphony Of The Human Spirit 98
Peru
Earth’s Children 219
Poland
A Brave Bunch – The Uprising
Through Children’s Eyes 218
Call Me Marianna 127
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Russia
Citizen Khodorkovsky 51
Credit for Murder 131
Under The Sun 103
Serbia
Flotel Europa 119
Depth Two 108

Sweden
33,333 The Odyssey Of Nikos Kazantzakis 48
Don Juan 132
I Am Dublin 120
NaturePlay 100
Ruth 221
Varicella 88, 221
Switzerland
Citizen Khodorkovsky 51
The Day The Sun Fell 35
Electroboy 134
Europe, She Loves 135
Grozny Blues 96
Lampedusa In Winter 121
Moriom 147
Sonita 56
This Is Exile: Diaries Of Child Refugees 124
The Valley Of Salt 161
Wild Women - Gentle Beasts 164
The Woods Dreams Are Made Of 45
Turkey
Colony 107
The Eye Of Istanbul 84

Ukraine
Ukrainian Sheriffs 160
United Arab Emirates
Every Last Child 64
USA
3 1/2 Minutes Ten Bullets 126
33,333 The Odyssey Of Nikos Kazantzakis 48
The Book Of Conrad 50
A Courtship 130
A Different American Dream 37
A Living Space / One Season At Robert Wilson’s
Watermill Center 85
An Open Secret 151
Beneath The Olive Tree 106
Chau, Beyond The Lines 128
Decumanus 206
From This Day Forward 139
Homme Less 141
Hooligan Sparrow 66
In Transit 144
Indian Point 41
Janis: Little Girl Blue 78
Landfill Harmonic:

Vietnam
Chau, Beyond The Lines 128
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Spain
Dead Slow Ahead 92
The Propaganda Game 102
Thy Father’s Chair 155

A Symphony Of The Human Spirit 98
Left On Purpose 145
The Mind Of Mark Defriest 146
Miss Sharon Jones! 79
Racing Extinction 42
Reconquest Of The Useless 55
Reel In The Closet 110
Salero 43
Song Of Lahore 81
(T)Error 154
Thy Father’s Chair 155
Time Simply Passes 59
Twinsters 159
Uncle Howard 60
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South Korea
Twinsters 159

Greek Architects Of Constantinople 193
UK
The Archipelago 34
Atomic: Living In Dread And Promise 233
Claude Lanzmann: Spectres Of The Shoah 52
The Confessions Of Thomas Quick 129
Death Is Life 36
The Fear Of 13 137
The First Movie 232
I Am Belfast 234
Jungle Sisters 220
Orion: The Man Who Would Be King 80
A Story Of Children And Film 233
A Syrian Love Story 153
This Is Exile: Diaries Of Child Refugees 124
Twinsters 159
Uncle Howard 60

Eυρετήριο ταινιών ανά Ελληνικό τίτλο
• 25 χρόνια Χωρίς Σύνορα - The Untold Stories 167
• 33.333 Η Οδύσσεια του Νίκου Καζαντζάκη 48
• 1914-2014: 100 Χρόνια 2ο Γυμνάσιο-Λύκειο
Θεσσαλονίκης 166
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A
Αβάρα! 92
Άγρια θηλυκά, ευγενή θηρία 164
Αδελφές της ζούγκλας, Οι 220
Αθήνα από κάτω -Το ντοκιμαντέρ των νεόπτωχων, Η 168
Ανάκτηση των αχρήστων 55
Άνδρος της Μαρίνας Καραγάτση, H 169
Ανεμοδαρμένες πτήσεις 38
Αόρατες διαδρομές 170
Αποικία 107
Απόρρητο Σχέδιο: Depth Two 108
Από σήμερα και μπρος 139
Αρρώστια 69
Αρχιπέλαγος, Το 34
Ασθενής 152
Ασκός του Αιόλου, Ο 44
Ατομική ενέργεια: ζώντας με φόβο και ελπίδα 233
Αυτό που έκανε 61
Β
Βαριτσέλα 88, 221
Βιβλίο του Κόνραντ, Το 50
Βυσσινόκηπος, ο Μίκυ Μάους και ο Νίκος Καραθάνος, Ο 171
Γ
Γαλλία είναι η πατρίδα μας, H 93
Γάτες στην Ρίγα 228
«Γεια σας και καλή αντάμωση, ως νικητές!» 172
Γενναίοι: Τα παιδιά της εξέργεσης της Βαρσοβίας, Οι 218
Γη των φαντασμάτων, Η 94
Γιαννούλης Χαλεπάς: Tο πορτραίτο ενός γλύπτη 173
Για την Κιμπέρα! 39
Για τις αδελφές μου 75
Δ
Δάσος από το οποίο είναι φτιαγμένα τα όνειρα, Το 45
Δεύτερη ευκαιρία, Η 68
Δήλος 2015 174
Δίδυμες αδελφές 159
Δον Ζουάν 132
Ε
Εγώ... το πρόβλημα 175
Εδώ εξορία: Ημερολόγια από παιδιά πρόσφυγες 124
Εθισμένες στη μοναξιά 227
Είμαι τα μπλουζ 76
Είμαι το Δουβλίνο 120
Είμαι το Μπέλφαστ 234

Ένα διαφορετικό αμερικανικό όνειρο 37
Ένα ειδύλλιο 130
Ένας ζωντανός χώρος- Μια εποχή στο
Watermill Center του Ρόμπερτ Ουίλσον 85
Ένα σπίτι στον κόσμο 116, 218
Εξομολογήσεις του Τόμας Κουίκ, Οι 129
Επέκεινα 176
Επόμενος σταθμός: Ουτοπία 101
Ερατοσθένης, η κινητή βιβλιοθήκη 177
Έρικ 178
Ευρώπη αγαπημένη 135
Έφυγε σκόπιμα 145
Θ
Θάνατος είναι ζωή, Ο 36
Θείος Χάουαρντ, Ο 60
Ι
Ιερά Οδός - Το ταξίδι των βιβλίων 179
Ίντιαν Πόιντ 41
Κ
«Καλημέρα γειτόνισσα» 148
Κανένας άνθρωπος δεν είναι νησί 123
Κάτω από την ελιά 106
Κάτω από τον ήλιο 103
Κλοντ Λανζμάν: Φαντάσματα του Shoah 52
Κοιλάδα του άλατος, Η 161
Κοινό μυστικό 151
Κόρη του Στάλιν, Η 57
Κυρία Σάρον Τζόουνς!, H 79
Λ
Λαμπεντούζα τον χειμώνα, Η 121
Λέγε με Μαριάνα 127
Λευκά βήματα 180
Λευκή οργή 163
Λυκόφως μιας ζωής, Το 158
Μ
Μάικο- Παιδί που χορεύει 86
Μακροβούτι 53
Μάνες και κόρες 181
Μάτια της Πόλης, Τα 84
Μέσα στην κινεζική ντουλάπα 67
Μέσα στο μυαλό του φαβέλα φανκ 77
Μέσα φως, Το 182
Μεταμορφώσεις 183
Μετεπιβίβαση 144
Μετέωροι άνθρωποι 184
Μέχρι και το τελευταίο παιδί 64
Μη ερασιτεχνικό βίντεο 54
Μια ιστορία αγάπης απ’ τη Συρία 153

Eυρετήριο ταινιών ανά Ελληνικό τίτλο
Μια ιστορία για παιδιά και ταινίες 233
Μια μέρα με τον Έβο Μοράλες 185
Μια οικογενειακή υπόθεση 136
Μόνος ή Αλληλέγγυος; 143
Μοριόμ 147
Μπλουζ του Γκρόζνι, Τα 96
Μυαλό του Μαρκ Ντεφρίστ, Το 146
Ν
Νέα Ζωή 186
Νόμος της Μότλι, Ο 99
Νόστος 150

Π
Παιδί του Γκουαντάναμο, Το 65
Παιδιά της γης, Τα 219
Παιχνίδι της προπαγάνδας, Το 102
Παιχνίδι στη φύση 100
Πάρκο, η γιαγιά Νισά και ο Αλή, Το 190
Πέρα από τον παππού μου,
τον Αλιέντε 49
Πιο μακρύς δρόμος, Ο 120
Πλωτό ξενοδοχείο «Ευρώπη» 119
Πνοή ζωής 191
Πολίτης Χοντορκόφσκι 51
Πολυθρόνα του πατρός σου, H 155
Πορτρέτο του Θεού 228
Πουλί του Φοίνικα, Το 227
Πρωταθλητής της ξιφασκίας, Ο 219
Πρώτη ταινία, Η 232
Ρ
Ραγδαίος αφανισμός 42
Ραδιόφωνο στο Πατάρι 192
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Τελευταίο μας ταγκό, Το 87
Τερματισμός, Ο 138
Τζάνις: Το κορίτσι τραγουδάει
τα μπλουζ 78
Τι παίζεται μέσα στην ντουλάπα 110
Τιτιτά 156
Τραγούδι της Λαχόρης, Το 81
Τριάμισι λεπτά, δέκα σφαίρες 126
Τρόμος/Νόμος 154
Τρου μπλου 157
Τσάου, πέρα από τις γραμμές, Ο 128
Υ
Υπογράφοντας μια δολοφονία 131
Ύστερα μένει η θάλασσα 111
Φ
Φίλος μου ο Larry Gus, O 197
Φόβος των δεκατριών, Ο 137
Φράση που δεν τελείωσε, Η 198
Φυσική διαταραχή 149
Φως πυκνώνει, Το 199
Χ
Χασάν 200
Χορεύω για σένα 219
Χρόνος απλώς περνά, Ο 59
Χρυσή Αυγή: Προσωπική υπόθεση 95
Χωριό που νίκησε το θάνατο, Το 201
Ω
Ως εδώ 202
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Memoria 211
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Spectrum 213
Teriade 58
The Tree I Dreamt 214
Trabajadores de la Danza 89
Viktor Ullmann: Βιογραφία μιας Ηχογράφησης 215
Working Dancers 89
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25 years Without Borders – The Untold Stories 167
33,333 The Odyssey of Nikos Kazantzakis 48
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1000 Miles 203
(T)error 154
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Addicted to Solitude 227
A Family Affair 136
A Living Space - One Season at Robert Wilson’s
Watermill Center 85
All Together in the Mountains 187
Allende mi Abuelo Allende 49
Αmal 246
Andros by Marina Karagatsi 169
An Open Secret 151
Archipelago, The 34
Argo Navis 204
A Syrian Love Story 153
At Home in the World 116, 218
Athens From Beneath – The Documentary of the Newly Poor 168
Atomic: Living in Dread and Promise 233
B
Beneath the Olive Tree 106
Beyond My Grandfather Allende 49
Beirut, la vie en rose 247
Björk - The Creative Universe of a Music Missionary 74
Bolesno 69
Book of Conrad, The 50
Brave Bunch: The Uprising through Childrens Eyes, A 218
Breath of Life, A 191
C
Call Me Marianna 127
Cats in Riga 228
Chau, Beyond the Lines 128
Cherry Orchard, Mickey Mouse and Nikos Karathanos, The 171
Citizen Khodorkovsky 51
Claude Lanzmann: Spectres of the Shoah 52
Colony 107
Confessions of Thomas Quick, The 129
Courtship, A 130
Credit for Murder 131
D
Dancing for you 219
Dand vor livet 219
Day the Sun Fell, The 35
Dead Slow Ahead 92
Death is Life 36
Deconstructing Interruption 205
Decumanus 206
Déjà Vu 229
Delos 2015 174

Depth Two 108
Der Jungfrauenwahn 71
Det han Gjorde 61
Different American Dream, A 37
Don Juan 132
Dreaming of Denmark 117
Dreaming of Life 118
Driving with Selvi 133
Drømmen om Danmark 117
E
Earth’s Children 219
Electroboy 134
Epekeina 176
Eratosthenes 177
Eric 178
Et Hjem i Verden 116, 218
Europe, She Loves 135
Every Last Child 64
Εye of Ιstanbul, Τhe 84
F
FACK MSUV/Perfroming the Museum as a Common/
and the Common as a Museum 207
Fægtemesteren 219
Fajna Ferajna. Powstanie oczyma dzieci 218
Family Affair, A 136
Fear of 13, The 137
Feathering Heights 38
Fencing Champion, The 219
Fifteen 248
FING 1915-2015: The First One Hundred Years 216
Finish Line 138
First Movie, The 232
Flotel Europa 119
Foam Dream 249
For Kibera! 39
For My Sisters 75
Formidable Flags of Freedom, The 194
France Ιs Our Mother Country 93
From This Day Forward 139
Fugl Fønix 227
G
Ghostland 94
Golden Dawn: A Personal Affair 95
Good American, A 140
Greek Architects of Constantinople 193
Grozny Blues 96
Guantanamo’s Child – The Omar Khadr Story 65
Guardians of the Aegean 40
H
Hasan “The Tank” 200
Hijos de tierra 219
Home Sweet Home 220

Film Index - Original & English titles
Homme Less 141
Hooligan Sparrow 66
Hotel of the Stars 226
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Jag är Dublin 120
Janis: Little Girl Blue 78
Jungle Sisters 220
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Killa-Dizez: Life and Death
in the Time of Ebola 97
L
La Californie 142
Lampedusa in Winter 121
Landfill Harmonic A Symphony of the Human Spirit 98
Left on Purpose 145
Les boits dont les reves sont faits 45
Lift like a girl 251
Light Inside, The 182
Light Thickens 199
Living Space - one season
at Robert Wilson’s Watermill Center 85
Long Dive 53
Longest Run, The 122
LUDLOW, Greek Americans
in the Colorado Coal War 109
M
Maiko - Dancing Child 86
Mayor of Nowhere, The 252
memORIA 211
Metamorphoses 183
Mind of Mark DeFriest, The 146
Miss Sharon Jones! 79
Moriom 147

Natural Disorder 149
NaturePlay 100
Naturens Uorden 149
New Generation Got Game 212
New Life 186
Next Stop: Utopia 101
No Home Movie 54
No Man Is an Island 123
Nostos 150
O
One Whole day with Evo Morales 185
Open Secret, An 151
Orion: The Man Who Would Be King 80
Our Last Tango 87
P
Paciente 152
Paolo’s Dream 188
Park, Grandmother Nissa and Ali, The 190
Patient 152
Phoenix Bird 227
Portraet af Gud 228
Portrait of God 228
Propaganda Game, The 102

T
Tériade 58
That’s it! No more 202
This is Exile: Diaries of Child Refugees 124
Thy Father’s Chair 155
Time Simply Passes 59
Tititá 156
To School 221
Together, Against all Odds 257
Trabajadores de la Danza 89
Tree I Dreamt, The 214
True Blue 157
Twilight of a Life 158
Twinsters 159
U
Ukrainian Sheriffs 160
Un dia con Evo Morales 185
Un tango mas 87
Uncle Howard 60
Uncompleted Project, The 198
Under the Sun 103
“Until we meet again, as winners!” 172
V

Racing Extinction 42
Radio Loft 192
Reconquest of the Useless 55
Reel In The Closet 110
Royahaye Dame Sobh 70
Ruth 221

Vaikonen Raivo 163
Vallee du sel, La 161
Valley of Salt, The 161
Varicella 88, 221
Viktor Ullmann: Biography
of a recording 215
Village That Defeated Death, The 201
Virgin Obsession, The 71

S

W

Salero 43
Sea Remains, The 111
Second Chance, A 68
Shadow of a Hero 112
Shadow οn the Soul 113
Shingal, where are you 253
Sick 69
Silent Witness 114
Silk Railroad 254
Skoros: Anti-consumption in Crisis 195
Song of Lahore 81
Sonita 56
Spectrum 213
Stalin’s Daughter 57

What he did 61
When Dahlias Bend Down 189
Whispers of the Sky 162
White Rage 163
White Steps 180
Wild Women, Gentle Beasts 164
Windbag of Aeolus 44
Woods Dreams Are Made Of, The 45
Working Dancers 89

R

Y
Yannoulis Chalepas:
A Sculptor’s Portrait 173
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Stalin’s Tocher 57
Starless Dreams 70
Story of Children and Film, A 233
Straying in Athens 255
Structural Adjustments 256
Suspended People 184
Syrian Love Story, A 153
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I... the Problem 175
I Am Belfast 234
I Am Dublin 120
I Am the Blues 76
Iera Odos - The Journey of the Books 179
Ilja Finds Home 208
Imperium 209
In California 142
In Situ 250
In Solitude or in Solidarity? 143
In Transit 144
In Wood We Trust 210
Indian Point 41
Inside the Chinese Closet 67
Inside the Mind of Favela Funk 77
Into the Centre of the Wheel 196
Invisible Paths 170

Morning Neighbor! 148
Mothers and Daughters 181
Motley’s Law 99
Mow mi Marianna 127
Muerte es vida 36
Μy Friend Larry Gus 197
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Αβραμόπουλος, Γιάννης 188
Ακερμάν, Σαντάλ 54
Ακρίβος,Κωνσταντίνος 176
Αλάτρας, Νασίμ 44
Άλβαρες, Άλι 36
Αλμάσι, Τάμας 156
Αλχατζίδης, Δημήτρης 214
Αμπντουλάχι, Αχμέντ 120
Αμπραβανέλ, Ελιάνα 138
Αναστοπούλου, Μάρω 162
Αντόνεβιτς,Βλάντι 131
Αντωνίου, Αγγελική 255
Αριστείδου, Μιχάλης 215
Αρόνοβιτς, Νταβίντ 120
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Βάκκας, Κώστας 177
Βαλτής, Γιάννης 203
Βαρδαρινός, Γρηγόρης 210
Βαρδαρός, Λεωνίδας 109
Βερνίκος, Δημήτρης 191
Βιτωράκης, Mιχαήλ 180
Βλάχου, Πόλυ 191
Βογιατζής, Στρατής 184
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Γεωργίου, Χρίστος 111
Γιαν, Γιάκουμπ 85
Γιαννακάκης, Ηλίας 171
Γιάννης Μαυρογένης 167
Γιαπουτζής, Τάσος 189
Γιούουρους, Κάτι 39
Γκαέμ Μαγκαμί, Ρoκσαρέ 56
Γκάσμαν, Γιαν 135
Γκίζλερ, Μαρσέλ 134
Γκλαβόνιτς, Όγκνιεν 108
Γκουδίνα, Κάκια 200
Γκράβερσεν, Μίκαελ 117
Γκρέτσικος, Φαίδων 178
Γου, Μπεν 144
Γρηγορόπουλος, Ιωάννης 215
Δ
Δελατόλα, Γιάννα 170
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Έρσε, Μάουρο 92
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Ευσταθόπουλος, Στέλιος 204
Ζ
Ζησόπουλος, Δημήτρης 216
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Ιατρού, Γιώργος 211
Κ
Κάζινς, Μαρκ 230, 231, 232, 233, 234
Καϊμάκ,Φατίχ 84
Καλλιοντζή, Χαρά 213
Καμπαγιέρο, Χόρχε 152
Καμπράλ, Λύρικ Αρ 154
Κάππος, Σωτήρης 180
Καραγιάννης, Μένιος 48
Καράεβλι, Μπινούρ 84

Καρακάσης, Απόστολος 101
Καραμαγγιώλης, Μενέλαος 68
Κάρλσεν, Γιoν Μπανγκ
224, 225, 226, 227, 228, 229
Κατένια, Λέρμερ 94
Κατσούπης, Βασίλης 197
Κελτέκ, Γκιουρτσάν 107
Κερσανίδης, Άκης 143, 250
Κεχαγιάς, Βασίλης 203
Κιούκας, Αντώνης Θεοχάρη 174
Κνίγκε, Γιόμπστ 57
Κοβότσος, Άγγελος 190
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Κόντος, Τζορτζ 206
Κοπλ, Μπάρμπαρα 79
Κορεξενίδης, Σίμος 58
Κοσακόφσκι, Βίκτορ 88, 221
Κούμουρος, Γιώργος 111
Κουρούνη, Ανζελίκ 95, 257
Κουτσιαμπασάκος, Δημήτρης 114
Κοφόντ, Ανδρέας 218, 116
Κραλ, Χέρμαν 87
Κράνστον Γουέλτς, Ντέιβιντ 50
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Κωστούρος, Πάνος 208
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Λόρα, Άλεξ 155
Λουβαρά, Σοφία 67
Λουκίσας, Βαγγέλης 169
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Μάβιτς, Χρβόγε 69
Μακάλιστερ, Σον 153
Μαλάμου, Θέκλα 184
Μάνσκι, Βιτάλι 103
Μάνταξ, Στου 110
Μάρκου, Αλέξανδρος 175
Μαρς, Κόρτνι 128
Μαυρογένης, Γιάννης 167
Mαυροειδής, Ζαχαρίας 248
Μεγγρέλης, Νίκος 202
Μεζερίδης, Νίκος 201
Μέιζλς, Άλμπερτ 144
Μέιρoπολ, Άιβι 41
Μιγιαμότο, Ράιαν 159
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Μόζερ, Φρίντριχ 140
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Μπενζίν, Άνταμ 52
Μπεντσελάχ, Μάνι Υ. 124
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Μπινιουσούφ, Σαρμάρκε 120
Μπόικο, Ιρίνα 53
Μποντάρτσουκ,Ρόμαν 160
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Μωραϊτίδης, Στέλιος 205
Ν
Νικολάου, Μαρία 181
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Ντουμά, Σαντρίν 150
Ο
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