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Κυρίες και κύριοι, είμαι ο αεροσυνο-

δός σας για την πτήση FF50 που έχει 

ξεκινήσει εδώ και πέντε ημέρες. Για 

την ασφάλειά σας διαβάστε προσεκτικά 

το φυλλάδιο που βρίσκεται στο μπρο-

στινό σας κάθισμα. Επιπλέον, μπορείτε 

να ενημερωθείτε απ’ όλα τα έντυπα 

που κυκλοφορούν στα information 

desks του Φεστιβάλ, από τα free press 

της πόλης που έχουν αφιερώματα στο 

θεσμό, αλλά και τις ειδικές εκδόσεις 

του φετινού ΦΚΘ, τις οποίες αναζητά-

τε στα βιβλιοπωλεία του «Ολύμπιον» 

και της Αποθήκης Γ΄. Μισό λεπτό 

να κάνω ένα cabin crew check και 

ξεκινώ.

Εντάξει, το έκανα. Πάμε! Και αρχίζω 

από εκεί που μείναμε χθες για να μη 

χάσετε στιγμή. Κάπου στις 15.30 έγι-

ναν τα εγκαίνια της έκθεσης «Μαρίνα 

Γκρζίνιτς και Άινα Σμιντ, Λουμπλιάνα 

Σλοβενία επιλεγμένα έργα βίντεο 1990-

2008», στο Γιαχουντί Χαμάμ – Λουτρά 

στα Λουλουδάδικα. Καθισμένοι όλοι 

ανακούρκουδα άκουσαν την Μαρίνα 

Γκρζίνιτς, καθηγήτρια στην Ακαδημία 

Καλών Τεχνών στη Βιέννη και ερευνή-

τρια στο Ινστιτούτο Φιλοσοφίας ZRC 

SAZU της Λουμπλιάνα, να μιλάει για 

τη δουλειά της.

Περπατώντας προς το λιμάνι κατά 

τις 16.30 αντιλήφθηκα τον σκηνοθέτη 

Βασίλη Κατσίκη να περνάει την είσοδο 

της προβλήτας, ενώ λίγο πιο πέρα, 

στο «Kitchen Bar», είδα να τρώνε οι 

Θανάσης Παπαθανασίου και Μιχάλης 

Ρέππας με τους συντελεστές της παρά-

στασής τους «Φούστα Μπλούζα» που 

ήρθε στην πόλη. Ανάμεσά τους και οι 

ηθοποιοί Αλέξανδρος Αντωνόπουλος, 

Σόφη Ζανίνου, Μαρία Κανελλοπούλου 

και Περικλής Λιανός.

Για μεσημεριανό πήγε και η Τζέιν 

Μπίρκιν. Έφαγε στο «Μαϊάμι» και  

κατενθουσιάστηκε με τα τηγανητά 

κολοκυθάκια με τζατζίκι, ενώ λάτρεψε 

και τον ταραμά. Μάλιστα, πληροφο-

ρήθηκα ότι έστελνε μυνήματα στην 

αδερφή της, περιγράφοντας πόσο 

πολύ της άρεσε το περιβάλλον και το 

φαγητό. Οι ίδιες πληροφορίες λένε ότι 

αργότερα έβγαλε τα παπούτσια της και 

τράβηξε φωτογραφίες το ηλιοβασίλεμα  

τις οποίες έστελνε με mms για να δουν 

πώς είναι. 

Σε βόλτα νωρίτερα στην πόλη ενθου-

σιάστηκε με τα βιομηχανικά κτίρια της 

Θεσσαλονίκης και μάλιστα ρώτησε αν 

πωλείται το κτίριο του «Φιξ» γιατί θα 

την ενδιέφερε να το αγόραζε για να 

το κάνει πολιτιστικό κέντρο! Πηγαίνο-

ντας, δε, με το αυτοκίνητο προς την 

Καλαμαριά, καθ’οδόν προς το «Μαϊά-

μι», κατα μήκος της παραλίας ρωτούσε 

τους συνοδούς της αν συνέχιζαν να 

βρίσκονται εντός πόλης γιατί την ξάφ-

νιασε ευχάριστα η συνεχής παρουσία 

θάλασσας στο οπτικό της πεδίο. Τέλος, 

ήθελε πολύ να πάει στον τάφο του Φι-

λίππου στην Βεργίνα αλλά, δυστυχώς, 

δεν είχε το διαθέσιμο χρόνο.

Το απόγευμα στις 18.00, στην εκδή-

λωση προς τιμή του Αλεξάντρ Ντεπλά 

στην αίθουσα Τορνές, απονεμήθηκε ο 

Χρυσός Αλέξανδρος στο συνθέτη και 

ακολούθησε η προβολή της ταινίας 

«Ο χτύπος που έχασε η καρδιά μου», 

του Ζακ Οντιάρ. 



Στο τέλος ο Ντεπλά έκανε συζήτηση 

με το κοινό γιατί, όπως υποστήριξε κι 

ο ίδιος, ένας από τους λόγους που τον 

έφεραν εδώ ήταν για να μιλήσει με τον 

κόσμο.

Και μια που αναφέρθηκα στον 

Ντεπλά, να σας πω ότι λάτρεψε την 

ελληνική παραδοσιακή κουζίνα που 

γεύτηκε στο «Πανελλήνιο». Στο τρα-

πέζι ήταν και ο Γιώργος Χωραφάς, με 

τον οποίο ήταν μαζί και στη συναυ-

λία της Μπίρκιν. Εκεί παρευρέθηκε 

και η Διευθύντρια του Φεστιβάλ. Το 

«Αριστοτέλειον» γέμισε. Με κοινό 

γαλλόφωνο, αλλά και μη, η καλλιτέχνις 

τραγούδησε κομμάτια της και έκανε 

μια πολύ καλή ‘συνομιλία’ με τους θε-

ατές. Στο τέλος, ερμήνευσε τραγούδια 

του Γκενσμπούργκ τελειώνοντας γύρω 

στις 23.30. Έπειτα, έφαγε βραδινό στο 

«Meat me».

Ο Ντεπλά μετά τη συναυλία της 

Μπίρκιν πήγε στο κουτούκι «Το-

μπουρλίκα» με ρεμπέτικη μουσική και 

κατενθουσιάστηκε, ενώ λίγο νωρίτερα 

το «.ES» είχε μουσική, χορό και ωραίο 

φαγητό για το εορταστικό dinner του 

Balkan Fund. Εκατό άτομα περίπου 

έδωσαν το παρών, μεταξύ των οποί-

ων η Χριστίνα Κάλλας και η Λουκία 

Ρικάκη. 

Ελληνικές γεύσεις και ελληνικά 

ωράρια φαγητού επέλεξε και ο Philip 

Tsiaras, ο οποίος εθεάθη μετά τις 

21.30 στο ουζερί του «Μύλου». Δείπνη-

σε με τον συλλέκτη Μάκη Ντονόπου-

λο, στου οποίου το κατάστημα επί της 

Νίκης υπάρχουν έργα του καλλιτέχνη. 

 

Ήταν 23.00 περίπου όταν ξεκίνησε η 

προβολή της ταινίας «Άλογο με φίμω-

τρο ενός μηχανικού που αναζητά μηχα-

νικές σέλες» του Καβν ντε λα Κρουθ με 

συνοδεία ζωντανής μουσικής από τους 

«The Brockas». Ο κόσμος που περί-

μενε να μπει αρκετή ώρα πριν, γέμισε 

την αίθουσα και στο τέλος αποθέωσε 

τον μελωδικό αυτοσχεδιασμό του 

φιλιπινέζικου γκρουπ που, κατά κύριο 

λόγο, αποτελείται από σκηνοθέτες. 

Μάλιστα, μεταξύ τους απευθύνονταν ο 

ένας στον άλλον με ελληνικά κοσμητι-

κά επίθετα που έκαναν τους παρευρι-

σκόμενους να γελάσουν. Παρόντα στην 

βραδιά ήταν και μέλη της κριτικής επι-

τροπής του φετινού Φεστιβάλ. Μετά το 

τέλος, πέρασαν από το «Residents».

Αργά το βράδυ έφθασε ο ελληνικής 

καταγωγής (από τα Ιωάννινα οι μετα-

νάστες πρόγονοί του) και Πρόεδρος της 

Ακαδημίας των Όσκαρ, Σιντ Γκάνις, 

ενώ ο Γιαν Τίερσεν, συνθέτης μεγάλων 

επιτυχιών, μεταξύ των οποίων και του 

πολυαγαπημένου θέματος της «Αμελί», 

έδωσε μία sold out συναυλία.

Κάπως έτσι τελειώνει το βράδυ της 

Δευτέρας για να ξημερώσει η επετει-

ακή Τρίτη, η οποία με βρίσκει στο 

καφέ του «Macedonia Palace». Αφού 

ήπια δύο φλυτζάνια καφέ φίλτρου 

(εντύπωση μού έκανε το φινετσάτο 

πορσελάνινο σερβίτσιο) αντίκρυσα την 

very natural Τζέιν Μπίρκιν, λίγη ώρα 

αφότου ξύπνησε και λίγη ώρα πριν 

πετάξει για Λυόν –μέσω Παρισιού– για 

τη βραδινή της συναυλία. Με παρούσα 

και την κυρία Μουζάκη, κάναμε μια 

μικρή βόλτα στην παραλία, όπου και 

μίλησε στην κάμερα του making of 

του Φεστιβάλ. 

Φεύγοντας από κει, αποφάσισα να 

έρθω με τα πόδια προς το «Ολύμπιον». 

Και χτυπάει το τηλέφωνό μου (όχι που 

δεν θα χτυπούσε!): ‘Το CNN πρόβαλε 

πλάνα με τους Lindy Hop Greece να 

χορεύουν’, μου λένε! Κύμα ελληνικής 

περηφάνιας με διαπέρασε κατευθείαν, 

αλλά και συγκίνησης που οι δράσεις 

του Φετιβάλ Κινηματογράφου Θεσσα-

λονίκης ‘χωράνε’ κάπου μεταξύ οικονο-

μικής κρίσης και Μπαράκ Ομπάμα.

Ξαναχτυπάει το τηλέφωνο (όχι που 

δεν θα ξαναχτυπούσε!) και πληροφο-

ρούμαι ότι πέρασε χθες από τα εκδο-

τήρια ο ηθοποιός Ρένος Χαραλαμπίδης 

για να ενημερωθεί για την πορεία πώ-

λησης των εισιτηρίων της ταινίας «Άμα 

δεν σε θέλει» του Βασίλη Νεμέα, στην 

οποία πρωταγωνιστεί, γιατί έχει βάλει 

στοίχημα για τον αριθμό των εισιτηρί-

ων που θα έχουν πωληθεί!

Δεν έχετε παράπονο, και σήμερα σας 

ενημέρωσα πιστά για ό,τι έτρεξε μέχρι 

και λίγο πριν το κείμενο πάει τυπογρα-

φείο. Θα σάς αφήσω για να πάω τρέχο-

ντας στο γυάλινο box της Αριστοτέλους 

να βγάλω εισιτήριο τόσο για την ταινία 

του Μάικλ Μουρ, «Καπιταλισμός: 

ιστορία ενός έρωτα» (βράδυ Τετάρτης, 

αίθουσα Φρίντα Λιάππα), όσο και 

για το βιντεάκι που θα προηγηθεί με 

χαιρετισμό του σκηνοθέτη, λέγοντας 

πόσο λυπάται που δεν βρίσκεται στη 

Θεσσαλονίκη. Αυτά, λοιπόν! Ραντεβού 

αύριο το πρωί μπροστά στο γκισέ για 

το check in της επόμενης πτήσης μας!





ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
του Αντρέα Παναγόπουλου
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ΑΛΕΞΑΝΤΡ ΝΤΕΠΛΑ
ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ ΟΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΧΑΡΙΖΟΝΤΑΙ

Μπορεί να είναι από τους 
σημαντικότερους συνθέτες 
μουσικής κινηματογράφου, 
να έχει κάνει τη μουσική 
για δεκάδες ταινίες σε 
Ευρώπη και Αμερική,να 
έχει κερδίσει κοινό και 
κριτική, όμως δεν σταματά 
να δουλεύει ακατάπαυστα 
όσο έχει την ευκαιρία 
να το κάνει, όπως λέει 
πολυβραβευμένος, 
ελληνικής καταγωγής 
Αλεξάντερ Ντεπλά. 
Κι εμείς δεν χάσαμε την 
μοναδική ευκαιρία να 
μιλήσουμε μαζί του λίγες 
ώρες πριν το master-
class που χάρισε στους 
θαυμαστές του.

Σήμερα ζείτε περισσότερο χρόνο στο 
Παρίσι ή στο Λος Άντζελες;
Στο Παρίσι. Πηγαίνω πολύ συχνά στο Λος 

Άντζελες λόγω δουλειάς, αλλά η βάση μου 

είναι πάντοτε το Παρίσι.

Που προτιμάτε όμως να δουλεύετε; Στην 
Ευρώπη ή στην Αμερική;
Να τα ξεχωρίσουμε λίγο. Μουσική μπορώ να 

γράψω παντού. Στο σπίτι μου στο Παρίσι, στη 

Νέα Υόρκη, στο Τέξας, στο Λονδίνο, στην 

Ελλάδα. Ακόμη και τώρα που ερχόμουν στη 

Θεσσαλονίκη έγραφα μέσα στο αεροπλάνο. 

Όταν όμως έρχεται η ώρα της ενορχήστρω-

σης, της ηχογράφησης και του στούντιο, τότε 

ναι, αυτό δεν μπορεί να γίνει οπουδήποτε. 

Χρειάζεσαι πρώτα απ’ όλα τους μουσικούς, 

τους τεχνικούς, την τεχνολογία. Ελάχιστα 

μέρη στο κόσμο μπορούν να παρέχουν τέτοιες 

δυνατότητες σε υψηλό επίπεδο. 

Φαντάζομαι όμως ότι οι απαιτήσεις και η 
πίεση χρόνου είναι μεγαλύτερες στις ΗΠΑ.
Ναι, οι χρόνοι είναι αρκετά πιο πιεστικοί, πιο 

αγχωτικοί στην Αμερική. Αλλά στην Ευρώπη 

έχουμε μια άλλου είδους πίεση που είναι 

εξίσου μεγάλη…

Τι είδους;
Τα μικρά budget. Το ότι δεν υπάρχουν μεγάλα 

οικονομικά περιθώρια για να φτιάξεις μια 

ταινία και γι’ αυτό κινείσαι στο όριο. Διαφο-

ρετικού είδους πιέσεις υπάρχουν παντού, 

όμως εκείνο που τελικά μετράει στο τέλος της 

ημέρας είναι η συνεργασία με τους άλλους συ-

ντελεστές και πάνω απ’ όλα με τον σκηνοθέτη.

Συνήθως πόσο χρόνο χρειάζεστε από τη 
στιγμή που θα δείτε μια ταινία μέχρι να 
γεννηθεί η ιδέα της μουσικής με την οποία 
θα την επενδύσετε; 
Μερικές φορές η ιδέα έρχεται τη στιγμή 

ακριβώς που βλέπω την ταινία και την άλλη 

μέρα παίρνω το αεροπλάνο και φεύγω να 

πάω να την ακούσουν. Όπως έγινε, για πα-

ράδειγμα με το Συριάνα. Με άλλες, μπορεί να 

χρειαστούν και εβδομάδες μέχρι να βρω το 

«κλειδί» μιας ταινίας και να ανακαλύψω 

τι χρειάζεται, τι ζητάει από τη μουσική μου, 

τι χρειάζεται να εφεύρω ειδικά γι’ αυτήν.

Για πόσες ταινίες δουλεύετε κάθε χρόνο;
Τέσσερις, πέντε, ίσως και περισσότερες. 

Ανάλογα. Ειδικά όμως η φετινή ήταν μια 

τρελή χρονιά. Είχα απίστευτα πολλή δουλειά. 

Δεν μετράω όμως πόσες ταινίες κάνω. Από τη 

στιγμή που θέλω να κάνω κάτι που με ενδια-

φέρει, το κάνω. Μπορεί να μην κοιμάμαι για 

μέρες, μπορεί να μη βγαίνω από το στούντιο 

για εβδομάδες, μπορεί να μη βλέπω την οικο-

γενειά μου, να ταξιδεύω συνέχεια, αυτό όμως 

που θέλω να κάνω θα το κάνω. Ξέρετε, δεν 

πιστεύω ότι οι ευκαιρίες χαρίζονται και ότι 

έχουμε δικαίωμα να τις αφήνουμε ανεκμετάλ-

λευτες. Σήμερα έχω ένα εξαιρετικό στούντιο, 

σήμερα έχω πολύ καλούς μουσικούς, πολύ 

καλή ορχήστρα. Αύριο θα τα έχω όλα αυτά; 

Όσο αντέχει η τέχνη μου και το σώμα μου, 

δουλεύω.

Έχει χρειαστεί να δουλέψετε και σε δύο 
ταινίες ταυτόχρονα;
Όχι, αυτό δεν το θέλω. Το αποφεύγω. Δεν 

μπορώ να είμαι ταυτόχρονα σε δύο διαφορε-

τικές καταστάσεις, δεν θα έχει καλό αποτέ-

λεσμα.

Θα ξεχωρίζατε δύο ταινίες στις οποίες όλα 
αυτά, έμπνευση, έκπληξη, συνεργασία 
με συντελεστές, προσωπική έκφραση και 
στυλ, συνυπήρξαν στη μουσική σας;
Ναι! Αναμφίβολα ήταν το The Queen και το The 

Girl With a Pearl Earring.

Λένε πως ένας καλλιτέχνης ουσιαστικά 
δημιουργεί ένα και μόνο έργο σε όλη του 
ζωή και πως ό,τι κάνει από εκεί και πέρα 
είναι είτε οι παραλλαγές είτε η εξέλιξη 
αυτού του μοναδικού έργου. Εσείς 
πιστεύετε πως αυτό συμβαίνει;
Δεν είμαι ένας ελεύθερος καλλιτέχνης. 

Δουλεύω σε ένα είδος τέχνης που απαιτεί 

ομαδικότητα, όπου ένας καλλιτέχνης συμπλη-

ρώνει τον άλλον, συνεργάζεται με τον άλλον. 

Δεν μπορώ λοιπόν να πω ότι κάνω το δικό 

μου έργο. Ο κάθε σκηνοθέτης με πάει αλλού. 

Όμως, πράγματι, υπάρχει ένας κόσμος από 

ήχους, από ρυθμούς, από μελωδίες που 

ανήκει σε μένα και ό,τι και να κάνω, αντλώ το 

υλικό μου από αυτόν τον προσωπικό κόσμο. 





ΣΙΝΤ ΓΚΑΝΙΣ
ΝΑ ΔΩΣΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΧΑΡΑ ΚΑΙ ΕΛΠΙΔΑ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
της Δήμητρας Βοζίκη
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Πρόεδρος της Ακαδημίας των Όσκαρ για μια τετραετία 
(2005 -2009), ο ελληνικής καταγωγής παραγωγός και 
στέλεχος επί δεκαετίες μεγάλων κινηματογραφικών 
στούντιο Σιντ Γκάνις μάς μίλησε για την εμπειρία 
του αυτή και για τη σημασία και αναγκαιότητα του 
κινηματογράφου σήμερα.

Πώς θα περιγράφατε την εμπειρία σας ως 
Πρόεδρος της Ακαδημίας των Όσκαρ;
Ήταν σίγουρα μία συναρπαστική εμπειρία 

αλλά και μία μεγάλη τιμή για μένα, καθώς 

όλος ο κινηματογραφικός κόσμος περιστρέ-

φεται γύρω από την Ακαδημία. Από την άλλη 

βέβαια, το να μην είσαι Πρόεδρος είναι μία 

ανακούφιση (γέλια). Είναι τέτοιος ο όγκος 

της δουλειάς που πραγματικά υπήρχαν πολύ 

δύσκολες στιγμές. 

Τι ήταν το πιο δύσκολο;
Κοιτάξτε, στην πραγματικότητα η Ακαδημία 

είναι ένας οργανισμός με 6.000 μέλη. Όλοι 

τους είναι καλλιτέχνες και, όπως φαντάζεστε, 

ο κάθε ένας από αυτούς είχε άποψη για το 

πώς πρέπει να είναι τα πράγματα. Επομένως, 

έπρεπε να ακούω όλες τις απόψεις και να 

προσπαθώ να τις συνδυάσω με τον καλύτερο 

δυνατό τρόπο. Πολλές φορές, οι καλύτερες 

ιδέες προερχόταν από αυτούς και άλλες φορές 

είχα μέλη της Ακαδημίας που μαίνονταν αν 

δεν γίνονταν δεκτές οι προτάσεις τους.

Ποιο ήταν το αγαπημένο σας κομμάτι στη 
δουλειά;
Η τελετή απονομής των Όσκαρ είναι σίγουρα 

η μεγαλύτερη εκδήλωση της Ακαδημίας και 

έχει μία λαμπρότητα που μας συνεπαίρνει 

όλους, ενώ είναι και το αγαπημένο γεγονός 

του κόσμου. Το πιο σημαντικό για μένα όμως 

ήταν ότι μου δόθηκε η δυνατότητα να κάνω 

σαφές στον κόσμο ότι η Ακαδημία των Όσκαρ 

είναι ένας οργανισμός με διεθνή αποστολή 

και όχι ένας αμερικάνικος οργανισμός. Το 

σινεμά είναι μία τέχνη που αγαπιέται σε όλες 

τις γωνιές του πλανήτη. Το ότι το δικό σας 

Φεστιβάλ γίνεται φέτος 50 ετών, αποδεικνύει 

ακριβώς αυτό που λέω. Βέβαια, οι Αμερικανοί 

συνήθως δεν καταλαβαίνουν ότι το σινεμά 

είναι μία διεθνής ιστορία. Νομίζουν ότι μόνο 

στην Αμερική γυρίζονται ταινίες. Επομένως, 

η δική μας αποστολή ήταν να τους βοηθήσου-

με να καταλάβουν ότι ωραίες ταινίες γυρί-

ζονται σε όλο το κόσμο. Από τη μία δηλαδή 

έπρεπε να διατηρήσουμε την ακεραιότητα 

των βραβείων Όσκαρ αλλά παράλληλα έπρεπε 

να κάνουμε σαφές στα μέλη της Ακαδημί-

ας και στους Αμερικανούς ότι η Ακαδημία 

των Όσκαρ υπάρχει για όλη την παγκόσμια 

κινηματογραφική παραγωγή και όχι μόνο την 

αμερικάνικη. Αυτό για μένα είναι το σημαντι-

κότερο και νομίζω ότι κατάφερα να μεταφέρω 

αυτή την ιδέα ταξιδεύοντας  σε πολλές χώρες 

ως Πρόεδρος όπως στην Κίνα στην Αγγλία, 

στο Ιράν, το οποίο έχει μία καταπληκτική 

κινηματογραφική παράδοση τουλάχιστον 100 

χρόνων. 

Τα τελευταία χρόνια φαίνεται να γίνεται 
μία προσπάθεια από την Ακαδημία να 
διευρυνθεί η διαδικασία υποψηφιοτήτων 
για τις ξενόγλωσσες ταινίες. Συμφωνείτε;
Ναι, αυτό είναι η αλήθεια και μάλιστα φέτος 

κάνουμε ένα πείραμα. Για πρώτη φορά, οι 

υποψήφιες ταινίες για το Βραβείο Καλύτερης 

Ταινίας θα είναι δέκα και όχι πέντε όπως 

ήταν μέχρι τώρα. Αυτό το γεγονός κάνει τη δι-

αδικασία πιο προσβάσιμη για τις ξενόγλωσσες 

ταινίες. Εύχομαι, και θα χαρώ πολύ να πάρει 

το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας μία ξενόγλωσ-

ση ταινία ή ακόμη και ένα ντοκιμαντέρ. Έχω 

δει καταπληκτικά ντοκιμαντέρ που πραγματι-

κά αξίζουν ένα Βραβείο Όσκαρ. 

Τι είναι το σινεμά για εσάς;
Ο κινηματογράφος είναι μία αντανάκλα-

ση πολλών διαφορετικών πολιτισμών, ενώ 

παράλληλα παρέχει το σύγχρονο κοινωνικό 

πλαίσιο. Είναι ένα πολύτιμο εργαλείο όχι μόνο 

για διασκέδαση αλλά και για ενημέρωση και 

εκπαίδευση. Πάνω απ’ όλα για μένα, είναι 

ο καλύτερος τρόπος διασκέδασης. Το να 

βλέπεις μία πραγματικά καλή ταινία, νομίζω 

δεν συγκρίνεται με κανένα άλλο είδος ψυ-

χαγωγίας. Υπάρχουν συγκλονιστικές ταινίες 

δράσης που από φέτος, που διευρύνουμε τη 

διαδικασία, θα μπορούσαν να κερδίσουν ένα 

βραβείο. 

Τι θα απαντούσατε στην ερώτηση «Why 
cinema now?».
Θα απαντούσα με μία ερώτηση: Why cinema 

always? (γέλια). Είναι ένα από τα πιο σημα-

ντικά εργαλεία επικοινωνίας για όλους μας, 

όπως παρουσιάζεται από τους καλλιτέχνες, 

από όλους αυτούς που είναι ικανοί να αποτυ-

πώσουν όλες αυτές τις πληροφορίες και να τις 

προσφέρουν στο κοινό με την τέχνη τους.   

Κάποιοι υποστηρίζουν ότι με τη σημερινή 
οικονομική κρίση, ο κινηματογράφος είναι 
ακόμη πιο απαραίτητος. Συμφωνείτε;
Ασφαλώς, είναι μία πολύ ενδιαφέρουσα άπο-

ψη, διότι σε μία περίοδο οικονομικής αλλά 

και κοινωνικής κρίσης εμείς που δουλεύουμε 

στον κινηματογράφο έχουμε τη δυνατότητα 

αλλά κυρίως την ευθύνη να δώσουμε στους 

ανθρώπους αυτό που τους λείπει αυτή τη 

στιγμή: χαρά, ομορφιά και ελπίδα. Σε κοι-

νωνικό επίπεδο μπορούμε να αναδείξουμε 

και να τους βοηθήσουμε να καταλάβουν το 

πόσα πράγματα μας ενώνουν, αλλά και το 

πόσο απλό είναι να ζούμε και να δουλεύουμε 

όλοι μαζί. Η αλληλεξάρτηση των κοινωνιών 

σήμερα είναι, κατά τη γνώμη μου, το πιο ση-

μαντικό στοιχείο που πρέπει να αναδείξουμε 

σε αυτό το περίεργο οικονομικό και κοινωνικό 

πλαίσιο.
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Η πρώτη ταινία του αμερικανού σκηνοθέτη Ντέηβιντ Λόουερι, ο οποίος 
έκανε αισθητή την παρουσία του στα πιο έγκριτα αμερικάνικα φεστιβάλ 
ως μικρομηκάς, ανιχνεύει την συναισθηματική φόρτιση της παιδικής 
ηλικίας.

Οι στενοί δεσμοί του σκηνοθέτη Ριγομπέρτο Περεσκάνο με το ντοκι-
μαντέρ είναι εμφανείς στην ταινία του, μια ρεαλιστική διαχείριση του 
κοινωνικού ζητήματος της μετανάστευσης, μέσα από τα μάτια ενός 
Μεξικανού που προσπαθεί να διαβεί παράνομα τα βόρεια σύνορα της 
χώρας του με τις ΗΠΑ, με την ελπίδα μιας καλύτερης ζωής.

ST. NICK

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ: BΟΡΡΑΣ / NORTEADO

DaviD Lowery
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ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ
ΟΙ ΣΚΗΝΟΘΕΤΕΣ ΜΙΛΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΛΑΝΟ

Γιατί επιλέξατε να κάνετε μια ταινία με 
ήρωες παιδιά; Υπάρχουν αυτοβιογραφικά 
στοιχεία στην ταινία σας;
Η ταινία είναι συναισθηματικά αυτοβιογρα-

φική. Έφευγα συχνά από το σπίτι μου όταν 

ήμουν παιδί, αλλά ποτέ για πολύ μακριά ή 

για πολύ καιρό. Αλλά αυτά τα συναισθήματα 

που σε κάνουν να θέλεις να εγκαταλείψεις το 

σπίτι σου, τους γονείς σου, έστω και για λίγο 

–αυτό ήταν που ήθελα να διερευνήσω με την 

ταινία, είναι πολύ προσωπικά και σχετικά με 

μένα. Και εξακολουθώ να θεωρώ τον εαυτό 

μου ως παιδί με πολλούς τρόπους, γι ‘αυτό 

Πώς ξεκίνησε η ιδέα για την πραγματοποί-
ηση αυτής της ταινίας; 
Είχα προσκληθεί από Edgar San Juan, τον 

παραγωγό και συν-σεναριογράφο της ταινί-

ας. Διάβασα το σενάριο και του ζήτησα να 

μου επιτρέψει να το ξαναγράψω κι επίσης να 

έχω πλήρη δημιουργική ελευθερία στη διάρ-

κεια των γυρισμάτων, την οποία και είχα.

Τι σας προσέλκυσε στο επίμαχο θέμα της 
μετανάστευσης;  
Το θέμα έχει χρησιμοποιηθεί σε πολλές ται-

νίες. Ωστόσο ήθελα να το δω με μια εντελώς 

νέα προσέγγιση. Από τη μία πλευρά, θα 

ήταν απλά μια φυσική προέκταση του εαυ-

τού μου να κάνω μια ταινία για παιδιά. 

 

Η επιλογή του τίτλου έχεις τίποτα να κάνει 
με το θρησκευτικό σας background;
Νομίζω ότι επέλεξα τον τίτλο αυθαίρετα 

–μ’ αρέσουν οι τίτλοι που ηχούν σωστά για 

μια ταινία, αλλά που δεν έχουν απαραίτητα 

άμεσους δεσμούς με την ιστορία. Στην πε-

ρίπτωση αυτή, μου άρεσε η ιδέα του τίτλου 

γιατί ηχεί χριστουγεννιάτικα και μου άρεσε ο 

τρόπος που η λέξη Άγιος υπονοεί κάτι ιερό. 

Αλλά ήταν μόνο αργότερα που συνειδητο-

ποίησα ότι ο Άγιος Νικόλαος (ο δικός μας 

Άη Βασίλης) είναι ο προστάτης άγιος των 

παιδιών, κι αυτό δίνει στην επιλογή του τίτ-

λου διάφορες έννοιες. Φυσικά, εγώ ανατρά-

φηκα στους κόλπους της Ρωμαιοκαθολικής 

Εκκλησίας, και γι ‘αυτό ίσως το είχα μάθει 

αυτό σαν παιδί και το έθαψα σε κάποια γωνιά 

του μυαλού μου.

ήθελα η ταινία μου να σέβεται το θέμα και 

να έχει βάθος, αλλά από την άλλη πλευρά 

ήθελα επίσης να έχει χιούμορ και ειρωνεία. 

Η ταινία μιλά για τα φαινόμενα στα σύνορα 

και, επίσης, τον τρόπο με τον οποίο μετανα-

στεύουν και τα συναισθήματα. Μου αρέσουν 

οι άνθρωποι που αμφισβητούν και διερευ-

νούν τι παρακολουθούν από την αρχή μέχρι 

το τέλος.

Όταν σκηνοθετείτε, μένετε πιστός στο 
σενάριο ή σας αρέσουν οι αυτοσχεδιασμοί;
Κατάγομαι από το χώρο του ντοκιμαντέρ 

και αυτό είναι ένα θεμελιώδες εργαλείο για 

μένα. Το είδος του ντοκιμαντέρ μου επέτρε-

ψε να κατανοήσω ότι η κάθε κινηματογράφη-

Είσαι ένας σκηνοθέτης που έχει μια ισχυρή 
παρουσία στο ίντερνετ μέσω της ιστοσελί-
δας σας www.road-dog-productions.com/
weblog/(Drifting: A Director’s Log). Είναι 
σημαντικό για σας να επικοινωνήσετε την 
ταινία σας μέσω internet;
Απολύτως. Θέλω οι άνθρωποι να αναπτύξουν 

μια σχέση μαζί μου και τις ταινίες μου –όχι 

απλώς κάθε ταινία με τη δική της σημειο-

λογία αλλά με το σύνολο της δουλειάς μου. 

Θέλω το κοινό μου να εμπλέκεται και να 

συμμετέχει σ΄ αυτό που προσπαθώ να κάνω 

με αυτό το μέσο. Πιστεύω ότι οι άνθρωποι 

απολαμβάνουν να  διαβάζουν ό,τι γράφω. 

Και το επίπεδο των ανταπόκρισης που έχω 

λάβει με έκανε καλύτερο κινηματογραφιστή, 

καλύτερο συγγραφέα –στην ουσία, ένα καλύ-

τερο πρόσωπο. Είναι όμορφο πράγμα αυτό.

ση πρέπει να ευέλικτη. Μου αρέσει πολύ να 

φθάνω στο πλατό, να βλέπω τους ηθοποιούς, 

την τοποθεσία, τη νοοτροπία των ανθρώπων 

και να συνεχίζω ανάλογα. Πρέπει να ξέρω, 

όμως, πόσο μου επιτρέπεται να αυτοσχε-

διάσω. Για μένα, το γύρισμα περιλαμβάνει 

αβεβαιότητα και μ΄ αρέσει η αίσθηση αυτή.

Τι σημαίνει για σας το να είστε σκηνοθέ-
της;
Στα γυρίσματα ο σκηνοθέτης έχει το ρόλο 

του αρχηγού μιας ολόκληρης ομάδας που 

προσπαθεί να φτιάξει μια ταινία. Κάθε 

βράδυ σκεφτόμουνα πόση δύναμη μου δίνει 

αυτό αλλά και πόσο ευάλωτη είναι τελικά 

αυτή η εξουσία.

της Κύας Τζήμου
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Οι δύο κεντρικοί χαρακτήρες της ταινίας 
αναζητούν τη μοναξιά όσο και τη συντρο-
φικότητα. Πώς μπορούν αυτές οι δύο εκ 
διαμέτρου αντίθετες ανάγκες να συνδυα-
στούν;
Οι δύο κεντρικοί χαρακτήρες αντιπροσω-

πεύουν δύο διαφορετικές προσεγγίσεις για 

τη μοναξιά και την ελευθερία. Την ριζοσπα-

στική προσέγγιση την αντιπροσωπεύει η Αν, 

η οποία εγκαταλείπει όλα τα υπάρχοντά της 

και αποφεύγει την ανθρώπινη επαφή καθώς 

μετακινείται διαρκώς. Την πιο ανθρώπινη 

την εκφράζει ο Μάρτιν, ο οποίος μένει σε 

ένα σπίτι σε ένα έρημο νησί και περιτριγυ-

ρίζεται από ό,τι καλύτερο έχει να προσφέρει 

η ζωή: σοφία, δηλαδή βιβλία, ομορφιά, 

δηλαδή μουσική και γεύση, δηλαδή καλό 

φαγητό. Μόλις αυτοί οι δύο χαρακτήρες 

βρεθούν μαζί είναι περίεργοι ο ένας για τον 

άλλο και αναζητούν τη συντροφικότητα. 

Γιατί; Επειδή νιώθουν ότι είναι αδερφές 

ψυχές. Αυτό που τους δένει, όσο ειρωνικό 

κι αν φαίνεται, είναι η μοναξιά που επιζη-

τούν.

Γιατί επιλέξατε να γυρίσετε την ταινία 
στην Ιρλανδία; 
Για την ποιότητα του τοπίου. Όχι τη φωτο-

γραφική ομορφιά που αποτυπώνεται στις 

καρτ -ποστάλ, αλλά για την μοναδική του 

αύρα. Το τοπίο είναι ο τρίτος χαρακτήρας 

της ταινίας. Η Αν αποφεύγει τους ανθρώ-

πους, αλλά αναπτύσσει σχέση με το τοπίο. 

Η ταινία έχει ήδη λάβει σημαντικές δια-
κρίσεις στο Φεστιβάλ του Λοκάρνο. Πώς 
νιώθετε γι’ αυτή τη διάκριση; 
Είναι μεγάλη τιμή να βραβεύεσαι στο 

Λοκάρνο, ένα από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ 

κινηματογράφου στον κόσμο. Ειδικά μάλι-

στα, όταν η ταινία μου έλαβε πέντε βραβεία 

και μία τιμητική διάκριση. Είναι δύσκολο να 

περιγράψω τη στιγμή που μία νέα σκηνο-

θέτιδα σαν εμένα παραλαμβάνει ένα τέτοιο 

βραβείο μπροστά σε ένα πλήθος 8.000 

ανθρώπων που χειροκροτούν.

Ένα διεισδυτικό πορτρέτο της μοναξιάς και της συντροφικότητας που 
ξετυλίγεται μέσα από τις προσωπικές εμπειρίες και ανάγκες των δύο 
πρωταγωνιστών, με φόντο το αυστηρά όμορφο ιρλανδικό τοπίο. 
Η ταινία της Ούρσουλα Αντόνιακ απέσπασε τα βραβεία καλύτερης 
ταινίας και α’ γυναικείου ρόλου στο Φεστιβάλ του Λοκάρνο.

ΤΙΠΟΤΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ / NOTHING PERSONAL

UrSZULa aNToNiaK

FOCUS
ΟΙ ΣΚΗΝΟΘΕΤΕΣ ΜΙΛΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΛΑΝΟ



ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
της Νίκης Κεφαλά

O Jara, εργαζόμενος στα συστήματα 
φύλαξης ενός σούπερμαρκετ, ερωτεύεται 
μέσα από τις κάμερες τη Julia, μια κα-
θαρίστρια που δουλεύει εκεί. Την παρα-
κολουθεί και σαν φύλακας-άγγελος την 
προστατεύει. Πιστεύετε πως υπάρχουν 
φύλακες-άγγελοι στις μέρες μας; 
Δεν ξέρω αν στις μέρες μας υπάρχουν, 

άλλα κάποιοι άνθρωποι σίγουρα μπορούν 

να γίνουν φύλακες-άγγελοι όταν ερωτεύ-

ονται. Όπως ο κεντρικός χαρακτήρας της 

ταινίας, ο Jara, όταν η καρδιά του χτυπά 

Ένας τριαντάρης... γεματούλης φύλακας σούπερμαρκετ, κατά την διάρ-
κεια της βάρδιας του, αποκτά ακίνδυνη εμμονή και τελικά ερωτεύεται 
μια όμορφη καθαρίστρια. Στην extra large ιστορία αγάπης του, 
ο Αντριάν Μπινιές μας χαρίζει απλόχερα, αθώα βλέμματα, επιθυμίες 
και μυστικά που δεν αποκαλύπτονται παρά μόνο στο τέλος...

GIGANTE aNDriaN BiNieZ

ΗΜΕΡΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ
ΟΙ ΣΚΗΝΟΘΕΤΕΣ ΜΙΛΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΛΑΝΟ

για την Julia νιώθει πως είναι καθήκον του 

να την προστατεύσει από οτιδήποτε μπορεί 

να της κάνει κακό ή να την πληγώσει. Σε 

μια χαρακτηριστική σκηνή του φιλμ, όταν 

η ίδια προκαλεί άθελα της ζημιά μέσα στο 

σούπερμαρκετ, εκείνος την καλύπτει από 

το αφεντικό τους, χωρίς βέβαια η ίδια να το 

αντιλαμβάνεται. 

Πως αποφασίσατε να γράψετε μια ιστορία 
αγάπης;
Δεν ξέρω πως, αλλά γνωρίζω ότι μου αρέ-

σουν πολύ οι ιστορίες αγάπης και στην επο-

χή που ζούμε είχα ανάγκη από μια τέτοιου 

είδους ιστορία.

O Jara είναι ένα πολύ ήσυχο, αγαθό και 
φιλικό άτομο, ωστόσο τη στιγμή που 

ξεσπά «μεταμορφώνεται» σε κάποιον 
άλλον...
Νομίζω πως ο καθένας δείχνει διαφορετικός 

όταν αλλάζει η διάθεση του ή κατάσταση 

στην οποία βρίσκεται. Κοιτάω την μητέρα 

μου, στενούς φίλους και άλλους ανθρώ-

πους, οι οποίοι είναι εντελώς διαφορετικοί 

όταν θυμώνουν. Ένα νέο άτομο, αλλιώτικο, 

εμφανίζεται στο πρόσωπό τους. Έρχεται 

κάποια στιγμή, για διάφορους λόγους, που 

χάνεις τον έλεγχο και θέλεις να ξεσπάσεις. 

Ο Jara έχει μια «καθυστερημένη» κοινωνική 

ανάπτυξη. Είναι λιγομίλητος και δεν εκφρά-

ζει εύκολα τα συναισθήματα του. Κρατάει 

μια απόσταση από όλους αλλά είναι καλός 

άνθρωπος. Η στιγμή που αρχίζει να σπάει 

τα πάντα μέσα στο σούπερμαρκετ είναι το 

δικό του, προσωπικό ξέσπασμα.
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Μαρία Παπατζιώρου
Εικαστικός

Θέλω να είναι καλή η ταινία που θα δω. 

Το συζητάμε με φίλους, ακούω προτάσεις. 

Αλλά πολλές φορές πέφτεις έξω. Η ταινία 

που μόλις είδα («Θα’ ρθει η μέρα») ήταν 

πολύ δυνατή…

Θάνος Παπάς 
Φοιτητής

Το Φεστιβάλ μού αρέσει. Έχει δώσει πολλά 

αλλά μπορεί και ακόμα περισσότερα. Αυτό 

που θα ήθελα πιο πολύ είναι να αποκτήσει 

καλύτερη οργάνωση.

Σουλτάνα Παπαϊωάννου

Φοιτήτρια

Στο Φεστιβάλ μπορείς να δεις πράγματα που 

αλλού δεν τα βλέπεις, ταινίες που δύσκολα 

θα βρεις αλλού. Όμως τα τελευταία χρόνια 

αυξήθηκαν οι τιμές των εισιτηρίων, παλιό-

τερα ήταν διαφορετικά. Το «φεστιβαλικό» 

ήταν ότι μπαίνεις από το πρωί μέσα στις 

αίθουσες και βγαίνεις ό,τι ώρα θέλεις με ένα 

μικρό αντίτιμο. Πλέον αυτό έχει χαθεί και το 

Φεστιβάλ έγινε πιο εμπορικό.

Τάσος Πανταζής
Ηθοποιός

Μου αρέσουν περισσότερο οι ταινίες που 

έχουν συναισθήματα και λύνουν προβλήματα 

για τους ανθρώπους.

Βασίλης Σαλβάνος
Φοιτητής κινηματογράφου

Επιλέγω τις ταινίες που παρακολουθώ με 

βάση τεχνικά κριτήρια. Για παράδειγμα, εάν 

γνωρίζω τους συντελεστές της ταινίας ή όχι. 

Αλλά και με άλλα κριτήρια που συνήθως προ-

κύπτουν αργότερα διαβάζοντας περιλήψεις 

και συζητώντας μ’ άλλο κόσμο γι’ αυτές, ώστε 

να καταλήξω σε αυτές που παρακολουθώ.

Κυριάκος
Πανεπιστημιακός

Μου άρεσε πολύ η ταινία που είδα («Θα’ 

ρθει η μέρα»). Φέτος το Φεστιβαλικό είναι 

καλύτερο από πέρυσι αλλά έχει και μερικά 

πράγματα που έχουν συζητηθεί και θα τα 

καταθέσουμε, όπως για παράδειγμα οι προ-

σκλήσεις που τις παίρνουν πάντα οι ίδιοι και 

μάλιστα σε μεγάλες ποσότητες, ενώ ποτέ δεν 

έχω πάρει…

ΟΙ ΘΕΑΤΕΣ ΜΙΛΟΥΝ

Οι θεατές του 50ού 
Φεστιβάλ Κινηματογράφου 
δίνουν μαζικά το παρών 
στις προβολές των ταινι-
ών που διαγωνίζονται για 
το βραβείο Κοινού Fisher. 
Στις ειδικές κάλπες που 
έχουν στηθεί έξω από το 
Ολύμπιον και το Λιμάνι, 
το σινεφίλ κοινό έχει την 
ευκαιρία να κρίνει και να 
ψηφίσει τις καλύτερες ται-
νίες, οι οποίες διεκδικούν 
τα βραβεία της μοναδικής 
και παγωμένης Fischer. 
Τo Πρώτο Πλάνο ήταν εκεί 
και συνάντησε μερικούς 
από αυτούς…

Μαρία Παπατζιώρου

Βασίλης Σαλβάνος Τάσος Πανταζής

Κυριάκος

Θάνος Παπάς

Σουλτάνα Παπαϊωάννου



ΣΑΜΙΟΥΕΛ ΜΑΟΥΖ
Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΣΚΛΗΡΟΣ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
της Νίκης Κεφαλά
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Ο Λίβανος βασίζεται στις προσωπικές σας 
εμπειρίες ως στρατιώτης. Αυτός είναι ο 
λόγος που αποφασίσατε να σκηνοθετήσε-
τε μια αντιπολεμική ταινία και κατά πόσο 
ήταν εύκολο για εσάς;
Πέρασαν 25 χρόνια μέχρι να αποκοπώ 

συναισθηματικά από εκείνα τα γεγονότα, 

γιατί ένιωθα ότι δεν έπρεπε να κάνω το φιλμ 

απλά σαν κάποιος που βίωσε από κοντά 

έναν πόλεμο. Υπάρχουν και άλλοι χαρακτή-

ρες στην ταινία, δεν είμαι μόνο εγώ. Ήξερα 

πως δεν έπρεπε να γυρίσω το φιλμ με βάση 

το συναίσθημα. Ήταν πολύ δύσκολο για 

μένα αλλά όταν ήρθε η κατάλληλη στιγμή 

έγραψα το σενάριο. Φυσικά, όπως ανέφερα, 

υπήρξαν 25 χρόνια επεξεργασίας στο μυαλό 

μου. Η ταινία, όπως είπατε, είναι αντιπο-

λεμική και δεν θα μπορούσε να μην είναι. 

Ήθελα να δείξω το πώς είναι ο πόλεμος 

στην πραγματικότητα. Όλα τα συναισθήμα-

τα που είχα μέσα μου δεν τα διάλεξα, μου 

τα επέβαλλαν. Προσπάθησα να καταγράψω 

τον πόλεμο «γυμνό», χωρίς τους ηρωισμούς 

ή όλα αυτά τα κλισέ. Ήταν η ανάγκη μου 

να βρω κατανόηση γι’ αυτή την πολύπλοκη 

κατάσταση που δεν σε αφήνει να ξεφύγεις. 

Αισθάνομαι ενοχές και ευθύνη. Όπως βλέ-

πετε στη ταινία, ήταν η μοίρα μου να είμαι 

εκεί, είναι κάτι μη αναστρέψιμο.

Η δράση του φιλμ διαδραματίζεται σχε-
δόν αποκλειστικά μέσα στο τανκ, δημι-
ουργώντας μια κλειστοφοβική ατμόσφαι-
ρα στην οποία οι ήρωές σας μοιάζει να 
χάνουν τον εαυτό τους.
Η κινηματογραφική ιδέα που σκεφτόμουν 

και ήθελα να αφηγηθώ, αφορούσε τον τραυ-

ματισμό της ψυχής. Ρώτησα τον εαυτό μου: 

πώς μπορώ να διηγηθώ αυτή την συναισθη-

ματική ιστορία; Γιατί δεν είναι μια ιστορία 

που μπορώ απλά να εξηγήσω. Νομίζεις πως 

μπορείς να καταλάβεις αλλά κάνεις λάθος. 

Είναι λοιπόν μια ιστορία που πρέπει να 

αισθανθείς. Μόνο τότε θα την καταλάβεις. 

Πήρα μια απόφαση και είδα πως ήθελα να 

τοποθετήσω το κοινό μέσα στο τανκ. Μόνο 

εκεί μπορεί να γνωρίσει τους χαρακτήρες, 

να ταυτιστεί μαζί τους και να βιώσει όλο το 

συναίσθημα. Βλέπεις μόνο ό,τι βλέπουν και 

γνωρίζεις μόνο ό,τι γνωρίζουν. Το ξέρω ότι 

δεν θα αλλάξει κάτι. Κάθε πολεμική ταινία 

που γυρίζεται, βασίζεται σε μια αφελή 

αισιοδοξία πως μπορούμε να σταματήσουμε 

το πόλεμο! Σκέφτηκα πως αν προσεγγίσω το 

θέμα από μια διαφορετική οπτική γωνία και 

«μιλήσω» στο στομάχι και την καρδιά των 

θεατών, ίσως κάνω μια μικρή διαφορά.

Οι σκηνές της ταινίας είναι ιδιαίτερα 
σκληρές. Εξαίρεση η αρχή και το τέ-
λος του φιλμ όπου τα πλάνα είναι πολύ 
φωτεινά. Μέσα σε όλη αυτή την αγριό-
τητα θέλατε να αφήσετε κάποιο μήνυμα 
αισιοδοξίας;
Ήθελα να αφήσω ένα κομμάτι ζωής και 

ελπίδας. Ο πόλεμος είναι σκληρός. Ένιωσα 

την ανάγκη να το κάνω, γιατί καταλαβαίνω 

ότι τα συναισθήματα που γεννά η ταινία 

είναι σκληρά, χωρίς ελπίδα και ήθελα το 

κοινό, κατά κάποιο τρόπο, να μείνει με ένα 

φωτεινό συναίσθημα στο τέλος. Χρησι-

μοποίησα τους ηλιόσπορους στην αρχή 

για διάφορους λόγους. Για παράδειγμα, 

προσπάθησα να βάλω σιγά-σιγά το κοινό στο 

Στο πρώτο πόλεμο του 
Λιβάνου το 1982, ένα τανκ 
στέλνεται να ερευνήσει μια 
εχθρική πόλη την οποία έχει 
ήδη βομβαρδίσει η ισραη-
λινή αεροπορία. Μέσα σε 
αυτό, τέσσερα εικοσάχρονα 
αγόρια έρχονται αντιμέτωπα 
με την συνείδησή τους. 
Ο Σάμιουελ Μαόζ παρου-
σιάζει τον Λίβανο, μια ταινία 
για την επιβίωση απέναντι 
σε μια ορατή απειλή θανά-
του και έρχεται αντιμέτωπος 
με τη μοίρα του.

κλίμα της ταινίας και να τους περάσω αυτό 

επιθυμώ. Τους προετοιμάζω ψυχολογικά για 

να τους τοποθετήσω μέσα στο τανκ. Υπάρ-

χει μια ατελείωτη ομορφιά στη φύση αλλά 

και πάλι οι άνθρωποι σκοτώνονται. Ήθελα 

αυτή την αντίθεση. Εκεί που οι άνθρωποι 

θρηνούν, βλέπεις παράλληλα τον ουρανό, 

το φως. Ειδικά στο ξεκίνημα της ταινίας, 

νιώθεις πως οι κεντρικοί χαρακτήρες βλέ-

πουν το φως για τελευταία φορά.



ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

της Δήμητρας Βοζίκη

του Ανδρέα Παναγόπουλου
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Ποια ήταν η πρώτη αντίδρασή σας όταν 
διαβάσατε το σενάριο;
Μόλις το πήρα στα χέρια μου, δεν μπορού-

σα να το αφήσω. Με συνεπήρε αμέσως,

και αυτό ήταν το πρώτο καλό δείγμα. Μάλι-

στα όταν ξεκίνησα να διαβάζω περισσότερα 

για τον Άμπνερ Σόλβι, δηλαδή τον χαρακτή-

ρα που υποδύομαι, είχε ακόμη μεγαλύτερο 

ενδιαφέρον για μένα. Ήταν μία μεγάλη 

πρόκληση να υποδυθώ αυτό τον χαρακτήρα.

Δεν υπήρχαν δηλαδή δισταγμοί;
Απεναντίας. Το πρώτο πράγμα που σκέ-

φτηκα ήταν ότι θα ζούσα μία συναρπαστική 

εμπειρία. Σίγουρα δύσκολη, αλλά συναρπα-

στική. Για να είμαι ειλικρινής, μάλλον είναι 

ό,τι πιο δύσκολο έχω κάνει. Από την άλλη 

πλευρά όμως, αυτό ήταν και το ενδιαφέρον 

της όλης υπόθεσης.

«Mino» στα γαλλικά σημαίνει «παιδικό». 

Ο τίτλος αυτής της ενότητας θέλει να τιμή-

σει τις προσπάθειες των XHX, μιας ομάδας 

που στα τέλη της δεκαετίας του 1990 οργά-

νωσε μια σειρά πρωτοποριακών ταινιών για 

παιδιά στη Μασσαλία.

Οι ταινίες αυτής της ενότητας αφηγούνται 

μια ιστορία. Την ιστορία του πειραματικού 

κινηματογράφου, όχι με χρονολογική σειρά, 

αλλά μέσα απ’ την εξέλιξη των μορφών. 

Οι καλλιτέχνες του κινηματογράφου προ-

σπάθησαν τον προηγούμενο αιώνα να 

ριζοσπαστικοποιήσουν τη φόρμα και να 

διευρύνουν τα όρια του κινηματογράφου. 

Χρησιμοποίησαν όλες τις τεχνικές που προ-

σέφερε η κάμερα, το φιλμ, τα χημικά και 

οι τεχνικές εμφάνισης και μοντάζ. Υπήρχαν 

περιπτώσεις που χρειάστηκε να φτιάξουν 

ακόμη και τα δικά τους μηχανήματα για να 

ΣΑΚΗΣ ΡΟΥΒΑΣ
ΟΛΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΙΚΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΑΚΡΑ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ 
KINOMINO 

Ο Σάκης Ρουβάς φτάνει 
Στα Άκρα στη νέα ομώνυμη 
ταινία του Τζόρνταν Μπάρ-
κερ, στην οποία υποδύεται 
έναν κατά συρροή δολοφό-
νο. Συναντηθήκαμε μαζί 
του ένα ηλιόλουστο πρωινό 
και μιλήσαμε γι’ αυτήν του 
την εμπειρία αλλά και για 
τα επόμενα κινηματογρα-
φικά του σχέδια.

KinoMino είναι η ενότητα 
με  τις παιδικές ταινίες του 
φετινού Πειραματικού Φό-
ρουμ. Παιδικές; Όχι ακρι-
βώς. Πρόκειται για ταινίες 
φτιαγμένες από ενήλικες για 
ενήλικες. Συμβαίνει, όμως, 
να αρέσουν στα παιδιά. 

Υπήρχε κάτι που σας δυσκόλεψε;
Το πιο δύσκολο ήταν να μπω στην ψυ-

χοσύνθεση του Άμπνερ Σόλβι, που όπως 

αντιλαμβάνεστε δεν ήταν μία ευχάριστη 

κατάσταση. Δεν είναι εύκολο να προσπαθή-

σεις να σκεφτείς όπως θα σκεφτόταν ένας 

τέτοιος άνθρωπος, δηλαδή ένας δολοφόνος 

(γέλια). Δεν σας κρύβω ότι όλα τα γυρίσμα-

τα ήταν δύσκολα με την έννοια ότι αυτός ο 

χαρακτήρας έχει ένα συγκεκριμένο τρόπο 

που υπάρχει και σκέφτεται. Με άλλα λόγια, 

το να μπεις σε αυτή τη διαδικασία δεν είναι 

ούτε ευχάριστο ούτε εύκολο.

Τελικά οι άνθρωποι είναι ικανοί για το 
χειρότερο;
Κοιτάξτε, για μένα η ταινία δείχνει ότι κάτω 

από συγκεκριμένες συνθήκες και προϋποθέ-

σεις, όλοι είμαστε ικανοί να φτάσουμε Στα 

Άκρα.

Πώς είδες την αντίδραση του κόσμου 
στην ταινία;
Πιστεύω ότι για τον κόσμο ήταν μία έκπλη-

ξη. Όταν ήμουν στην προβολή το ένιωθα: 

δεν περίμεναν να δουν κάτι τέτοιο από 

μένα, ενώ παράλληλα τρόμαξαν και σοκα-

ρίστηκαν και από την τροπή που παίρνει το 

σενάριο στο τέλος.

Θα έπαιζες ξανά σε θρίλερ;
Ναι. Εννοείται. Όπως επίσης θα έπαιζα 

ξανά σε μία δραματική ταινία όπως το

Alter Ego, ή σε μία ρομαντική κομεντί όπως 

είναι η επόμενη ταινία που θα παίξω μαζί 

με τη Δήμητρα Ματσούκα με τίτλο Απλά ερω-

τευμένοι, σε σκηνοθεσία του Βασίλη Τσελεμέ-

γκου και σενάριο της Κατερίνας Μπέη.

καταφέρουν να αποτυπώσουν τις εικόνες 

που έπλαθε η φαντασία τους. 

Όλα θα ξεκινήσουν μ’ ένα αστείο: ένα καρ-

τούν με τον Ντάφι Ντακ, δείγμα πειραματι-

σμού στα συμβατικά κινούμενα σχέδια. 

Στη συνέχεια, ο Γιόνας Μέκας (Σημειώσεις για 

το τσίρκο) χρησιμοποιεί γρήγορη κίνηση και 

την επίθεση (superimposition) των εικόνων 

για να αποδώσει την αίσθηση του τσίρκου. 

Ο Χανς Ρίχτερ (Φαντάσματα πριν το πρόγευμα) 

δείχνει τα αντικείμενα να αποκτούν ζωή. 

Ο Λεν Λίε καινοτομεί με τις πιο πρώιμες 

τεχνικές επιχρωμάτωσης. Ο Όσκαρ Φί-

σινγκερ (Alegretto), υπέστη διωγμό από τη 

ναζιστική κυβέρνηση γιατί η τέχνη του ήταν 

αφηρημένη. O Σταν Μπάκχεϊτζ (Το φως της 

νυχτοπεταλούδας) έκανε την πρώτη του ταινία 

χωρίς κάμερα, κολλώντας φτερά νυχτοπε-

ταλούδας και φυλλαράκια από γρασίδι σε 

διαφανές φιλμ. Οι Αδελφοί Ουίτνι (Lapis) 

εφηύραν έναν δικό τους αναλογικό υπολογι-

στή προκειμένου να δημιουργήσουν σπει-

ροειδείς μορφές από εκατομμύρια τελείες 

παρόμοιες μ’ αυτές των ινδικών μαντάλα. 

Τέλος, ο Τακάσι Ίτο (Spacy) έδωσε κίνηση 

σε φωτογραφίες που απεικονίζουν ένα 

γυμναστήριο, δημιουργώντας ένα ιλιγγιώδες 

ποίημα στο χώρο και τον χρόνο.

Οι ενήλικες φοβούνται τις πειραματικές 

ταινίες γιατί νιώθουν ότι τα παιδιά δεν θα 

τις καταλάβουν. Στην πραγματικότητα, 

όμως, τα παιδιά τις καταλαβαίνουν. Εμείς 

προτείνουμε στους γονείς να συνοδέψουν 

τα παιδιά τους σ’ αυτές τις προβολές.



Ποια είναι η βασικότερη δυνατότητα που 
προσφέρει το πρόγραμμα Media στους 
επαγγελματίες του οπτικοακουστικού 
χώρου;
Η δυνατότητα εξαγωγής των έργων τους 

εκτός Ελλάδας. Η φιλοσοφία που διέπει το 

MEDIA από το στάδιο της ανάπτυξης των 

έργων, το οποίο και υποστηρίζει οικονομι-

κά, είναι η λογική της υπερ-εθνικής διανο-

μής των υπό παραγωγή έργων. 

Η δημιουργία έργων, δηλαδή, που θα έχουν 

τη δυναμική να περάσουν τα ελληνικά 

σύνορα. Η ίδια φιλοσοφία διέπει τον τομέα 

της εκπαίδευσης, μέσω της δικτύωσης των 

επαγγελματιών που συμμετέχουν στα προ-

γράμματά του, και, κυρίως, στον τομέα της 

διανομής, όπου ενισχύεται η μη εθνική δι-

ανομή ευρωπαϊκών έργων. Δηλαδή, ενισχύ-

εται για παράδειγμα ο Γάλλος διανομέας να 

πάρει ελληνική ταινία ή ο Έλληνας διανομέ-

ας να διανείμει φιλανδική ταινία. Και στον 

τομέα των νέων τεχνολογιών, ευνοούνται οι 

συνεργασίες μεταξύ τουλάχιστον τεσσάρων 

ευρωπαϊκών χωρών.

Με ποιον τρόπο θα μπορούσε, κατά τη 
γνώμη σας, η ελληνική οπτικοακουστική 
βιομηχανία να γίνει πιο ανταγωνιστική σε 
σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες;
Ο ελληνικός οπτικοακουστικός τομέας έχει 

ήδη γίνει περισσότερο ανταγωνιστικός τα 

τελευταία χρόνια, γεγονός που αποδεικνύ-

εται τόσο από την ποιότητα των αιτήσεων 

που υποβάλλονται στο MEDIA, όσο και 

από τις διεθνείς συμπαραγωγές που διαρ-

κώς αναπτύσσονται μεταξύ της χώρας μας 

και άλλων ευρωπαϊκών και μη ευρωπαϊκών 

χωρών, καθώς και από την επιτυχή πορεία 

των ελληνικών ταινιών σε διεθνείς διοργα-

νώσεις. Ας ξεκαθαρίσουμε όμως κάτι: 

η Ελλάδα εναι ανταγωνιστική σε σχέση με 

τις ευρωπαϊκές χώρες ανάλογου μεγέθους 

και δημογραφικών χαρακτηριστικών. Σε 

έρευνα που είχε πραγματοποιηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν από τρία περίπου 

χρόνια, η Ελλάδα είχε αποδειχτεί «μικρή, 

αλλά δραστήρια κινηματογραφικά χώρα». 

Φυσικά, δεν μπορούμε να συγκρίνουμε 

ανομοιογενή πράγματα –δεν θα μπορούσε 

η Ελλάδα να συγκριθεί με τη Γαλλία, την 

Αγγλία, τη Γερμανία, την Ιταλία ή τη Ισπα-

νία… Ευρωπαϊκές χώρες είναι και αυτές, 

ευρωπαϊκή χώρα είναι και το Λουξεμβούρ-

γο… Άλλωστε και το Πρόγραμμα MEDIA 

στις προκηρύξεις του αντιμετωπίζει με 

διαφορετικούς όρους τις μεγάλες, τις μικρές 

και τις νέες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ποιες είναι οι επόμενες δράσεις του 
Media Desk Hellas για τους Έλληνες 
δημιουργούς; 
Στον προγραμματισμό του MEDIA DESK 

Hellas, εκτός από τη βασική του δρα-

στηριότητα που είναι η προώθηση του 

Προγράμματος MEDIA στην Ελλάδα και η 

συμβουλευτική υποστήριξη για την υποβο-

λή αιτήσεων, έχουν από χρόνια ενταχθεί οι 

εκδηλώσεις, οι τακτικές περιοδικές ενημε-

ρωτικές εκδόσεις σε έντυπη και ηλεκτρονι-

κή μορφή, καθώς και οι έκτακτες εκδόσεις 

Οδηγών και συμβουλευτικών εγχειριδίων 

για την ουσιαστική υποστήριξη των Ελλή-

νων επαγγελματιών. 

Την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου, δυο μέρες πριν 

την έναρξη του Φεστιβάλ, διοργανώσαμε 

μια Ημερίδα με θέμα τον Τομέα της Εκπαί-

δευσης του MEDIA. Την παρακολούθησαν 

πολλοί επαγγελματίες, επαγγελματικές 

ενώσεις, σπουδαστές και φοιτητές του 

οπτικοακουστικού τομέα, καθηγητές και θε-

σμικοί φορείς του οπτικοακουστικού τομέα 

στην Ελλάδα. Ομιλητές της Ημερίδας ήταν 

ο διευθυντής του προγράμματος MEDIA 

στον Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευση – 

Οπτικοακουστικά – Πολιτισμός (EACEA), κ. 

Κωνσταντίνος Δασκαλάκης, και το στέλεχος 

του Τομέα MEDIA Training στον Εκτελε-

στικό Οργανισμό Εκπαίδευση – Οπτικοα-

κουστικά – Πολιτισμός (EACEA), κα. Όλγα 

Σισμανίδου. Συμμετείχαν επίσης εκπρόσω-

ποι των φορέων που διοργανώνουν στην 

Ελλάδα εκπαιδευτικά προγράμματα με την 

υποστήριξη του MEDIA, οι οποίοι παρουσί-

ασαν τα προγράμματά τους (μεταξύ αυτών 

και το Salonica Studio-Four Corners του 

Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης), 

καθώς και άνθρωποι που έχουν συμμετάσχει 

σε διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα του 

MEDIA τόσο ως εκπαιδευόμενοι όσο και ως 

εισηγητές. 

Στη Θεσσαλονίκη βρισκόμαστε στο περί-

πτερό μας, με όλες μας τις νέες εκδόσεις, 

έτοιμοι να ενημερώσουμε και να σταθούμε 

στο πλευρό κάθε ενδιαφερόμενου. 

Το Media Desk Hellas έχει έντονη πα-
ρουσία και στο 50ό Φεστιβάλ Κινηματο-
γράφου Θεσσαλονίκης. Πόσο σημαντική 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
της Βαρβάρας Μπασδέκη

Η διευθύντρια του Media Desk Hellas μιλά για τις προ-
σφερόμενες στους έλληνες δημιουργούς δυνατότητες του 
προγράμματος Media και τις επόμενες δράσεις του, αισι-
οδοξεί για την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οπτικο-
ακουστικής βιομηχανίας και κρίνει το φετινό πρόγραμμα 
του επετειακού Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ 
ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΠΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ 

είναι αυτή η παρουσία για την προώθηση 
των δράσεών του και τι θα λέγατε για το 
πρόγραμμα της φετινής διοργάνωσης; 
Το MEDIA DESK Hellas έχει κάθε φορά 

έντονη παρουσία στο Φεστιβάλ Κινηματο-

γράφου Θεσσαλονίκης. Βεβαίως, είμαστε 

ιδιαίτερα χαρούμενοι που το Πρόγραμμα 

MEDIA στηρίζει την 50ή διοργάνωση του 

Φεστιβάλ, και που για ακόμη μια φορά στη-

ρίζει την Αγορά του και το φόρουμ συμπα-

ραγωγών Crossroads. Για το MEDIA DESK 

Hellas, το Φεστιβάλ αποτελεί έναν βασικό 

πόλο για την προώθηση του Προγράμματος, 

τον οποίο αξιοποιούμε κάθε χρόνο. Όσο για 

το πρόγραμμα της φετινής διοργάνωσης, 

είναι πολύ ενδιαφέρον και πολύ ευρωπαϊκό!
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Πως αποτιμάτε την δράση του ΙΟΜ και 
ποιοι οι στόχοι του Ινστιτούτου για τα 
επόμενα χρόνια;
Πρέπει να ομολογήσω ότι το έργο μας δεν 

είναι εύκολο. Αντιμέτωποι με μια κοινότητα 

(την κινηματογραφική) καχύποπτη και με 

εμμονές και φορείς που αρνούνται να «δια-

βάζουν», πρέπει να πείσουμε την πρώτη για 

τις καλές προθέσεις μας και να τη βοηθή-

σουμε να απαλλαγεί από τις εμμονές της 

και να πείσουμε τους αρμόδιους φορείς ότι 

τα προβλήματα έχουν ξεπεραστεί σε άλλες 

χώρες και μπορεί να ξεπεραστούν και στην 

Ελλάδα.

Το Ινστιτούτο έχει ήδη έτοιμη μια συγκριτι-

κή παρουσίαση της κατάστασης της κινη-

ματογραφίας στις ευρωπαϊκές χώρες και 

βρίσκεται στο στάδιο του σχεδιασμού μιας 

μελέτης ειδικά για την ελληνική κινημα-

τογραφική βιομηχανία –γιατί, βέβαια, το 

κινηματογραφικό έργο είναι, βεβαίως, πρω-

τίστως ένα πολιτιστικό προϊόν, δεν παύει, 

όμως να είναι και βιομηχανικό. 

Πως προσεγγίζει το ΙΟΜ σήμερα την 
αποστολή του, ενώ βρισκόμαστε στο μέσο 
της σημαντικότερης μεταπολεμικής οικο-
νομικής κρίσης;
Το Ινστιτούτο δεν μπορεί να ενισχύσει 

άμεσα την εγχώρια κινηματογραφική 

παραγωγή. Δεν είναι αυτή η δουλειά του. 

Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου είναι 

επιφορτισμένο μ’ αυτό το έργο. Η δική μας 

«οικονομική» συμβολή περιορίζεται στην 

ενίσχυση κάποιων ελληνικών φεστιβάλ. 

Αυτό που μπορεί να κάνει το Ι.Ο.Μ. είναι 

να υποστηρίξει ίσως κάποιες ελληνικές 

προτάσεις στο πλαίσιο του προγράμματος 

Media και να δώσει στους αρμόδιους φορείς 

τα στοιχεία εκείνα που θα τους βοηθήσουν 

να χαράξουν μια πολιτική για τον κινηματο-

γράφο που θα είναι πιο αποτελεσματική. 

Ποιες οι προοπτικές του Φεστιβάλ Κινη-
ματογράφου Θεσσαλονίκης σήμερα, μετά 
από μισό αιώνα ζωής;
Ο θεσμός των κινηματογραφικών Φεστιβάλ, 

στο πλαίσιο της προώθησης της ευρωπαϊκής 

και της κάθε εθνικής κινηματογραφίας, 

και γνωστός είναι και σημαντικός. Στις 

προσπάθειες που καταβάλλει η Ευρωπαϊκή 

Ένωση για την ενίσχυση του κινηματογρά-

φου (και της ευρωπαϊκής οπτικοακουστικής 

παραγωγής γενικότερα), η ενίσχυση των 

φεστιβάλ ως οχημάτων για την προώθηση 

της διανομής των ευρωπαϊκών έργων είναι 

θεσμοθετημένη. Το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης 

έχει ενισχυθεί με κονδύλια του προγράμ-

ματος Media. Πιστεύω ότι ένας από τους 

λόγους που εξακολουθούν να υπάρχουν ή να 

ξαναζωντανεύουν κινηματογραφικά φεστι-

βάλ στην Ευρώπη, είναι και η ενίσχυσή τους 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το εντός εισαγωγικών «κακό» για το μέλλον 

κάποιων από αυτά είναι ότι δεν έχουν 

προσωπικότητα ή «λειτουργούν» με βάση 

το μοντέλο των Καννών, για παράδειγμα, 

χωρίς να έχουν την ιστορία του και σνομπά-

ροντας δήθεν το σνομπισμό του. 

Προς ποια κατεύθυνση πρέπει να κινηθεί 
η ελληνική κινηματογραφική βιομηχανία 
ώστε να αξιοποιήσει τις νέες ψηφιακές 
δυνατότητες που προσφέρονται στον 
οπτικοακουστικό χώρο; 
Καθώς τη συζήτησή μας αυτή θα έχουν την 

ευκαιρία να διαβάσουν άνθρωποι της βιο-

μηχανίας, δεν υπάρχει λόγος να επεκταθώ. 

Γνωρίζουν πολύ καλά τι δυνατότητες τους 

έχει ανοίξει η χρήση της ψηφιακής τεχνο-

λογίας. Στην προπαραγωγική διαδικασία, 

η ψηφιακή τεχνολογία προσφέρει εργαλεία 

που δεν έχουν πλήρως χρησιμοποιηθεί, ενώ 

στη μεταπαραγωγική διαδικασία βρισκό-

μαστε μπροστά σε μια μεγάλη ανατροπή. 

Κυρίως στη διανομή. Η Ευρωπαϊκή Ένω-

ση ενισχύει με το πρόγραμμα Media την 

υιοθέτηση της ψηφιακής τεχνολογίας τόσο 

στην προπαραγωγική όσο και την μεταπα-

ραγωγική φάσεις. Στην Ελλάδα, δυστυχώς, 

εξακολουθούμε να συζητάμε αν θα πρέπει 

να μείνουμε στο φιλμ ή να υιοθετήσουμε τις 

νέες μεθόδους παραγωγής. Υπάρχουν πολ-

λοί που επικαλούνται λόγους ιδεολογίας –αν 

μου επιτρέπεται η έκφραση– και αντιστέκο-

νται στη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας. 

Πρόκειται για έναν ρομαντισμό που δεν 

συγχωρείται στη βιομηχανία. Δεν συγχωρεί-

ται ούτε καν για τα προϊόντα οικοτεχνίας. 

Όσο πιο γρήγορα καταλάβουμε ότι πρέπει 

να ακολουθήσουμε τις διεθνείς τάσεις τόσο 

το καλύτερο. Ομολογώ ότι δεν είμαι ιδιαί-

τερα αισιόδοξος γιατί το νομικό πλαίσιο για 

την κινηματογραφία στη χώρα μας μοιάζει 

να έχει μείνει στα μοντέλα κινηματογραφίας 

των χωρών του πάλαι ποτέ υπαρκτού σοσι-

αλισμού. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρ-

χουν άξιοι εργάτες του κινηματογράφου στη 

χώρα μας. Σε όλους τους τομείς. Και άξιοι 

σκηνοθέτες υπάρχουν και καλοί διευθυντές 

φωτογραφίας και ηθοποιοί και συνθέτες και 

τεχνικοί.  Είναι, όμως, παγιδευμένοι. Δεν 

θεωρώ ότι είναι το ευκολότερο πράγμα του 

κόσμου (δεδομένων των μεγεθών) να γίνουν 

διεθνείς παραγωγές ή συμπαραγωγές με τη 

συμμετοχή Ελλήνων, είμαι, όμως, πεπει-

σμένος πως (όπως αποδεικνύεται και από 

τις ελάχιστες, λαμπρές τέτοιες περιπτώσεις) 

στην κατεύθυνση αυτή μπορεί να δημιουρ-

γηθούν οι προϋποθέσεις που θα βοηθήσουν 

τον ελληνικό κινηματογράφο να ξεπεράσει 

το στάδιο της οικοτεχνίας. 

ΡΟΔΟΛΦΟΣ ΜΟΡΩΝΗΣ 
ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ ΕΙΝΑΙ ΠΑΓΙΔΕΥΜΕΝΟΙ
 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
του Γιάννη Σφήκα
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Οι εμμονές της εγχώριας κινηματογραφικής βιομηχανίας, 
η παγκόσμια οικονομική κρίση, οι προοπτικές του Φεστι-
βάλ Κινηματογράφου, ο λανθασμένος ρομαντισμός των 
ελλήνων κινηματογραφιστών και όσα πρέπει να αλλάξουν 
άμεσα στον ελληνικό οπτικοακουστικό χώρο, δια στόμα-
τος του Προέδρου του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών 
Μέσων (ΙΟΜ).
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All studies and yes fun!
Today at 11.00 at the Tonia Marketaki 

theatre we have the beginning of Salonica 

Studio / Four Corners ’09, a collaboration 

between the Festival and Thessaloniki’s 

‘Aristoteleio’ University. Salonica Studio 

started in 2006 and has already become 

so successful that this year it sparked 

the creation of Four Corners, a similar 

European programme, inaugurated 

the previous March in Barcelona, and 

continued in Bournemouth and Sofia 

before concluding here in Thessaloniki. 

Eight universities and cinema schools 

with 33 students from all corners of 

the continent participate in this year’s 

programme, which has the honour to 

have the Festival’s director, Despina 

Mouzaki herself, as Director of Studies. 

Film Awards on the Table
At the same time, a few steps away from 

there (at the John Cassavetes theatre), 

Sid Ganis will be present in a Round 

Table discussion with “Film Awards: 

Towards a sustainable system” as its 

subject. Ganis, a successful and hugely 

experienced American film executive and 

producer, was till recently the President 

of the Academy of Motion Pictures Arts 

and Sciences (AMPAS – the organisers of 

the Oscar ceremony) and often serves as 

a board member at film festivals around 

the USA. With working experience as 

an executive at Lucasfilm, Paramount 

Pictures and Columbia Pictures before 

establishing his own company, we could 

be forgiven to say that he is the most 

appropriate person to talk about the 

subject.

An unusual soundtrack
On a lighter note, 12 hours later at 

the same theatre, King Vidor’s eternal 

masterpiece The Crowd will be screened. 

It’s the story of a young couple who 

watch their dreams of greatness and 

achievement crushed under the weight of 

everyday life. If you still can’t see the fun 

out of a silent (it’s a 1928 production) and 

tragic drama, then you should know that 

the local band The Prefabricated Quartet 

will accompany the film with original 

music.

“It’s truly rare for some-
one to receive an award 
which has the same 
name as him!” said a 
clearly excited Alexandre 
Desplat before adding 
jokingly that he believes 
it’ll never happen to him 
again. “I’ve always been 
inspired by Greek music, 
because it’s essential to 
me. One can find Greek 
inspiration hidden be-
hind many of my film 
scores. Obviously, the 
director is never aware 
of it!” he revealed in per-
fect Greek, since he had 
already written some 
things with his (Greek) 
mother’s assistance and 
he intended to “try to 
read them” as he said 
during a ceremony which 
was interrupted numer-
ous times by the audi-
ence’s loud applause.

ENDLESS FUN UNDER A WARM GREEK SUN

by Dimitris Fotiadis

An equally unusual love 
story
Michael Moore’s Capitalism: A Love Story 

needs no music to accompany it, since it 

has its own soundtrack (Moore’s non-

stop blabbing), but this makes it no 

less important. This time the tireless 

filmmaker and political commentator 

investigates the domination of large 

corporations on the lives of Americans, 

and consequently the rest of the world, 

twenty years after he did the same thing 

(albeit on a smaller scale) with Roger & 

Me. The film will be screened at 22.30 at 

the Frida Liappa theatre, as part of the 

Special Screenings programme.

And some unusual recent 
sightings
Street Cinema has been stealing the 

show these days, with its liveliness and 

spontaneity and it’s a reason to keep your 

eyes open when hanging around the city 

streets. Party Street Cinema’s The lonely 

pillow, with three different screenings 

inspired by cinema and a series of pillows 

which had ideas by various creators 

imprinted on them, took place at Block 

33, an imposing post-industrial building. 

At one point we were pretty sure that 

we saw Mary Poppins walking around, 

blurring the line between cinema and 

reality. Somewhere near the Warehouse 

C café stand two women and a man, all 

dressed in black. A third woman suddenly 

appears, sipping her drink alone before 

things going out of hand. The icing on 

the cake comes with the appearance of 

a trumpeter playing mournfully, before 

all of them moving towards the seafront. 

After throwing some ashes in the sea, 

they bid farewell to a beloved friend 

(Orestis, who didn’t live to attend this 

year’s Festival) while dancing. It’s The 

Long Goodbye by Art Minds.



ENDLESS FUN UNDER A WARM GREEK SUN
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Εξαιτίας της αδυναμίας της -για λόγους υγείας- 

να παραβρεθεί στην εκδήλωση "Από το 1 έως 

το 50" για την τιμητική της βράβευση, μαζί με 

άλλους εκλεκτούς έλληνες δημιουργούς του 

κινηματογράφου, η διάσημη ελληνίδα ενδυμα-

τολόγος κα Ντένη Βαχλιώτη απέστειλλε στο 50ό 

Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης την 

ακόλουθη ευχαριστήρια επιστολή.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ 
κας ΝΤΕΝΗΣ ΒΑΧΛΙΩΤΗ ΠΡΟΣ 
ΤΟ 50ό ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟ-
ΝΙΚΗΣ 
Όλοι όσοι αγαπάμε τον κινηματογράφο, 

ξέρουμε ότι είναι το πιο συναρπαστικό 

μέσο επικοινωνίας και διαμόρφωσης του 

κοινού. Παράλληλα, είναι το πιο απο-

τελεσματικό μέσο εξαγωγής πολιτισμού 

για μια χώρα. Η οποία οφείλει να δίνει 

το παρόν της στα διεθνή φεστιβάλ. Το 

Φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης που φέτος 

κλείνει 50 χρόνια συνεχούς και ανοδικής 

πορείας, διεθνές πια, υπήρξε για τον 

ελληνικό κινηματογράφο κάτι περισσότε-

ρο από έναν θεσμό. Ταυτίστηκε με αυτό, 

ζυμώθηκε μέσα σ’ αυτό, θα λέγαμε 

ότι είναι η ίδια η ιστορία του ελληνι-

κού κινηματογράφου! Παρ’ όλο που το 

ντόπιο ταμπεραμέντο δημιούργησε κατά 

καιρούς διάφορες αναστατώσεις. Έβγαλε 

στον κόσμο τα ελληνικά θέματα και 

μερικούς σπουδαίους σκηνοθέτες. 

Λυπάμαι πάρα πάρα πολύ που δεν 

μπορώ να παραβρεθώ, ειλικρινά λυπά-

μαι γιατί το θεωρώ μεγάλη μου τιμή 

που το Φεστιβάλ με βραβεύει. Ως προς 

αυτό, θέλω να προσθέσω κάτι ακόμα. 

Η «Στέλλα», η πρώτη μου ταινία ως 

ενδυματολόγου, αλλά και της Μελίνας, 

σηματοδότησε την πρώτη γνωριμία του 

διεθνούς κοινού με έναν κινηματογράφο 

μιας νέας τότε σκεπτόμενης Ελλάδας και 

ενός καινούργιου γυναικείου προτύπου. 

Χαίρομαι ιδιαιτέρως λοιπόν, που αυτό το 

βραβείο είναι για την «Στέλλα». 

Σας ευχαριστώ θερμά,
Ντένη Βαχλιώτη

ΚΑΛΕΙΔΟΣΚΟΠΙΟ

Πειραματικά μουσικά 
σετ, συναντήσεις... 
κορυφής στην Αγορά, 
δράσεις στους δρόμους της 
πόλης, ρεπορτάζ από τον 
πολύχρωμο πλανήτη του 
street cinema…
Ό,τι θέλετε να ξέρετε 
για την έβδομη μέρα του 
φεστιβάλ είναι εδώ...

Πάντρεμα κλασικού και νέου
Το έργο The Crowd του King Vidor, μια 

κλασσική βωβή δημιουργία με διαχρονικό 

αντίκτυπο που παρουσιάζει τη δραματική 

αποκαθήλωση του αμερικάνικου ονείρου 

μέσα από τα μάτια ενός συνηθισμένου αν-

θρώπου σε μια μεγαλούπολη, συναντά τους 

Θεσσαλονικείς The Prefabricated Quartet 

και τη μουσική που έγραψαν ειδικά γι’ αυτή 

την ταινία. Η προβολή διοργανώνεται στο 

πλαίσιο των Ειδικών Προβολών του προ-

γράμματος Ημέρες Ανεξαρτησίας, συνε-

χίζοντας το καθιερωμένο πλέον event του 

τμήματος που συνδυάζει ιδανικά κλασσικές 

δημιουργίες και πρωτότυπη μουσική.

18/11, Τζον Κασσαβέτης, 23.00

Feeling experimental?
Ένα ξεχωριστό μουσικό project στήνεται την 

έκτη μέρα του Φεστιβάλ. Οι Acte Vide που 

πειραματίζονται επί σκηνής με τη βοήθεια 

ενός πιάνου, ενός laptop και με ό,τι βρουν 

μπροστά τους, οι Still Gramophone και 

ο «φευγάτος» Gone (x3) υπόσχονται να πα-

ρουσιάσουν ένα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμ-

μα με σπάνιο ηχόχρωμα. 

18/11, spitimou, 18.00

Salonica Studio
Ξεκινούν σήμερα οι εργασίες του Salonica 

Studio, που πραγματοποιείται σε συνερ-

γασία με το Τμήμα Κινηματογράφου της 

Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ και εντάσ-

σεται στις αναπτυξιακές δραστηριότητες 

της Αγοράς του Φεστιβάλ. Σ’ αυτό, σπου-

δαστές κινηματογραφικών σχολών από τη 

Μεσόγειο, τα Βαλκάνια και την Ευρώπη 

συμμετέχουν με πρόταση σεναρίου την 

οποία επεξεργάζονται σε μικρές ομάδες με 

ειδικούς του χώρου, παρακολουθούν σεμι-

νάρια πάνω στη διεθνή χρηματοδότηση και 

τις πωλήσεις κ.ά. Παράλληλα, η επιτυχής 

λειτουργία του Salonica Studio οδήγησε 

στην επέκτασή του με το πρόγραμμα Four 

Corners, το οποίο έχει επιτύχει χρηματο-

δότηση και υποστήριξη από το ευρωπαϊκό 

πρόγραμμα MEDIA. Το πρόγραμμα ξεκίνη-

σε τον Μάρτιο του 2009 από τη Βαρκελώνη, 

συνεχίστηκε τον Ιούνιο στο Bournemouth 

και τον Σεπτέμβριο στη Σόφια, ενώ ολοκλη-

ρώνεται φέτος στο Φεστιβάλ. Το ελληνικό 

εργαστήριο θα φιλοξενήσει επίσημα ομάδες 

Επιμέλεια: Βαρβάρα Μπασδέκη

φοιτητών από Ελλάδα, Ισπανία, Μεγάλη 

Βρετανία, Γερμανία, Εσθονία, Σλοβενία, 

Βουλγαρία και Ρουμανία.

18-23/11, Αποθήκη 13, Λιμάνι

Κουβεντιάζοντας 
Ο παραγωγός Pepe Salvia από την Αργεντι-

νή (Το τελευταίο καλοκαίρι της Μπογίτα), 

οι σκηνοθέτες Ράντου Ζούντε από τη Ρου-

μανία (Το πιο ευτυχισμένο κορίτσι στον κόσμο) 

και Δημήτρης Καρακάσης (Παρουσία Β΄), 

η διευθύντρια προγράμματος της San 

Francisco Film Society, Rachel Rosen και 

η κριτικός κινηματογράφου Ιωάννα Παπαγε-

ωργίου (περιοδικό ΣΙΝΕΜΑ), συζητούν στο 

σημερινό Κουβεντιάζοντας. 

18/11, Αντλιοστάσιο, 16:00-17:00

On the streets
Άλλη μια μέρα οι δράσεις του Street 

Cinema είναι παντού: «x-ray» από την ομά-

δα Beforelight (Κτίριο Βηλαρά & Καθολι-

κών, Λιμάνι), «The Robbery» από την ομά-

δα Art minds (10:00-12:00, μια διαδρομή 
στο κέντρο της πόλης), «Το σπήλαιο του 

Πλάτωνα» του Νίκου Lavazzo (12:00-21:00, 
Λιμάνι), «Ποδηλατόγραφος» από τους Bike 

respect (19:00-20:30, αφετηρία Λιμάνι), 
«Tea ceremony» από την Ελένη Τσαουσάκη 

(20:00, Ζώγια-Βενιζέλου), «Project Οδύσ-

σειες» της ομάδας Α4Μ (21:00, αφετηρία 
ΟΛΘ Πύλη 7), «Singing stars» από τους 

Feel free to throw up (24:00, Ολύμπιον, 
στοά Δημοσθένους, Αγίου Μηνά, 2ος 
όροφος).
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ΒΙΒΛΙΟ ΑΝΑΜΝΗΣΕΩΝ
Θυμάμαι…
Θυμάμαι κάτι ουρές, έξω από την Εται-

ρεία Μακεδονικών Σπουδών, ξημερώμα-

τα σχεδόν, να περιμένουν για την αγορά 

ενός εισιτηρίου, όμοια με το «μαγικό 

χαρτάκι» ενός ποδοσφαιρικού ντέρμπι. 

Θυμάμαι τον Β’ εξώστη στα όρια της 

παράκρουσης να αποθεώνει «νικητές» 

της συνείδησής του και να ρίχνει στα 

τάρταρα… της πλατείας τους «ηττη-

μένους», ίδια με γηπεδική σύγκρουση 

οπαδών… Θυμάμαι Έλληνα σκηνοθέτη 

να κυνηγάει Έλληνα κριτικό κινηματο-

γράφου, σα χουλιγκάνος έξω από ποδο-

σφαιρικό γήπεδο… Θυμάμαι τον  Νίκο 

Παπατάκη και την αριστουργηματική 

«Φωτογραφία» του, μεγάλους χαμένους 

των επίσημων βραβείων να δικαιώνο-

νται από το βραβείο της Πανελλήνιας 

Street cinema 
SFINA: σταματώντας το χρόνο με 
φόντο μια πόλη που κινείται
Δυο εραστές που φιλιούνται. Μια εικόνα 

που ο κινηματογράφος έχει αναπαραστή-

σει πολλές φορές. Ο ομότιτλος πίνακας 

του Rene Magritte ήταν η έμπνευση 

της ομάδας SFINA. Κατά μήκος του 

πεζόδρομου της Γούναρη οι περαστικοί 

βλέπουν τα ζευγάρια με καλυμμένα με 

λευκά μαντήλια πρόσωπα. Πάνω σε ένα 

παρτέρι. Σε μια μηχανή. Σε ένα παγκά-

κι. Σε ένα τραπέζι ενός καφέ. Σταμα-

τάνε. Παρατηρούν. Φωτογραφίζουν. 

Σχολιάζουν –οι περισσότεροι θετικά… 

Θα μπορούσε ο καθένας μας να είναι 

στη θέση τους. Ο έρωτας με φόντο μια 

πόλη που κινείται…

Στο Γενί Τζαμί ομάδες ανθρώπων με 

λευκά μαντήλια, λευκά καπέλα και 

σαΐτες. Τα κρατάνε και μετά τα πετάνε 

ψηλά. Μια συστοιχία από 100 ψηφιακές 

κάμερες αναπαράγει ψευδαισθητικά 

την κίνηση για τη απεικόνιση αληθινής 

τρισδιάστατης απεικόνισης. Ο χώρος και 

ο χρόνος ενώνονται σε μια στιγμή…

Γιάννης Σφήκας

Party Street Cinema: “The lonely 
pillow”

Στο Block 33, ένα μεταβιομηχανικό χώρο 

με το εμφανές μπετόν, τα τούβλα και το 

γυαλί να κυριαρχούν, οι ομάδες πόλης 

αναρωτήθηκαν ‘Why Cinema Now?’. 

Τρεις διαφορετικές προβολές εμπνευ-

σμένες από τον κινηματογράφο και μια 

σειρά από μαξιλάρια, που αποτύπωναν 

την εικαστική σύλληψη διαφορετικών 

δημιουργών, συμπλήρωναν τη γιορτή 

του ζωντανού κινηματογράφου μέσα 

στην πόλη. Κάθε μέρα η Θεσσαλονίκη 

τυλίγεται στα καρέ διαφορετικών φιλμ 

που μετατρέπουν μια πόλη που κινείται 

στους ρυθμούς του Φεστιβάλ Κινημα-

τογράφου, σε φόντο για το απρόβλεπτο 

μιας κινηματογραφικής ταινίας. Κάπου 

εκεί ανάμεσα εμφανίστηκε και η Μαίρη 

Πόπινς για να μας θυμίσει ότι το σινεμά 

δεν αναπαριστά μονάχα, αλλά κυρίως 

πλάθει μια πραγματικότητα… 

Γιάννης Σφήκας

Ένωσης Κριτικών Κινηματογράφου και 

να περιφέρεται θριαμβευτής στις πλάτες 

των οπαδών. 

Θυμάμαι όλα αυτά να χάνονται στην ομί-

χλη του χρόνου… Θυμάμαι την ομίχλη 

να ξανάρχεται στο λιμάνι, όπως και στην 

ομότιτλη ταινία του Κάρπεντερ, να κου-

βαλάει αδικαίωτους αγώνες και πρόσω-

πα, να ζητάει να ξαναρχίσει το ματς από 

εκεί που έχει σταματήσει…

Βασίλης Κεχαγιάς
Κριτικός κινηματογράφου – 
Διευθυντής Μουσείου Κινηματογρά-
φου Θεσσαλονίκης
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Το ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΟΙΝΟΥ FISHER απονέμεται σε μία Ελληνική ταινία που συμμετέχει στο 50ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και σε μία ξένη ή Ελληνική ταινία που προβάλλεται στο πλαίσιο του Διεθνούς Διαγωνιστικού Προγράμματος. Το ίδιο βραβείο θα απονεμηθεί 

και σε μία ταινία που προβάλλεται στο πλαίσιο του προγράμματος «Ματιές στα Βαλκάνια», όπως επίσης και σε μία ταινία του προγράμματος «Digital Wave». Οι συμμετοχές των ταινιών είναι αυτές που κατά σειρά προβολής, αναφέρονται παραπάνω. Οι βαθμολογίες για τις 

τελευταίες προβολές κάθε ημέρας θα δημοσιεύονται στο επόμενο φύλλο.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΚΟΙΝΟΥ
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Αστυνομία, ταυτότητα

Το λάθος κομποσκοίνι

Μεταστάσεις

Καθημερινοί άνθρωποι

Kino Caravan

Εδώ κι εκεί

Η εκδίκηση της Καταλίν Βάργκα

Το πιο ευτυχισμένο κορίτσι στον κόσμο

Πρώτα απ’ όλα η Φελίτσια

Άντρες στη γέφυρα

Το κορίτσι απ’ τη Σλοβενία

Ταξίδια του μέλιτος

Ανατολικά Δυτικά Ανατολικά

Ανατολικές ιστορίες

ΔΙ
ΕΘ

ΝΕ
Σ 

ΔΙ
ΑΓ

ΩΝ
ΙΣ

ΤΙ
ΚΟ

ΤΙΤΛΟΣ ΤΙΤΛΟΣΑ’ ΠΡΟΒΟΛΗ Α’ ΠΡΟΒΟΛΗΒ’ ΠΡΟΒΟΛΗ Β’ ΠΡΟΒΟΛΗΤΕΛΙΚΗ ΤΕΛΙΚΗ

Μετάλλιο τιμής

Το χωράφι του πατέρα

Tα αγόρια απ’ το Mπακάλ

Θα ’ρθει η μέρα

Αγνοούμενος

Ηλιόπολη

Tο τελευταίο καλοκαίρι της Μπογίτα 

St. Nick

Προορισμός: Βορράς

Το αίμα κι η βροχή

Σταυροδρόμια της ζωής

Η μέρα που ο Θεός έφυγε ταξίδι

Δίχως αγάπη

Ο Διαχειριστής

Άμα δε σε θέλει

Μικρές εξεγέρσεις

Μοιραία σχέση

Καντίνα

Χορεύοντας στον πάγο

Η Διαθήκη του Ιερέα Ιωάννη Μελιέ

Μπιλόμπα
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One of Us?

Το κουτί

Παρουσία Β’

Ρυτίδες και όνειρα

Empirical Data

Το τελευταίο τραγούδι του Έλβις

ΕΛ
ΛΗ

ΝΙ
ΚΟ

Σ 
ΚΙ

ΝΗ
Μ

ΑΤ
ΟΓ

ΡΑ
Φ

ΟΣ
 '0

9 ΤΙΤΛΟΣ Α’ ΠΡΟΒΟΛΗ Β’ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΕΛΙΚΗ

ΤΙΤΛΟΣ Α’ ΠΡΟΒΟΛΗ Β’ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΕΛΙΚΗ

4,289

3,501

3,710

4,587

2,820

3,550

4,481

3,708

4,389

4,058

3,493

3,690

4,068

2,934

3,610

4,404

4,276

3,270

3,705

3,989

2,120

4,286

3,603

3,672

4,400

3,645

4,040

4,336

3,417

3,919

4,146

4,288

3,552

3,691

4,494

3,598

3,874

4,363

3,455

3,805

4,107



50th Thessaloniki International Film Festival




