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Συνεχίζουμε την κινηματογραφική 

πτήση μας για τρίτη μέρα κι εγώ, ως 

πιστός σας host, είμαι εδώ για να σας 

μεταφέρω ό,τι δεν προλαβαίνετε να 

δείτε και να ακούσετε! 

Ξέρω ότι ζητάτε από τα υπόλοιπα 

μέλη του πληρώματος την εφημερίδα 

‘Πρώτο Πλάνο’ και αυτό με χαροποιεί. 

Οπότε, προτείνω να χαλαρώσετε στο 

κάθισμά σας και να μας διαβάσετε. 

Είμαστε εδώ για την απόλυτη ενημέ-

ρωσή σας.

Και να ξεκινήσω πάραυτα με νέο από 

το εστιατόριο ‘Λεπέν’. Εκεί, λοιπόν, 

το μεσημερι του Σαββάτου γευμάτισε 

ο εικαστικός Διονύσης Φωτόπουλος. 

Στην παρέα βρέθηκε και η Διευθύντρια 

του Φεστιβάλ, Δέσποινα Μουζάκη.

Γύρω στις 18.00 της ίδιας μέρας 

αφίχθη ο γάλλος συνθέτης Αλεξάντρ 

Ντεπλά. Για τον ελληνικής καταγωγής 

(από το Βόλο η μητέρα του) δημιουργό 

δεν είναι η πρώτη φορά που επισκέ-

πτεται τη χώρα μας. Μαζί του ήρθε και 

η σύντροφός του, Βερονίκ Λεμονιέ. Η 

Βερονίκ είναι το πρώτο βιολί της μπά-

ντας των «Traffic Quintet» που δίνουν 

συναυλία το βράδυ της Κυριακής στην 

αίθουσα Τελετών του Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στο 

πλαίσιο του 50ού Φεστιβάλ Κινηματο-

γράφου. 

Το επόμενο πρωϊνό ο πολυβραβευ-

μένος μουσικοσυνθέτης, ντυμένος σε 

total black (black is back, το λένε κι 

όλοι fashion editors, άλλωστε) και με 

ένα πολύχρωμο φουλάρι στο λαιμό, 

έδωσε ένα εξαιρετικό masterclass 

στην αίθουσα John Cassavetes με πολύ 

κόσμο. Συνεπέστατος στο ραντεβού 

του με το χρόνο, έφτασε δέκα λεπτά 

νωρίτερα από την ώρα έναρξης, μίλησε 

ελληνικά και έπαιξε στο πιάνο το θέμα 

από ταινία «Birth».

Στο masterclass είδαμε και πολύ 

ενδιαφέροντα φιλμάκια από ταινίες τις 

οποίες έχει ‘ντύσει’ μουσικά. Η αλή-

θεια είναι ότι ήταν πολύ ατμοσφαιρικά, 

αλλά σίγουρα θα ήταν προτιμότερο να 

τα βλέπαμε σε έγχρωμη εκδοχή. «C’est 

pas grave», που θα λέγαμε και στο 

Παρίσι!

Θα συνεχίσω να αφηγούμαι τα της 

Κυριακής, προηγουμένως όμως να 

τελειώσω με τα του Σαββάτου. 

Λοιπόν, γύρω στις 15.00, το εστιατόριο 

«.ES» φιλοξένησε μία μεγάλη παρέα 

για να γευματίσει. Ανάμεσα στα μέλη 

της, ο Γιώργος Χωραφάς, η Δέσποινα 

Μουζάκη, ο υφυπουργός Εξωτερικών 

Σπύρος Κουβέλης, το green πάνελ του 

Φεστιβάλ, ο πρέσβης της Δανίας Tom 

Norring και δημοσιογράφοι από τον 

τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΙ. 

Μιά άλλη παρέα γευμάτισε στο «Αγι-

ολί» της Αριστοτέλους. Η γερμανίδα 

Maren Ade με τη μητέρα της, η οποία 

λάτρεψε το ελληνικό φαγητό, η Esther 

Rots, σκηνοθέτις της ταινίας «Μπορεί 

να διαπεράσει το δέρμα» και ο σύντρο-

φος της τελευταίας και μουσικός Dan 

Geesin. Η μουσική της ταινίας είναι 

δική του και άρεσε τόσο πολύ που τον 

ρωτούσαν από που μπορούν να βρουν 

το cd του. 

Επίσης, το Σάββατο, ο Υπουργός Πο-

λιτσμού επισκέφθηκε την έκθεση «Ο 

Μιρό της Μαγιόρκα και τα σύγχρονα 

εργαστήρια δημιουργίας». Αυτό που 

έκανε εντύπωση στους παρευρισκόμε-

νους στο «Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης 

Τέχνης», στο λιμάνι, ήταν η προσοχή 

που επέδειξε ο κύριος Γερουλάνος στις 

τεχνικές του καλλιτέχνη, σε βαθμό 

που όταν η συζήτηση παρέκλεινε με 

τυχαίο τρόπο σε άλλα ζητήματα, ο 

ίδιος επανερχόταν με ενδιαφέρον στα 

της έκθεσης.  

Κατά τις 18.00 έφθασε στην πόλη μας 

και η Σομαλή σεναριογράφος της ταινί-

ας «Το λουλούδι της ερήμου», Γουάρις 

Ντίρι, έχοντας μαζί της το οκτώ μηνών 

μωράκι της. Φανερά ενθουσιασμένη, 

η Ντίρι, αφού ξεκουράστηκε, δεί-

πνησε με το team της στο εστιατόριο 

«Βότσαλο». Τη Δευτέρα το μεσημέρι 

θα βρίσκεται στο βιβλιοπωλείο «Ιανός» 

για να υπογράψει το βιβλίο της, το 

οποίο, a propos, ανήκει στα ευπώλητα 

πολλών χωρών, γνωρίζοντας εξαιρετι-

κή εμπορική επιτυχία.

Μετά τις 19.00 οι συντελεστές της 

ταινίας «Todo todo teros» 



του John Torres, από το αφιέρωμα των 

«Ημερών Ανεξαρτησίας» για τις Φιλιπ-

πίνες, έφαγαν στο ‘ΛεΠέν’.

20.30 ήταν περίπου όταν κάθισαν στο 

ίδιο τραπέζι του «Room 22», μεταξύ 

άλλων, ο συνθέτης Αλεξάντρ Ντεπλά, 

η σύντροφός του, που εμφανίστηκε 

πολύ ενθουσιασμένη με το project 

αυτής της συναυλίας, και όλη η ομάδα 

του «Traffic Quintet», ο Dong Ho 

Kim, ο διευθυντής του Γαλλικού Ινστι-

τούτου, εκπρόσωπος του γαλλικού TV5 

monde, ο εικαστικός Philip Tsiaras, 

ο σκηνοθέτης Κότζι Γουακαμάτσου 

και ο πρόεδρος του Φεστιβάλ Γιώργος 

Χωραφάς. 

Γύρω στις 22.30 ο Κριστιάν Φιμο-

νιέ, Γάλλος Γενικός Πρόξενος και ο 

γαλλόφωνος τηλεοπτικός σταθμός TV5 

monde παρέθεσαν δεξίωση στο σπίτι 

του πρώτου με την ευκαιρία του 50ού 

Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονί-

κης και των γαλλόφωνων προσκεκλη-

μένων του. Στη δεξίωση παρευρέθηκαν 

η κυρία Μουζάκη, ο κύριος Χωραφάς, 

ο Λουί Ψυχογιός και ο Αλεξάντρ Ντε-

πλά.

Στον John Cassavetes η ταινία του 

Ιάπωνα Κότζι Γουκαμάτσου «Ενωμένος 

κόκκινος στρατός» τελείωσε μετά τη 

μία το βράδυ, αλλά τόσο το κοινό όσο 

και ο ίδιος ο σκηνοθέτης θέλησαν με 

εξαιρετική διάθεση να συνεχίσουν με 

το Q&A που τους κράτησε στην αίθου-

σα μέχρι και τις 02.00 περίπου. 

Και η Κυριακή ξημερώνει. Η λιακάδα 

και ο δυνατός ήλιος από νωρίς το πρωί 

συνεπικουρούν για κυριακάτικες βόλ-

τες, καφέδες, φαγητό και πολύ πολύ 

σινεμά. Με καιρό που δεν θυμίζει κα-

θόλου Νοέμβρη μήνα, κατεβαίνω τη Δ. 

Γούναρη και αντικρύζω ήδη στα χέρια 

πολλών περαστικών το «Πρώτο Πλά-

νο». Μ’αρέσει η εικόνα που βλέπω! 

Τελικά, η πόλη έχει μπει για τα καλά 

στο ρυθμό του Φεστιβάλ, σκέφτομαι.

Κατευθυνόμενος προς το «Ολύμπιον» 

παρατηρούσα τα σκυλιά να φωτοσυν-

θέτουν ξαπλωμένα στο χορτάρι, ενώ 

πολύς κόσμος μάζευε ήλιο στην πιο 

χαλαρή ημέρα της εβδομάδας. Χαλαροί 

και ήρεμοι ήταν οι πολυπληθείς γονείς 

που αντίκρυσα με τα παιδιά τους έξω 

από το «Ολύμπιον», οι οποίοι επέλεξαν 

να παρακολουθήσουν την παιδική προ-

βολή «Ένα χωριό που το λένε πανικό». 

Το Φεστιβάλ διοργανώνει, άλλωστε, 

κάθε χρόνο ανάλογες προβολές για 

τους μικρούς του φίλους. 

Στην παιδική προβολή εκτός από την 

ταινία τα παιδιά απόλαυσαν τις νοστι-

μιές της Kraft Foods. Τα oreo, οι kiss

και οι 3 bit ήταν σε κάθε παιδικό χέρι.

Λίγο νωρίτερα ο Λουί Ψυχογιός, εκμε-

ταλλευόμενος κι αυτός το ηλιόλουστο 

πρωϊνό, ξεναγήθηκε με τη σύζυγό του 

στη Βεργίνα. Έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέ-

ρον για την Ιστορία και έθεσε πολλές 

ερωτήσεις που αφορούσαν τη σχέση 

Μακεδόνων – Σπαρτιατών, μιας και ο 

ίδιος έχει καταγωγή από τη Σελασσία. 

Την ίδια ώρα, η Σομαλή Ντίρι αποφά-

σισε να διαθέσει το πρωινό της σε cure 

de beauté, καλλωπισμό και λοιπές 

αισθητικές φροντίδες, ενώ ο Tsiaras, 

αφού πήρε το πρωινό του στο ολοκαί-

νουριο και ultra luxury "Excelsior 

Hotel" της Μητροπόλεως, πρόσφερε 

στο διευθυντή του κινηματογραφι-

κού Φεστιβάλ της Βαρσοβίας, Stefan 

Laudyn, και στην Karin Hossinger 

από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου του 

Βερολίνου, ένα privé tour στην έκθεσή 

του στο Μουσείο Φωτογραφίας.

Πρωϊνή ώρα, επίσης, ο σκηνοθέτης 

Peter Schamoni συνάντησε εντελώς 

τυχαία μπροστά στη Ροτόντα τον Ken 

Kelch, σύζυγο της Sherry Hormann, 

η οποία σκηνοθέτησε το «Λουλούδι της 

ερήμου».

Μετά τις 14.00 κατέφθασε οικογενεια-

κώς στο λιμάνι ο Υπουργός Πολιτισμού 

με τη σύζυγό Λάρα Μπαράζι - Γερου-

λάνου και τις δύο κόρες του, την Τατιά-

να και την Αλεξάνδρα. Ξεναγήθηκαν 

σε όλους τους χώρους του Φεστιβάλ 

με περισσή φροντίδα, ενώ κάμερες 

και φωτογράφοι τούς ακολουθούσαν 

σε κάθε τους βήμα. Εκεί που τα φλας 

πήραν φωτιά ήταν όταν η οικογένεια 

συνάντησε τη Mary Poppins από 

την ομάδα «Art Minds» του «street 

cinema»! Supercalifragilisticexpiali

docious!

Για το τέλος, να σας πληροφορήσω ότι 

στην πόλη και ανάμεσά μας κυκλο-

φορούν οι γλυκές και όμορφες Γωγώ 

Μπρέμπου και Μαρία Σολωμού, ενώ 

πληροφορήθηκα ότι δυστυχώς για 

λόγους υγείας η Μπήλιω Τσουκαλά δεν 

θα έρθει φέτος στο Φεστιβάλ, όπως τα 

προηγούμενα χρόνια συνήθιζε. Περα-

στικά Μπήλιω! 

Πριν σας αφήσω για να σας συναντή-

σω στην αυριανή μας πτήση, να ρω-

τήσω κάτι; Όχι, δεν θα ρωτήσω «Why 

cinema now?». Να σας ρωτήσω καφέ 

ή τσάι, παρακαλώ;

grigorismavromatis@hotmail.com
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ε ένα νομαδικό χωριό στην έρημο 

της Σομαλίας, η δωδεκάχρονη Γου-

όρις δραπετεύει από την οικογένειά 

της όταν ο πατέρας της αποφασίζει να την 

παντρέψει με έναν εβδομηντάχρονο βοσκό. 

Βρίσκει καταφύγιο στη γιαγιά της, η οποία 

όμως ντροπιασμένη από τη συμπεριφορά 

της εγγονής της, τη στέλνει εσώκλειστη 

να δουλέψει ως καθαρίστρια στη σομαλική 

πρεσβεία στο Λονδίνο, κοντά σε κάποιους 

συγγενείς. Για τα επόμενα χρόνια, η νεαρή 

Γουόρις δε θα βγει καθόλου από την πρε-

σβεία μέχρι την ημέρα που ξεσπά Εμφύλιος 

στην πατρίδα της και όλοι οι αξιωματούχοι 

τρέπονται σε φυγή… 

Πώς γνωριστήκατε και αποφασίσατε να 
γυρίσετε αυτή την ταινία;
Σέρι Χόρμαν: Συναντηθήκαμε για πρώτη φορά 

σε ένα εστιατόριο στο Μόναχο και ήμασταν 

πολύ περίεργες να μάθουμε η μία τη ζωή 

της άλλης. Μας πήρε μόνο μία ώρα για να 

νιώσουμε εμπιστοσύνη μεταξύ μας. Υπο-

σχέθηκα στην Γουόρις πως η ιστορία της 

θα είναι μια ιστορία για την αγάπη και το 

χιούμορ που πρέπει να υπάρχει στη ζωή 

μας. Χωρίς το χιούμορ δεν μπορείς να επι-

βιώσεις από τέτοια σκληρότητα. Και η ίδια 

συμφώνησε.

Γιατί αποφασίσατε να γράψετε Βιβλίο τη 
ζωή σας;
Γουόρις Ντίρι: Έπρεπε πραγματικά να γίνει 

για έναν λόγο, όπως και η ταινία γυρίστηκε 

για έναν λόγο: το θέμα και το ζήτημα της 

γυναικείας κλειτοριδεκτομής, αυτού του 

βάρβαρου τελετουργικού το οποίο υφί-

στανται εκατομμύρια γυναίκες σε όλο τον 

κόσμο. Ήθελα να πω αυτή την ιστορία όσο 

πιο γρήγορα γινόταν και το βιβλίο ήταν ένας 

τρόπος για να το κάνω.

Πώς προσεγγίσατε σκηνοθετικά το βιβλίο; 
Αντιμετωπίσατε δυσκολίες για τη μεταφο-
ρά του στη μεγάλη οθόνη;
Σ.Χ: Σίγουρα! Το βιβλίο είναι 308 σελίδες και 

κανονικά ένα σενάριο περιέχει 100 σελίδες. 

Έπρεπε να «αποχαιρετήσω» πολλά πράγματα 

Η ιστορία της Γουόρις Ντίρι 
έγινε βιβλίο και τώρα ται-
νία. Το Λουλούδι της ερήμου, 
σε σκηνοθεσία της Σέρι 
Χόρμαν, είναι ένα φιλμ που 
μιλά για την αγάπη και το 
χιούμορ. Άλλωστε, κατά 
τη διάρκεια της συνάντη-
σής μας, η χειμαρρώδης 
Γουόρις δεν… επέτρεψε σε 
κανέναν γύρω μας να είναι 
κατηφής.

ΓΟΥΟΡΙΣ ΝΤΙΡΙ − ΣΕΡΙ ΧΟΡΜΑΝ
ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΧΙΟΥΜΟΡ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΕΠΙΒΙΩΣΕΙΣ

Σ

που έγραψε η Γουόρις και να εστιάσω στο τι 

είναι τόσο ιδιαίτερο με τη ζωή της. Ξεκίνη-

σε από ένα νομαδικό χωριό στην έρημο της 

Σομαλίας. Είχε το κουράγιο να δραπετεύσει 

από εκείνο το μέρος, να έρθει στην Ευρώπη 

και να γίνει η πρώτη γυναίκα που μίλησε 

ανοιχτά για το θέμα της κλειτοριδεκτο-

μής. Παρόλο που έγινε διάσημο μοντέλο, 

κέρδισε τόσο πολλά χρήματα και έμενε στα 

καλύτερα ξενοδοχεία, είπε «τα παρατάω, 

δεν είναι αυτό το νόημα της ζωής. Είναι 

κάτι παραπάνω. Είναι η αγάπη για τους 

συνανθρώπους μας».

Μετά τη δική σας κινητοποίηση, έχει 
γίνει κάποια πρόοδος στο θέμα της γυναι-
κείας κλειτοριδεκτομής;
Γ. Ντ: Ναι, πολύ μεγάλη πρόοδος. Το πιο 

σημαντικό είναι ότι πλέον, όλος ο κόσμος 

γνωρίζει και είναι έτοιμος να παλέψει. 

Χαίρομαι που κατάφερα κάτι τόσο σπουδαίο 

και δε θα μπορούσα να ζητήσω τίποτε άλλο. 

Ακόμη περισσότεροι νέοι και μεγαλύτεροι 

άνθρωποι σε κάθε γωνιά της γης, εξαιτίας 

της συγκεκριμένης ταινίας, θα μάθουν να 

παλεύουν. 

Σ.Χ: Η ταινία δεν έχει βγει ακόμη στους 

κινηματογράφους, αλλά όπως μου έλεγε 

χθες η Γουόρις, ήδη υπάρχουν σπουδαίες 

αντιδράσεις από νέους ανθρώπους. Έχει 

λάβει χιλιάδες e-mail από νεαρά κορίτσια 

12 με 16 χρονών.

Γ.Ντ: Πρόκειται για μια θαυμάσια κινητο-

ποίηση. Είναι ο τρόπος για να αλλάξουμε 

ό,τι άσχημο συμβαίνει στο κόσμο σήμερα. 

Αν οι νέοι αντιδρούν, τότε οι μεγαλύτεροι 

ελπίζουν. Δεν υπάρχει λόγος να ανησυχούν. 

Το πιο σημαντικό είναι οι νέοι να ενημερώ-

νονται και να μορφώνονται για τα προβλή-

ματα που υπάρχουν στο κόσμο. Θα δουν 

την ταινία, διάβασαν το βιβλίο, το ξέρουν 

ή απλά το έχουν ακούσει, θα εκνευριστούν 

και τελικά θα κάνουν κάτι. Κι αν δεν μπο-

ρούν μόνοι τους, θα παλέψουν με όσα μέσα 

διαθέτουν. Θα κερδίσουν και θα είναι τέλειο 

πρότυπο και για τους υπόλοιπους. 

Η ταινία θα αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο 

αντιμετωπίζουμε την αγάπη. Δεν υπάρχει 

αμφιβολία γι’ αυτό. Θα γίνει! Αν καθόμαστε 

απλά εδώ και ελπίζουμε, δεν θα συμβεί 

τίποτα. Υπάρχει πολλή δουλειά που πρέπει 

να κάνουμε!



Πως αποφασίσατε να αλλάξετε στυλ με το 
Soul Kitchen και να κάνετε μια κωμωδία;
Ήμουν εξαντλημένος και χρειαζόμουν ένα 

διάλειμμα σε σχέση με τις άλλες δουλειές 

που έχω κάνει, όπως για παράδειγμα το Ως 

την άκρη του ουρανού. Είχα την επιθυμία να 

κάνω κάτι πραγματικά αισιόδοξο και αστείο 

για να διασκεδάσω το κοινό και τον εαυτό 

μου. Και να αλλάξω. Για το χειροκρότημα. 

Κάτι πολύ διαφορετικό. Δεν ήθελα να γίνω 

σκλάβος της επιτυχίας μου. Θέλω να ρισκά-

ρω. Κάποιες φορές πετυχαίνει. Άλλες πάλι, 

όχι. Αυτό πέτυχε.

Σκοπεύετε να το ξανακάνετε;
Είναι δύσκολο να κάνεις μια κωμωδία. Ίσως 

κάθε δέκα χρόνια, όταν χρειάζομαι ένα διά-

λειμμα και θα έχω υλικό. Είναι ένα κομμάτι 

του εαυτού μου. Είναι ένα κομμάτι της ζωής 

μου. Όπως στο θέατρο, που υπάρχουν δυο 

μάσκες: μια που χαμογελάει και μια θλιμμένη.

Ήταν δυσκολότερο να κάνετε μια κωμω-
δία, ένα μελόδραμα ή τις προηγούμενες 
δουλειές σας, όπως το Ως την άκρη του 
ουρανού, για παράδειγμα;
Ήταν πολύ πιο δύσκολο να κάνω μια κω-

μωδία. Ήταν η δυσκολότερη δουλειά που 

έχω κάνει χρονικά, τεχνικά και από άποψη 

συμβάσεων. Χρειάζεται πολύ περισσότερη 

προσοχή και ενέργεια γι’ αυτό.

Είναι δυσκολότερο να κάνεις τους ανθρώ-
πους να γελούν ή να κλαίνε;
Να γελούν. Η θλίψη μιας μάνας που έχασε το 

παιδί της είναι κάτι που όλοι καταλαβαίνουν. 

Αλλά το να προκαλέσεις το γέλιο ανάμεσα 

σε τόσο διαφορετικές κουλτούρες, είναι μια 

πραγματική πρόκληση. 

ΦΑΤΙΧ ΑΚΙΝ
Η ΚΩΜΩΔΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ

Αγαπημένος φίλος του Φεστιβάλ και της πόλης, την 
οποία έχει επισκεφτεί πολλές φορές με την ιδιότητα 
του σκηνοθέτη αλλά και του μουσικού παραγωγού, 
ο πολυβραβευμένος Φατίχ Ακίν δεν θα μπορούσε να 
λείπει από τη φετινή επετειακή χρονιά. Μαζί του έφερε 
και τη νέα του ταινία. Μια κωμωδία, κόντρα σε όσα μας 
είχε συνηθίσει μέχρι τώρα. Ρίσκο ή ανάγκη αλλαγής; 
Τον ρωτήσαμε.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
του Ανδρέα Παναγόπουλου
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Θεωρείτε τον εαυτό σας περισσότερο 
κινηματογραφιστή ή σκηνοθέτη;
Κινηματογραφιστή. Γιατί γράφω, είμαι παρα-

γωγός και ανακατεύομαι από πολλές πλευρές 

και τελικά κάθε φιλμ είναι κομμάτι του εαυ-

τού μου. Τον σκηνοθέτη τον προσλαμβάνεις, 

κάνει το γύρισμα με ένα έτοιμο σενάριο και 

μετά πάει σπίτι του. Η δουλειά μου δεν είναι 

τέτοια.

Το Soul Kitchen είναι στην πραγματικότητα 
ένας συμβολισμός για την Ευρώπη του 
σήμερα, όπου μας σερβίρουν κάτι που 
δεν θέλουμε να φάμε ενώ εμείς επιμένου-
με για τα παλιά καλά πιάτα;

Είναι μια μάχη απέναντι στις καπιταλιστικές 

δομές. Οι κακοί είναι οι μεσίτες που θέλουν 

να πάρουν το εστιατόριο για να κάνουν στη 

θέση του κάτι πιο επικερδές. Και η κουλ-

τούρα του φαγητού, ειδικά στη Δύση που το 

φαγητό πια δεν έχει να κάνει με την επικοι-

νωνία. Όσο αναπτυσσόμαστε τεχνικά, τόσο 

χάνουμε εκείνα τα ουσιαστικά στοιχεία που 

μας κάνουν να νιώθουμε τον εαυτό μας.



ι Ημέρες Ανεξαρτησίας, υπό 

την καλλιτεχνική επιμέλεια του 

Λευτέρη Αδαμίδη, στο πλαίσιο 

του 50ού Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσ-

σαλονίκης, συστήνουν στο ελληνικό κοινό 

τον Νέο Φιλιππινέζικο Κινηματογράφο, που 

έχει εισέλθει δυναμικά σε μια δημιουργι-

κή εποχή. Οι κοινωνικοί προβληματισμοί 

βρίσκονται στο στόχαστρο των σκηνοθετών 

της χώρας, οι οποίοι τοποθετούνται κριτικά 

απέναντι σε αυτούς και προκαλούν τους 

θεατές να «ξυπνήσουν» από την αδράνεια 

και να βοηθήσουν στην αλλαγή της υφιστά-

μενης κατάστασης. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα, ο Μπριγιάντε 

Μεντόζα, ο οποίος έπειτα από τη φετινή 

βράβευση του στο Φεστιβάλ των Καννών για 

το Κινατάι, άνοιξε θριαμβευτικά το δρόμο, 

προκειμένου να ακουστούν παγκοσμίως οι 

κινηματογραφικές φωνές από τις Φιλιππί-

νες. Στο σκοτεινό κόσμο του Κινατάι, ένας 

νεαρός αστυνομικός, λίγες ώρες μετά το 

γάμο του, έρχεται σε επαφή με την σκληρή 

πραγματικότητα ως αυτόπτης μάρτυρας σε 

ένα άγριο έγκλημα. Μέσα του, η ηθική και 

η ανάγκη επιβίωσης έρχονται σε μια «σύ-

γκρουση» που δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. 

Από τον ίδιο δημιουργό, θα προβληθεί επί-

σης η ταινία Σφεντόνα, στην οποία καταγρά-

φεται το χρονικό της φτώχειας μιας ομάδας 

μικροκακοποιών σε μια φτωχογειτονιά της 

Μανίλα ενώ στην τελευταία του δουλειά 

με τίτλο Λόλα, ο σκηνοθέτης κριτικάρει τα 

κακώς κείμενα του νομικού συστήματος 

των Φιλιππίνων. 

Ένα τέλος γροθιά στο στομάχι και μια 

ανοιχτή παραδοχή που προβληματίζει, στη 

μεγάλη έκπληξη του φετινού Φεστιβάλ 

Βενετίας. Φέρνει την υπογραφή του μόλις 

22 χρονών, Πέπε Ντιόκνο και ονομάζεται 

Ενγκουέντρο: Η Σύγκρουση. Εκεί, δύο αδέρ-

φια, εγκλωβισμένα σε ένα παιχνίδι ζωής 

και θανάτου, έρχονται αντιμέτωπα με τις 

λεγόμενες «ομάδες θανάτου» που δρουν στη 

χώρα με την ανεπίσημη  συγκατάθεση της 

κυβέρνησης και ευθύνονται για τις δολοφο-

νίες πολλών –κυρίως νέων– ανθρώπων. 

Στο Ο Υπόνομος, ο Σεράντ Άντονι Σάντσεζ, 

διηγείται με ακραίο ρεαλισμό την ιστορία 

ενηλικίωσης δύο εφήβων, οι οποίοι ανακα-

λύπτουν την σεξουαλικότητα τους με τον 

πιο βρώμικο τρόπο. Σε ανάλογο ύφος και 

το Η Φυλή του Τζιμ Λίμπιραν. Με διάφορες 

ιστορίες καθημερινότητας των Φιλιππινέ-

ζων, η ταινία εστιάζει στη νεανική εγκλημα-

τικότητα, τις συμμορίες και στην εκδίκηση, 

έχοντας ως μουσικό background τους ήχους 

της ραπ. 

Την μοναξιά των ηλικιωμένων και την 

ελπίδα τους για ένα καλύτερο αύριο, παρά 

το πρόβλημα της μετανάστευσης των νε-

ότερων, βλέπουμε μέσα από τα μάτια της 

ογδοντάχρονης Αντέλα και της ομώνυμης 

ταινίας του ανερχόμενου, Αντόλφο Αλίξ 

Τζούνιορ. Ο σκηνοθέτης συμπράττει με τον 

Ράγια Μαρτίν και στο Μανίλα: δύο ιστορίες 

εξαθλίωσης, δύο ήρωες με λανθασμένες 

επιλογές, ανίκανοι να διαχειριστούν τη ζωή 

τους και δύο δημιουργοί που εκθέτουν την 

άσχημη πλευρά της πόλης. Μέσα από τις 

ταινίες Μια μικρή ταινία για τον Ίντιο Νατιονάλ 

και Ανεξαρτησία, ο Ράγια Μαρτίν ανατρέχει 

στο παρελθόν της χώρας του, στα δύο πρώ-

τα μέρη μιας φιλόδοξης τριλογίας, με ξεχω-

ριστή ασπρόμαυρη «ξεθωριασμένη» αισθητι-

κή. Στην Μελαγχολία του ο πολυβραβευμένος 

Λαβ Ντίαζ, στοχάζεται πάνω στην αγάπη, 

τον πόνο και τη ζωή με οδηγό τα κοινωνικά 

και πολιτικά προβλήματα της χώρας του. 

Με ποιήματα να προβάλλονται ενδιάμεσα 

στην ταινία, το ντεμπούτο του Τζον Τόρες 

έχει τον τίτλο Τόδο Τόδο Τέρος και μοιάζει 

σαν όνειρο. Ο δημιουργός, χρησιμοποιεί 

στο έπακρο τις δυνατότητες της ψηφιακής 

τεχνολογίας: μυθοπλασία, voice-over και δι-

άλογοι προσεγγίζουν διάφορα θέματα, όπως 

τον έρωτα και την τρομοκρατία. Στο Άλογο 

με φίμωτρο ενός μηχανικού που αναζητά μηχανικές 

σέλες, o χαρακτηριζόμενος ως πατέρας του 

πειραματικού σινεμά των Φιλιππίνων Κουάν 

ντε λα Κρουζ, βάζει στο στόχαστρο τις 

μπερδεμένες σκέψεις του ήρωα του, ο οποί-

ος ποτέ δεν μιλά κατά τη διάρκεια του φιλμ. 

Η ταινία θα προβληθεί στο φεστιβάλ με τη 

συνοδεία ζωντανής μουσικής από τους The 

Brockas. Το γκρουπ αποτελούν οι σκηνοθέ-

τες Λαβ Ντίαζ, Κουάν ντε λα Κρουζ, Τζον 

Τόρες και η παραγωγός Μέι Μπάστες.

Το αφιέρωμα συνοδεύεται από δίγλωσση έκ-

δοση και περιλαμβάνει αντιπροσωπευτικές 

ταινίες πρόσφατης παραγωγής –από το 2005 

ως το 2009– που φέρουν την υπογραφή των 

πιο γνωστών διεθνώς φιλιππινέζων δημι-

ουργών. Όλοι τους, θα δώσουν το «παρών» 

στο 50ό Φεστιβάλ Κινηματογράφου και θα 

συμμετάσχουν σε μια ανοιχτή συζήτηση με 

θέμα την άνθιση του φιλιππινέζικου κινη-

ματογράφου.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
της Νίκης Κεφαλά
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Η ιδέα της οικογένειας που 
βρίσκεται υπό διαπραγμά-
τευση. Η εγκληματικότητα 
που ματώνει τους δρόμους 
της χώρας και τα όνειρα 
των νέων. Παιδιά που συ-
μπεριφέρονται σαν ενήλι-
κες. Ηλικιωμένοι οι οποίοι 
βιώνουν τη μοναξιά. Φτώ-
χεια και εξαθλίωση. Επιβίω-
ση μόνο για τους σκληρούς. 
Ρεαλισμός που σοκάρει και 
παράλληλα γοητεύει. Το 
ιστορικοπολιτικό υπόβα-
θρο: κατοχή και δικτατορία. 
Αλλά και η ελπίδα για ένα 
καλύτερο αύριο, η ικανό-
τητα προσαρμογής σε όλες 
τις συνθήκες, η αισιόδοξη 
ματιά και μια κουλτούρα 
τόσο διαφορετική από τη 
δική μας.

ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ ΑΝΑΤΕΛΛΟΥΣΕΣ
ΕΝΑΣ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΣ ΓΕΝΝΑΙΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

Ο





το πλαίσιο της ανοιχτής συζήτησης, 

η διευθύντρια του Φεστιβάλ Δέσποι-

να Μουζάκη τόνισε στον χαιρετισμό 

της: «Η ανάγκη ανάληψης δράσης είναι πλέον 

επιτακτική, δεν αφορά μόνο τους ειδικούς ή αυτούς 

που διαχειρίζονται εξουσία, αλλά όλους μας. Αυτό 

το σαφές μήνυμα μεταφέρει με τον καλύτερο τρόπο 

ο κινηματογράφος». Αναφερόμενη, επίσης, 

συνολικά στις πράσινες πρωτοβουλίες της 

επετειακής διοργάνωσης, σημείωσε: «Το σι-

νεμά μας δείχνει ότι μας αξίζει να διεκδικήσουμε ένα 

πράσινο μέλλον, ότι αυτή η ελπίδα δεν είναι ουτοπία. 

Μας διαμηνύει, ωστόσο, ότι αυτή η προσδοκία δεν 

εξαντλείται σε ευχές και υποσχέσεις. Η δράση είναι 

η μόνη απάντηση για όσους επιλέγουν να αποστρέ-

φουν το βλέμμα από το πρόβλημα. Η δράση δεν 

πρέπει να είναι απλά καθήκον μας, αλλά και λόγος 

τιμής». 

Τη συζήτηση που ακολούθησε συντόνισε η 

δημοσιογράφος του ΣΚΑΪ Κατερίνα Χρι-

στοφιλίδου, η οποία τόνισε την τεράστια 

δύναμη της τέχνης και την συμβολή της  

ώστε να αντιληφθούμε όλοι το επείγον των 

κλιματικών αλλαγών. 

Αισιόδοξος για το αποτέλεσμα της επερ-

χόμενης διάσκεψης της Κοπεγχάγης τον 

Δεκέμβριο εμφανίστηκε ο πρέσβης Δανίας 

στην Ελλάδα Τομ Νόρινγκ: «Δεν είναι μόνο 

ευκαιρία, αλλά και ανάγκη να ληφθούν σημαντικές 

αποφάσεις. Κάναμε πρόοδο σε ό,τι αφορά στην 

ευαισθητοποίηση του κοινού, αλλά θα πρέπει να 

υπάρχει και πολιτική βούληση. Ελπίζω έστω και την 

τελευταία στιγμή να καταλήξουμε σε συμφωνία, 

γιατί αν δεν κάνουμε κάτι, οι συνέπειες θα είναι 

καταστροφικές». 

Ο υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για 

θέματα ενεργειακής διπλωματίας, Σπύρος 

Κουβέλης, επεσήμανε ότι η χώρα μας στο-

χεύει μέχρι το 2020 να καλύπτεται από ανα-

νεώσιμες πηγές όχι το 18% –όπως καθορίζει 

η δέσμευση προς την ΕΕ– αλλά το 20% της 

ενέργειας. Με τη σειρά του, ο υφυπουργός 

Προστασίας του Πολίτη Σπύρος Βούγιας 

έκανε λόγο μεταξύ άλλων για τον σημαντικό 

ρόλο των τοπικών κοινωνιών και της αυτοδι-

οίκησης: «Η Θεσσαλονίκη πρέπει να καθορίσει εκ 

νέου την ταυτότητά της ως πράσινη πόλη, με σεβα-

σμό στον πεζό, με χρήση μέσων μαζικής μεταφοράς, 

με δρομολόγηση τραμ και θαλάσσιας συγκοινωνίας, 

με βιοκλιματικά κτίρια, με πρωτοβουλίες για το νερό 

και την ατμόσφαιρα». 

Ο εκπρόσωπος του WWF Αχιλλέας Πλη-

θάρας εκτίμησε ότι παρά τις γενικότερες 

απαισιόδοξες προβλέψεις «υπάρχει ακόμα 

χρόνος, καθώς και τα τεχνικά μέσα για να αναστρα-

φεί η κατάσταση. Η Ελλάδα μπορεί να απεξαρτηθεί 

πλήρως από τα ορυκτά καύσιμα μέχρι το 2050, αν 

αξιοποιήσει αιολική ενέργεια, γεωθερμία, ηλιακή 

ενέργεια και γιατί όχι και κυματική». 

ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ 10

ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΙΙ 
ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ

Οι κλιματικές αλλαγές 
βρέθηκαν στο επίκεντρο 
της ανοιχτής συζήτησης 
με τίτλο «Στο δρόμο 
προς την Κοπεγχάγη», 
η οποία εγκαινίασε τον 
κύκλο συζητήσεων της 
πρωτοβουλίας «Πράσινοι 
Διαλόγοι ΙΙ» το Σάββατο 14 
Νοεμβρίου στην αίθουσα 
Τώνια Μαρκετάκη. Οι 
«Πράσινοι Διάλογοι» 
ξεκίνησαν στην περυσινή 
διοργάνωση του Φεστιβάλ 
Κινηματογράφου, με στόχο 
την άμεση κοινωνική 
ευαισθητοποίηση σε 
θέματα περιβάλλοντος 
και οικολογίας και με την 
επιθυμία να αποτελέσουν 
παράδειγμα για ανάληψη 
οικολογικής δράσης.

Ο εκπρόσωπος της Greenpeace Τάκης 

Γρηγορίου επεσήμανε: «Μέχρι το 2020 είναι 

αναγκαίο να μειωθούν τουλάχιστον κατά 40% οι 

εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από τις βιο-

μηχανικές χώρες. Μαζική διείσδυση των ΑΠΕ και 

εξοικονόμηση ενέργειας, χωρίς χρήση πυρηνικής 

ενέργειας: αυτό θα πρέπει να αποφασιστεί στην 

Κοπεγχάγη, αλλιώς δύσκολα θα προλάβουμε. Το 

μέγεθος της αλλαγής απαιτεί δραστικές λύσεις, αλλά 

είναι εφικτό». 

Για τον Λούι Ψυχογιό, σκηνοθέτη της ται-

νίας The Cove, ένα «οικολογικό θρίλερ» με 

θέμα τον μαζικό αφανισμό δελφινιών στην 

Ιαπωνία, καθώς και την κυριαρχική σχέση 

του ανθρώπου επάνω στο περιβάλλον, η 

οποία προβάλλεται στο πλαίσιο του φε-

στιβάλ, «το σινεμά είναι όπλο μαζικής ελπίδας». 

Όπως σημείωσε «Δεν είναι μόνο οι φάλαινες και 

τα δελφίνια. Το ζήτημα είναι να επαναπροσδιορίσου-

με τη σχέση μας με τη φύση. Σήμερα σκεφτόμαστε 

μόνο την επόμενη μέρα, όχι την επόμενη γενιά που 

θα ζήσει μετά από μας. Δεν μπορούμε να τους πού-

με ‘’υπήρχε τρόπος να σώσουμε τον πλανήτη αλλά 

κόστιζε πολύ’’. Δεν χρειάζονται έξι δισεκατομμύρια 

άτομα, αρκούν μερικοί παθιασμένοι άνθρωποι για να 

ξεκινήσει η αλλαγή».

Μετά τις εισηγήσεις των ομιλητών, οι ερω-

τήσεις του κοινού μονοπώλησαν τη συζήτη-

ση, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, 

που ξεκινούσε από τη μετανάστευση λόγω 

κλιματικών αλλαγών και κατέληγε σε θέμα-

Σ

τα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης που 

αφορούν στην πόλη της Θεσσαλονίκης. 

«Δεν πρέπει να χάσουμε άλλο χρόνο» ήταν το 

μήνυμα που θέλησαν να περάσουν οι εκπρό-

σωποι των δύο περιβαλλοντικών οργανώσεων 

Greenpeace και WWF, κατά το κλείσιμο της 

συζήτησης. Ο κ. Κουβέλης τόνισε: «Η Ελλά-

δα έχει χάσει πολλά τραίνα στην ιστορία της. Αυτό 

το τραίνο της πράσινης ανάπτυξης δεν πρέπει να το 

χάσουμε. Θα πρέπει οι πολίτες να μας θυμίζουν ότι 

όλοι πάμε στην Κοπεγχάγη για να πετύχουμε». 

«Αν σήμερα ανησυχούμε για τα χρήματα που θα μας 

κοστίσει το περιβάλλον, πρέπει να ξέρουμε ότι αύριο 

θα μας κοστίσει πολύ περισσότερα. Αν χάσουμε την 

ευκαιρία της Κοπεγχάγης, θα έχουμε χάσει όλοι» 

είπε συνοψίζοντας ο κ. Νόρινγκ. 

«Ο κινηματογράφος είναι το τελευταίο μας όπλο. 

Οι άνθρωποι δεν είναι όλοι απομονωμένοι σε έναν 

υπολογιστή. Παρακολουθούν σινεμά και είναι φορείς 

ενέργειας που μπορεί να συγκεντρωθεί έτσι ώστε να 

έχουμε αποτελέσματα» κατέληξε ο Λούι Ψυ-

χογιός, αποτυπώνοντας εύστοχα το πλαίσιο 

σκέψης και δράσης των «Πράσινων Διαλό-

γων ΙΙ» του 50ού Φεστιβάλ Κινηματογράφου 

Θεσσαλονίκης.
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Με πολύ καλή διάθεση, χιούμορ και μουσι-

κή, ολοκληρώθηκε το χθεσινό masterclass, 

με επίτιμο καλεσμένο τον σπουδαίο Γάλλο 

–με ελληνικές ρίζες– και εξαιρετικά ταλα-

ντούχο μουσικοσυνθέτη Αλεξάντρ Ντεπλά. 

Σε μια ασφυκτικά γεμάτη αίθουσα, 

ο Ντεπλά εξομολογήθηκε στους θαυμαστές 

του: «Πάντα ήθελα να γράψω μουσική για τον κινη-

ματογράφο. Ήταν παιδικό μου όνειρο. Παρ’ όλο που 

οι περισσότεροι φίλοι και συνεργάτες μου ήθελαν 

απλά να γράφουν μουσική για κονσέρτα και όπερα. 

Εγώ ήξερα απ την αρχή πως αυτό που με συνεπαίρ-

νει περισσότερο, είναι κάτι πιο καλλιτεχνικό, όπως το 

θέατρο, το μπαλέτο και το σινεμά. Και πιστέψτε με, 

διάβασα πολλά βιβλία και ξόδεψα πολύ χρόνο μέχρι 

να μάθω τον τρόπο του να συνθέτεις για ένα φιλμ».

Όπως λέει και ο ίδιος, το ουσιαστικότερο 

στοιχείο για ένα καλό αποτέλεσμα, είναι 

η σχέση του μουσικού με τον σκηνοθέτη. 

«Ο σκηνοθέτης ζει χρόνια με την ιδέα της ταινίας 

και δένεται συναισθηματικά μ’ αυτήν. Έχει ήδη 

καταλήξει στις εικόνες, τις βασικές ιδέες και σκέψεις 

και πρέπει οπωσδήποτε ο μουσικός να μπει μέσα σ’ 

αυτό. Ο σκηνοθέτης στην ουσία, βοηθάει τον συν-

θέτη να βρει τη ‘δική του φωνή’, αλλά υποσυνείδητα 

υπάρχει μια καθοδήγηση η οποία προέρχεται από τη 

βασική ιδέα». Από κει εμπνέεται και «ντύνει» 

την εικόνα με τον κατάλληλο ήχο. Είναι πολύ 

δύσκολο να γράφεις μουσική, εκ των προτέ-

ρων, χωρίς καν να έχει γυριστεί η ταινία. 

Του έχει ζητηθεί στο παρελθόν και ήταν 

αδύνατον να δημιουργήσει. Η σύνθεση δεν 

είναι η μουσική, ούτε ο τρόπος που θα παι-

χτεί αλλά είναι η φαντασία, η σκέψη και η 

διαδικασία της σύλληψης. «Σημασία δεν έχει ο 

προορισμός, αλλά το ταξίδι». Και αυτή η φράση, 

είναι το μοτίβο του. 

Κύρια χαρακτηριστικά της μουσικής του 

Ντεπλά είναι ο συνδυασμός του φανταστι-

κού και του πραγματικού. Το ένα καλύπτει 

το άλλο. Υποχρέωση του μουσικού είναι 

απλά να αναλύσει αυτό που δεν φαίνεται 

στην οθόνη του σινεμά..., το «αόρατο»! 

«Θα ήθελα πολύ να είχα γράψει μουσική για το 

Chinatown, το Laura και Το ακρωτήρι του φόβου», 

τόνισε.

ΑΛΕΞΑΝΤΡ ΝΤΕΠΛΑ
ΣΗΜΑΣΙΑ ΕΧΕΙ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ

της Ναταλία Σλιάρα 

Τέλος, θέλοντας να αποχαιρετήσει όμορφα 

τους θαυμαστές του, έπαιξε κάτι στο πιάνο 

του και εξέφρασε την επιθυμία του να 

δουλέψει για τον ελληνικό κινηματογράφο, 

λέγοντας πως έχει ένα μικρό παράπονο, 

αφού μέχρι τώρα δεν του έχει ζητηθεί ποτέ. 

Γιατί όχι, λοιπόν. Να μια καλή πρόταση 

στους έλληνες σκηνοθέτες! Αλεξάντρ, σ’ 

ευχαριστούμε.
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ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΤΟΥ ΟΠΤΙΚΗ
«Για μένα, μια ταινία είναι περισσότερο θέμα 

αφήγησης, παρά θέμα εικόνας. Υπάρχουν τρία 

βήματα: να παρουσιάσεις πιστευτούς χαρακτή-

ρες, να βρεις τους κατάλληλους ηθοποιούς για 

να τους ενσαρκώσουν και κατόπιν να ενισχύ-

σεις το μήνυμα, το συναίσθημα που θέλεις 

να περάσεις. Σε αυτό το τελευταίο σημείο 

διαδραματίζεται ο δικός μου ρόλος: ό,τι δεν 

δίνει ζωή, ό,τι δεν είναι πιστευτό στο σκηνικό, 

πρέπει να απομακρυνθεί έτσι ώστε να μην 

αφαιρέσει τη δύναμη της αρχικής ιδέας».

ΓΙΑ ΤΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ PRE - PRODUCTION
«Πρέπει εξαρχής να δημιουργήσεις ένα 

πλαίσιο σχεδιασμού παραγωγής. Όσο 

καλύτερα προετοιμαστείς, τόσο λιγότερο 

θα προβληματιστείς κατά τη διάρκεια της 

παραγωγής. Ειδικά οι μεγάλες ταινίες, είναι 

σαν τα καράβια: δεν μπορείς να αλλάξεις 

κατεύθυνση ενώ βρίσκεσαι στην πορεία». 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΡΡΟΕΣ ΤΟΥ
«Θαυμάζω καλλιτέχνες που προέρχονται 

από διαφορετικούς χώρους: συναδέλφους 

μου, φωτογράφους, ζωγράφους... Αν, 

πάντως, έπρεπε να επιλέξω έναν σχεδιαστή 

παραγωγής, αυτός θα ήταν ο Ντιν Ταβουλά-

ρις, επειδή λατρεύω τη δουλειά που έκανε 

με τον Φράνσις Φορντ Κόπολα σε πολλές 

κλασσικές ταινίες. Όσον αφορά, τώρα 

στους κλασσικούς καλλιτέχνες, δεν κρύβω 

ότι αντλώ μεγάλη επιρροή από τον Φραν-

θίσκο Γκόγια. Παρατηρώντας έναν πίνακά 

του καταλαβαίνεις το είδος του πινέλου, 

την υφή της μπογιάς. Κατά την άποψή μου, 

έτσι πρέπει να είναι και ένα κινηματογραφι-

κό σκηνικό».

ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
«Χρησιμοποιώ πολύ τις νέες τεχνολογίες, 

δεν νομίζω ότι υπάρχει ταινία μου χωρίς 

ειδικά εφέ και λατρεύω το να συνδυάζω 

τα αληθινά σκηνικά με τα ψηφιακά εφέ. 

Στο Λαβύρινθο του Πάνα, για παράδειγμα, 

Εγκαινιάζοντας τον κύκλο των masterclasses του φετινού Φεστιβάλ, ο 
βραβευμένος με όσκαρ Μεξικανός καλλιτεχνικός διευθυντής και σχεδια-
στής παραγωγής Εουχένιο Καμπαγέρο μοιράστηκε με το κοινό -το οποίο 
κατέκλυσε την αίθουσα Τζον Κασσαβέτης- τα μυστικά της τέχνης του και 
σε μια κίνηση - έκπληξη παρουσίασε  στους παρευρισκόμενους το βιβλίο 
- λεύκωμα που έχει δημιουργήσει για την ταινία Ο Λαβύρινθος του Πάνα. 
Σταχυολογούμε μερικά λόγια του.

ΕΟΥΧΕΝΙΟ ΚΑΜΠΑΓΙΕΡΟ
ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΣΑΝ ΤΑ ΚΑΡΑΒΙΑ

βάλαμε δύο ψηφιακά πουλιά να πετούν 

μπροστά από ένα γύψινο σκηνικό. Είναι 

απλά στοιχεία, τα οποία όμως δημιουργούν 

τη μαγεία. Οι δυνατότητες που προσφέρει 

σήμερα η τεχνολογία είναι απεριόριστες. 

Ακόμα και στην ψηφιακή εποχή, όταν όλο 

το ντεκόρ θα είναι ψηφιακό, είναι πραγμα-

τικά απαραίτητο να έχεις όραμα. Δεν έχουν 

σημασία τόσο τα εργαλεία που διαθέτεις, 

όσο το να ξέρεις πώς να τα χρησιμοποιείς».



της Κύας τζήμου

Άνθρωποι και ζώα. Μικρά και μεγάλα εγκλήματα. Νέοι και γέροι. Το 
μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό. H δεύτερη ταινία του 35χρονου Κορεάτη 
σκηνοθέτη Λι Σέο παρακολουθεί μια ομάδα ανθρώπων ενώ προσπαθούν  
να επιπλεύσουν σε μια σκληρή καθημερινότητά που καταβαραθρώνει 
κάθε έννοια ηθικής.

ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΟΣ / SARAMEUL CHATSEUMNIDA

LEE SEo

ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ
ΟΙ ΣΚΗΝΟΘΕΤΕΣ ΜΙΛΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΛΑΝΟ

Πείτε μας για την αρχική ιδέα της ταινίας.
Μια μέρα είδα ένα θεατρικό. Ήταν λίγο 

βαρετό, για να πω την αλήθεια αλλά έπιασα 

τον εαυτό μου να μη μπορεί να ξεκολλή-

σει τα μάτια του από έναν ηθοποιό, τον 

Kim Gue Nam στο έργο. Μου έδωσε την 

έμπνευση. Ο χαρακτήρας που υποδύεται 

στην ταινία ονομάζεται επίσης Gue Nam. 

Δεν θα έλεγα ότι η ταινία αφηγείται την 

ιστορία του, αλλά πάντως όλα ξεκίνησαν 

από «αυτόν».

Ένας δημιουργός που θαυμάζετε;
Μ΄ αρέσει πολύ ο Lee Chang Dong του 

Secret Sunshine. Πιστεύω ότι έχει μια δικιά 

του φιλοσοφία. Το βλέπω αυτό σε κάθε 

ταινία του.

Χρησιμοποιήσατε τη φόρμα του θρίλερ για 
να μιλήσετε για τα κοινωνικά προβλήματα 
και την ανθρώπινη συμπεριφορά. Γιατί όχι 
ένα παραδοσιακό δράμα;
Είναι απλός ο λόγος. Πιστεύω ότι το είδος 

του θρίλερ είναι πιο συναρπαστικό από 

οποιαδήποτε άλλο κινηματογραφικό είδος. 

Δεν θέλω το κοινό μου να κοιμηθεί βλέπο-

ντας την ταινία μου. Ελπίζω οι θεατές να 

δουν την ταινία νιώθοντας την ένταση της 

αγωνίας. 

Πολλοί Κορεάτες σκηνοθέτες, όπως οι Κιμ 
Κι-ντουκ, Κιμ Τζι-γουν και Παρκ Τσαν-
γουκ, γνώρισαν παγκόσμια αποδοχή  αλλά 

εξακολουθούν να δουλεύουν στην Κορέα. 
Εσείς τι θα κάνατε σε παρόμοια περίπτωση 
και αν δεχόσασταν μια πρόταση από το 
Χόλιγουντ; Θα αφήνατε την πατρίδα σας 

για φήμη και δόξα;
Θα ήθελα πάρα πολύ να δουλέψω στο 

Χόλιγουντ. Αυτό ονειρεύομαι από τότε που 

έφτιαξα την πρώτη μου μικρού μήκους 

ταινία. Η φήμη και τη δόξα δεν είναι τα 

μόνα που θα με οδηγούσαν στο Χόλιγουντ. 

θα ήταν και μια πρόκληση για μένα. Ξέρω 

μερικούς σκηνοθέτες ασιατικής καταγωγής 

που δουλεύουν στο Χόλιγουντ, σαν τον 

Γουονγκ Καρ-βάι και τον Ανγκ Λι. Ελπίζω 

κάποτε να τους μοιάσω.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ 13



ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
του Γιάννη Παλαβού

ΜΑΤΙΕΣ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ
ΟΙ ΣΚΗΝΟΘΕΤΕΣ ΜΙΛΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΛΑΝΟ

Το φιλμ είναι η ιστορία δύο ανδρών, είναι 
όμως και η ιστορία δύο πόλεων. Είναι σαν 
η Νέα Υόρκη και το Βελιγράδι να είναι 
χαρακτήρες στην ταινία.
Πραγματικά. Πρόκειται για δύο πόλεις που 

έπαιξαν σημαντικό ρόλο στη ζωή μου. Έφυ-

γα από το Βελιγράδι το 1991 λόγω του Εμ-

φυλίου, ήρθα μετανάστης στη Νέα Υόρκη, 

και ξαναγύρισα στο Βελιγράδι δέκα χρόνια 

μετά. Ήθελα να αναδείξω τις δύο πόλεις, 

αλλά αντιστρέφοντας, τρόπον τινά, τους 

ρόλους τους: ενώ όλοι πηγαίνουν στη Νέα 

Υόρκη για να βρουν την «ευτυχία» (κάτι που 

έκανα κι εγώ), εδώ ο ήρωας αναζητά την 

ευτυχία στο Βελιγράδι. Κι αν το Βελιγράδι 

στην ταινία μοιάζει πόλη κατεστραμμένη, 

διαθέτει, ωστόσο, μια υπόγεια ομορφιά. 

Αυτή ανακαλύπτει ο ήρωας. 

Παραγωγός της ταινίας είναι ο Jim Stark, 
θρυλικός ανεξάρτητος παραγωγός, 
βασικός συνεργάτης του Jarmousch. 
Πώς ένας νεαρός και άγνωστος σέρβος 
σκηνοθέτης πετυχαίνει κάτι τέτοιο;
Είχα γράψει το σενάριο, το οποίο, μέσω 

κάποιου φίλου, βρέθηκε στα χέρια του Jim. 

Ο Jim ξετρελάθηκε, κι έκανε πραγματικά τ’ 

αδύνατα δυνατά για να στηρίξει την ταινία. 

Με σύστησε σε ηθοποιούς και με βοήθησε 

να βρω χρήματα, που εννοείται πως δεν 

είχα· είχα μόνο 100.000 ευρώ, που φυσικά 

δεν αρκούν για μια παραγωγή με γυρίσμα-

τα σε 2 χώρες και αμερικανούς ηθοποιούς. 

Ευτυχώς, ο Jim είναι μεγάλη μορφή στον 

ανεξάρτητο κινηματογράφο κι ο λόγος του 

περνάει.

Το τέλος της ταινίας είναι ανοιχτό. Αν 
γυρίζατε sequel, ποιο θα ήταν το μέλλον 
της σχέσης ανάμεσα στον Robert και την 
Olga;
Όλοι το ίδιο με ρωτάνε! Δεν ξέρω. Μάλλον 

ο Robert δε θα επέστρεφε στο Βελιγράδι. 

Αν η ταινία ήταν χολιγουντιανή παραγωγή, 

ίσως αυτό συνέβαινε. Αλλά στην προκειμέ-

νη περίπτωση, απλώς ίσως κρατούσαν κά-

ποια επαφή, και μάθαιναν, λόγω της κοινής 

τους εμπειρίας, να αντιμετωπίζουν τη ζωή 

τους με θάρρος ο καθένας στη χώρα του.

Μια παράξενη πρόταση γάμου, το ταξίδι ενός καταθλιπτικού Νεοϋορ-
κέζου μουσικού από την αμερικανική μητρόπολη στη Σερβία και ένας 
απρόσμενος έρωτας που έρχεται να αλλάξει τις ζωές όσων εμπλέκονται 
σε αυτόν... Το ντεμπούτο του Ντάρκο Λουνγκούλοφ είναι μια καλογυρι-
σμένη κομεντί γύρω από τις πολιτισμικές διαφορές.

ΕΔΩ ΚΙ ΕΚΕΙ / TAMO I OVDE Darko LunguLov

14



Ενώ η πλοκή εξελίσσεται γραμμικά, στην 
πορεία καταλαβαίνουμε ότι η πρώτη σκη-
νή της τανίας είναι παρμένη από τη μέση 
της ιστορίας. Δεν είναι κάπως παράδοξο 
να ξεκινά το φιλμ με αυτή τη σκηνή;
Το κάναμε για λόγους σασπένς. Το σενάριο 

απ’ την αρχή είχε γραμμικό χαρακτήρα, 

αλλά κάποια στιγμή καταλάβαμε ότι θα μπο-

ρούσαμε να δημιουργήσουμε περισσότερο 

μυστήριο γύρω από την ηρωίδα, αν αφήνα-

Μια νεαρή αγρότισσα περιπλανιέται στην Τρανσυλβανία αναζητώντας 
τον αληθινό πατέρα του παιδιού, έναν χωρικό που τη βίασε και τώρα 
ζει ήσυχα με τη γυναίκα του. Βραβευμένο με Αργυρή Άρκτο Ήχου στη 
φετινή Μπερλινάλε, το ντεμπούτο του εκπατρισμένου βρετανού Πίτερ 
Στρίκλαντ είναι ένα θρίλερ με μεταφυσικούς τόνους, που κλιμακώνεται 
αριστοτεχνικά.

Η ΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΙΝ ΒΑΡΓΚΑ /
KATALIN VARGA

PETEr STrICkLanD

με να εννοηθεί ότι έχει κάνει κάτι φοβερά 

κακό – εξού και η σκηνή στην οποία ανα-

φέρεστε, όπου την αναζητά η Αστυνομία. 

Επίσης, η σκηνή αυτή είναι ειδωμένη από 

την οπτική της Αστυνομίας, ενώ αργότερα, 

στη μέση της ταινίας, τη βλέπουμε από τη 

σκοπιά της ηρωίδας, κι αυτό παράγει ακόμα 

περισσότερη ένταση.

Σπάνια βλέπει κανείς στον κινηματογράφο 
εγκληματίες τέτοιας πολυπλοκότητας, 
όπως ο Antal, ο βιαστής της Katalin. Μι-
λήστε μας λιγάκι γι’ αυτόν τον χαρακτήρα.
Μα δεν είναι όλοι οι άνθρωποι πολύπλοκοι; 

Η ερώτηση θα έπρεπε να είναι: γιατί συνα-

ντάμε στον κινηματογράφο τόσους μονοδιά-

στατους  χαρακτήρες. Κατά τη γνώμη μου, 

είναι πολύ λογικό: αν αναζητούσες έναν 

εγκληματία δέκα χρόνια μετά το έγκλημα, 

πιθανότατα θα τον εύρισκες ευυπόληπτο πο-

λίτη, με γυναίκα και παιδιά, σεβαστό μέλος 

της κοινωνίας. Σημαίνει αυτό ότι δεν πρέπει 

να τεθεί ενώπιον της δικαιοσύνης; Κι επει-

δή εγώ, ως σκηνοθέτης, αρνούμαι να δώσω 

απάντηση, το κοινό έρχεται αντιμέτωπο με 

μια πολύ ανοιχτή και αμφίσημη υπόθεση. Ο 

Antal είναι κάποιος που κατέστρεψε τη ζωή 

μιας γυναίκας, αλλά έκανε μια άλλη απόλυ-

τα ευτυχισμένη. Αν το φιλμ συμβάλλει στον 

επαναπροσδιορισμό από πλευράς κοινού 

των εννοιών της δικαιοσύνης και της ορθής 

κρίσης, τότε κάτι πέτυχε.
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Δέκα δύσκολες μέρες για έναν νέο από την 
Αγγλία σε μια μάλλον αφιλόξενη πόλη, τη 
Θεσσαλονίκη. Γιατί αποφάσισες να ασχο-
ληθείς με αυτό το θέμα;
Ήθελα να καταδείξω αυτόν το διχασμό που 

υπάρχει στη ζωή του Έλληνα. Από τη μια  

γραφειοκρατία, βαρεμάρα, έλλειψη υπο-

δομών και οργάνωσης, και από την άλλη 

ένας λαός φιλόξενος, καλόκαρδος, και πάνω 

απ΄ όλα καταφερτζής. Έχω κάνει αρκετά 

ταξίδια σε προηγμένες χώρες της Ευρώπης 

όπου οι υποδομές είναι εκπληκτικές, λείπει 

Πως ξεκίνησαν όλα;
Όλα ξεκίνησαν αρχικά από την φιλοσο-

φία των comics, οπότε όταν βρίσκεσαι σε 

ένα τέτοιο χώρο λογικά θα σε παραπέμψει 

κάποια στιγμή και στο χώρο του animation 

και φυσικά των ταινιών. Έτσι κάποια στιγμή 

ήρθε η ιδέα του Η Αρχή και το Τέλος η οποία 

δυστυχώς δεν μπορούσε να υλοποιηθεί με 

το κλασσικό τρόπο της κινηματογράφησης 

λόγω κόστους, οπότε υλοποιήθηκε με το 

τρόπο του 2D animation. Μπορείτε λοιπόν 

να φανταστείτε πως για δυο αδέλφια από την 

επαρχία ήταν πάρα πολύ δύσκολο να ξεκινή-

σουν ένα τέτοιο project χωρίς καμία σπουδή 

και γνώση πάνω στο θέμα, ωστόσο αυτό δεν 

μας στάθηκε εμπόδιο. 

όμως η ψυχή. Δεν τολμώ να φανταστώ πόσα 

πράγματα θα μπορούσαν να είχαν κάνει οι 

Έλληνες εάν υπήρχε λίγο καλύτερη οργάνωση 

και υποδομές. Νομίζω ότι είμαστε η χώρα 

των χαμένων ευκαιριών. 

Με τη χρήση της νέας τεχνολογίας, η 
οποία καθιστά πιο εύκολη, τεχνικά, τη 
δημιουργία μιας ταινίας, πού κατά την 
γνώμη σου πρέπει να πέφτει το βάρος του 
δημιουργού;
Ο σκηνοθέτης έχει τη συνολική ευθύνη του 

έργου του. Πρέπει να είναι παρών σε όλες 

τις φάσεις δημιουργίας μιας ταινίας (ακόμα 

και σε αυτές που αφορούν τεχνικά θέματα). 

Γιατί αυτό που βγαίνει στο πανί είναι ένα 

κομμάτι από την ψυχή του. Η τεχνολογία 

λοιπόν τον βοηθάει να ασχολείται περισσό-

τερο με το καλλιτεχνικό - εικαστικό κομμάτι 

της δουλειάς του και να μην παρασύρεται 

από τυχόν τεχνικές δυσκολίες που μπορεί να 

προκύψουν.

Ποιος το «μυαλό» και ποιος η «ψυχή» όταν 
δημιουργείτε μια ταινία;
Συνήθως ο ένας από τους δύο έχει την αρχι-

κή ιδέα. Εάν και οι δυο κρίνουν ότι η ιδέα 

είναι ενδιαφέρουσα και άξια για ανάπτυξη, 

τότε  γίνεται μια συζήτηση για την τελική 

της μορφή. Συνεπώς, λίγο πολύ και οι δύο 

είμαστε το μυαλό και η ψυχή του αποτελέ-

σματος.

Η πόλη των Τρικάλων πρωτοπορεί εδώ και 
χρόνια στο θέμα της ανάπτυξης των Νέων 
Τεχνολογιών με ασύρματα δίκτυα κτλ. 
Πόσο πιστεύετε ότι σας βοήθησε αυτό τόσο 
εσάς όσο και τη γενιά σας γενικότερα;
Θεωρούμε πως το internet στην εποχή μας 

είναι κάτι παραπάνω από απαραίτητο πλέον. 

Τώρα το θέμα με το e-trikala μπορεί να είναι 

το μοναδικό μεγαλύτερο ασύρματο δίκτυο 

στην Ελλάδα που έχει καθιερώσει την πόλη 

μας ως ψηφιακό χωριό, ωστόσο πιστεύουμε 

πως όλο αυτό το κρατικό θέμα γίνεται καθα-

ρά για κερδοσκοπικούς σκοπούς, σου δίνει 

βέβαια την δυνατότητα να ψάχνεσαι σε αυτό 

που σε ενδιαφέρει αλλά όχι όπως θα έπρεπε.

Επόμενο βήμα;
Ευελπιστούμε για το καλύτερο όσον αφορά 

τον ερχομό μιας ιδέας ενδιαφέρουσας και 

επίσης ουσιαστικής, που θα μπορέσει να 

οπτικοποιηθεί και να διακριθεί στο χώρο 

των φεστιβάλ και γενικότερα στο χώρο του 

κινηματογράφου.

Ο Μιχαήλ Άγγελος Νικολαΐδης γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1986. 
Η ενασχόλησή του με τις τέχνες ξεκίνησε από μικρή ηλικία, όταν πρω-
ταγωνίστησε σε παιδικές παραστάσεις του ΚΘΒΕ. Έχει σκηνοθετήσει 
ένα βιντεοκλίπ. Το One of Us? αποτελεί την πρώτη κινηματογραφική του 
απόπειρα.

Ο Αποστόλης και ο Φώτης Πάσσος γεννήθηκαν στα Τρίκαλα το 1982 και 
1984 αντίστοιχα. Το 1998 έγινε η πρώτη τους γνωριμία με τον κόσμο του 
σκίτσου. Το ταξίδι τους στον κινηματογράφο ξεκινά από πολύ νωρίς. 
Ακόμη στο Λύκειο Τρικάλων, το 2004 και η πρώτη τους ταινία Η Αρχή και 
το Τέλος βραβεύεται στην 4η Ευρωπαϊκή Συνάντηση Νεανικής Οπτικοα-
κουστικής Δημιουργίας.

ONE OF US?

ΤΟ ΚΟΥΤΙ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
του Αντρέα Παναγόπουλου
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DIGITAL WAVE
ΟΙ ΣΚΗΝΟΘΕΤΕΣ ΜΙΛΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΛΑΝΟ

ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ

ΦΩΤΗΣ ΠΑΣΣΟΣ

Πόσο σε δυσκόλεψε να δουλεύεις με ερα-
σιτέχνες ηθοποιούς;
Ο ηθοποιός είναι ένα «ζυμάρι» στα χέρια του 

σκηνοθέτη, ο οποίος τον πλάθει με τέτοιο 

τρόπο έτσι ώστε να τον ικανοποιεί η απόδο-

σή του. Οι ερασιτέχνες ηθοποιοί λοιπόν είναι 

πιο σκληρό ζυμάρι από τους επαγγελματίες. 

Θέλει περισσότερη προσπάθεια. Είναι δου-

λειά του σκηνοθέτη όμως να βρει τον τρόπο 

για να πείσει τον ηθοποιό να ενσαρκώσει 

σωστά τον ρόλο του.

Πιστεύεις ότι έρχεται το τέλος της αίθου-
σας και ότι θα την αντικαταστήσει η οθόνη 
του υπολογιστή ή το home cinema;
Δεν νομίζω ότι μπορεί να αντικατασταθεί η 

αίσθηση της κινηματογραφικής αίθουσας 

από οποιοδήποτε τεχνολογικό μέσο. Και εγώ 

βλέπω ταινίες σε DVD, αλλά δεν νομίζω ότι 

χωράει σύγκριση.





Σας χαρακτηρίζουν ως πατέρα του πειρα-
ματικού σινεμά. Συμφωνείτε με τον τίτλο 
και ποιες είναι γενικότερα οι επιρροές 
σας;
Πατέρας της ψηφιακής επανάστασης στις 

Φιλιππίνες, ναι γιατί όχι; Αλλά σίγουρα δεν 

είμαι πατέρας του πειραματικού σινεμά, το 

οποίο ξεκίνησε στη χώρα μου πολλά χρόνια 

πριν. Κατά τη γνώμη μου, ο συγκεκριμέ-

νος χαρακτηρισμός ανήκει στους Kidlak 

Tahimik και Roxlee. Όσο για τις επιρροές 

μου, εκτός από αυτούς τους δύο, έχω λάβει 

στοιχεία από τις φιλιππινέζικες b-movies 

των ‘60s και ‘80s, τη δεύτερη χρυσή εποχή 

του φιλιππινέζικου σινεμά (‘70s-‘80s), τους 

σουρεαλιστές ποιητές, τον Γιάννη Ρίτσο, 

τους Εμίρ Κουστουρίτσα, Άκι Κουαρισμάκι, 

Μπουνιουέλ, Νταλί κ.α.

Οι ταινίες σας έχουν ως κεντρικό θέμα 
τις ανοιχτές κοινωνικές πληγές της χώρας 
σας.
Τίποτα δεν είναι ενσυνείδητο. Τα πάντα 

είναι κοινωνικά και όλα «καταβροχθίζονται» 

από την πραγματικότητα… Ακόμα και το 

πιο πρωτοποριακό και φανταστικό… Είναι 

αναπόφευκτο.

Ασχολείστε επίσης με την μουσική.
Ξεκίνησα όταν ήμουν 6 χρονών. Εκτός από 

το να γίνω ζωολόγος, ένα από τα παιδικά 

μου όνειρα ήταν να γίνω πιανίστας. Μετά 

ήθελα να γίνω ποιητής και να πεθάνω σαν 

τον Νερούντα. Ύστερα, βέβαια είδα ένα 

φιλμ μικρού μήκους για ένα θανατηφόρο 

φως, ένα ιπτάμενο μολύβι, έναν δημοσιο-

γράφο με τάσεις αυτοκτονίας και τον πιο 

διεφθαρμένο αστυνομικό… Αυτό που θέλω 

να πω, είναι πως το να παίζω μουσική με 

τη μπάντα μου, να γράφω ποίηση και να 

σκηνοθετώ ταινίες, αποτελούν μέρος της 

δημιουργικότητας μου. Άλλωστε το σινεμά 

συνδυάζεται με τα πάντα και νομίζω πως 

όλα τα φιλμ θα έπρεπε να έχουν ένα live 

σάουντρακ.

Με διάθεση για αυτοσχεδιασμό, ο Κουάν ντε λα Κρουζ τοποθετείται 
ανοιχτά απέναντι στις κοινωνικές πληγές της χώρας του, βάζοντας τον 
πρωταγωνιστή του να μας κοιτά στα μάτια αλλά χωρίς να βγάζει κουβέ-
ντα. Η ταινία του θα προβληθεί με συνοδεία ζωντανής μουσικής από το 
γκρουπ The Brokas, στο οποίο συμμετέχει και ο ίδιος.

ΑΛΟΓΟ ΜΕ ΦΙΜΩΤΡΟ ΕΝΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΠΟΥ ΑΝΑΖΗΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ 
ΣΕΛΕΣ / THE MUZZLED HORSE OF AN ENGINEER IN SEARCH OF 
MECHANICAL SADDLES kHavn DE La CruZE

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
της Νίκης Κεφαλά

18

ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ ΑΝΑΤΕΛΛΟΥΣΕΣ
ΟΙ ΣΚΗΝΟΘΕΤΕΣ ΜΙΛΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΛΑΝΟ

ΗΜΕΡΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ
ΟΙ ΣΚΗΝΟΘΕΤΕΣ ΜΙΛΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΛΑΝΟ

Σε ποια εποχή τοποθετείται η ιστορία σας; 
Φαίνεται να διαδραματίζεται στο σήμερα 
αλλά ο κεντρικός χαρακτήρας μοιάζει να 
προέρχεται από άλλον αιώνα. 
H ιστορία μου διαδραματίζεται σε έναν 

κόσμο που έχω φανταστεί και το φιλμ είναι 

ένα είδος «αποκορύφωσης» της ιδέας της 

δύναμης: η δύναμη της ιστορίας και του 

παρελθόντος, η στρατιωτική δύναμη, η 

δύναμη της φύσης, των ανθρώπων, των 

ιδρυμάτων και η δύναμη μιας ταινίας, 

ενώνονται όλα μαζί και λάμπουν το καθένα 

ξεχωριστά. Όλα αυτά μας υποχρεώνουν να 

αφήσουμε πίσω μας το παρελθόν, να εμ-

φανιστούμε στο παρόν και να φτάσουμε το 

μέλλον. Οι πόλεις κάνουν τους ανθρώπους 

τρελούς αλλά η φύση ίσως είναι χειρότερη. 

Ξυπνά το παρελθόν και τους μύθους. Είναι 

ο αυτόπτης μάρτυρας όλων των πραγμά-

των. Συνεχώς μας μιλάει, μας επαναφέρει 

πίσω στο μύθο και τροφοδοτεί τη φαντασία 

μας. Ο κεντρικός χαρακτήρας της ταινίας, 

είναι ο αυτόπτης μάρτυρας σε όλα αυτά που 

συμβαίνουν.

Διάβασα για εσάς: «Ο Jayasundara είναι 
κατά βάθος συμβολιστής. Το Between two 
worlds, ποτέ δεν εξηγεί την σύγκρουση, 
απλά την διευκρινίζει». Συμφωνείτε μ’ 
αυτό; 
Όχι δεν συμφωνώ. Δεν χρησιμοποιώ τίποτα 

συμβολικό στην ταινία αλλά κάποιος μπορεί 

να το διαβάσει και έτσι. Δεν αναφέρομαι σε 

καμία σύγκρουση της χώρας μου και νομίζω 

δυστυχώς το βλέπουν έτσι οι άνθρωποι 

της Δύσης, επειδή η χώρα από την οποία 

κατάγομαι είναι η Σρι Λάνκα. Γενικότερα, 

από τους δημιουργούς των ασιατικών χωρών 

περιμένουν πως οι ταινίες μας θα είναι 

ιδεολογικές ή προσπαθούν να τις εξετάσουν 

με πολιτικό τρόπο. Είναι πολύ λυπηρό. Οι 

ευρωπαίοι και οι δυτικοί σκηνοθέτες γενικό-

τερα, μας βλέπουν με τους όρους που παρά-

γουν εκείνοι τις ταινίες τους και πιστεύουν 

πως η δουλειά όλων των υπόλοιπων στο 

κόσμο, είναι πάντα πολιτική ή ιδεολογική. 

Γιατί δεν βλέπουν τις ταινίες μας καθαρά 

από την πλευρά και τους όρους της τέχνης.

Ένα λυρικό παραμύθι, τοποθετημένο σε κάποιο φανταστικό κόσμο, 
δημιουργεί ο βραβευμένος με Χρυσή Κάμερα στις Κάννες το 2005, 
Βιμούκτι Τζαγιασουντάρα. Οι ήρωές του, λιγομίλητοι και εκφραστικοί, 
περιφέρονται στο χρόνο και γίνονται οι αυτόπτες μάρτυρες μιας εποχής 
που αλλάζει.

ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΔΥΟ ΚΟΣΜΟΥΣ / AHASIN WETEI

Ja
Ya

Su
nD

ar
a 

vI
M

uk
TH

I



PLANET FESTIVAL 19

From behind bars to behind 
cameras
“I was a gangster. I had got into trouble 

and after six years in prison the police still 

had an eye on me. I thought I had to find 

something to escape all this, but what 

could it be? I felt the urge to find a way to 

leave my mark, because there was a great 

danger of ending up being murdered and, 

eventually, I thought that cinema was the 

perfect way to shift to a different world and 

say all the things I wanted to say” stated 

Koji Wakamatsu, who didn’t do badly after 

all, since he went on to direct 140 films and 

produce 15 more (with Nagisa Oshima’s 

controversial film In the Realm of the Senses 

between them). An undeniably unusual 

background for someone who has been 

described as “the most important director 

to emerge in the pink film genre”!

Award time
This year’s Balkan Fund comes to an end 

tonight at 20.15 with its award ceremony, 

held at the Stavros Tornes theatre. Ten 

scripts from 9 different countries competed 

during the past three days for the awards 

and the chance to present their ideas to 

a selection of professionals in the field, 

“There are three steps: 
present believable char-
acters, find the appro-
priate cast for them and 
subsequently amplify the 
message, the feeling that 
you want to put across” 
claimed Eugenio Cabal-
lero, talking about the es-
sence of films during his 
Masterclass on Saturday.

FROM THEORY DOWN TO PRACTICE

by Dimitris Fotiadis

like commissioning editors, producers, 

distributors and sales managers, who were 

invited here. 

A philosophical video artist
The Masterclasses continue today with 

Marina Grzinic, doctor of philosophy, 

researcher at the Institute of Philosophy 

at the ZRC SAZU in Ljubljana, professor at 

the Fine Arts Academy in Vienna, freelance 

media theorist and curator. Her deep 

knowledge of video art is unquestionable, 

due to the fact that she has been involved 

in video art since 1982. In collaboration 

with Aina Smid she has produced more 

than 30 video art projects, a short film, 

numerous video and media installations, 

internet websites and an interactive CD-

ROM. She has also published hundreds 

of articles and 5 books. Her 2-hour 

masterclass will be held at Louloudadika at 

15.30.

Round and round
Another professor, Ed Lejano, who 

teaches the art of film at the University 

of Philippines, will be coordinating a 

Round Table discussion, today at the John 

Cassavetes theatre from 11.00 to 13.00. 

The majority of the avant-garde Filipino 

directors will be present to discuss the 

emergence of new independent cinema 

from the Philippines. The specific theatre 

will be hosting Philippine films all day, 

culminating in the screening of The Muzzled 

Horse of An Engineer in Search of Mechanical 

Saddles by Khavn De La Cruz, accompanied 

by live music by The Brockas.

The hills are alive…
Despite the fact that the famous Greek 

matinee idol Sakis Rouvas didn’t appear 

at yesterday’s tree-planting expedition 

on the hills of Retziki, the whole project 

went smoothly and a new wannabe forest 

appeared out of nowhere.

… and so are the streets
A postman riding his bicycle along the 

promenade. He waves at that girl with 

the binoculars on the strange towboat 

and soon he is joined by curious and 

surprised passers-by. The “residents” of the 

seaside cafes get alarmed, mobile phones, 

cameras, even CNN is here, broadcasting 

the sun setting behind mount Olympus. 

It’s another project by the Art Minds 

group. Two lovers kissing, a picture almost 

synonym with cinema, inspired the SFINA 

group for its “Lovers” project, based on a 

Rene Magritte painting bearing the same 

name. The pairs have their faces covered 

with white kerchiefs while people gather 

around them, observing, discussing, 

taking pictures. These are some of the 

projects you can come across if you roam 

the city streets these days, because this 

year’s Festival doesn’t live only inside its 

theatres!



ΚΑΛΕΙΔΟΣΚΟΠΙΟ

Η απόλυτα συναυλιακή 
μέρα για το παράλληλο 
πρόγραμμα των 
φεστιβαλικών εκδηλώσεων 
βρίσκει δύο μεγάλα 
ονόματα της ευρωπαϊκής 
μουσικής σκηνής σε 
δράση. Αυτά τις βραδινές 
ώρες. Μέχρι τότε όμως, 
η ατζέντα της Δευτέρας 
γεμίζει με ανοιχτές 
συζητήσεις, master-
classes, συναντήσεις 
στην Αγορά, τιμητικές 
εκδηλώσεις αλλά και 
βραβεία.

ΓΕΓΟΝΟΤΑ
Επιμέλεια: Βαρβάρα Μπασδέκη
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Μια γυναίκα εξομολογείται
Καθηγήτρια στην Ακαδημία Καλών Τεχνών 

της Βιέννης και ερευνήτρια στο Ινστιτούτο 

Φιλοσοφίας ZRC SAZU στη Λιουμπλιάνα, η 

Μαρίνα Γκρζίνιτς είναι κοντά μας και στο 

masterclass που θα δώσει σήμερα το με-

σημέρι, θα μιλήσει για πολλά και διάφορα. 

Αξίζει τον κόπο να την ακούσεις. 

16/11, Λουλουδάδικα, 15.30

Κουβεντιάζοντας #2
Ο Σέρβος σκηνοθέτης Βλαντιμίρ Πέρισιτς 

(Καθημερινοί άνθρωποι), οι σκηνοθέτες από 

τις Φιλιππίνες Ράλστον Τζόβερ (Τα αγόρια απ’ 

το Μπακάλ) και Πέπε Tζοκνό (Ενγκουέντρο: η 

σύγκρουση), η σκηνοθέτιδα Έστερ Ροτς και 

ο μουσικός Dan Geesin από την Ολλανδία 

(Μπορεί να διαπεράσει το δέρμα) συζητούν τη 

δεύτερη μέρα του «Κουβεντιάζοντας». 

16/11, Αντλιοστάσιο, 16:00-17:00

Τιμητική Εκδήλωση
Αν δεν κατάφερες να παρακολουθήσεις το 

masterclass του Αλεξάντρ Ντεπλά χθες το 

πρωί, έχεις μια ακόμη ευκαιρία να συναντή-

σεις από κοντά τον διάσημο ελληνικής κα-

ταγωγής Γάλλο συνθέτη κινηματογραφικής 

μουσικής. Το απόγευμα στις 18.00 στην 
αίθουσα ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ θα προβληθεί 

η ταινία του Ζακ Οντιάρ Ο χτύπος που έχασε η 

καρδιά μου και ο Ντεπλά, ο οποίος υπογράφει 

τη μουσική της, θα βρίσκεται εκεί για να 

την προλογίσει αλλά και για να του απονε-

μηθεί ο τιμητικός Χρυσός Αλέξανδρος του 

φεστιβάλ. 

Crossroads
Σήμερα είναι η έναρξη του 5ού Φόρουμ Συ-

μπαραγωγών Crossroads, που πραγματοποι-

είται στο πλαίσιο της Αγοράς του Φεστιβάλ 

Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Με στόχο 

να στηρίξει τους παραγωγούς ταινιών με-

γάλου μήκους, οι οποίες συνδέονται με τις 

περιοχές της Μεσογείου και των Βαλκανίων, 

το Crossroads έχει επιλέξει φέτος 17 σχέδια 

κινηματογραφικών ταινιών. Παράλληλα, το 

Crossroads συνεργάζεται με το Producer’s 

Network των Καννών, ενώ εγκαινιάζει και 

μια καινούργια συνεργασία με το Ευρωπα-

ϊκό Εργαστήριο συγγραφής σεναρίου και 

ανάπτυξης κινηματογραφικού project MFI 

SCRIPT 2 FILM WORKSHOPS, που διορ-

γανώνεται από το Μεσογειακό Ινστιτούτο 

Κινηματογράφου.

16-18/11, Αποθήκη 13, Λιμάνι

ΒΡΑΒΕΙΑ BALKAN FUND
Αν θέλεις να ακούσεις πρώτος ποια είναι 

τα τυχερά ονόματα των σχεδίων σεναρίων 

που κερδίζουν φέτος την υποστήριξη του 

Balkan Fund, από τα 10 συνολικά που προ-

κρίθηκαν στο φετινό εργαστήριο, δεν έχεις 

παρά να βρεθείς σήμερα στις 20.15 στην 
αίθουσα Σταύρος Τορνές, όπου πριν την 

προβολή της ταινίας Εδώ κι εκεί του Σέρβου 

Ντάρκο Λουνγκούλοφ θα πραγματοποιηθεί 

η τελετή απονομής των φετινών βραβείων.  

Η αισθαντική φωνή του ευρωπαϊ-
κού σινεμά
Αυτός ο χαρακτηρισμός έχει αποδοθεί στη 

γοητευτική ηθοποιό και τραγουδίστρια Τζέιν 

Μπίρκιν, η οποία έχει ερμηνεύσει διαχρο-

νικά τραγούδια της μεγάλης οθόνης. Στο 

πλαίσιο της επίσκεψής της στο 50ό Φεστι-

βάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, θα 

δώσει και μία μοναδική συναυλία παρουσι-

άζοντας παλιές αγαπημένες επιτυχίες της, 

ένα απάνθισμα των καλύτερων ερωτικών 

τραγουδιών που γράφτηκαν ποτέ, μαζί 

με τραγούδια από τα πρόσφατα άλμπουμ 

Rendez-vous, A la legere, Fiction και Enfants d’hiver. 

16/11, Κινηματογράφος Αριστοτέλειον, 
21.00

Μια ιδιαίτερη μουσική συνύπαρξη
Η ταινία The muzzled horse of an engineer in search 

of mechanical saddles του Khavn De La Cruz, 

που θεωρείται «πατέρας» του πειραματικού 

σινεμά των Φιλιππίνων, θα προβληθεί απόψε 

με τη συνοδεία ζωντανής μουσικής από τους 

The Brockas, στο πλαίσιο του αφιερώματος 

στον Νέο Φιλιππινέζικο Κινηματογράφο 

του προγράμματος Ημέρες Ανεξαρτησίας. 

Η κινηματογραφική σύνθεση του γκρουπ, 

με τους σκηνοθέτες Lav Diaz, Khavn de la 

Cruz, John Torres να ενώνουν τις δυνάμεις 

τους με την  παραγωγό Mei Bastes, αποτελεί 

μια αναπάντεχη και ιδιαίτερα δημιουργική 

σύμπραξη.

16/11, Τζον Κασσαβέτης, 23.00

Ο συνθέτης της Αμελί
Θα σε συνεπάρει όχι μόνο λόγω της ιδιαί-

τερης προσωπικότητάς του, αλλά και με 

το μοναδικό του ταλέντο, αφού τραγουδά 

και παίζει άρτια βιολί, κιθάρα, ακορντε-

όν, πλήκτρα και ξυλόφωνο! Ο λόγος για το 

γάλλο συνθέτη Yann Tiersen, δημιουργό 

των soundtrack των ταινιών Amelie και 

Good Βye Lenin, τον οποίο υποδέχεται το 50ό 

Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. 

Ο ίδιος, μαζί με την μπάντα του, θα πα-

ρουσιάσει απόψε το βράδυ ένα πρόγραμμα 

από το σύνολο του έργου του, διανθισμένο 

με ευαίσθητες μελωδίες που θα σας μείνει 

αξέχαστο.

16/11, Principal Club Theater, 21:30

Street Cinema #3
Αν τα έχασες τις προηγούμενες μέρες, δεν 

είναι αργά για να επανορθώσεις. Και σήμε-

ρα οι δράσεις του Street Cinema ξεκινούν 

με «x-ray» από την ομάδα Beforelight 

(Κτίριο Βηλαρά & Καθολικών, Λιμάνι) και 

συνεχίζονται με το Κρουστόφωνο (10:00-
12:00, 1ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο 
Θεσσαλονίκης), «Το σπήλαιο του Πλά-

τωνα» του Νίκου Lavazzo (12:00-21:00, 
Λιμάνι), «Αποχαιρετισμοί: The port» από 

την Art Minds (15:00, Επιβατικός σταθ-
μός, Λιμάνι), «Τι ξέρω γι’ αυτήν;» του 

Βαγγέλη Κολότσιου (18:00-22:00, ταρά-
τσα Αγ. Μηνά 1), «Ποδηλατόγραφος» από 

τους Bike respect (19:00-20:30, αφετηρία 

Λιμάνι), «Are you talking to me?» από την 

ομάδα Out of hand (20:00-21:00, Block 
33), «Project Οδύσσειες» της ομάδας Α4Μ 

(21:00, αφετηρία ΟΛΘ Πύλη 7), «Singing 

stars» από τους Feel free to throw up στο 

Ολύμπιον και «Swingin’ Cinema» από τους 

Lindy Hop Greece (23:00-01:00, Βαλαωρί-
του 12, 1ος όροφος).

Συζητώντας με την Μπίρκιν 
Λίγες ώρες πριν ανέβει στη σκηνή για να 

μας χαρίσει τα αισθαντικά της τραγούδια, 

η πάντα ωραία και αειθαλής Τζέιν Μπίρκιν 

θα συναντήσει τους φίλους του Φεστιβάλ 

αλλά και τους θαυμαστές της για μια δίωρη 

εφ’όλης της ύλης συζήτηση γύρω από την 

δουλειά της, τη ζωή και την καριέρα της. 

Ακονίστε τα μολύβια σας, ετοιμάστε ερωτή-

σεις και πάρτε μέρος στη μαγική όπως προ-

οιωνίζεται συνεύρεση με τη γυναίκα - θρύλο 

του ευρωπαϊκού σινεμά και όχι μόνο. 

16/11, Τορνές, 13.00-15:00 
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Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ 
Δ.Σ. ΤΟΥ ΤΕΛΛΟΓΛΕΙΟΥ ΙΔΡΥ-
ΜΑΤΟΣ & ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΣΧΟΛΗΣ 
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΠΘ, κα ΑΛΕ-
ΞΑΝΔΡΑ ΓΟΥΛΑΚΗ ΒΟΥΤΥΡΑ 
ΓΡΑΦΕΙ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΛΑΝΟ
Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσ-

σαλονίκης κλείνει μισόν αιώνα ζωής 

στην πόλη της Θεσσαλονίκης, έχοντας 

χαρίσει ξεχωριστές εμπειρίες και δράσεις 

που αναδύονται από τον πολυδιάστατο 

χαρακτήρα της τέχνης του κινηματογρά-

φου. Κάθε χρόνο τον Νοέμβριο η πόλη 

ζωντανεύει, καθώς το κοινό αναζητά τα 

νέα μηνύματα των καιρών σε ντόπιες, 

καθιερωμένες ή καινούριες δυνάμεις, 

που συνυπάρχουν για λίγο δίπλα σε 

σημαντικούς διεθνείς δημιουργούς. Σε 

αυτό το ζύμωμα, όπου έχει προστεθεί 

και το νεότερο Τμήμα Κινηματογράφου 

της Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ, 

μοιάζει να μετέχουν όλες οι πνευματικές 

δυνάμεις της πόλης, οι οποίες παρ’ όλες 

τις δύσκολες διεθνείς συγκυρίες, μοιάζει 

να επιμένουν πεισματικά σε μια ενδια-

φέρουσα δημιουργική αναδίπλωση. Ας 

ελπίσουμε τα 50 χρόνια του Φεστιβάλ να 

σημαίνουν μια δυναμική αφετηρία για 

ποιοτικότερες προτάσεις στη δύσκολη 

καθημερινότητά μας.

ΒΙΒΛΙΟ ΑΝΑΜΝΗΣΕΩΝ
Σιωπηλοί και χασμώμενοι
Άλλην απάντηση δεν έχω. Αδυνατώ να 

τεμαχίσω τα 32 χρόνια παρακολούθησης 

του φεστιβάλ της πόλης μου σε επί μέ-

ρους ξεχωριστές εμπειρίες και ν’ ανα-

ζητήσω ανάμεσά τους την πιο όμορφη. 

Το φεστιβάλ είναι σαν την Ιθάκη του 

Καβάφη: μας δίνει το ωραίο ταξίδι. Σ’ 

αυτό αρκούμαι. Ως όλον. Όταν η προ-

βολή καθηλώνει, απολαμβάνω τη σιωπή 

στην αίθουσα και την ώρα που τα εγώ 

των θεατών ενώνονται στο εμείς της μέ-

θεξης. Όταν τα χασμουρητά αγριεύουν, 

αναπολώ την οργίλη κραυγή του νεκρού 

Β’ εξώστη, που όριζε κάποτε το δικό 

του εμείς, μέσω μιας ασυδοσίας ενίοτε 

χορτοφάγας, ενίοτε ατυχώς και σαρκοβό-

ρας. Αλίμονο στον κινηματογράφο που 

γίνεται υγιεινή διατροφή.

Κρίτων Σαλπιγκτής
6 Νοεμβρίου 2009

STREET CINEMA
Aναμονή στην ουρά… χορεύοντας
Οι Lindy Hop σε δυο δημόσιες 
υπηρεσίες
Πώς θα σας φαινόταν αν εκεί που περι-

μένετε στην ουρά για να πληρώσετε ένα 

λογαριασμό του ΟΤΕ ή να παραδώσετε 

ένα δέμα στα ΕΛΤΑ, ξαφνικά αρχίζει να 

ακούγεται δυνατή μουσική. Ένα ζευγάρι 

μπαίνει στην αίθουσα χορεύοντας ένα 

κομμάτι από την ταινία «Swing Kids». 

Στην αρχή αμηχανία. Οι υπάλληλοι κοι-

τάζουν απορημένοι. Οι πελάτες το ίδιο. 

Η δουλειά έχει σταματήσει, τα νεύρα για 

την αναμονή επίσης. Ο κόσμος χαμο-

γελάει ενώ το ζευγάρι χορεύει ανάμεσά 

τους και τα πρώτα κινητά κάνουν την 

εμφάνισή τους για να τραβήξουν βίντεο. 

Μια κυρία με μια πατερίτσα κάνει μια 

στροφή. Θα μπορούσε να είναι μέρος 

της χορογραφίας. Χειροκροτήματα. 

«Μπράβο! Να ξανάρθετε». Τουλάχιστον 

για λίγο ξέχασες το φουσκωμένο λογα-

ριασμό του ΟΤΕ…

Γιάννης Σφήκας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΡΟΒΟΛΗ: 
Ζητούμε συγγνώμη για την ακύρωση της 

πρώτης προβολής της ταινίας «Ο Υπόνο-

μος» του Sherad Anthony Sanchez στις 

15/11. Η επόμενη προβολή θα πραγμα-

τοποιηθεί κανονικά τη Δευτέρα 16/11 

στις 13:00 ενώ μία επιπλέον προβολή 

θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 17/11 στις 

13:00 στο Μουσείο, με ελεύθερη είσοδο.

 

ANNOUNCEMENT: ADDITIONAL 
SCREENING: We apologize for the 

cancellation of the screening of the 

film IMBURNAL by Sherad Anthony 

Sanchez on 15/11. The next screening 

will be held as scheduled on Monday 

16/11 at 13:00. An additional screening 

will be held on Tuesday 17/11 at 13:00 

at the Museum (Free Entrance).
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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.

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

Δ
ΕΥ

ΤΕ
ΡΑ

 /
 M

O
N

D
AY

 1
6-

11
-2

00
9

50th Thessaloniki International Film Festival

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΡΟΒΟΛΗ/ Την Πέμπτη 19/11, στις 11:00 θα πραγματοποιηθεί η προβολή της ταινίας “Εικόνα σου είμαι” του Γιώργου Παπαθεοδώρου στην αίθουσα Τώνια Μαρκετάκη. SCREENING/A screening of the Greek film "Reflect Society" by Giorgos Papatheodorou 

will take place on Thursday 19/11, at 11:00 at the Tonia Marketaki theater.
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