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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ του Γρηγόρη Μαυρομάτη

Κυρίες, κύριοι, καλημέρα σας (ή 

καλησπέρα σας –αναλόγως πότε διαβά-

ζετε το κείμενο). Καλώς ορίσατε στην 

πτήση FF50 από την πόλη της Θεσσα-

λονίκης με προορισμό τον παγκόσμιο 

κινηματογράφο. Ονομάζομαι Γρηγόρης 

Μαυρομάτης και θα είμαι ο host σας 

για τη στήλη ‘Ημερολόγιο’ στο επόμε-

νο δεκαήμερο. Δεκαήμερο απόλυτου 

κινηματογραφικού θεάματος και μασίφ 

γιορτής της έβδομης τέχνης.

Η φετινή πτήση έχει κάτι το ξε-
χωριστό. Είναι επετειακή, αφού ο 

θεσμός συμπληρώνει αισίως τα 50 του 

χρόνια. Μισός αιώνας δημιουργίας, 

παραγωγής και πολιτισμού. Αξέχαστες 

περασμένες στιγμές που μπορείτε να 

ξεφυλλίσετε στην τέλεια έκδοση - βί-

βλο του Φεστιβάλ που κυκλοφορεί από 

τις εκδόσεις Ιανός - ΦΚΘ. Αξέχαστες 

στιγμές που μπορείτε να βιώσετε φέτος 

εσείς οι ίδιοι, γινόμενοι πρωταγωνιστές 

σε μία ταινία με σκηνικό τη νύφη του 

Θερμαϊκού. Καφέ ή τσάι, παρακαλώ ;

Κατά τη διάρκεια της πτήσης ο 
καιρός θα είναι αίθριος, κατά τόπους 

νεφελώδης, ενώ δεν αποκλείεται η 

περίπτωση βροχών ή πρόσκαιρων κα-

ταιγίδων. Η υγρασία θα είναι το κύριο 

χαρακτηριστικό από τα απογεύματα 
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και έπειτα, οπότε για τη διαδρομή 

λόγου χάρη Ολύμπιον – Αποθήκη Γ΄, 

φροντίστε να έχετε πάντοτε μαζί σας 

ένα κασκόλ ή μία εσάρπα. Σε κάποια 

σημεία ίσως νιώσουμε ορισμένες ανα-

ταράξεις. Δεν είναι τίποτε. Η πολιτι-

στική ενεργοποίηση αναταράσσει και 

κατά περιπτώσεις δονεί. Παραμείνετε 

στο κάθισμά σας (σε κάποια αίθουσα ή 

στο καφέ της Αποθήκης Γ΄) και με το 

ατομικό σας τραπεζάκι κλειστό.

Φροντίστε η πλάτη του καθίσματός 
σας να είναι σε όρθια θέση, ώστε να 

μην ενοχλείται ο πίσω σας («συγνώ-

μη κύριε, κάνετε πιο αριστερά, δεν 

βλέπω») και το σκιάδιο του παραθύρου 

σας κλειστό (κινηματογράφος ίσον 

σκοτεινή αίθουσα). Κάθε ηλεκτρονική 

συσκευή και ειδικά τα κινητά τηλέφω-

να, παρακαλώ, απενεργοποιήστε την 

κατά τη διάρκεια των προβολών (ε, 

αγένεια !).

Η πτήση μας εναρμονίζεται με τους 

διεθνείς κανονισμούς και απαγορεύει 

το κάπνισμα σε κλειστούς χώρους. Θα 

υπάρχουν παντού ανιχνευτές καπνού. 

Επίσης, θα υπάρχουν παντού και ανι-

χνευτές πληροφοριών, ειδήσεων, νέων 

και όλων των ντεσού που θα τρέχουν 

στο δεκαήμερο και που θέλετε να ξέ-

ρετε, αλλά δεν σάς επιτρέπει ο χρόνος 

σας να παρακολουθείτε. Ο οικοδεσπό-

της σας θα σάς επικοινωνεί αμέσως 

ό,τι κι αν χάσατε.

Αν πάλι δεν χορταίνετε πληροφορί-
ες, μην παραλείψετε να παρακολου-

θείτε την FFTV (Film Festival TV), 

το ψηφιακό μαγκαζίνο του Φεστιβάλ 

με οπτικοποιημένη αυτή τη στήλη, 

αλλά και κάλυψη των masterclasses, 

εκθέσεων, απονομών, συναυλιών, 

ρεπορτάζ από events και happenings 

προηγούμενων ημερών, τρέιλερ και 

αναλύσεις σκηνών από τους ίδιους 

τους σκηνοθέτες (Analyze This), 

παρουσίαση δημιουργών μέσω της 

συζήτησης με το κοινό στα Q&A των 

ταινιών τους, σχόλια του κοινού στις 

κάμερες του ΦΚΘ. Έτσι, δεν θα σας 

ξεφύγει απολύτως τίποτα !

Κατά τη διάρκεια της πτήσης μην 

ξεχάσετε να αναπνέετε κανονικά. Σε 

περίπτωση που πάθετε overdose από 

τις πολλές ταινίες ή ένα κάτι σε πολιτι-

σμικό σοκ –αν και το αποκλείω, υπάρ-

χουν οι εξής πιθανές έξοδοι: μία στο 

μπροστινό μέρος της πόλης (περίπατος 

κατά μήκος της παραλίας) μία εντός 

και επί τα αυτά της πόλης (παρακολού-

θηση παράλληλων εκδηλώσεων) και 

μία αργά το βράδι (πάρτι, πάρτι, πάρτι 

μέχρι το πρωί)!

Α! Τώρα που είπα παράλληλες εκ-
δηλώσεις να υπενθυμίσω: Η έκθεση 

φωτογραφίας του εικαστικού και 

φωτογράφου Philip Tsiaras με τίτλο 

«Εξωπραγματικό» βρίσκεται αναρτη-

μένη ήδη στο Μουσείο Φωτογραφίας 

Θεσσαλονίκης στην Αποθήκη Α΄ στο 

λιμάνι. Ενώ στην Αποθήκη Β1, πάλι 

στο λιμάνι, «Ο Μιρό και τα σύγχρονα 

εργαστήρια καλλιτεχνικής δημιουργί-

ας» ψεκάζουν με μια εσάνς Ισπανίας 

τον αέρα του Φεστιβάλ μας !

 

Αν είστε, πάντως, φαν του Μιρό, 
επισκεφθείτε και την έκθεση «Ο Μιρό 

της Μαγιόρκα στη Θεσσαλονίκη» στο 

Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών ΑΠΘ.

Ευχαριστούμε που διαλέξατε την 
πτήση μας για το ταξίδι σας. Είστε 

όντως πολλοί. Η προπώληση των 

εισιτηρίων άρχισε ήδη από την Πέμπτη 



το πρωί και οι salesmen δεν προλαβαί-

νουν! Τόσος συνωστισμός που αναγκά-

στηκαν να βάλουν κόκκινη κορδέλα 

γύρω από το γυάλινο box της Αριστοτέ-

λους για να αποφευχθούν οι μετωπικές 

με τη βιτρίνα!

Στην Αριστοτέλους, αλλά και σε 

πολλούς άλλους δρόμους της Θεσσα-

λονίκης θα λάβει χώρα και το «street 

cinema», όπως μαρτυρεί και ο τίτλος 

του. Καλλιτεχνικές ομάδες της πόλης 

δημιουργούν κινηματογράφο αναπά-

ντεχα και εντελώς ξαφνικά. Από τις 9 

Νοεμβρίου, εικαστικοί, performers, 

μουσικοί και χορευτές χρωματίζουν 

την καθημερινότητα στην πόλη με τις 

εμφανίσεις τους. Επί παραδείγματι, το 

πρωί της περασμένης Πέμπτης στο ΙΚΑ 

και μετά στο ΚΕΠ της Αριστοτέλους 

οι Lindy Hop εισήλθαν στον χώρο, χο-

ρεύοντας τους ρυθμούς του swing των 

’50. Η απορία των παρευρισκόμενων 

στην αρχή έδωσε τη θέση της γρήγορα 

σε επευφημίες και χειροκρότημα.

Να μείνω στο «street cinema», 
γιατί, να δείτε, θα μας απασχολήσει. 

Ποιος δεν είδε κρεμασμένους τους φτε-

ρωτούς αγγέλους και αγγελιοφόρους 

του έρωτα το πρωί της Παρασκευής;

Πριν περάσω στα της Παρασκευής 

να ενημερώσω για δύο αφίξεις της 

Πέμπτης; Να ενημερώσω. Αφίχθη 

ο Dong Ho Kim, διευθυντής του 

Φεστιβάλ του Πουσάν και ο Adam 

Bousdoukos, πρωταγωνιστής της 

ταινίας έναρξης «Soul Kitchen» του 

Fatih Akin. Επίσης, η εθνική μας μα-

γείρισσα Βέφα Αλεξιάδου έτρωγε στις 

«7 θάλασσες» ονειρεμένα θαλασσινά, τι 

άλλο; Παρέα είχε την κόρη της και τον 

γαμπρό της, ενώ ενθουσιάστηκε με τα 

χρώματα που πήρε ο ορίζοντας λίγο 

πριν το σούρουπο.

  

Παρασκευή πρωί είπα πριν; 
Παρασκευή πρωί και οι πρόβες για τη 

βραδινή τελετή έναρξης έχουν αρχίσει. 

Σκηνοθετημένη και φέτος από τον Άγ-

γελο Φραντζή και με παρουσιαστή τον 

κορίτσια, σταματήστε να ουρλιάζετε 

Χρήστο Λούλη. 

Κόσμος πηγαινοέρχεται, ραντεβού 

κλείνονται και τα κινητά ‘έχουν πάρει 

φωτιά’. Τόπος συνάντησης η πλατεία 

Αριστοτέλους, στην οποία προτείνω 

βόλτα αφότου σκοτεινιάσει. Γιατί μετά 

την τελετή έναρξης είδαμε την πρό-

σοψη να μετατρέπεται σε επιφάνεια 

προβολής, γεγονός που θα διαρκέσει 

όλο το δεκαήμερο. 

Η καλύτερη ώρα, λοιπόν, η βραδινή 

για να απολαύσετε την art installation 

στην πρόσοψη του Ολύμπιον από το 

ταλαντούχο γερμανικό γκρουπ Urban 

Screen. Uberaschung ! Από την κάτω, 

δε, πλευρά της Μητροπόλεως ένα 

τεράστιο «50?» ανοίγει μεγαλόπρεπα το 

διάλογο φιλοδοξώντας, εκ μέρους του 

Φεστιβάλ «να αποτελέσει μια διαφορε-

τική πρόταση που θα τροφοδοτήσει τη 

σκέψη, θα εξερευνήσει το νόημα, την 

αξία, τα όρια και τις προοπτικές του κι-

νηματογράφου στις μέρες μας», όπως 

αναφέρει το σχετικό δελτίο τύπου.

Κυρίες, κύριοι, θα πετάξουμε πάνω 

από το «Επίσημο Διεθνές Πρόγραμ-

μα», τις «Ημέρες Ανεξαρτησίας», τις 

«Ελληνικές Ταινίες», τις «Ματιές στα 

Βαλκάνια», το «Focus» και το «Πει-

ραματικό Φόρουμ», ενώ θα κάνουμε 

στάσεις σε «Masterclasses», «Ανοιχτές 

Συζητήσεις», «Παράλληλες Εκδηλώ-

σεις», «Περιφερειακές Εκδηλώσεις» 

και «Street Cinema».

Και να λοιπόν η ώρα της έναρξης. 
Μετράω αφίξεις στη πόρτα. Πρώτη 

φορά βλέπω τόσους υπουργούς. Γερου-

λάνος, Βενιζέλος, Βούγιας, Κουβέλης, 

Τζάκρη, Μπόλαρης, από τους νυν, 

αλλά και Καλαφάτης και Γκιουλέκας 

από τους πρώην.  Είδα επίσης βουλευ-

τές. Την κυρία Αράπογλου, τον κύριο 

Ιωαννίδη, την κυρία Νταλάρα, τον 

δήμαρχο και τον αντιδήμαρχο Πολιτι-

σμού. Πριν σβήσουν τα φώτα διέκρινα 

τον Τάσο Τέλογλου και τον Σταύρο Θε-

οδωράκη αλλά και τον Λάκη Γαβαλά!!! 

Λάμψη αλλά και ουσία, που κορυ-

φώθηκε στην ομιλία του υπουργού 

Πολιτισμού. Εκεί άκουσα για πρώτη 

φορά ανοιχτά έναν υπουργό να μιλάει 

για την ασφυκτική σχέση κράτους και 

τέχνης, που περνά μέσα από τη χρη-

ματοδότηση και καταλήγει να γίνεται 

φίμωτρο. Αυτή η χρονιά είπε, είναι μια 

χρονιά που όλα μοιάζουν να αλλάζουν 

και η Τέχνη επιτέλους να αμφισβητεί, 

ως οφείλει να κάνει, την εξουσία. 

Ο Χρήστος Λούλης εγκατέλειψε την 

αίθουσα για να μας παρουσιάσει από 

την πλατεία Αριστοτέλους το φωτιστικό 

project των Γερμανών Urban Screen 

που προβλήθηκε στο κτήριο του Ολύ-

μπιον και η γιορτή άρχισε με τον Φατίχ 

Ακίν καταχειροκροτούμενο να προλογί-

ζει την ταινία του Soul Kitchen. 

Είχε προηγηθεί ένα τρισδιάστατο 

φιλμάκι που άπαντες παρακολούθησαν 

με ειδικά στερεοσκοπικά γυαλιά. Το 

τι συνέβη το βράδυ μετά την προβολή 

στο πάρτι και τα εστιατόρια της πόλης, 

στο αυριανό φύλλο ελπίζω. 

Κυβερνήτες, μόνιμο πλήρωμα, 
εθελοντικό προσωπικό κι εγώ, σας 

ευχόμαστε ένα άνετο και ευχάριστο 

κινηματογραφικό ταξίδι. Ασφαλίστε 

τις ζώνες σας, γιατί απογειωνόμαστε. 

Το 50ό Φεστιβάλ Κινηματογράφου 

Θεσσαλονίκης μόλις ξεκίνησε!

grigorismavromatis@hotmail.com





Η διπλωματική εργασία του νεαρού σκηνοθέτη Βίκτορ Όσκαρ Νάτζι  
είναι μια μινιμαλιστική ταινία με ελάχιστους διαλόγους και αργό βηματι-
σμό που διαθέτει τη δυναμική του ουγγρικού σινεμά όπως το γνωρίσαμε 
από τις ταινίες του Μπέλα Ταρ. Τιμήθηκε με το βραβείο FIPRESCI στο 
Φεστιβάλ Ουγγρικού Κινηματογράφου.

ΤΟ ΧΩΡΑΦΙ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ / APAFOLD

Nagy Viktor oszkΑr

Πώς συλλάβατε την ιδέα αυτής της ιστο-
ρίας;
Ως έφηβος περνούσα τα καλοκαίρια μου 

δουλεύοντας στους αμπελώνες του πατέρα 

μου. Επαναστάτησα ενάντια στην παράδοση 

μέσα στην οποία μεγάλωσα: τη βρόμικη χει-

ρωνακτική αγροτική δουλειά. Θα μου άρεσε 

να έκανα ότι και τα υπόλοιπα παιδιά της 

ηλικίας μου: να απολαμβάνω το καλοκαίρι. 

Ο πατέρας μου και τα χωράφια του έγιναν 

ο μεγαλύτερος εχθρός μου. Στο μυαλό μου 

ταυτίστηκαν και μόνο κακές και σκοτεινές 

σκέψεις έκανα γι΄ αυτούς. Αργότερα κα-

τάλαβα ότι δεν θα μπορούσα να αφήσω τη 

γενέτειρά μου για να κυνηγήσω τα όνειρά 

μου χωρίς το οικογενειακό εισόδημα, χωρίς 

το χωράφι του πατέρα μου.

Πείτε μας για τον εξαιρετικό νεαρό πρωτα-
γωνιστή σας.
Αν και πάντα πίστευα ότι το Χωράφι του 

Πατέρα είναι η προσωπική μου ιστορία, δεν 

έψαξα να βρω για το alter ego μου. Αφού 

πέρασα 6 μήνες «ψάχνοντας για το δισκο-

πότηρο», έπεσα πάνω σε έναν τύπο, τον 

Tamas Ravasz, που δούλευε σε συνεργείο 

αυτοκινήτων σε ένα χωριό κοντά στη Βου-

δαπέστη. Παρόλο που γύρευα έναν έφηβο, 

αυτός ο 20χρονος τύπος, που δεν ήταν 

επαγγελματίας ηθοποιός, με έπεισε με την 

πρώτη ματιά. Η παρουσία του απέπεμπε 

από τη μια οργή και μια στέρεη σιωπηλή 

αντίσταση και από την άλλη έδειχνε ευαί-

σθητος και ευάλωτος. 

Ποια νομίζετε ότι είναι τα στοιχεία που 
συνθέτουν μια καλή ταινία;
Πάνω απ΄ όλα μ΄ αρέσουν οι ταινίες χα-

ρακτήρων. Σέβομαι τις ταινίες που διαθέ-

τουν μια συνεχή ένταση, αλλά τίποτα δεν 

συγκρίνεται με το συναίσθημα της ταύτισης 

με έναν χαρακτήρα που τελικά γίνεται ο 

προσωπικός σου φίλος ή εχθρός ή απλώς 

κάποιος για τον οποίο νοιάζεσαι. Δεν θα 

μπορούσα να διηγηθώ την υπόθεση από τις 

αγαπημένες μου ταινίες γιατί δεν τη θυμά-

μαι, αλλά αυτό που δεν θα ξεχάσω είναι οι 

χαρακτήρες τους: η όψη τους, οι κινήσεις 

τους και η φωνή τους. 

ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ
ΟΙ ΣΚΗΝΟΘΕΤΕΣ ΜΙΛΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΛΑΝΟ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
της Κύας Τζήμου
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Το πιο σημαντικό πράγμα στην ταινία σας 
είναι η εξερεύνηση της ανδρικής φύσης 
και ευπάθειας. Κατά πόσο επικεντρώνει η 
ταινία σας στο φύλο του κεντρικού ήρωα;
Είναι αλήθεια ότι γοητεύτηκα από το πόσο 

ευάλωτος είναι ο κεντρικός χαρακτήρας 

της ταινίας, αλλά δεν νομίζω ότι επικέ-

ντρωσα στο φύλο του ήρωα. Το Μετάλλιο 

Τιμής είναι μια ταινία για την ανθρώπινη 

τρωτότητα, την έλλειψη επικοινωνίας σε 

μια δυσλειτουργική οικογένεια, τη νοοτρο-

πία των ηλικιωμένων στη Ρουμανία και τις 

παράπλευρες συνέπειες του Κομμουνισμού. 

Ένας συνηθισμένος άντρας, που ζει σύμφω-

να με τους κανόνες του συστήματος, χωρίς 

δικές του ιδέες ή αντιλήψεις, που απέτυχε 

στις οικογενειακές του σχέσεις, που εξευ-

τελίστηκε πολλές φορές, είναι εξαιρετικά 

τρωτός. Αλλά θέλω να ελπίζω ότι η ταινία 

μου εμβαθύνει σε μια πιο προσεκτική κατα-

νόηση και διεισδυτική ανάλυση των κεντρι-

κών χαρακτήρων.

Τα τελευταία χρόνια διαπιστώνεται μια 
αναγέννηση της εθνικής σας κινηματο-
γραφίας. Πώς αντιμετωπίζεται το εγχώριο 
σινεμά στη Ρουμανία;
Ο «Νέος Ρουμανικός Κινηματογράφος» 

γνώρισε θερμή υποδοχή από τον Τύπο και 

την κριτική, αλλά μόνο από μια μικρή μερί-

δα θεατών. Σήμερα νομίζω ότι λειτουργούν 

περίπου 100 αίθουσες σε όλη τη Ρουμανία, 

400 λιγότερες από ότι πριν 15 χρόνια. Μέχρι 

το 1990 η μέση θέαση μιας ταινίας έφτανε 

τα 2 εκ. Αυτό οφειλόταν στο ότι οι άνθρω-

ποι τότε δεν είχαν και πολλές επιλογές για 

να περάσουν τον ελεύθερο χρόνο τους, 

έτσι πήγαιναν στο θέατρο και στο σινεμά. 

Με την εξαφάνιση όμως των αιθουσών, οι 

άνθρωποι απέβαλαν αυτή τη συνήθεια του 

να πηγαίνουν σινεμά. Προτιμούν πια να 

κάθονται σπίτι και να βλέπουν δορυφορική. 

Πολλοί, και ιδίως οι νέοι, προτιμούν να 

βλέπουν ταινίες στο pc τους ή σε dvd. Το 

άλλο πρόβλημα είναι η πειρατεία. Μέχρι 

τώρα δεν υπάρχει πολιτική εναντίον της πει-

ρατείας μέσω ίντερνετ. Πολλοί συνάδελφοί 

μου διανέμουν τις ταινίες τους από δικές 

τους εταιρίες διανομής γιατί οι ρουμανικές 

εταιρίες δεν ενδιαφέρονται για το εγχώριο 

σινεμά. Συμπέρασμα; Χωρίς ξεκάθαρη 

πολιτική για τις κινηματογραφικές αίθουσες 

κινδυνεύουμε να καταλήξουμε να έχουμε 

ένα αξιόλογο εθνικό σινεμά χωρίς θεατές.

Ένας 75χρονος Ρουμάνος παίρνει ένα Μετάλλιο Τιμής για κάποιες «ηρωι-
κές» πράξεις του στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, που όμως δεν θυμάται κα-
θόλου. Το γεγονός αυτό τον παροτρύνει να αναθεωρήσει τη ζωή του και 
να ξαναπιστέψει στον εαυτό του. Μια ταινία  ντοκιμαντερίστικης σχεδόν 
αισθητικής από τον πολυβραβευμένο Κάλιν Πέτερ Νέτζερ.

ΜΕΤΑΛΛΙΟ ΤΙΜΗΣ / MEDALIA DE ONOARE

CaLiN NEtzEr
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ΑΔΑΜ ΜΠΟΥΣΔΟΥΚΟΣ
ΤΕΙΧΗ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ

Υπήρξατε η έμπνευση του Φατίχ Ακίν για 
τον Ζήνο, τον πρωταγωνιστή του Soul 
Kitchen. Πως είναι να υποδύεστε τον ίδιο 
σας τον εαυτό;
Είναι ένα κομμάτι μου o Ζήνος, δεν είναι 

100% ο εαυτός μου. Είχα μια ταβέρνα στο 

Αμβούργο για 10 χρόνια και αυτή ήταν η 

ιδέα για να κάνουμε μαζί με το Φάτι το 

σενάριο μιας κωμωδίας. Μπορεί να ξεκινάει 

από μένα αλλά η ταινία τραβάει το δρόμο 

της.

 

Βραβευμένος ηθοποιός, σεναριογράφος, 
μουσικός, κοινωνιολόγος, φυσιοθεραπευ-
τής και ιδιοκτήτης ταβέρνας. Ποιος είναι 
τελικά ο Αδάμ Μπουσδούκος;
Ένα κομμάτι απ’ όλα. Δεν ασχολούμαι με 

κάτι συγκεκριμένο γιατί μαθαίνω απ’ όλα. 

Ξεκίνησα πριν 15 χρόνια ως κοινωνικός λει-

τουργός και ως φυσιοθεραπευτής. Τα έκανα 

όλα παράλληλα. Μου άρεσε η μουσική από 

μικρός. Δε μπορώ να μείνω σε ένα πράγμα. 

Μου αρέσει η ποικιλία.

Έχετε πει για το Soul Kitchen: «Είναι μια 
ταινία για το μέρος όπου ζούμε ο Φατίχ 
κι εγώ. Μεταξύ μας, τη λέμε "ταινία της 
πατρίδας"». Σ’ έναν κόσμο όπου η μετα-
νάστευση είναι πια κυρίαρχο ζήτημα, πως 
βλέπετε τα πράγματα σήμερα γι’ αυτούς 
τους ανθρώπους;
Εμείς είμαστε η δεύτερη γενιά μετανα-

στών, έχουμε γεννηθεί και μεγαλώσει στο 

Αμβούργο. Έτσι αισθανόμαστε πιο πολύ 

Αμβούργοι παρά Γερμανοί, θα έλεγα. Κάπο-

τε έψαχνα τις ρίζες μου αλλά τελικά το πιο 

σπουδαίο, εκεί που βρήκα την πατρίδα μου, 

είναι εκεί που βρίσκεται η οικογένεια μου. 

Όμως αισθάνομαι και την Ελλάδα σπίτι 

μου, ένα κομμάτι δικό μου. Οι γονείς μας 

αντιμετώπισαν το ρατσισμό. Σήμερα έχουν 

αλλάξει τα πράγματα γιατί εκεί που ζούμε 

βρίσκονται πολλοί άνθρωποι με διαφορετι-

κή καταγωγή που δουλεύουν, πληρώνουν 

την εφορία και οι Γερμανοί έχουν κάπως 

συνηθίσει.

Φέτος συμπληρώνονται 20 χρόνια από την 
πτώση του Τείχους του Βερολίνου. Εσείς 
με τη φιλία σας με έναν Τούρκο καλλιτέ-
χνη ρίχνετε ένα τέτοιο τείχος;
Εμείς δεν είχαμε στόχο να ρίξουμε κανένα 

τείχος. Ένα Τούρκος από τη μια και ένας 

Έλληνας από την άλλη πλευρά. Για μας 

ήταν αυτονόητο. Είμαστε φίλοι, αγαπάμε 

τα ίδια πράγματα, όπως τον κινηματογράφο 

και από εκεί ξεκινήσαμε. Ποτέ δεν είχαμε 

μεταξύ μας προβλήματα εθνικότητας. Για 

μας, ποτέ δεν υπήρξε κανένα τείχος.

Και μια ευχή για το 50ο Φεστιβάλ Κινημα-
τογράφου Θεσσαλονίκης;
Εύχομαι να προβληθούν και πάλι ελληνικές 

ταινίες. Πραγματικά… Γιατί περιμένω να 

μάθω από τον ελληνικό κινηματογράφο και 

να ενημερωθώ.





Πώς καταλήξατε στον τίτλο Αστυνομία, 
ταυτότητα; Είχατε υπόψιν άλλους τίτλους; 
«Ρουμανικό λεξικό» ή «Ορθογραφικό 
λάθος» δεν θα ήταν εξίσου κατάλληλες 
επιλογές;
Ο αρχικός τίτλος του φιλμ ήταν Ο μεσο-

λαβητής. Αφού τέλειωσα το μοντάζ, το 

άλλαξα στον τωρινό τίτλο. Υπόψιν ότι στα 

ρουμανικά ο τίτλος είναι Αστυνομία, Επίθετο. 

Επέλεξα  αυτόν, γιατί στα ρουμανικά όταν 

αναφερόμαστε στις αστυνομικές ταινίες, 

η λέξη «αστυνομία» συντακτικά έχει θέση 

Ο Κορνέλιου Πορουμπόιου, δημιουργός του πολυβραβευμένου Ήταν ή 
δεν ήταν (Χρυσή Κάμερα στις Κάννες, 2006), επιχειρεί ένα σχόλιο στις 
σχέσεις γλώσσας-εξουσίας, με φόντο μια Ρουμανία που ακόμα δεν έχει 
ξεπεράσει νοοτροπίες του κομμουνιστικού παρελθόντος.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ / POLITIST, ADJECTIV

CorNELiU PorUMBoiU

επιθέτου. Ήθελα ο τίτλος να παίζει με αυτή 

την αμφισημία των λέξεων.

Το φιλμ ανήκει στο είδος των αστυνομι-
κών ταινιών (ή των «μετα-αστυνομικών», 
όπως έχετε πει), αλλά το παράλογο στοι-
χείο είναι διάχυτο. Μιας και πρόκειται για 
μια ταινία όρων και ορισμών, πώς ορίζετε 
το παράλογο;
Μια ταινία οφείλει να νοηματοδοτεί την 

πραγματικότητα. Όταν κανείς ισχυρίζεται 

ότι η πραγματικότητα δεν έχει κανένα νόη-

μα, τότε αγγίζει το παράλογο.

Πυρήνας της ταινίας είναι η σκηνή της 
σύγκρουσης ανάμεσα στον Christi και 
τον προϊστάμενό του ή η κωμικά γραφειο-

κρατική διαδικασία της «Αναζήτησης της 
Αλήθειας;»;
Στη βάση της ταινίας βρίσκεται η έννοια 

της συνείδησης και ο τρόπος με τον οποίο 

η έννοια αυτή γίνεται κατανοητή και ερμη-

νεύεται από διαφορετικούς ανθρώπους και 

χαρακτήρες. Οπότε, αν έπρεπε να διαλέξει 

κανείς, θα έλεγε το πρώτο.

ΜΑΤΙΕΣ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ
ΟΙ ΣΚΗΝΟΘΕΤΕΣ ΜΙΛΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΛΑΝΟ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
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ΜΑΤΙΕΣ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ
ΟΙ ΣΚΗΝΟΘΕΤΕΣ ΜΙΛΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΛΑΝΟ

αποτυχημένου δασκάλου καράτε και μιας 

αποτυχημένης τραγουδίστριας. Νομίζω ότι 

το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή είναι η 

αγάπη και μάλλον έτσι θα συνεχίσω.

Το φιλμ, με την προσοχή του στη λεπτο-
μέρεια και κυρίως με τον θρησκευτικό 
του τόνο, μοιάζει να μεταφέρει κάτι από 
το σινεμά του Μπρεσόν. Συμφωνείτε;
Ο Μπρεσόν, με τη μοναδική του αντίληψη 

για την αρετή, το έγκλημα, την ευτυχία και 

την κακία, υπήρξε πρωτοπόρος. Όμως, μου 

κάνετε ένα κομπλιμέντο που διστάζω ακόμη 

να αποδεχθώ. Θα έλεγα μάλλον ότι είμαι 

οπαδός εκείνης της ευαίσθητης πραγμα-

τικότητας που αποτυπώνεται στις λεπτο-

μέρειες. Η δουλειά μου στην ταινία είναι 

απότοκο αυτής της ιδέας. Εδώ έρχεται ο 

Μπρεσόν, και ειδικά ο Μισέλ, από τον Πορ-

τοφολά. Ο Μπρεσόν αφηγείται την ιστορία 

του Μισέλ με αυστηρή αντικειμενικότητα, 

ουδέτερη έκφραση και από θέση παρατηρη-

τή. Δεν έχω λόγο να πιστεύω ότι το σινεμά 

είναι κάτι διαφορετικό απ’ αυτό.

Νιώθετε ότι ο κινηματογράφος σας έχει 
κοινά στοιχεία με το έργο των άλλων νέων 
Τούρκων δημιουργών;
Και ναι και όχι. Έχω την ίδια αποφασιστι-

κότητα και το πάθος για ανθρωποκεντρικές 

αφηγηματικές ταινίες. Αλλά δύσκολα θα 

μιλούσαμε για ευρύτερες κοινές αντιλήψεις.

Αρχικός σας στόχος ήταν να γυρίσετε μια 
τριλογία με θέμα την αγάπη, το χρήμα και 
τη θρησκεία. Το Λάθος κομποσκοίνι αφορά 
στην αγάπη. Θα συνεχίσετε και με τις 
άλλες δύο ταινίες;
Ο πρώτος τίτλος της ταινίας ήταν Τριλογία ή 

Η Αγάπη, το Χρήμα και η Θρησκεία. Όμως, σε 

επίπεδο σεναρίου, δεν μπορούσα να βρω 

κάτι αρκετά καλό και για τις τρεις ταινί-

ες. Δεν ξέρω αν θα συνεχίσω. Η επόμενη 

ταινία μου έχει θέμα τον έρωτα μεταξύ ενός 

Τo ντεμπούτο του σκηνοθέτη Μαχμούτ Φαζίλ Τζοσκούν είναι η ιστορία 
ενός ανεκπλήρωτου έρωτα που ενώ εκκινεί από τα εμπόδια που θέτουν 
οι διαθρησκευτικές διαφορές, εν τέλει ανοίγεται στην υπαρξιακή σφαί-
ρα. Η ταινία απέσπασε «Χρυσή Τίγρη» στο Ρότερνταμ.

ΛΑΘΟΣ ΚΟΜΠΟΣΚΟΙΝΙ / 
UZAK IHTIMAL

MahMUt F. CoskUN
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ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΕΧΕΙ 
ΟΙ ΣΚΗΝΟΘΕΤΕΣ ΜΙΛΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΛΑΝΟ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
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Το Όλοι οι άλλοι μάς μεταφέρει στις 
φαινομενικά ειδυλλιακές διακοπές ενός 
ζευγαριού, που σταδιακά καταστρέφουν 
τη σχέση τους. Πως εμπνευστήκατε τη 
συγκεκριμένη ιστορία;
Ήξερα ότι ήθελα να κάνω μία ταινία που να 

αφορά ένα ζευγάρι. Ήθελα επίσης, να ασχο-

ληθώ με μια ιστορία αγάπης, που ακόμη 

είναι στο ξεκίνημά της και ο χρόνος δεν την 

έχει «τραυματίσει». Τα συναισθήματα που 

έχουν οι άνθρωποι όταν μπαίνουν σε μια 

Σκηνοθέτιδα, σεναριογράφος και παραγωγός η Μάρεν Άντε υπογράφει 
ταινίες ρεαλιστικές, με χιούμορ, ευαισθησία και αινιγματικό τέλος. Στο 
Δάσος για τα Δέντρα, μια νεαρή δασκάλα προσπαθεί να προσαρμοστεί στη 
πόλη που μετακομίζει ενώ στο Όλοι Οι Άλλοι, ένα νεαρό ζευγάρι έρχεται 
αντιμέτωπο με τις πρώτες ρωγμές στην εύθραυστη σχέση του.

ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ / ΤΟ ΔΑΣΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΕΝΤΡΑ
ALLE ANDEREN / DER WALD VOR LAUTER MarEN adE

καινούρια σχέση, ήταν το αρχικό ερέθισμα. 

Οι επιθυμίες, τα μυστικά, οι απαιτήσεις... 

Ζήτημα για μένα ήταν να είναι το ζευγάρι ο 

κεντρικός χαρακτήρας και όχι οι δύο προσω-

πικότητες που το απαρτίζουν. 

Στο Το Δάσος για τα Δέντρα περιγράφετε τη 
βαθιά μοναξιά της ανθρώπινης ψυχής. 
Ωστόσο το τέλος, είναι ανοιχτό σε ερμη-
νείες. Εσείς, τι θέλατε να περάσετε στους 
θεατές; 
Ήθελα η ηρωίδα της ταινίας, στο τέλος 

να βιώσει κάτι μεγάλο, κάτι σαν θαύμα ή 

ανταμοιβή για το πόνο που περνά κατά τη 

διάρκεια του φιλμ. Ήταν κάτι περισσότερο 

σαν μια ευχή που έκανα για εκείνη... Να 

αφήσει τα πράγματα να κυλήσουν μόνα 

τους, να καθίσει απλά στο πίσω μέρος ενός 

αυτοκινήτου και να μπορεί να κοιτάξει ξανά 

από το παράθυρο. Ωστόσο, είναι αλήθεια 

πως πρόκειται για ένα ανοιχτό τέλος. Αν 

οι θεατές δουν κάτι που μοιάζει σαν μια 

διαδικασία προς το θάνατο, τότε και εκείνοι 

έχουν δίκιο. Και στα δύο φιλμ, στο τέλος 

έχω την εντύπωση ότι δεν ξέρω περισσότερα 

από το κοινό.

Ήταν πάντα όνειρο σας να διηγείστε τις 
ιστορίες σας στο σινεμά;
Έχω σκηνοθετήσει μόνο δύο ταινίες οπότε 

δεν υπάρχει «πάντα». Για να ξεκινήσω ένα 

φιλμ χρειάζομαι κάποιο προσωπικό συναί-

σθημα ή κάτι που να με συνδέει με την 

ιστορία και τους χαρακτήρες. Αλλά είναι 

τόσα πράγματα που με επηρεάζουν και τό-

σοι άνθρωποι που δουλεύουν σε μία ταινία, 

που η ιστορία παύει τελικά να είναι μόνο 

δική μου.



FOCUS
ΟΙ ΣΚΗΝΟΘΕΤΕΣ ΜΙΛΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΛΑΝΟ

Γιατί επιλέξατε ερασιτέχνες ηθοποιούς;
Από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησα την 

ταινία, ήθελα να βρω ερασιτέχνες ηθοποι-

ούς και μάλιστα παιδιά από την κοινότητα 

που είναι εξοικειωμένα με τον τρόπο ζωής 

του Σαμψών και της Δαλιδά. Πίστευα ότι 

είναι πιο εύκολο να βρω παιδιά από την κοι-

νότητα και να τους διδάξω πώς να παίζουν, 

παρά να βρω επαγγελματίες ηθοποιούς και 

να τους δείξω πώς να συμπεριφέρονται ως 

παιδιά της κοινότητας. Άλλωστε, δεν υπάρ-

χουν πολλοί Αβορίγινες έφηβοι ηθοποιοί. Ο 

Ρομάν και η Μαρίσα είναι σαν να εκπαιδεύ-

ονταν γι’ αυτούς τους ρόλους όλη τους τη ζωή. 

ΣΑΜΨΩΝ ΚΑΙ ΔΑΛΙΔΑ / SAMSON AND DELILAH

WarWiCk thorNtoN

Η ταινία σας έλαβε στις Κάννες το βρα-
βείο Camera d’Or για πρωτοεμφανιζόμε-
νο σκηνοθέτη. Πώς νιώθετε γι’ αυτή τη 
διάκριση; 
Συγκλονισμένος! Σοκαρισμένος. Χαρούμε-

νος. Συγκλονιστικά χαρούμενος.

Θα περιγράφετε την ταινία ως μία αντι-
συμβατική ιστορία αγάπης;
Η ταινία αυτή μιλά για το είδος της αγάπης 

που απαιτείται για την επιβίωση. Δεν είναι 

ένας ρομαντικός έρωτας, σαν αυτούς που 

βλέπουμε στις ταινίες του Χόλυγουντ. Είναι 

η αγάπη που αναπτύσσεται ανάμεσα σε δύο 

ανθρώπους που προσπαθούν να επιβιώ-

σουν. Ήθελα να εξετάσω την αναγκαιότητα 

της αγάπης για τους ανθρώπους της φυλής 

μου, κάνοντας μία ευχή: όλοι οι άνθρωποι 

να προσπαθούν να ζουν μία πλουσιότερη 

και με περισσότερες συγκινήσεις ζωή.

Μπορεί μία ιστορία αγάπης να κρατήσει 
για πάντα; 
Η αγάπη μου να διηγούμαι ερωτικές ιστορί-

ες, σίγουρα θα κρατήσει για πάντα. Καθώς 

είμαι Αβορίγινας, πρέπει να σας πω ότι η 

φυλή μου εδώ και χρόνια αφηγείται ιστορίες 

κάτω από τα αστέρια. Συνεχίζω, λοιπόν, 

αυτήν την παράδοση στο σελιλόιντ, με 

σκοπό να καταφέρω να κάνω όλες αυτές τις 

ιστορίες να κρατήσουν για πάντα.

Η ταινία του Αυστραλού Ουόρικ Θόρντον αφηγείται μία αντισυμβατική 
ιστορία αγάπης ανάμεσα σε δύο έφηβους Aβορίγινες, αποκαλύπτοντας 
το εύθραυστο της νεανικής ψυχής, που προσπαθεί να «αναπνεύσει» και 
να επιβιώσει μέσα σε ένα περιβάλλον βίαιης περιθωριοποίησης.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
της Δήμητρας Βοζίκη
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Η νέα ταινία του Αλέξις Ντος Σάντος διαθέτει αξιοθαύμαστη ζωντάνια, 
φρεσκάδα, λυρισμό και αυθορμητισμό, ενώ ξεναγεί τον θεατή στο πο-
λυπολιτισμικό Λονδίνο, θέτοντας ερωτήματα σχετικά με τη μνήμη, την 
ταυτότητα και τον ελεύθερο από συμβάσεις έρωτα.

ΞΕΣΤΡΩΤΑ ΚΡΕΒΑΤΙΑ / UNMADE BEDS

aLEXis dos saNtos

Γιατί επιλέξατε να γυρίσετε την ταινία στο 
Λονδίνο; 
Το Λονδίνο ήταν ο βασικός λόγος που ξεκί-

νησα να γράφω αυτήν την ταινία. Είναι η 

πόλη που ζω τα τελευταία δέκα χρόνια και 

ήθελα να κάνω μία ταινία που να αποτυπώ-

νει τη νεανική κουλτούρα της πόλης, όπως 

την έχω δει και βιώσει εγώ. Οι νέοι άνθρω-

ποι, ταξιδεύουν πολύ ανά την Ευρώπη και 

το Λονδίνο είναι ένας από τους βασικούς 

τους προορισμούς. Η μουσική παίζει επίσης 

ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην ταινία, όπως 

άλλωστε και στις ζωές των νέων, αλλά και 

για το ίδιο το Λονδίνο. Αλλά όλα αυτά είναι 

το πλαίσιο ή το φόντο για τους χαρακτήρες. 

Η ταινία είναι βασισμένη στους χαρακτή-

ρες, επομένως για μένα το πιο σημαντικό 

είναι ο κόσμος του Άλεξ και της Βέρα. Το 

πώς αυτοί οι δυο κόσμοι υπάρχουν παράλ-

ληλα, αντικατοπτρίζοντας ο ένας τον κόσμο 

του άλλου, χωρίς να το καταλαβαίνουν.

Κάποιοι λένε ότι ο αυθορμητισμός και η 
φρεσκάδα που χαρακτηρίζουν την ταινία, 
την κάνουν να μοιάζει με ταινία nouvelle 
vague. Συμφωνείτε;
Νιώθω κολακευμένος όταν το ακούω 

αυτό. Αγαπώ πολύ τις πρώτες ταινίες του 

Γκοντάρ και παλαιότερα συνήθιζα να τις 

βλέπω συχνά. Αλλά όταν γύριζα την ταινία, 

προσπάθησα να μην έχω κάποια συγκεκρι-

μένη ταινία ως ταινία αναφοράς. Υποθέτω 

ότι προσπαθούσα να βρω τον δικό μου 

τρόπο να αποτυπώσω τον κόσμο. Είχα άλλα 

πράγματα στο μυαλό μου: μέρη που είχα 

επισκεφτεί, ανθρώπους που γνώριζα, ενώ 

σκεφτόμουν συχνά συγκεκριμένους φωτο-

γράφους, καλλιτέχνες και μουσικούς όπως 

ο Daniel Johnston, ο Moldy Peaches και οι 

Neutral Milk Hotel.

Πιστεύετε ότι η αγάπη είναι κινητήριος 
δύναμη; 
Αγάπη... Χμ... τι σημαίνει αυτό;

FOCUS
ΟΙ ΣΚΗΝΟΘΕΤΕΣ ΜΙΛΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΛΑΝΟ
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Το φιλμ περιέχει σκηνές ποίησης, μοιάζει 
παράλληλα με ντοκιμαντέρ αλλά θυμίζει 
και όνειρο. Πως αποφασίσατε να κάνετε 
μια τέτοιου είδους ταινία;
Μόλις είχα γυρίσει από το Βερολίνο όπου 

συμμετείχα στο εκεί φεστιβάλ με μια ταινία 

μικρού μήκους. Πέρασα αρκετή από την 

ώρα μου με το να περιπλανιέμαι στη πόλη 

μαζί με μία ξεναγό. Είχα την κάμερα μαζί 

μου και κινηματογραφούσα τα αξιοθέατα. 

Όσο εκείνη μιλούσε, ήταν σαν να μιλάει για 

την αγάπη και τη ζωή. Ο Θεός με έκανε να 

σκεφτώ εκείνη τη στιγμή τη χώρα μου, την 

ιστορία μας και το τι περνάμε. Σε συνδυ-

ασμό με το ότι είχα ορισμένα προβλήματα 

με μια προσωπική μου σχέση στη Μανίλα, 

ήθελα να δημιουργήσω κάτι που θα μπλέκει 

μαζί το προσωπικό με το κοινωνικό.

Μπορείτε να μας μιλήσετε για τον κεντρι-
κό χαρακτήρα της ταινίας; Πρόκειται για 
έναν τρομοκράτη-σκηνοθέτη;
Την στιγμή που έκανα τη ταινία, οι Φιλιπ-

πίνες ήταν στην επικαιρότητα για διάφορα 

τρομοκρατικά χτυπήματα, βομβαρδισμούς 

στο Νότο και στο νησί Mildanao, όπου 

εξτρεμιστές σκότωσαν πολλούς ανθρώπους. 

Ήταν η στιγμή που αρκετές πρεσβείες είχαν 

βγάλει ανακοίνωση ώστε οι πολίτες του 

εξωτερικού να μην επισκέπτονται τη χώρα 

μας. Ήθελα να απεικονίσω κάποιον τρομο-

κράτη, που είναι γνώριμος σε μας και που 

«φυτεύει» βόμβες στη ψυχή μας. Η λέξη 

«Teros» είναι ένα λογοπαίγνιο μεταξύ του 

terrorism (τρομοκρατία) και του eros (έρω-

τα), που μου πρότεινε ο φίλος μου Khavn 

De La Cruz.

Η ταινία, παρόλο που στην επιφάνεια εί-
ναι μια ιστορία αγάπης, ήταν ένας τρόπος 
για να μιλήσετε στο κοινό που ζει εκτός 
των Φιλιππίνων για την κατάσταση της 
χώρας σας;
Η ταινία, κατά κάποιο τρόπο, καλεί όλους 

όσους βρίσκονται έξω από τις Φιλιππίνες, 

να μας εξετάσουν λίγο καλύτερα, να μην 

συνδέονται με ταμπέλες για να μας γνω-

ρίσουν και να μην κρίνουν άδικα. Επίσης 

ελπίζω να κάνω γνωστή την τρομοκρατία 

μέσα μας και στους αγαπημένους μας.

Με μοντέρνα ματιά και ένα ιδιαίτερο σκηνοθετικό στυλ, ο Τζον Τόρες 
χρησιμοποιεί στο έπακρο τις δυνατότητες της ψηφιακής τεχνολογίας και 
συνδυάζει ετερόκλητα στοιχεία στη ταινία του, η οποία αποτελεί και το 
ντεμπούτο του. Τρομοκρατία και έρωτας μπαίνουν στο στόχαστρό του 
και γίνονται θέμα κοινωνικό και συνάμα προσωπικό.

ΤΟΔΟ ΤΟΔΟ ΤΕΡΟΣ / TODO TODO TEROS JohN torrEs

της Νίκης Κεφαλά

ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ ΑΝΑΤΕΛΛΟΥΣΕΣ
ΟΙ ΣΚΗΝΟΘΕΤΕΣ ΜΙΛΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΛΑΝΟ
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Είχατε από την αρχή στο μυαλό σας την 
Αnita Linda για τον χαρακτήρα της Αντέλα 
ή o ρόλος προέκυψε μέσα από casting;
Από την αρχή, το σενάριο αναπτύχθηκε 

σκεπτόμενος την Anita Linda. Είχα δουλέ-

ψει μαζί της στην τρίτη ταινία μου Drumbeat 

και πάντα θυμόμουν τη θαυμάσια ερμηνεία 

της στο φιλμ του Lino Brocka Τhree, two, one. 

Ήθελα πολύ να συνεργαστώ μαζί της. Έτσι 

όταν η ευκαιρία ήρθε με το Drumbeat, είδα 

μια γυναίκα που στα 84 της ήταν ακόμη στο 

απόγειο της καριέρας της. Ενθουσιάστηκα 

κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων από την 

επιβλητική παρουσία της στην οθόνη. Δεν 

ξαφνιάζομαι για το ότι είναι η αγαπημένη 

πολλών φιλιππινέζων σκηνοθετών όπως οι 

Gerardo de Leon, Ishmael Bernal και Mario 

O’ Hara. Μετά από συζητήσεις με τον συν-

σεναριογράφο Nick OIanka, καταλήξαμε 

πως η κεντρική ιδέα της ταινίας, θα ήταν 

μια ογδοντάχρονη γυναίκα που περιμένει τα 

παιδιά της στα γενέθλιά της. Καθώς εκείνη 

περιμένει, το κοινό αντιλαμβάνεται την έν-

νοια της μοναξιάς και το πολυάσχολο κοινω-

νικό περιβάλλον των Φιλιππίνων που έρχεται 

σε αντίθεση με την ανιαρή της ζωή. «Adela» 

στα ισπανικά σημαίνει ταπεινή. Η Adela εί-

ναι μια ταπεινή γυναίκα και ανεξάρτητα από 

τις δυσκολίες που έχει περάσει, είναι πλέον 

συμφιλιωμένη με τον εαυτό της.

Στις τελευταίες σκηνές της ταινίας, η 
Αντέλα κάθεται στο ηλιοβασίλεμα και έτσι 
η μέρα της τελειώνει. Ωστόσο, υπάρχει η 
ελπίδα, πως θα ξημερώσει μια καλύτερη 
ημέρα...
Συμφωνώ. Όσο η Αντέλα κάθεται στο 

ηλιοβασίλεμα, η μέρα της έχει σχεδόν 

τελειώσει. Παρόλα αυτά αισθανόμαστε ότι, 

σε αντίθεση με όλα όσα έχει περάσει, είναι 

ακόμη πρόθυμη να αρπάξει την ευκαιρία 

και να προχωρήσει στο αύριο, με την ελπίδα 

ότι κάτι θα αλλάξει. Ως σκηνοθέτης, ελπίζω 

αυτή η αλλαγή να έρθει σύντομα στη χώρα 

μου και σε κάθε άνθρωπο σαν την Αντέλα.

Η ογδοντάχρονη Αντέλα, περιμένει την αγαπημένη της οικογένεια για 
να γιορτάσουν όλοι μαζί τα γενέθλια της. Στην καθημερινότητά της 
βοηθά όσους την έχουν ανάγκη, αλλά η μοναξιά τής έχει εδώ και καιρό 
χτυπήσει τη πόρτα. Ο ανερχόμενος Αντόλφο Αλίξ Τζούνιορ σκηνοθετεί 
μια συγκινητική και αισιόδοξη ταινία για την τρίτη ηλικία. 

ΑΝΤΕΛΑ / ADELA

adoLFo aLiX JUNior

Γιατί αποφασίσατε να κάνετε μiα ταινία, 
με θέμα τις δολοφονίες που λαμβάνουν 
χώρα στις Φιλιππίνες από μέλη συμμορι-
ών;
Bρήκα το θέμα το 2007, κατά τη διάρκεια 

μιας έρευνας που έκανα για ένα ντοκιμα-

ντέρ. Σε έναν οικισμό στις νότιες Φιλιππί-

νες, γνώρισα δύο αδέρφια, ηλικίας 15 και 

17 χρονών, μέλη μιας συμμορίας, τα οποία 

κυνηγούσε η Ομάδα Θανάτου της πόλης. 

Τους είχαν σε προσωρινή κράτηση και από 

τη στιγμή που απελευθερώθηκαν, ήταν 

αντιμέτωποι με τον θάνατο. Απειλούνταν 

να σκοτωθούν είτε από κάποιο μέλος άλλης 

συμμορίας, είτε από τους Vigilante (προ-

στάτες της έννομης τάξης). Εκείνη την επο-

χή ήμουν 19 χρονών και με προβλημάτισε 

που γνώρισα ανθρώπους κοντά στην ηλικία 

μου, οι οποίοι, σε αντίθεση με εμένα, δεν 

Ο Πεπέ Τζοκνό είναι ένας νεαρός σκηνοθέτης μόλις 22 χρονών, ο οποίος 
δεν διστάζει να θίξει ένα θέμα - ταμπού για τις Φιλιππίνες. Αναφέρεται 
στις λεγόμενες «ομάδες θανάτου» που, με την ανεπίσημη συγκατάθεση 
της κυβέρνησης, ευθύνονται για πολλούς ανεξιχνίαστους φόνους νεαρών 
γκάνγκστερ στους δρόμους της Μανίλα.

ΕΝΓΚΟΥΕΝΤΡΟ: Η ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ / ΕNGKWENTRO

PEPE dioNko

είχαν καμία ελπίδα για το μέλλον τους. Δεν 

μπόρεσα να κοιμηθώ εκείνο το βράδυ... 

Έτσι, ένιωσα την υποχρέωση να μιλήσω στο 

κόσμο για την κατάσταση τους.

Οι ήρωες σας έρχονται από πολύ μικρή 
ηλικία αντιμέτωποι με τη βία και τον 
θάνατο. Είστε αισιόδοξος; Πιστεύεται πως 
η κατάσταση μπορεί να αλλάξει;
Πιστεύω πως εκείνο που πρέπει να κρατή-

σει κανείς από τη ταινία, είναι ένα μήνυμα 

ελπίδας. Στο φιλμ, ο Ρίτσαρντ έχει σχέδια 

για το μέλλον. Θέλει να φύγει από τη πόλη 

και να φτιάξει μια νέα ζωή για την οικογέ-

νεια του. Επιθυμεί ο μικρός του αδερφός 

να μείνει στο σχολείο και να το τελειώσει. 

Μέχρι την τελευταία στιγμή πιστεύει πως 

θα τα καταφέρει και αυτό επιβεβαιώνει πως 

οι συνομήλικοί μου στις Φιλιππίνες έχουν 

ελπίδα και θέληση να κάνουν τη διαφορά. 

Ωστόσο, τις αλλαγές δεν μπορούμε να τις 

πετύχουμε μόνοι μας. Πιστεύω πως το μέλ-

λον μπορεί να είναι καλύτερο, αλλά χρειά-

ζεται μεγάλη προσπάθεια από ανθρώπους 

σαν και εμάς, που έχουν τη πολυτέλεια να 

κάθονται σε ένα κλιματιζόμενο σινεμά. 

Προκαλώ τους θεατές και ελπίζω να φύγουν 

από τον κινηματογράφο σκεπτόμενοι για 

το πως μπορούν να αλλάξουν το τέλος της 

ταινίας.



μαντέρ. Πριν την πρώτη μου ταινία, έμαθα 

για το είδος δουλεύοντας μαζί με τον Brad 

στο πρώτο του φιλμ Salt και μετά βλέποντας 

πολλές ταινίες των αδερφών Νταρντέν. 

Λατρεύω τη δουλειά τους. Νομίζω ότι η 

αισθητική μου έχει δανειστεί δικά τους στοι-

χεία και ελπίζω γυρίζοντας και άλλα φιλμ να 

τα αναπτύξω ακόμη περισσότερο.

ΝΕΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ
ΟΙ ΣΚΗΝΟΘΕΤΕΣ ΜΙΛΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΛΑΝΟ

Είστε ένας νέος σκηνοθέτης, γιατί επιλέ-
ξατε να δημιουργήσετε μια ασπρόμαυρη 
ταινία;
Μου αρέσει η αίσθηση των ασπρόμαυρων 

ταινιών. Όταν ξεκίνησα να γυρίζω την ται-

νία, ήθελα να δημιουργήσω κάτι ανάλογο με 

εκείνα τα σπουδαία ντοκιμαντέρ των δεκα-

ετιών ‘50 και ‘60, τα οποία ασχολούνταν με 

τη τζαζ μουσική. Εκεί, η κάμερα «συνδια-

λέγεται» με τη μουσική και «παλεύει» προ-

κειμένου να ακολουθήσει τον περφόρμερ. 

Thelonious Monk, Dexter Gordon, είναι 

μερικοί μόνο από εκείνους τους τύπους που 

ζούσαν και ανέπνεαν όχι μόνο μέσω της 

μουσικής τους, αλλά και με το πως η μουσι-

κή τους έδειχνε στο σελιλόιντ. 

Οι κεντρικοί χαρακτήρες του φιλμ γνω-
ρίζονται και συνδέονται αμέσως, λόγω 
της κοινής τους αγάπης για τη τζαζ. Την 
ίδια στιγμή, ο Γκάι έχει σχέση με μια άλλη 
κοπέλα και κατά τη διάρκεια της ταινίας, 
οι ήρωες χορεύουν και τραγουδούν. Δεν 
φοβηθήκατε μήπως όλα αυτά μπερδέψουν 
το κοινό;
Όχι δεν ανησύχησα γι’ αυτό. Δεν είμαι σί-

γουρος για το κατά πόσο η μουσική μπορεί 

να συνδυαστεί με την αφήγηση. Συνήθως, 

θέλω να χρησιμοποιώ ένα είδος στενογραφί-

ας στις ταινίες μου... τα πράγματα συμβαί-

νουν πολύ γρήγορα. Σαν να φοβάσαι ακόμη 

και να ανοιγοκλείσεις τα μάτια σου, γιατί 

θα χάσεις το τέλος μιας σχέσης. Μου αρέσει 

αυτό. Μοιάζει σαν άλμα εις τριπλούν. Αφο-

ρά τον ρυθμό και ξέρετε, μερικές φορές, 

η πλοκή έχει λιγότερη σημασία από το να 

«αιχμαλωτίζεις» το συναίσθημα.

Σας έχουν ταυτίσει με τον Κασσαβέτη και 
τον Ντεμί...
Λατρεύω τον Κασσαβέτη και τον Ντεμί. 

Είναι δύο από τους πιο ρομαντικούς σκηνο-

θέτες που έζησαν ποτέ: οι ταινίες τους ανα-

φέρονται στην αγάπη και στους ανθρώπους 

που προσπαθούν να έρθουν σε επαφή. Θα 

ήθελα να αναφέρω όμως και τις άλλες επιρ-

ροές που είχα, όπως είναι οι μουσικοί του 

‘30. Αλλά και τραγούδια σαν το Hallelujah, 

I’m a Bum και Love me tonight, όπου 

μπορείς πραγματικά να αισθανθείς την ιδέα 

της μουσικής να αποκτά υλική υπόσταση. 

Νομίζω ότι η τεχνοτροπία των συγκεκρι-

μένων τραγουδιών ήταν και είναι 100% 

πρωτοποριακή.

Ένα ασπρόμαυρο τζαζ παραμύθι στη Βοστώνη του σήμερα, δημιουργεί ο 
νεαρός Ντέιμιεν Σαζέλ, θυμίζοντας ντοκιμαντέρ του ’50 και ‘60. Ο Γκάι, 
η Μαντελάιν και η Έλενα ενώνονται μέσω της αγάπης τους για τη μουσι-
κή και την αφήνουν να καλύψει τη σιωπή.

Ο ΓΚΑΪ ΚΑΙ ΜΑΝΤΕΛΑΪΝ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ / 
GUY AND MADELINE ON A PARK BENCH

daMiEN ChazELLE
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Πως προέκυψε η ιδέα για το Το κορίτσι 
κάνει μπαμπ;
Gray: Είχα μία άσχημη μέρα. Το φιλμ ήρθε 

σαν μια μικρή διαδικασία γιατρειάς. Αποφά-

σισα να κάνω την ταινία χωρίς λεφτά και με 

πρωταγωνίστρια την Zoe Kazan, την οποία 

είχα γνωρίσει παλαιότερα. Η Ivy δεν ήρθε 

από μέσα μου, ήταν σαν να αναδύθηκε σε 

κάποια που εμπνεύστηκα. Η άλλη επιρ-

ροή μου ήταν η ταινία της γυναίκας μου In 

between days. Βλέπω Το κορίτσι κάνει μπαμ σαν 

μια δεύτερη ερμηνεία στην ιστορία της, που 

αφορούσε και πάλι τη νεανική αγάπη.

Η Ivy επιστρέφει στο Μπρούκλιν για τις 
καλοκαιρινές της διακοπές και προσπαθεί 
να κρατήσει μέσα της όσα την βασανί-
ζουν, χωρίς να ξεσπάσει. Γιατί αποφα-

σίσατε να γράψετε μια ιστορία για ένα 
νεαρό κορίτσι;
Είναι πιο εύκολο για μένα να γράψω για αν-

θρώπους που είναι διαφορετικοί από τον δικό 

μου χαρακτήρα, γιατί έτσι η ταινία γίνεται μια 

διαδικασία ανακάλυψης. Το να βρίσκω μια 

ιστορία, είναι περισσότερο συναρπαστικό από 

το να διηγούμαι μια ιστορία. Ενδιαφέρομαι 

πολύ να εξερευνήσω τη στιγμή της πρώτης 

αγάπης. Νομίζω πως όταν φαντάζομαι τον 

εαυτό μου ως έναν άλλον άνθρωπο, μπορώ 

να βρω ένα είδος παγκόσμιας αλήθειας που 

κρύβεται πίσω από αυτή τη μαγική στιγμή.

Το Βουνό Χωρίς Δέντρα μοιάζει με ντοκι-
μαντέρ. Έχετε κάποια προϋπηρεσία στο 
συγκεκριμένο είδος;
Kim: Δεν είχα ασχοληθεί ξανά με το ντοκι-

ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΙ ΚΑΝΕΙ ΜΠΑΜ / ΒΟΥΝΟ ΧΩΡΙΣ ΔΕΝΤΡΑ 
THE EXPLODING GIRL / TREELESS MOUNTAIN

BradLEy rUst gray so yoNg kiM

Μπράντλι Ραστ Γκρέι και Σο Γιονγκ Κιμ. Ζευγάρι στη ζωή και  συνεργά-
τες στο σινεμά. Το κορίτσι κάνει μπαμ του πρώτου είναι η ιστορία ενός νε-
αρού επιληπτικού κοριτσιού που πρέπει να συγκρατεί τα συναισθήματά 
του. Το Βουνό χωρίς δέντρα της δεύτερης, αποτελεί τη συγκινητική ιστο-
ρία δύο μικρών κοριτσιών που εγκαταλείπονται ξαφνικά από τη μητέρα 
τους.  





Pink Eiga, γνωστή και ως Pinku 

Eiga ή Pink Films, ξεκίνησε από 

τους κύκλους του underground, 

με χαμηλού προϋπολογισμού παραγωγές 

και ερασιτέχνες ηθοποιούς, πέρασε στα 

χέρια των μεγάλων στούντιο κι έλαβε μέσα 

σε λίγα μόλις χρόνια θρυλικές διαστάσεις, 

αποτελώντας μια μοναδική περίπτωση στην 

ιστορία της τέχνης. Ήταν, όμως, πολλά 

περισσότερα από απλώς κάποιες ταινίες με 

soft πορνό. Η ερωτική φαντασίωση λειτούρ-

γησε ως πολιτική αλληγορία και οι κάμερες 

μιας ομάδας τολμηρών ανεξάρτητων σκη-

νοθετών στις δεκαετίες του ’60 και του ’70, 

ξεπέρασαν αρκετά ταμπού και δημιούργη-

σαν πλάνα πρωτοποριακής αισθητικής. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα το έργο του 

Κότζι Γουακαμάτσου, που είναι και το 

τιμώμενο πρόσωπο του αφιερώματος. O 

δημιουργός, συμπαραγωγός της Αυτοκρατορί-

ας των αισθήσεων του Ναγκίσα Οσίμα θεω-

ρείται ο πρωτοπόρος του είδους. Οι ταινίες 

του θα προβληθούν στη Θεσσαλονίκη ενώ 

νωρίτερα θα παρουσιαστούν στο Χάρβαρντ. 

Ανάμεσά τους, το Μυστικά πίσω από τον τοίχο, 

που επιλέχθηκε το 1965 να διαγωνιστεί στο 

Βερολίνο, προκαλώντας την αντίδραση 

του σωματείου Ιαπώνων παραγωγών, που 

αποκάλεσαν εθνική προσβολή την επιλογή 

της ταινίας εξαιτίας του ερωτικού της στοι-

χείου, αλλά και το πρόσφατο –τρίωρο και 

καθαρά πολιτικό– Ενωμένος Κόκκινος Στρατός, 

χρονικό της δράσης μιας ομάδας Ιαπώνων 

τρομοκρατών. Για τις ανάγκες του, μάλιστα, 

ο Γουακαμάτσου ανατίναξε το σπίτι του! 

Θα δούμε επίσης το Ο τρελός του Σιντζούκου 

με την ιστορία ενός πατέρα που ψάχνει τον 

δολοφόνο του παιδιού του και το Τρελή Φυγή, 

Θανάσιμος Έρωτας, το χρονικό ενός καταρα-

μένου ερωτικού τριγώνου. Ανταγωνιστής 

του Γουακαμάτσου, θεωρείται ο Καν Μου-

κάι. Από το 1965 έως το 2004 σκηνοθέτησε 

200 ταινίες και ανέλαβε την παραγωγή σε 

500! Στην 50ή διοργάνωση θα προβληθεί το 

Η Γυναίκα της Ροζ Ταινίας, που κάνει αναφορά 

στη διάψευση του ιαπωνικού ονείρου.

Άλλη μια περίπτωση δημιουργού της Pink 

Eiga είναι ο Μασάο Αντάτσι. Πήγε στη 

Βηρυτό το 1975 και κατατάχθηκε στον 

Ιαπωνικό Κόκκινο Στρατό, υποστηρίζοντας 

την απελευθέρωση της Παλαιστίνης. Μια 

αλληγορία στην πολιτική κατάσταση της 

Ιαπωνίας είναι η ταινία του Μια προσευχή 

ξεχύνεται. 

Ο πιο πετυχημένος σε επίπεδο εισιτηρίων 

σκηνοθέτης του είδους είναι ο Τατσούμι 

Κουμασίρο. Οι ταινίες του έσπασαν τα 

ταμεία στην Ιαπωνία το ‘60 και το ‘70 και 

κέρδισαν τον σεβασμό μεγάλων δημιουρ-

γών, όπως του Φρανσουά Τριφό. Ανάμεσά 

τους, το Τα Δάση είναι υγρά, ένας διαστρο-

φικός εφιάλτης που φέρνει στο μυαλό τον 

κόσμο του Μαρκήσιου ντε Σαντ.

Ένας από τους «τρεις στυλοβάτες του pink» 

(όπως χαρακτηριστικά τους αποκαλούν), 

είναι ο Μαμόρου Γουατανάμπε –την τριάδα 

συμπληρώνουν ο Γκένζι Νακαμούρα και ο 

Τομοάκι Τακαχάσι. Στη Θεσσαλονίκη θα 

προβληθεί η ταινία του Μυστικές Θερμές Πη-

γές: Αστερίας τη Νύχτα. Γυρισμένη σε έγχρωμο 

φιλμ που εναλλάσσεται με το ασπρόμαυρο 

(εξαιτίας του περιορισμένου προϋπολο-

γισμού), ο Γουατανάμπε ακολουθεί ένα 

συνεργείο pink film, καθώς διασχίζει την 

Ιαπωνία. Σημειώστε επίσης και τις ταινίες 

του Νομπόρου Τανάκα, μαθητευόμενου του 

Κουροσάβα και του Σουζούκι. Ο Ηδονοβλεψί-

ας στη Σοφίτα και Ο Εξωτικός Χορός της Ομορ-

φιάς: Βασανιστήρια!, τα δυο τελευταία μέρη 

της τριλογίας του για την μεσοπολεμική 

Ιαπωνία καθώς και το Μυστικό Χρονικό: Αγορά 

Θηλυκών Ζώων, επίσης τρίτο μέρος τριλογίας 

του δημιουργού με θέμα την πορνεία, στο 

οποίο πρωταγωνιστεί και ο καλτ ποιητής 

Sakumi Hagiwara.

Η επιλογή των ταινιών έγινε από τον καλλι-

τεχνικό διευθυντή Λευτέρη Αδαμίδη σε συ-

νεργασία με τον Τζάσπερ Σαρπ, συγγραφέα 

του βιβλίου Behind the Pink Curtain και ειδικό 

της Pink Eiga, ο οποίος θα παραβρεθεί στη 

διοργάνωση για να παρουσιάσει τα φιλμ.

Η πορνογραφία είναι ένα 
πεδίο που μεταβάλλεται 
διαρκώς. Σε όλες τις επο-
χές, τόσο οι οπαδοί όσο και 
οι πολέμιοί της έχουν δυ-
σκολευτεί να την εντάξουν 
σε ένα πολύ συγκεκριμένο 
θεωρητικό πλαίσιο. Η λογο-
κρισία, από την άλλη, συν-
δέθηκε με την προσπάθεια 
καταστολής οποιασδήποτε 
καινοτομίας. Στην περί-
πτωση ωστόσο του «Pink 
Eiga», οι κανόνες αποτε-
λούν απλώς την εξαίρεση. 
Το συγκεκριμένο κινημα-
τογραφικό είδος αποθέωσε 
τον απενοχοποιημένο ερω-
τισμό, αναπτύχθηκε στην 
Ιαπωνία τη δεκαετία του 
‘60 και ανανέωσε μια κινη-
ματογραφική βιομηχανία 
που βρισκόταν ήδη στην 
ακμή της.

PINK EIGA
Η ΑΠΟΘΕΩΣΗ ΤΟΥ ΡΟΖ ΕΡΩΤΙΣΜΟΥ

Η

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
της Νίκης Κεφαλά
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ΚΑΛΕΙΔΟΣΚΟΠΙΟ

Ημερολόγιο, σελιδοδείκτης, πίνακας ανακοινώσεων 
ή ένα εκτεταμένο post it για όλα όσα τρέχουν στις 
παράλληλες εκδηλώσεις του Φεστιβάλ; Όποιο τίτλο κι 
αν δώσεις σε αυτές τις σελίδες, ένα είναι σίγουρο. Εδώ 
θα βρεις τα γεγονότα που συνθέτουν το παράπλευρο 
φεστιβαλικό σύμπαν, από εικαστικές εκθέσεις και mas-
terclasses έως επαγγελματικές συναντήσεις, δράσεις του 
δρόμου και γενέθλιες ευχές για την φετινή επετειακή 
διοργάνωση. Μάθε τι συμβαίνει!

Πρεσβεία της Δανίας, με θέμα τις κλιματι-

κές αλλαγές και το περιβάλλον. 

Συμμετέχουν: 

• ο Υφυπουργός Εξωτερικών κ. Σπύρος 

Κουβέλης 

• ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. 

Σπύρος Βούγιας 

• ο Δανός Πρέσβης κ. Tom Norring 

• υπεύθυνος εκστρατειών πολιτικής του 

WWF κ. Αχιλλέας Πληθάρας 

• ο υπεύθυνος για θέματα κλιματικών 

αλλαγών και ενέργειας της Greenpeace, κ. 

Τάκης Γρηγορίου 

• ο σκηνοθέτης της ταινίας The Cove κ. 

Louie Psychogios 

• Συντονίστρια: κυρία Κατερίνα Χριστοφιλί-

δου, δημοσιογράφος του ΣΚΑΙ 

Χαιρετίζουν: 

• ο υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού κ. 

Παύλος Γερουλάνος 

• η διευθύντρια του Φεστιβάλ, κυρία Δέ-

σποινα Μουζάκη,

14/11, Τώνια Μαρκετάκη, 13.00-15:00

«Το σινεμά πρέπει να είναι σωματικό» 
Ο Βέρνερ Χέρτσογκ περιγράφει τη σκηνοθε-

σία ως μια «αθλητική δουλειά». Αυτή η «σω-

ματική» διάσταση του σινεμά παρουσιάζε-

ται στην έκθεση φωτογραφίας του Ελβετού 

φωτογράφου Beat Presser. Οι φωτογραφίες 

απεικονίζουν τον Βέρνερ Χέρτσογκ εν κι-

νήσει, καθώς τρέχει και δίνει οδηγίες κατά 

τη διάρκεια των γυρισμάτων. Άλλωστε, ο 

παθιασμένος δημιουργός πίστευε ότι για 

να είναι μία εικόνα πιστευτή πρέπει πρώτα 

Masterclass nο1
Με ένα Όσκαρ για την καλλιτεχνική διεύ-

θυνση της ταινίας Ο Λαβύρινθος του Πάνα 

του Γκιγιέρμο ντελ Τόρο (2006) και πολ-

λές άλλες επιτυχημένες συνεργασίες στο 

ενεργητικό του, ο Μεξικανός διευθυντής 

παραγωγής Ευγένιο Καμπαγιέρο έχει σίγου-

ρα πολλά να μας πει στο masterclass του, 

το πρώτο του φετινού Φεστιβάλ. 

Πιάσε θέση και μάθε ό,τι σ’ ενδιαφέρει.

14/11, Τζον Κασσαβέτης, 11.00

Ας μιλήσουμε…πράσινα
Μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα συζήτηση με 

τίτλο «A Green Greece. How?» διοργα-

νώνεται σήμερα στο πλαίσιο των «Πράσι-

νων Διαλόγων II», σε συνεργασία με την 

Greenpeace, το WWF, τον ΣΚΑΙ και την 

να την έχεις βιώσει, διαδικασία που είναι 

δυνατόν να σε οδηγήσει στα όριά σου.  

13-21/11, Βιβλιοπωλείο ΜΙΕΤ, εγκαίνια 
14/11, 13:30
Δευτ.- Τετ. - Σαβ.: 10:00-15:00 & 
Τρι. - Πεμ.-  Παρ.: 10:00-21:00

Σημάδια Ζωής…
Στο πλαίσιο του πλήρους αφιερώματος στο 

έργο του Βέρνερ Χέρτσογκ που πραγμα-

τοποιεί το 50ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου 

Θεσσαλονίκης, διοργανώνεται η έκθεση βί-

ντεο - εγκαταστάσεων και φωτογραφίας με 

τίτλο Σημάδια ζωής. Ο Βέρνερ Χέρτσογκ και 

ο κινηματογράφος. Οι ταινίες του σπουδαί-

ου δημιουργού είναι ένα μίγμα εφεύρεσης 

και αλήθειας, δείγματα ενός κινηματογρα-

φικού ύφους που ξεπερνά τον υπερβολικά 

εύκολο διαχωρισμό μεταξύ ντοκιμαντέρ και 

μυθοπλασίας, για να ερευνήσει την περιοχή 

ανάμεσα στη ρεαλιστική, τεκμηριωμένη και 

τη φαντασιακή πραγματικότητα. 

13-22/11, Αποθήκη Ψυγείων, ΟΛΘ, 
10:00-22:00

Έργα για την Πρώτη Εικόνα
Στην έκθεση Η Πρώτη Εικόνα παρουσιάζο-

νται τα έργα δώδεκα γυναικών και δώδεκα 

ανδρών καλλιτεχνών τα οποία επικεντρώ-

νονται σε κάποιες ιστορικές παρουσίες με 

στόχο την καλύτερη ανάγνωση της σημερι-

νής καλλιτεχνικής γραφής και δημιουργίας. 

Τα έργα, βασιζόμενα στη διαφοροποίηση 

των σχέσεων συνέχειας και ασυνέχειας, 

αφήγησης και μνήμης, αντικειμένου και 

ΓΕΓΟΝΟΤΑ
Επιμέλεια: Βαρβάρα Μπασδέκη
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προβολής, τρισδιάστατου και δυσδιάστατου 

χώρου, προσωπικού και ιστορικού χρόνου, 

διαπραγματεύονται τον καθορισμό των 

ρόλων στην κοινωνία, των ανθρώπινων σχέ-

σεων και τον πυρήνα της οικογένειας. 

Οι ρόλοι του άνδρα και της γυναίκας στην 

ελληνική πραγματικότητα καθώς και η αγω-

νία που τους συνοδεύει, έχουν αποτυπωθεί 

με σαφήνεια στο έργο του Κώστα Ταχτσή, 

και ιδιαίτερα στο κείμενο «Η Πρώτη Εικό-

να» από το οποίο η έκθεση δανείζεται τον 

τίτλο της.

14/11/09-31/1/10, Μακεδονικό Μουσείο 
Σύγχρονης Τέχνης
Τρι.-Πεμ.-Σαβ.: 10.00-18.00, 
Τετ.: 10.00-22.00, 
Παρ.: 10.00-19.00 & 
Κυρ.: 11.00-15.00.  

Ήρωες πίσω από την κάμερα
Ο πολυβραβευμένος διεθνούς φήμης Έλ-

ληνας σκηνογράφος Διονύσης Φωτόπουλος 

παρουσιάζει στην έκθεση που διοργανώνει 

το 50ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλο-

νίκης και το Μουσείο Μπενάκη, την αθέατη 

πλευρά της κινηματογραφικής παραγωγής. 

Με βάση οπτικό αλλά και οπτικοακουστικό 

υλικό και με οδηγό τις ταινίες στις οποί-

ες επιμελήθηκε τη σκηνογραφία και τα 

κοστούμια, παρουσιάζει και αναδεικνύει 

τη δουλειά που συντελείται πίσω από την 

κάμερα, αποκαλύπτοντας με αυτό τον τρό-

πο τους συχνά άγνωστους στο ευρύ κοινό 

συντελεστές της έβδομης τέχνης. 

13-22/11, Μουσείο Κινηματογράφου 
Θεσσαλονίκης – Μουσείο Φωτογραφίας 
Θεσσαλονίκης, ΟΛΘ (εξωτερικοί χώροι)

Προβολές video art
Στο πλαίσιο του Experimental Forum θα 

παρουσιαστούν έργα δυο αναγνωρισμέ-

νων καλλιτέχνιδων της πειραματικής και 

εικαστικής σκηνής, των Marina Grzinic και 

Aina Smid. Οι δυο τους συναντήθηκαν για 

πρώτη φορά τη δεκαετία του ‘80 ως μέλη 

ενός πανκ συγκροτήματος. Στη συνέχεια, 

επαναπροσδιορίζοντας τα πολιτικά στοιχεία 

της τέχνης και της θεωρίας της τέχνης, δη-

μιούργησαν μια σειρά από performances, 

στις οποίες ο λόγος έχει πρωταρχικό ρόλο, 

και περισσότερα από 40 πολυβραβευμένα 

video art projects.

13-22/11, Γιαχουντί Χαμάμ - Λουτρά στα 
Λουλουδάδικα, 10:00-22:00 

Ανατομία των φαντασιώσεων
Με τη βοήθεια βίντεο προβολών ο τολμηρός 

επισκέπτης μυείται στην Ανατομία των Φα-

ντασιώσεων: Τα μυστικά του Γκιγιέρμο ντελ 

Τόρο. Η έκθεση παρουσιάζει σε ηλεκτρο-

νική μορφή τα βήματα της δημιουργικής 

διαδικασίας που κρύβεται πίσω από τη δημι-

ουργία των χαρακτήρων, των αντικειμένων, 

των χώρων και των ειδικών εφέ γνωστών 

ταινιών του Γκιγιέρμο ντελ Τόρο. Η παρα-

σκηνιακή αυτή δουλειά απαιτεί έναν μεγάλο 

αριθμό συνεργατών, μεγάλη προσπάθεια 

και δημιουργικότητα. Αυτό που δεν μπορεί 

κανείς να εκτιμήσει στην κινηματογραφική 

αίθουσα μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, εκτυ-

λίσσεται μπροστά του από το πρώτο σκίτσο 

έως το τελικό αποτέλεσμα. 

13-22/11, Αγορά Μπεζεστένι (ημιώροφος)
Δευ.-Τετ.-Σάβ.: 10:00-15:00 & 
Τρί.-Πέμ.-Παρ.: 10:00-20:00  

Γυναίκες, κοσμήματα 50-50
Οι είκοσι δημιουργοί που απαρτίζουν την 

JAW (Jewelry Art Workers), στο πλαίσιο 

της επετειακής διοργάνωσης του 50ο Φεστι-

βάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, εμπνέ-

ονται από αγαπημένες ταινίες που έχουν 

προβληθεί κατά τη διάρκεια της μακρόχρο-

νης πορείας του Φεστιβάλ και φτιάχνουν 

πρωτότυπα κοσμήματα, εμπνευσμένα από 

τις μεγάλες πρωταγωνίστριες που βραβεύ-

τηκαν από το Φεστιβάλ. Από την Ηλέκτρα 

στο Προξενιό της Άννας ως τη Μαρίκα του 

Ρεμπέτικου, αναβιώνουν με έναν ιδιαίτερο 

τρόπο οι λαμπερές γυναικείες παρουσίες 

που απολαύσαμε στη μεγάλη οθόνη.

13-22/11, Συνεδριακό Κέντρο της Τράπε-
ζας Πειραιώς, 10:00-14:00 & 18:00-21:00 

Balkan Fund 09
Και τώρα, κυρίες και κύριοι, στο Ταμείο πα-

ρακαλώ! Κι όταν λέμε ταμείο, εννοούμε φυ-

σικά το Balkan Fund, το Ταμείο Ανάπτυξης 

Σεναρίων που πραγματοποιείται για έβδομη 

συνεχή χρονιά στο πλαίσιο της Αγοράς του 

Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. 

Φέτος έχουν προκριθεί 10 σχέδια σεναρίου 

από 9 χώρες (Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, 

Σερβία, Ρουμανία, Τουρκία, Αλβανία, 

Γαλλία, Ρωσία), τα οποία θα πάρουν μέρος 

στην 3ήμερη Συνάντηση - Εργαστήριο και 

θα διεκδικήσουν τα βραβεία του Balkan 

Fund. Κύριος στόχος του Balkan Fund είναι 

να επωφεληθούν όλοι οι συμμετέχοντες στο 

πρόγραμμα, ανεξάρτητα από το ποια σχέδια 

θα αποφασίσει να βραβεύσει η κριτική 

επιτροπή και να τους δοθεί η ευκαιρία να 

παρουσιάσουν τις ιδέες τους σε διεθνείς 

επαγγελματίες του χώρου.

14-16/11, Αποθήκη 13, Λιμάνι 

Ελάτε να φυτέψουμε!
Το πράσινο είναι ζωή και το 50ό Φεστιβάλ 

γεμάτο… ζωή! Έτσι, σε συνεργασία με το 

ραδιοτηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ και το Δήμο 
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Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 
κος ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΨΩΜΙΑΔΗΣ 
ΓΡΑΦΕΙ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΛΑΝΟ
Όλοι οι Θεσσαλονικείς υποδεχόμαστε με 

μεγάλη χαρά και ικανοποίηση το 50ό Φε-

στιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, 

που γιορτάζει αισίως μισό αιώνα καλλιτε-

χνικής παρουσίας στην πόλη. 

Ξεκινώντας από μια μικρή εκδήλωση για 

το σινεμά στη Διεθνή Έκθεση Θεσσα-

λονίκης, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου 

κατόρθωσε να γίνει ένας μεγάλος και 

αναγνωρισμένος θεσμός του πολιτισμού 

όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στο εξω-

τερικό, και να καταξιωθεί στη συνείδηση 

δημιουργών και κοινού. 

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου έφερε 

στην πόλη μεγάλα ονόματα της έβδομης 

τέχνης και σύστησε τους Θεσσαλονικείς 

με σπουδαίες ταινίες του παγκόσμιου 

σινεμά. Το σημαντικότερο, όμως, είναι 

ότι το Φεστιβάλ Κινηματογράφου έγινε 

αναπόσπαστο κομμάτι της πόλης, αφού, 

εδώ και πενήντα χρόνια, κάθε φθινόπω-

ρο, η καρδιά της Θεσσαλονίκης «χτυπά-

ει» στο φεστιβάλ.

Η Νομαρχία Θεσσαλονίκης στέκει 

πάντοτε αρωγός σε μεγάλα πολιτιστικά 

γεγονότα, που ενισχύουν τις τέχνες και 

προβάλλουν την πόλη μας διεθνώς. Ευχή 

μας λοιπόν είναι το Φεστιβάλ Κινηματο-

γράφου να συνεχίσει να είναι ανήσυχο 

και δημιουργικό, μοιράζοντας δυνατές 

συγκινήσεις σε όλους όσοι αγαπούν το 

σινεμά.

ΒΙΒΛΙΟ ΑΝΑΜΝΗΣΕΩΝ
Ευδοκία 1971
1971. Δικτατορία και πηχτό μαύρο 

σκοτάδι παντού. Έχουν περάσει κιόλας 

τέσσερα χρόνια και δεν υπάρχει φως 

πουθενά. Μόνο στο Ελληνικό σινεμά, 

κάτι πολύ σοβαρό συμβαίνει –Η «Ανα-

παράσταση» του Αγγελόπουλου, «Το 

προξενιό της Άννας» του Βούλγαρη και 

φέτος «Η Ευδοκία» του Αλέξη Δαμιανού. 

Ουρές απ’ τα χαράματα. Εισιτήριο ούτε 

για δείγμα. Με τον φίλο μου Αντρέα 

Τύρο σχεδιάζουμε μεθοδικά τα εναλλα-

κτικά σενάρια κρυφής εισόδου. Είχαμε 

συχνές επιτυχίες, σε ευκολότερες όμως 

περιπτώσεις. Απ’ τον εξώστη του κινη-

ματογράφου «Αριστοτέλειον». Την μικρή 

ξύλινη κερκόπορτα από την πλευρά της 

οδού Νικολάου Γερμανού που άνοιγε 

για κάποιους ηθοποιούς. Όμως απόψε, 

όλα μοιάζουν σφραγισμένα. Ο κόσμος 

ξεχειλίζει μπροστά στο θέατρο και καθώς 

πλησιάζει η ώρα έναρξης κοντεύω να 

τρελαθώ από την αγωνία. Απελπισμένος, 

αφήνω την ουρά και μπαίνω από την 

Εθνικής Αμύνης στο κτίριο των γραφεί-

ων του Κρατικού. Ο φύλακας δεν μου 

δίνει σημασία, βρίσκω ένα μισοδιαλυ-

μένο ασανσέρ και ανεβαίνω στο τελευ-

ταίο πάτωμα. Κινούμαι οριζοντίως και 

βρίσκομαι στο μικρό θέατρο «Υπερώον». 

Δεν υπάρχει ψυχή πουθενά. Αρχίζω να 

κατεβαίνω τρέχοντας εσωτερικές σκάλες, 

ανοίγω πόρτες και βρίσκομαι ξαφνικά 

στα καμαρίνια των ηθοποιών και στη 

συνέχεια πάνω στη μεγάλη σκηνή του 

Κρατικού, πίσω ακριβώς από την βελού-

δινη κουρτίνα που καλύπτει την οθόνη. 

Ακούω το βουητό του πλήθους της πλα-

τείας και την εκφωνήτρια να αναγγέλει 

τον τίτλο της ταινίας. Σα να μη συμβαί-

νει τίποτα, βγαίνω ξαφνικά απ’ το πλάι 

της κουρτίνας και πηδάω στην κατά-

μεστη αίθουσα. Προλαβαίνω έκθαμβος 

να δω στην πρώτη σειρά τον Δαμιανό 

και τους ηθοποιούς. Τα φώτα σβήνουν. 

Κάθομαι στο πάτωμα του διαδρόμου και 

βυθίζομαι απολαυστικά στην καρδιά του 

σκότους. Αισθάνομαι ευτυχισμένος που 

κατάφερα να μπω μ’ αυτόν τον τρόπο για 

να δω μια απ’ τις ωραιότερες ταινίες της 

ζωής μου.

Σπύρος Βούγιας
Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη

ΤΟ ΣΙΝΕΜΑ ΠΑΕΙ… 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
H ομάδα 6daEXIt του Αλέξη Πορφυ-
ριαδη σχολιάζει την κινηματογραφι-
κή εικόνα και μουσική με τη δράση 
Εmagined Ears
«Είναι ένα συνηθισμένο γκρίζο πρωινό 

στο πανεπιστήμιο. Όμως ανάμεσα στο 

κτίριο της Διοίκησης και τη Νομική 

κάποιοι βιαστικοί στήνουν κάμερες και 

καμβάδες. Άνθρωποι πηγαινοέρχονται. 

Λοξοκοιτάνε με περιέργεια. Μια παρέα 

παραδίπλα μιλάει για τον Ολυμπιακό. 

Φαίνεται να μην τους ενδιαφέρει. Οι πιο 

τολμηροί ρωτάνε.

Το δρώμενο ξεκινάει και μαζεύεται κό-

σμος. Ήχοι διάσπαρτοι. Λύρα, μεταλλό-

φωνα, κιθάρα, κρουστά, μια ηλεκτρική 

οδοντόβουρτσα. Ένα κορίτσι χορεύει 

ανάμεσα στους λευκούς καμβάδες που 

γεμίζουν χρώματα. Οι περαστικοί κοντο-

στέκονται. Οι ήχοι του ροτοτόμι χρωμα-

τίζουν τους καμβάδες κατευθύνοντας 

ρυθμικά τους ζωγράφους. Στο βάθος 

τρεις τηλεοράσεις προβάλλουν βίντεο με 

σκηνές από τον κινηματογράφο και το 

πυρηνικό μανιτάρι. «Πολύ χρώμα. Σου 

φεύγει το άγχος» λέει κάποιος κύριος 

δίπλα μου, ενώ μια κυρία θυμάται την 

πρώτη επαφή της με τη μοντέρνα τέχνη. 

Το συνονθύλευμα των ήχων, ο χορός και 

τα χρώματα γίνονται ένα σε μια έκρηξη 

χρωμάτων και δημιουργίας. Η μουσική 

γίνεται χρώματα και το χρώμα χορός. 

Τα σώματα είναι πλέον προέκταση του 

καμβά».

Πεύκων Θεσσαλονίκης, θα πραγματοποι-

ηθεί αύριο νωρίς το πρωί (Κυριακή 15/11, 

ώρα 9.00) δεντροφύτευση 50.000 δενδρυλ-

λίων, σε μια έκταση 300 στρεμμάτων στις 

τοποθεσίες Αλατιέρα και Πέτρα Βασιλάκη 

στο Δήμο Πεύκων. Σημεία συνάντησης των 

εθελοντών είναι τα Πεύκα (Κιόσκι – Νέα 
Κοιμητήρια) και η Πύλη 1 του ΟΛΘ (είσο-
δος από τον Ερυθρό Σταυρό) όπου λεω-

φορεία θα τους μεταφέρουν στις περιοχές 

αναδάσωσης. Φρόντισε να είσαι εκεί. 

Masterclass #2
Πώς τα κατάφερε να κερδίσει δύο Όσκαρ 

καλύτερης μουσικής για τις ταινίες Η 

Βασίλισσα του Στίβεν Φρίαρς (2006) και Η 

απίστευτη ιστορία του Μπέντζαμιν Μπά-

τον του Ντέιβιντ Φίντσερ (2008); Σίγουρα 

επειδή έχει και ελληνικές ρίζες! Όπως και 

να ‘χει, ο Γάλλος μουσικοσυνθέτης Αλεξάντρ 

Ντεπλά είναι εδώ και θα μας τα πει όλα στο 

masterclass που θα παραδώσει αύριο το 

πρωί και αναμένουμε με ενδιαφέρον. 

15/11, Τζον Κασσαβέτης, 11.00

Street cinema #1
Η πόλη γεμίζει εικόνες, η πόλη γεμίζει 

σινεμά, η πόλη γεμίζει με τη δράση Street 

Cinema: Ο κινηματογράφος στους δρόμους 

της πόλης! Έτσι, σήμερα ετοιμάσου για να 

σου αποδείξει η ομάδα Beforelight ότι ο 

κινηματογράφος μπορεί να συνδεθεί ακόμη 

και με την ακτινογραφία (Κτίριο Βηλαρά 
& Καθολικών, Λιμάνι), να συμμετέχεις 

σε ένα παιχνίδι για την πραγματικότητα με 

τη δράση «Το σπήλαιο του Πλάτωνα» του 

Νίκου Lavazzo (12:00-21:00, Λιμάνι), να 

δεις την ασυνήθιστη εγκατάσταση «Το σπίτι 

του Πο» από τις Ειρήνη Χατζοπούλου και 

Στέλλα Καλαμπαλίκη (12:00-24:00, Πάρκο 
Λευκού Πύργου), τα μέλη της Sfina να 

παρουσιάζουν μία δράση εμπνευσμένη από 

το πίνακα του René Magritte «Εραστές» 

σε ανύποπτο χρόνο και τόπο αλλά και το 

«Matrix» (16:00, Γενί Τζαμί), να ικανο-

ποιήσεις την επιθυμία σου για μια προβολή 

στην ταράτσα της πολυκατοικίας σου με τη 

δράση «Τι ξέρω γι’ αυτήν;» του Βαγγέλη Κο-

λότσιου (18:00-22:00, ταράτσα Αγ. Μηνά 
1), να δεις τους Bike respect να εξορμούν 

με 50 ποδήλατα στην πόλη (19:00-20:30, 
αφετηρία Λιμάνι), να ακούσεις διάσημες 

κινηματογραφικές ατάκες στο «Are you 

talking to me?» από την ομάδα Out of 

hand (20:00-21:00, Block 33) αλλά και 

τους Feel free to throw up να δανείζουν 

στόματα και μάτια σε μια εξόχως ανατρε-

πτική video εγκατάσταση με τίτλο «Singing 

stars» (20:00-21:00, Ολύμπιον). Τέλος, θα 

ανακαλύψεις θησαυρούς με τη συμμετοχή 

σου στο «Project Οδύσσειες» της ομάδας 

Α4Μ (21:00, αφετηρία ΟΛΘ Πύλη 7).
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Art Master
The Masterclasses kick off today with 

Mexican production designer and art 

director Eugenio Caballero. He is the man 

behind the impressive visuals of many 

films, most notably Guillermo del Toro’s 

Pan’s Labyrinth, for which he was awarded 

an Oscar. Today’s Masterclass will take 

place in the Cassavetes theatre from 11.00 

to 13.00.

Whoever is interested in learning more 

about how films are visualized and 

prepared can visit the Anatomy of Fantasies 

exhibition, which opened yesterday in 

the mezzanine of Bezesteni Market. It’s 

a widescreen digital video exhibition 

showing the art material (storyboards, 

costumes, digital photographs, drawings 

and even paintings) used in preparation of 

Guillermo del Toro’s films.

Strictly for exhibitionists
There are numerous other exhibitions 

which started yesterday around town. 

Werner Herzog gets the lion’s share with 

two! The first is Marks of Life (at the Cooler 

Warehouse), a presentation of his lifelong 

love for cinema through video-installations 

This year’s festival started 
impressively, with Fatih 
Akin’s Soul Kitchen, a 
sweet, human and funny 
insight into today’s mul-
ticultural Europe. The 
film started its life at 
this year’s Venice Film 
Festival, where it was 
awarded with the Special 
Jury Prize and the Young 
Cinema Award for best 
film. Akin was present at 
the screening yesterday, 
together with Greek ac-
tor Adam Bousdoukos, 
who stars in the film and 
stated about his friend-
ship with the Turkish 
director that they didn’t 
intend to pull down any 
walls between them. 
“We’re friends and we 
love the same things, like 
cinema, and this is where 
we started from. We’ve 
never had any nationality 
problems. There has nev-
er been any kind of wall 
between us.”
The brand new Minister 
of Culture and Tourism 
Mr. Pavlos Geroulanos 
had already presided over 
the opening ceremony 
of the festival while the 
director himself was be-
hind the decks much later 
for a dj set, right after 
Locomondo’s live perfor-
mance at Warehouse C.

A GREAT START

by Dimitris Fotiadis

and photographs and the second is Beat 

Presser’s display of 50 photographs 

showing Herzog at work during Fitzcarraldo, 

Cobra Verde and Invincible (at MIET bookstore). 

The fine arts students from Athens, 

Thessaloniki and Florina chose Why 

Cinema Now? as a title for their 

presentation of paintings, sculptures, 

drawings, videos and constructions. You 

will find them scattered around town, as 

giant banners at bus stops.

More behind-the-scenes information can be 

found outside the Photography Museum, 

where Dionysis Fotopoulos is already 

exhibiting visual and audio material from 

films he made costumes and settings for, 

while at Yahudi Hamam Marina Grzinic is 

showing more than 40 video art projects 

she created with Aina Smid.

Showtime…
The two retrospectives that started 

yesterday continue today with four films by 

Goran Pascaljevic at Stavros Tornes theatre 

and innumerable films by Werner Herzog, 

with Fitzcarraldo and Nosferatu among them. 

The International Competition programme 

kicks off at Olympion theatre with Calin 

Peter Netzer’s Medal of Honour, followed 

by Viktor Oszkar Nagy’s Father’s Acre. 

Netzer’s world premiere is a bitter drama 

about a 75 year-old Romanian who 

accidentally receives a medal for some 

heroic actions during WW2, which makes 

him re-evaluate his life, while Nagy’s 

international premiere (already awarded 

in Hungary, its country of origin) is a 

minimalistic and sensitive drama about 

the tense relationship between a father and 

his son.

…and time to think
One of the most disturbing and eye-

opening films of recent years will be 

screened at 18.00 today at Tonia Marketaki 

theatre. Louie Psihoyos’ The Cove is a 

documentary turning into an action-

adventure thriller about Japan’s dirty 

secrets regarding dolphin abuse. 

At the same theatre a round table 

discussion on climate change and the 

environment will be held at 13.00, as part 

of the Green Dialogues II project, which 

aims at informing and raising people’s 

awareness on the environmental problems.

Shopping therapy
The 5th annual Agora begins today at 

Warehouse 13. This year we have 128 

films which, together with all the ones 

participating in the competition and 

screening programmes, constitute a 

sizeable body of production from all 

around the world, for potential buyers 

and distributors. The services include 

legal, secretarial and marketing support, 

a Business Lounge, a Sales Corner, 

conference rooms, WiFi connection and 

even “sales meze”, daily meals aiming at 

promoting  business relationships!
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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 
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