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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ του Γρηγόρη Μαυρομάτη

Οι τρομπέτες ήχησαν, τα φώτα 

έσβησαν, η αυλαία της τελετής έναρ-

ξης άνοιξε και η γιορτή του σινεμά 

ξεκίνησε! Μία κάμερα, λίγο πριν την 

έναρξη, στημένη έξω από την αίθουσα 

του Ολύμπιον «μάζευε» υλικό για το 

making off της τελετής, απαθανα-

τίζοντας πλήθος προσωπικοτήτων 

κατά την προσέλευσή τους. Ο κύριος 

Χωραφάς έδειξε σε πόσο καλή διάθεση 

ήταν αστειευόμενος με τον φακό, που 

τόσο του «πάει».

Όλοι τους λαμπεροί και ευδιάθετοι 
έδωσαν το «παρών» σε μία τελετή, η 

οποία συγκέντρωσε θετικότατα σχό-

λια, τόσο για την οργάνωση όσο και 

για το αισθητικό της αποτέλεσμα. Το 

«παρών» έδωσαν, όμως, και στο πάρτι 

που ακολούθησε στην Αποθήκη Γ΄στο 

λιμάνι. 

Dj ο Νίκος Πετρουλάκης, ο οποίος 

«δυνάμωσε» το κέφι και ανέβασε τη 

διάθεση με τις μουσικές επιλογές του 

κυρίως μετά τις 12.00 τα μεσάνυχτα, 

περιμένοντας ευγενικότατα να τελειώ-

σουν όσοι ακόμη έτρωγαν. Με χαλί 

party ήχους, όπως άρμοζε σε μια τέ-

τοια βραδιά, παρέλασε πλήθος κόσμου 

: ο Σπύρος Βούγιας ήρθε από νωρίς, 

απέναντί μου δειπνούσε ο Αμερικανός 

πρόξενος Χόϊτ Γι, πιο πέρα ο Mr Style 

Θοδωρής Κουτσογιανόπουλος, άρτι 

αφιχθείς από Αθήνα…

Δεν ήμουν από αυτούς που έμειναν 

μέχρι το τέλος του πάρτι. Εκτός του 

ότι με περίμενε πρωινό ξύπνημα, 

σκέφτηκα ότι πρέπει να διαχειριστώ 

συνετά τις δυνάμεις μου γιατι οι 

φεστιβαλικές μέρες και οι νύχτες που 

έρχονται, είναι μεγάλες.

Ναι, ξημέρωσε πρωί Σαββάτου. 

Δεύτερη μέρα Φεστιβάλ η σημερινή 

και το λιμάνι είναι ακόμη πιο γεμάτο. 

Ο καιρός είναι ελαφρώς μελαγχολικός. 

Τα γυαλιά ηλίου δεν είναι απαραίτητα. 

Ανεβαίνοντας στον πρώτο όροφο της 

Αποθήκης Γ΄ για να ξανασφετεριστώ 

02ΗΜΕΡΑ

την διαδικτυακή σύνδεση και για να 

αναφωνήσω «ούτε το Παρίσι τέτοιες 

πολυτέλειες»-χα!, παρατηρώ τον 

άπειρο κόσμο να πίνει τον πρωινό του 

καφέ. 

Με την περιφερεική μου όραση 

αντιλαμβάνομαι τον Ηλία Φραγούλη 

έξω από το Γραφείο Τύπου. Ο Ηλίας 

Φραγκούλης είναι στη Θεσσαλονίκη, 

μεταξύ άλλων και για το πάρτι της Πέ-

μπτης 20.11 όπου θα παίξει μουσική!

Τώρα που είπα πάρτι και μουσική, 

να θυμηθώ να πάω την Κυριακή το 

βράδυ στις 22.00 στο Green Party 

στην Αποθήκη Γ΄. Όχι μόνο ελέω της 

οικολογικής μου συνείδησης, αλλά 

και γιατί dj θα είναι η Θεσσαλονικιά 

Ελευθερία Ιωαννίδου.

Στο καφέ της Αποθήκης Γ΄ συναντώ 

επίσης τον Florian (21 ετών) και την  

Emma (27 ετών). Δύο συμπαθέστα-

τους γάλλους εθελοντές από το πρό-

γραμμα «Παιδιά εν δράσει» και κα-

θόμαστε να τα πούμε. Είναι η πρώτη 

τους φορά στην Θεσσαλονίκη και είναι 

η πρώτη τους φορά στην Ελλάδα. 

Μού λένε πως τους έκανε εντύπωση 

ότι όλοι συζητούν με όλους, ότι όλοι 

είναι μια μεγάλη παρέα. Ο Florian 

(καταγωγή από Μασσαλία), μάλιστα, 

έχοντας την εμπειρία της εργασίας και 

στο αστραφτερό Φεστιβάλ των Καννών 

για πέντε χρόνια, υπογράμμισε τη 

ζεστή ατμόσφαιρα που επικρατεί στο 

δικό μας Φεστιβάλ και το φιλικό κλίμα 

ως διάχυτη ambience!

Στην όμορφη τούτη περιρρέουσα 

ατμόσφαιρα συντελούν και οι αφίξεις 

των προσκεκλημένων του Φεστιβάλ. 

Ω ναι, οι προσκεκλημένοι μας κατα-

φθάνουν συνεχώς και δείχνουν άμεσο 

ενδιαφέρον για την πόλη μας! Είναι 

θελκτική, πώς να το κάνουμε! 

Απ’ό,τι μαθαίνω, ο Jakob Cedergren 

ανυπομονούσε να βρεθεί στους χώρους 

του Φεστιβάλ, ενώ η Anna Boden, μία 

από τις συγγραφείς του επιτυχημένου 

Half Nelson και σκηνοθέτης του Sugar 

προμηθεύτηκε χάρτη για να ικανοποι-

ήσει την εξερευνητική της διάθεση για 

την πόλη της Θεσσαλονίκης.

Με χαλαρή διάθεση και ο Αλέξης 
Τσίπρας, άρτι αφιχθείς στο Φεστιβάλ. 

Καθώς έφευγα από το λιμάνι, είδα ένα 

τσούρμο κορίτσια να μαζεύονται γύρω 

του με ενθουσιασμό.

Η πόλη και ο κόσμος της αγαπάνε 

το Φεστιβάλ. Αυτό είναι σίγουρο. Το 

επιβεβαίωσα ακόμη μία φορά, μιλώ-

ντας με τους ανθρώπους του Βραβείου 

Κοινού που δήλωσαν ενθουσιασμένοι 

για την αξιοσημείωτη συμμετοχή του 

κοινού στην ψηφοφορία. Δεν παρα-

κολουθούν, δηλαδή, μονάχα ταινίες 

αλλά κινητοποιούνται για να στηρί-

ξουν την αγαπημένη τους, αυτή που 

τους εντυπωσίασε! Και όλη αυτή η 

διαδικασία εντυπωσιάζει εμένα!



ΦΕΣΤΙΒΑΛ
Επιμέλεια: Βαρβάρα Μπασδέκη

Μάικλ Οντάτζε – Καναδάς
Ο πρόεδρος της φετινής κριτικής επιτρο-

πής, Μάικλ Οντάτζε, είναι ένας από τους 

σπουδαιότερους σύγχρονους συγγραφείς. 

Έχοντας στο ενεργητικό του μυθιστορήμα-

τα όπως Ο Άγγλος ασθενής, παρουσιάζει ένα 

πλούσιο συγγραφικό έργο το οποίο περι-

λαμβάνει αυτοβιογραφικά βιβλία, ποιητικά 

έργα και σενάρια. Ο ίδιος είναι ένα κράμα 

διαφορετικών πολιτισμών. Γεννήθηκε στη 

Σρι Λάνκα, πήγε σχολείο στην Αγγλία και 

στη συνέχεια μετακόμισε στον Καναδά. 

Έχει βραβευτεί πολλές φορές για τα βιβλία 

του. Τελευταίο παράδειγμα; Το μυθιστόρη-

μα Divisadero που κυκλοφόρησε το 2007, για 

το οποίο κέρδισε το «Governor – General’s 

Award.»

Ντέιβιντ Ρόμπινσον  – Μ. Βρετανία
Συγγραφέας, ιστορικός και κριτικός κινημα-

τογράφου, ο Ντέιβιντ Ρόμπινσον είναι από 

το 1997 διευθυντής του «Pordenone Silent 

Film Festival» που πραγματοποιείται στην 

Ιταλία κάθε Οκτώβριο. Διετέλεσε διευθυ-

ντής στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογρά-

φου του Εδιμβούργου κι εργάστηκε ως 

κριτικός κινηματογράφου στους «Financial 

Times» και στους «Times» του Λονδίνου. 

Παράλληλα, έγινε ευρύτερα γνωστός όταν 

συνυπέγραψε μαζί με τον Τσάρλι Τσάπλιν 

τη βιογραφία του δεύτερου στο βιβλίο 

Chaplin, His Life and Art, το οποίο μεταφέρθη-

κε στον κινηματογράφο το 1992 από τον σερ 

Ρίτσαρντ Ατένμπορο. 

Ντιάμπλο Κόντι  – Η.Π.Α.
Το σενάριο της πρώτης της ταινίας Juno 

κέρδισε συνολικά 18 βραβεία (μεταξύ αυτών 

το Όσκαρ Καλύτερου Πρωτότυπου Σεναρί-

ου και το BAFTA Πρωτότυπου Σεναρίου). 

Η Ντιάμπλο Κόντι παρουσιάζει ένα πολύ 

ενδιαφέρον βιογραφικό: στην ηλικία των 

24 ετών, έγραψε ένα αυτοβιογραφικό βι-

βλίο για την εμπειρία της ως χορεύτρια σε 

νυχτερινό κέντρο και απέσπασε εξαιρετικές 

κριτικές. Πρόσφατα έγραψε το σενάριο και 

συμμετείχε στην παραγωγή της τηλεοπτικής 

σειράς The United States of Tara, βασισμένης 

σε μια ιδέα του Steven Spielberg. 

Το επόμενο σενάριό της είναι για την ταινία 

τρόμου Jennifer’s Body, η οποία αναμένεται 

να βγει στις αίθουσες την άνοιξη του 2009. 

Λίτα Στάντιτς – Αργεντινή
Έχει κάνει την παραγωγή πολλών ταινιών 

και σήμερα θεωρείται σημαντική μορφή 

του Νέου Αργεντίνικου Κινηματογράφου. 

Η Λίτα Στάντιτς τιμήθηκε το 2003 με το 

βραβείο PRINCE CLAUS Award από το 

ίδρυμα «Prince Claus Foundation» της 

Ολλανδίας. Επίσης, διετέλεσε Πρόεδρος 

του «Argentinean Chamber of the Film 

Industry» (1986-2001), ενώ έχει βραβευτεί 

πολλές φορές για τη συνεισφορά της στον 

κινηματογράφο. Το 2008, μαζί με τους 

Fernando Solanas και τον Fernando Birri, 

τιμήθηκε από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου 

της Guadalajara. Σήμερα, εκτός από το 

έργο της στην παραγωγή ταινιών, παραδίδει 

σεμινάρια σε σχολές κινηματογράφου στην 

Αργεντινή και τη Βαρκελώνη. 

Γιεσίμ Ουστάογλου – Τουρκία
Η σκηνοθέτιδα Γιεσίμ Ουστάογλου έγινε διε-

θνώς γνωστή με την ταινία της Journey to 

the sun (1999), η οποία κέρδισε το βραβείο 

Peace Prize στο Φεστιβάλ Κινηματογρά-

φου του Βερολίνου και πολλά βραβεία στο  

Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κωνσταντι-

νούπολης. Η ταινία της Waiting for the clouds, 

το σενάριο της οποίας υπογράφει η ίδια 

μαζί με τον Πέτρο Μάρκαρη, τιμήθηκε με 

το βραβείο NHK Sundance –International 

Filmmaker’s award το 2003. Στο 49ο 

Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης 

έχετε την ευκαιρία να δείτε την τελευταία 

της δουλειά, Pandora’s Box, η οποία προβάλ-

λεται στο τμήμα Ματιές στα Βαλκάνια και 

απέσπασε το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας 

στο 56ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαν 

Σεμπαστιάν.

Εμιλί Ντεκέν – Βέλγιο
Η 27χρονη ηθοποιός Εμιλί Ντεκέν κέρδισε 

το 1999 το Βραβείο Καλύτερης Ηθοποιού 

στο Φεστιβάλ των Καννών για την ερμηνεία 

της στη βραβευμένη με Χρυσό Φοίνικα ται-

νία Ροζέτα των Ζαν-Πιέρ και Λυκ Νταρντέν. 

Ευρύτερα γνωστή έγινε μετά τη συμμετοχή 

της στην ταινία Η αδελφότητα των λύκων του 

Κριστόφ Γκάνς. Μεταξύ άλλων, έχει συνερ-

γαστεί με τους Laurent Vinas-Raymont, 

Marc Fitoussi, Jean-Daniel Verhaeghe ενώ 

το 2008 συνεργάστηκε με τον Αντρέ Τεσινέ 

στη νέα του ταινία La fille du Rem.

Διονύσης Σαββόπουλος – Ελλάδα 

Εγκατέλειψε το 1963 τις νομικές του 

σπουδές χάριν της τέχνης και, απ’ ό,τι 

φάνηκε, δεν έπραξε λάθος. Γεννημένος 

στη Θεσσαλονίκη το 1944, ο τραγουδοποιός 

Διονύσης Σαββόπουλος έχει εκδώσει 14 κύ-

κλους τραγουδιών σε δίσκους βινυλίου και 

ακτίνας και ζωντανές ηχογραφήσεις πέντε 

συναυλιών και εμφανίσεων του. Έγραψε 

μουσική για τα θέατρα της Αθήνας και της 

Επιδαύρου, αλλά και για τον κινηματογρά-

φο. Το 1976 μάλιστα τιμήθηκε με βραβείο 

μουσικής για την ταινία Happy Day, το οποίο 

αρνήθηκε να παραλάβει. Εξέδωσε πέντε 

βιβλία με στίχους και κείμενά του, ενώ το 

Δεκέμβριο του 2003 κυκλοφόρησε επιτομή 

του συνόλου των στίχων του και δύο βιβλία 

αφιερωμένα στη ζωή και το έργο του.

Είναι πρόσωπα καταξιωμένα στην τέχνη τους και μερικές 
από τις πιο σημαντικές προσωπικότητες του παγκόσμιου 
κινηματογράφου. Το πλούσιο βιογραφικό τους περιλαμ-
βάνει εξαιρετικές δημιουργίες και πολυάριθμες διακρίσεις 
στο χώρο. Μικρή γνωριμία με τον Πρόεδρο και τα μέλη της 
φετινής Κριτικής Επιτροπής που καλείται να αποφασίσει 
για τα βραβεία του Διεθνούς Διαγωνιστικού Τμήματος. 

ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
της Κύας Τζήμου    

Είστε μια επιτυχημένη ηθοποιός. Πώς 
αποφασίσατε να στραφείτε στη σκηνοθε-
σία και πως μάθατε να κάνετε σινεμά;
Δεν θυμάμαι καν πότε ο σπόρος αυτής της 

ταινίας ρίζωσε μέσα μου. Είχε να κάνει με 

ιστορίες βίας που ολοένα αυξάνονταν στις 

εφημερίδες. Είχε να κάνει με συζητήσεις 

σχετικά με την ταυτότητα και την έννοια 

του «άλλου», που σύντομα θα μετατραπεί 

σε επιχείρημα πόλωσης των ανθρώπων. 

Πολύ πιθανόν να οφείλεται στο ότι μεγα-

λώνεις σε ένα φιλελεύθερο και κοσμικό 

περιβάλλον και σταδιακά βρίσκεσαι στον 

αληθινό κόσμο, εν μέσω προκαταλήψεων 

και θεμάτων που κάνουν τους ανθρώπους 

να αισθάνονται μόνοι και αποξενωμένοι. 

Η θλίψη, η οργή, η ανικανότητα αυξάνο-

νται, όπως και η συγκλονιστική επιθυμία 

να μοιραστείς όλες αυτές τις ιστορίες με 

μια μεγαλύτερη ομάδα ανθρώπων. Χρειαζό-

μουν αυτήν την κάθαρση. Eίχα την τύχη να 

εργαστώ με ανθρώπους και για ανθρώπους 

των οποίων οι φωνές και οι αγώνες συχνά 

δεν εισακούγονται. Ως ακτιβίστρια υπέρ 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κατά τη δι-

άρκεια των ετών εκτέθηκα σε διαφορετικές 

εμπειρίες και συναισθήματα που βιώνουν 

άνθρωποι μετά από ένα επεισόδιο βίας. Με 

πολλούς τρόπους, το Firaaq είναι η αντανά-

κλαση όλων αυτών των ιστοριών. Για μένα, 

η σκηνοθεσία αυτής της ταινίας ήταν μια 

φυσική εξέλιξη, ως μια πιο ολιστική εμπει-

ρία. Με μικρές ή μεγάλες προκλήσεις, λόγω 

των εκατοντάδων παραγόντων που πρέπει 

να αντιμετωπιστούν. Μαθαίνεις να αφήνεις 

το «εγώ» σου, αφού χρίζεσαι «γονιός» για 

100 άτομα στο πλατό. 

Πόσο δύσκολη είναι η διανομή μιας ταινί-
ας εκτός Bollywood; 
Όπως και παντού στον κόσμο, η διανομή 

του ανεξάρτητου σινεμά δεν είναι εύκολος 

στόχος. Η παγκόσμια αγορά για σοβαρές 

ρεαλιστικές ταινίες συρρικνώνεται. Οι feel-

good μπολιγουντιανές ταινίες είναι ψυχαγω-

γικές, αντίθετα από αυτές που «ενοχλούν». 

Ευτυχώς όμως, οι ταινίες που έχουν κάτι να 

πουν, κάνουν αισθητή την παρουσία τους. 

Είμαι τυχερή που οι παραγωγοί μου είναι 

επίσης και διανομείς στην Ινδία κι έτσι η 

ταινία μου θα βγει κανονικά στις αίθουσες 

για το πλατύ κοινό. Στη διεθνή διανομή, 

μας έχει αναλάβει μια εταιρία με έδρα το 

Παρίσι.

Υπηρετώντας ένα στρατευμένο κοινωνικό σινεμά, η διεθνώς αναγνω-
ρισμένη ηθοποιός Ναντίτα Ντας παραδίδει το σκηνοθετικό ντεμπούτο 
της, μια συρραφή ανθρώπινων αφηγήσεων που καταδεικνύουν τον 
παραλογισμό της ανεξέλεγκτης βίας. Με κοινωνικές σπουδές και δράση 
υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η πολύγλωσση Ινδή σκηνοθέτιδα 
εξακολουθεί να δίνει διαλέξεις σε πανεπιστήμια και κοινωνικά φόρουμ 
σε ολόκληρο τον κόσμο.

ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ
                ΟΙ ΣΚΗΝΟΘΕΤΕΣ ΜΙΛΟΥΝ
                ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΛΑΝΟ

ΑΠΟΧΩΡΙΣΜΟΣ / FIRAAQ

NANDITA DAS
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Πως εμπνευστήκατε το σενάριο της ταινίας;
Η ταινία προέκυψε από μία μικρού μήκους 

που είχα κάνει στη Γερμανία, η οποία δια-

πραγματευόταν την ιστορία ενός ζευγαριού 

πριν το γάμο. Στο Without είχα τη διάθεση να 

πάω αυτή την ιστορία λίγο πιο μακριά. Αυτό 

που ήθελα να δείξω είναι ότι εφόσον ζούμε 

σε μία εποχή ανασφάλειας, οι διαπροσωπι-

κές σχέσεις είναι το τελευταίο μας κράτημα. 

Η ταινία κατακρίνει ακριβώς αυτό: ότι δεν 

μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε πόσο ση-

μαντικό πράγμα είναι οι ανθρώπινες σχέσεις. 

Έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε τις σχέσεις 

μας απλώς ως μία σύμβαση και όχι ως μια 

κοινή πορεία.

Στην ταινία, ο στόχος της κοινωνικής 
ανέλιξης και αναγνώρισης αναδεικνύεται 
ως κεντρικός. Θεωρείτε ότι υπάρχουν άν-
θρωποι που καθορίζουν όλη τους τη ζωή 
με γνώμονα την κοινωνική καταξίωση;
Το ζευγάρι στην ταινία δεν έχει συνειδητο-

ποιήσει πόση σημασία έχει να είναι καλά οι 

δυό τους. Κατά κάποιο τρόπο, εναποθέτουν 

όλες τις ελπίδες τους έξω από αυτούς. Οι 

άνθρωποι πολλές φορές ασχολούνται με 

πράγματα έξω από τη σχέση τους γιατί δε 

θέλουν να αντιμετωπίσουν μία πραγματικό-

τητα. Η λύση είναι ο καθένας να τα βρει με 

τον εαυτό του και μετά με τους άλλους και 

όχι να φορτώνει στους άλλους αυτά που δεν 

μπορεί να κάνει ο ίδιος. Όταν όμως κάποιος 

θέλει να αντιμετωπίσει τα πράγματα όπως 

είναι, υπάρχει ελπίδα.    

Πως νιώθετε για τη συμμετοχή της ταινίας 
σας στο Διεθνές Διαγωνιστικό; 
Είναι πολύ ευχάριστο για έναν νέο δημιουργό 

να συμμετέχει σε ένα διαγωνιστικό πρό-

γραμμα. Δεν θα έλεγα ότι έχω άγχος, καθώς 

η ταινία με ικανοποιεί πλήρως. Πιστεύω 

ότι είναι μία πολύ καλή συλλογική δουλειά. 

Φυσικά, κάθε τυπική αναγνώριση για το έργο 

κάποιου είναι πάντα ευπρόσδεκτη και σου 

δίνει κουράγιο για να συνεχίσεις.

Στην ταινία του Αλέξανδρου Αβρανά, ένα ζευγάρι και ο οκτάχρονος γιος 
τους ανοίγονται στην παρατήρησή μας. Ο άντρας, γύρω στα 35, εργάζε-
ται ως φοροτεχνικός σε μία εταιρεία εισαγωγών-εξαγωγών. Η 30χρονη 
γυναίκα του έχει αναλάβει την φροντίδα του παιδιού τους και του σπι-
τιού. Μία «επικίνδυνη» προαγωγή όμως στον εργασιακό χώρο του συ-
ζύγου, πυροδοτεί τις προσδοκίες για κοινωνική ανέλιξη και οικονομική 
αναβάθμιση της ζωής τους και οδηγεί σε απρόβλεπτες συνέπειες.

WITHOUT

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΒΡΑΝΑΣ



Πως έγινε η επιλογή των προσώπων, οι 
μαρτυρίες των οποίων ξεδιπλώνονται στην 
ταινία;
Η.Γ.: Βασικός γνώμονας στην επιλογή των 

προσώπων ήταν κατά πρώτο λόγο η αμεσό-

τητά τους μπροστά στον κινηματογραφικό 

φακό και στη συνέχεια η αντιπροσωπευτι-

κότητά τους, καθώς αποτελούν χαρακτη-

ριστικές περιπτώσεις κρατουμένων της 

Μακρονήσου. Ένας πολιτικός εξόριστος, 

ο Ηλίας Στάβερης που δεν υπέγραψε παρά 

τα βασανιστήρια, ένας φαντάρος, ο Τάσος 

Ζωγράφος που παραδέχεται ότι υπέγραψε 

δήλωση μετανοίας (κάτι που δεν δημο-

σιοποιείται εύκολα) και μια γυναίκα που 

μεταφέρει τη δική της μοναδική εμπειρία, 

ιδιαίτερα όταν αυτή είναι η ποιητική φύση 

της Αλέκας Παΐζη. Αυτοί αποτέλεσαν τα τρία 

βασικά πρόσωπα που ακολουθούμε από την 

αρχή μέχρι το τέλος.

Ε.Κ.: Παράλληλα, επικουρικές αλλά ιδιαί-

τερα σημαντικές μαρτυρίες είναι αυτές του 

Γιώργου Φαρσακίδη, από τους πιο σκληρά 

βασανισμένους εξόριστους που κατέγραψε 

στα χαρακτικά του την φρίκη της Μακρονή-

σου καθώς και του Λάζαρου Κυρίτση, ενός 

από τους τελευταίους αυτόπτες μάρτυρες 

των αιματηρών γεγονότων, που οδήγησαν 

στην εκτέλεση περισσότερους από τριακό-

σιους ανθρώπους. Επίσης, οι μαρτυρίες των 

μόνιμων κατοίκων του νησιού αποκάλυψαν 

μια διάσταση εντελώς άγνωστη μέχρι τώρα 

και την ίδια στιγμή βαθύτατα ανθρώπινη. 

Κατά την άποψή σας, ποιο είναι το νόημα 
αυτού του ντοκιμαντέρ, σε μια εποχή 
που οι νέοι άνθρωποι δεν έζησαν καν τη 
δικτατορία;
Η.Γ.: Είναι αυτονόητο ότι μας ενδιαφέρει το 

νεότερο κοινό και ιδιαίτερα εκείνο που δεν 

γνωρίζει ούτε καν την δικτατορία. Διότι ειδι-

κά οι νεότεροι θα διαπιστώσουν ότι στη Μα-

κρόνησο ενυπάρχει η δικτατορία και ότι το 

νήμα φθάνει μέχρι σήμερα, καθώς ανιχνεύει 

τον ανθρώπινο διχασμό και τη φρίκη. Ακόμη 

όμως κι αν καταφέρουμε να απευθυνθούμε 

σε ένα και μόνο θεατή, θα έχουμε επιτύχει. 

Και πάνω από όλα, θα έχουμε δημιουργήσει 

μια βάση που θα δώσει τη σκυτάλη σε νεό-

τερους κινηματογραφιστές ή ερευνητές που 

ίσως θελήσουν να ασχοληθούν στο μέλλον με 

ακόμη πιο αντικειμενική προσέγγιση.

Ο Ηλίας Γιαννακάκης και η Εύη Καραμπάτσου υπογράφουν ένα ιστορι-
κό ντοκιμαντέρ για την ιδεολογική αναμόρφωση των κομμουνιστών που 
επιχειρήθηκε στην περίοδο 1947-52 στο ερημονήσι της Μακρονήσου, 
όπου περισσότεροι από 100.000 άνθρωποι υπέφεραν στο «Εθνικό Ανα-
μορφωτήριο».

ΜΑΚΡΌΝΗΣΟΣ
ΕΥΗ ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ

ΗΛΙΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
ΟΙ ΣΚΗΝΟΘΕΤΕΣ ΜΙΛΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΛΑΝΟ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
του Βαγγέλη Ρητά
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Η ταινία σας διαπραγματεύεται το ζήτημα 
της μετανάστευσης. Πως πήρατε την από-
φαση να ασχοληθείτε με αυτό το θέμα;
Οι άνθρωποι, αν και δεν είναι δέντρα φυ-

τρωμένα σ’ ένα τόπο, ξεριζώνονται. Και αυ-

τός ο ανθρώπινος ξεριζωμός εμπεριέχει όλα 

τα στοιχεία ενός  παγκόσμιου πολιτιστικού 

δράματος. Τα κίνητρα, η δράση και η πλοκή 

για την επιβίωση φτιάχνουν από μόνα τους 

ιστορίες που δε θα δούμε ποτέ στους κινη-

ματογράφους. Όσο λοιπόν κι αν το ζήτημα 

της μετανάστευσης θεωρείται κορεσμένο, 

στην πραγματικότητα είναι ένα θέμα ανεξά-

ντλητο. Γιατί στην ουσία, το αντικείμενο δεν 

είναι μόνο ο μετανάστης, αλλά και αυτός 

που τον υποδέχεται.

Τι πιστεύετε ότι είναι αυτό που κάνει 
τους ανθρώπους να φοβούνται τον Άλλον, 
τον διαφορετικό, και τελικά να γίνονται 
ρατσιστές;
Ο ρατσισμός μοιάζει με νόσο. Και δυστυχώς, 

είναι νόσος μεταδοτική. Την έχουμε δει να 

εξαπλώνεται ραγδαία αφήνοντας πίσω της 

θάνατο και συντρίμμια. Ο φόβος για τον Άλ-

λον, τον διαφορετικό, ευνοεί καταφανώς την 

εκδήλωση αυτής της νόσου. Αλλά υπάρχει 

φάρμακο. Μελετάμε το άγνωστο, γνωρίζου-

με το ξένο, μαθαίνουμε από το διαφορετικό. 

Μόνο έτσι καταπολεμάμε τον φόβο. Αν 

οι κοινωνίες δεν λάβουν αυτή την αγωγή, 

δυστυχώς θα νοσήσουν.

Το ότι ο Χάρης είναι τελικά το θύμα της 
ιστορίας, κρύβει κάποιο συμβολισμό; 
Δεν υπάρχει συμβολισμός. Ο Χάρης, μοιάζει 

με τον «γιατρό χωρίς σύνορα», που πεθαίνει 

από τη μόλυνση που προσπαθεί να θεραπεύ-

σει. Είναι η παράπλευρη απώλεια ενός νο-

σοκόμου του Ερυθρού Σταυρού σε μία μάχη. 

Ο χαμός του μοιάζει με απρόβλεπτη θυσία 

που αφυπνίζει τους άλλους, κατευνάζει την 

αγριότητα, ξεγυμνώνει το μίσος και φωτίζει 

μια γωνίτσα επίγνωσης σε έναν μισαλλόδοξο 

ταραγμένο κόσμο.

Εν όψει της Ανάστασης, μια ομάδα Αθηναίων μεταφέρουν πυροτεχνήμα-
τα σε ένα απομακρυσμένο χωριό. Καθ΄ οδόν, το φορτηγάκι τους παθαίνει 
βλάβη σ’ έναν ορεινό οικισμό. Ενώ περιμένουν την οδική βοήθεια, τους 
προσεγγίσει ο Αλβανός Λουάν. Ο Λουάν θα βρεθεί αντιμέτωπος με τους 
κατοίκους, και η παλιά έχθρα θα αναζωπυρωθεί. Μια ευαίσθητη ταινία 
για το παγκόσμιο δράμα της μετανάστευσης και τη νόσο του ρατσισμού, 
από τον σκηνοθέτη Βασίλη Ντούρο.

ΤΟ ΒΟΥΝΟ ΜΠΡΟΣΤΑ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΝΤΟΥΡΟΣ
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Το Γαμήλιο πάρτι είναι μία πολυπρόσωπη 
κωμωδία καταστάσεων που συνεπαίρνει 
τον θεατή. Τα γυρίσματα της ταινίας ήταν 
για εσάς εξίσου απολαυστικά όσο είναι το 
αποτέλεσμα για τον θεατή;
 Και ναι και όχι. Σε κάθε ταινία υπάρχουν οι 

ωραίες και οι δύσκολες στιγμές. Η παρα-

γωγή μίας ταινίας είναι τόσο δύσκολη και 

τεχνική διαδικασία, που θα μπορούσε να 

σου στερήσει τη χαρά της δημιουργίας. 

Όμως εμείς ξέραμε πως να μείνουμε ενωμέ-

νοι, να δουλεύουμε σκληρά και παράλληλα 

να περνάμε καλά. Ο σκηνοθέτης βέβαια, 

είναι αυτός που επωμίζεται την πιο σκληρή 

δουλειά. 

Μαζί με την Ιφιγένεια Κοτσώνη, δουλέψα-
τε επί πέντε χρόνια προετοιμάζοντας την 
ταινία. Θα χαρακτηρίζατε τον εαυτό σας  
τελειομανή;

Σε γενικές γραμμές είμαι τελειομανής. Επί 

πέντε χρόνια συζητούσαμε για το πως και 

που θα γυρίζαμε την ταινία. Άλλωστε, ως 

Παρθένοι στο ζώδιο, είμαστε λεπτολόγοι και 

θέλαμε να είμαστε σίγουρες ότι θα είχαμε 

δίπλα μας τους καταλληλότερους ανθρώπους 

για να κάνουμε αυτή την ταινία πραγματι-

κότητα. Βέβαια, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι 

εγώ ζω στο Λος Άντζελες ενώ η Ιφιγένεια ζει 

στην Ελλάδα, επομένως ήταν δύσκολο να 

οργανωθούμε. 

Τι ήταν αυτό που σας ώθησε να γυρίσετε 
μία ταινία στην Ελλάδα; 
Είμαι μία Ελληνίδα από το Μπρούκλιν. Και 

οι δύο μου γονείς γεννήθηκαν στην Ελλάδα 

κι εγώ μεγάλωσα λατρεύοντας την ελληνική 

κουλτούρα. Έχω δουλέψει σε ταινίες σε όλα 

τα μέρη του κόσμου, και σας λέω ότι η Ελλά-

δα είναι ένας από τους καλύτερους τόπους 

για να γυρίσει κανείς μία ταινία. Υπάρχουν 

τόσα όμορφα μέρη σε αυτή τη χώρα και οι 

άνθρωποι είναι απίστευτοι. Και όπως λέγε-

ται: όλα επιστρέφουν πίσω στην Ελλάδα. Ως 

σκηνοθέτης, οφείλω να πω ότι οι καλύτερες 

ιστορίες στον κόσμο έχουν έρθει από την 

Ελλάδα και είμαι περήφανη γι’ αυτό.

Έχετε δουλέψει ως βοηθός παραγωγού σε 
κάποιες από τις μεγαλύτερες εμπορικές 
επιτυχίες όπως το Matrix. Τι έχετε αποκο-
μίσει από αυτή σας την εμπειρία;
Έχω μάθει να σέβομαι ιδιαίτερα αυτή τη 

δουλειά και νιώθω ευλογημένη που έφτασα 

να κάθομαι στην καρέκλα του σκηνοθέτη. 

Επίσης έμαθα να κρατάω πάντα το μυαλό 

μου ανοιχτό και να παλεύω για το όνειρό 

μου μέχρι τέλους. 

Ο Ηλίας και η Μαρία φτάνουν στην 
Κρήτη για να παντρευτούν. Όλοι οι 
συγγενείς και φίλοι είναι εκεί και 
ετοιμάζονται να το γιορτάσουν. 
Όμως ένα φαινομενικά ασήμαντο 
τυπογραφικό λάθος στο προσκλη-
τήριο, θα τους βάλει όλους σε πε-
ριπέτειες. Μια κωμωδία καταστά-
σεων από την Ελληνοαμερικανίδα 
σκηνοθέτιδα Χριστίνα Κρόκος.

ΓΑΜΗΛΙΟ ΠΑΡΤΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΡΟΚΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
ΟΙ ΣΚΗΝΟΘΕΤΕΣ ΜΙΛΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΛΑΝΟ

Πως εμπνευστήκατε το σενάριο της 
ταινίας;
Η ιδέα ενός σεναρίου μπορεί να μου έρθει 

και στο φανάρι που θα περιμένω να περάσω 

απέναντι. Δύσκολα μου έρχεται όταν έχω 

ήδη περάσει. Εκεί έχω ηρεμήσει. Έχω πάρει 

το δρόμο μου… Η αλήθεια είναι ότι μία κί-

νηση, μία έκφραση ενός ανθρώπου μπορεί 

να δώσει μία σπουδαία ιδέα. Από κει και 

πέρα όμως, αρχίζει ο αγώνας συγγραφής 

του σεναρίου. Το «φανάρι» που είπα στην 

αρχή, δεν ήταν τυχαίο. Ήθελα να κάνω μία 

ταινία σε έναν όμορφο και ήσυχο τόπο. Τι 

καλύτερο από ένα μικρό νησί. Πήρα λοιπόν 

πέντε πρόσωπα που ζούσαν σε μεγάλες 

πόλεις και τα τοποθέτησα στη Σίφνο, σε 

μία ιστορία που θα μπορούσε να συμβεί 

οπουδήποτε. Μία ιστορία που έχει ενδια-

φέρον στην εξέλιξή της, με συναισθήματα, 

ανατροπή και πάνω απ’ όλα χιούμορ.

Θα χαρακτηρίζατε την ταινία ως μία 
κωμωδία καταστάσεων ή ως μία ερωτική 
κωμωδία μυστηρίου;
Την χαρακτηρίζω ως ερωτική κωμωδία 

μυστηρίου καθ’ ότι συγκεντρώνει όλα αυτά 

τα στοιχεία. Γιατί τα συγκεντρώνει; Πολύ 

απλά, για να έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον 

στη αφήγηση και να είναι πιο αληθινή. Η 

ζωή μας, δεν τα έχει όλα αυτά μαζί; Το 

καθένα μόνο του, κάποια στιγμή γίνεται 

βαρετό και κουραστικό. Χάνει την αξία του. 

Συνδυασμός λοιπόν για να υπάρχει ενδια-

φέρον. 

Ποιο είναι για εσάς το στοιχείο - κλειδί 
που ξεχωρίζει μία καλή ταινία από τις 
άλλες;
Μία καλή ταινία είναι αυτή που παίρνει 

μαζί της τον θεατή, τον συγκινεί και όταν 

βγει από την αίθουσα την σκέφτεται ακόμα. 

Οι καλές ταινίες φαίνονται με την πρώτη 

ματιά και δεν έχουν ανάγκη αναλύσεων, 

ενώ είναι άλλες (λίγες) που δικαιώνονται σε 

βάθος χρόνου. Όπως και να ‘χει πάντως, τα 

πολλά εισιτήρια δεν είναι πάντα απόδειξη 

ότι μία ταινία είναι καλή.

Ο Πασχάλης ετοιμάζεται να αναχωρήσει για τη Μήλο, όπου και ενδέχε-
ται να παντρευτεί την αγαπημένη του Ανθούλα. Κατά λάθος όμως, θα 
επιβιβαστεί στο πλοίο για τη Σίφνο, γεγονός που τον βάζει σε περιπέτει-
ες... Ο Νίκος Ζαπατίνας υπογράφει μια κωμωδία καταστάσεων γεμάτη 
χιούμορ, μυστήριο και ανατροπές.

ΤΟ ΦΙΛΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

ΝΙΚΟΣ ΖΑΠΑΤΙΝΑΣ
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Ποιος ήταν ο στόχος σας όταν ξεκινήσα-
τε τη δημιουργία μιας ταινίας για έναν 
από τους σπουδαιότερους συνθέτες στην 
ιστορία της ελληνικής μουσικής; Τι νέο 
φιλοδοξούσατε να προσθέσετε;
Είναι η πρώτη φορά που αποτυπώνεται με 

τη μορφή ταινίας ντοκιμαντέρ μεγάλου 

μήκους, μια προσέγγιση της προσωπικότη-

τας και της καλλιτεχνικής ιδιοσυγκρασίας 

του Μάνου Χατζιδάκι. Ο Μάνος Χατζιδάκις 

χάριζε, απλόχερα μουσική, ιδέες, ένταση 

και βαθιά ευαισθησία για την ανθρώπι-

νη ψυχή και την ελληνικότητα. Η ταινία 

δημιουργήθηκε ως αφιέρωμα σ’ αυτόν τον 

σπουδαίο άνθρωπο, που με το τραγούδι  και 

τη μουσική ανέδειξε παγκόσμια τους ελλη-

νικούς ρυθμούς και τις μελωδικές ρίζες και 

προσπάθησε, μέσω της μουσικής και των 

στίχων, να δείξει το δρόμο προς την προ-

σωπική ελευθερία και την ηθική ανάταση. 

Μέσα από αυτό το μεγάλο ταξίδι στις ιδι-

αίτερες πτυχές και ευαισθησίες του Μάνου 

Χατζιδάκι, ίσως να νιώσουμε την πρόκληση 

να επανεξετάσουμε την προσωπική μας 

αλλά και την συλλογική μας, πολιτιστική 

ταυτότητα. Τη σχέση μας με τις ρίζες και 

τον πολιτισμό μας. Να επαναπροσδιορίσου-

με και να επανεκτιμήσουμε το στίγμα μας.

Μετά το τέλος της ταινίας, κατά πόσο πι-
στεύετε ότι η προσωπική ζωή ενός καλλιτέ-
χνη, και ειδικότερα του Μάνου Χατζιδάκι, 
αποτυπώνεται τελικά στο έργο του;

Ο Δημήτρης Βερνίκος υπογράφει ένα ντοκιμαντέρ - αφιέρωμα στη ζωή και 
το έργο του Μάνου Χατζιδάκι, με ιδιαίτερο σημείο αναφοράς τον τρόπο με 
τον οποίο ο σπουδαίος συνθέτης χειρίστηκε την τεράστια επιτυχία μετά το 
βραβείο Όσκαρ για τα Παιδιά του Πειραιά.

ΜΑΝΟΣ ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ – ΕΙΔΩΛΟ ΣΤΟΝ ΚΑΘΡΕΦΤΗ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΕΡΝΙΚΟΣ

Η ζωή του καλλιτέχνη είναι πάντα αναπό-

σπαστο κομμάτι του έργου του. Ο καλλιτέ-

χνης εμπεριέχεται στο έργο του. Με διαφο-

ρετική μορφή κάθε φορά. Στην περίπτωση 

του Μάνου Χατζιδάκι, κάθε στιγμή της 

ζωής του, από τα πρώτα νεανικά του χρόνια 

μέχρι και το τέλος, έχει περάσει στη μου-

σική του και ζει μαζί μ’ αυτήν. Σε κάποιο 

σημείο της ταινίας, ο Μάνος λέει: «…όλα 

αποφάσισα να τα γυρίζω σε μουσική…». 

Απορροφούσε τον εξωτερικό κόσμο, τον 

έκανε δικό του και τον χάριζε ξανά στους 

ανθρώπους μέσα από τους μουσικούς του 

μύθους. Όταν ταυτιστούμε με το μουσικό 

μύθο του κάθε έργου, νιώθουμε το κρυμμέ-

νο του μυστικό, ανακαλύπτουμε την μορφή 

του Μάνου αλλά και τον ίδιο μας τον εαυτό 

γιατί η μουσική του μας εμπεριέχει.
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Γιατί οι σκηνές που διαδραματίζονται 
σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, 
είναι γυρισμένες με διαφορετικά φιλμ 
(8/16/35mm); Και γιατί η φωτογραφία 
είναι ασπρόμαυρη; Η τάση στην κριτική 
είναι να θεωρείται το ασπρόμαυρο ευκο-
λία, δήθεν «καλλιτεχνία».
Αυτή η άποψη δεν ισχύει στη συγκεκριμένη 

περίπτωση, διότι ξεκάθαρα δεν ήθελα να 

κάνω μια καλλιτεχνικών αξιώσεων ταινία. 

Αντίθετα, θέλησα να κάνω ένα blockbuster 

με προϋπολογισμό καλλιτεχνικής ταινίας. 

Και, σύμφωνα με τα τοπικά δεδομένα, το 

πέτυχα: στη Βουλγαρία η Πίσσα προσέλκυσε 

περισσότερους θεατές από το Tropic Thunder 

και το Wall-E. Σχετικά με το θέμα των 

8/16/35mm που αναφέρετε, απλώς θεώρη-

σα ότι η αισθητική του μέσου καθ' αυτού θα 

απέδιδε καλύτερα την αίσθηση κάθε εποχής 

απ’ ό,τι άλλες τεχνικές, όπως π.χ. κοστού-

μια, σκηνικά και άλλα.

Πώς δουλέψατε με το συγγραφέα 
Vladislav Todorov για τη μεταφορά του 
μυθιστορήματός του στην οθόνη; Κινη-
ματογράφος και λογοτεχνία είναι δυο 
ξεχωριστές γλώσσες.
Συμφωνώ απολύτως. Κι ο Vladislav κι εγώ 

έχουμε την ίδια άποψη. Η δουλειά του στο 

σενάριο και η δικιά μου στο γύρισμα είχαν 

ως εκκίνηση την ίδια ιδέα, ότι δεν οπτικο-

ποιούμε το μυθιστόρημα, αλλά δημιουργού-

με κάτι τελείως καινούριο για την οθόνη.

Είναι η ταινία μια αλληγορία για τις σχέ-
σεις αρσενικού-θηλυκού;
Ενώ έτσι μοιάζει, όπως επίσης μοιάζει ότι 

είναι αλληγορία για το σοσιαλιστικό πα-

ρελθόν της Βουλγαρίας, η ταινία είναι μια 

αλληγορία πάνω στη σημερινή κατάσταση 

της χώρας.

Εντύπωση του ερωτώντος είναι ότι η 
σκηνή στο καμπαρέ είχε κάτι από το 
σινεμά του Aki Kaurismaki. Ποιες είναι 
οι αναφορές της ταινίας και από ποια 
κινηματογραφικά είδη αντλεί;
Συμφωνώ ότι η σκηνή του καμπαρέ έχει μια 

αίσθηση Kaurismaki. Θα συμπλήρωνα και 

μια αίσθηση David Lynch... Τώρα, οι επιρ-

ροές πίσω από την ταινία: οπωσδήποτε όλη 

η αμερικάνικη παράδοση του νουάρ και του 

νεο-νουάρ, η μεγάλη ρωσική παράδοση του 

παραλόγου, η αντι-ουτοπία και η Sots-art, 

η εμπειρία του Vladislav Todorov στις συμ-

μορίες της Σόφιας και η παιδική μου ηλικία 

στα ζεστά και γεμάτα κόσμο λεωφορεία της 

βουλγαρικής πρωτεύουσας, καθώς κρυφά-

κουγα τις συζητήσεις των επιβατών.

Σόφια, δεκαετία του ’60. Ο Μοθ απελευθερώνεται έπειτα από σχεδόν 
δεκαπέντε χρόνια φυλάκισης για έναν φόνο που δεν διέπραξε. Βγαίνο-
ντας από τη φυλακή, η Βουλγαρία έχει αλλάξει: πλέον η χώρα βρίσκεται 
υπό σοσιαλιστικό καθεστώς. Ο Μοθ ονειρεύεται να πάει στους Τροπι-
κούς, όμως πριν σαλπάρει, θέλει να δει τη γυναίκα του και τον τάφο 
του γιου του. To εντυπωσιακό ντεμπούτο του 36χρονου Javor Gardev 
συνιστά ένα επίτευγμα καλοδουλεμένης ασπρόμαυρης φωτογραφίας, 
κομιξίστικης αισθητικής και νεο-νουάρ ατμόσφαιρας, που ήδη διακρί-
θηκε στο Φεστιβάλ της Μόσχας.

ΠΙΣΣΑ / ZIFT
JAVOR GARDEV

ΜΑΤΙΕΣ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ
ΟΙ ΣΚΗΝΟΘΕΤΕΣ ΜΙΛΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΛΑΝΟ
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Γιατί, ανάμεσα σε όλες τις γυναίκες του 
χωριού, επιλέξατε την Alma ως κεντρική 
φιγούρα της αφήγησης;
Δυστυχώς, πολλές γυναίκες στη Βοσνία 

έχασαν τις οικογένειές τους, τα σπίτια 

τους, τα παιδιά τους, τους συζύγους τους… 

Η τραγωδία καθεμιάς ξεχωριστά από αυτές 

θα μπορούσε να είναι θέμα ταινίας. Οι 

περισσότερες εξ’ αυτών έζησαν σε πατρι-

αρχικές κοινότητες, όπου ταυτόχρονα τις 

προστάτευαν και τις καταπίεζαν. Μέσα σε 

μια νύχτα υποχρεώθηκαν να συμφιλιωθούν 

με την πληγωμένη τους καρδιά και ταυτό-

χρονα να περιθάλψουν όσους επιβίωσαν. 

Μπορεί οι άνδρες να εξαφανίστηκαν, αλλά 

το πατριαρχικό πνεύμα παρέμεινε. Βρίσκω 

πολύ σύνθετο και ενδιαφέρον το δράμα 

των γυναικών που ήταν πολύ νέες όταν 

χήρεψαν. Ιδιαίτερα το δράμα εκείνων των 

γυναικών που αναγκάστηκαν να μείνουν με 

τις οικογένειες των συζύγων τους. Ξαφνι-

κά βρέθηκαν στριμωγμένες ανάμεσα στις 

δικές τους ζωές και το θάνατο των συζύγων 

τους, ανάμεσα στον πόνο και την ανάγκη 

ν’ αρχίσουν μια νέα ζωή. Τέτοια περίπτωση 

είναι και η Alma, η κεντρική ηρωίδα. Η 

θλίψη που βίωσε όντας νέα, την έκανε πολύ 

ξεχωριστή και της έδωσε την πίστη ότι τα 

όνειρα γίνονται πραγματικότητα.

Σχεδόν σε κάθε πλάνο της ταινίας βλέ-
πει κανείς παιδιά, που είτε μεταφέρουν 
μηνύματα είτε έχουν παράξενες, σχεδόν 

μεταφυσικές ικανότητες. Γιατί;
Τα παιδιά είναι ό,τι πιο αθώο, άρα είναι 

τα μεγαλύτερα θύματα του πολέμου. Τα 

προβλήματα στη μεταπολεμική Βοσνία ήταν 

τόσο μεγάλα, που ούτε οι ενήλικες δεν 

μπορούσαν να τα αντιμετωπίσουν. Την ίδια 

στιγμή, τα παιδιά είναι το μέλλον και το 

μέλλον δεν πρόκειται να μας συγχωρέσει τα 

λάθη του παρελθόντος.

Η ταινία είναι ένα κομμάτι κινηματογρα-
φικής ποίησης. Ποιοι είναι οι αγαπημένοι 
σας ποιητές και συγγραφείς;
Διαβάζω ποίηση, αλλά συνεχώς τα ίδια 

πράγματα, τους ίδιους συγκεκριμένους 

ποιητές: T.S. Eliot, Rumi, Shakespeare, 

Attar... Το ίδιο και με την πεζογραφία – 

διαβάζω συγκεκριμένα πράγματα. Αλλά 

μια και σπούδασα θέατρο και σκηνοθεσία,  

νομίζω ότι περισσότερο μ’ έχουν επηρεά-

σει θεατρικά έργα, αυτά του Σοφοκλή, του 

Beckett, του Shakespeare…

Το λαμπρό ντεμπούτο της τριανταδυάχρονης Βόσνιας Aida Begic, που 
απέσπασε το πρώτο βραβείο στη φετινή Εβδομάδα της Κριτικής στις 
Κάννες, ιστορεί το προσωπικό δράμα των γυναικών στο αποδεκατισμέ-
νο χωριό Slavno, καθώς οι Σέρβοι δολοφόνησαν πριν μηνών όλους τους 
άνδρες του χωριού, εκτός από ένα αγόρι και τον παππού του. Ένα μικρό 
διαμάντι μαγικού ρεαλισμού, διάσπαρτο από αναπάντεχες ποιητικές 
λεπτομέρειες, που παραπέμπει στο σινεμά σημαντικών Βαλκάνιων δη-
μιουργών όπως ο Semih Kaplanoglu. Το Χιόνι ήταν μια από τις ταινίες 
που διακρίθηκαν στο «Balkan Fund», του Φ.Κ.Θ. το 2004. 

ΧΙΟΝΙ / SNIJEG

AIDA BEGIC



Ο ήρωας της ταινίας έχει κλειστεί με τη 
θέλησή του στο «καβούκι» του ή είναι 
θύμα των συνεπειών του ατυχήματος που 
προκάλεσε ο πατέρας του;
Το ατύχημα που προκάλεσε ο πατέρας 

λειτουργεί ως μεταφορά ενός παρελθόντος 

γεμάτου από ατυχήματα για τα οποία ευθύ-

νεται ο Πατέρας, δηλαδή η Εξουσία. Ένας 

γείτονας δέρνει τον ήρωα, επειδή ψάχνει 

πληροφορίες για μια γυναίκα στα σκου-

πίδια της. Η ημερομηνία που τον δέρνει 

είναι η 12η Σεπτεμβρίου. 12 Σεπτεμβρίου 

είναι η ημερομηνία που έγινε το τελευταίο 

πραξικόπημα στην Τουρκία (1980). Γι’ 

αυτό στη σκηνή του αυνανισμού βλέπουμε 

κρεμασμένη στη ντουλάπα μια στρατιωτική 

στολή. Από αυτή την άποψη, το πρόβλημα 

γίνεται σύνθετο. Δεν εννοώ ότι η ατομική 

επιλογή δεν έχει σημασία, αλλά μάλλον το 

πρώτο ερέθισμα για τον εγκλεισμό αυτόν 

ήρθε απ’ έξω.

Θα συνεχίζετε να γυρίζετε ψηφιακά; Δεν 
θεωρείτε ότι, προς το παρόν τουλάχιστον, 
το φιλμ υπερέχει αισθητικά;
Νομίζω ότι θα επιλέξω το ψηφιακό βίντεο, 

κι αυτό έχει σχέση και με τις καινούριες 

δυνατότητες του μέσου. Σίγουρα έχετε δίκιο 

ότι με το βίντεο κάτι χάνεται. Όμως, θέλω 

να πιστεύω ότι η γλώσσα του κινηματογρά-

φου και η νέα προσέγγιση που φέρνει το 

ψηφιακό βίντεο ισοσταθμίζει κάποια από τα 

τεχνικά προβλήματα.

Εκτός από σκηνοθέτης είστε και ποιητής. 
Θεωρείτε τον εαυτό σας πρώτα κινηματο-
γραφιστή και μετά ποιητή ή το αντίστρο-
φο; Μπορείτε να συνοψίσετε τις ομοιότη-
τες ανάμεσα στα δύο;
Συνεχίζω να δημοσιεύω τακτικά ποίηση και 

πεζογραφία σε περιοδικά και εφημερίδες. 

Αλλά θεωρώ τον εαυτό μου πρωτίστως σκη-

νοθέτη. Κι όσο για την ομοιότητα ανάμεσα 

στα δύο, νομίζω ότι ο Αγγελόπουλος ή ο 

Ταρκόφσκι ξέρουν την απάντηση καλύτερα 

από μένα.

Ο Μπουράν είναι ένας νεαρός ταχυδρομικός υπάλληλος. Ζει αποξενωμέ-
νος, παραιτημένος στο σπίτι του, φοβούμενος παθολογικά κάθε επαφή. 
Έχει προκρίνει οριστικά τη φαντασίωση έναντι της πραγματικότητας: άλλο-
τε αυνανίζεται ακούγοντας –με ιατρικά ακουστικά− το ζευγάρι του διπλα-
νού διαμερίσματος να κάνει έρωτα κι άλλοτε διαβάζει την αλληλογραφία 
αγνώστων και φαντάζεται τις ζωές τους. Το Καβούκι, ψηφιακά γυρισμένο, 
είναι ένας αναστοχασμός πάνω στην εθελούσια απόσυρση από τη ζωή, 
στα χνάρια, κατά τον σκηνοθέτη της Uygar Asan, της προβληματικής των 
Sartre και Camus. Στη Θεσσαλονίκη κάνει τη διεθνή του πρεμιέρα.

ΚΑΒΟΥΚΙ / KABUK
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Άρης Μπαφαλούκας Πιστεύω ότι υπάρ-

χει ένα δυναμικό πολύ ελπιδοφόρων και 

ταλαντούχων σκηνοθετών και κινηματογρα-

φιστών που μπορούν να χαρίσουν στη χώρα 

αυτή καλό κινηματογράφο. Το μέλλον του 

ελληνικού κινηματογράφου όμως βρίσκεται 

περισσότερο στα χέρια του κοινού και της 

Πολιτείας παρά στα χέρια των ίδιων των 

κινηματογραφιστών, όσο οξύμωρο και αν 

ακούγεται. Ελπίζω να σταθούμε αντάξιοι 

των προσδοκιών, να είναι καλές οι ταινίες 

μας και ο κόσμος να τις καλωσορίσει. Το 

κοινό διαμορφώνει τον κινηματογράφο που 

θέλει να δει με την προσέλευσή του στις 

αίθουσες και τις επιλογές που κάνει. Δεν 

επιτρέπεται πολιτιστικά όμως για έναν λαό 

να «αποδέχεται» ή να «επιβραβεύει» με εισι-

τήρια, από το εγχώριο σινεμά του, μόνο τις 

κωμωδίες ή ότι του διεγείρει το εθνικό του 

αντανακλαστικό. Καταντάει τραγελαφικό. 

Παναγιώτης Φαφούτης Με τη σημείωση 

ότι δεν ξέρω να προβλέπω το μέλλον, τολμώ 

να πιστεύω ότι το μέλλον του ελληνικού 

κινηματογράφου είναι σε συνάφεια με το 

μέλλον μας ως χώρα, δηλαδή, μετριότητες, 

ατομισμός, ημιμάθεια (με ηρωικές εξαιρέ-

σεις), αφού δεν υπάρχει ακόμα συγκεκρι-

μένη στρατηγική στην εκπαίδευση γενικό-

τερα, και ειδικότερα στον κινηματογράφο. 

Πάντως, ίσως τα πράγματα γίνουν λίγο πιο 

αισιόδοξα, μόνο και μόνο επειδή ασχο-

λούνται περισσότερα άτομα με το σινεμά. 

Επίσης πιστεύω ότι το χάσμα μεταξύ «καλ-

λιτεχνικών» και «κωμικών-εθνικών» ταινιών 

θα παραμείνει και ίσως μεγαλώσει. 

Bαρδής Μαρινάκης Η γενιά των σκηνοθε-

τών που κάνει τη δεύτερη ή τρίτη ταινία της 

δείχνει να γίνεται ακόμα πιο ώριμη, άμεση 

και συγκινητική. Όσον αφορά τη γενιά των 

πρωτοεμφανιζόμενων, τα ταλέντα είναι 

πάρα πολλά, ολοένα κι αυξάνονται και 

αναμένονται καίριες δουλειές. Βέβαια είναι 

πάντα ρώσικη ρουλέτα το αν ο δημιουργός 

θα τολμήσει να εκτεθεί με το έργο του και 

ταυτόχρονα να το κάνει καλά. 

Μπουγιάρ Αλιμάνι Το μέλλον ενός κινη-

ματογράφου δεν είναι μόνο τα χρήματα, 

όπως ακούγεται συχνά. Με την εξέλιξη τής 

ψηφιακής τεχνολογίας, πολύ νέοι ταλαντού-

χοι, με μικρό προϋπολογισμό, καταφέρνουν 

να μας δώσουν αξιόλογες ταινίες. Και αυτό 

οφείλεται στο βαθύ βλέμμα τους στα καθη-

μερινά προβλήματα τον απλών ανθρώπων. 

Αν αυτό συνεχίζεται, σε συνδυασμό με τις 

συμπαραγωγές που είναι ένα δοκιμασμένο 

επιτυχές φαινόμενο έξω, τότε ο ελληνικός 

κινηματογράφος έχει μέλλον. 

Σύλλας Τζουμέρκας Μόνο για το σινεμά 

που θα ήθελα, μπορώ να μιλήσω. Θα ήθελα 

να βλέπω ταινίες (και ελληνικές) που να 

δρουν, να κάνουν κάτι. Δηλαδή ταινίες που 

να απειλούν, να τρομάζουν, να μορφώ-

νουν, να δείχνουν, να συγκινούν, να ακούν 

και να εκφράζουν, να διασκεδάζουν, να 

μας στεναχωρούν και να μας γεμίζουν ελπί-

δα. Ταινίες που ασχολείται κανείς με το τι 

και το πώς το λένε, παρά με το ότι ανήκουν 

σε αυτή ή την άλλη «εθνική κινηματογρα-

φία», ό,τι κι αν σημαίνει αυτό. Το ελληνικό 

σινεμά και δεν αποτελεί και δεν θα μπορού-

σε να αποτελεί (και να ήθελε) εξαίρεση στον 

κανόνα: ό,τι δεν δρα, δεν είναι. 

Χρήστος Νικολέρης Δυστυχώς δεν έχω την 

ικανότητα να προβλέπω το μέλλον, πόσο 

μάλλον αυτό του ελληνικού σινεμά. Μπορώ 

όμως να σας πω πως θα ήθελα να ήταν τα 

πράγματα στο μέλλον: θα ήθελα κάποτε να 

πάω σινεμά για να δω μια ελληνική ταινία 

όχι επειδή είναι ελληνική και πρέπει να 

υποστηρίξω τους συναδέλφους μου, αλλά 

επειδή θα μου κάνει κέφι να την δω, θα 

με ψυχαγωγήσει. Ταυτόχρονα όμως, θα με 

συγκινήσει, θα με κάνει να σκεφτώ, θα με 

προβληματίσει. Θα ήθελα να δω μια ταινία 

που δείχνει διάθεση για πειραματισμό και 

αναζήτηση. Θα ήθελα να δω ποιοτικό εμπο-

ρικό κινηματογράφο. Δεν θα ήθελα να σκε-

φτώ «θα πάω να δω μια ελληνική ταινία», 

αλλά «θα πάω να δω μια ταινία». 

Μαργαρίτα Μαντά Το ερώτημα για μένα 

είναι αν θέλουμε να συνεχίσουμε να έχουμε 

μια κινηματογραφική παραγωγή εγχώριας 

κατανάλωσης ή αν θέλουμε να υπάρξει ένας 

ελληνικός κινηματογράφος που θα βγει 

έξω από την Ελλάδα. Αν λοιπόν θέλουμε να 

μιλάμε για παρόν, πολύ περισσότερο για 

μέλλον του ελληνικού κινηματογράφου, θα 

πρέπει επιτέλους να υπάρξει μία συνολική 

πολιτική για τον κινηματογράφο. Μία πολι-

τική που αφορά κατ' αρχήν υποδομές, στοι-

χείο ως τώρα άγνωστο στην Ελλάδα. Είναι 

αστείο να θέτουμε ερωτήματα για το μέλλον 

ενός εθνικού κινηματογράφου σε μια χώρα 

που δεν διαθέτει σχολή κινηματογράφου 

επανδρωμένη με όλες τις δυνατότητες θε-

ωρητικής και τεχνολογικής κατάρτισης που 

αφορούν την παραγωγή οπτικοακουστικού 

προϊόντος στον αιώνα που ζούμε. Που δεν 

διαθέτει σύγχρονη Ταινιοθήκη. Που η χρη-

ματοδότηση, η προβολή και η διανομή της 

κυρίαρχης κινηματογραφικής παραγωγής 

εξαρτάται ουσιαστικά από τις δυνατότητες 

του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, 

το οποίο εξαρτάται από τα ψίχουλα που του 

δίνει ο κρατικός προϋπολογισμός. 

Ποια είναι η άποψη των νέων δημιουργών του ελληνι-
κού σινεμά για το μέλλον του και σε τι ελπίζουν; Οι επτά 
σκηνοθέτες του προγράμματος Ελλάδα: H Επόμενη Γε-
νιά, καταθέτουν τις απόψεις τους.

ΕΛΛΑΔΑ: Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΓΕΝΙΑ
ΟΙ ΣΚΗΝΟΘΕΤΕΣ ΜΙΛΟΥΝ ΣΕ ΠΡΩΤΟ ΠΛΑΝΟ

της Νίκης Κεφαλά 
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Όλος ο κόσμος στην Αγορά
Η 4η Αγορά, που πραγματοποιείται στο 

χώρο του Industry Center του Φεστιβάλ, 

στο Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, 

δίνει την ευκαιρία σε επαγγελματίες του κι-

νηματογραφικού χώρου να παρακολουθούν, 

να πωλούν και να αγοράζουν κινηματογρα-

φικές ταινίες. Στο χώρο της, συγκεντρώνει 

σημαντικούς αγοραστές από ολόκληρο τον 

κόσμο, προωθώντας τις κινηματογραφίες 

της ευρύτερης περιοχής. Ειδικότερα φέτος, 

συμμετέχουν πολλοί προγραμματιστές από 

μεγάλα Φεστιβάλ της Ευρώπης και των 

Η.Π.Α., αφού στη Θεσσαλονίκη έχουν την 

ευκαιρία να ανακαλύψουν νέα ταλέντα από 

τη Μεσόγειο και τη ΝΑ Ευρώπη. «Υπάρχει 

πολύ μεγάλη ζήτηση από κορυφαίους επαγγελματίες 

όλου του κόσμου, και πολλοί από αυτούς είναι από 

τις Η.Π.Α. Φέτος, ο αριθμός των ταινιών έχει πολ-

λαπλασιαστεί, το ίδιο και ο αριθμός των διαπιστευ-

μένων», λέει χαρακτηριστικά η συντονίστρια 

της Αγοράς Μαργαρίτα Ηλιοπούλου. Για 

παράδειγμα, ανάμεσα στους επαγγελματίες 

που έχουν δηλώσει συμμετοχή στην Αγορά 

είναι διανομείς όπως οι «The Global Film 

Initiative» (Η.Π.Α.), «IFC» (Η.Π.Α.), 

«Cineplex Development» (Ταϊβάν) αλλά 

και πράκτορες πωλήσεων όπως οι «Rezo 

Films» (Γαλλία), «Cinemavault Releasing» 

(Καναδάς), «Visit Films» (Η.Π.Α.) και 

πολλοί άλλοι. 

Στην Αγορά, οι συμμετέχοντες έχουν επίσης 

τη δυνατότητα να συναντήσουν και να 

αναπτύξουν συνεργασίες με επαγγελματίες 

από άλλες χώρες, να κλείσουν συμφωνίες 

για τη διανομή των ταινιών στην παγκόσμια 

αγορά, να ανταλλάξουν ιδέες και να συμμε-

τέχουν σε επιμορφωτικά σεμινάρια για το 

μάρκετινγκ, την προώθηση και την εξαγω-

γή κινηματογραφικών ταινιών. «Στην ουσία 

αυτό που συμβαίνει στην Αγορά είναι να βοηθάμε 

τους ανθρώπους που παράγουν ταινίες να γίνουν πιο 

αποτελεσματικοί, να κατανοούν τους μηχανισμούς 

του συστήματος και να μην ‘πέφτουν’ επάνω σε τοί-

χους, όταν προσπαθούν να προωθήσουν τη δουλειά 

τους», συμπληρώνει η κ. Ηλιοπούλου. 

«Προσεχώς»… στην Αγορά
Κι αν χάρη στην περσινή 3η διοργάνωση 

της Αγοράς, 36 ταινίες από τη ΝΑ Ευρώπη 

εξασφάλισαν διανομή σε 18 διαφορετικές 

περιοχές του κόσμου και πραγματοποιή-

θηκαν περισσότερες από 2.631 προβολές 

283 ταινιών, το πρόγραμμα της 4ης Αγοράς 

είναι ακόμη πιο διευρυμένο. Στο πλαίσιό 

της προωθούνται όλες οι ταινίες που συμμε-

τέχουν στα επίσημα προγράμματα του 49ου 

Φεστιβάλ Κινηματογράφου, ταινίες εκτός 

επίσημου προγράμματος από την Ελλάδα, 

τη ΝΑ Ευρώπη και τη ΝΑ Μεσόγειο που 

έχουν λάβει τη σχετική πρόσκληση συμμε-

τοχής, καθώς και επιλεγμένες «Σε Εξέλιξη» 

ταινίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. 

Παράλληλα, διευρύνεται η προβολή Ελ-

ληνικών Έργων Σε Εξέλιξη «ΠΡΟΣΕΧΩΣ» 

αποκλειστικά σε επαγγελματίες αγοραστές 

και η υπηρεσία παροχής εξειδικευμένων 

συμβουλών μάρκετινγκ στους Έλληνες 

παραγωγούς. Επιπλέον, σε ειδικά διαμορ-

φωμένα promo screening booths, προβάλ-

λονται σε on line streaming όλα τα trailers 

των ελληνικών ταινιών που συμμετέχουν 

στα φετινά Κρατικά Βραβεία αλλά και στην 

Αγορά. «Στην Αγορά υπάρχει μια ευρεία γκάμα 

συμμετεχόντων που ποικίλουν, από νέους – αυριανά 

ταλέντα μέχρι καταξιωμένους δημιουργούς που 

επιλέγουν να βάλουν τις ταινίες τους στην Αγορά. 

Και οι αγοραστές αλλά και οι πωλητές καλύπτουν με 

τη συμμετοχή τους ένα μεγάλο φάσμα επιλογών», 

προσθέτει η υπεύθυνη λειτουργίας του 

Industry Centre Λένα Ράμμου. 

Αποκλειστικές προβολές 

Το ειδικό πρόγραμμα προβολών της Αγοράς 

«Βαλκανικά έργα σε εξέλιξη» που διοργανώ-

νεται και φέτος σε συνεργασία με το τμήμα 

«Ματιές στα Βαλκάνια» απευθύνεται απο-

κλειστικά σε διανομείς, πράκτορες πωλή-

σεων και προγραμματιστές Φεστιβάλ. Εδώ, 

προβάλλονται επιλεγμένες ταινίες από τα 

Βαλκάνια που βρίσκονται ένα στάδιο πριν 

την ολοκλήρωσή τους, ενώ για δεύτερη 

χρονιά φέτος περιλαμβάνονται σε συνεργα-

σία με το Ελληνικό τμήμα και ταινίες από 

την Ελλάδα. 

Παράλληλα, οι διαπιστευμένοι της Αγοράς 

έχουν αποκλειστική πρόσβαση στην ειδική 

ζώνη προβολών «Industry Screenings», 

με ταινίες από την Ελλάδα, τα Βαλκάνια 

και τη ΝΑ Μεσόγειο που συμμετέχουν στο 

επίσημο πρόγραμμα του Φεστιβάλ. Όσο για 

τη βιντεοθήκη της Αγοράς «DVD Library», 

εκεί φιλοξενούνται 65 επιλεγμένες πρώτες 

και δεύτερες ταινίες από τα Βαλκάνια, τη 

ΝΑ Ευρώπη, τη ΝΑ Μεσόγειο και τη Μέση 

Ανατολή που έχουν ανταποκριθεί στην 

πρόσκληση συμμετοχής στην Αγορά, αλλά 

και όλες οι ταινίες του επίσημου προ-

γράμματος του Φεστιβάλ. Τέλος, η Αγορά 

προσφέρει σε όλους τους παραγωγούς που 

συμμετέχουν στο επίσημο πρόγραμμα του 

Φεστιβάλ με ταινία ελληνικής παραγωγής 

που δεν διαθέτει πράκτορα πωλήσεων, κατ’ 

ιδίαν συναντήσεις παροχής συμβουλών 

διεθνούς μάρκετινγκ, από την πρόεδρο 

του «European Film Promotion», Claudia 

Landsberger. 

Ψηφιακή πρωτοπορία
Για πρώτη φορά φέτος στην Αγορά λειτουρ-

γεί τμήμα Ψηφιοποίησης, μια πρωτοπορία 

που συναντάται ήδη σε μεγάλα φεστιβάλ 

όπως οι Κάννες και δοκιμάζεται πιλοτικά 

και στο 49ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου 

Θεσσαλονίκης. Η Ψηφιοποίηση εφαρμόζε-

ται φέτος δοκιμαστικά και από την επόμενη 

χρονιά θα βρίσκεται σε πλήρη ανάπτυξη. 

Ένας πραγματικός τόπος συνάντησης, ένα σταυροδρόμι μεταξύ Ανατολής και Δύσης 
για τους επαγγελματίες του κινηματογράφου, ένα φιλόξενο περιβάλλον για αγοραστές 
και πωλητές… κινηματογραφικών αγαθών, μια αγορά όχι της λογικής του κέρδους 
αλλά της επικοινωνίας μεταξύ των κινηματογραφιστών. Όλα αυτά και πολλά ακόμη 
αποτελούν τη φετινή 4η Αγορά Κινηματογραφικών Ταινιών, που διοργανώνεται στο 
πλαίσιο του 49ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης από 14 έως 23 Νοεμβρίου. 

ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
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Μια παγκόσμια ιστορία φιλίας, έμπνευ-
σης και ηρωισμού, πραγματεύεται η ται-
νία σας. Θα μας μιλήσετε για τον κεντρι-
κό σας χαρακτήρα, τον Aμπού Ραέντ;
Για μένα, ο Aμπού Ραέντ είναι ο άνθρω-

πος που θέλω να είμαι. Ταπεινός, φω-

τισμένος και με μια παιδική περιέργεια 

για τον κόσμο. Ο παππούς μου ήταν έτσι 

και πέθανε τον Ιανουάριο του 2005, την 

χρονιά που άρχισα να γράφω το σενάριο. 

Αφιέρωσα την ταινία σ’ αυτόν. Ο παππούς 

μου ως γιατρός ταξίδευε σε ολόκληρο τον 

κόσμο και ο Aμπού Ραέντ, είναι εκείνος 

μεταμφιεσμένος σε επιστάτη. Ο ήρωας της 

ταινίας, εξωτερικά είναι κάποιος που θα 

τον χαρακτηρίζαμε ως έναν απλό υπάλληλο 

και τίποτα παραπάνω. Ωστόσο αν  μιλήσεις 

μαζί του θα ανακαλύψεις έναν άνθρωπο 

που είναι «θησαυρός» γνώσεων και γεμάτος 

περιέργεια. Μου αρέσει αυτό. Ποτέ να μην 

κρίνουμε κάποιον από τα ρούχα του.

Οι άνθρωποι ονειρεύονται σήμερα;
Υπέροχη ερώτηση! Που είναι το ενδιαφέρον 

στη ζωή χωρίς τη δύναμη των ονείρων; 

Πιστεύω πως ο καθένας έχει όνειρα. Μικρά 

ή μεγάλα. Η ερώτηση είναι μάλλον στο αν 

έχουν βρει τα όνειρα τους. Αυτό πραγμα-

τεύεται και η ταινία μου: πως ένας ηλικι-

ωμένος άνδρας βοηθά ένα αγόρι να ανα-

καλύψει το όνειρο του. Πολλές φορές στη 

ζωή μπορεί να νιώθουμε λυπημένοι αλλά το 

όνειρο ζωντανεύει ξανά όταν αποφασίζουμε 

να στρέψουμε την σκέψη μας σ’ αυτό που 

είναι μέσα μας. Έτσι έκανα και ‘γω πριν 

από έξι χρόνια, όταν αποφάσισα να στραφώ 

προς την σκηνοθεσία. Εργαζόμουν στις τη-

λεπικοινωνίες. Μια μέρα που αισθανόμουν 

πως η ψυχή μου είναι πεθαμένη από την...

βαρεμάρα, αναρωτήθηκα: τι στ’ αλήθεια 

θέλω από την ζωή μου; Και τότε αποφάσισα 

να μετακομίσω στο Λος Άντζελες, να γυρί-

ζω ταινίες και να αρχίσω τη ζωή μου από 

την αρχή. Ήταν το πιο δυνατό ξύπνημα! 

Μπορούν οι φανταστικές ιστορίες και τα 
ψέματα να μας κάνουν να ανακαλύψουμε 
νέες δυνατότητες στη ζωή μας;
Απολύτως. Αυτό είναι το αγαπημένο μου 

θέμα: τα ψέματα μπορούν να γεννήσουν 

ελπίδα. Και οι ιστορίες μπορούν να εξά-

ψουν την φαντασία. Τελικά δεν υπάρχει 

τίποτα πιο δυνατό από την ελπίδα... χάρη 

στα ψέματα. 

Ο Αμπού Ραέντ είναι ένας μοναχικός επιστάτης στο διεθνές αεροδρό-
μιο του Αμάν. Δεν έχει ταξιδέψει πουθενά παρά μόνο νοερά μέσα από 
τα βιβλία που διαβάζει. Ο σκηνοθέτης Αμίν Ματάλκα, ψεύτης... κατά 
βούληση, μιλά για την ταινία του και την ελπίδα που καθοδηγεί τους 
ανθρώπους.

Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ 
ΟΙ ΣΚΗΝΟΘΕΤΕΣ ΜΙΛΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΛΑΝΟ

ΛΥΚ ΝΤΑΡΝΤΕΝ 
ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ ΗΘΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΙΘΕΤΑΙ ΠΙΟ ΕΝΤΟΝΑ

Ο ΠΙΛΟΤΟΣ ΑΜΠΟΥ ΡΑΕΝΤ / CAPTAIN ABU RAED
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
της Νίκης Κεφαλά

Αυτά είναι μερικά μόνο από τα λόγια που 

μοιράστηκε μαζί μας ο Βέλγος κινηματο-

γραφιστής και σεναριογράφος Λυκ Νταρ-

ντέν, στη διάρκεια του masterclass που 

παρέδωσε χθες το πρωί στην κατάμεστη από 

σινεφίλ αίθουσα «Τζον Κασσαβέτης», απο-

τίνοντας, προηγουμένως, φόρο τιμής στον 

Ελληνοαμερικανό σκηνοθέτη: «Στα έργα του 

βρήκαμε τον τρόπο εργασίας μας». 

«Έχουν κατακτήσει δύο φορές το Χρυσό Φοίνικα 

στις Κάννες, αλλά παραμένουν σεμνοί και ταπεινοί, 

άνθρωποι του μέτρου, που κοιτάζουν με κατανό-

ηση τους ήρωές τους, προτείνοντας παράλληλα 

την απλότητα και το λιτό ρεαλισμό, χωρίς διάθεση 

διδακτισμού», σημείωσε η καλλιτεχνική 

διευθύντρια του ΦΚΘ, Δέσποινα Μουζάκη, 

παρουσιάζοντας τον επίτιμο καλεσμένο του 

Φεστιβάλ, για να του παραδώσει αμέσως 

μετά το πρώτο αντίτυπο της ειδικής έκδο-
σης για το έργο των αδελφών Νταρντέν. 

Ο Λυκ Νταρντέν μίλησε για πολλά και 

άκρως ενδιαφέροντα. Μεταξύ άλλων, για 

την αφετηρία της κινηματογραφικής περι-

πέτειας των αδερφών Νταρντέν δίπλα στον 

πνευματικό τους πατέρα, τον Βέλγο θεα-

τρικό σκηνοθέτη Αρμάν Γκατί. Κοντά του 

εργάστηκαν στην αρχή, μαθαίνοντας τον 

τρόπο δουλειάς με τους ηθοποιούς. Ο Ζαν 

Πιερ είχε σπουδάσει ηθοποιός αλλά όταν ο 

Γκατί του είπε ότι δεν ήταν καλός, αυτός τα 

παράτησε γιατί πίστευε πως αν δεν μπορού-

σε να είναι εξαιρετικός ηθοποιός, δεν ήθελε 

καν να είναι. Τα δύο αδέρφια αγόρασαν την 

πρώτη τους κάμερα, εργαζόμενοι στην κα-

τασκευή ενός πυρηνικού εργοστασίου. Ξε-

κίνησαν να κινηματογραφούν ιστορίες την 

εποχή του «Σχεδίου Μάρσαλ» στο Βέλγιο, 

με ντοκιμαντέρ για τις πολιτικές επιπτώ-

σεις σε αγρότες και εργάτες. Η πρώτη τους 

ταινία μυθοπλασίας ήρθε 4 χρόνια αργότε-

ρα. Στο ντοκιμαντέρ άλλωστε βρήκαν την 

κινηματογραφική τους μέθοδο: την «πλαν 

σεκάνς», μια ακολουθία πλάνων, όπου η 

κάμερα παρακολουθεί τον ηθοποιό για αρ-

κετή ώρα. Για την προσφιλή τους μέθοδο να 

κρατούν τους ηθοποιούς στο σκοτάδι, δίνο-

ντάς τους ελάχιστες πληροφορίες για τους 

ρόλους, ο Λυκ Νταρντέν σημείωσε: «Στόχος 

μας είναι να μην καταλάβει ο θεατής τι πρόκειται 

να συμβεί στην επόμενη σκηνή ή στη συνέχεια της 

ταινίας, αλλά ούτε ο ηθοποιός να καταφύγει στα 

τεχνικά του μέσα για να ξεπεράσει μια δυσκολία. Οι 

ήρωές μας είναι πάντα διάφανοι. Αλλά πάλι, έτσι 

είναι όλος ο κόσμος. Νομίζεις ότι γνωρίζεις κάποιον 

πολύ καλά, αλλά μετά, κάτι γίνεται και διαπιστώνεις 

ότι δεν τον γνωρίζεις καθόλου».

«Όλοι είμαστε πνιγμένοι 
στα σκατά λόγω υπέρμε-
τρων ανοησιών. Ιδίως σή-
μερα, με την παγκόσμια 
οικονομική κρίση, το ηθι-
κό ζήτημα του να μοιρα-
στείς ένα υλικό αγαθό με 
κάποιον που έχει ανάγκη, 
ή να το κρατήσεις για να 
σωθείς εσύ, τίθεται ακόμη 
πιο έντονα».
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ταν πρωτομαθαίνει κανείς το αλ-

φάβητο, δεν είναι παρά γράμμα-

τα στη σειρά. Δεν αναρωτιέται τι 

αντιπροσωπεύουν. Πειραματίζεται φτιάχνο-

ντας λέξεις, δημιουργώντας ηχητικά αντί-

γραφα όσων προσλαμβάνει κι ελπίζοντας 

ότι όσα λέει αντιστοιχούν και σε κάτι που 

υπάρχει. Δεν ξαναγυρνάει στις συνάψεις 

των λέξεων, στον τρόπο που φτιάχνονται οι 

προτάσεις. Ελάχιστοι από εμάς το κάνουν 

και γίνονται ποιητές ξαναφτιάχνοντας μια 

δική τους γλώσσα. 

Στην τέχνη ισχύει περίπου το ίδιο. Οι 

περισσότεροι σκηνοθέτες αφού εξοικει-

ωθούν με το κινηματογραφικό αλφάβητο 

δημιουργούν κόσμους που αντιστοιχούν 

στους τρόπους αφήγησης της καθημερινό-

τητας –λένε μία ιστορία. Ελάχιστοι είναι οι 

κινηματογραφιστές που επιστρέφουν στο 

αρχικό αλφάβητο και πειραματίζονται με τα 

όρια και τις δυνατότητές του, χρησιμοποιώ-

ντας το ως μέσο για να πραγματοποιήσουν 

αφαιρετικές υπερβάσεις και να δημιουργή-

σουν σύνθετες και πολυεπίπεδες εμπειρίες. 

Να φτιάξουν, αν όχι μια δική τους γλώσσα, 

έναν δικό τους κόσμο.

Σε αυτή την κατηγορία ανήκει και το έργο 

του Ίβαν Λάντισλαβ Γκαλέτα. Ο υπεύθυνος 

πλέον του τμήματος Πολυμέσων στη Σχολή 

Καλών Τεχνών του Ζάγκρεπ, διαμορφώνο-

ντας μία δική του κινηματογραφική εικα-

στική γλώσσα, ασχολήθηκε επί 40 χρόνια 

με θεμελιώδεις υπαρξιακές έννοιες και τους 

τρόπους αντίληψής τους, διευρύνοντας την 

καλλιτεχνική του δράση και στην γλυπτική, 

τις εγκαταστάσεις, τη συγγραφή, τη video 

art. Στο αφιέρωμα που πραγματοποιείται 

στο Φεστιβάλ, θα έχουμε τη δυνατότητα να 

παρακολουθήσουμε τη Μετάνοια (1969), τη 

Σφαίρα (1971-1984), το Δύο χρόνοι σε ένα Χώρο 

(1976-1984), το PiraMidas (1972-1984), το 

Water Pulu (1973-1987), το Wal(l)zen (1977-

1989) και το Τ(Εye) (2008). Πρόκειται για 

ολιγόλεπτες συμπυκνωμένες σε νόημα 

ταινίες που επικεντρώνονται κάθε φορά σε 

μια προβληματική, τη σχέση του χώρου και 

του χρόνου. 

Οι Δύο χρόνοι σε ένα Χώρο παρουσιάζουν τις 

κινήσεις που κάνει μία οικογένεια γύρω από 

ένα τραπέζι. Τους παρακολουθούμε να τρώ-

νε, αλλά η μετάβαση από την μία κίνηση 

στην άλλη έχει συνέχεια. Με το που περνά-

νε στην επόμενη πράξη, παρακολουθούμε 

ξανά, με πιο αχνό τρόπο, αυτό που συνέβη 

λίγο νωρίτερα. Η ανάμνηση της προηγούμε-

νης κίνησης στέκεται στο δωμάτιο παρόλο 

που έχει παραγραφεί από το παρόν, ενώ 

την διαδοχή αυτή και τη ματαιότητα της 

παρουσίας υπογραμμίζει η στάση του παρα-

τηρητή γείτονα από το απέναντι μπαλκόνι. 

Στο PiraMidas, παραγωγής του Μπέλα Μπά-

λαζ στούντιο, επιβαίνουμε σε ένα τρένο 

μαζί με το σκηνοθέτη και κινούμαστε στο 

ρυθμό του. Παρακολουθούμε τις εικόνες 

που περνούν μπροστά από το τρένο, μέσα 

από  τέσσερις διαφορετικές οπτικές: πάνω, 

κάτω, αριστερά και δεξιά. Στην επιτάχυν-

ση αυτή, η διαδικασία δίνει την αίσθηση 

ενός κώνου, ενός καλειδοσκοπίου εικόνων. 

Είμαστε στο κέντρο της πυραμίδας, με 

ανοιχτό το ζήτημα εάν είμαστε νεκροί ή 

ζωντανοί, μια και οι πυραμίδες ήταν τάφοι. 

Μέσα ή έξω από τον κόσμο, μετά από λίγο 

επανερχόμαστε στον κανονικό ρυθμό του 

τρένου και το ταξίδι τελειώνει. 

Το Water Pulu αποτελεί ένα εξαιρετικό οπτι-

κό παιχνίδι με πολυεπίπεδες προεκτάσεις. 

Σε μία πρώτη ανάγνωση παρακολουθούμε 

ένα παιχνίδι υδατοσφαίρισης. Τα πρώτα 

πλάνα μας έχουν ήδη προϊδεάσει πως το 

κέντρο βάρους της ταινίας είναι 

η σφαίρα. Αυτό όμως που βλέπουμε είναι 

μία κόκκινη σφαίρα και αχνά γύρω της να 

κινούνται παίκτες. Καθώς εξελίσσεται το 

παιχνίδι, διαπιστώνει κανείς πως όλα κινού-

νται γύρω από την μπάλα, η οποία παραμέ-

νει ακίνητη. 

Οι μονοκάναλες ταινίες του, οι οποίες 

αποτελούν και τον πυρήνα αυτού του 

αφιερώματος που έχει επιμεληθεί ο Βασί-

λης Μπουρίκας, ολοκληρώνονται πριν τη 

δεκαετία του ’90. Ο πολυσχιδής Γκαλέτα 

ασχολείται με τη video art, με εγκαταστά-

σεις, με την κηπουρική. Στο πλαίσιο αυτών 

των δραστηριοτήτων παρουσιάζεται και η 

έκθεση με τίτλο «Endart 4, Pendulum» 

στο Μπέη Χαμάμ (14-26 Νοεμβρίου), σε 

επιμέλεια της Μάριον Ιγγλέση. Όπως πολύ 

εύστοχα σημειώνει η επιμελήτρια ο Γκαλέτα 

δεν παράγει έργα τέχνης που μένουν. Θεωρεί ότι η 

τέχνη είναι εφήμερη και δυναμική, ότι η διαδικασία 

της δημιουργίας είναι και το τελικό αποτέλεσμα. 

Εάν επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του δη-

μιουργού, θα αντικρίσετε αυτόν ακριβώς 

τον κόσμο: ένα σύνθετο σύμπαν στηριζό-

μενο στον Οδυσσέα του Τζέιμς Τζόις που 

αναπτύσσεται γύρω από έναν κύκλο. Αυτή 

είναι η γεωμετρική διάταξη που διέπει τη 

σκέψη του, το έργο του και τον μικρόκοσμο 

που δημιουργεί. Γεωμετρικά σχήματα που 

δημιουργούνται γύρω από έναν κύκλο, χω-

ρίς ιεραρχία, αλλά άρρηκτα δεμένα. Χωρίς 

αρχή και τέλος, μόνο έναν φωτεινό πυρήνα.

Αποτελεί έναν από τους πιο καθοριστικούς εικαστικούς 
κινηματογραφιστές στο δεύτερο μισό του εικοστού αι-
ώνα. Το πολυσχιδές έργο του δεν επιδέχεται εύκολες 
ταξινομήσεις και συμβατικούς τίτλους. Πρωτοπόρος, 
ποιητής αλλά και φιλόσοφος της εικόνας, ο Κροάτης 
δημιουργός έρχεται στο φεστιβάλ για να μας αποκαλύψει 
το συναρπαστικό φιλμικό του σύμπαν. 

ΙΒΑΝ ΛΑΝΤΙΣΛΑΒ ΓΚΑΛΕΤΑ
ΕΝΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΛΑΤΩΝΑΣ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ

Ό



ο Μπέλα Μπάλαζ Στούντιο ιδρύ-

θηκε το 1961, προς τιμή του 

πρωτοπόρου Ούγγρου θεωρητι-

κού του κινηματογράφου Μπέλα Μπάλαζ 

(1884-1949). Αρχικά σχεδιάστηκε για να 

υποδέχεται όλους τους κινηματογραφιστές 

που πρωτοξεκινούσαν, έχοντας αποφοιτή-

σει από την Ακαδημία Κινηματογραφικών 

και Θεατρικών Τεχνών της Βουδαπέστης. 

Σύντομα όμως, ο ρόλος του έγινε ακόμη 

πιο καίριος. Αποτέλεσε για περισσότερα 

από 30 χρόνια ένα αυθεντικό πειραματικό 

εργαστήρι, το οποίο ήταν ανοιχτό όχι μόνο 

για τους αποφοίτους της Ακαδημίας, αλλά 

για συγγραφείς, μουσικούς και εικαστικούς 

που ανήκαν ακόμη και στην «αντεργκρά-

ουντ» σκηνή.

Αυτό που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέ-

ρον, όπως επισημαίνει ο επιμελητής του 

αφιερώματος Βασίλης Μπουρίκας, είναι ότι 

το στούντιο λειτουργούσε δημοκρατικά χρη-

ματοδοτώντας ακόμη και αντικαθεστωτικά 

φιλμ, των οποίων η διανομή στη συνέχεια 

μπορεί και να απαγορευόταν. 

Από το Μπέλα Μπάλαζ προέκυψαν δύο 

σημαντικά κινήματα στις αρχές του 1970. 

Η πειραματική, avantgarde ομάδα και η 

ομάδα των ντοκιμαντεριστών, η γνωστή 

«Σχολή της Βουδαπέστης», της οποίας 

βασικός στόχος ήταν η αποτύπωση της κοι-

νωνικής πραγματικότητας στην οθόνη. Στο 

αφιέρωμα θα παρακολουθήσουμε έργα της 

πειραματικής ομάδας, επηρεασμένη από τη 

Nouvelle Vague και από το Cinema Verité.

Από τις 500 ταινίες που παρήχθησαν στη 

διάρκεια τριάντα ετών, έχουν επιλεγεί 19 

που εστιάζουν σε συγκεκριμένα στοιχεία 

πειραματισμών του Στούντιο. Στην αφετη-

ρία βρίσκεται το κλασικό έργο Παιχνίδι φωτός: 

Mαύρο-Λευκό-γκρίζο (1930) του Λάσλο Μόχογι 

Νάγκι, πρόδρομο του ουγγρικού πειραματι-

κού κινηματογράφου. Στη συνέχεια προ-

βάλλονται η Τρίτη (1963) του Μαρκ Νόβακ, 

το Υπέρ Πατρίδος (1970) του Σάντορ Σάρα, 

ιδρυτικού μέλους του Στούντιο και το Αρχα-

ϊκό Κορμί (1971) του Πέτερ Ντόμπαϊ ενός εκ 

των τριών -οι άλλοι δύο ήταν ο Πίντερ και ο 

Μπόντι- που δημοσίευσαν τη διακήρυξη για 

τη δημιουργία ομάδας «κοινωνιολογικού κι-

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
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Τ Πέρα από την παραγω-
γή πειραματικών ταινιών 
και τη δημιουργία ενός 
«τόπου» που ενίσχυε και 
αποζητούσε τις ζυμώσεις 
και τις ετερόκλητες αναζη-
τήσεις, το Στούντιο Μπέλα 
Μπάλαζ υπήρξε σημαντικό 
και επειδή λειτουργούσε ως 
αντίποδας στην αντίληψη 
πως το κινηματογραφικό 
έργο  υπογράφεται από 
έναν μόνο άνθρωπο, από 
το σκηνοθέτη (auteur). 
Μέσα από τη συλλογική 
δημιουργία, το Στούντιο 
απέδειξε πως γεννιούνται 
ταινίες όπου η συνδρομή 
των υπολοίπων της ομά-
δας, οπερατέρ, μοντέρ και 
άλλων συντελεστών, φέρει 
το ίδιο βάρος. Και αυτή 
ήταν η υπογραφή τους: 
Στούντιο Μπέλα Μπάλαζ. 

νηματογράφου», για να «πετύχουν γνωστι-

κή ανάπτυξη γυρίζοντας ντοκιμαντέρ. 

Το έργο του Γιάνος Τοτ, ενός από τους πιο 

καινοτόμους οπερατέρ του στούντιο αντι-

προσωπεύεται με τρεις ταινίες: την Ποίηση 

(1972), ένα νατουραλιστικό βωβό φιλμ, τη 

Σπουδή Ι (1974) και τη Σπουδή ΙΙ (1975), όπου 

ο δημιουργός αλλάζει κατεύθυνση προς τον 

«εικονο-φανταστικό» κινηματογράφο και με 

τις Κινηματογραφικές Εικόνες (1976). 

Επίσης προβάλλονται έργα των εκπροσώ-

πων του εργαστηριακού σεμιναρίου της 

«Σειράς Κινηματογραφικής Γλώσσας» (Film 

Language Series), μιας από τις σημαντι-

κότερες πρωτοβουλίες που γεννήθηκαν 

στο Μπέλα Μπάλαζ στις αρχές του ’70. 

Συνδεδεμένη με τη δράση του «Τομέα 3Κ» 

του Στούντιο, όπου περιλαμβάνονταν έργα 

με σαφείς αναφορές στο Μπάουχαουζ στη 

«Σειρά της Κινηματογραφικής Γλώσσας», 

εντάσσονται μεταξύ άλλων και ο ίδιος ο 

ιδρυτής του «Τομέα 3Κ», ο σημαίνων σκη-

νοθέτης και προερχόμενος από το χώρο της 

φιλοσοφίας θεωρητικός Γκαμπόρ Μπόντι, 

−εδώ παρουσιάζεται το έργο του Οι τέσσερις 

μπαγκατέλες (1975)− και η Ντόρα Μάουερ, 

καλλιτέχνης της κινούμενης εικόνας που 

πειραματιζόταν επί μία δεκαετία πριν ασχο-

ληθεί με τον κινηματογράφο με γκραβούρες 

και χαρακτικά, με την ταινία  Ιρίηχα (1981).  

Μέλος της Σειράς ήταν και ο Μίκλος Έρ-

ντεγι, ο οποίος θεωρείται από τους σπου-

δαιότερους Ούγγρους καλλιτέχνες του 20ού 

αιώνα. Εμείς θα έχουμε τη δυνατότητα να 

δούμε τη Χαλάρωση, και την Εαρινή Εκτέλεση 

(1985). Κύριο χαρακτηριστικό των ταινιών 

της Σειράς ήταν πως προέκυπταν από συ-

ναντήσεις καλλιτεχνών από διαφορετικούς 

χώρους και έτσι αποτύπωναν ετερογενείς 

προσεγγίσεις. 

Παρουσιάζεται επίσης η Παραμονή Πρωτο-

χρονιάς (1974), έργο του παγκοσμίου φήμης 

οπερατέρ Έλεμερ Ράγκαγι σε συνεργασία 

με τον μοντέρ Γκιούλα Γκάζνταγκ, το Visus 

(1976), του Πέτερ Τιμάρ, με ιδιαίτερη έμφα-

ση στα οπτικά εφέ, και η Χαραυγή (1973-

1980), του παραγωγικότατου μέλους της 

Σειράς Άντρας Σίρτες, με διεθνή διανομή. 

Θα μπορέσουμε επίσης να παρακολουθή-

σουμε το Astrocarnival (1981) του Πίντερ, το 

Παγωτομπαλέτο (1984) του Άντρας Γουόχορν, 

όπως και τις τελευταίες παραγωγές του 

Στούντιο, την Ανατομία (1996) του Σέμπεστι-

εν Κοντόγιανι, σημερινού διευθυντή του 

αρχείου του Στούντιο, και το Hotel Tubu των 

Αδελφών Μπουχάροφ (2001).

BBS: ΜΠΕΛΑ ΜΠΑΛΑΖ ΣΤΟΥΝΤΙΟ
ΤΟ "FACTORY" ΤΗΣ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗΣ
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Χωρίς λόγια 
Την αποκατέστησε η Ταινιοθήκη της Ολλαν-

δίας το 2004 και σήμερα την προβάλλει η 

Ταινιοθήκη της Ελλάδος στο πλαίσιο του 

49ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσ-

σαλονίκης. Ο λόγος για τη βωβή ταινία 

Το μυστήριο του πύργου του Άιφελ (1928) του 

Γάλλου σκηνοθέτη Ζιλιέν Ντιβιβιέ, η οποία 

θα προβληθεί απόψε με συνοδεία ζωντανής 

μουσικής από το Μηνά Αλεξιάδη. Η ταινία, 

που διασώζεται σε μια μοναδική κόπια 

νιτρικού οξέως, ξεχωρίζει για την τεχνική 

της αρτιότητα, αναδεικνύοντας το ταλέντο 

ενός από τους σημαντικότερους Γάλλους 

σκηνοθέτες.

16/11, Παύλος Ζάννας, 17:00

Μια σεναριογράφος αποκαλύπτει
Θεωρείται μια από τις πιο ταλαντούχες και 

ανερχόμενες σεναριογράφους του αμερικα-

νικού κινηματογράφου και έχει ήδη βρα-

βευτεί με Όσκαρ για το σενάριο της ταινίας 

Juno. Το όνομά της είναι Ντιάμπλο Κόντι 

και στο masterclass που θα παραδώσει 

αύριο το πρωί, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ, 

θα δώσει έναν οδηγό επιβίωσης για νέους 

σεναριογράφους, στη διαδρομή από το 

blogging στο Όσκαρ, καθώς η ίδια είναι και 

δημιουργός του «Pussy Ranch blog», ενός 

από τα πιο τολμηρά μπλογκ του ίντερνετ. 

17/11, 11:00-13:00, Κασσαβέτης

Κουβεντιάζοντας 

Ανοίγει σήμερα το «Just talking» ή αλ-

λιώς «Κουβεντιάζοντας», ένα καθημερινό 

φόρουμ επικοινωνίας και συζήτησης, στο 

οποίο συμμετέχουν εκτός από τους σκηνο-

θέτες των ταινιών, παραγωγοί, αγοραστές, 

ηθοποιοί,  δημοσιογράφοι, αλλά και οι 

διαπιστευμένοι επισκέπτες του Φεστιβάλ. 

Στην πρεμιέρα του προγράμματος, θα 

έχετε την ευκαιρία να γνωρίσετε το Σουηδό 

σκηνοθέτη Tomas Alfredson (Άσε το κακό να 

μπει), την Αμερικανίδα σκηνοθέτιδα Anna 

Boden (Σούγκαρ), τον σκηνοθέτη Naoko 

Ogigami από την Ιαπωνία Megane. (Τα 

γυαλιά), τον Άγγελο Σπάρταλη (Το σύνδρομο 

της Χιονάτης) και το Δανό ηθοποιό Jakob 

Cedergren (Τρομακτικά ευτυχισμένοι). 

Τις συζητήσεις, που πραγματοποιούνται 

στα αγγλικά, συντονίζει η δημοσιογράφος 

Έλενα Χρηστοπούλου. 

Καθημερινά 16:00-17:00, Αντλιοστάσιο 
Ο.Λ.Θ.

GREEN PARTY 
Από τις «Πράσινες Διαδρομές» έως τους 

«Πράσινους Διάλογους», το φετινό Φε-

στιβάλ Κινηματογράφου στέλνει δυνατά 

το σήμα της περιβαλλοντικής ευαισθητο-

ποίησης, κινητοποιώντας τον κόσμο του 

σε δράση και επαγρύπνηση για το μέλλον 

του πλανήτη. Και φυσικά, το γιορτάζει με 

ένα διαφορετικό πάρτι απόψε το βράδυ 

στο λιμάνι, γεμάτο μουσική, ποτά, χορό 

και πολλές εκπλήξεις. Σας αποκαλύπτουμε 

μερικές μόνο από αυτές: τη διανομή στους 

καλεσμένους φυτών για να τα φυτέψουν 

στο σπίτι τους και να πρασινίσουν τα μπαλ-

κόνια τους, την ανάρτηση ενός μαυροπί-

νακα στο χώρο του πάρτυ όπου θα μπορεί 

κανείς να ζωγραφίσει τις πράσινες ιδέες του 

αλλά και τη διανομή πρωτότυπων T-shirts 

με οικολογικά μηνύματα.

16/11, 22:30, Αποθήκη Γ’

Η προβολή ενός άγνωστου αριστουργήματος του βωβού 
σινεμά, ενα masterclass για επίδοξους σεναριογράφους, 
η πρεμιέρα του «Κουβεντιάζοντας» και ενα eco-party δι-
αφορετικό από τα άλλα, συνθέτουν τη σημερινή μέρα των 
παράλληλων φεστιβαλικών εκδηλώσεων. Ανακαλύψτε τα.

ΚΑΛΕΙΔΟΣΚΟΠΙΟ
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ κ. 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΓΡΑΦΕΙ 
ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΛΑΝΟ
«Από τους σινεμάδες των παιδικών μας 

χρόνων μέχρι σήμερα, που ο κινηματο-

γράφος έχει περάσει στην ψηφιακή εποχή, 

η έβδομη τέχνη παραμένει η πιο μαζική 

καλλιτεχνική έκφραση που συνδυάζει όλες 

τις τέχνες μαζί. Για μια ακόμη χρονιά, η 

Νομαρχία συνεργάζεται με το φεστιβάλ των 

ταινιών, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσ-

σαλονίκης, το οποίο αποδεικνύει ότι είναι 

ένας από τους κορυφαίους πολιτιστικούς 

θεσμούς της χώρας, αλλά και ο καλύτερος 

πρεσβευτής του σύγχρονου ελληνικού πολι-

τισμού, της πρωτεύουσας της Μακεδονίας, 

της πατρίδας του Μεγαλέξανδρου: με τα 

σπουδαία ονόματα του παγκόσμιου σινεμά 

που φέρνει στη Θεσσαλονίκη, με την τελευ-

ταία «σοδειά» ελληνικών και ξένων ταινιών, 

με ενδιαφέροντα αφιερώματα και παράλλη-

λες εκδηλώσεις, αλλά και με το δεκαήμερο 

πρόγραμμα προβολών. Θα είμαστε εκεί!»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Θ. κ. ΔΗ-
ΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙ 
ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΛΑΝΟ
«Σε μια πραγματική γιορτή της έβδομης 

τέχνης καλεί τους κινηματογραφόφιλους 

εντός και εκτός συνόρων, το 49ο Φεστι-

βάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης που, 

ανανεωμένο και εμπλουτισμένο με νέα 

ποιοτικά χαρακτηριστικά, αποτελεί δικαί-

ως κορυφαία πολιτιστική εκδήλωση στην 

ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευ-

ρώπης. Διεθνείς και ελληνικές παραγωγές, 

Έλληνες και ξένοι δημιουργοί θα βρεθούν 

επί δέκα ημέρες στη Θεσσαλονίκη, που θα 

συγκεντρώσει τα βλέμματα της διεθνούς 

κινηματογραφικής κοινότητας. 

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλο-

νίκης είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τη 

Διεθνή Έκθεση, αφού ξεκίνησε από τους 

κόλπους της, και αποδεικνύει ότι η πόλη 

έχει τη δυνατότητα και την ικανότητα για 

τη διοργάνωση εκδηλώσεων με διεθνείς 

αξιώσεις. Η Δ.Ε.Θ. Α.Ε. υποστηρίζει τον 

τόσο σημαντικό αυτό θεσμό, στο πλαίσιο 

του έμπρακτου ενδιαφέροντός της για την 

προαγωγή του πολιτιστικού προϊόντος της 

πόλης.

Εύχομαι η φετινή διοργάνωση να φέρει ακό-

μα περισσότερο κόσμο στις αίθουσες και 

οι δημιουργίες Ελλήνων και ξένων κινημα-

τογραφιστών να κεντρίσουν το ενδιαφέρον 

του κοινού.»
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HIGH PERSPECTIVE

Full-day screening
challenge #1
A great window of opportunity bangs 

open today if you wish to explore the 

Award-Winning Films of the 2008 Short 

Film Festival in Drama, a genre present-

ing mainly new Greek filmmakers who 

competed at the annual event. The Tonia 

Marketaki theatre is the ideal place to 

hang out in throughout the day for Greek 

film lovers, as these six shorts are

followed by numerous Greek documen-

tary & feature film screenings. Among 

them are Christine Crokos' dizzying com-

edy Bang Bang Wedding, Dimitris Vernikos' 

documentary Manos Hatzidakis-Reflection 

in the Mirror, transporting us to the awe-

inspiring composer's inner world. As part 

of our tribute to the great director Manos 

Zakharias' evocative wartime chronicle 

The Truth About the Children of Greece (1948) 

shot by the film crew of Greece’s Republi-

can Army to which the director belonged, 

and The End and the Beginning (1963), a hu-

man story about the German invasion of 

Crete. 

A-class act
“We've always portrayed portraits of people... 

when we do this we are interested in those people's 

ideology, the ethical questions in their lives,” said 

Luc Dardenne in his Masterclass yester-

day. “Murder is a question we are interested in; 

when someone helps someone who's dying,” he 

said, especially with reference to their 

latest film Lorna's Silence, “rather than turning 

their head away, that's an issue we examine in 

our films”. Luc Dardenne, who together 

with his brother Jean-Pierre was hon-

oured yesterday by the Festival, kicked 

off the daily Masterclasses, speaking 

of how the award-winning duo moved 

from political themes in their earlier 

documentary films to social issues in 

their feature films, as well as how they 

prefer sequence shots for more realism. 

And realism is certainly intensified by 

their technique of never “briefing” actors 

on what to do, in order to retain their 

esoteric expression and flexibility. Today 

at 11:00 in the John Cassavetes theatre 

you can hear it from Greek Director of 

Photography Harry Zambarloukos, who 

worked this year on the limited release 

Death Defying Acts, with Guy Pierce star-

ring as Harry Houdini, and the box office 

hit ABBA-inspired musical film Mamma 

Mia!. Zambarloukos, a member of the 

British Society of Cinematographers, was 

nominated in 2004 for Best Technical 

Achievement at the British Independent 

Film Awards for Enduring Love, and over the 

last few years he has become increasingly 

successful by working on films such as 

Venus (2006), starring Peter O’Toole, and 

Kenneth Branagh’s Sleuth (2007). 

Full-day screening challenge 
#2
Another tempting full-day screening 

challenge for you is at the Frida Liappa 

theatre where a series of cinematic 

gems will be screened, starting with 

the Jean-Pierre and Luc Dardenne film 

Je Pense a Vous (1992). If you missed the 

Festival's opening screening of  Darren 

Aronofky's The Wrestler, you can see it at 

13:15. Aronofsky, who won the Festival's 

International Competition Alexander 

Award in 1998 for his film Pi, has gone on 

to make the highly viewed and strongly 

stylistic Requiem for a Dream, The Fountain 

and Pan's Labyrinth. This year's Homage 

to Ivan Ladislav Galeta by the Experimen-

tal Forum section begins today at 15:15 

and if you were lucky enough to get the 

delicious cinnamon cookie/press pam-

phlet you'll know that there's a parallel 

video and installation exhibition called 

Pendulum of Galetas' video project comb-

ing filming and trippy gardening experi-

ences. See it at the Yiahoudi Hammam, 

open from 10:00-22:00 daily. (I was given 

the cookie at the bar in Warehouse C, 

where the coffee is fabulous by the way). 

Next at the Frida Liappa, Special Screen-

ings presents Wong Kar Wai's five-part 

martial arts film Ashes of Time (17:30), fol-

lowed by the coming of age Argentinian 

film A Week Alone by Celina Murga (20:00) 

and finally Jonathan Demme's neurotic 

family drama Rachel Getting Married. 

I.C. can’t go… Without
One of the two Greek entries this year in 

the International Competition is Alex-

andros Avranas' Without (2008), screened 

today at 23:00 in the Olympion Theatre. 

Avranas, who has a strong background in 

sculpture, has made two shorts and two 

documentaries since 2005. In his first 

feature film he explores how a suddenly 

raised social standing can affect family 

relationships. 

If you give in to the all-day screening challenge 
or have any particular impressions to share, 
contact me at: alambra22@gmail.com and let 
us know! 

A unique opportunity is offered today with the 
screening of the reconstituted reel of Le Mystere de la 
Tour Eiffel, by Julien Duvivier, made in 1928.
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Α’ ΠΡΟΒΟΛΗ

Α’ ΠΡΟΒΟΛΗ

Α’ ΠΡΟΒΟΛΗ

Α’ ΠΡΟΒΟΛΗ

Β’ ΠΡΟΒΟΛΗ

Β’ ΠΡΟΒΟΛΗ

Β’ ΠΡΟΒΟΛΗ

Β’ ΠΡΟΒΟΛΗ

ΤΕΛΙΚΗ

ΤΕΛΙΚΗ

ΤΕΛΙΚΗ

ΤΕΛΙΚΗ

Είσαι ο Μάρλον μου κι ο Μπράντο μου

Boogie

Το κουτί της Πανδώρας

Ο καιρός του κομήτη

Χιόνι

Καβούκι

Πίσσα

Τρεις πίθηκοι

Φθινόπωρο

Η μόνη ερωτική ιστορία για την οποία δεν έγραψε ο Χέμινγουει

Τελεία

Γάλα

Η περιοδεία

Τα χαμένα τραγούδια της Ανατολίας

3,972

3,408

4,512

Μια βδομάδα μόνοι

Αποχωρισμός

Without

Ο τρόφιμος

Κυριακάτικο ψάρεμα

Η κλεψύδρα

Τρεις στιγμές

Άνεμοι του Σεπτέμβρη

Ο θόρυβος των άλλων γύρω μας

Μια σκούπα γίνεται χρυσόψαρο

Εκεί πέρα

Θα εκραγώ

Τρία τυφλά ποντίκια

Τα παιδιά της διπλανής πόρτας

3,103 Λούφα και απαλλαγή:I-4 (Άι φορ)

Deep End

Θέμις

Προς το παρόν

Ο Αρσιβαρίστας και ο Άγγελος

Μακρόνησος

Το γαμήλιο πάρτυ

Μάνος Χατζιδάκις-Είδωλο στον καθρέφτη

Το βουνό μπροστά

Το φιλί της ζωής

Without

Ψυχραιμία

Μόλις χώρισα

Είδωλα στον καθρέφτη

Μια ζωή μια εποχή-Μιχάλης Κακογιάννης

Carouzel

Ιστορία  52

Μικρό έγλημα

Τη νύχτα που ο Πεσσόα συνάντησε τον Καβάφη

Τρυφερότητα

Τρεις στιγμές

Πάρβας, άγονη γραμμή

Κι ενώ το σκάφος εκινδύνευε

Κάτω από το μακιγιάζ σου

Ο τελευταίος γυρισμός

Καλά κρυμμένα μυστικά-Αθανασία

Ο γιος του Τσάρλυ

Σκλάβοι στα δεσμά τους

Ισοβίτες

3,196

2,085

3,932

3,669

Το σύνδρομο της Χιονάτης

Oι αιτίες των πραγμάτων

Ecce momo!

Dreaming to change

Unitas

Η μουσική των προσώπων

Το ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΟΙΝΟΥ FISHER απονέμεται σε μία Ελληνική ταινία που συμμετέχει στο 49ο 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.






