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Μasterclasses
• Ο Δανός σκηνοθέτης ντοκιμαντέρ Μichael Noer, ο 
οποίος έχει γυρίσει το Vesterbo και την οnline σειρά 
ντοκιμαντέρ Doxwise, θα παρουσιάσει στο κοινό τη 
δική του δημιουργική οπτική σε masterclass με τίτλο 
«Προσπαθώ να συνδυάσω το You Tube με τον 
Αριστοτέλη» στις 13 Μαρτίου στην αίθουσα Τώνια 
Μαρκετάκη (15.00-17.00). Ο Noer δημιουργεί δίνο-
ντας την κάμερα σε νέους ανθρώπους της διπλανής 
πόρτας και καταγράφοντας με αυτό τον τρόπο τα ασή-
μαντα–σημαντικά γεγονότα της καθημερινότητάς τους. 
Το υλικό έπειτα φιλτράρεται από τον ίδιο, αποδίδοντας 
ένα ζωντανό πορτρέτο του σύγχρονου ανθρώπου και 
του τρόπου που προσπαθεί να μεταβεί στην ενηλικίω-
ση –με ένα εξαιρετικά έντιμο και ακριβές ύφος γραφής. 

• Στις 14 Μαρτίου στην αίθουσα Κασαβέτης (11.00-
13.00), το δημιουργικό δίδυμο των επιτυχημένων 
ντοκιμαντέρ Brother’s Keeper, Metallica Some Kind of 
Monster και Gray Matter θα παρουσιάσει το μυστι-
κό της επιτυχίας του. Οι Joe Berlinger και Bruce 
Sinofsky που ξεκίνησαν επικεντρώνοντας το ενδια-
φέρον τους σε περίεργες ιστορίες φόνων και στη συ-
νέχεια μεταπήδησαν στο χώρο της μουσικής και στην 
καρδιά του χέβι μέταλ –με ντοκιμαντέρ αφιερωμένα 
στους Metallica– θα καλύψουν διάφορα θέματα: τη συ-
νεργασία τους, τις αλλαγές θεματικής και τις δυσκολίες 

που κρύβει η διαδικασία της δημιουργίας. 

Ημερίδες
Οι ημερίδες αποτελούν θεσμό για το Φεστιβάλ, πλαι-
σιώνοντας το πρόγραμμα και υπογραμμίζοντας το 
κοινωνικό προφίλ της διοργάνωσης.  

• Η πρώτη στη σειρά, που αναφέρεται στη σχέση 
επιστήμης και φύσης, με τίτλο «Προσεγγίζοντας 
τη Φύση: φυσική καλλιέργεια και αναδάσωση» 
πραγματοποιείται σήμερα (11/3) στην αίθουσα Κασα-
βέτης (11.00-14.00). Οι εισηγητές Μαργαρίτης Τζίμας, 
Υπουργός Μακεδονίας Θράκης, Αλέξανδρος Λουπασά-
κης, γιατρός εναλλακτικών μεθόδων, Γιάννης Παζάρας 
ειδικός στα μεταλλαγμένα, Σπύρος Ντάφης, ομότιμος 
καθηγητής Δασολογίας και φυσικού περιβάλλοντος, θα 
αναφερθούν στους τρόπους που μπορεί να παρέμβει η 
σύγχρονη επιστήμη στη φύση, στις παραδοσιακές με-
θόδους και τον συγκερασμό των δύο. Τη συζήτηση θα 
συντονίσει ο Παναγιώτης Μανίκης, γεωπόνος. 

• Στις 13 Μαρτίου, στον ίδιο χώρο (11.00 -14.00) θα 
διεξαχθεί ημερίδα για τα «Πρόσωπα του Φασισμού» 
με εισηγητές ανθρώπους που μάχονται καθημερινά 
από διαφορετικές θέσεις για την προάσπιση των αν-
θρωπίνων δικαιωμάτων –τον Χριστόδουλο Γιαλλουρί-
δη, καθηγητή του Παντείου Πανεπιστημίου, τον Από-
στολο Σάντα, μορφή-σύμβολο της Εθνικής Αντίστασης, 
το Δημήτρη Σοφιανόπουλο, σκηνοθέτη - παραγωγό 
και Αντιπρόεδρο του ΕΚΚ και το Γιώργο Τσαρμπόπου-
λο, επικεφαλής του Γραφείου της ΄Υπατης Αρμοστείας 
του ΟΗΕ στην Ελλάδα, ενώ τον συντονισμό της συ-
ζήτησης θα κάνει ο καθηγητής Πολιτικής Οικονομίας 
Κώστας Βεργόπουλος. 

• Επίσης, στις 16 Μαρτίου στο Ολύμπιον (12.00-
15.00) θα πραγματοποιηθεί ημερίδα του Ελληνικού 
Ερυθρού Σταυρού, ο οποίος αποτελεί και το χορηγό 
των βραβείων κοινού του Φεστιβάλ, με τίτλο «Εθε-
λοντισμός: Όσο υπάρχουν άνθρωποι». Ο εθελο-
ντισμός που λειτούργησε με τόση μεγάλη επιτυχία 
στους Ολυμπιακούς Αγώνες, εμφανίζεται ξανά για να 
διεκδικήσει το ρόλο κοινωνικής πρακτικής και στάσης 
ζωής στην καθημερινότητα, και όχι μόνο ως τρόπος 
συνεισφοράς υπό εξαιρετικές περιπτώσεις. 

ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ…
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της Αλεξάνδρας Αθανασιάδου

ΗΜΕρΙΔΕΣ, Masterclasses, 
workshops, ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ. ΜΟΛΥΒΙ 
ΚΑΙ ΧΑρΤΙ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ 
ΟΣΑ ΕΝΔΙΑΦΕρΟΝΤΑ ΚΙΝΟΥΝΤΑΙ 
ΣΕ  ΠΑρΑΛΛΗΛΗ ΤρΟΧΙΑ ΜΕ ΤΙΣ 
ΠρΟΒΟΛΕΣ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ.

10o ΦΕΣΤΙΒΑΛ NTΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΟΥ 21ΟΥ ΑΙΩΝΑ» • 7-16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2008
10th THESSALONIKI DOCUMENTARY FESTIVAL “IMAGES OF THE 21ST CENTURY” • 7-16 MARCH 2008

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
THESSALONIKI INTERNATIONAL
FILM FESTIVAL

12.3.2008, 22:00
TETAPTH-WEDNESDAY

A7O0HKH 7,AIMANI - WAREHOUSE C, PORT

AFTER SHOW

DJ SET BY

GIRLS ON FILM

ENTRANCE: 10

ΠΡΩΤΟ ΠΛΑΝΟ - ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Eκδότης: Δέσποινα Μουζάκη • Διευθυντής: Γιώργος Τούλας • Αρχισυντάκτρια: Τζένη Παυλίδου

Συντάκτες Τεύχους: Αλεξάνδρα Αθανασιάδου, Γκέλυ Μαδεμλή, Λίλυ Παπαγιάννη, Κύα Τζήμου
Παραγωγή: Mουγκός - Έντυπη επικοινωνία
Eπικοινωνία: protoplano@filmfestival.gr

Workshops
• o Σωτήρης Δανέζης, τιμώμενο πρόσωπο του Φεστιβάλ, παρου-
σιάζει σε εργαστήριο με τίτλο «Επικίνδυνες Αποστολές/Guerilla 
Filmmaking» το πως καταστρώνεται μία αποστολή, τις τεχνικές 
και τους όρους που πρέπει κανείς να γνωρίζει, τον ηθικό κώδικα 
με τον οποίο χρειάζεται να είναι κανείς εξοπλισμένος όπως και την 
έρευνα που προϋποθέτει κάθε ταξίδι με την κάμερα, προτού κανείς 
συναντήσει τις πραγματικές δυσκολίες της«εμπόλεμης ζώνης». Στις 
12 Μαρτίου στην αίθουσα Τζον Κασαβέτης (11.00-13.00)
• Μερικές μέρες μετά, το Σάββατο 15 Μαρτίου (11.00-13.00) ο Άρτο 
Χάλονεν, ο Φινλανδός ντοκιμαντερίστας κι επίσης τιμώμενο πρόσω-
πο του Φεστιβάλ, ο Πίτερ Γουιντόνικ, ο Καναδός παραγωγός που 
χρόνια μάς τιμά με την παρουσία του, η Όλγα Αμπάζογλου, παρα-
γωγός και η Βάλερι Κοντάκος, παραγωγός και σκηνοθέτης θα μας 
εξηγήσουν ο καθένας από την πλευρά του τι σημαίνει «Η παραγωγή 
ενός ντοκιμαντέρ». 

Εκθέσεις
Σημειώστε στο ημερολόγιο τις εκθέσεις φωτογραφίας που παρου-
σιάζονται στο Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης (Αποθήκη Α’, 
1ος όροφος, Λιμάνι): Ένα δευτερόλεπτο Σιωπής με 25 φωτογρα-
φίες που έχει επιλέξει από τις αποστολές του ο Σωτήρης Δανέζης, 
και Αναδομώντας το Αφγανιστάν, η ομαδική έκθεση φωτογραφί-
ας που αναφέρεται στο ομώνυμο θέμα (από 7 έως 16 Μαρτίου).

...και βέβαια συναυλίες
• Γιάννης Αγγελάκας και Νίκος Βελιώτης απόψε το βράδυ στις 11 
στον Κινηματογράφο Ολύμπιον. Το τσέλο του Νίκου Βελιώτη και 
οι ιδιαίτερες τεχνικές του συναντούν τη δύναμη της στιχουργικής 
και της έκφρασης του Γιάννη Αγγελάκα. Φωνή και βιολοντσέλο 

–πραγματική δημιουργία, χιλιόμετρα μακριά από το προκάτ. 
• Και αύριο (12/3) οι Concretes, το επταμελές συγκρότημα από 
τη Σουηδία θα γεμίσει με «ηλιόλουστες μελωδίες» την Αποθήκη Γ’ 
(22.00) παρουσιάζοντας τραγούδια από τους δίσκους που κυκλο-
φόρησαν πρόσφατα (Hey Trouble του 2007, In Colour του 2006) 
καθιστώντας τους ένα από τα πιο γνωστά συγκροτήματα της μουσι-
κής κοινότητας της Στοκχόλμης.

Περιφερειακές Εκδηλώσεις
Σε περίπτωση που βρίσκεστε ή ζείτε εκτός Θεσσαλονίκης, αξίζει να 
γνωρίζετε τις δράσεις του Φεστιβάλ εκτός των τειχών. Προβολές θα 
γίνουν σε Αλεξανδρούπολη, Φλώρινα, Καστοριά, Καβάλα και 
Χαλάστρα. 

Βραβείο Διεθνούς Αμνηστίας
Για το ειδικό βραβείο της Διεθνούς Αμνηστίας, που απονέμεται 
για δεύτερη συνεχή χρονιά στο πλαίσιο του Φεστιβάλ 
Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης – Εικόνες του 21ου Αιώνα, 
διαγωνίζονται φέτος 19 συνολικά ταινίες. Οι 13  προέρχονται 
από το τμήμα «Ανθρώπινα Δικαιώματα» ενώ 6 ταινίες, οι 
οποίες σχετίζονται με το θέμα, προέρχονται από το αφιέρωμα 
«Πρόσωπα του Φασισμού». 

Η συλλεκτική αφίσα του Φεστιβάλ
Τα συλλεκτικά αριθμημένα αντίτυπα της επετειακής αφίσας του 
10ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης – Εικόνες του 21ου 
Αιώνα, με την υπογραφή του καλλιτέχνη Γιώργου Τσαγγάρη, 
θα διατίθενται προς πώληση από την Πέμπτη 13 Μαρτίου στο 
Ολύμπιον.
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TZO ΜΠΕΡΛΙΝΤΖΕΡ
ΜΠΡΟΥΣ ΣΙΝΟΦΣΚΙ
ΑΠΟ ΤΙΣ ΛΙΓΕΣ ΦΟρΕΣ 
ΠΟΥ Η ΦρΑΣΗ «ΕΤΕρΟΝ 
ΗΜΙΣΥ» ΕΧΕΙ ΝΟΗΜΑ, 
Η ΠΕρΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΔΥΟ 
ΑΜΕρΙΚΑΝΩΝ ΔΗΜΙΟΥρΓΩΝ 
ΠΟΥ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ ΜΑΖΙ 
ΓΙΑ ΠΕρΙΣΣΟΤΕρΑ ΑΠΟ 
ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΧρΟΝΙΑ 
ΕΝΙΣΧΥΕΙ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΩΣΗ 
ΠΩΣ Η ΠΑρΑΓΩΓΗ ΤΩΝ 
ΤΑΙΝΙΩΝ ΤΕΚΜΗρΙΩΣΗΣ 
ΣΤΗ «ΓΗ ΤΩΝ ΓΕΝΝΑΙΩΝ» (;) 
ΓΝΩρΙΖΕΙ ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΝΘΙΣΗ. 
ΣΤΟ ΑΦΙΕρΩΜΑ ΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ 
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ 10ου 
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕρ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΕΠΤΑ 
ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 
ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΠΛΟΥΣΙΑΣ 
ΦΙΛΜΟΓρΑΦΙΑΣ ΤΟΥ 
ΔΙΔΥΜΟΥ ΤΕΚΜΗρΙΩΝΟΥΝ 
ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΤΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ.

Στα ίχνη της παράδοσης και άλλων 
κινηματογραφιστών από την Αμερική (όπως ο 
Fredrick wiseman ή οι leacock-pennebaker), 
οι Μπέρλιντζερ και Σινόφσκι επιμένουν στο 
σινεμά του «παρατηρητή»: εκεί, ο σκηνοθέτης 
έχει καθήκον να μείνει σιωπηλός πίσω από 
την κάμερα και να αφήσει το διάφραγμά της 
να συλλάβει αυτό που φαίνεται ατράνταχτα 
«πραγματικό», ελαχιστοποιώντας όσο γίνεται 
την παρέμβασή του στο περιβάλλον. Δεν 
επεξηγεί και δε σχολιάζει τίποτα σε αφήγηση 
off –όλα προκύπτουν από την αλληλουχία των 
πλάνων. Κάπως έτσι, προσπαθεί να πετύχει 
την εντύπωση του βιωμένου πραγματικού 
χρόνου, την ψευδαίσθηση του «real time». 
Γνήσιοι εκπρόσωποι του «direct cinema» 
(που συχνά συγχέεται με το «cinéma vérité», 
το οποίο προϋποθέτει την πιο ενεργητική 
σχέση αλληλεπίδρασης του σκηνοθέτη 
με το αντικείμενο μελέτης του) οι δύο 
ντοκιμαντερίστες που γνωρίστηκαν μάλιστα 
στο «ιερό» των άλλων μεγάλων δασκάλων, 
στην εταιρία παραγωγής των αδερφών 
Maysles, σχεδόν ταυτίζουν το φακό με το 
βλέμμα του θεατή που έρχεται για πρώτη 
φορά σε επαφή με το εκάστοτε θέμα.  

Ποια είναι όμως τα θέματα των ταινιών τους; 
Αν μπορεί να λογιστεί απλώς ως «θέμα», η 
αφετηρία και ο τερματισμός τους είναι η 
ανθρώπινη κατάσταση: η καταγραφή του 
ψυχισμού στις αντίξοες συνθήκες, η αναζήτηση 
ενός κοινού δεσμού των ανθρώπων στους 
οποίους μια αόριστη κοινωνία προσάπτει 
μάλλον άχαρες ταμπέλες, τα όρια μεταξύ 
πραγματικότητας και μυθοπλασίας, λογικής 
και τρέλας, αλήθειας και ψέματος. Μέσα από 
τις μικρές αφηγήσεις των αντισυμβατικών 
ανθρώπων της αχανούς υπαίθρου (στην οποία 
έχουν αδυναμία), ψάχνουν μια ενοποιητική 
αφήγηση για όλη την αμερικανική, αν όχι 
παγκόσμια, κουλτούρα.

Πιο συγκεκριμένα, στο Brother’s Keeper/ 
Φύλακας του Αδερφού μου (1992), το 
σημείο εκκίνησης είναι μια μυστηριώδης 
φάρμα σε μια αγροτική κωμόπολη της Νέας 
Υόρκης. Εκεί ζουν τέσσερις αδερφοί στα 
όρια της εξαθλίωσης, αποκομμένοι από τον 
κοινωνικό ιστό. Όταν ο ένας απ’ αυτούς 
πεθαίνει, ένας άλλος βαφτίζεται από την 
αρχή ως ο υπ’ αριθμόν ένα ύποπτος για τη 
δολοφονία του. Τότε είναι που η κλειστή 
κοινωνία της μικρής πόλης συσπειρώνεται 
για να βοηθήσει τον κατηγορούμενο, απ’ 
ό,τι φαίνεται γιατί συλλογικά αισθάνεται πως 

ΔΥΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΡΟΜΟ
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βάλλεται από έναν εξωτερικό εχθρό. Στο 
Paradise Lost: The Child Murders at 
Robin Hood Hills/Χαμένος Παράδεισος 
(1996) εξιχνιάζουν μια άλλη υπόθεση 
δολοφονίας, αυτή τη φορά τριών οκτάχρονων 
αγοριών σε ένα χωριό του Αρκάνσας. Η 
κάμερα των σκηνοθετών πότε συμπληρώνει 
και πότε καταγγέλλει το αμερικανικό δικαστικό 
σύστημα (και τα ντόπια, λιμασμένα media) που 
βιάστηκε να βρει τους ενόχους στα σκυθρωπά 
πρόσωπα τριών εφήβων, που παρουσίαζαν 
«αποκλίνουσα συμπεριφορά» –άκουγαν 
μέταλ και διάβαζαν «αιρετικά» βιβλία... Στο 
Revelations: Paradise lost 2, οι δυο τους 
πιάνουν το νήμα της ίδιας ιστορίας από 
εκεί που το άφησαν: από την «αποκλίνουσα 
συμπεριφορά» της ίδιας της μικρής κοινότητας 
που ψάχνει τους αποδιοπομπαίους τράγους 
της, μήπως και καταφέρει κάποτε να βρει και 
τη δική της ταυτότητα. Όσο για το Metallica: 
Some Kind of Monster (2004), εκεί 
αποκαθηλώνουν τα είδωλα της μέταλ σκηνής, 
ακολουθώντας τους μουσικούς ακόμα και στις 
συνεδρίες τους με τους ψυχοθεραπευτές τους, 
όπου εξομολογούνται πόσο πολύ τους έχει 
κουράσει η έκθεση και η συμβίωση μέσα στη 
μπάντα των Metallica. 

Έτσι, οι ιστορίες που αφηγούνται, δεν λένε 
παρά την ίδια ιστορία, την ιστορία των 
δημιουργών τους: «Αντιμετωπίζουμε τους 
εαυτούς μας ως κάποιους που αγαπάνε να 
αφηγούνται ιστορίες, μόνο που δεν αντλούμε 
υλικό από το χώρο της μυθοπλασίας. Επίσης, 
δεν είμαστε δημοσιογράφοι, για να κυνηγάμε την 
Αλήθεια με το ‘Α’ κεφαλαίο για κάθε κατάσταση 
που αντιμετωπίζουμε. Αναζητούμε ένα άλλο είδος 
αλήθειας που είναι πιο σημαντική. Σε μια καλή 
αφήγηση, ευελπιστείς να έχεις αυτή την εμπειρία 
του ‘α-χααά’, όταν τελικά αποκαλύπτεται κάτι για 
την ανθρώπινη κατάσταση, κάποια οικουμενική 
αξία για τη ζωή, ή και τη δική σου ζωή...». Κι όσο 
κι αν ακούγεται ως σόφισμα, η αναζήτηση της 
αλήθειας δεν είναι παρά η μόνη αλήθεια που 
μπορεί να παραμείνει αλώβητη στο χρόνο και 
κάνει το καλλιτεχνικό έργο πάντα επίκαιρο.

Τζο Μπέρλιντζερ 
Ο Joshep (Joe) Berlinger γεννήθηκε τον 
Οκτώβριο του 1961 στο Brigdeport του 
connecticut. Πρωτοβούτηξε στο χώρο της 
οπτικής επικοινωνίας το 1983, πιάνοντας 
δουλειά στη διαφημιστική εταιρία Mccann- 
erickson και μεταπηδώντας στο χώρο των 
τηλεοπτικών παραγωγών την αμέσως επόμενη 
χρονιά. Για καλή τύχη του χώρου των ταινιών 
τεκμηρίωσης, ο σκηνοθέτης άλλαξε γρήγορα 
γνώμη και προσανατολισμό –αλλιώς ίσως 
να είχε την μοίρα του αδερφού του, robert 
Berlinger, που, σημειωτέον, σκηνοθετεί 
επεισόδια για sitcoms στην αμερικανική 
τηλεόραση! Και γι’ αυτή του τη στροφή θα 
ευθυνόταν ένα άλλο ντοκιμαντέρ: το Titicut 
Follies του Frederick wiseman, που μπαίνει 
πίσω από τους τοίχους ενός ιδρύματος στο 
Bridgewater στη Μασαχουσέτη και σοκάρει 
με την αμεσότητα της εικονογράφησης, όχι 
μόνο των ψυχικά διαταραγμένων ασθενών, 
αλλά, κυρίως, της απάνθρωπης στάσης των 
«σωφρονιστών» τους (κάτι που εξηγεί και γιατί 
η ταινία ήταν απαγορευμένη στην Αμερική 
από το 1967, έτος παραγωγής της, ως το 1992). 
Όταν το είδε ο Μπέρλιντζερ, δεν θα αποφάσιζε 
απλώς να στραφεί στη δημιουργική διαχείριση 
της πραγματικότητας, αλλά θα διαπίστωνε 
την έλξη που θα ένιωθε για τις φιγούρες του 
καταχρηστικά λεγόμενου «περιθωρίου». Λίγο 
αργότερα, χτύπησε την πόρτα της εταιρίας 
«Maysles Films». Στην αρχή ανέλαβε χρέη 
διευθυντή marketing, στην πορεία, το 1989, 
ανελίχθηκε σε executive producer. Την ίδια 
χρονιά γνώρισε τον Σινόφσκι. Τρία χρόνια 
αργότερα, κι αφού οργάνωσαν τη δική τους 
εταιρία παραγωγής, την «creative thinking 
International», οι δυο τους συνεργάστηκαν 
για το Brother’s Keeper  που έγινε 
κλασικό εν τη γενέσει του, αποσπώντας 
βραβείο στο sundance, τιμητικούς τίτλους 
από την Αμερικανική Ένωση Κριτικών και 
γενναιόδωρη διανομή σε ένα μεγάλο δίκτυο 
αιθουσών ανά τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μετά 
από ένα μπαράζ καλλιτεχνικών επιτυχιών, 
ανέλαβε να σκηνοθετήσει το σίκουελ του 
Blair Witch Project, εμπειρία που εκ των 
υστέρων θα αξιολογούσε αρνητικά. Το 2004 
αποζημίωσε με την προσωπική του δουλειά 

Gray Matter/Φαιά Ουσία, όπου έφερε 
στο φως μια φρικιαστική επιχείρηση του 
ναζιστικού καθεστώτος για την εκκαθάριση 
7000 παιδιών με διανοητικά ή κινητικά 
προβλήματα, μια πρωτοβουλία ενός γιατρού 
που ζει σήμερα ανενόχλητος κάπου στη 
Βιέννη. Ο Μπέρλιντζερ δοκίμασε την τύχη 
του και σε άλλα αφηγηματικά μέσα. Έπιασε 
μολύβι και χαρτί (ή έστω, την ηλεκτρονική 
εκδοχή τους...) για να περιγράψει το πώς 
βρέθηκε από τα πλατό του Blair Witch 
2 σε αυτήν του Some Kind of Monster, 
στα παρασκήνια των συναυλιών της πιο 
διάσημης μέταλ μπάντας του κόσμου. Έτσι 
έγραψε το «Metallica: this Monster lives» σε 
συνεργασία με το δημοσιογράφο Greg Milner, 
απαραίτητο συμπλήρωμα για μια διαφορετική 
κινηματογραφική εμπειρία όπου ο Φρόιντ 
συνάντησε τους... Masters of puppets! Και 
μέχρι και σήμερα, ο Μπέρλιντζερ προσπαθεί 
να βρει αυτό που οι Metallica τραγουδούν 
στο «st. anger» τους: «Α voice to let myself 
/to let myself go free»... 

Μπρους Σινόφσκι
Ο Bruce Jeffrey sinofsky γεννήθηκε στη 
Βοστώνη, στην πολιτεία της Μασαχουσέτης, 
το Μάρτιο του 1956. to 1977, κι ενώ ήταν 
ακόμη φοιτητής του NYU, του Πανεπιστημίου 
της Νέας Υόρκης, μπήκε στο επιτελείο των 
αδερφών Maysles που είχαν ήδη βάλει τις 
θεμέλιες λίθους του «cinema direct», με  
ταινίες όπως το Salesman ή το Gimme 
Shelter (1970). Μέσα σε ένα μόλις χρόνο 
κατάφερε να γίνει βοηθός παραγωγής, 
δουλεύοντας σε διάφορα projects, όπως το 
Running Fence (1978) που αφορά στην 
ομότιτλη εγκατάσταση του christo στους 
λόφους της Καλιφόρνια. Το 1989 γνωρίζει 
τον Μπέρλιντζερ και συνεργάζεται μαζί 
του στο Outrageous Taxi Stories, ένα 
χιουμοριστικό φιλμάκι μικρού μήκους για 
τα ταξί της Νέας Υόρκης. o Μπέρλιντζερ θα 
τραβούσε τα πλάνα, ο Σινόφσκι θα καθόταν 
στη μουβιόλα. Το 1991 αποφασίζει να 
ακολουθήσει το παράδειγμα του νέου του 
φίλου, και να αποχωρήσει και αυτός από την 
Maysles, μπαίνοντας συνέταιρος με μερίδιο 
50% στην «creative thinking International». 
Το 1992, το έτος παραγωγής της πρώτης 
μεγάλης επιτυχίας τους (το Brother’s 
Keeper θα μείνει στην ιστορία ως το πιο 
επικερδές ντοκιμαντέρ που διανεμήθηκε 
μόνο του, χωρίς να μεσολαβήσει εταιρία 
διανομής) μοντάρει για πρώτη (και τελευταία) 
φορά μια ταινία μυθοπλασίας –το Terminal 
Bliss του Jordan allen. Δυο χρόνια αργότερα 
και πάντα με τη συμβολή του Μπέρλιντζερ, 
βάζει μπρος την εταιρία «Gray Matter» που 
παράγει διαφημιστικά σποτ αλλιώτικα από 
τ’ άλλα. Απασχολήθηκε και στην τηλεόραση, 
για την οποία θα έχει την ευκαιρία να γυρίσει 
και ένα ντοκιμαντέρ για τον αγαπημένο του 
Έλβις, στο πλαίσιο της σειράς Ten Days 
That Unexpextedly Changed America. 
Άλλωστε, στο Good Rockin’ Tonight: 
The Legacy of Sun Records (2001) έκανε 
focus στην εταιρία του «Βασιλιά» και τόσων 
άλλων κλασικών φωνών του ροκ εν ρολ και 
της μπλουζ. Στις πιο πρόσφατες τηλεοπτικές 
του δουλειές, ασχολήθηκε με πορτρέτα άλλων 
σημαντικών Αμερικανών καλλιτεχνών, όπως 
είναι ο Κουέντιν Ταραντίνο ή η Φιόνα Απλ, 
των οποίων τη συνομιλία κατέγραψε το 2007 
για τη σειρά Ιconoclasts. Όσο κι αν ο ίδιος 
ήταν, είναι και θα είναι «εικονομάχος». 
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EΛΛΗΝΙΚΑ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Μικρού, μεσαίου ή μεγάλου μήκους, γυρισμέ-
να στην πλειοψηφία τους σε ψηφιακό format, 
με την υπογραφή έμπειρων ή και πρωτοεμ-
φανιζόμενων δημιουργών, τα ελληνικά ντο-
κιμαντέρ που επιλέγονται να προβληθούν στο 
επίσημο πρόγραμμα δεν έχουν πραγματοποι-
ήσει πριν από τη διεξαγωγή του Φεστιβάλ δη-
μόσια προβολή στην Ελλάδα και την Κύπρο. 
Η επιλογή τους και η κατάταξή τους στα αντί-
στοιχα τμήματα γίνεται από τον Καλλιτεχνικό 
Διευθυντή του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ, Δη-
μήτρη Εϊπίδη, με τη βοήθεια μιας τριμελούς  
Γνωμοδοτικής Επιτροπής, ενώ ο όγκος τους 
δεν πρέπει να ξεπερνά το 30% του συνολι-
κού όγκου του Φεστιβάλ, διατηρώντας έτσι το 
διεθνή χαρακτήρα του θεσμού. Κάποια από 
αυτά, ελάχιστα είναι η αλήθεια, ίσως βρουν 
το δρόμο τους για τις αίθουσες ή, πιθανότερο, 
τη μικρή οθόνη. Για τα περισσότερα, όμως, 
αυτό το πολύτιμο Φεστιβάλ είναι ο μοναδικός 
δρόμος επαφής του θεατή με ένα διαφορετικό 
σινεμά, αυτό που παρακολουθεί τη θεατή και 
αθέατη πλευρά της πραγματικότητας που αρ-
γά ή γρήγορα θα φτάσει την πόρτα μας, που 
μας αφυπνίζει και ίσως, ενίοτε, κατορθώνει 
να μας μεταμορφώσει από απλούς θεατές σε 
ενεργούς πολίτες της χώρας μας και ενός κό-
σμου του οποίου καμιά γωνιά δεν φαντάζει 
πια μακρινή.

ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Ο συναγωνισμός απέναντι στις ξένες αντίστοι-
χες παραγωγές μπορεί να φαίνεται μεγάλος, 
αλλά οι ταινίες με ελληνική υπογραφή έχουν 
τη δυναμική και την ποιότητα για μια αναμέ-
τρηση επί ίσοις όροις. 

•  Ταινίες ανθρώπινων εμπειριών και καταγ-
γελιών που αφορούν κυρίως σύγχρονα θέ-
ματα κοινωνικού και ιστορικού περιεχομέ-
νου απαρτίζουν τις «Όψεις του Κόσμου». Η 
ελληνική συμμετοχή της Άννα Κεσίσογλου 
είναι το 15λεπτο Ανατολικά του Ύπνου 
μου, για το ταξίδι μιας Αθηναίας, μετά του 
συζύγου της, στην Ινδία, ιδωμένο μέσα από 
ένα όνειρό της.

•  Στη θεματική ενότητα «Η Καταγραφή της 
Μνήμης», δυο ελληνικές ταινίες αφορούν 
σε γεγονότα και πρόσωπα που έπαιξαν ση-
μαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της σύγχρο-
νης πραγματικότητας και αποτελούν ζωντα-
νό κομμάτι της ιστορίας και της συλλογικής 
μνήμης, απαραίτητης για την κατανόηση 
του παρελθόντος άρα και του παρόντος. Το 
Πουλιά στο Βάλτο της Αλίντα Δημητρίου 
καταγράφει προφορικές μαρτυρίες γυναικών 
που συμμετείχαν στην Αντίσταση και επέ-
ζησαν της Κατοχής 1941-44, ενώ το Live 
and Let Die του νεαρού Μανώλη Δημέλλα 
παρακολουθεί ένα γεγονός ξεχασμένο, τη 
δολοφονία του  πρωθυπουργού της Ν. Αφρι-
κής, Χέντρικ Φερβούντ, το Σεπτέμβριο του 
1966, από τον Έλληνα ψυχοπαθή Δημήτριο 
Τσαφέντα.

•  «Μικρές Αφηγήσεις» προσωπικών ιστορι-
ών περιλαμβάνουν Οι Εραστές της Αξού 
του Νίκου Λυγγούρη, που αγκαλιάζει ένα 
ζευγάρι ηλικιωμένων, πλέον, ανθρώπων 
οι οποίοι ζουν παιδιόθεν στο χωριό Αξός, 
στον Ψηλορείτη της Κρήτης, Η Πρώτη μου 
Φορά της Μαρίας Λεωνίδα, μια ταινία για 
την ιδιαίτερη περίοδο της πρώτης κυοφορί-
ας μέσα από την εμπειρία πέντε γυναικών, 
συμπεριλαμβανομένης της σκηνοθέτιδας και 

το Πάρβας, Άγονη Γραμμή του Γεράσιμου 
ρήγα, που καταγράφει σε άσπρο - μαύρο τυ-
χαία περιστατικά από τη ζωή μιας οικογένει-
ας που κατοικεί στη χώρα της Αμοργού.

•  Η Etel Adnan - Εξόριστες Λέξεις της 
Βουβούλα Σκούρα είναι μια ελληνοσύρια 
ποιήτρια και ζωγράφος που βίωσε τα προ-
βλήματα του 20ού αιώνα της Ευρώπης και 
της Μέσης Ανατολής μέσα από τη διττή κα-
ταγωγή της. Ο μέγιστος Μάνος Χατζιδάκις, 
που δεν χρειάζεται περαιτέρω συστάσεις, δι-
έγραψε μια μακρά δημιουργική πορεία την 
οποία καταγράφει ο Δημήτρης Βερνίκος στο 
Ο Καθρέφτης και το Μαχαίρι. o Μιχάλης 
Κακογιάννη, που ξετυλίγει ο ίδιος το νήμα 
της ζωής του στο Μια Ζωή  Μια Εποχή 
– Μιχάλης Κακογιάννης της Λυδίας Καρρά, 
αποτελεί ένα πολύτιμο κεφάλαιο του ελληνι-
κού κινηματογράφου. Πέντε άνθρωποι, πέ-
ντε ελληνικές συμμετοχές στο τμήμα «Πορ-
τρέτα: Ανθρώπινες Διαδρομές». 

•  «Κοινωνία και Περιβάλλον». Το τμήμα 
αποτελεί έναν από τους φετινούς κεντρι-
κούς άξονες κάτω από τον τίτλο «Προσεγγί-
ζοντας τη Φύση». Θέμα φλέγον και άμεσης 
προτεραιότητας προβληματίζει δύο νέους 
δημιουργούς. Το Μάνο Παπαδάκη που με 
το Μια Τρύπα στο Νερό καταγγέλλει την 
περιβαλλοντική καταστροφή που εγκυμονεί 
το έργο της Υποθαλάσσιας Αρτηρίας στην 
πόλη μας και τον Ελευθέριο Φυλακτό που 

ΜΟΙρΑΣΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟρΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΠρΟΓρΑΜΜΑΤΟΣ 
ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ, 11 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕρ ΣΥΝΑΓΩΝΙΖΟΝΤΑΙ ΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 
ΚΑΙ ΠρΟΣΦΕρΟΥΝ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙρΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ ΝΑ ΕΝΗΜΕρΩΘΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠρΟΣΦΑΤΗ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑρΑΓΩΓΗ, ΝΑ ΣΥΓΚρΙΝΟΥΜΕ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΤΕΚΤΑΙΝΟΜΕΝΑ ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΝΑ 
ΠρΟΒΛΗΜΑΤΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟρΟΥΝ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩρΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ 
ΧΩρΙΟ. ΑΛΛΕΣ 17 ΤΑΙΝΙΕΣ ΤΕΚΜΗρΙΩΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗρΩΝΟΥΝ ΤΟ ΑΜΙΓΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΝΟρΑΜΑ, ΕΝΩ 
9 ΠΟΛΥ ΕΝΔΙΑΦΕρΟΥΣΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΗΛΕΟρΑΣΗ.

ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΟΝΟ
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καταγράφει τις προσπάθειες προστασίας και 
διάσωσης της χελώνας καρέτα-καρέτα από 
εθελοντές που συγκεντρώνονται από όλον 
τον κόσμο στις κατασκηνώσεις Αρχέλων, στο 
30λεπτο The Αrchelon Βubble. 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ
13 ταινίες με ευρεία θεματολογία που ολο-
κληρώνονται ως ανεξάρτητες παραγωγές 
είτε συγχρηματοδοτούνται από την κρατική 
κυρίως τηλεόραση και αποτελούν τον κορμό 
της ελληνικής παραγωγής ντοκιμαντέρ συμ-
μετέχουν στο καθιερωμένο αυτό τμήμα του 
Φεστιβάλ. 
Ο Άλεξ του Αλέξανδρου Παπανικολάου και 
της Έμιλυ Γιαννούκου είναι ένας 25χρονος 
τετραπληγικός που αποφασίζει να λάβει μέ-
ρος στους Παραολυμπιακούς της Αθήνας, 
το 2004. Στο 3 Γάμοι, η Αγγελική Αριστο-
μενοπούλου εισέρχεται στα ενδότερα τριών 
νιόπαντρων ζευγαριών, κατασκευάζοντας 
το δικό της ριάλιτι, με διακριτικότητα, ευαι-
σθησία και χιούμορ. Οι Chip & Ovi είναι 
ανάπηροι, ορφανοί κι ερωτευμένοι, αλλά 
δεν παύουν να ονειρεύονται ένα ελπιδοφό-
ρο μέλλον: η πρώτη σκηνοθετική απόπειρα 
του Παναγιώτη Ευαγγελίδη αγγίζει ένα πολύ 
ευαίσθητο θέμα. Στο Πριγκίπισσα Χριστίνη 
της Ίριδας Ζαχμανίδη, η πρωταγωνίστρια γεν-
νήθηκε με το σύνδρομο Down. Μέσω μιας 
θεατρικής παράστασης αναζητά το δικό της 
δρόμο ανάμεσα στους «φυσιολογικούς» αν-
θρώπους. Ιστορική αξία έχει η Μακρόνησος 
των βετεράνων στο είδος, Ηλία Γιαννακάκη 
και Εύη Καραμπάτσου, όπου οι μνήμες από 
το «άγριο» 1947 και τη διεξαγωγή ενός πει-
ράματος αναμόρφωσης των αριστερών ζω-
ντανεύουν από 4 ανθρώπους, που υπήρξαν 
δεσμώτες και δεσμοφύλακες. Ένα πορτρέτο 
για το ζωγράφο Δημήτρη Μυταρά, με κεντρι-
κά πρόσωπα τον ίδιο και την ιστορικό τέχνης 
Λίμπερτη Πολύζου, επιχειρείται στο Είδωλα 
στον Καθρέφτη του Γιάννη Βαμβακά, ενώ 
δυο σπουδαίοι ποιητές συναντώνται μια 
νύχτα του 1929 σε ένα πλοίο που κουβαλά 
μετανάστες και όνειρα στο δραματοποιημένο 
ντοκιμαντέρ Tη Νύχτα που ο Φερνάντο Πε-
σόα συνάντησε τον Κωνσταντίνο Καβάφη 
του Στέλιου Χαραλαμπόπουλου. Μια αληθινή 
πτυχή της ζωής του Ηλία Βενέζη αφηγείται 
ο Ηλίας Δημητρίου στο Γράμματα Χωρίς 
Παραλήπτη, βασισμένος στο «Χρονικό των 
δέκα ημερών» της Αγάπης Μολυβιάτη Βενέζη, 
αδελφής του μεγάλου νεοέλληνα λογοτέχνη, 
για τις προσπάθειες της ίδιας και του Τούρ-
κου Κεμαλετίν για τη διάσωσή του συγγραφέα 
μέσα στο χαμό που ακολούθησε το Μικρασια-
τικό Πόλεμο. Το οδοιπορικό του Καντίρ, ενός 
«θύματος» του καθεστώτος των Ταλιμπάν που 

διέφυγε στην Ελλάδα, αλλά επιστρέφει χρό-
νια αργότερα σε μια αφιλόξενη πατρίδα ανα-
ζητώντας την οικογένεια του, παρακολουθεί 
η Ανέτα Παπαθανασίου στο Καντίρ – Ένας 
Αφγανός Οδυσσέας. Ο Γιάννης Κασπίρης 
σχολιάζει τη σχέση μεταξύ δημιουργίας και 
ψυχικών διαταραχών στο Άνθρωποι Απλοί, 
Απλοί σαν τα Παιδιά, όπου τρόφιμοι του 
Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής (Δαφνί) 
προσπαθούν να επιβιώσουν μέσα από την 
καλλιτεχνική έκφραση. Μια ρεαλιστική εκδο-
χή του παλιού τηλεοπτικού σίριαλ, «Η Θέμις 
έχει κέφια» παρουσιάζει ο Μάρκος Γκαστίν, 
κινηματογραφώντας στο Πρωτοδικείο Αθη-
νών ένα 90λεπτο ντοκιμαντέρ κάτω από τον 
εύγλωττο τίτλο Θέμις. Υπάρχει Ελπίδα διαπι-
στώνει ο Χρίστος Καλλίτσης παρακολουθώ-
ντας το χρονικό της προσπάθειας μιας ομάδας 
πολιτών να διασώσουν το σχολείο της γειτο-
νιάς τους. Ο Τρίτος Τάκης της Κατερίνας 
Πατρώνη είναι ο ζωγράφος Τάκης Πιτσιλάς 
κι αυτό το 11λεπτο φιλμάκι αφορά στη φιλία 
του με τον επίσης ζωγράφο, Γιώργο ρόρρη. 
Ένα ντοκιμαντέρ που καταγράφει μικρές προ-
σωπικές ιστορίες αγάπης, με πρωταγωνιστές 
τα αλογάκια της Σκύρου είναι Το Σκυριανό 
Αλογάκι του Γιώργου Σουργιαδάκη, ενώ τα 
Απαγορευμένα του Γιάννη Καλέμη - Μαυ-
ρογένη επισκέπτονται τα σημερινά Εξάρχεια 
και παρακολουθούν παρέες να «φιλοσοφούν» 
περί απαγορεύσεων και άλλων δαιμονίων. Ο 
Μίμης Κοντός - Από την Ανατολή ως τη 
Δύση της Σελήνης της Καλλιόπης Λεγάκη 
είναι ο γνωστός Έλληνας ζωγράφος που έμει-
νε οικειοθελώς στη σιωπή και μακριά από τα 
φώτα της δημοσιότητας, ώσπου οι νεότεροι 
να ανακαλύψουν το ταλέντο και το πρωτο-
ποριακό έργο του. Ο Νικηφόρος Βρεττάκος, 
κορυφαία ποιητική προσωπικότητα είναι ο 
πρωταγωνιστής του Περιουσιακά Στοιχεία 
της Αθανασίας Δρακοπούλου.  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
Στο καινούριο τμήμα Ελληνική Τηλεόραση 
(ρεπορτάζ-Ντοκιμαντέρ), συμμετέχουν, μετά 
από επιλογή, 9 μη ανεξάρτητες παραγωγές, 
δηλαδή ταινίες που κυρίως παράγονται ή /και 
συμπαράγονται από τηλεοπτικούς σταθμούς.
Δυο από τα εξαιρετικά αφιερώματα της εκ-
πομπής «Παρασκήνιο», που έχει προβληθεί 
από το φεστιβάλ πλειστάκις και προγενέστε-
ρα, είναι τα: Mάνος Χατζιδάκις - 18 Κινού-
μενες Εικόνες του γνωστού μας από παλιά 
Λάκη Παπαστάθη που απαριθμεί  κινούμενα 
ντοκουμέντα μιας τριακονταετίας (1960-1990) 
από τη ζωή και το έργο του Μάνου Χατζιδάκι, 
με συνεντεύξεις, ηχογραφήσεις, συναυλίες, 
θεατρικές πρόβες και καθημερινές στιγμές, 
και Σπίτι Δίπλα στη Θάλασσα - Η.Χ. Παπα-
δημητρακόπουλος του Λευτέρη Ξανθόπου-
λου, γεμάτο από εικόνες του πανέμορφου κτή-
ματος του συγγραφέα του τίτλου, στην Πάρο, 
όπου ζει ο ίδιος με τη σύζυγό του και τις 50 
γάτες τους. Μια από τις συνεντεύξεις που πε-
ριλαμβάνει η εκπομπή της ΕΤ 1, «Κεραίες της 
Εποχής μας», που επισκέπτεται συγγραφείς 
στον τόπο τους, είναι κι αυτή που αφορά  στον 
Τούρκο νομπελίστα Ορχάν Παμούκ σε σκη-

νοθεσία Άγγελου Κοβότσου. Σε συγγραφείς 
αναφέρεται και η εκπομπή «Εποχές και Συγ-
γραφείς» με κορυφαία τη δουλειά του Τάσου 
Ψαρρά στο Νικόλα Κάλλα, Ένα Πρωτοπόρο, 
όνομα με το οποίο ο θεωρητικός και ποιητής 
Νίκος Καλαμάρης διέπρεψε στο εξωτερικό, 
όπου έζησε αυτοεξόριστος λόγω πολιτικών 
πεποιθήσεων από το 1938 έως το 1989. Από 
τη σειρά «Τραγούδια που έγραψαν ιστο-
ρία», που παρουσιάζει πορτρέτα τραγουδι-
ών, το αφιέρωμα στο Μ΄ Έχεις Μαγεμένο 
σε σκηνοθεσία Γιώργου Ζέρβα, τη θρυλική 
Μπαγιαντέρα του Σπύρου Παπαϊωάννου, εί-
ναι από τα πιο χαρακτηριστικά δείγματα της 
εκπομπής. Τόποι με μοναδική ιστορία υπό 
εγκατάλειψη παρουσιάζονται στα: Από Πέτρα 
και Χρόνο – Κορέστεια του Ηλία Ιωσηφί-
δη, για ένα χωριό σπουδαίας αρχιτεκτονικής 

που ερημώνει προς μεγάλη θλίψη των ηλικι-
ωμένων κατοίκων του και Αγιοταφίτες του 
Νίκου Βεζυργιάννη, για τα εναπομείναντα 
Μοναστήρια των Αγίων Τόπων στην έρημο 
της Ιουδαίας. Η Μαριάννα Οικονόμου και ο 
Ηλίας Δημητρίου αποδεικνύουν ότι και ο πιο 
αδιάφορος πιτσιρικάς μπορεί να γίνει Ο πιο 
Καλός ο Μαθητής αρκεί να του κεντρίσεις το 
ενδιαφέρον. Σε χαλεπούς καιρούς του παρελ-
θόντος μάς γυρίζουν τα Ταραγμένα Χρόνια 
της Κυριακής Μάλαμα που σκαλίζει μνήμες 
της Μικρασιατικής Προσφυγιάς.
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ΠΡΟΣΩΠΑ
1�

της Αλεξάνδρας Αθανασιάδου

Ο ντοκιμαντερίστας Σωτήρης Δανέζης, για τον 
οποίο το 10ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ διοργα-
νώνει αφιέρωμα με την προβολή 10 ταινιών 
της σειράς «Εμπόλεμη Ζώνη», διαθέτει και τα 
δύο.  Σπουδάζει δημοσιογραφία στο Λονδίνο 

–Μέκκα της αυτόνομης δημοσιογραφίας που 
βασίζεται αποκλειστικά στην πληροφορία 
και όχι στον πομπό της– και επιστρέφοντας 
στην Ελλάδα εργάζεται ως δημοσιογράφος 
και εκφωνητής ειδήσεων αρχικά στο ραδι-
όφωνο. Από τότε μέχρι σήμερα έχει κάνει 
ελεύθερο ρεπορτάζ, έχει εμφανιστεί ως τηλε-
οπτικός παρουσιαστής ειδήσεων στον alpha 
(και στο Μega, όπου εργάζεται μέχρι και 
σήμερα), σχολιαστής του εξωτερικού δελτίου 
και βέβαια έχει εργαστεί ως πολεμικός αντα-
ποκριτής. Από αυτή τη θέση έχει καλύψει τη 
λαϊκή εξέγερση στην Αλβανία (1997), τους 
βομβαρδισμούς του ΝΑΤΟ και την είσοδο της 
πολυεθνικής δύναμης στο Κόσοβο (1999), τις 
επιχειρήσεις της Βόρειας Συμμαχίας και των 
Αμερικανών εναντίον του καθεστώτος των 
Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν (2001) και βέβαια 
τον πόλεμο στο Ιράκ (2003), ο οποίος ση-
ματοδοτεί και το ξεκίνημα ενός νέου κύκλου 
για την καριέρα του –του ειδησεογραφικού 
ντοκιμαντέρ.
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ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΑΝΕΖΗΣ

Με μία πρώτη ανάγνωση, η διαφορά ανά-
μεσα στην κάλυψη των γεγονότων και στην 
«αποκάλυψή» τους μοιάζει να είναι διακριτή. 
Στην ουσία της όμως είναι πολύ πιο σύνθετη 
και προϋποθέτει την ύπαρξη ενός δομημένου 
και δοκιμασμένου μέσα από βιώματα δημοσι-
ογραφικού κώδικα δεοντολογίας, όπως κι ένα 
ευρύ και βαθιά ουμανιστικό σύστημα αξιών. 
Πρόκειται για μία διαφορά που ουσιαστικά 
στηρίζεται στην προσωπικότητα και όχι σε 
αντικειμενικά κριτήρια, ακόμη κι εάν υπάρ-
χουν ορισμένοι κοινά αποδεκτοί όροι για τον 
τρόπο που θα πρέπει να παρουσιάζεται ένα 
γεγονός.  

tΟ 2003 o ΣΩΤΗρΗΣ ΔΑΝΕΖΗΣ ΒρΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΙρΑΚ ΩΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟΣ ΑΝΤΑΠΟΚρΙΤΗΣ. 
ΕΠΙΣΤρΕΦΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΒΑΓΔΑΤΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 78 ΗΜΕρΕΣ ΑΙΣΘΑΝΕΤΑΙ ΠΩΣ «ΤΑ ρΕΠΟρΤΑΖ 
ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΓΕΓΟΝΟΤΑ. ΤΑ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕρ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΥΝ». 

Από εκείνη τη χρονιά και έπειτα αρχίζει να 
παρουσιάζεται η μηνιαία σειρά τηλεοπτικών 
ντοκιμαντέρ «Εμπόλεμη Ζώνη». Τα επεισόδια 
πέρα από το στοιχείο της επικινδυνότητας, το 
οποίο είναι και το πιο προφανές αλλά και το 
πιο επιφανειακό στοιχείο –ο ίδιος σχολίασε 
κάποτε πως δε θα ήθελε ποτέ να στήσει μια 
καριέρα στο πόσο κινδύνεψε– χρειάζονται 
εμπεριστατωμένη και εντατική έρευνα και 
αποτελούν προϊόν ομαδικής προσπάθειας: 
για τη συλλογή στοιχείων και πληροφορίας 
εργάζονται άλλα πέντε άτομα. Τα ντοκιμα-
ντέρ περιέχουν συνεντεύξεις, μαρτυρίες και 
ντοκουμέντα, ενώ είναι γυρισμένα με κινη-
ματογραφικό τρόπο και αναφέρονται σε κάθε 
γωνιά του πλανήτη (αξίζει να αναφερθούν 
μόνο μερικές από τις 45 χώρες που ο ίδιος 
έχει επισκεφτεί όπως η Βόρεια Κορέα, το 
Νεπάλ, το Βιετνάμ, την Καμπότζη και τα νη-
σιά Φώκλαντς, ως τη ρουάντα, τη Σομαλία, τη 
Σιέρρα Λεόνε, το Ιράν, το Ελ Σαλβαδόρ και 
την Κολομβία). Από το 2003 μέχρι σήμερα 
έχουν γυριστεί γύρω στα 40 επεισόδια –πέρυ-
σι στο 9ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ είχαμε τη δυ-
νατότητα να παρακολουθήσουμε στη μεγάλη 
οθόνη τον «Κόκκινο Πόλεμο» και το «Σκλάβο 
των Διαμαντιών». Όπως άλλωστε δηλώνει και 
ο συμβολικός τίτλος της σειράς, υπάρχουν πό-
λεμοι και σε σημεία που μπορεί να είναι ακή-
ρυχτοι, αλλά είναι το ίδιο καταστροφικοί. 

Μέσα από τα ντοκιμαντέρ του ο Σωτήρης 
Δανέζης αγγίζει το παρόν –το σύνθετο και 
πολυδιάστατο παρόν όπως αυτό δημιουργεί-
ται κάθε στιγμή στα διαφορετικά μέρη του κό-
σμου– όντας μέσα στις μεγάλες κρίσεις και στα 
κύματα αντιδράσεων που αυτές προκαλούν 
σε επίδεδο ατόμου και κοινωνίας. Στρέφεται 
προς το παρελθόν είτε παρακολουθώντας τη 
σπειροειδή κίνηση της ιστορίας συναντώντας 
το αρνητικό είδωλο της στον καθρέφτη –στο 
ντοκιμαντέρ όπου παρακολουθούμε πως στα 
υπόγεια τούνελ του Κου Τσι στο Βιετνάμ, εκεί 
όπου ζούσαν 16.000 Βιετκόνγκ με τις οικογέ-
νειές τους και οι Αμερικανοί για να το διαλύ-
σουν έριξαν 500.000 τόνους βομβών, τώρα 
κανείς πληρώνει εισιτήριο και ρίχνει όσες πιο 
πολλές σφαίρες μπορεί– είτε ρίχνοντας φως 
σε κομμάτια της ιστορίας ή σε αφανείς ήρωες 
που δεν κατάφεραν να ενσωματωθούν στις 
μεγάλες ιστορικές αφηγήσεις.
Και με αυτόν τον τρόπο μας δίνει γνώση για 
το μέλλον. Όχι μόνο διότι αναζητά απαντή-
σεις στα ερωτήματα που θέτουν τα ίδια τα γε-
γονότα, όσο για το ότι αποδεικνύει την πολυ-
πλοκότητα αυτού που αποκαλείται «αλήθεια» 

–είτε αυτή διαμορφώνεται σήμερα είτε έχει 
ήδη καταγραφεί.  
Όπως πολύ εύστοχα έχει ο ίδιος σημειώσει: 
«Για την αλήθεια χρειάζονται δύο. Ενας για να 
την πει και ένας για να την ακούσει». 
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ΑΣΙΑ

Η ΗΠΕΙΡΟΣ ΤΩΝ
ΑΝΤΙΘΕΣΕΩΝ

1�

της Γκέλυ Μαδεμλή

Τι κοινό έχει η Πόουτζι του Κάζουγια Γιαμα-
ντά, ένα κορίτσι από τη Μογγολία που γνωρί-
ζει στα λημέρια της έναν Ιάπωνα εξερευνητή 
και του συστήνει άθελά της τις αλλαγές που 
βιώνει η κοινωνία των νομάδων της χώρας 
της, με ένα νέο που ανιχνεύει την ιστορία του 
χωρισμού των γονιών του και ανακαλύπτει 
πως εξελίσσεται παράλληλα με την ίδια την 
ιστορία της Κίνας, στο Το παιδί δεν είναι 
κανενός του Τσάο Γκάο; Τι κοινό έχουν αυτοί 
με έναν άντρα από το στενό περιβάλλον του 
προέδρου της Κορέας που είχε το ψευδώνυμο 

“Ο Τίγρης Κιμ” για τη γενναιότητά του αλλά 
έκρυβε και πολλά τρομερά μυστικά, σύμφωνα 
με το Αναζητώντας τον Τίγρη Κιμ του Κου 
Μπον-χουάν; Με μια Ταϊλανδέζα ακτιβίστρια 
και δημοσιογράφο που κατήγγειλε προ πεντα-
ετίας τη διαπλοκή της κυβέρνησης με μια εται-
ρεία τηλεπικοινωνιών που ανήκε στον τότε 
πρωθυπουργό και μηνύθηκε για συκοφαντική 
δυσφήμιση γιατί απλώς ήθελε Να ειπωθεί η 
αλήθεια, όπως είναι και ο τίτλος της δουλειάς 
της Πιμπακά Τοουίρα; Με έναν Ιάπωνα φω-
τογράφο που γυρίζει Junk Films ή τα μικρά 
‘σοκιμαντέρ’ του Τσουρισάκι Κιγιοτακά, που 
ταξιδεύει ανά τον κόσμο ως πολεμικός ρεπόρ-
τερ, αλλά ειδικεύεται στις καλλιτεχνικές φω-
τογραφίες... πτωμάτων; Πόσο μοιάζουν όλοι 
αυτοί με μια νεαρή, μικροπαντρεμένη Κινέζα 
που γνωρίζει περαστικούς στους δρόμους του 

Πεκίνου και αναρωτιέται για την Αγάπη και 
το σεξ στην Κίνα ενώπιον του φακού της 
Ανναμαρία Γκαλόνε;  Μπορούν να συνομιλή-
σουν με έναν τριαντάχρονο που πάσχει από 
μυϊκή δυστροφία και ξεκινά μια Νέα ζωή, ο 
αδερφός μου σε ένα εργαστήριο με εργο-
θεραπευτές και εθελοντές μιας μπάντας που 
παίζει μουσική, μπροστά στην κάμερα του 
Ναόγιασου Ουαρασινά; Πού συναντιούνται, 
αν όχι στην πρόσφατα αποξηραμένη παραθα-
λάσσια περιοχή Σάμανκουμ της Κορέας, όπου 
οι κάτοικοι διχάζονται ανάμεσα στην επιθυ-
μία να διατηρήσουν την περιοχή της παλίρ-
ροιας και στα οικονομικά συμφέροντα, όπως 
μας δείχνει ο Λι Κανγκ-Γκιλ στο Σώστε την 
Παλίρροια; Κι αν για όλους ο ουρανός είναι 
από πάνω, γιατί για την Σάρα Σινγκ και τους 
κατοίκους της διχοτομημένης ινδικής χερσο-
νήσου ισχύει το Ο ουρανός από κάτω μας; 
Κοινός τόπος τους, το λευκό πανί και το δικό 
μας βλέμμα που συλλαμβάνει όλες τις νέες 
τάσεις που ανατέλλουν από την Άπω Ανατολή, 
ανανεώνοντας όχι μόνο το σινεμά τεκμηρίω-
σης, αλλά και ολόκληρη την έβδομη τέχνη. 

ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΕΝΟΣ ΕΥρΩΠΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΣΙΑ; 
ΘΟΛΟ, ΜΥΩΠΙΚΟ, ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ, «ΟρΙΕΝΤΑΛΙΣΤΙΚΟ», 
ΛΟΞΟ, ΑΔΥΝΑΜΟ ΝΑ ΕΣΤΙΑΣΕΙ; ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΙΣ ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ 
ΤΟΥ ΜΑΤΙΟΥ, ΕΧΟΥΝ ΤΗ ΛΥΣΗ ΔΗΜΙΟΥρΓΟΙ ΑΠ’ ΟΛΗ 
ΤΗΝ ΑΣΙΑΤΙΚΗ ΗΠΕΙρΟ ΠΟΥ ΕρΧΟΝΤΑΙ ΝΑ ΔΕΙΞΟΥΝ ΣΤΟ 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΟΙΝΟ ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟΥΣ, Η 
ΟΠΟΙΑ ΤΑΛΑΝΤΩΝΕΤΑΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΗ ΝΕΩΤΕρΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΠΑρΑΔΟΣΗ. 



ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΝΑΣ ΚΟΣΜΟΣ
ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ

17της Γκέλυ Μαδεμλή

Το πρώτο ντοκιμαντέρ στην ιστορία δεν ήταν 
άλλο από το «Νανούκ του Βορρά». 85 χρόνια 
μετά, έξι άνθρωποι ταξιδεύουν στον Αρκτικό 
Κύκλο και συναντούν τους Εσκιμώους Ινουίτ 
εξελιγμένους τεχνολογικά, να παίζουν με 
playstation και ν’ ανταλλάσσουν sms, όπως 
βλέπουμε στο Κυνήγι ενός θρύλου, του 
Πολωνού Κονσταντί Κούλικ. Η Άστριντ 
Μπίσινκ κυνηγά κι αυτή κάτι, τη Χαμένη 
Aποικία ενός εργαστηρίου πειραμάτων 
σε πιθήκους στην Αμπχαζία. Οι Σουζάν 
Τσίζομ και Μάικλ Πάρφιτ από τον Καναδά 
προχωρούν στη Διάσωση του Λούνα, μιας 
μικρής φάλαινας όρκα που χάνει το δρόμο 
της και γίνεται σύμβολο για τη σχέση του 
ανθρώπου με το φυσικό του περιβάλλον. Στα 
ίδια νερά μ’ αυτήν πλέει και ο Αυστριακός 
Ούντο Μάουρερ που, ακολουθώντας την 
παράδοση και ορολογία του Μπέρτολντ 
Μπρεχτ, αποκαλεί το ντοκιμαντέρ του Για 
το νερό: Άνθρωποι και κίτρινα μπιτόνια 
«διδακτικό» και, μιλώντας για το φυσικό 
στοιχείο σε τρεις περιοχές του κόσμου, δίνει 
μαθήματα για το γιατί, όπως λένε, ένας νέος 
παγκόσμιος πόλεμος θα μπορούσε να γίνει για 
το νερό. Δίδυμο αδερφάκι του, το αμερικανικό 
ντοκιμαντέρ Ροή-αγάπη για το νερό της 
Ιρένα Σαλίνα που μιλά για όσα δεν μπορούν 
πια να θεωρούνται αυτονόητα. Άλλωστε, 
μεγάλες εκτάσεις, ακόμα και στην Ευρώπη, 
μπορούν να μετατραπούν σε ερήμους. Κάτι 
τέτοιο τουλάχιστον επισημαίνει ο Γερμανός 
Ίνγκο Χερμπστ στο Προέλαση της ερήμου-
Ευρώπη που ξεκινά την τεκμηρίωσή του από 
το Σύμφωνο του Ο.Η.Ε. για την ερημοποίηση 

ΛΥΠΗρΑ ΠΙΟ ΕΠΙΚΑΙρΕΣ ΑΠΟ ΠΟΤΕ, ΟΙ ΤΑΙΝΙΕΣ 
ΤΟΥ ΑΦΙΕρΩΜΑΤΟΣ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΕρΙΒΑΛΛΟΝ: 
«ΠρΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΦΥΣΗ» ΑΠΟΤΥΠΩΝΟΥΝ ΤΙΣ 
ΑΝΗΣΥΧΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘρΩΠΟΥ 
ΣΤΟ ΠΕρΙΒΑΛΛΟΝ.

που έχουν ήδη υπογράψει οι μεσογειακές 
χώρες. Δύο ολλανδικά ντοκιμαντέρ, το 
Αιώνιος πολτός της Κατερίνε Βαν Κάμπεν και 
Η σοφία του αγρότη του Όλαφ Κουλεουέιν 
κάνουν ζουμ στα πρόσωπα δύο ανθρώπων 
που ζουν κοντά στη φύση! Τόσο αυτοί, όσο και 
ο Αγγειοπλάστης από το Μπίνις του Κοσμίν 
Τσιγκλάρ, που παρασκευάζει παραδοσιακά 
κεραμικά σκεύη στη ρουμανία, αποτελούν 
παραδείγματα προς μίμησιν, σε αντίθεση 
με τους κατοίκους της Τζιμπελίνα που, μετά 
από έναν καταστροφικό σεισμό, ξανάχτισαν 
την πόλη τους με τον πιο ακατάλληλο τρόπο 
–όπως μας δείχνει ο Αυστριακός Γιέργκ 
Μπούργκερ στο Τζιμπελίνα-ο σεισμός. Όσο 
για τα καθ’ ημάς, ο Ελευθέριος Φυλακτός στο 
The Archelon Bubble μιλά για τον σύλλογο 
«Αρχέλων» για την προστασία της θαλάσσιας 
χελώνας καρέτα-καρέτα, ενώ ο Μάνος 
Παπαδάκης παρουσιάζει τις διαφορετικές 
όψεις ενός από τα μεγαλύτερα οδικά έργα 
στην πόλη της Θεσσαλονίκης που φαίνεται να 
πετυχαίνει το ακατόρθωτο: Μια τρύπα στο 
νερό! Η καλύτερη ταινία θα λάβει σχετικό 
βραβείο από την Περιβαλλοντική Ένωση 
wwF Ελλάς. 



Η ερμηνεία της λέξης Φασισμός (Λεξικό Μπα-
μπινιώτη) απλώς σε προϊδεάζει για την τρομακτι-
κή πραγματικότητα: ολοκληρωτικό καθεστώς που 
επέβαλε ο Μουσολίνι στην Ιταλία από το 1922 
έως το 1943 με έμβλημα τις fasces, το σύμβο-
λο της εξουσίας στην Αρχαία Ρώμη που αποτε-
λούνταν από  δέσμες ράβδων με πέλεκυ στο μέ-
σο («ισχύς δια της ενώσεως»). Η σημερινή κοινω-
νία της παγκοσμιοποίησης, των έντονων ανισοτή-
των, των κοινωνικών  διακρίσεων, της ξενοφοβίας 
και των προκαταλήψεων, αλλά και ο πόλεμος κα-
τά της τρομοκρατίας («βολικό» πρόσχημα για την 
καταστρατήγηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων) 
θα οδηγεί πάντα στην ακραία επιβολή της εξου-
σίας του «ισχυρότερου».

ΙΕΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
Μπορεί τα βασανιστήρια να εφευρέθηκαν την 
εποχή της Ιεράς Εξέτασης, αλλά ακόμα και σή-
μερα η κατ’ εξακολούθηση καλλιέργεια του φό-
βου στις ασφαλείς δυτικές κοινωνίες επιτρέπει 
την οπισθοδρόμηση σε απάνθρωπες πρακτικές. 
Στο Under the Hood: A Voyage into the 
World of Torture/Κάτω από την κουκού-
λα: ένα ταξίδι στον κόσμο των βασανιστη-
ρίων του Χιλιανού σκηνοθέτη Πατρίκιο Ενρί-
κες, (αυτοεξόριστος και ο ίδιος από την εποχή 
του καθεστώτος Πινοσέτ) θύματα βασανισμού 
από το Αφγανιστάν, το Ιράκ, τη Μ. Βρετανία, 
τη Γαλλία και την Αυστραλία μιλάνε για την 
εμπειρία τους. Στο Ιράκ και το Αφγανιστάν κι-

ΦΑΣΙΣΜΟΣ

Ο ΦΑΣΙΣΜΟΣ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΩΠΟ 18

ΜΕ ΑΦΟρΜΗ ΤΑ 70 ΧρΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΥΧΤΑ ΤΗΣ  9ης ΠρΟΣ 
ΤΗ 10η ΝΟΕΜΒρΙΟΥ ΤΟΥ 1938 – ΓΝΩΣΤΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟρΙΑ ΩΣ 
«krIstallNacht» Η «ΝΥΧΤΑ ΤΩΝ ΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΚρΥΣΤΑΛΛΩΝ»–, 
ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑρΚΕΙΑ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΕΓΙΝΕ ΤΟ ΠρΩΤΟ ΒΗΜΑ ΓΙΑ 
ΤΟ ΕΒρΑΪΚΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ, ΤΟ 10ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕρ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΖΗΤΑ ΤΑ ΔΙΑΦΟρΕΤΙΚΑ ΠρΟΣΩΠΑ ΜΙΑΣ 
ΙΔΕΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΥ ΠΗΓΑΖΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΘρΩΠΙΝΟ ΠΟΘΟ ΓΙΑ ΚΑΘΕ 
ΜΟρΦΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ, ΜΕΣΑ ΣΕ 14 ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕρ.
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νηματογραφεί ο Αμερικανός ρίτσαρντ ρόμπινς 
στο Operation homecoming/Επιχείρηση 
Γυρισμός, που μεταφέρει τις εμπειρίες των 
Αμερικανών στρατιωτών μέσα από την αλλη-
λογραφία τους με τις οικογένειές τους, ενώ πα-
ρεμβάλλονται συνεντεύξεις με διάσημους αμε-
ρικανούς συγγραφείς και βετεράνους πολέμου. 
Στο Shadow of the Holy Book/Η σκιά του 
ιερού βιβλίου του Φινλανδού Άρτο Χάλονεν, 
ένα ανόητο βιβλίο προπαγάνδας της κυβέρνη-
σης του Τουρκμενιστάν γίνεται όπλο στα χέρια 
κάποιων από τις μεγαλύτερες διεθνείς εταιρίες 
πετρελαίου και φυσικού αερίου που συναλλάσ-
σονται με το δικτατορικό καθεστώς.

Η ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΕΙ
Στο Citizen Nawi/Πολίτης Νάουι του Νισίμ 
Μοσέκ, ο πολιτικός ακτιβιστής από το Ισρα-
ήλ, Έζρα Νάουι, υδραυλικός στο επάγγελμα, 
έχει αφιερωθεί στον αγώνα για την προστα-
σία των δικαιωμάτων των Παλαιστινίων, με-
τατρέποντας την καθημερινότητά του σε πεδίο 
μάχης. Τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη 
είναι και ο πρώτος σταθμός του Territories/
Εδάφη της Μέρι Έλεν Ντέιβις που παρακο-
λουθεί τον Καναδό φωτογράφο, Λάρι Τάου-
ελ, στο ταξίδι του από τη Δυτική Όχθη και την 
κηδεία ενός μικρού δολοφονημένου Παλαιστί-
νιου, στα αμερικανομεξικάνικα σύνορα, όπου 
μια παραδοσιακή μεξικανική κοινότητα προ-
σπαθεί να διατηρήσει την πολιτισμική της ταυ-
τότητα, σε πείσμα των καιρών της παγκοσμι-
οποίησης. Μια Παλαιστίνια επιλέγει η ισρα-

ηλινή Ιμπτισάμ Μαρα’ανά για να καταγγείλει 
το σεξιστικό ρατσισμό που νομιμοποιείται με 
το φυσικότερο τρόπο από τη μουσουλμανική 
θρησκεία, στο Three Times Divorced/Τρεις 
φορές χωρισμένη, όπου ένας άντρας χωρίζει 
τη γυναίκα του ερήμην της κρατώντας την κη-
δεμονία των έξι παιδιών τους. 

ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ Β’ 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
Στο As Seen Through These Eyes/Μέσα 
απ’ αυτά τα μάτια της Χίλαρι Χέλστάιν επι-
χειρείται μια διαφορετική καταγραφή του oλο-
καυτώματος, μέσα από τα μάτια μιας ομάδας 
επιζώντων καλλιτεχνών, ανθρώπων για τους 
οποίους η τέχνη λειτούργησε ως μέσο επιβί-
ωσης απέναντι στον παραλογισμό της ανθρώ-
πινης κτηνωδίας. Στο The Last Card/Το τε-
λευταίο χαρτί του Βέλγου Σιλβέν Μπιγκελάι-
ζεν, οι απόγονοι της γενιάς του πολέμου ξορ-
κίζουν τις μνήμες ντροπής των γονιών τους 
σπάζοντας τη σιωπή δεκαετιών. Την ίδια σι-
ωπή, βασισμένη σε «βολικά» ψέματα, καταγ-
γέλλει και ο Γιόν Μπανγκ Κάρλσεν ακολου-
θώντας την ιστορία δυο επιζώντων του Άου-
σβιτς στο Purity Beats Everything/Καθαρό-
τητα υπεράνω όλων, ενώ στο Gray Μatter/
Φαιά Ουσία, ο αμερικανός ντοκιμαντερίστας 
Τζο Μπέρλιντζερ ταξιδεύει στην Αυστρία και 
ερευνά τη δολοφονία 700 παιδιών που πέθα-
ναν στην κλινική «ευθανασίας» του Αυστρια-
κού Δρ. Μένγκελε, Χάινριχ Γκρος.

03

04

ΟΙ ΣΚΟΤΕΙΝΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΗΣ 
ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ
Ο «Τίγρης» Κιμ θεωρείται ένας από τους ήρω-
ες που έφεραν το δημοκρατικό καθεστώς στη 
Ν. Κορέα. Ένας από τους απογόνους του, όμως, 
ο Κου Μπον-χουάν ανακαλύπτει απάνθρωπες 
δολοφονίες κομουνιστών στην «κουκουλωμέ-
νη» ιστορία του ξακουστού προγόνου του και 
κινηματογραφεί τις αποκαλύψεις του στο ντο-
κιμαντέρ To Find Tiger Kim/Αναζητώντας 
τον τίγρη Κιμ. 
Το The Truth Be Told: The Cases Against 
Supinya Klangnarong/Να ειπωθεί η αλή-
θεια: η υπόθεση της Σουπίνια Κλανγκνα-
ρόνγκ του Πιμπακά Τοουίρα είναι το χρονι-
κό μιας δικαστικής διαμάχης του 2004, μετα-
ξύ μιας ακτιβίστριας δημοσιογράφου και ενός 
τηλεπικοινωνιακού κολοσσού που εκείνη την 
εποχή ανήκε στον τότε πρωθυπουργό της Τα-
ϊλάνδης, Τακσίν Σιναουάτρα. Λίγους μήνες με-
τά τη βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων κατά 

της χούντας των Στρατηγών, αντικαθεστωτικοί, 
αντάρτες και εκπρόσωποι ανθρωπιστικών ορ-
γανώσεων μιλούν για μια δικτατορία με δυο 
ονόματα (Βιρμανία ή Μιανμάρ) στο Βιρμανία: 
Δύο Ονόματα για μία Δικτατορία του Δημή-
τρη Γεράρδη. Ο Κρις Σουάιντερ μάς ταξιδεύει 
στη σταλινική Σοβιετική Ένωση  και συνδυά-
ζοντας συνεντεύξεις με αρχειακό φωτογραφι-
κό και κινηματογραφικό υλικό και ζωγραφικά 
έργα αναζητά στο Children in Exile/Παιδιά 
στην Εξορία τα αθώα θύματα της σταλινικής 
εκκαθάρισης, που επέζησαν σε εξαιρετικά δύ-
σκολες συνθήκες στην παγωμένη Σιβηρία. 
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της Κύας Τζήμου

ΑΡΤΟ ΧΑΛΟΝΕΝ

Προερχόμενος από μια χώρα με παράδοση 
στο σινεμά τεκμηρίωσης, ο Άρτο Χάλονεν 
ανήκει στη νεότερη γενιά Φινλανδών ντοκιμα-
ντεριστών, καταγράφοντας ήδη ένα σημαντικό 
και πολυβραβευμένο έργο στο χώρο. Ξεκινάει 
την καριέρα του στις αρχές της δεκαετίας του 
’80, ως δημιουργός animation, παιδικών σει-
ρών, ταινιών μυθοπλασίας και ντοκιμαντέρ 
για τη φινλανδική τηλεόραση, ενώ η αποφα-
σιστική στιγμή για την καλλιτεχνική αναγνώ-
ρισή του έρχεται το 1992. Είναι η χρονιά που 
το «ringside», το ασπρόμαυρο δραματοποιη-
μένο ντοκιμαντέρ του με θέμα την προετοι-
μασία ενός μποξέρ για τον τελευταίο αγώνα 
της ζωής του, κερδίζει σημαντικά βραβεία και 
αποκαλύπτει την ιδιότυπη κινηματογραφική 
γραφή ενός ξεχωριστού δημιουργού: ένα μίγ-
μα ρεαλισμού, ποίησης και λυρισμού με βα-
θιά ανθρωποκεντρική προσέγγιση και λεπτή 
διεισδυτική ματιά στις σκοτεινές πλευρές της 
ανθρώπινης εμπειρίας.

ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ, 
ΣΥΓΓρΑΦΕΑΣ, ΠΑρΑΓΩΓΟΣ 
ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΙΔρΥΤΗΣ ΤΟΥ 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕρΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ 
ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕρ ΤΩΝ 
ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΚΩΝ ΧΩρΩΝ, 
ΤΟΥ ΕΛΣΙΝΚΙ DocpoINt, 
Ο ΦΙΝΛΑΝΔΟΣ ΑρΤΟ 
ΧΑΛΟΝΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΙΑ 
ΠΟΛΥΣΧΙΔΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠρΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ 
ΑΦΙΕρΩΘΕΙ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ 
ΔΥΝΑΤΟΥΣ ΤρΟΠΟΥΣ ΣΤΗΝ 
ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕρ. 
ΓΝΩρΙΜΙΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΑΠΟ 
ΤΟΥΣ ΠΙΟ ΤΟΛΜΗρΟΥΣ ΚΙ 
ΑΝΗΣΥΧΟΥΣ ΔΗΜΙΟΥρΓΟΥΣ 
ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΣΚΗΝΗΣ 
ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕρ ΚΑΙ 
ΤΙΜΩΜΕΝΟ ΠρΟΣΩΠΟ ΤΗΣ 
ΦΕΤΙΝΗΣ ΔΙΟρΓΑΝΩΣΗΣ. 

τητο και αιχμηρό σινεμά ενώ το 2000 δημι-
ούργησε μαζί με έξι από τους διακεκριμένους 
Φινλανδούς ντοκιμαντερίστες, την «elephant 
Films»: μια καλλιτεχνική κολεκτίβα με σκοπό 
την δημιουργία ενός συνεργατικού περιβάλ-
λοντος για την παραγωγή καλύτερων ντοκιμα-
ντέρ. Επιπλέον, είναι ο ιδρυτής του Φεστιβάλ 
Docpoint του Ελσίνκι, διατελώντας καλλιτε-
χνικός διευθυντής του από το 2001 έως το 
2004. Για το πλούσιο και πολυσχιδές έργο 
του, το Υπουργείο Πολιτισμού της Φινλανδίας 
του απένειμε το Μεγάλο Βραβείο Τεχνών, το 
2005.
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ΚΑΤΩ ΑΠ' ΤΟΝ ΗΛΙΟ ΤΟΥ ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΟΥ

01. ΤΑ ΣΚΥΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΒΛΟΦ

02. ΚΑΤΙ ΣΤΟ ΑΙΜΑ

01

Για το μεγαλύτερο μέρος της δεκαετίας του 
’90, το ενδιαφέρον του Χάλονεν απορροφά 
η ασιατική ήπειρος: από το απόκοσμο Θιβέτ, 
την Ινδία και την Κίνα έως την εξωτική Μα-
λαισία και τις άγριες πλαγιές του Κιργιστάν, 
διερευνώντας συγκεκριμένους πολιτισμούς 
της και τον τρόπο που αυτοί συμπίπτουν ή συ-
γκρούονται με τις αξίες του δυτικού κόσμου. 
Αποτέλεσμα αυτής της περιπλάνησής του εί-
ναι μια τριλογία σημαντικών ντοκιμαντέρ: το 
Karmapa – Two ways of divinity (1998) 
για το οποίο τιμήθηκε με το «humanitarian 
award» από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το The 
Dreamer and the Dreamtribe (1998) και 
το The Star’s Caravan (2000).   
Τα κινηματογραφικά του ταξίδια στο σύγχρο-
νο πολιτισμό και τις παραδοξότητες του θα 
συνεχιστούν στην Κούβα, την ρωσία και τε-
λευταία στο Τουρκμενιστάν, για να αντιπαρα-
βάλλει το αδυσώπητο πρόσωπο της κοινωνίας 
με το μεγαλείο της ανθρώπινης ύπαρξης και 
συχνά να χρησιμοποιήσει την κάμερά του ως 
όργανο αμφισβήτησης, αντίστασης και κριτι-
κής απέναντι στις αυθαιρεσίες της εξουσίας. 
Πέρα όμως από χαρισματικός δημιουργός, 
ο Άρτο Χάλονεν είναι και ένας από τους ση-
μαντικότερους παραγωγούς κινηματογράφου 
στη χώρα του. Μέσω της δικής του εταιρίας 
παραγωγής «art Film productions» στηρίζει 
και αναδεικνύει εδώ και χρόνια το ανεξάρ-

1. Τα Σκυλιά του Παβλόφ / Pavlov’s Dogs 
(2005): μια σοκαριστική σπουδή της σύγχρο-
νης Ρωσίας της ευμάρειας κι ένα κριτικό σχό-
λιο στην ακραία χειραγώγηση του ανθρώπου 
στο σύγχρονο κόσμο.

2. Κατακτητές της Κούβας / Conquistadors 
of Cuba  (2005): ένας μηχανικός αυτοκινήτων 
και τρία ιστορικά αυτοκίνητα (του Τσε, του 
Μπατίστα και του γκάνγκστερ Λάνσκι) μας τα-
ξιδεύουν στο μύθο της Κούβας.

3. O Άνθρωπος των Βαρελιών / The Tank Man 
(2004): ένας καλλιτέχνης του δρόμου χορεύει 
με ένα βαρέλι στις γειτονιές της Αβάνας, απο-
καλύπτοντας ένα από τα πολλά πρόσωπα της 
πόλης. 

4. Καρμάπα – Οι Δυο Δρόμοι της Θείας Φύσης 
/ Karmapa – Two Ways of Divinity (1998): το 
μεγάλο πολιτικό και θρησκευτικό ζήτημα της 
κινεζικής επιβολής του 1�χρονου βουδιστή 
μοναχού Καρμάπα Λάμα ως θρησκευτικού 
ηγέτη στο κατεχόμενο Θιβέτ μέσα από μια τε-
τραετή έρευνα που άλλαξε τη ζωή του Χάλονεν 
και του χάρισε το Humanitarian Award της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

5. Ο Ονειρευτής και η Φυλή των Ονείρων / 
A Dreamer and the Dreamtribe (1998):  στα 
τροπικά δάση της Μαλαισίας, η θρυλική φυλή 
Τέμιαρ Σενόι ευημερεί, σε πείσμα των καιρών 
που απορρίπτουν χωρίς δεύτερη σκέψη τις 
πρακτικές «πρωτόγονων» φυλών. Ο Χάλονεν 
καταγράφει μια μοναδική παράδοση τεχνικής 
ονείρων που προβλημάτισε διακεκριμένους 
ψυχολόγους κι ερευνητές ονείρων στη Δύση.

6. Κάτι στο Αίμα / Something in the Blood 
(1994):  ένας ρεπόρτερ που ζει στη Ρωσική 
Καρελία, πιστεύει πως όλη του η ζωή βρίσκε-
ται υπό το άγρυπνο βλέμμα και την προστασία 
των αποκαλούμενων «χιονάνθρωπων» της 
περιοχής. Ένας ευαίσθητος ύμνος στη σπάνια 
ενότητα ανθρώπου και φύσης.

7. Το Καραβάνι των Αστεριών / The Star’s 
Caravan (2000):   στο νεοσύστατο κράτος, με-
τά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης το 1991, 
του Κιργιστάν, δυο μηχανικοί προβολής δια-
σχίζουν τη χώρα με ένα καραβάνι, ανιχνεύο-
ντας το παρελθόν και το παρόν ενός λαού που 
προσπαθεί να συμβιβάσει τη νομαδική παρά-
δοση με τις παγκόσμιες πολιτικοοικονομικές 
αλλαγές.

8. Η Σκιά του Ιερού Βιβλίου / Shadow of the 
Holy Book (2007):   η ταινία εντάσσεται στο 
αφιέρωμα «Πρόσωπα του Φασισμού», μια που 
το βιβλίο του τίτλου βοήθησε στην εδραίωση 
του δικτατορικού καθεστώτος, στην είσοδο των 
πολυεθνικών εταιριών στη χώρα και στην κα-
ταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των 
πολιτών του Τουρκμενιστάν.

ΔΕΙΤΕ





FACES OF REALITY /
THE MIDDLE OF THE ROAD (LESS TRAVELED) 
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the 10th thessaloNIkI 
DocUMeNtarY FestIVal Is 
well UNDer waY, thrIVING 
aND kIckING. theY MIGht 
cUt oFF oUr power, pUt 
theY caN’t Break oUr 
spIrIt. 

DOC INFO
by Lilly M. Papagianni

[01]  TALK THE TALK,  
WALK THE WALK 

Joe Berlinger and Bruce sinofsky, two 
of the 10th thessaloniki Documentary 
Festival’s honored guests, will conduct a 
Masterclass on Friday 14/03, from 11.00 
to 13.00 at the John cassavetes theatre. 
the creative duet will discuss films such as 
Metallica: Some Kind of Monster and Para-
dise Lost, and the methodology that have 
made them the “monsters” and “keepers” of 
the american documentary. on thursday 
13/03, from 15.00 to 17.00 at the tonia 
Marketaki theatre, Danish documentary 
director Michael Noer will attempt to (and 
succeed in) “combining Youtube with aris-
totle”. In his Masterclass, co-organized by 
the european Documentary Network and 
pitching Forum 2008, he will talk about 
his theatrical feature length documentary 
Vesterbro and his online documentary series 
Doxwise, developed for My space tV. his 
creative approach and practical process are 
based on passing the camera to the people 
in his stories so they can film themselves; 
in this manner, private, spontaneous re-
cordings blend with more traditional narra-
tive structures. 
this year’s thematic section, Faces of 
Fascism, comprised of 14 films, is ac-
companied by a Discussion to take place at 
the John cassavetes theatre on thursday, 
13/03, from 11.00 to 14.00. a panel of ex-
perts, such as George tsarbopoulos, head 
of the United Nations high commission for 
refugees office in Greece, will animate the 
issues raised by the many and varied mani-
festations of fascism of the 21st century. 

[02] THE WORLD AT WAR 
the Greek tribute to the reportage tV se-
ries War Zone is an adventure ride all over 
the planet and to zones plagued not just by 
military confrontations, but also by con-
flicts arising from dissimilarities between 
ideas, civilizations and people. the War 
Zone reporter sotiris Danezis and direc-
tor Dimitris Gerardis will talk to the tDF 
viewers after the screening of such docu-
mentaries as North Korea: The Show, Hitler’s 
Bodyguard, and Burma: Two names for One 
Dictatorship. Danezis will also conduct a 

workshop dubbed Guerrilla Filmmaking 
in the John cassavetes theatre on wednes-
day, 12/03, at 11.00, during which he will 
expound on the methods that enable the 
War Zone crew to capture the material 
they need, while shooting under challeng-
ing and often extreme conditions.
 

HONORABLE MENTION 
so many films, so little time. During the 
next days, the 10th tDF schedule embraces 
films appealing to every conceivable de-
mographic and interest. In Mr. Big tiffany 
Burns is fighting for her brother’s wrongful 
murder conviction, in Birds in the Mire the 
amazing women of the Greek resistance of 
wwII recount their stories and in Be Like 
Others we come face-to-face with the hard-
ships of gay men in Iran, some effectively 
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forced to have a sex-change operation in 
order to feel accepted by their culture. In 
award-winning Hold Me Tight, Let Me Go 
almost unmanageable boys progress in 
an oxford boarding school, while Up the 
Yangtze two very different teenagers fol-
low the flow of rapidly changing china. My 
First Time follows a group of women that 
deal with the wonders and fears of their 
first pregnancy and in The Lovers from Axos 
we witness true, ever-lasting love. an In-
destructible man with lou Gehrig’s disease 
and a man who becomes a woman (She’s 
A Boy I Knew) make emotional, affecting 
films about themselves. and in Heavy Metal 
in Baghdad, an Iraqi metal band will rock 
your world. 

[03] FOR THE LOVE OF MUSIC 
In the tradition of the tDF, which has a 
long-standing love affair to all things musi-
cal, two concerts complement the program 
of this year’s parallel events. Yianis Ag-
gelakas –the most dominant figure in the 
Greek rock scene of the 80s and 90s, front 
man of a now-defunct rock band with a 
huge following– has reinvented himself 
through his collaborations with a range of 
musicians. Unconventional cellist Nikos 
Veliotis and aggelakas have just released 
their second album together, an idiosyn-
cratic blend of rock, folk and ambient 
sounds and will perform at the olympion 
theatre, 11/03 at 23:00. swedish indie 
band The Concretes, composed of seven 
members, will play their harmonious, post-
rock tunes in warehouse c at the port on 
wednesday, 12/03 at 22:30 and will be 
followed by a party and dj set. part of a 
new wave of swedish bands that are con-
quering europe, the concretes have already 
recorded 5 albums, the most current being 

“hey trouble” (2007); they are performing 
in Greece for the first time. tune in. 
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