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Έκδοση του 48ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης





ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΟΥ 48ου ΦΕΣΤΙΒΑΛ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Εκδότης • Δέσποινα Μουζάκη
Διευθυντής • Γιώργος Τούλας
Αρχισυντάκτρια • Τζένη Παυλίδου

Συντάκτες τεύχους: Αθανασία Αλεξάνδρου, Δήμητρα Βοζίκη, Όλγα Κοζάτη, Κύα Τζήμου, Γκέλυ 
Μαδεμλή, Σπύρος Παλούκης, Βαγγέλης Ρητάς, Γιάννης Παλαβός, Στάθης Πάλλης, Βάσω Βλαχοπούλου

Ξενόγλωσσο κείμενο • Αγγελική Κόντις, Δημήτρης Φωτιάδης

Φωτογραφίες • MOTIONTEAM, Έφη Τσακρακλίδου

Παραγωγή • Μουγκός - Έντυπη Επικοινωνία

Επικοινωνία • protoplano@filmfestival.gr 

Τελευταίο Σαββατοκύριακο του φεστιβάλ και 
η απόβαση των σινεφίλ στην πόλη είναι 
απερίγραπτη. Μια βόλτα στο λιμάνι το πρωί 
του Σαββάτου ήταν αρκετή για να συναντήσω 
όλο τον κόσμο του κινηματογράφου που 
μπλόκαρε τραίνα κι αεροπλάνα, προκειμένου 
να είναι εδώ τα τελευταία δύο 24ωρα.

Κουβαλώντας το καφεδάκι μου έπεσα πάνω 
στον Χρήστο Λούλη που έκοβε βόλτες έξω 
από την Αποθήκη Γ, με το πρόγραμμα των 
προβολών στο χέρι. Πέντε σταγόνες από 
τον καφέ μου έπεσαν πάνω στο παλτό μου, 
αφού δεν έβλεπα μπροστά μου, αλλά αυτές 
είναι μικρές απώλειες όπως και να’ χει.

Το χθεσινοβραδινό ξενύχτι ήτανε άκρως 
εποικοδομητικό. Μόλις το ρολόι έδειξε 
μεσάνυχτα, ξεκίνησε η τιμητική εκδήλωση για 
τον Νίκο Νικολαΐδη. Το Χρυσό Αλέξανδρο 
παρέλαβε η σύζυγος του πρόωρα χαμένου 
δημιουργού, Μαρί Λουίζ Βαρθολομαίου, 
λέγοντας συγκινημένη πως ήταν μια 
ευκαιρία να μας μαζέψει όλους εδώ, και 
τώρα βλέπει από ψηλά και σίγουρα γελάει.

Υψηλά τα νούμερα των επισκεπτών σε όλες τις 
εκθέσεις που τρέχουν αυτό το δεκαήμερο και 
έχουν σχέση με το φεστιβάλ. Οι άνθρωποι 
που βρίσκονται πίσω από την διοργάνωση 
της κάθε μιας ξεχωριστά, ακούγονται στο 
τηλέφωνο ικανοποιημένοι. Αναρωτιέμαι πότε 
θα προλάβω να περάσω από τα Λουλουδάδικα 
να δω το Empire II του Αmos Poe πίνοντας 
αναζωογονητικά σφηνάκια από κονιάκ.  

Ο κόσμος παρέμεινε μετά το τέλος της 
εκδήλωσης, ακόμη και όρθιος, προκειμένου 
να δει την προβολή της ταινίας Ο χαμένος 
τα παίρνει όλα, κι εγώ απόρησα, γι’ άλλη 
μια φορά, με τις αντοχές μου, αφού  το 
ραντεβού δόθηκε αμέσως μετά στο Φλου όπου, 
έμαθα, μαζεύονται όλοι για τις τελευταίες 
συζητήσεις που κρατάνε μέχρι το πρωί.

Οι αντοχές των καλεσμένων του φεστιβάλ 
είναι αξιέπαινες. Οι πληροφοριοδότες μου 
με ενημέρωσαν για τις προγραμματισμένες 
εκδρομές όλων, και για την κυριακάτικη του 
Σαμ Ρόκγουελ σε Πέλλα και Βεργίνα. Ο Ντάνι 
Γκλόβερ έμεινε εντός των τειχών της πόλης, 
αφού είχε γεμάτο πρόγραμμα που ξεκινούσε 
με το Masterclass το Σάββατο όπου, μετά το 
τέλος του, έμεινε γι’ αρκετή ώρα μιλώντας 
με νέα παιδιά και απαντώντας σε κάθε τους 
ερώτηση. Δηλώνω αδυναμία στο διάσημο 
καλλιτέχνη που δε δείχνει και τόσο άνετος 
με τα φλας των φωτογράφων, οι οποίοι 
τον κυνηγάνε παντού, αλλά είναι ιδιαίτερα 
χαμηλών τόνων και πολύ φιλικός με τους 
θαυμαστές που δεν τον αφήνουν σε ησυχία. 

Το ίδιο θα έκανα κι εγώ αν είχα χρόνο να τα 
προλάβω όλα. Θα τον πλησίαζα μόνο για να τον 
ρωτήσω ποιο jazz κομμάτι σιγοτραγουδούσε στο 
αμάξι όταν έφτασε στη Θεσσαλονίκη. Πάντως, 
πρόλαβα να πληροφορηθώ ότι το βαρόμετρο 
του Φεστιβάλ λειτούργησε και οι ταινίες Χωρίς 
όπλα, Ένα φιλί τα μεσάνυχτα και Κρουζ 200 
αγοράστηκαν, επειδή άρεσαν στον κόσμο, και 
θα βγουν στις αίθουσες. Επίσης, τα παιδιά των 
Ημερών Ανεξαρτησίας είναι πολύ χαρούμενα 
γιατί σχεδόν σε όλα τα γεύματα και δείπνα των 
δημιουργών του ID 07 προέκυψαν συνεργασίες 
εξαιρετικές και νέα projects ανάμεσα στους 
δημιουργούς που γνωρίστηκαν εδώ. 

Σάββατο βράδυ και έξω από το Μακεδονία 
Παλλάς γίνεται το αδιαχώρητο. Το φεστιβάλ 
κινηματογράφου δίνει δεξίωση προς τιμήν 
του Υπουργού Πολιτισμού Μιχάλη Λιάπη που 
μας επισκέπτεται για πρώτη φορά με αυτήν την 
ιδιότητα. Φόρεσα ψηλοτάκουνα για να μπορώ 
να βλέπω τα πάντα αφού φαντάζομαι πως όλοι 
θα δώσουν το παρών. Και βέβαια δεν έπεσα 
έξω. Όλοι οι πολιτικοί φορείς τίμησαν τον 
υπουργό με την παρουσία τους και από τους 
πρώτους που διέκρινα ήταν ο δήμαρχός μας κ. 
Παπαγεωργόπουλος, ο αντιδήμαρχος πολιτισμού 
Βασίλης Γάκης, ο καλλιτεχνικός διευθυντής 
του ΚΘΒΕ Νικήτας Τσακίρογλου με τη σύζυγο 
του Χρυσούλα Διαβάτη, οι διευθυντές των 
μουσείων της Θεσσαλονίκης, αρκετοί βουλευτές 
του νομού Θεσσαλονίκης ο πρόεδρος του ΕΚΚ, 
Γιώργος Παπαλιός. Δεν κατάφερα να μείνω 
μέχρι το τέλος. Φεύγοντας από το Ολύμπιον 
για να προλάβω τη δεξίωση, είδα τεράστιες 
ουρές σινεφίλ να περιμένουν να μπουν στην 
αίθουσα για την τιμητική του Ντάνι Γκλόβερ. 
Αφήστε που μετά ακολουθούσε άλλη μια, η 
τιμητική του Νίκου Κούρκουλου με ώρα έναρξης 
στις 22:00. Οι ψίθυροι για τους επίσημους 
καλεσμένους που θα έκαναν την εμφάνιση τους 
είχαν ήδη αρχίσει να ακούγονται, καθώς και 
για το συγκινητικό τελετουργικό με τα παιδιά 
του μεγάλου ηθοποιού. Δεν έβλεπα την ώρα.

Λίγο πριν πάω στην τιμητική του Νίκου 
Κούρκουλου, είδα τη Μαριάννα Λάτση μαζί 
με το σκηνογράφο Διονύση Φωτόπουλο 
στο Ηλέκτρα Παλάς, στο εστιατόριο 

"Ορίζοντες" του οποίου επρόκειτο να δοθεί 
και το πριβέ γεύμα που θα ακολουθήσει 
την τελετή. Εμείς θα είμαστε και εκεί. 
Περισσότερα στο αυριανό φύλλο.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ της Βάσως Βλαχοπούλου �
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ΠΡΟΣΩΠΑ
της Αθανασίας Αλεξάνδρου

ΣΑΜ ΡΟΚΓΟΥΕΛ
Ο ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΟΣ

Ο τοίχος πέφτει και εμφανίζεται το «έτε-
ρον ήμισυ». Ένα ακόμα ραντεβού με 
τη μοίρα φτάνει στο τέλος του, μέσα 

από τυμπανοκρουσίες, χαμόγελα  ή αμήχανες 
κινήσεις που προσπαθούν να καλύψουν την 
απογοήτευση της στιγμής. Ο «τοίχος» πέφτει 
και στο παρασκήνιο εμφανίζεται ο τηλεοπτι-
κός παραγωγός και πνευματικός πατέρας της 
εκπομπής Τσακ Μπάρις. Εδώ σταματά συνή-
θως μία ιστορία. ‘Η ξεκινά… Όταν ο «τοίχος» 
ξαναπέσει, τότε συναντάμε τον Τσακ Μπάρις 
και ως πράκτορα της CIΑ. Πράγματι ο Τσακ 
Μπάρις, πρόσωπο υπαρκτό, ζούσε δύο ζωές, 
μία μπροστά και μία πίσω από τον «τοίχο». 
Αυτή είναι και η υπόθεση του  Εξομολογήσεις 
ενός επικίνδυνου μυαλού (2002) σε σκηνοθε-
σία του Τζορτζ Κλούνεϊ με τον Σαμ Ρόκγουελ 
να ερμηνεύει, για την ώρα, τον μεγαλύτερο 
ρόλο της καριέρας του, κερδίζοντας την Αργυ-
ρή Άρκτο καλύτερης ανδρικής ερμηνείας στο 
Βερολίνο.

SAM ROCKWELL
This game between the obvious and the secret seems to appeal to Sam Rockwell, who has 
impersonated many underworld characters, who live behind the “wall”. “I like obscure guys. 
I believe that the leading characters should have faults. There is an element of abomination 
towards ourselves in this, and a little anger”, he says.

Το παιχνίδι αυτό ανάμεσα στο εμφανές και το 
μυστικό, φαίνεται ν’ αρέσει στο Σαμ Ρόκγουελ, ο 
οποίος έχει υποδυθεί αρκετούς τύπους του υπο-
κόσμου που ζουν πίσω από τον «τοίχο». «Μου 
αρέσουν οι σκοτεινοί τύποι. Πιστεύω πως οι πρω-
ταγωνιστές θα πρέπει να έχουν ελαττώματα. Υπάρ-
χει ένα στοιχείο απέχθειας προς τον εαυτό μας σε 
αυτό, και λίγος θυμός», λέει ο ίδιος.
Μεγαλώνοντας στα δύο άκρα της Αμερικής, 
στο Σαν Φρανσίσκο τους χειμώνες και στην 
Νέα Υόρκη τα καλοκαίρια που πήγαινε να επι-
σκεφτεί την μητέρα του, καταφέρνει να μπει 
στο χάρτη του ανεξάρτητου κινηματογράφου 
το 1996 με την ταινία Box of Moon Light. Μέ-
χρι τότε, και μετά τις σπουδές του στην υπο-
κριτική, ήταν αναγκασμένος να κάνει διάφο-
ρες δουλειές για να επιβιώσει, από delivery 
boy με ποδήλατο μέχρι τον βοηθό ιδιωτικού 
ντετέκτιβ.
Μετά το 1996 όμως δεν χρειάζεται και πολύ 
για να κερδίσει και τους κριτικούς. Βραβεύεται 
για την ερμηνεία του στο Lawn Dogs (1997) 

στο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ του 
Μοντρεάλ και διακρίνεται στο Πράσινο Μίλι 
(1999) δίπλα στον Τομ Χανκς. Την ίδια χρο-
νιά παίζει και στη σάτιρα επιστημονικής φα-
ντασίας Galaxy Quest, ενώ όλο αυτό το διά-
στημα κάνει και θέατρο. Μεταξύ άλλων, τον 
έχουμε συναντήσει στους Αγγέλους του Τσάρ-

λι (2000), στο Welcome to Collingwood (2001) 
και στο Επαγγελματίες Απατεώνες (2003) πλάι 
στο Νίκολας Κέιτζ. Στο Φεστιβάλ φέτος, θα 
έχουμε την ευκαιρία να τον απολαύσουμε στις 
δύο τελευταίες ταινίες του Άγγελοι στο Χιόνι 
και Η δολοφονία του Τζέσε Τζέιμς.  
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
του Στάθη Πάλλη

ΣΑΜ ΡΟΚΓΟΥΕΛ
ΕΙΜΑΙ ΕΝΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ STORYTELLER

Ο Σαμ Ρόκγουελ βρίσκεται στη Θεσσα-
λονίκη προσκεκλημένος του 48ου 
Φεστιβάλ Κινηματογράφου, όπου 

θα παρουσιάσει δύο ταινίες στις οποίες 
παίζει. Είναι οι Η δολοφονία του Τζέσε Τζέ-
ιμς από τον δειλό Ρόμπερτ Φορντ και Άγγελοι 
στο Χιόνι. 
Ηθοποιός ο ίδιος του ανεξάρτητου κινη-
ματογράφου, επιλέγει να παίξει και σε 
πιο εμπορικές ταινίες γιατί, όπως λέει, 
«Καλό είναι να κάνεις αυτό που θέλεις, αλ-
λά χρειάζονται και χρήματα. Και τα χρήμα-
τα σου δίνουν τη δυνατότητα να επιλέγεις».
Φανερά εξουθενωμένος από την πολύω-
ρη πτήση και τη διαφορά ώρας, δείχνει 
ότι θα προτιμούσε να πάει για ύπνο. Κά-
νει όμως υπομονή και παραχωρεί λίγη 
ώρα στο «Πρώτο Πλάνο» και τους φίλους 
του κινηματογράφου.

ΕΙΝΑΙ, ΑΝΑΜΦΙΒΟΛΑ, ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΟΛΥ ΚΑΛΟΥΣ 
ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥΣ ΗΘΟΠΟΙΟΥΣ. ΓΟΝΟΣ ΖΕΥΓΟΥΣ ΗΘΟΠΟΙΩΝ, Ο 
ΣΑΜ ΡΟΚΓΟΥΕΛ, ΜΑΛΛΟΝ ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΑΛΛΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ 
ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ. ΑΠΟ ΝΩΡΙΣ ΒΡΕΘΗΚΕ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ 
ΣΑΝΙΔΙ, ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΣΕ ΜΙΑ ΚΑΡΙΕΡΑ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ 
ΑΠΟ ΣΥΝΑΡΠΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΕΙΧΝΕΙ ΠΟΛΛΑ 
ΥΠΟΣΧΟΜΕΝΗ. ΠΡΟΣ ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΙΝΕΦΙΛ. 
ΚΑΘΥΣΤΕΡΕΙ ΟΜΩΣ, ΓΙΑΤΙ ΒΛΕΠΕΙ ΝΑ ΜΠΑΙΝΕΙ ΣΤΟ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Ο ΤΖΟΝ ΜΑΛΚΟΒΙΤΣ. 

«Ε, Ο ΤΖΟΝ, ΕΙΝ’ ΑΥΤΟΣ; ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ!» ΦΩΝΑΖΕΙ ΜΕ ΕΚΠΛΗΞΗ 
ΚΑΙ ΠΗΓΑΙΝΕΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ. 

«ΤΙ ΚΑΝΕΙΣ ΕΔΩ;» ΤΟΝ ΡΩΤΑΕΙ Ο ΤΖ. ΜΑΛΚΟΒΙΤΣ, ΕΠΙΣΗΣ 
ΕΚΠΛΗΚΤΟΣ. 

ΟΙ ΔΥΟ ΤΟΥΣ ΣΥΖΗΤΟΥΝ ΓΙΑ ΛΙΓΟ ΣΤΟ ΟΡΘΙΟ.

«Το Jesse James είναι μια studio movie. Αλ-
λά το Snow Angels είναι μια καθαρά ανε-
ξάρτητη παραγωγή. Είναι δύσκολοι οι και-
ροί για τον ανεξάρτητο κινηματογράφο. Οι 
δημιουργοί αυτοί χρειάζονται βοήθεια».

Πιστεύετε ότι θα τα καταφέρει να επι-
βιώσει ο ανεξάρτητος κινηματογρά-
φος απέναντι στους κολοσσούς του 
Χόλιγουντ;
Δεν μπορώ να πω ποιο θα είναι το μέλ-
λον των ανεξάρτητων δημιουργών. Ελπί-
ζω να γίνουν τα πράγματα όπως ήταν πα-
λιότερα, στη δεκαετία του ’70, που μπο-
ρούσαν να γυριστούν πολύ καλές ανεξάρ-
τητες παραγωγές. Ελπίζω να το αφήσουν 
να γίνει. 

➜
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Είστε ένας πολύ γνωστός ηθοποιός 
με πολύ καλές ερμηνείες. Πώς βλέπε-
τε το δικό σας μέλλον; Η επιτυχία σας, 
σας δίνει κάποια σιγουριά; 
Δεν έχω ιδέα ποιο θα είναι το μέλλον 
μου. Καλά - καλά δεν ήξερα αν θα τα κα-
τάφερνα να βγω από το αεροπλάνο. Εγώ 
θέλω μόνο να κάνω καλούς ρόλους. Να 
είμαι καλός σε ό,τι κάνω.

Έχετε όμως τη δυνατότητα πια να επι-
λέγετε τους ρόλους που σας ενδιαφέ-
ρουν.
Αυτό είναι αλήθεια. Είναι πραγματικά με-
γάλη πολυτέλεια να έχεις τη δυνατότητα 
να επιλέγεις τους ρόλους που θέλεις να 
κάνεις. Δεν είναι κάτι που μπορούν να το 
έχουν όλοι. Εγώ ήμουν τυχερός σ’ αυτό. 

Έχετε κάνει και κάποιες ταινίες στην 
Ευρώπη.
Ναι, έχω κάνει σινεμά στο Λονδίνο και 
μάλιστα πρόκειται να ξανακάνω. Πρόκει-
ται να πάω πάλι στο Λονδίνο τον Ιανου-
άριο για να κάνω μια νέα ταινία. Ο τίτ-
λος είναι Moon. Είναι για κάποιον που 
ζει και εργάζεται στο φεγγάρι. Αλλά βρί-
σκεται πλέον αρκετό καιρό εκεί, κι αρχί-
ζουν να του συμβαίνουν διάφορα περίερ-
γα. Αρχίζει να ψιλοτρελαίνεται. 

Πάλι τρελός λοιπόν; Πάλι κάποιος 
που τα’ χει χαμένα;
Ναι, δεν ξέρω τι γίνεται. Φαίνεται ότι αυ-
τοί οι ρόλοι με βρίσκουν από μόνοι τους. 
Δεν τους κυνηγάω. Δεν τους βρίσκω εγώ. 
Δεν ξέρω γιατί συμβαίνει αυτό.

Αρκετούς τέτοιους ρόλους έχει ερ-
μηνεύσει και ο Γκάρι Ολντμαν, τον 
οποίο έχετε δηλώσει ότι θαυμάζετε. 
Α ναι. Θαυμάζω πολύ τον Γκάρι Όλντμαν. 
Είναι εξαιρετικός ηθοποιός. Θα ήθελα 
πολύ να παίξω κάποια στιγμή μαζί του. 
Θα ήθελα να παίξω τον αδερφό του ή κάτι 
τέτοιο. Ή θα ήθελα να με σκηνοθετήσει.  

Γνωρίζεστε;
Τον είχα γνωρίσει κάποτε, πριν από χρό-
νια. Είχαμε φάει μαζί κάποια στιγμή, αλ-
λά δεν ξέρω αν με θυμάται. 

Η ηθοποιία είναι μια δουλειά που 
έτυχε να την κάνετε, ή σημαίνει πε-
ρισσότερα για σας;
Είναι μια δουλειά που μ’ αρέσει. Είναι 
σαν μια ικανότητα να λες ιστορίες. Είμαι 
ένας επαγγελματίας «storyteller». 

Δεν είναι κακό να υπάρχουν πολλά φεστιβάλ 
κινηματογράφου. Το θέμα είναι να βοηθούν 
τους μικρούς δημιουργούς. Να προβάλλουν τη 
δουλειά των ανθρώπων, κάτι που το χρειάζονται 
οι δημιουργοί ταινιών.

Οι γονείς σαν ήταν και οι δύο ηθοποι-
οί. Το να ασχοληθείτε με την ηθοποι-
ία ήταν κάτι που το θέλατε από παιδί, 
ή απλά συνέβη;
Έγινα ηθοποιός κατά λάθος. Στην ουσία, 
η μητέρα μου το αποφάσισε για μένα. 
Εκείνη με έβγαλε κάποια στιγμή σε ένα 
έργο, το ένα έφερε το άλλο και βρέθηκα 
να εδώ που είμαι τώρα. 

Σκεφτήκατε ποτέ να κάνετε κάτι άλ-
λο;
Δεν ξέρω να κάνω απολύτως τίποτα άλλο. 
Δεν έχω καμία άλλη δεξιότητα. Το μόνο 
που ξέρω να κάνω, είναι να ερμηνεύω 
ρόλους.  

Παρακολουθείτε ευρωπαϊκό κινημα-
τογράφο;
Όχι τόσο, όσο θα ήθελα. Παρά το ότι έχω 
δουλέψει στην Ευρώπη. Θα ήθελα να δω 
περισσότερο, αλλά δεν προλαβαίνω. Ο 
ευρωπαϊκός κινηματογράφος έχει πολύ 
καλές ταινίες. Έχει μια αισθητική εντελώς 
διαφορετική από την αισθητική των στού-
ντιο του Χόλιγουντ. 

�
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Πηγαίνετε στα φεστιβάλ κινηματογράφου;
Ναι, έχω πάει σε πολλά. Από το «Sundance» ως το Βε-
ρολίνο. Έχω πάει σε πάρα πολλά. 

Πιστεύετε ότι έχουν γίνει πλέον πάρα πολλά;
Να σας πω. Δεν είναι κακό να υπάρχουν πολλά φε-
στιβάλ κινηματογράφου. Το θέμα είναι να βοηθούν 
τους μικρούς δημιουργούς. Να προβάλλουν τη δου-
λειά των ανθρώπων, κάτι που το χρειάζονται οι δη-
μιουργοί ταινιών.

Έχετε δει πολλές καλές ταινίες στα φεστιβάλ που 
έχετε πάει:
Γίνονται μερικές πολύ καλές ταινίες. Υπάρχουν και 
αρκετοί ταλαντούχοι σκηνοθέτες, που δείχνουν να εί-
ναι υποσχόμενοι. Θεωρώ ότι είναι καλό να βρίσκουν 
χώρους για να προβάλουν τη δουλειά τους. Αλλιώς, 
είναι δύσκολο να συνεχίσουν. Είναι πολύ δύσκολο να 
βρουν χρηματοδότηση. Όμως, αν υπάρχει ένα καλό 
σενάριο, μπορεί να γίνει. 



ΠΡΟΣΩΠΑ
της Δήμητρας Βοζίκη

JIM GIANOPULOS 
8

Ο Jim Gianopulos είναι ένας από τους 
πιο επιτυχημένους παραγωγούς του 
Χόλυγουντ και οι περισσότεροι αστέ-

ρες τον φωνάζουν με το μικρό του όνομα. 
Εδώ και χρόνια έχει καταξιωθεί ως ένας από 
τους παραγωγούς που καθορίζουν τις εξελί-
ξεις στην ψυχαγωγία και την τεχνολογία. Από 
το 2000 κατέχει, μαζί με τον Tom Rothman, 
τη θέση του Προέδρου μίας από τις εταιρίες 
θρύλους της παγκόσμιας κινηματογραφικής 
βιομηχανίας, της Fox Filmed Entertainment, 
ενώ το 2006 του δόθηκε και ο τίτλος του Chief 
Executive Officer. Στο πλαίσιο μίας άψογης 
συνεργασίας και αμοιβαίας εμπιστοσύνης με 
τον Tom Rothman, επιβλέπει όλους τους το-
μείς παραγωγής ταινιών, από το μάρκετινγκ 
μέχρι τη διανομή, αλλά και τις τηλεοπτικές πα-
ραγωγές.
Ταινίες όπως το Μία νύχτα στο μουσείο που 
έγινε παγκόσμια box office επιτυχία, αγγίζο-
ντας σε εισπράξεις τα 572 εκατομμύρια δολά-
ρια, το πολιτιστικό φαινόμενο Borat που προ-
κάλεσε συζήτηση, η αγαπημένη από μικρούς 
και μεγάλους Εποχή των παγετώνων: η Απόψυ-
ξη, η μεταφορά του επιτυχημένου μυθιστο-
ρήματος Ο διάβολος φοράει Prada στη μεγάλη 
οθόνη, η περιπέτεια που ενθουσίασε Ο κύριος 
και η κυρία Σμιθ, οι φερμένοι από το μέλλον 
X-Men, ο επικός Πόλεμος των άστρων: Επεισό-
διο 3, το βραβευμένο με Όσκαρ Walk the line, 
τα Fantastic Four και Fantastic Four: The rise 
of the silver surfer, οι λατρεμένοι Σίμσονς - Η 
ταινία, έγιναν πραγματικότητα και ενθουσία-
σαν το κοινό της παγκόσμιας κινηματογραφι-
κής κοινότητας, χάρη στη σκληρή δουλειά του 
Προέδρου της Fox Filmed Entertainment.

Ο μεγάλος κατάλογος των επιτυχιών που έχει 
συνυπογράψει ο Jim Gianopulos δε σταματά 
εδώ. Το μιούζικαλ που άφησε εποχή Μου-
λέν Ρουζ, η περιπέτεια από το μέλλον Minority 
Report, έγιναν πραγματικότητα χάρη στην πα-
ρουσία του στην Blue Sky Studios. Εκτός από 
τις μεγάλες εμπορικές επιτυχίες, κατά τη δι-
άρκεια της θητείας του στην Fox Searchlight 
Pictures, συνεισέφερε στο να πάρουν σάρκα 
και οστά και πολλές άλλες «εναλλακτικές» ται-
νίες όπως η βραβευμένη στο Sundance κο-
μεντί Little Miss Sunshine, ο βραβευμένος με 
Όσκαρ Τελευταίος Βασιλιάς της Σκωτίας, οι δρό-
μοι του κρασιού στο Sideways, αλλά και το ξε-
καρδιστικό Κάν’ το όπως ο Μπέκαμ. 
Ο ίδιος έχει δηλώσει ότι «Η στρατηγική είναι 
πάντα απλή. Η εκτέλεση είναι αυτή που μας δυ-
σκολεύει κάποιες φορές. Πρώτα συλλαμβάνεις 
και αναπτύσσεις την ιδέα, στην συνέχεια πρέπει 
να βρεις τους πιο ικανούς και δημιουργικούς συ-
νεργάτες και έπειτα πρέπει να φτιάξεις ένα εργα-
σιακό κλίμα όπου όλοι να επιδιώκουν το καλύτε-
ρο αποτέλεσμα.» Και προσθέτει: «Πρέπει να χτί-
σεις σχέσεις συνεργασίας και εμπιστοσύνης τόσο 
μέσα στο εσωτερικό της εταιρίας όσο και με τους 
σκηνοθέτες: να τους δίνεις την ελευθερία να δη-
μιουργήσουν και να υποστηρίζεις το όραμά τους. 
Και βέβαια, πρέπει να μάθεις να ρισκάρεις.» 
Η σπουδαία σταδιοδρομία του όμως έχει 
και άλλες περγαμηνές. Από το 1994 διετέ-
λεσε Πρόεδρος της Twentieth Century Fox 
International, μίας από τις μεγαλύτερες διε-
θνείς εταιρίες διανομής. Κατά τη διάρκεια της 
θητείας του στην Twentieth Century Fox, επέ-
βλεπε τη διανομή και το μάρκετινγκ όλων των 
θεατρικών έργων, όλων των προϊόντων ψυχα-
γωγίας για το σπίτι όπως επίσης και όλες τις 
συμπαραγωγές που προορίζονταν για διανο-
μή από την Fox International. Ανάμεσα στις 
πολλές επιτυχίες που συνυπέγραψε ως Πρόε-
δρος του μεγάλου στούντιο, είναι ο Τιτανικός 
και το Braveheart που σάρωσαν τα Όσκαρ, ενώ 

επί της θητείας του η Fox International σημεί-
ωσε ένα ρεκόρ που έγραψε ιστορία: τέσσερις 
από τις πέντε ταινίες που κατέχουν τις υψηλό-
τερες θέσεις στο box office μέχρι και σήμερα 
(Τιτανικός, Ο πόλεμος των άστρων, Ημέρα Ανε-
ξαρτησίας, Ο πόλεμος των άστρων: Επεισόδιο 1) 
προβάλλονταν ταυτόχρονα σε όλο τον κόσμο 
από την Fox International. 
Ο Jim Gianopulos έχει επίσης διατελέσει υπεύ-
θυνος μάνατζμεντ και σε άλλες εταιρίες κο-
λοσσούς όπως η Paramount και η Columbia 
Pictures Studios. Είναι μέλος του Συμβουλίου 
των Διευθυντών της Ακαδημίας Ταινιών Κινη-
ματογράφου Τέχνης και Επιστημών  (Board of 
Governors of the Academy of Motion Picture 
Arts & Sciences) και διευθυντής του Αμερικά-
νικου Ινστιτούτου Κινηματογράφου, ενώ λαμ-
βάνει ενεργή δράση και σε μία σειρά φιλαν-
θρωπικών δραστηριοτήτων.

Ο ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΙΩΝ

JIM GIANOPULOS
Since many years he has been one of the key producers in the development of entertainment 
and technology. Since 2000 he has been, together with Tom Rothman, the President of one of 
the legendary companies of the worldwide film industry, Fox Filmed Entertainment, while in 
200� he was given the title of Chief Executive Officer.
Among the many box office hits he co-signed as President of Twentieth Century Fox are Titanic 
and Braveheart, which swept the Oscars, while during his reign Fox International achieved 
a historic record: four out of the five most successful box office hits ever (Titanic, Star Wars, 
Independence Day, Star Wars Episode 1) were being shown simultaneously all over the world 
by Fox International. 

ΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΧΕΙ ΤΗΝ 
ΤΙΜΗ ΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΕΙ ΦΕΤΟΣ ΕΝΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΠΟΥ 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΥΝ ΤΙΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ, ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟ 
ΤΗΣ FOX FILMED ENTERTAINMENT, JIM GIANOPULOS. 

Πρέπει να χτίσεις 
σχέσεις συνεργασίας 
και εμπιστοσύνης τόσο 
μέσα στο εσωτερικό της 
εταιρίας όσο και με τους 
σκηνοθέτες: να τους 
δίνεις την ελευθερία να 
δημιουργήσουν και να 
υποστηρίζεις το όραμά 
τους. Και βέβαια, πρέπει 
να μάθεις να ρισκάρεις





FESTIVAL
της Γκέλυ Μαδεμλή

EKEI ΠΟΥ ΠΑΕΙ Η ΚΡΙΤΙΚΗ
BLOG-BUSTER!

Πολλοί ισχυρίζονται πως το να ανοί-
γεις πλέον ένα blog, είναι εφάμιλλο 
του να πετάς ένα μήνυμα με  μπου-

κάλι στη θάλασσα. Στην ανοιχτή συζήτηση 
με τον τίτλο “Κριτική κινηματογράφου στο 
internet” που έγινε το μεσημέρι της Παρα-
σκευής στην αίθουσα “Παύλος Ζάννας”, κυ-
ριάρχησε η κριτική ματιά στο νέο φαινόμενο 
της “μπλογκόσφαιρας”, που βρίσκεται ακόμη 
στα γεννοφάσκια της, με όσα καλά και κακά κι 
αν αυτό συνεπάγεται.
Πρώτη πήρε το λόγο η Liza Nesselson, δημοσι-
ογράφος του Variety και συντονίστρια του πά-
νελ. Παρομοίασε τον κριτικό κινηματογράφου 
με το δάσκαλο του σκι, που κατευθύνει τους μα-
θητευόμενούς του να κινούνται έτσι ώστε να 
μην συγκρουστούν! Με το φαινόμενο της "χιο-
νοστιβάδας" κύλησε λοιπόν και η υπόλοιπη συ-
ζήτηση, στην οποία ανάρτησαν τα “posts” επι-
φανείς έλληνες και αγγλοσάξονες κριτικοί.  
O ακαδημαϊκός Roland Bergen, δήλωσε εξ’ αρ-
χής τον σκεπτικισμό του για το φαινόμενο των 
blogs. Μνημόνευσε την εποχή που είχαν πρω-
τοανοίξει οι multiplex πολυκινηματογράφοι. 
«Δεν κρύβω πως στην αρχή ήμουν αισιόδοξος, πί-
στευα πως η πληθώρα αιθουσών θα μας εξασφά-
λιζε ποικιλία, σύντομα διαψεύστηκα όταν παιζόταν 
το Σπάιντερμαν 1, το 2, το 3». Το ίδιο ακριβώς 
του συνέβη όταν πρωτοάνοιξαν τα πρώτα blogs.  
“Ο Godard το 1968 διακήρυττε πως το φιλμ έχει 
πεθάνει. Έτσι και για μένα, έχει πεθάνει και η κρι-
τική, δεν μπορεί να αλλάξει τον πολιτιστικό ιμπερι-
αλισμό των ΗΠΑ” (σ.σ: μια αναφορά στη θεωρία 

του  Herbert Schiller). Γι' αυτό και πρότεινε την 
κατάργηση της κριτικής παγκοσμίως για έναν 
ολόκληρο χρόνο! Για τον γνωστό από τα εγχώ-
ρια media Ηλία Φραγκούλη, είναι η θεωρία 
που έχει πεθάνει!  Στην εισήγησή του παρέθεσε 
γλαφυρά τις δικές του εμπειρίες και πρακτικές 
για να καταδείξει τη δύναμη της λογοκρισίας και 
αυτολογοκρισίας: «Για μένα, η συγκλονιστικότερη 
ταινία που είδα πέρσι ήταν ο Ρατατούης. Εκεί λοι-
πόν ακούγεται πως “anyone can cook!”». Γι' αυτό 
και απολαμβάνει την ελευθερία του blogging. 
Ο  freelancer Ray Pride, συγκρίνει και αυτός τα 
blogs με τα οργανωμένα media, και τα βάφτισε 
ως τις μόνες “εναλλακτικές πηγές πληροφόρη-
σης και ελεύθερης κριτικής”, που εξασφαλίζουν 
αμεσότητα με το κοινό και ελευθερία στο γράφο-
ντα να διαμορφώσει το ύφος του όπως αυτός θέ-
λει. Ο Ιωσήφ Πρωϊμάκης, που άνοιξε και “τρέ-
χει” το blog “Movies for the masses” (http://
www.mftm.blogspot.com/) υπερθεμάτισε λέ-
γοντας πως “είναι ένα μέσο για να προσεγγίσω το 
εγγενές κοινό των blogs που είναι πολύ κοντά σε 
μένα ηλικιακά και θεματικά”. Ο Χρήστος Μήτσης 
που έχει αναλάβει το κινηματογραφικό τμήμα 
του περιοδικού “Αθηνόραμα” τόνισε πως “όποι-
ος γράφει δεν είναι κριτικός”. Δεν ανησυχεί πως τα 
blogs μπορεί να πλήξουν τον επαγγελματισμό του 
κλάδου, μιας που “κριτικός είναι αυτός που έχει 
μια εμπεριστατωμένη γνώμη για το σινεμά και μπο-
ρεί να τοποθετήσει κάθε ταινία σε αυτήν την ολική 
εικόνα που έχει”.  
Κλείνοντας, η Nesselson τόνισε πως το “και-
νούριο χρειάζεται φίλους”. Στο κοινό της πόλης, 
μπορεί να ακούγεται κι αυτό σαν επιλογή άλ-
λων δικτυακών τόπων, απ' το MySpace ή από 
το Face Book: “Add to Friends”! Κι όμως, για το 
θαυμαστό καινούριο μέσο, είναι αναγκαιότητα. 
Τα “comments”, δικά σας...
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MASTERCLASS
του Σπύρου Παλούκη

Η ΤΕΧΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΩΣ
ΟΧΗΜΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΝΤΑΝΙ ΓΚΛΟΒΕΡ

H χαλαρότητά του κατέβασε αυτό το 
Σάββατο, από νωρίς, στο λιμάνι πολύ 
κόσμο που ήθελε να δει από κοντά το 

διάσημο Αμερικάνο ηθοποιό, παραγωγό και 
σκηνοθέτη Ντάνι Γκλόβερ. Η περίπτωση του, 
αποτελεί ενδιαφέρον παράδειγμα για το πως 
χτίζεις μια καριέρα υπό αντίξοες συνθήκες αλ-
λά και πως να ζεις μια γεμάτη ζωή.
Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο Γκλόβερ 
αναφέρθηκε σε θέματα που ξεπερνούν τα όρια 
του κινηματογράφου, όπως η πολιτική, η τέχνη, 
και οι συλλογική μνήμη των ανθρώπων.
Ξεκίνησε το masterclass μιλώντας για το Φονι-
κό Όπλο που τον έκανε γνωστό στο ευρύ κοινό. 

«Αν και είναι μια σειρά από ταινίες δράσης, θίγο-
νται διάφορα σημαντικά θέματα...» είπε, «όπως η 
διακίνηση ναρκωτικών, το Απαρτχάιντ, η κοινωνι-
κή βία, η μετανάστευση». Συνέχισε λέγοντας ότι 
ενδιαφέρεται να προβάλει διάφορες λυτρωτικές 
αξίες μέσω των ταινιών του, όπως και το ότι θε-
ωρεί τον κινηματογράφο ως μια συναισθηματι-
κή τέχνη στην οποία ελλοχεύει ένας συναισθη-
ματικός κίνδυνος. 
Αναφέρθηκε επίσης στο γεγονός ότι θεωρείται 
εμπορικός ηθοποιός, δηλώνοντας σχετικά: «Δε 
μετανιώνω για τους ρόλους μου. Πιστεύω πως, κα-
τά κάποιο τρόπο, η φήμη και η αναγνωρισιμότητα 
μου, με βοηθάνε στο να κάνω φιλμ τα οποία είναι 

σημαντικά για μένα (έχει ιδρύσει μια εταιρεία πα-
ραγωγής με το όνομα Louverture Films). Η τέ-
χνη, εξάλλου, λειτουργεί ως όχημα για μεταμόρφω-
ση, όχι μόνο προσωπική αλλά και συλλογική. Νο-
μίζω ότι κάτι συμβαίνει με την τέχνη. Εξελίσσει την 
συλλογική μας μνήμη, δημιουργώντας ένα πλαίσιο 
που επιτρέπει στην φαντασία, να μας δώσει μια ευ-
καιρία να αλλάξουμε. Οι άνθρωποι ψάχνουν για 

την ταυτότητά και τον εαυτό τους μέσω της τέχνης. 
Αυτοί όμως που έχουν την δύναμη και ελέγχουν 
την τέχνη, μπορούν να αποδειχθούν πολύ επικίν-
δυνοι σε περίπτωση που προσπαθήσουν να εκμε-
ταλλευτούν την θέση τους. Έχουν τη δυνατότητα 
να ελέγξουν την φαντασία μας και κατ’ επέκταση τις 
ιδέες μας. Αυτό μπορεί να γίνει μέσα από τις εικό-
νες που παράγουν.»    
Τέλος, εκμυστηρεύτηκε ότι αυτό που είχε το 
μεγαλύτερο αντίκτυπο εντός του, ήταν ο αγώ-
νας για το κίνημα των πολιτικών δικαιωμάτων 
(Civil Rights Movement). «Ήθελα να είμαι σαν 
κι αυτούς...» δήλωσε, «...σαν όλους αυτούς τους 
αγωνιστές της ελευθερίας, αν και σήμερα πιστεύω 
πως ελάχιστα πράγματα έχουν αλλάξει στην ήδη 
υπάρχουσα κοινωνική πυραμίδα για τους Αφρο-
αμερικάνους». 
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
του Γιάννη Παλαβού

ΓΙΡΙ ΜΕΝΖΕΛ
ΔΕΝ ΑΝΤΕΧΩ ΤΟΥΣ ΔΙΑΝΟΟΥΜΕΝΟΥΣ

Τεχνικά μιλώντας, ο κινηματογράφος 
ως μέσο έχει διαφοροποιηθεί κατά 
πολύ από το ’60 που ξεκινήσατε. Πώς 
χειρίζεστε τις νέες τεχνολογίες;
Κάθε πρόοδος είναι καλοδεχούμενη. Τα 
γυρίσματα του Υπηρέτησα το Βασιλιά της 
Αγγλίας ήταν μεγάλη έκπληξη για μένα. 
Είχα δεκατρία χρόνια να κάνω ταινία και 
χρησιμοποίησα τη νέα τεχνολογία. Όλα 
ήταν πιο ελαφρά και χρηστικά. Ακόμα και 
το μοντάζ ήταν πιο εύκολο. Έγινε ψηφια-
κά. Στην προηγούμενη ταινία το κάναμε 
με ψαλίδι... 

Θεωρείτε λοιπόν πως ο κινηματογρά-
φος προχωρά.
Όχι απαραίτητα. Τώρα έχουμε το πρόβλη-
μα ότι ο καθένας μπορεί να κάνει ταινίες. 
Αν σου λείπει η γνώση των κανόνων ή το 
θεωρητικό υπόβαθρο, θα κάνεις άσχημα 
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 
48ΟΥ Φ.Κ.Θ., ΓΙΡΙ ΜΕΝΖΕΛ, ΑΠΟΤΕΛΕΙ 
ΠΛΕΟΝ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ. 
ΒΑΣΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΤΣΕΧΙΚΟΥ «ΝΕΟΥ 
ΚΥΜΑΤΟΣ» ΤΟΥ ‘60, ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΟΣ 
ΜΕ ΟΣΚΑΡ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ, 
Ο ΜΕΝΖΕΛ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΣ 
ΔΙΕΘΝΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ. 
ΣΧΕΔΟΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΧΡΟΝΩΝ 
ΣΗΜΕΡΑ, ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΕΝΑΣ ΠΟΛΥ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΩΝ ΣΥΝΟΜΙΛΗΤΗΣ. ΕΝΙΟΤΕ 
ΔΕ ΚΑΙ ΞΕΚΑΡΔΙΣΤΙΚΟΣ. ΟΠΩΣ Ο 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΤΟΥ.

πράγματα. Αν κάνεις μια ταινία ψηφιακά 
κι έχεις ατέλειωτο απόθεμα για να γυρί-
σεις, υπάρχει ο κίνδυνος να το παρακά-
νεις. Να στερείται το έργο σου περιεχομέ-
νου. Πριν, έπρεπε να ξέρεις. Τώρα παίρ-
νεις την κάμερα και ξεκινάς. Φρικτό.

Όμως έτσι ανοίγει ο δρόμος και σε 
καλούς κινηματογραφιστές.
Καλές ταινίες γίνονται μόνο από δημι-
ουργούς με σεβασμό στους θεατές. Όχι 
από σκηνοθέτες που γυρίζουν ταινίες για 
τον εαυτό τους. Χρειάζονται σκηνοθέτες 
που να πασχίζουν να γίνονται κατανοη-
τοί από το κοινό, που το φροντίζουν. Εί-
ναι εύκολο να κάνεις χαζομάρες και να 
υποκρίνεσαι ότι, πλάνο μετά το πλάνο, η 
ταινία σου είναι βαθυστόχαστη. Δεν εί-
ναι παράξενο που το αμερικανικό σινε-
μά έχει κατακτήσει πλέον την Ευρώπη. 
Για τους αμερικανούς είναι θεμελιώδες 
να κάνουν ταινίες για τους θεατές. Φυσι-
κά, αν μια ταινία γυρίζεται αποκλειστικά 
για το box office, είναι απαράδεκτη. Αλ-
λά και το αντίστροφο, να το αγνοείς δηλα-
δή, είναι το ίδιο λάθος. Η πρακτική αυτή 
αφήνει χώρο στις κακές ταινίες, οι οποίες 
είναι γοητευτικές, αλλά ηλίθιες.
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Είστε γνωστός για το ότι υπολογίζετε 
το κοινό των ταινιών σας.
Ναι, διότι πιστεύω ότι είναι τελείως λαν-
θασμένη η άποψη ότι η τέχνη προορίζε-
ται για λίγους ή, χειρότερα, μόνο για τον 
ίδιο το σκηνοθέτη. Καθαρή βλακεία.

Κρατούσατε για χρόνια μια στήλη σ’ 
ένα γυναικείο περιοδικό της χώρας 
σας. Η επιλογή αυτή, το να αξιοποιεί-
τε δηλαδή ένα λαϊκό, μη «καλλιτεχνι-
κό», βήμα, σχετίζεται με τα όσα συζη-
τήθηκαν παραπάνω;
Μου ζητήθηκε από τη σύνταξη και με πί-
εσε ο βοηθός μου να το κάνω. Τελικά το 
έκανα και μάλιστα εξέδωσα και δύο βι-
βλία με τα κείμενα αυτά. Ήταν επιφυλλί-
δες με σχόλια κοινωνικού περιεχομένου 
σ’ ένα περιοδικό για κινηματογραφικούς 
αστέρες και τα συναφή. Πληρώθηκα και 
καλά. Έχει σημασία, γιατί τεμπελιάζω να 
γράφω.

Καλές ταινίες γίνονται 
μόνο από δημιουργούς 
με σεβασμό στους 
θεατές. Όχι από 
σκηνοθέτες που 
γυρίζουν ταινίες 
για τον εαυτό τους. 
Χρειάζονται σκηνοθέτες 
που πασχίζουν να 
γίνονται κατανοητοί 
από το κοινό, που το 
φροντίζουν. Είναι 
εύκολο να κάνεις 
χαζομάρες και να 
υποκρίνεσαι ότι, 
πλάνο μετά το πλάνο, 
η ταινία σου είναι 
βαθυστόχαστη

➜
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Μιλώντας για χρήματα, η τελευταία 
σας ταινία κόστισε περίπου 2 εκατομ-
μύρια ευρώ, ποσό σημαντικό για ευ-
ρωπαϊκή παραγωγή, και σίγουρα με-
γαλύτερο απ’ ό,τι κόστισαν παλιότε-
ρες ταινίες σας. Νιώθατε  άνετα με τό-
σα χρήματα;
Μα ήταν λίγα! Εγώ παραπάνω ζήτησα. 
Αλλά έπρεπε να το δεχτώ. Η ταινία είναι 
πολύπλοκη –είναι εποχής κι έχει πολλούς 
ηθοποιούς. Έκανα ό,τι μπορούσα με αυ-
τόν τον προϋπολογισμό. 

Πόσα θα απαιτούνταν για να πετύχε-
τε ακριβώς το αποτέλεσμα που φαντα-
ζόσασταν;
Τι να σας πω. Αν είχα τα διπλάσια θα τη 
γύριζα διαφορετικά. Όπως κι αν είχα τα 
μισά. Αλλά έτσι είναι το επάγγελμά μας. 
Είναι αυτό που σας έλεγα πριν: πρέπει να 
σέβεσαι τους κανόνες. Είμαι πολύ χαρού-
μενος που έκανα την ταινία με τον υπάρ-
χοντα προϋπολογισμό και θα είμαι ακόμα 
πιο χαρούμενος αν όλα τα χρήματα που 
ξοδεύτηκαν, επιστρέψουν.

Πάντως οι κριτικές της ταινίας είναι 
θερμές.
Εκτός από τις τσέχικες. Οι συμπατριώτες 
μου μού θύμωσαν γιατί, λέει, είναι ένα 
φιλμ για το λαό. Μου είπαν ότι δεν είμαι 
«καλλιτέχνης». Άκου να δεις τώρα. Ο κά-
θε υπερφιλόδοξος διανοούμενος κριτικός 
έχει τη δική του άποψη για το πώς έπρε-
πε να κάνω την ταινία. Φυσικά, δεν μου 
αναγνώρισαν πόσο δύσκολο ήταν να τη 
γυρίσω.

Είναι ενδιαφέρον ότι είστε και ισορ-
ροπιστής. Κατά κάποιο τρόπο, αυτή 
είναι η δουλειά του σκηνοθέτη: να 
κρατά τις ισορροπίες.
Δεν μου είναι πρόβλημα. Αν ξέρεις το 
στόχο σου, είσαι ασφαλής. Και θα το ξα-
ναπώ: ο στόχος είναι ο θεατής. Να μην 
μπερδευτεί. Να μπορεί να ακολουθήσει 
τον ειρμό σου. 

Ενδεχομένως, κάποιος θα αντέτασσε 
ότι εδώ υπάρχει ο κίνδυνος του λαϊ-
κισμού. Πού βρίσκεται η διαχωριστι-
κή γραμμή;
Δεν είναι εύκολο να σας απαντήσω. Ίσως 
απλώς να σέβεσαι τους θεατές και να εί-
σαι ταυτόχρονα σεμνός. Γενικά, είναι πα-
νεύκολο να υποκρίνεσαι τον ψαγμένο. 
Τον, και καλά, φιλοσοφημένο και καλλι-

Πολλοί θεατές φοβούνται να ομολογήσουν ότι 
βλέπουν κάτι και δεν καταλαβαίνουν γρι. Ως 
σκηνοθέτης, δεν πρέπει να εκμεταλλεύεσαι 
αυτό το φόβο. Ξέρετε το παραμύθι με τα 
ρούχα του Βασιλιά. Πλέον, ντρεπόμαστε να 
πούμε ότι ο Βασιλιάς είναι γυμνός. Δεν μ’ 
αρέσουν οι διανοούμενοι. Δεν τους αντέχω, 
δεν μπορώ να τους βάλω στις ταινίες μου ούτε 
ως αρνητικούς ήρωες…
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εργημένο. Πολλοί θεατές φοβούνται να 
ομολογήσουν ότι βλέπουν κάτι και δεν 
καταλαβαίνουν γρι. Ως σκηνοθέτης, δεν 
πρέπει να εκμεταλλεύεσαι αυτό το φόβο. 
Ξέρετε το παραμύθι με τα ρούχα του Βα-
σιλιά. Πλέον, ντρεπόμαστε να πούμε ότι 
ο Βασιλιάς είναι γυμνός. Δεν μ’ αρέσουν 
οι διανοούμενοι. Δεν τους αντέχω, δεν 
μπορώ να τους βάλω στις ταινίες μου ού-
τε ως αρνητικούς ήρωες.

Πώς θα χαρακτηρίζατε τους ήρωές 
σας;
Μ’ αρέσουν οι ήρωες με αδυναμίες. Οι 
ευάλωτοι άνθρωποι. Άνθρωπος χωρίς 
αδυναμία είναι μόνο κατ’ επίφαση άν-
θρωπος. Άδειος. Ψεύτης. Νεκρός. Εγώ 
προτιμώ τους άλλους, τους κανονικούς.

Τι είναι κανονικό;
Κανονικός άνθρωπος είναι κάποιος που 
μπορεί ν’ ακούσει, να αποδεχτεί και να 
σεβαστεί το διπλανό του. Που δεν πιστεύ-
ει ότι είναι και ο πρώτος. Που είναι σε-
μνός.

Και τα διδάγματα του Ρομαντισμού 
περί υπερβολής; Το «toujours enivré» 
του Ρεμπό;
Κοίτα, αν κάποιος νομίζει ότι είναι ο Ρε-
μπό, εντάξει, δεν έχω αντίρρηση, ας προ-
χωρήσει. Αλλά έχω δει πολλούς δευτερο-
κλασάτους ψευτό-Ρεμπό. Είναι πανεύκο-
λο να σκεφτείς «Λοιπόν, είμαι ο επόμενος 
Μπέργκμαν» και να το πιστεύεις. Αλλά ο 
Ρεμπό, ο Σταντάλ, ο Μοπασάν, ο Τσά-
πλιν, ο Μπέργκμαν δούλευαν. Ήταν τε-
χνίτες. Δεν καμώνονταν τους καλλιτέχνες. 
Πάνω απ’ όλα πρέπει να είναι κανείς τε-
χνίτης, επαγγελματίας. Να ξέρει τη δου-
λειά του. Να έχει επαφή με τους κατανα-
λωτές του. Αν το παίζεις καλλιτέχνης, εί-
ναι πανεύκολο να ξεγελάσεις δέκα ηλίθι-
ους και να τους κάνεις πληρώσουν ένα 
σκασμό λεφτά για το τίποτα. Ενώ το να 
δουλεύεις, είναι δύσκολο.



ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
της Δήμητρας Βοζίκη

Είστε Πρόεδρος της Εταιρίας Ελλήνων 
Σκηνοθετών για ένατη συνεχή χρονιά. 
Καθ΄ όλη τη διάρκεια αυτών των χρόνων, 
παρακολουθείτε από κοντά τις εξελίξεις 
και είστε η φωνή των ελλήνων σκηνοθε-
τών. Τι πιστεύετε πως άλλαξε στον ελλη-
νικό κινηματογράφο σε αυτά τα χρόνια;
Στον ελληνικό κινηματογράφο σήμερα, 
υπάρχει μία αντίστιξη δύο πραγμάτων: από 
τη μία έχουμε τους παλαιότερους σκηνοθέ-
τες που έχουν κάνει την αυτοκριτική τους 
όπως π.χ. ο Γιάννης Σμαραγδής, ο οποίος 
επιστρέφει με μία ταινία ευρωπαϊκών προδι-
αγραφών και υψηλού κύρους. Από την άλλη, 
υπάρχουν νέοι που έχουν δείξει εξαιρετικά 
δείγματα, αλλά δεν τους δίνονται ευκαιρίες 
και εννοώ τα ελάχιστα χρήματα που πέφτουν 
στην κινηματογραφία. Η κρατική χρηματο-
δότηση του ελληνικού κινηματογράφου έχει 
πέσει στα επίπεδα της δεκαετίας του 1990, 
δηλαδή περίπου 250.000 ανά ταινία. Ενώ 
το 2003 η ετήσια χρηματοδότηση ήταν πε-
ρίπου 9.000.000€, το 2007 είναι περίπου 
4.000.000€. Πρόκειται για το μεγαλύτερο 
τέλμα της ελληνικής κινηματογραφίας μετά 
την μεταπολίτευση. Και σκεφτείτε, πως μία 
μέση γαλλική ταινία έχει προϋπολογισμό 
3.000.000€. 

Κάποιοι υποστηρίζουν ότι πολλές φορές 
οι Έλληνες δημιουργοί παραμένουν κα-
θηλωμένοι σε τυποποιημένες θεματολο-
γίες και ότι διακρίνονται από μία δημι-
ουργική εσωστρέφεια. Συμμερίζεστε αυ-
τή την άποψη;
Συμμερίζομαι αυτή την άποψη αναφορικά 
με την κοινωνία, δηλαδή εφόσον η κοινω-
νία είναι σε κρίση, αυτή η κρίση αντικατο-
πτρίζεται στον κινηματογράφο που είναι ο 
καθρέφτης της. Αυτό που είναι όμως το πιο 
σημαντικό, είναι ότι ο δημιουργός σήμερα 
εκβιάζεται, μέσα από την λογική του «πρέπει 
να κάνουμε εισιτήρια, πρέπει να αρέσουμε». 
Και αυτό που αρέσει σήμερα είναι τα κακής 
ποιότητας τηλεοπτικά σήριαλ. Πρόκειται δη-
λαδή για ένα κοινό πολύ κακομαθημένο κι 
εθισμένο σε εύκολες ιστορίες που όταν πά-
ει στον κινηματογράφο δυσανασχετεί εάν δει 
κάτι πιο σοβαρό. Άρα εμείς πρέπει να απο-
φασίσουμε τι θέλουμε να κάνουμε: τηλεόρα-
ση ή κινηματογράφο; Πρέπει να απαλλαγού-
με από τέτοιου είδους λογικές και ο καθένας 
να αρχίσει να εκφράζεται πιο αληθινά. Και 
βέβαια δε μετράει μόνο να έρθουν οι θεατές 
στην αίθουσα αλλά και το πως θα νιώθουν 
όταν βγουν από την αίθουσα. Αυτό είναι το 
πιο ουσιαστικό.
 

Είστε αισιόδοξος για το μέλλον του ελλη-
νικού κινηματογράφου;
Είμαι αισιόδοξος για τους έλληνες σκηνοθέ-
τες. Απλώς θεωρώ ότι είναι μία γενιά ηττη-
μένη, και αυτό ακριβώς προσπαθεί να κάνει 
η Εταιρία: να υπερνικήσει αυτή την ηττοπά-
θεια. Υπάρχουν πάρα πολλές ελληνικές ταινί-
ες που προβάλλονται σε διεθνή φεστιβάλ στο 

εξωτερικό και παίρνουν διακρίσεις, αλλά κα-
νείς δεν το ξέρει. Πιστεύω πως η σημερινή 
συγκυρία συνύπαρξης νέων και παλαιών δη-
μιουργών, είναι μοναδική. Πρέπει όμως να 
δημιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις. 
Καταλήγω να είμαι αισιόδοξος για το μέλλον 
του ελληνικού κινηματογράφου, αρκεί να τον 
αγκαλιάσουμε όλοι και οι κάτοχοι των θεσμι-
κών θέσεων να παραμένουν ταπεινοί και να 
μην «ψωνίζονται».

Ποια είναι τα επόμενα βήματα της Εται-
ρίας Ελλήνων Σκηνοθετών;  
Πρέπει να επιδιώξουμε την αύξηση του πο-
σού της χρηματοδότησης που φτάνει στο 
ΕΚΚ. Παρά τη φιλική σχέση που έχουμε με 
την διοίκηση του ΕΚΚ, πρέπει να πω πως η 
διεκδίκηση των χρημάτων από την πλευρά 
της διοίκησης είναι παθητική, σχεδόν ανύ-
παρκτη. Επιπλέον, θα πρέπει να γίνει η τρο-
ποποίηση του ήδη υπάρχοντος νόμου για 
την κινηματογραφία, διότι διακρίνεται από 
μία δυναμική που έχει πλέον ξεπεραστεί. 
Εκσυγχρονίστηκε βέβαια το 1997, αλλά τώ-
ρα πάλι ήρθε η στιγμή να εναρμονιστεί εκ 
νέου με το σήμερα. Αυτό φάνηκε και από το 
πρόσφατο συνέδριο της κινηματογραφικής 
κοινότητας που έγινε τον Μάιο στην Αθήνα, 
όπου εκφράστηκε μαζικά η ανάγκη τροπο-

ποίησης του εν λόγω νόμου. Επίσης, επιτέ-
λους, πρέπει να αρχίσει να αποδίδεται από 
όλους τους τηλεοπτικούς σταθμούς το περιβό-
ητο 1,5%. Μάλιστα, πρόσφατα η FERA, η δι-
εθνής οργάνωση των σκηνοθετών, εξέδωσε 
ένα καταδικαστικό ψήφισμα για τη μη εφαρ-
μογή του νόμου. Η Πρόεδρος της FERA, Λιβ 
Ούλμαν, απέστειλε σχετική επιστολή στην 
Επίτροπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 
Κοινωνία της Πληροφορίας, Βίβιαν Ρέντινγκ, 
και σε εμένα προσωπικά, επισημαίνοντας 
πως επιτέλους πρέπει να αποδοθεί αυτό το 
1,5%. Επιπλέον, στο πλαίσιο της πολύ καλής 
μας σχέσης με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου, 
διοργανώνουμε φέτος για πρώτη φορά μία 
σειρά masterclass όπου Έλληνες σκηνοθέτες 
(Κωσνταντίνος Γιάνναρης, Ιορδάνης Ανανι-
άδης, Λάκης Παπαστάθης, Λευτέρης Ξανθό-
πουλους Δήμος Αβδελιώδης) μιλούν για τη 
μύησή τους στον κινηματογράφο μέσα από 
την πρώτη τους ταινία. Τέλος, θεωρούμε πως 
ο ελληνικός κινηματογράφος έχει πλέον ωρι-
μάσει και μπορεί να διεκδικήσει το δικό του 
διαγωνιστικό τμήμα στο Φεστιβάλ με μία επι-
λογή ελληνικών ταινιών που θα γίνεται από 
τη διοίκηση του Φεστιβάλ.

Αυτό που αρέσει σήμερα είναι τα κακής 
ποιότητας τηλεοπτικά σήριαλ. Πρόκειται 
δηλαδή για ένα κοινό πολύ κακομαθημένο κι 
εθισμένο σε εύκολες ιστορίες που όταν πάει 
στον κινηματογράφο δυσανασχετεί εάν δει κάτι 
πιο σοβαρό. Άρα εμείς πρέπει να αποφασίσουμε 
τι θέλουμε να κάνουμε: τηλεόραση ή 
κινηματογράφο;

ΧΑΡΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΣΗΜΕΡΑ ΕΚΒΙΑΖΕΤΑΙ

1�

ΜΕ ΣΥΓΚΡΑΤΗΜΕΝΗ ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ, Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ 
ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΚΗΝΟΘΕΤΩΝ ΧΑΡΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, 
ΜΙΛΑ ΑΝΟΙΧΤΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΛΑ. ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΟ 
ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΙΠΟΥΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΟΥΣ ΝΕΟΥΣ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΣ ΠΟΥ ΑΔΥΝΑΤΟΥΝ ΝΑ ΒΡΟΥΝ ΤΡΟΠΟ ΝΑ 
ΚΑΝΟΥΝ ΠΡΑΞΗ ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΤΟΥΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΠΟΥ ΕΘΙΖΕΤΑΙ 
ΣΕ ΕΥΚΟΛΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ. 
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ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ & ΤΙΜΗΤΙΚΗ 
JIM GIANOPULOS 
Με την προβολή της τελευταίας ταινίας του 
αμερικανού σκηνοθέτη Γουές Άντερσον The 
Darjeeling Limited πέφτει απόψε το βράδυ η 
αυλαία του 48ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου 
Θεσσαλονίκης, αφού φυσικά προηγηθεί η τε-
λετή λήξης της διοργάνωσης, με την απονομή 
των βραβείων του διεθνούς διαγωνιστικού από 

ΒΡΑΒΕΙΑ DIGITAL WAVE
Η Κριτική Επιτροπή του 2ου Διαγωνιστικού 
Τμήματος Ψηφιακών Ταινιών DigitalWave θα 
ήθελε να επισημάνει ότι θεωρεί το Τμήμα ως 
ένα μεταβατικό στάδιο εξοικείωσης με το ψη-
φιακό μέσο, ώσπου να βρει τη θέση του στο 
σύνολο της κινηματογραφικής παραγωγής, 
χωρίς να είναι απαραίτητο στο μέλλον να έχει 
μια διαφορετική θέση. Όπως χαρακτηριστικά 
σημειώνει: «Είδαμε με προσοχή και ευαισθησία 
τις διαγωνιζόμενες ταινίες και διαπιστώσαμε 
ότι η ευκολία του ψηφιακού μέσου ευνοεί, μεν, 
την έκφραση, αλλά ενδεχομένως ευνοεί και την 
προχειρότητα». 
Γι’ αυτό το λόγο, η Κριτική Επιτροπή αποφάσισε 
να μην απονείμει το βραβείο του διαγωνισμού, 
το οποίο συνοδεύεται από το χρηματικό έπαθλο 
15.000 ευρώ, σε μία ταινία, αλλά να το μοιράσει 
ομόφωνα σε τρεις. 
•  Άκου του Γιώργη Φωτόπουλου 
• Έξοδος του Γιώργου Βούλγαρη και
• Προσοχή Εύθραυστον του Βαγγέλη Ρικούδη
Επιπλέον, η Κριτική Επιτροπή εκτίμησε κάποια 
πολύ συγκεκριμένα στοιχεία τριών ταινιών και 
αποφάσισε να απονείμει εύφημες μνείες στις 
ταινίες: 

ΓΕΓΟΝΟΤΑ

ΚΑΛΕΙΔΟΣΚΟΠΙΟ

της Όλγας Κοζάτη

•  Γιαγκόναν: Οι Σκοτεινές Μέρες του Χαμού, του 
Γιάγκου Ραυτόπουλου, για τον δονκιχωτισμό, 
την επιμονή και το πάθος του.

•  Το Μήλο Μέσα στο Κεφάλι σου του Άγγελου 
Σπάρταλη για την εικαστική προσέγγιση της 
ταινίας του και

•  Στάση Ζωής του Σπύρου Βρεττού, συγκεκρι-
μένα επειδή στον περιορισμένο χώρο που 
κατέχει ο κινηματογράφος στο εκπαιδευτικό 
σύστημα και στα πλαίσια του σχολικού προ-
γράμματος στο οποίο εντάχθηκε, κατόρθωσε 
να παρουσιάσει μια αφηγηματικά ολοκληρω-
μένη και ευαίσθητη ταινία.

ΠΑΡΤΙ ΛΗΞΗΣ 
Το καθιερωμένο αποχαιρετιστήριο πάρτι της 
μεγάλης κινηματογραφικής γιορτής μας βρίσκει 
όλους σήμερα αργά το βράδυ στην Αποθήκη Γ. 
Με την διάσημη Ιταλίδα ηθοποιό, σκηνοθέτιδα, 
συγγραφέα αλλά και μουσική παραγωγό Άζια 
Αρτζέντο να διαλέγει ήχους στα decks, το πάρτι 
λήξης αναμένεται τουλάχιστον ξέφρενο και 
πανηγυρικό. 
Πάρτι Λήξης, Asia Argento dj set, 25/11, 23.00, 
Αποθήκη Γ

ΤΑΙΝΙΑ-ΕΚΠΛΗΞΗ
Μη χάσετε την προβολή της ταινίας-έκπληξη 
του φετινού φεστιβάλ, σήμερα στις 18:30 
στην αίθουσα Φρίντα Λιάππα!

Η αφίσα του 48ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου 
Θεσσαλονίκης είναι έργο των Γιώργου Αξιώτη 
και Οδυσσέα Τσόλκα (bend)

την κριτική επιτροπή αλλά και ειδική τιμητική 
εκδήλωση για τον Πρόεδρο της Fox Filmed 
Entertainment & Twentieth Century-Fox 
Film Corporation, Jim Gianopulos. Tο The 
Darjeeling Limited είναι η γλυκόπικρη ιστορία 
του ταξιδιού τριών αδελφών που, μετά το θάνα-
το του πατέρα τους, ταξιδεύουν με το τρένο στην 
Ινδία για να συναντήσουν τη μητέρα τους, μπλέ-
κοντας στη διαδρομή σε διάφορες περιπέτειες. 
Τελετή Λήξης, 25/11, 20.30, Ολύμπιον
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The Big Picture
Jim Gianopulos, Chairman of Fox Filmed En-
tertainment & Twentieth Century-Fox Film 
Corporation, will discuss a lifetime of cin-
ema at his 11am masterclass. He’ll also be 
on hand for tonight’s closing ceremony. The 
jury, the International Federation of Film 
Critics, the audience and other parties will 
be offering their prizes at the 8.30pm event. 
Make sure to be very early because it’s sure 
to be a mob scene. The final film is India 
road trip The Darjeeling Limited.

The Glover School of Thought
Glover pointed out that Lethal Weapon II was 
banned in South Africa, before explaining 
that he never regrets doing a film. After all, 
his blockbusters often finance other impor-
tant film projects. He started acting at the 
ripe age of 30. South American playwright 
Athol Fugard helped him realize how theatre 
could be a «vehicle of personal and collective 
transformation.» He considers movies a seri-
ous business because, «Those who have pow-
er want to control our imagination and our 
ideas.» He lauded John Sayles for his ability 
to think outside the box. The actor/producer 

also noted that there have been some chang-
es in Hollywood for African-American actors 
since he started out, but it seems to have 
been quantitative- but not qualitative. Activ-
ism and drawing from family and national 
history have always been huge in his work. 
In films, he added, «We resuscitate collective 
memory… It’s how we reinvent ourselves.» 
Glover’s Louverture Films company is now 
producing a long list of documentaries, in-

TOWARDS
A COLLECTIVE CINEMA

«I’ M NOT JUDGMENTAL ABOUT A CHARACTER I PLAY,» DANNY 
GLOVER TOLD THE FESTIVAL YESTERDAY IN HIS MASTERCLASS. 
HE ADDED, «I DON’T SAY HE’S GOOD OR BAD. I INHABIT A 
CHARACTER AND SEE WHAT HIS NEEDS ARE.» THESSALONIKI 
AUDIENCES, ON THE OTHER HAND, ARE BUSY VIEWING, 
EVALUATING – AND, YES, JUDGING EVERYTHING ON THE BIG 
SCREEN! THE FESTIVAL ENDS TONIGHT, WITH SPECIAL GUESTS 
INCLUDING SHOW-STOPPER ASIA ARGENTO. 

cluding Bob Marley and Angela Davis proj-
ects. For decades, the actor’s been trying to 
launch a film project about Haiti’s Toussaint 
Louverture and his succesful anti-slavery re-
volt. Two films that inspired him early on: 
Carmen Jones and Black Orpheus. 

Beyond Assassination
Actor Sam Rockwell and director Andrew 
Dominik presented their film The Assassina-
tion of Jesse James by the Coward Robert Ford 
to a Warehouse C that was louder than a 
group of outlaws drinking moonshine. The 
conversation revolved around the challenge 
of making a film that defies Hollywood’s 
norms. Having Brad Pitt on board helped 
the director take a stand, though Dominik 
indicated that he had a lot of pressure to 
«add action» and to strip everything from the 
film that made it unique.  When asked how 
he deals with the quest for stardom, Rock-
well noted, «I try to stay out of that. The on-
ly power you have as an actor is to say, ‘No’ 
and that doesn’t always get you so far. You 
have to work with great directors.»  

Breaking the Silence
At 12.30 today, the festival will mark the In-
ternational Day for the Elimination of Vio-
lence against Women with a panel on the 
topic at the Pavlos Zannas. 

The Conversation
At yesterday’s final Just Talking session, 
we talked about music. Noise husband-and-
wife team Matthew Saville and Bryony 
Marks discussed the challenge of molding a 
soundtrack around the hero’s tinnitus con-
dition. Meanwhile Nicholas Dimitropoulos 
talked about what it was like making a film 
(Alter Ego) with Greek rock star Sakis Rou-
vas. The Eurovision runner-up proved more 
than willing to change his sound and sing 
in English for the film. Independence Days’ 
Amos Poe explained that he asked lots of 
friends if he could use their music for Empire 
II. After all, there are a whopping 96 songs 
in the film. He also noted that the specta-
tor is supposed to walk in and out of the 
work, which is showing in nearby Hammam 
Yahudi. (Cognac and whisky are offered to 
you as you plop down on the comfy chairs!) 
Empire II was shot over exactly a year, and 
features the changing vista from Poe’s then-
new apartment. To Handle with Care compos-
er Herakles Kazakis explained that he wrote 
the film’s music based on natural, non-elec-
tronic sound after viewing the film shot in 
India. 

PS: Of course there’s going to be a party 
in Warehouse C tonight!

PLANET FESTIVAL
by Angelike Contis
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SpSc

Empire II 180’
Amos Poe
USA 2007

O.V. English

Η ταινία προβάλλεται καθημερινά από τις 17/11 
έως και τις 26/11 (12:00, 15:00, 18:00)
στο Γιαχουντί Χαμάμ - Λουτρά στα 
Λουλουδάδικα/

Empire II will screen daily from 17/11 to 26/11 
(12:00, 15:00, 18:00)
at the Yahoudi Hamam (Louloudadika Hamam) 

20:30

ΤελεΤη ληξησ
CLOSING CEREMONY

Τιμητική εκδήλωση
Honourary Ceremony
Jim Gianopulos

Απονομή Βραβείων
Διεθνούς Διαγωνιστικού

Award Ceremony
International Competition

SpSc

The Darjeeling Limited 91’
Wes Anderson 
USA 2007
O.V. English.

12:30
ΑΝΟΙΧΤη σΥΖηΤηση / ROUND TABLE
Παγκόσμια ημέρα κατά της βίας εναντίον των 
γυναικών / International Day for the 
Elimination of Violence Against Women

Γενική Γραμματεία Ισότητας
General Secretariat for Gender Equality

14:30 Nar

Σκόρπια σύννεφα
Midaregumo 107’
Mikio Naruse
Japan 1967
O.V. Japanese/English sub.

17:00 Ahm

Μουχσίν
Mukhsin 94’
Yasmin Ahmad
Malaysia 2006
O.V. Malay/English sub.

11:00 Noir

Κλειστή στροφή / Klisti strofi 85’
Νίκος Γραμματικός/Nikos Grammatikos
Greece 1991 • O.V. Greek/English sub.

13:00 FF

El Greco 117’
Γιάννης Σμαραγδής/Iannis Smaragdis
Greece - Spain - Hungary 2007
O.V. English, Spanish, Greek/English sub.

15:45 FF

Κλέφτες / Kleftes 87’
Μάκης Παπαδημητράτος/
Makis Papadimitratos
Greece 2007 • O.V. Greek/English sub.

18:00 Nik

Το κορίτσι με τις βαλίτσες
To koritsi me tis valitses 127’
Νίκος Νικολαΐδης/Nikos Nikolaidis
Greece 1993 • O.V. Greek/English sub.

Βραβευμένες Ταινίες Μικρού Μήκους
Φεστιβάλ Δράμας 2007 / Award-winning 
Short Films Short Film Festival in Drama 2007

20:30 (GROUP A) Sho

Kimon & Lucy 8’
Triantafyllo yia mia mera 32’
En thermo 17’
Esoteriko, nyhta 17’
O dolofonos tis leoforou 15’
I ektasi pou analogi 14’
Gina Dostoyevsky 13’
To perasma 22’

23:00 (GROUP B) Sho

Transit 28’
Omos pros enikiasi  21’ 
Isogio 14’ 
Kali chronia, mama! 21’ 
Spinalonga 20’ 
M’ akoui kanis? 23’ 
Klene tin ora pou ta skotonoun 20’

11:00 WK

Το πειραματικό ζευγάρι 
Le couple témoin 100’
William Klein
France - Switzerland 1975-76
O.V. French/English sub.

13:15 JS

Limbo 127’
John Sayles
USA 1999
O.V. English

16:00 IC

Ώριμο στάχυ 
Hongse kangbaiyin 101’
Cai Shangjun
China 2007
O.V. Chinese/English sub.

21:00 Foc

Κι ύστερα έρχονται οι τουρίστες
Am ende kommen touristen 85’
Robert Thalheim
Germany 2006
O.V. German, Polishm, English/English sub.

23:00 WK

Μίστερ Φρίντομ
Mister Freedom 90’
William Klein
France 1967-68
O.V. French, English/English sub.

11:00
MASTERCLASS
Jim Gianopulos
Πρόεδρος/Chairman
Fox Filmed Entertainment & 20th 
Century-Fox Film Corporation

13:30 Foc

Ο βάλτος με τα τέρατα
Baixio das Bestas 82’
Clάudio Assis
Brazil 2006
O.V. Portuguese/English sub.

15:30 Lee

Όαση / Oh ah shisoo 132’
Lee Chang-dong
South Korea 2002
O.V. Korean/English sub.

18:00 ID

Απλά πράγματα / Prostye veshchi 108’
Alexei Popogrebsky
Russia 2006
O.V. Russian/English sub.

20:30 Nar

Όταν μια γυναίκα ανεβαίνει τη σκάλα
Onna ga kaidan wo agaru toki 110’
Mikio Naruse 
Japan 1960
O.V. Japanese/English sub.

23:00 ID

Η τουαλέτα του Πάπα
El ba•o del Papa 97’
Enrique Fernandez, César Charlone
Uruguay - Brazil 2007
O.V. Spanish/English sub.

01:00 SpSc

Lou Reed’s Berlin 85’
Julian Schnabel
USA 2006
O.V. English

12:00 Spn

Μέσα από τα μάτια σου
Te doy mis ojos 116’
Icίar Bollaίn
Spain 2003
O.V. Spanish/English sub.

14:30 SpSc

Ο αγώνας για την ανεξαρτησία 
Independenta României 
Βουβή/Silent 40’
Αριστείδης Δημητριάδης/ 
Aristeide Demetriade,
Grigore Brezeanu
Romania 1912
Silent/French intertitles
NaCa

Τα υπόλοιπα είναι σιωπή
Restul e tacere 140’
Nae Caranfil
Romania 2007
O.V. Romanian/English sub.

18:15 Spn

Μέρες του Αυγούστου
Dies d’agost 93’
Marc Recha 
Spain 2006
O.V. Catalan/English sub.

20:15 NaCa

Φιλανθρωπία
Filantropica 110’
Nae Caranfil
Romania - France 2001
O.V. Romanian/English sub.

15:30 OC

Βόμβος
Noise 107’
Matthew Saville
Australia 2007
O.V. English

18:00 JS

Λιάνα
Lianna 113’ 
John Sayles
USA 1983
O.V. English

20:30 Spn

Καλοκαιρινή βροχή
El camino de
los ingleses 119’
Antonio Banderas
Spain - UK 2006
O.V. Spanish/English sub.

23:00 JS

Honeydripper 120’
John Sayles
USA 2007
O.V. English

18:00 FF

Alter Ego 99’
Νικόλας Δημητρόπουλος/
Nikolas Dimitropoulos
Greece 2007
O.V. Greek/English sub.

20:00 IC FF

διόρθωση
diorthosi 87’ 
Θάνος Αναστόπουλος/
Thanos Anastopoulos
Greece 2007
O.V. Albanian, Greek/English sub.

ΚΥΡΙΑΚΗ / SUNDAY 25.11.2007
OLYMPION PAVLOS ZANNAS TONIA MARKETAKI FRIDA LIAPPA JOHN CASSAVETES STAVROS TORNES ODEON-PLATIA MUSEUM TELOGLION
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΚΟΙΝΟΥ 
ΤΙΤΛΟΣ Α' ΠΡΟΒΟΛΗ Β' ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΕΛΙΚΗ

Βάσερμιλ �,924 �,9�1 �,94�

Τετάρτη, Πέμπτη πρωί �,487 �,492 �,490

Έλλη �,908 �,�58 �,78�

Κούκλες �,592 �,5�� �,5��

Η στιγμή σου �,915 4,228 4,072

Φθινοπωρινός κύκλος �,�45 �,789 �,717

Η επήρεια �,08� 2,929 �,008

Παγωνιά 4,151 �,82� �,989

Valse Sentimentale �,79� �,945 �,871

Ορφανά 2,�71 �,70� �,187

διόρθωση �,�55 4,1�� �,911

Από ψηλά 2,44�

PVC-1 �,998 4,244 4,121

Ώριμο στάχυ �,95�

ΤΙΤΛΟΣ Α' ΠΡΟΒΟΛΗ Β' ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΕΛΙΚΗ

Πεπρωμένο �,074 �,45� �,2�4

California dreamin' (endless) �,775 4,502 4,1�9

Επιστάτης νεκρών 4,178 4,5�1 4,�55

Τα πάνω κάτω �,�1� 4,101 �,859

Η άκρη του ουρανού 4,788 4,5�4 4,��1

Μάο Τσε Τουνγκ 4,0�1 4,1�5 4,08�

Κρυμμένα πρόσωπα �,924 4,509 4,217

Αυγό �,409 �,528 �,4�9

Η Διεθνής 4,�75 4,�84 4,�80

Αρμίν �,415 �,879 �,�47

Η παγίδα 4,511

Χάντερσφιλντ 4,�92 4,�51 4,522

Τα υπόλοιπα είναι σιωπή
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ΤΙΤΛΟΣ Α' ΠΡΟΒΟΛΗ Β' ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΕΛΙΚΗ

Straight story �,124 �,221 �,17�

Πολύ μιλάς… πολύ κλαις 4,55� 4,�9� 4,47�

El Greco 4,�07

Παρέες 4,122 �,990 4,05�

Uranya 4,519 4,05� 4,288

Alter ego 2,955 �,145 �,050

Μεταμόρφωση 2,�80 �,�75 �,178

Μυστικά και ψέματα 4,121 4,�8� 4,404

Κορόιδο εν «τάξει» �,�89 2,758 �,074

Μια μέλισσα τον Αύγουστο �,�58 �,�45 �,�52

Πρώτη φορά νονός 4,125 4,��4 4,245

Η επιστροφή 4,014 �,924 �,9�9

Valse Sentimentale �,79� �,945 �,871

διόρθωση �,�55 4,1�� �,911

Γυναικείες συνωμοσίες �,51� �,�88 �,�01

Κλέφτες �,997

ΤΙΤΛΟΣ Α' ΠΡΟΒΟΛΗ Β' ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΕΛΙΚΗ

Ερωτικά μαθήματα για επαναστατική δράση �,88� �,8�1 �,857

Γιαγκόναν: Οι σκοτεινές μέρες του χαμού �,809 �,972 �,891

Άκου �,55� �,447 �,500

Στάση ζωής �,150 2,975 �,0��

Στο κάτω (κάτω) της γραφής! 2,�84 �,091 2,888

Πανικός και παράνοια μέσα σε μια παραίσθηση �,��1 �,218 �,275

Έξοδος 2,809 �,50� �,158

Προσοχή εύθραυστον �,121 2,550 2,8��

Το μήλο μέσα στο κεφάλι σου �,4�5 2,922 �,194

Την καρδιά μου πλήγωσες �,�59 �,799 �,729

@ΤΗΕΝS BLOGS �,9�9 �,25� �,59�
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Το ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΟΙΝΟΥ FISCHER απονέμεται σε μία ελληνική ταινία που συμμετέχει στο 48ο 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 
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ταινία του προγράμματος «Digital Wave». Οι συμμετοχές των ταινιών είναι αυτές που, κατά σειρά προβολής, αναφέρονται παρα-
πάνω. Οι βαθμολογίες για τις τελευταίες προβολές κάθε ημέρας θα δημοσιεύονται στο επόμενο φύλλο.






