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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 

Πόσους τόνους καφέ να πιει κανείς για να 
περάσει το χθεσινοβραδυνό hangover; Οι 
Dread Astaire και το φασιαριόζικο ροκ 
εν ρολ τους ακόμα αντηχεί στα αυτιά μου. 
Τα ωραία του φεστιβάλ. Ωραίες εικόνες, 
ωραίοι άνθρωποι, ωραίες μουσικές. Τι άλλο 
να ζητήσει κανείς; Η Αποθήκη Γ γέμισε 
κόσμο που ήξερε τα τραγούδια τους και 
άλλους που άκουγαν με προσοχή για να 
τα μάθουν και βέβαια να τα χορέψουν.

Η επόμενη μέρα, από το πρωί έδειξε τα 
θετικά της σημάδια. Λιακάδα και ραντεβού 
με τους ηθοποιούς Κρις Κούπερ και 
Ντέιβιντ Στράδερν στο masterclass των 
11.00 στην αίθουσα Τζον Κασσαβέτης, που 
γι' άλλη μια φορά ήταν γεμάτη κόσμο. Οι 
ερωτήσεις έπεσαν βροχή κι ενώ άκουγα με 
ενδιαφέρον τις απαντήσεις που έδιναν οι 
διάσημοι καλεσμένοι μας, μια συντρόφισσα 
μου ψιθύρισε, πως ο Κρις Κούπερ χαίρεται 
να συζητάει με χαρά ένα σωρό άλλα 
πράγματα, εκτός από κινηματογράφο. Το 
πόσο θα' θελα να στήσω αυτί δε λέγεται. 
Κάθισα να δω στο «καπάκι» την ταινία 
του Χονάς Κουαρόν και ζήλεψα που στα 
24 του έχει τέτοιο ταλέντο! Προικισμένος 
γιος προικισμένου μπαμπά. Βίβα Μέξικο. 

Στήνομαι στις ουρές για εισιτήρια και 
κρυφακούω. Πολύς ο λόγος για την ταινία 
Princesas του Fernando Leon de Aranoa 
που δυστυχώς δεν πρόλαβα να δω αφού 
έπρεπε να δώσω το παρών στα εγκαίνια 
της έκθεσης «Ιέρειες της 7ης Τέχνης» 
της Florence Messager στο Γενί Τζαμί. 
Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης κ. Βασίλης 
Παπαγεωργόπουλος, ο αντιδήμαρχος 
Πολιτισμού κ. Βασίλης Γάκης και η 
Διευθύντρια του Φεστιβάλ Κινηματογράφου 
κ Μουζάκη ήταν εκεί, μαζί με ένα πλήθος 
κόσμου που δεν θα έχανε με τίποτα την 
έναρξη μιας έκθεσης μοναδικής στο είδος 
της. Μέχρι τις 25 Νοεμβρίου θέλω να 
πιστεύω πως θα είναι ακόμη περισσότεροι 
αυτοί που θα θελήσουν να δουν πως 
ενώνεται το παρελθόν με τον παρόν, μέσα 
από την τέχνη και τον πολιτισμό. Ξαναπήγα 
στην ανεπανάληπτη έκθεση του Κλάιν κι 
εντυπωσιάστηκα για άλλη μια φορά. 

Επίσης, πολιτισμός και βέβαια τέχνη 
ανεπανάληπτη είναι το φαγητό σ' αυτήν 
την πόλη. Και ότι πιο ενδιαφέρον είναι να 
βρεθείς έστω και δίπλα στα τραπέζια των 
δημιουργών που πάνω από πιάτα εκλεκτά 
και κόκκινα κρασιά συζητούν μέχρι τα 
ξημερώματα. Στο Αγιολί, στην Αγορά, 
στο Βυζαντινό, στο Sushi του Μακεδονία 

Παλλάς, στο Κλοσάρ, την Αγορά, τον 
Ερμή, το Πανελλήνιον, το Meat Me, το 
Kitchen, τον Ουρανίσκο, οι σερβιτόροι 
ζουν μεγάλες στιγμές. Προς το παρόν 
δεν έμαθα αν ζήτησε κανείς αυτόγραφο  
αλλά έτσι όπως πάει, θα το κάνω εγώ.

Έχω πάρει στο κατόπι τον Ντιέγκο Λούνα 
και δεν είμαι η μόνη. Τα θηλυκά 
που ενδιαφέρονται, ας μάθουν πως ο 
καλλιτέχνης έχει έρθει στην πόλη με την 
κοπέλα του και δείχνει πολύ αφοσιωμένος.

Έχει ενδιαφέρον να παρατηρείς δημιουργούς 
στην καθημερινή τους ζωή, ιδίως όταν 
διαπιστώνεις πως χαίρονται με τα πάντα 
όπως ο Γουίλιαμ Κλάιν. Ακούραστος, 
ρωτάει για τα πάντα, μιλάει με όλον τον 
κόσμο και σύμφωνα με τις πληροφορίες 
μου ξετρελάθηκε με το Καπάνι και 
τους εμπόρους του. Ένας άνθρωπος, 
απ' ότι μου λένε οι πληροφορίες μου, 
ερωτευμένος με την ίδια την ζωή.

Όλη πόλη χορεύει σε ρυθμούς 
κινηματογραφικούς. Τσεκάρω για σήμερα 
το βράδυ πάρτι στο Διατηρητέο με μουσικές 
φεστιβαλικές, αλλά πριν, τρέχω πάση θυσία 
να προλάβω την τιμητική εκδήλωση στον 
Τζον Σέιλς. Στη σύντομη διάρκεια της έκανα 
τη μεταφράστρια σε δύο γκριζομάλλες 
κυρίες και στον πολύ αγαπημένο μου 
ηθοποιό Δημήτρη Πιατά, αφού διαφορετικά 
δεν θα μπορούσε να ακούσει από το 
στόμα τους πως τον θαυμάζουν και τον 
θεωρούν σπουδαίο Έλληνα ηθοποιό. 
Ευτυχώς τα γαλλικά μου δεν με πρόδωσαν 
κι ελπίζω και τα όνειρά μου στην πορεία. 
Κρατώ καλά στο μυαλό μου την τελευταία 
δήλωση του  Tζον Σέιλς που παρότρυνε 
τους Έλληνες κινηματογραφιστές να μην 
κάνουν μικρά όνειρα αλλά μεγάλα. Το 
ίδιο σκοπεύω να κάνω και γω απόψε.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ της Βάσως Βλαχοπούλου 3

05
ΗΜΕΡΑ



ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
του Βαγγέλη Ρητά

Γυρίζετε ταινίες τόσο στην πατρίδα σας το 
Μεξικό, όσο και στο Χόλιγουντ. Πως το κα-
ταφέρνετε αυτό και πόσο εύκολο είναι για 
έναν σκηνοθέτη ειδικά από το εξωτερικό να 
κάνει τις δικές του επιλογές στην Αμερική;
Δεν βλέπω κανέναν άλλο τρόπο να κάνεις ται-
νίες, αν δεν καταφέρνεις να κάνεις τις επιλογές 
σου. Είναι φανερό ότι όσο περισσότερα χρήμα-
τα επενδύονται σε μια ταινία, τόσο περισσότερη 
πίεση ασκείται στο σκηνοθέτη, πίεση που κα-
μιά φορά τρομάζει. Εγώ δεν μπορώ να κάνω 
τίποτα αν πρώτα δεν το κάνω δικό μου. Για μέ-
να όλες οι ταινίες είναι προσωπικές μου. Όλες 
τις ταινίες μου τις γύρισα με απόλυτη ελευθερία. 
Για καλό ή για κακό. Μακάρι να είχα το άλλο-
θι να πω ότι μια ταινία μου δε μου αρέσει για-
τί μου ασκήθηκε πίεση και δεν την έκανα όπως 
ήθελα. Η μόνη διαφορά είναι ότι κάποιες φο-
ρές πρέπει να παλέψεις για να κερδίσεις αυτή 
την ελευθερία. 

Είναι δηλαδή για σας μύθος η δικαιολογία 
όταν κάποιος σκηνοθέτης παραπονιέται για 
παρεμβάσεις στο έργο του;
Είμαι σίγουρος ότι πολλοί σκηνοθέτες μπορεί 
να είχαν κάποιες πολύ οδυνηρές εμπειρίες. Με 
αυτήν την έννοια, εγώ μπορεί να στάθηκα πε-
ρισσότερο τυχερός. Ωστόσο, υπάρχει πάντα η 
τάση να κατηγορούμε τους άλλους για λάθη μας. 
Εγώ κατάφερα να κάνω πάντα αυτό που θέλω. 
Κάποιες φορές μπορεί να μην ήταν εύκολο. Το 
Χόλιγουντ είναι αυτό που είναι, μια μεγάλη βι-
ομηχανία. Και σαν μεγάλη βιομηχανία, δεν έχει 
να κάνει με τη φαντασία αλλά με την αγορά. Για 
το λόγο αυτό δεν τους ενδιαφέρει να γυρίζουν 

καλές ταινίες αλλά ταινίες που θα είναι μεγάλες 
εισπρακτικές επιτυχίες. Κι αυτό είναι πολύ επι-
κίνδυνο, γιατί για παράδειγμα εσύ μπορεί να 
θέλεις να γυρίσεις ένα δράμα και αυτοί να θέ-
λουν να βάλουν μέσα του στοιχεία μιας κωμω-
δίας που δούλεψε στα ταμεία πριν δύο μήνες.

Τότε γιατί πιστεύετε ότι διάλεξαν εσάς;
Πιθανότατα γιατί τους άρεσε η δουλειά μου. Εί-
ναι το μοναδικό που μπορώ να σκεφτώ. Και 
ίσως επειδή οι παλιότερες ταινίες μου είχαν 
δουλέψει στα ταμεία. Επίσης έχω μάθει και δου-
λεύω μέσα στον προϋπολογισμό και να μην τον 
ξεπερνάω. Αλλά προφανώς πιστεύουν στο όρα-
μά μου, γιατί αλλιώς δε θα έμπαιναν στη διαδι-
κασία να προσλάβουν έναν Ισπανό σκηνοθέτη 
που τους γκρινιάζει συνέχεια και κάνει το δικό 
του όπως είμαι εγώ!

Πως διαλέγετε τα θέματα των ταινιών σας; 
Υπάρχουν συγκεκριμένα θέματα και ιστορί-
ες που σας αρέσουν περισσότερο;
Είναι κάτι τελείως ενστικτώδες. Αυτό που μαθαί-
νω όλο και περισσότερο, είναι να ξεχωρίζω τις 
ταινίες που μου αρέσει να βλέπω και τις ταινίες 
που μπορώ και θέλω να κάνω. Μπορεί να μου 
αρέσουν κάποιες ταινίες αλλά αυτό δε σημαί-
νει ότι και εγώ πρέπει να κάνω τέτοιες ταινίες. 
Έχω μάθει και έχω αποδεχτεί τι θέλω να κάνω 
εγώ, τι μπορώ να κάνω εγώ οργανικά και αυτό 
να το βγάλω έξω. Αυτή την περίοδο αισθάνο-

μαι ότι έχω ιδέες και ιστορίες που θέλω να πω. 
Και προσπαθώ να επικεντρωθώ στο να πω αυ-
τές τις ιστορίες. Αυτό σημαίνει ότι αν μου προ-
σέφεραν ένα πολύ καλό σενάριο ξέρω ότι θα 
μπορούσα να κάνω μια φανταστική ταινία, αλλά 
και οποιοσδήποτε άλλος σκηνοθέτης θα έφτια-
χνε επίσης μια καλή ταινία, ίσως διαφορετική 
αλλά καλή. Αλλά ξέρω ότι τις ιστορίες που έχω 
στο μυαλό μου, αν δεν τις κάνω εγώ δε θα τις 
κάνει ποτέ κανείς.

Και στο παρελθόν έτσι δουλεύατε, λέγατε 
τις δικές σας ιστορίες;
Ξεκίνησα κάνοντας δικά μου πράγματα που 
έκαναν επιτυχία και μετά με πλησίασαν και μου 
προσέφεραν διάφορες δουλειές. Αυτό είναι δε-
λεαστικό γιατί μπορεί να σου προσφέρουν ένα 
καταπληκτικό σενάριο και να πεις ότι αυτήν τη 
δουλειά πρέπει οπωσδήποτε να την κάνεις. Ακό-
μα και σήμερα εγώ θεωρώ ότι η πιο προσωπι-
κή δουλειά μου είναι η Μικρή Πριγκίπισσα, μια 
ταινία που δεν την έγραψα εγώ και έπεσε στα 
χέρια μου κατά τύχη. Σαν αρχή μου, προσπαθώ 
να κάνω τις δικές μου ιστορίες αλλά η ζωή έχει 
διαφορετικά σχέδια κάποιες φορές και εσύ πρέ-
πει να είσαι εκεί και να είσαι μέσα σε αυτά.

Όλες σας οι ταινίες θα μπορούσαν να χα-
ρακτηριστούν παραμύθια. Από τη Μικρή 
πριγκίπισσα και το Χάρι Πότερ, μέχρι τις 
Μεγάλες προσδοκίες και τα Παιδιά των αν-
θρώπων, οι ταινίες σας έχουν έναν αέρα πα-
ραμυθιού που μπορεί να μην είναι βέβαια 
πάντα για παιδιά ή να έχει καλό τέλος. 
Παραδόξως, νομίζω ότι οι ταινίες μου έχουν 
καλό τέλος. Και τα Παιδιά των ανθρώπων ακόμα 
νομίζω ότι έχουν καλό τέλος. Έχω διαφορετική 
οπτική για του τι σημαίνει happy end σε μια ται-
νία. Για μένα, στα Παιδιά των ανθρώπων είναι αι-
σιόδοξο ότι το παιδί είναι ασφαλές και ζωντανό 
στο τέλος. Ακόμα και ο χαρακτήρας που υποδύ-

εται ο Κλάιβ Όουεν έχει έναν καλό θάνατο. Για 
μένα κάποιος που πεθαίνει με έναν καλό θά-
νατο αυτό αποτελεί happy end. Όλοι πιστεύουν 
στο Χόλιγουντ ότι ο θάνατος είναι άσχημο φινά-
λε για μια ταινία. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό. 

Αυτή είναι μια πολύ αισιόδοξη οπτική...
Φυσικά. Είμαι αισιόδοξος αλλά ταυτόχρονα εί-
μαι και ρεαλιστής. Για παράδειγμα, το Θέλω και 
τη μαμά σου πιστεύω ότι είναι άσχημη και απαι-

σιόδοξη η κατάληξη των δυο παιδιών σε αντί-
θεση με το χαρακτήρα της Μαριμπέλ Βερντού, 
που στο τέλος βιώνει έναν ευτυχισμένο θάνατο. 
Δεν έχει σημασία το ίδιο το γεγονός, το με τι 
τρόπο θα πεθάνεις π.χ. σε ένα ατύχημα αλλά το 
πως αφήνεις τον κόσμο και τι έχει ζήσει ως τότε. 
Αν φύγεις πλήρης ως άνθρωπος, τότε αυτό είναι 
ένα απίστευτα καλό τέλος για μένα. Αντίθετα με-
τά από πρόσκαιρο happy end μιας χολιγουντι-
ανής ταινίας, ξέρεις ότι αμέσως μετά μπορεί να 
ακολουθήσει μια τραγωδία. Οπότε καλύτερα να 
το τελειώσεις με έναν ευτυχισμένο θάνατο. 

Οι ταινίες και τα σχέδια που αναφέρατε ότι 
θα θέλατε να γυρίσετε αφορούν το Μεξικό 
ή την Αμερική;
Έχουν να κάνουν με διαφορετικές γλώσσες, δι-
αφορετικά μέρη. Θέλω να τα απορροφήσω πρώ-
τα και να δω το που θα λάβουν χώρα. Αυτήν την 
περίοδο έχω πολύ μικρά παιδιά που είναι στο 
Λονδίνο και δε θα ήθελα να είμαι μακριά τους. 
Συνεπώς, θα ήθελα να κάνω κάτι που θα τοπο-
θετείται κάπου στην Ευρώπη, αν είναι δυνατόν. 
Αλλά κανείς δεν ξέρει πως θα έρθουν τελικά τα 
πράγματα.

Το Χόλιγουντ είναι αυτό που είναι, μια μεγάλη 
βιομηχανία. Και σαν μεγάλη βιομηχανία, δεν 
έχει να κάνει με τη φαντασία αλλά με την 
αγορά. Για το λόγο αυτό δεν τους ενδιαφέρει να 
γυρίζουν καλές ταινίες αλλά ταινίες που θα είναι 
μεγάλες εισπρακτικές επιτυχίες. 

ΑΛΦΟΝΣΟ ΚΟΥΑΡΟΝ
«ΕΝΑΣ ΚΑΛΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΧΑΠΙ ΕΝΤ» 
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ΜΟΙΑΖΕΙ ΓΕΝΝΗΜΕΝΟΣ ΑΙΣΙΟΔΟΞΟΣ, ΜΕ ΠΑΘΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ, 
ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΠΕΡΝΑΕΙ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΤΟΥ, ΑΚΟΜΑ ΚΙ ΟΤΑΝ 
ΜΙΛΑΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ. Ο ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΦΕΡΕ 
ΝΑ ΣΥΝΔΥΑΣΕΙ ΤΗ ΜΑΓΕΙΑ ΤΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑΣ ΜΕ ΤΗ 
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ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥ ΣΙΝΕΜΑ ΚΑΙ ΑΝΥΠΟΜΟΝΕΙ ΝΑ ΜΑΣ 
ΠΕΙ ΤΙΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΤΟΥ.  





ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
της Κύας Τζήμου

ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ

Όταν ο πραγματικός κόσμος εισβάλλει στην 
απλή καθημερινότητα της έφηβης Λάσια 
–που ζει σε ένα απομακρυσμένο και αιώνια 
χιονισμένο χωριό των Β. Ιμαλαϊων με τον πατέρα 
της και το  μικρό της αδελφό– με τη μορφή 
στρατιωτικής δύναμης που εγκαθίσταται εκεί, η 
σύγκρουση των κόσμων είναι αναπόφευκτη. 
Φωτογράφος, ορειβάτης, με σπουδές στην 
Κοινωνιολογία και τη Νομική, ο Ινδός 
σκηνοθέτης Σιουάτζι Τσάντραμπουσάν κάνει 
ένα εντυπωσιακό ντεμπούτο, ξεπερνώντας 
τις φόρμες του παραδοσιακού ινδικού σινεμά 
και κινηματογραφώντας τις αντιθέσεις της 
πολυμορφικής ινδικής επικράτειας, μέσα από το 
κοντράστ του ασπρόμαυρου τοπίου
. 

Πόσο δύσκολο είναι για έναν «διαφορε-
τικό» σκηνοθέτη και μια ταινία έξω από 
τα πρότυπα του Bollywood, να συναντή-
σουν το κοινό στις αίθουσες;
Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Το ινδικό κοινό 
έλκεται από τους σταρ και τα μεγάλα ονό-
ματα του Bollywood. Ακόμη προσπαθώ να 
βρω διανομή. Ελπίζω τα πράγματα να αλ-
λάξουν στο εγγύς μέλλον.

Ποιες ήταν οι μεγαλύτερες προκλήσεις 
που αντιμετωπίσατε κατά τη διάρκεια 
των γυρισμάτων σε μια τόσο απομακρυ-
σμένη περιοχή;
Όλα ήταν πολύ δύσκολα. Οι πολικές θερμο-
κρασίες και το μεγάλο υψόμετρο ήταν απί-
στευτα, αλλά η εμπειρία μου ως ορειβάτης 
μας βοήθησε πολύ. Χρειάστηκε να πάμε 
εκεί πολλές φορές πριν τα γυρίσματα γιατί 
ξέραμε ότι όταν ξεκινούσαμε δεν θα υπήρ-
χε δεύτερη ευκαιρία, αλλιώς θα έπρεπε να 
περιμένουμε τον επόμενο χειμώνα. Έπρε-
πε να ολοκληρώσουμε την ταινία στην ώρα 
μας και χωρίς καθυστερήσεις. 

Γιατί προτιμήσατε το ασπρόμαυρο 
φιλμ;
Ήταν αναγκαίο. Σε τεχνικούς όρους, το χει-
μώνα ο ουρανός είναι τόσο γαλανός εδώ, 
ώστε δίνει την εντύπωση στην οθόνη ότι εί-
ναι καλοκαίρι. Εξάλλου, δεν υπάρχει ίχνος 
πρασίνου στο έδαφος. Κι εγώ ήθελα να κι-
νηματογραφήσω κατά τη διάρκεια του χει-
μώνα. Ήθελα να δείξω τη σκληρή ωμότη-

τα των Ιμαλαΐων. Η ζωή των ηρώων ήταν 
κάπως έτσι στην ταινία. Το ασπρόμαυρο 
εντείνει την αίσθηση της παγωνιάς. Όταν 
βλέπεις, όμως, την ταινία διαπιστώνεις ότι 
είναι πολύχρωμη, γεμάτη από τα χρώματα 
της ζωής. Αυτή ήταν και η αντίδραση του 
κοινού, όταν είδαν την ταινία στο Φεστιβάλ 
του Τορόντο και του Λονδίνου.
 
Ποιο είναι κατά τη γνώμη σας το μέλ-
λον του ινδικού σινεμά;
Σίγουρα όχι τα μεγάλα μπλοκμπάστερ, 
εκτός κι αν έχουν κάποια αξιόλογη ιστορία 
να διηγηθούν. Θα έλεγα ότι βλέποντας τα 
multiplex να ξεφυτρώνουν σαν μανιτάρια 
και την ινδική κοινωνία να υιοθετεί έναν τα-
χύτερο τρόπο διαβίωσης, οι σφιχτοδεμένες 
ιστορίες είναι το μέλλον στο σινεμά. Ο κό-
σμος εδώ θα εξακολουθήσει να πηγαίνει σι-
νεμά, αφού λατρεύει τη μεγάλη οθόνη. Μέ-
νει στους δημιουργούς να δικαιώσουν την 
εμπιστοσύνη που τους δείχνει το κοινό.

ΠΑΓΩΝΙΑ / FROZEN 

�

SHIVAJEE CHANDRABHUSHAN

ΟΙ ΣΚΗΝΟΘΕΤΕΣ ΜΙΛΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΛΑΝΟ

Μια ανύπαντρη μητέρα πέφτει σε βαθιά 
κατάθλιψη όταν το φάσμα της ανέχειας γίνεται 
ορατό. Τα υπάρχοντά της κατάσχονται, το 
μαγαζί της σφραγίζεται, το μέλλον διαγράφεται 
σκοτεινό και αβέβαιο. Η ζωτικότητα των δυο 
παιδιών της έρχεται να σώσει την κατάσταση. 
Ο Πέτρο Αγκιλέρα ανήκει στη νέα δυναμική 
γενιά των Ισπανών σκηνοθετών. Η πρώτη 
του δουλειά ήταν να φτιάχνει storyboard για 
διαφημιστικές εταιρείες. Ξεκίνησε την καριέρα 
του στον κινηματογράφο ως βοηθός σκηνοθέτη, 
σε ταινίες όπως Battle in Heaven του Κάρλος 
Ρεϊγάδας, Sanger του Αμάτ Εσκαλάντε και 
Intacto του Χουάν Κάρλος Φρεσναντίλο, 
ενώ έγραψε, παρήγαγε και σκηνοθέτησε 
αρκετές ταινίες μικρού μήκους. Αυτή είναι 
η πρώτη του μεγάλου μήκους ταινία, η οποία 
απέσπασε θετικά σχόλια στο «Δεκαπενθήμερο 
Σκηνοθετών» του φετινού Φεστιβάλ των 
Καννών.
.

Οι ηθοποιοί στην ταινία σου δεν είναι 
επαγγελματίες και μάλιστα τα παιδιά 
της ηρωίδας είναι και τα πραγματικά 
της παιδιά. Πως επέλεξες αυτήν τη συ-
γκεκριμένη οικογένεια;
Γνώρισα την Παλόμα Μοράλες πριν 10 χρό-
νια και από τότε είμαστε φίλοι. Όταν έγρα-
φα το σενάριο η εικόνα της στριφογύριζε 
στο μυαλό μου και σιγά σιγά ταυτίστηκε με 
τον αληθινό χαρακτήρα της ταινίας. Ξέχα-
σα, τότε, τις δικές μου ιδέες και άρχισα να 
μαθαίνω περισσότερα πράγματα γι΄ αυτήν. 
Δεν μ΄ ενδιαφέρουν οι επινοημένοι χαρα-
κτήρες, αλλά αυτοί που συναντάς στην αλη-
θινή ζωή. Περνούσα αρκετό καιρό στο σπί-
τι της, μ΄ αυτήν και τα παιδιά της, και δια-
πίστωσα πόσο ξεχωριστοί και χαρισματικοί 
άνθρωποι είναι. Ήταν τέλειοι για την ταινία 
μου. Ένα screen test διάρκειας 30 δευτερο-
λέπτων με την Παλόμα ήταν και το μόνο 
που χρειάστηκε για να καταλήξω σ΄ αυτό 
το καστ. 

Ένα ερασιτεχνικό καστ οδηγεί πιο εύκο-
λα σε αυτοσχεδιασμούς;
Ναι, πολύ. Κι αυτό ήταν και το πιο ενδια-
φέρον. Όταν δηλαδή έρχεται η στιγμή που 
πρέπει να ξεχάσεις τις δικές σου ιδέες και 
να ακολουθήσεις την ενέργεια που απαιτεί 
η ίδια η ταινία. Είναι υπέροχο να «αιχμα-
λωτίζεις» ανθρώπους που δεν θα ξαναδείς 
σε άλλη ταινία. Τότε αιχμαλωτίζεις την ίδια 
τη ζωή, πιο ειλικρινή από ποτέ.

Βρίσκεις ότι υπάρχουν ομοιότητες ανά-
μεσα στο στυλ του ισπανικού και του 
μεξικάνικου σινεμά μιας και έχεις δου-
λέψει και στις δυο χώρες;
Δεν πιστεύω στην απόδοση ταυτοτήτων στις 
εθνικές κινηματογραφίες. Σε γενικές γραμ-
μές, έχω κάποιες ομοιότητες με μερικούς 
ανθρώπους όπως και στην πραγματική ζωή. 
Όπως κάποιος μπορεί να βρει περισσότε-
ρα κοινά με έναν Κινέζο από ότι με έναν 
συντοπίτη του. Εγώ, ας πούμε, αισθάνομαι 
ότι έχω πολλά κοινά με τον Κάρλος Ρεϊγά-
δας και τον Αμάτ Εσκαλάντε και αισθάνομαι 
άνετα μαζί τους. Υπάρχουν, όμως, τόσες δι-
αφορετικές ταινίες στην Ισπανία ώστε είναι 
αδύνατον να μιλήσω για κοινά σημεία των 
δύο κινηματογραφιών με γενικούς όρους.

Ποιο είναι το σημαντικότερο μάθημα 
που πήρες δουλεύοντας δίπλα σε ταλα-
ντούχους σκηνοθέτες;
Οι μεγάλοι σκηνοθέτες πρέπει να είναι επι-
κεφαλής σε όλα, να ελέγχουν πλήρως όλη 
τη διαδικασία, να είναι πολυσχιδείς, κάτι 
σαν τους μεγάλους ανθρωπιστές της Ιταλι-
κής Αναγέννησης. Σε τελευταία ανάλυση, 
να είναι λίγο γκάνγκστερ, λίγο ζωγράφοι, 
λίγο ηθοποιοί... λίγο καθίκια.

Η ΕΠΗΡΕΙΑ / LA INFLUENCIA

PEDRO AGUILERA



Ένα ζευγάρι και το συναισθηματικό τους βαλς 
στους δρόμους των Εξαρχείων, Αύγουστο 
μήνα. Δεν πιστεύουν σε τίποτα, δεν περιμένουν 
εκπλήξεις, δεν διεκδικούν τίποτα... απλώς 
λικνίζονται αφημένοι στον ρου της ζωής. 
Με σπουδές στο Τμήμα Διεύθυνσης 
Φωτογραφίας στη Σχολή Σταυράκου και με ένα 
master σεναρίου από το  National Film and 
Television School του Λονδίνου, η 28χρονη 
Κωνσταντίνα Βούλγαρη –κόρη του Παντελή 
Βούλγαρη και της Ιωάννας Καρυστιάνη και 
αδελφή του επίσης σκηνοθέτη Αλέξανδρου 
Βούλγαρη–  γύρισε την πρώτη μεγάλου μήκους 
ταινίας της στα Εξάρχεια όπου και ζει, σε μια 
παρεΐστικη ατμόσφαιρα. 
. 

Κατά πόσο πιστεύεις ότι οι νέοι της ται-
νίας σου, αποτελούν αντιπροσωπευτικά 
δείγματα της σημερινής νεολαίας;
Πιστεύω ότι οι χαρακτήρες της ταινίας, ενώ 
μπορεί εξωτερικά να μη μοιάζουν σαν αντι-
προσωπευτικό δείγμα της γενιάς μου, εκφρά-
ζουν τα προβλήματα και τις δυσκολίες τους με 
κάπως ακραίο τρόπο. Στην ουσία τους, είναι 
αντιπροσωπευτικά δείγματα, γιατί τα ζητήμα-
τα της μοναξιάς, της ανάγκης για αγάπη, του 
φόβου της προδοσίας, είναι πράγματα που 
βλέπω καθημερινά σε όλων των ειδών τους 
ανθρώπους. 

Ποιο θεωρείς το πιο σημαντικό κομμάτι 
της ενασχόλησής σου με το σινεμά; 
Δεν μπορώ να ξεχωρίσω ένα. Η γνωριμία 
μου με κάποιους ανθρώπους που δουλέψαμε 
στην ταινία μου, το ότι την ολοκλήρωσα, που 
για μένα ήταν πολύ σημαντικό γιατί συνήθως 
αφήνω πολλά πράγματα στη μέση, και το ότι 
έκανα μαθήματα σινεμά σε ένα σχολείο δεύ-
τερης ευκαιρίας στο Μενίδι, που με έκανε να 
σιγουρευτώ για το ότι το σινεμά δεν είναι κά-
τι που το κάνεις για να γίνεις διάσημος ή να 
βγάλεις λεφτά, αλλά για να εκφραστείς, να επι-
κοινωνήσεις με άλλους ανθρώπους, και για 
να κάνεις πολιτική –να θίξεις ζητήματα που 
σε αφορούν και να τα κοινοποιήσεις.

Ποια πράγματα, κυρίως, είναι αυτά που 
σε ενοχλούν γύρω σου;
Με ενοχλεί που η τέχνη και το σινεμά είναι 
τόσο κοντά σε άλλα πράγματα όπως οι δημό-
σιες σχέσεις, η διαφήμιση... Αισθάνομαι ότι 
για να πετύχεις πρέπει εκτός από καλός σκη-
νοθέτης να είσαι και καλός πωλητής, να είσαι 
και ευχάριστος, να μπορείς να πλασάρεις τον 
εαυτό σου… πράγματα που σιχαίνομαι. Επί-
σης, με ενοχλεί που τα παιδιά της γενιάς μου 
–ακόμα και αυτά που θέλουν να ασχοληθούν 
με την τέχνη– μοιάζουν να προσφέρουν πε-

ρισσότερο χρόνο σε αυτά τα παραπάνω παρά 
στο να βρουν τι τους αφορά και να δοθούν 
σε αυτό. Με ενοχλούν οι σοβαροφανείς προ-
σωπικότητες που δεν έχουν καμία ουσία και 
παίρνουν μόνο αυτοί σημαντικές θέσεις εξου-
σίας –πολιτικοί, μεγαλοδημοσιογράφοι, σκη-
νοθέτες πετυχημένοι με απαράδεκτες ταινίες ή 
σίριαλ. Με ενοχλεί που στα Εξάρχεια, στη γει-
τονιά μου, βλέπεις παντού αστυνομικούς και 
ΜΑΤ να σε προκαλούν με τη συμπεριφορά 
τους. Με ενοχλεί που οτιδήποτε τρυφερό ή δι-
αφορετικό ή κάπως παιδικό σαν σκέψη ή σαν 
αίσθηση θεωρείται γελοίο και ο μόνος τρόπος 
που σου δίνεται για να επιβιώσεις είναι το 
να γίνεις κυνικός, να νοιάζεσαι μόνο για τον 
εαυτό σου και να αγοράζεις πράγματα.

VALSE SENTIMENTALE

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΒΟΥΛΓΑΡΗ

7



8

ΜΑΤΙΕΣ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ
ΟΙ ΣΚΗΝΟΘΕΤΕΣ ΜΙΛΟΥΝ
ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΛΑΝΟ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
του Γιάννη Παλαβού

Η δεύτερη μεγάλου μήκους ταινία του Κροάτη 
σκηνοθέτη Ognjen Svilicic αφηγείται το ταξίδι 
του μικρού Armin και του πατέρα του από ένα 
χωριό της Βοσνίας ως το Ζάγκρεμπ. Ο Armin, 
κατηφής και φιλάσθενος, πρόκειται να λάβει 
μέρος σε μια οντισιόν για μια γερμανική ταινία 
με θέμα το γιουγκοσλαβικό εμφύλιο. Ο Svilicic 
σκηνοθετεί μια χαμηλών τόνων ταινία πάνω στη 
συμπλεγματική σχέση των Βαλκανίων με την 
Ευρώπη και την ανάγκη τους να αποδράσουν 
πάση θυσία από τα συντρίμμια του εμφυλίου. 
Τηρώντας τις αποστάσεις, η ταινία στέκεται 
εξ’ ίσου κριτικά απέναντι στην αδυναμία της 
Δύσης για το θέαμα, που μετατρέπει ακόμα και 
τον ωμό, οδυνηρό πόλεμο, σε σαπουνόπερα. 
Βραβείο «Ανατολικά της Δύσης» στο Κάρλοβι 
Βάρι.

Θα μπορούσε το ταξίδι του Armin και 
του πατέρα του από τη Βοσνία ως το Ζά-
γκρεμπ να ειδωθεί ως η πορεία των Βαλ-
κανίων προς τη Δύση;
Ναι, θα μπορούσε κανείς να το πει. Περισσό-
τερο, όμως, η ταινία αφορά δύο ανθρώπους 
που αναζητούν την ευτυχία. Γι’ αυτούς, η ευ-
τυχία βρίσκεται δυτικά. Νομίζω ότι όλοι θέ-
λουν να πάνε στη Δύση, δεν έχω συναντήσει 
ούτε έναν που να πάει προς την Ανατολή. Κα-
τά κάποιο τρόπο έχετε δίκιο, όλα τα Βαλκά-
νια θέλουν να μεταφερθούν δυτικότερα, όμως 
αυτό δεν είναι δυνατόν. Είναι πρόβλημα για 
την περιοχή.

Η ταινία είναι επικριτική απέναντι στη δυ-
τική κουλτούρα και το ύποπτο ενδιαφέ-
ρον των Ευρωπαίων, ειδικά των Γερμα-
νών, για την κατάσταση στη Βοσνία. Οι 
Γερμανοί παραγωγοί δεν είχαν αντίρρη-
ση επί αυτών;
Δεν πιστεύω ότι η ταινία είναι επικριτική. Οι 
Γερμανοί χαρακτήρες μου είναι θετικοί και 
προσπαθούν να βοηθήσουν. Το πρόβλημα εί-
ναι ότι έρχονται από έναν άλλο κόσμο. Ο δυ-
τικός κόσμος είναι πολύ γρήγορος για τους 
Βόσνιους της ταινίας μου. Σ’ έναν γρήγορο 
κόσμο, πρέπει να απλοποιείς και τα Βαλκάνια 
είναι οτιδήποτε άλλο εκτός από απλά. Οι Γερ-
μανοί παραγωγοί είδαν το φιλμ σαν μια ιστο-
ρία πατέρα-γιου κι όχι σαν πολιτική δήλωση.

Δεδομένου ότι η ταινία σχολιάζει ειρωνι-
κά τις ταινίες γύρω από τον πόλεμο στα 
Βαλκάνια όντας η ίδια μια ταινία με αυ-
τό το θέμα, θα δικαιολογούνταν κανείς να 
μιλήσει για ίχνη αυτοσαρκασμού;
Πράγματι. Είχα κι εγώ στο νου μου μια ται-
νία για τη Βοσνία, ώσπου πήγα στο Σαράγιε-
βο και γνώρισα τον Armin και τον πατέρα του 
σε μια οντισιόν. Τότε κατάλαβα πόσο λάθος 
σκεφτόμουν. Είναι άλλο να βλέπεις την τρα-
γωδία στην τηλεόραση κι άλλο να είσαι εκεί 
που συμβαίνει.

ΑΡΜΙΝ / ARMIN

OGNJEN SVILICIC



Αυτή σας η ταινία αποτελεί μια συνέ-
χεια της περσινής σας. Τι σας έκανε να 
ασχοληθείτε ξανά με τον ίδιο χαρακτήρα; 
Υπάρχει πιθανότητα να δούμε και άλλες 
συνέχειες στο μέλλον;
Ως ένα σημείο, μπορεί να πει κανείς ότι είναι 
μια συνέχεια της προηγούμενης ταινίας, διότι 
στο τελευταίο μου ταξίδι  στην Ινδία συνάντη-
σα έναν οδηγό ταξί - ποδηλάτου, που μάζευε 
χρήματα να αγοράσει μια δική του «ρίκσα»  
(ταξί - ποδήλατο), κάτι για το οποίο θα χρεια-
ζόταν 10 χρόνια σκληρής δουλειάς.
Σκέφτηκα, πώς θα ένιωθε αυτός ο άνθρωπος, 
εάν κάποιος του έκανε δώρο μια «ρίκσα». Θα 
μπορούσε ν’ αλλάξει τη μοίρα του; Με αφετη-
ρία αυτή τη σκέψη είχα το θέμα  της ταινίας. 
Δεν έχω σκοπό να γυρίσω άλλη ταινία στην 
Ινδία. 

Δεύτερη συνεχόμενη συμμετοχή στο τμήμα και 
για τον Βαγγέλη Ρικούδη που μετά το Επόμενη 
στάση: Γκόα, υπογράφει φέτος το Προσοχή: 
Εύθραυστον, μια άτυπη συνέχεια της περσινής 
ταινίας του και τον ήρωά του να επιστρέφει και 
πάλι στην Ινδία.   
 

Πως ήταν τα γυρίσματα στην Ινδία και πό-
σο κράτησαν; Συναντήσατε δυσκολίες; Τι 
σας ταλαιπώρησε περισσότερο;
Τα γυρίσματα κράτησαν 6 εβδομάδες. Υπήρ-
χαν πολλές δυσκολίες. Έπρεπε να διανύσουμε 
τεράστιες αποστάσεις για να βρούμε τους κα-
τάλληλους χώρους. Ο ηθοποιός  που είχαμε 
για να παίξει το ρόλο του οδηγού του Jeep δεν 
ήξερε να οδηγεί,  ενώ μας είχε κάνει να πιστέ-
ψουμε το αντίθετο. Έπρεπε λοιπόν να βρούμε 
έναν οδηγό για να ντουμπλάρει τον  ηθοποιό 
και άλλα πολλά. 

Υπάρχουν επαγγελματίες ηθοποιοί στην 
ταινία ή είναι ερασιτέχνες; Πως ήταν η 
συνεργασία τους μαζί τους; 
Εκτός από μένα όλοι οι ηθοποιοί είναι ερα-
σιτέχνες. Η συνεργασία μ’ αυτούς ήταν πάρα 
πολύ ενδιαφέρουσα. Οι ερασιτέχνες έχουν ευ-
κολίες και παίζουν με μεγάλη φυσικότητα.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΥΘΡΑΥΣΤΟΝ  

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
του Βαγγέλη Ρητά

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΡΙΚΟΥΔΗΣ

DIGITAL WAVE
ΟΙ ΣΚΗΝΟΘΕΤΕΣ ΜΙΛΟΥΝ
ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΛΑΝΟ

�
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Σαίξπηρ, τον Αισχύλο και τον Αριστοφάνη. 
Πρωταγωνίστησε σε δεκάδες έργα στο θέα-
τρο. Από τα πλέον πρόσφατα, Ένα αταίριαστο 
Ζευγάρι του Νηλ Σάιμον αλλά και στην πρόζα 
Ξανά Μαζί. Στον κινηματογράφο, δε συνεργά-
στηκε ποτέ με το ΦΙΝΟ, αν και το ήθελε, ενώ 
στον Ζορμπά του Μιχάλη Κακογιάννη υποδύ-
θηκε τον τρελό του χωριού, σε μια ερμηνεία 
που άφησε εποχή και τελευταία στιγμή δεν 
προτάθηκε για Όσκαρ β’ ανδρικού ρόλου. Οι 
κωμωδίες στις οποίες πρωταγωνίστησε παίζο-
νται ξανά και ξανά στην τηλεόραση και συγκι-
νούν μικρούς και μεγάλους. 

ΠΡΟΣΩΠΑ
του Σπύρου Παλούκη

ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ 
Ο ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ ΤΗΣ ΘΛΙΨΗΣ

Ο ικανότατος κωμικός, με δυνατότητες 
στο δράμα, μας «αποχαιρέτησε» φέτος 
το καλοκαίρι σε ηλικία μόλις 67 ετών. 

Πηγαίος και άμεσος, με άνεση σε αυτοσχεδια-
σμούς και γκελ, έχει χαρακτηριστεί ως ο «επι-
στήμονας της φαρσοκωμωδίας», ενώ συγκα-
ταλέγεται ανάμεσα στους μεγάλους κωμικούς 
της παλιάς γενιάς.
Για το Σωτήρη Μουστάκα, έχουν γραφτεί πολ-
λά. Άξιος ερμηνευτής του Μολιέρου. Άνθρω-
πος που ήξερε να αναδείξει εξίσου καλά τον 

SOTIRIS MOUSTAKAS
This extremely capable comedian, with skills in drama too, passed away this summer, 
aged only �7. Impulsive and direct, able to improvise freely and full of appeal, he had been 
characterized as the “scientist of slapstick”, while he was one of the great comedians of the 
previous generation.

ΝΑ ΕΝΗΛΙΚΙΩΝΕΣΑΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΛΙΟ. ΝΑ ΓΙΝΕΣΑΙ 
ΣΥΝΕΝΟΧΟΣ ΣΤΗΝ ΚΩΜΩΔΙΑ. ΝΑ ΜΑΘΑΙΝΕΙΣ ΝΑ ΓΕΛΑΣ. ΑΝ 
ΚΑΙ Ο ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΔΕ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΠΙΑ ΚΟΝΤΑ ΜΑΣ 
ΝΑ ΜΑΣ ΓΑΛΟΥΧΕΙ ΜΕ ΤΟ ΧΙΟΥΜΟΡ ΤΟΥ, ΑΦΗΝΕΙ ΠΙΣΩ ΤΟΥ 
ΕΝΑ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΦΥΓΑΔΕΥΕΙ ΓΙΑ ΛΙΓΟ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, 
ΠΑΓΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΙΝ, 
ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟ ΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΗΣ ΑΙΩΝΙΟΤΗΤΑΣ.  

Από τον Μιμιθό λοιπόν στον Ζορμπά (1964) 
μέχρι τον Τισιανό στον Ελ Γκρέκο (2007) του 
Σμαραγδή, το οποίο φιλοξενεί και την τε-
λευταία εμφάνισή του στην κινηματογραφι-
κή οθόνη, πέρασαν 43 χρόνια και 43 κύμα-

τα. Από το 1965 στο θέατρο Ρεξ 
στον Ασυλλόγιστο του Μολιέ-
ρου μέχρι τον Πλούτο του Αρι-
στοφάνη άλλα τόσα πάνω-κάτω. 
Είναι μια πορεία επιβίωσης, τα-
λέντου, φρονιμάδας και τρέλας 
με πολλά σκαμπανεβάσματα. 
Και πολλές επιθεωρήσεις, από 
τότε μέχρι πρόσφατα. 
Το 48ο Φεστιβάλ Κινηματογρά-
φου Θεσσαλονίκης, θέλοντας 
τιμήσει τη μνήμη του μεγάλου 
απόντα του ελληνικού σινεμά, 

διοργανώνει τιμητική εκδήλωση για το σύνο-
λο της προσφοράς του στον κινηματογράφο.
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Απόλυτος κυρίαρχος!

Διον.Αρεοπαγίτου 7, Αθήνα  - Τηλ.: 210 9554 000 / Κων.Καραμανλή 182, Θεσσαλονίκη - Τηλ.: 2310 423063

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα:  wwww.intersys.gr  

Νιώστε την υπεροχή με τη μηχανή ορόσημο: η EOS 1Ds Mark III με ανάλυση 21 MegaPixel 
και αισθητήρα πλήρους καρέ, προσφέρει τον απόλυτο έλεγχο σε κάθε λήψη.  
Διαθέτει Σύστημα Αυτόματης Εστίασης (AF) ευρείας περιοχής 19 σημείων και προηγμένο 
επεξεργαστή DIGIC III. Mε τη δυνατότητα συνεχούς λήψης έως 56 εικόνων JPEG μεγάλου 
μεγέθους με ταχύτητα 5 καρέ/δευτερόλεπτο και χάρη στη στιβαρή κατασκευή της από κράμα 
μαγνησίου με ειδικά εξαρτήματα στεγανοποίησης και ενσωματωμένο σύστημα καθαρισμού 
 η EOS 1Ds Mark III ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την ίδια την έννοια της φωτογραφίας.

ΠΡΟΣΩΠΑ
της Δήμητρας Βοζίκη

Γεννημένος στη Ζάκυνθο, ο Σωκράτης 
Καψάσκης υπήρξε ένας άνθρωπος που 
προσέφερε τα μέγιστα στον ελληνικό κι-

νηματογράφο και στο χώρο της λογοτεχνίας. 
Σκηνοθέτης, ποιητής, μεταφραστής και δοκι-
μιογράφος, πάντοτε ταπεινός, εργατικός και 
χαμηλών τόνων, σπούδασε κινηματογράφο 
στο Παρίσι και το 1967 δημιούργησε τον κι-
νηματογράφο «Στούντιο» στην Πλατεία Αμε-
ρικής.
Με τεράστιο προσωπικό κόπο, σφαιρική γνώ-
ση, πολιτική συνέπεια, αλλά και ανοιχτό μυα-
λό δημιούργησε ένα χώρο όπου οι προβολές 
ήταν ένα από τα στοιχεία της μέθεξης στην κι-
νηματογραφική τέχνη. Άνοιξε τους ορίζοντες 
της κινηματογραφικής ενημέρωσης σε κινη-
ματογραφίες μικρών χωρών, μεγάλων δημι-
ουργών αλλά και νέων ταλέντων, συμβάλλο-
ντας ουσιαστικά στην καλλιτεχνική διαπαιδα-
γώγηση.
Ευρωπαϊκά ρεύματα, αλλά και ταινίες από τη 
Λατινική Αμερική, την Ασία, την Ιαπωνία, αυ-

SOCRATIS KAPSASKIS
Born in Zakynthos, Socratis Kapsaskis was a man who offered a lot to the Greek cinema and 
to literature. Director, poet, translator and essay writer, always humble and hard-working, he 
studied cinema in Paris and in 1��7 he created “Studio” cinema, in Plateia Amerikis.

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΨΑΣΚΗΣ
ΣΙΝΕΜΑ Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ τά δηλαδή που οι νόμοι του εμπορίου κρατού-

σαν μακριά από την ευρεία διανομή, βρήκαν 
χώρο για δημόσια προβολή αλλά και για διά-
λογο μέσα από τα αφιερώματα, τις συζητήσεις 
και τις άλλες εκδηλώσεις.
Ο κινηματογράφος «Στούντιο» υπήρξε φυτώ-
ριο νέων δημιουργών και  συνέβαλε στην 
ανάπτυξη της έρευνας και της θεωρίας σε επο-
χές που δεν υπήρχαν οι σύγχρονες μορφές 
πρόσβασης σε ταινίες. Εκείνο όμως που δια-
φοροποιούσε τη δουλειά του Σωκράτη Καψά-
σκη από την αντίστοιχη ενός προγραμματιστή 
σε έναν κινηματογράφο τέχνης κάποιας ευρω-
παϊκής πρωτεύουσας, είναι ότι όλο αυτό που 
διαδραματιζόταν εκεί έφερε το δικό του στίγ-
μα. Επρόκειτο δηλαδή για ένα είδος προσω-
πικής τοποθέτησης ενός πνευματικού ανθρώ-
που που εκτός από τις γνώσεις και την επι-
χειρηματική διάθεση, διέθετε την ευαισθησία 
ενός καλλιτέχνη. 

Οι κινηματογραφικές λέσχες για χρόνια βρή-
καν στις ταινίες του το υλικό που η πολιτιστι-
κή τους διάσταση απαιτούσε, γεγονός που συ-
νέχισε μέχρι σήμερα το «Στούντιο - παράλλη-
λο κύκλωμα», στο οποίο είχε την πρόνοια να 
μεταβιβάσει το σύνολο των ταινιών αλλά και 
του πολύτιμου συνοδευτικού υλικού (αφίσες, 
φωτογραφίες κ.ά.) όταν αποφάσισε να αφο-
σιωθεί αποκλειστικά στη γραφή και τη μετά-
φραση.
Εξέδωσε τέσσερις ποιητικές συλλογές, τρία 
μυθιστορήματα και μία μελέτη για τον έργο 
του Διονύσιου Σολωμού. Ένα από τα σπου-
δαιότερα επιτεύγματά του όμως, αποτελεί η 
εξαιρετική μετάφραση του δυσμετάφραστου, 
όπως είχε πει ο Μαρωνίτης, Οδυσσέα του 
James Joyce, για την οποία τιμήθηκε με το 
Ευρωπαϊκό Βραβείο Λογοτεχνικής Μετάφρα-
σης το 1992.  
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ΗΜΕΡΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ
ΟΙ ΣΚΗΝΟΘΕΤΕΣ ΜΙΛΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΛΑΝΟ

«There is a light that never goes out»: το 
Σιωπηλό Φως του μεξικανού Κάρλος Ρειγάδας 
φωτίζει μια κοινότητα Μενονιτών στο βόρειο 
Μεξικό, φωτίζει το σκοτεινό κόσμο των 
ανθρώπινων συναισθημάτων, φωτίζει και  
τις δικές μας «Ημέρες Ανεξαρτησίας» στο 
Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. 

Τι σε τράβηξε περισσότερο στην κοινωνία 
των Μενονιτών και θέλησες να την κινημα-
τογραφήσεις; 
Η αλήθεια είναι πως δεν ήθελα να επικεντρω-
θώ στην ίδια την κοινότητα. Απλώς αποτελεί το 
καταλληλότερο υπόβαθρο για να αναπτυχθεί η 
ερωτική ιστορία. Ήθελα σε αυτήν την ταινία μου 
να μιλήσω για τον έρωτα. Για έναν άνθρωπο 
που φαίνεται πως είχε χάσει τη θέλησή του για 
τη ζωή. Η κοινότητα όμως αυτή δεν έχει δια-
στρωμάτωση. Δεν γνωρίζει κάστες, κοινωνικά 
στρώματα, οικονομικές τάξεις, ούτε έχει σχημα-
τίσει μια έτοιμη εικόνα για την ομορφιά. Αυτό 
το περιβάλλον ήταν για μένα ιδανικό για τη δια-
μόρφωση κάποιων αρχετύπων. Ήθελα να πετύ-
χω μια ατμόσφαιρα εφάμιλλη μιας μυθολογίας, 
όπου ο έρωτας δεσπόζει ολοκληρωτικά. 

Ο τίτλος της ταινίας απευθύνεται σε δύο 
από τις ανθρώπινες αισθήσεις. Γιατί τον 
επέλεξες; 

Το φως είναι «σιωπηλό» γιατί κάνει τη δουλειά 
του χωρίς να επιζητά την προσοχή κανενός. Εί-
ναι πάντα εκεί. Είναι πηγή ενέργειας, χαρίζει 
επιφοίτηση στους ανθρώπους και όλοι το θεω-
ρούν δεδομένο –ενώ δεν είναι. Κάπως έτσι λει-
τουργούν και οι χαρακτήρες μέσα στην ταινία. 
Κινούνται από μια υπόγεια, σιωπηλή δύναμη. 

Πολλοί κριτικοί ανά τον κόσμο συγκρίνουν 
την ταινία σου με το έργο του Καρλ Ντράγιερ. 
Πώς σου φαίνεται αυτός ο συσχετισμός; 
Ο Ντράγιερ είναι ένας σκηνοθέτης που θαυμά-
ζω. Ίσως θεματικά οι ταινίες αγγίζουν τις ίδιες 
περιοχές: κλειστές κοινωνίες, προτεστάντες, πο-
λύ θρησκευόμενοι άνθρωποι, οικογένειες που 
ζουν στην επαρχία. Η φιλοσοφία όμως και ο 
τρόπος χειρισμού του θέματος είναι εντελώς δι-
αφορετική. Ο Ντράγιερ μιλά για την πίστη και 
για τη σημασία ενός από μηχανής θεού που πα-
ρεμβαίνει. Η ταινία μου μιλά για την αγάπη, την 
σύγχυση, την ανθρώπινη μοίρα.

Γι' άλλη μια φορά δουλεύεις με ερασιτέ-
χνες ηθοποιούς. Πού οφείλεται αυτή η επι-
λογή;
Προσωπικά, κουράζομαι όταν βλέπω τα ίδια και 
τα ίδια πρόσωπα ξανά και ξανά. Νομίζω πως 
ειδικά στο σινεμά είναι πολύ σημαντικό το να 
βλέπει κανείς καινούριες φυσιογνωμίες. Όταν 
βλέπεις μια ταινία, βλέπεις ένα τμήμα της πραγ-
ματικότητας. Όταν λοιπόν βλέπεις κάποιον που 
γνωρίζεις πολύ καλά να ντύνεται με ένα εντυ-
πωσιακό φόρεμα και να προσπαθεί να παίξει 
κάποιον άλλο, το αποτέλεσμα δεν είναι και πο-
λύ ενδιαφέρον. 

ΣΙΩΠΗΛΟ ΦΩΣ / STELLET LICHT

ΗΜΕΡΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ
της Γκέλυ Μαδεμλή

CARLOS REYGADAS



MASTERCLASS
του Σπύρου Παλούκη

ΝΤΕΙΒΙΝΤ ΣΤΡΑΔΕΡΝ - ΚΡΙΣ ΚΟΥΠΕΡ

Ο Ντέιβιντ Στράδερν αναφέρθηκε αρχικά στο 
πρόβλημα του typecasting, λέγοντας ότι «σί-
γουρα το typecasting είναι κομμάτι του κινημα-
τογραφικού τοπίου, μια παγίδα, μια έκπτωση, 
ένα πρόβλημα για τους ηθοποιούς που θέλουν 
να εξερευνήσουν την τέχνη τους. Εμείς θέλου-
με να είμαστε οι αγγελιαφόροι του κόσμου. Δυ-
στυχώς όμως, η βιομηχανία του κινηματογράφου 
δεν επιθυμεί τα ρίσκα. Έτσι, επιστρέφεις στο θέ-
ατρο ή στον Τζον Σέιλς.». Στην ίδια ερώτηση, 
ο Κρις Κούπερ αρκέστηκε να πει: «Η κατάστα-
ση με το typecasting είναι ένα running joke για 
εμένα. Διαρκώς μου προτείνουν να παίξω τον 
κακό πατέρα, τον κυβερνητικό υπάλληλο ή τον 
στρατιωτικό».

Όσον αφορά το πόσο εύκολο είναι να «μπαι-
νοβγαίνει» από τους χαρακτήρες που παίζει 
στον πραγματικό του εαυτό, ο Κούπερ υπο-
στήριξε: «Όταν έχω γύρισμα, δεν μπορώ να χά-
σω την αυτοσυγκέντρωσή μου. Εξάλλου τότε εί-
ναι η ώρα που δουλεύω, και όχι η ώρα του πάρ-
τι. Βέβαια, οι χαρακτήρες συνεχίζουν να υπάρ-
χουν μέσα μου και μετά το τέλος της ταινίας, 
χωρίς όμως να με επηρεάζουν». Περί τούτου, ο 
Στράδερν παρομοίασε τον ηθοποιό ως αθλη-
τή, και τον κάθε ρόλο ως ξεχωριστό ενεργό 
μυ. «Όταν παίζεις έναν αγώνα, τα δίνεις όλα στο 
γήπεδο. Έπειτα γυρνάς σπίτι αλλά παραμένεις 
αθλητής. Σε λίγες μέρες έχεις πάλι αγώνα. Οπό-
τε, ο μυς και ο χαρακτήρας παραμένουν για πά-
ντα ενεργοί μέσα σου.»

Η συζήτηση έκλεισε με τα μηνύματα που εκ-
πέμπει ο κινηματογράφος. Ο Στράδερν δήλω-
σε σχετικά: «Με το Goodnight and Good luck, 
έγινε ένας παραλληλισμός του τωρινού κυνηγι-
ού μαγισσών (τρομοκρατών) στην Αμερική του 
Μπους, με την Αμερική του γερουσιαστή Μα-
κάρθι και το ανελέητο κυνήγι των κομμουνιστών. 

Είναι πολύ καλό, μια ταινία να μας ξυπνάει και 
να μας υπενθυμίζει το παρελθόν. Το σινεμά μπο-
ρεί να επηρεάζει την κοινωνία, αλλά είναι ικα-
νότερο στο να την αντικατοπτρίζει. Κάθε ταινία 
που κάνω, εύχομαι να είναι τουλάχιστον προ-
στατευτική για τους ανθρώπους». 
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ΣΤΗ ΓΕΜΑΤΗ ΑΠΟ ΦΑΝΑΤΙΚΟΥΣ ΘΕΑΤΕΣ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ, 
ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΗΘΟΠΟΙΟΙ ΝΤΕΪΒΙΝΤ ΣΤΡΑΔΕΡΝ ΚΑΙ ΚΡΙΣ ΚΟΥΠΕΡ, 
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Τους 15 ξένους και 7 έλληνες τελει-
όφοιτους σπουδαστές παραγωγής, 
από 8 ευρωπαϊκές σχολές και ακα-

δημίες κινηματογράφου που θα εστιάσουν 
σε θέματα συμπαραγωγής, χαιρέτησαν η 
Διευθύντρια του Φεστιβάλ, Δέσποινα Μου-
ζάκη και η Διευθύντρια Σπουδών του προ-
γράμματος, Ρενάτε Ρογκίνας. Αμέσως μετά, 
συστήθηκαν οι βασικοί υπεύθυνοι των ερ-
γαστηρίων που πλαισιώνουν το φορτωμέ-
νο τριήμερο πρόγραμμα: η Μάρτα Γκράου, 
υπεύθυνη ανάπτυξης του Κέντρου Ανάπτυ-
ξης Οπτικοακουστικών Προϊόντων της Βαρ-
κελώνης (CDA), ο έλληνας παραγωγός και 
ιδιοκτήτης της Highway productions, Γιώρ-
γος Λικιαρδόπουλος, ο ειδικός των Μedia 
και διευθυντής του Νορβηγικού Ταμείου 
για τον Κινηματογράφο και την Τηλεόρα-
ση, Σβέντ Άμπραχαμσεν, καθώς και ο Διευ-
θυντής της Αllianz Productions, Χανς Κρι-
στόφ Σόντιενστ από το Βερολίνο.
Οι φοιτητές συμμετέχουν, ο καθένας με δι-
κό του project για μεγάλου μήκους ταινία. 
Η σημερινή ημέρα είναι αφιερωμένη κυρί-
ως στην ανάπτυξη και δημιουργική παρου-
σίαση του φακέλου της κάθε ταινίας. Η κυ-
ρία Γκράου θα μιλήσει για τη σημασία ανά-
πτυξης του φακέλου παραγωγής και η κυρία 
Ρογκίνες για την αντιπαράθεση μεταξύ δη-
μιουργικής και της εμπορικής πλευράς στη 
συμπαραγωγή μιας ταινίας. Τι γίνεται δη-
λαδή όταν έχουμε μια καλή ιστορία να διη-
γηθούμε, αλλά δεν υπάρχουν τα λεφτά που 
χρειάζονται για την παραγωγή της ταινίας. 
Η Ιρλανδή, καλεσμένη του Crossroads, 
Εντγουίνα Φόρκιν, θα πάρει τη σκυτάλη 
το απόγευμα και θα μιλήσει για τα μυστικά 
που χαρακτηρίζουν την τέχνη του pitching, 

της σύντομης προφορικής παρουσίασης 
που κάνουν οι ενδιαφερόμενοι αντιπρόσω-
ποι μιας ταινίας προς επίδοξους παραγω-
γούς και χρηματοδότες. Η μέρα τελειώνει 
με ατομικά εργαστήρια στα οποία οι ειδικοί 
συζητούν την κάθε πρόταση με τον ενδια-
φερόμενο φοιτητή, σε μικρές ομάδες των 
5-6 ατόμων. Η κάθε ομάδα, στις επόμενες 
μέρες θα κληθεί να διαλέξει τη δυνατότερη 
πρόταση για ταινία, έτσι ώστε ο επίδοξος 
φοιτητής να την παρουσιάσει με τη μέθοδο 
του pitching σε ομάδα κριτών από ειδικούς 
του χώρου. 

ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ ΠΡΩΙ, 
ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ 
8 ΟΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ 
SALONICA STUDIO.
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Το βράδυ, οι φοιτητές του Salonica Studio 
θα παρακολουθήσουν τη δημοσιογραφική 
προβολή του Ελ Γκρέκο, παρέα με τη Διευ-
θύντρια Παραγωγής της ταινίας Ελένη Σμα-
ραγδή, η οποία, την επόμενη μέρα μετά το 
μεσημεριανό, θα τους μιλήσει για τα προ-
βλήματα και τις περιπέτειες αυτής της ακρι-
βής για τα ελληνικά δεδομένα συμπαραγω-
γής. Το ίδιο πρωί, της Τετάρτης, οι φοιτη-
τές θα παρακολουθήσουν το συνέδριο του 
Ελληνικού Media Desk, με θέμα τη διακί-
νηση ευρωπαϊκών ταινιών μέσο του διαδι-
κτύου. Ομιλητής θα είναι ο Ρικάρντο Φραν-
γούα από την Ισπανία. Και οι δύο αυτές εκ-
δηλώσεις είναι ανοιχτές στο κοινό και θα 
γίνουν στη μεγάλη αίθουσα συνεδριάσεων 
στο Industry Center. 
Η δεύτερη μέρα είναι αφιερωμένη σε νομι-
κά και χρηματοδοτικά θέματα μιας συμπα-
ραγωγής, ενώ η τρίτη και τελευταία μέρα, 
σε θέματα διαπραγμάτευσης, μάρκετινγκ, 
διανομής και διακίνησης. Την Πέμπτη στις 
5:00μ.μ. η Sony, που είναι και χορηγός του 
Industry Center φέτος, έχει οργανώσει πα-
ρουσίαση τις τεχνολογικές εξελίξεις στα κι-
νηματογραφικά μηχανήματά της και θα απα-
ντήσει σε ερωτήσεις του κοινού – επίσης 
ανοιχτή εκδήλωση. Την Παρασκευή, ο κύ-
ριος Μάσιμο Σαϊντέλ, της Ισπανικής Latido 
Films, ειδικός του μάρκετινγκ και της δια-
νομής, θα μιλήσει σχετικά με θέματα στρα-
τηγικής στην προώθηση των ταινιών.

Εκτός όμως από την Αποθήκη 8, τους κα-
λεσμένους του προγράμματος θα τους δεί-
τε στο Masterclass του Sayles, στη ειδική 
προβολή της ταινίας του Naruse που γίνεται 
συνοδεία live των Your Hand in Mine, στα 
πάρτι της Αποθήκης Γ, του τμήματος Ημέ-
ρες Ανεξαρτησίας, στις εκθέσεις του Κlein 
και Plossus… Έχουν έρθει για να περάσουν 
καλά, να γνωριστούν μεταξύ τους, να δουν 
την πόλη, να βιώσουν το Φεστιβάλ σε όλη 
του τη δόξα… και ποιος ξέρει, ίσως στο εγ-
γύς μέλλον να προκύψει και κάποια Ελλη-
νο-ευρωπαϊκή συμπαραγωγή που γεννήθη-
κε μια ηλιόλουστη μέρα του Νοέμβρη στη 
Θεσσαλονίκη!
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ΗΜΕΡΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ
της Γκέλυ Μαδεμλή

ΛΙ ΤΣΑΝΓΚ ΝΤΟΝΓΚ

Ξεκινήσατε να γυρίζετε ταινίες σε ηλικία σα-
ράντα ετών. Τι σας ώθησε να μπείτε στην βι-
ομηχανία του κινηματογράφου τόσο αργά; 
Όταν έφτασα κοντά σ' εκείνη την ηλικία, ένιωθα 
την ανάγκη για αλλαγή. Όχι μόνο στην καριέρα 
μου, αλλά και στη ζωή μου. Νομίζω πως αυτό 
είναι κάτι που συμβαίνει σε όλους, το να θέλουν 
να δοκιμάσουν κάτι καινούριο. Πιο πριν, έγρα-
φα μυθιστορήματα. Όταν ήμουν μικρός, μου 
άρεσε πολύ να ζωγραφίζω. Από την άλλη, όλοι 
μου έλεγαν πως δεν έχω ταλέντο στο να γράφω! 
Όταν ήμουν εικοσάρης, ασχολιόμουν με το θέ-
ατρο, οπότε ο κινηματογράφος ήρθε κάπως ως 
φυσική συνέχεια. Τώρα λοιπόν που το βλέπω 
από απόσταση, νομίζω πως ήταν μοιραίο. 

Γιατί επιλέγετε να κινηματογραφήσετε ήρω-
ες που φαίνεται να κινούνται στο περιθώριο 
της κοινωνίας; Υπάρχει κάτι που να συνδέ-
ει τους φαινομενικά διαφορετικούς πρωτα-
γωνιστές των ταινιών σας; 
Η αλήθεια είναι πως δεν μου φαίνονται πολύ 
ελκυστικοί οι κουλ τύποι. Αυτοί οι άνθρωποι 
του «περιθωρίου», όπως μπορεί κανείς να τους 
αποκαλέσει, έχουν περισσότερα κοινά στοιχεία 
με εμένα τον ίδιο. Νομίζω πως μπορώ να ταυτι-
στώ πιο εύκολα. Όσο για τα κοινά τους χαρακτη-
ριστικά, οπωσδήποτε πρόκειται για ανθρώπους 
που έχουν βιώσει βαθιά τον πόνο, και αυτό τους 
κάνει να αντιμετωπίζουν την καθημερινή ζωή 
με έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο. 

Στο Μέντα Καραμέλα, αφηγείστε την ιστο-
ρία της Κορέας μέσω της προσωπικής ιστο-
ρίας ενός ήρωα. Είναι σκόπιμο ή αναπό-
φευκτο το να αφηγείται κανείς την συλλογι-
κή μέσω της προσωπικής εμπειρίας; 
Σίγουρα, το να αφηγηθώ την ιστορία της Κορέ-
ας δεν ήταν μία από τις προτεραιότητές μου. Πιο 
πολύ με ενδιέφερε το να δώσω στο κοινό, και ει-
δικά στη νεότερη γενιά, τη σημασία του παράγο-
ντα χρόνου. Πάντως, θα μπορούσε να διαδρα-

ματίζεται σε οποιοδή-
ποτε χώρα του κόσμου, 
ακόμα και στην Ελλάδα. 
Για μένα, το ουσιώδες εί-
ναι η ειρωνεία του χρό-
νου. Το να γερνάς είναι 
ένα βήμα στο να αρνεί-
σαι τον εαυτό σου.

Η τελευταία ταινία 
σας, Κρυφή Ηλιαχτί-
δα, αποτελεί την επί-
σημη υποψηφιότητας 
της Κορέας στην κα-
τηγορία ξενόγλωσσης 
ταινίας των φετινών 

όσκαρ. Πώς σας κάνει να αισθάνεστε αυτό; 
Δεν το βρίσκω και κάτι τόσο σημαντικό. Άλλω-
στε είναι μια κατηγορία που αναφέρεται σε το-
πικό επίπεδο. Έτσι κι αλλιώς, δεν νομίζω πως 
έχω και πολλές ελπίδες. Εγώ οφείλω να συνεχί-
σω να κάνω αυτό που ξέρω να κάνω καλύτερα, 
χωρίς να με επηρεάζει αυτό. 

1�

«ΤΟ ΟΥΣΙΩΔΕΣ ΕΙΝΑΙ Η ΕΙΡΩΝΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ»
ΟΠΩΣ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΜΕ ΤΑ ΕΞΩΤΙΚΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ: 
ΟΣΟ ΠΙΟ ΠΟΛΥ ΕΚΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΟ ΦΩΣ (ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ), 
ΤΟΣΟ ΠΙΟ ΣΕΜΝΑ ΑΝΟΙΓΕΙ ΤΑ ΦΥΛΛΑ ΤΟΥ. Ο ΚΟΡΕΑΤΗΣ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ, ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΣ ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ, ΑΝΟΙΓΕΙ ΤΑ ΧΑΡΤΙΑ ΤΟΥ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΛΑΝΟ. 



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΕΚΔΟΣΗ CINEKAΡΤΑF
Αποθήκη Γ (Ισόγειο), ΛΙΜΑΝΙ, 09:30-22:00 • Τηλ.: 2310 378 592

www.filmfestival.gr
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Κουβεντιάζοντας 
Το θέμα του σημερινού «Just Taking» τιτλο-
φορείται The Filmmaking Life και στη συ-
ζήτηση συμμετέχουν οι: Marcos Martinez & 
Federico Leon, σκηνοθέτες (Αργεντινή, Stars), 
Tan Chui Mui, σκηνοθέτης (Μαλαισία, Love 
Conquers All), Βασίλης Βαφέας, σκηνοθέτης 
(Ελλάδα, Women’s Conspiracies), Σπύρος 
Σταθουλόπουλος, σκηνοθέτης (Κολομβία/
Ελλάδα/ΗΠΑ, PVC-1), Άρτο Απαρτιάν, ηθοποιός 
(Ελλάδα, The Homecoming), Λουκία Ρικάκη, 
σκηνοθέτιδα (Ελλάδα, You Hurt My Heart), Εύα 
Τσιριγωτάκη, δημοσιογράφος (Ελλάδα, ΝΕΤ ψη-
φιακή τηλεόραση).
Κουβεντιάζοντας, 16.00 – 17.00, Κτίριο Ε (ΟΛΘ)

Μια ονειρική συναυλία
Την προβολή της βωβής ταινίας Every night 
dreams (1�33) του Μίκιο Ναρούσε θα συνοδεύ-
σουν οι Your Ηand in Μine με την πρωτότυπη 
μουσική που έγραψαν ειδικά για την προβολή 
αυτή.
Ο Μάνος Μυλωνάκης και ο Γιώργος 
Παπαδόπουλος, δύο νεαροί φοιτητές από τη 
Θεσσαλονίκη, γράφουν ηλεκτρονικές μελω-
δίες και ορχηστρική dream pop. Οι επιρροές 
τους ξεκινούν από τους Explosions In The 
Sky, τους Mum και τους Berg Sans Nipple και 
φτάνουν μέχρι τους Bright Eyes, τους Kings Of 
Convenience και τον Yann Tiersen. 
Οι Your Ηand in Μine χρησιμοποιούν μια 
πληθώρα οργάνων, ανάμεσά τους κάποια παι-
δικά και κάποια αυτοσχέδια, και τεχνικές live-
looping, παρουσιάζοντας μια νέο-ρομαντική, 
έντονα προσωπική μουσική δωματίου.
Τη μουσική τους την προωθούν μόνοι τους έχο-
ντας την επιμέλεια όλης της παραγωγής, ενώ 
σύντομα αναμένεται η κυκλοφορία του πρώτου 
τους άλμπουμ.
Συναυλία Your Hand In Mine, 21/11, 23.00, Τζον 
Κασσαβέτης. Είσοδος με αγορά εισιτηρίου για την 
προβολή της ταινίας.
 

MASTERCLASS «D.I.Y 
CINEMA»
Αν θέλετε να μάθετε τα μυστικά του «Do It 
Yourself Cinema» (DIY), σπεύσατε αύριο το 
πρωί στη διάλεξη του 2�χρονου σκηνοθέτη Τζόε 
Σουάνμπεργκ, ενός από τους πιο δυναμικούς 
και παραγωγικούς εκπροσώπους του είδους. Ο 
αμερικανός καλλιτέχνης γυρίζει ταινίες με μια 
ψηφιακή κάμερα στο χέρι, χωρίς συνεργείο 
και φυσικά αυτοχρηματοδότηση. Οι ταινίες του 
χαρακτηρίζονται από τους αυτοσχέδιους διά-
λογους, την ψηφιακή επικοινωνία ενώ συχνά 
χρησιμοποιεί γραφικές απεικονίσεις του σεξ. 
Συντονίστρια της εκδήλωσης είναι η σκηνοθέτι-
δα Αθηνά Ραχήλ Τσαγκάρη.
Masterclass «D.I.Y. Cinema», 22/11, 11.00, Τζον 
Κασσαβέτης.

Τιμητική Σωκράτης Καψάσκης 
– Σωτήρης Μουστάκας
Δύο μεγάλους απόντες του ελληνικού κινηματο-
γράφου, που έφυγαν φέτος από τη ζωή, θα τιμή-
σει σήμερα το 48ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου 
Θεσσαλονίκης, σε ειδικές εκδηλώσεις που θα 
συνοδεύονται από την προβολή δύο αντιπροσω-
πευτικών ταινιών τους. 
Ο λόγος για τον ποιητή, σκηνοθέτη, δοκιμιο-
γράφο και βραβευμένο μεταφραστή λογοτε-
χνίας Σωκράτη Καψάσκη (Ευρωπαϊκό Βραβείο 
Λογοτεχνικής Μετάφρασης το 1��2 για τον 
«Οδυσσέα» του Τζέιμς Τζόις) και τον αγαπημένο 
ηθοποιό Σωτήρη Μουστάκα. 
Για τον πρώτο έχει προγραμματιστεί σήμερα το 
απόγευμα η προβολή της ταινίας του με τίτλο 
Ζεστός μήνας Αύγουστος (1���), στο πλαίσιο 
του αφιερώματος στο film noir, ενώ για τον 
δεύτερο θα γίνει ειδική προβολή της ταινίας 
του Μιχάλη Κακογιάννη Αλέξης Ζορμπάς, στην 
οποία ο Σωτήρης Μουστάκας ερμηνεύει με το 
μοναδικό του ταλέντο τον τρελό του χωριού. 
Οι τιμητικές εκδηλώσεις θα προηγηθούν των 
προβολών. 
Τιμητική Σωκράτης Καψάσκης, 21/11, 16.15, 
Τόνια Μαρκετάκη
Τιμητική Σωτήρης Μουστάκας, 21/11, 23.30, 
Ολύμπιον

ΓΕΓΟΝΟΤΑ
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ΚΑΛΕΙΔΟΣΚΟΠΙΟ

της Όλγας Κοζάτη

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΘ Α.Ε. ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ, ΓΡΑΦΕΙ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΛΑΝΟ
 
Στο επίκεντρο του διεθνούς κινηματογραφικού ενδιαφέροντος θα βρεθεί τις επόμενες ημέρες η 
Θεσσαλονίκη, που για μια ακόμη χρονιά θα καταθέσει τη δική της διαφορετική και ανανεωμένη κινημα-
τογραφική πρόταση. Η Θεσσαλονίκη κινείται ήδη στους ρυθμούς του 48ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου, 
που έχει καταξιωθεί στη συνείδηση των φίλων του κινηματογράφου, αλλά και των καλλιτεχνών. 
Ο θεσμός του Φεστιβάλ Κινηματογράφου γεννήθηκε μέσα από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που 
εξακολουθεί να τον στηρίζει, μέσω και της συμμετοχής της ΔΕΘ Α.Ε. στον φορέα διοργάνωσης.
Η πόλη τιμά τον κινηματογράφο και υποδέχεται δημιουργούς, νέους και παλαιότερους, αλλά και τους 
απανταχού κινηματογραφόφιλους, που θα δώσουν το δικό τους στίγμα.
Θα ήθελα να ευχηθώ κάθε επιτυχία στο 48ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και καλές 
προβολές.

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

Το «Σινεμά» κάνει πάρτι
Το καθιερωμένο πάρτι του περιοδικού «Σινεμά» 
φιλοξενείται και φέτος, γι’ άλλη μια χρονιά, στο 
μπαρ «Θερμαϊκός». Μια ακόμα ευκαιρία για 
χαλαρές σινεφίλ συζητήσεις με ωραίες μου-
σικές, ποτάκια και χάζι σε μερικές από τις πιο 
ενδιαφέρουσες φάτσες αθεράπευτων κινηματο-
γραφόφιλων που κυκλοφορούν αυτές τις μέρες 
στην πόλη. Από τις 24.00 και μετά.

Το σινεμά στον αέρα
Το ραδιόφωνο της Διεθνούς Εκθέσεως 
Θεσσαλονίκης, ΡάδιοΔΕΘ 104,� συντονίζεται 
στους ρυθμούς του Φεστιβάλ Κινηματογράφου 
Θεσσαλονίκης. 
Από την Παρασκευή 1� Νοεμβρίου ξεκινάει 
μία νέα μίνι σειρά πεντάλεπτων ενημερωτικών 
παραγωγών, κατά τη διάρκεια των οποίων η 
Όλγα Νίκου σάς μεταφέρει στο κλίμα του 48ου 
Φεστιβάλ με νέα, συνεντεύξεις, προτάσεις και 
πολλά παραλειπόμενα, έως και τη Δευτέρα 2� 
Νοεμβρίου. 
Οι εκπομπές θα μεταδίδονται καθημερινά στις 
13:30 το μεσημέρι και στις 16:30 το απόγευμα.

Σελίδες για το Νίκο
Απόψε στις 7: 30μ.μ. στο Μουσείο 
Κινηματογράφου, θα παρουσιαστεί το βι-
βλίο «Μια στεκιά στο μάτι του Μοντεζούμα», 
εκδόσεις greekworks.com. Το βιβλίο είναι 
αφιερωμένο στο Νίκο Νικολαίδη και το έργο 
του και θα το παρουσιάσουν ο ηθοποιός και 
ποιητής Νίκος Βαλαβανίδης, ο σκηνοθέτης 
Νίκος Τριανταφυλίδης, ο συγγραφέας και κρι-
τικός Τάσος Γουδέλης και ο εκδότης Στέλιος 
Βασιλάκης.

ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΕΣ 
ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ, ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ 
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ 
ΚΑΙ ΠΑΡΤΙ ΚΥΛΑΕΙ Η 
ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΚΤΗ ΗΜΕΡΑ 
ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ 
ΦΕΣΤΙΒΑΛΙΚΩΝ 
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ. 
ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΤΙΣ.





WALKInG In
A cInEMA DREAM

«THESE ARE DREAMS, THEY 
ARE FICTION» SAID ACTOR 
DAVID STRATHAIRN OF 
FILMS AT YESTERDAY’S 
MASTERCLASS. ACTORS, 
HE NOTED, BRING OTHERS’ 
DREAMS TO LIFE. «THE TRICK 
IS» HE ADDED, «TO CAPTURE 
THE SUBCONSCIOUS OF AN 
AUDIENCE». IF THAT’S THE 
CASE, ALL OF THESSALONIKI 
IS IN THE MIDDLE OF A 
CINEMATIC REVERIE.

Today’s Highlights
There are already a lot of students in town, but 
keep an eye out for the Salonica Studio crowd, 
as the program made up of international film 
students begins today. Then, from Mexico, at 
10.30, actor/director Diego Luna and produc-
er Pablo Cruz will give a masterclass about 
their company Canana Films. Greece’s Lakis 
Papastathis (The Only Journey of His Life) pro-
vides a masterclass at 1.30pm. At 1pm, Balkan 
man-of-the-hour, Nae Caranfil –a Romanian 
director who’s made a splash since his first 
film in 1993 addresses the press. There will be 
a ceremony at 4.15 devoted to the memory of 
writer, director and translator (most notably 
of James Joyce) Socrates Kapsaski and another 
at 11.30pm devoted to actor Sotiris Mousta-
kas. Crossroads’ co-production program closes 
with a 9.30pm ceremony at Kitchen Bar. Other 
events include a special screening of Mikio Na-
ruse’ silent Every Night Dreams, set to the tunes 
of group Your Hand in Mine at 11pm. 

Dreamworkers
At yesterday’s masterclass, actors David 
Strathairn and Chris Cooper shared stories 
about their similar entries into film (via the-
ater) and approach to choosing parts. (Coo-
per said the ratio is three films he loves for 
every «whore» part.) Both battle typecasting, 
which Strathairn called «a reduction, a trap, 
a problem for actors». Cooper has recently 
vowed to avoid playing «mean fathers, gov-
ernment guys and military men». Both enjoy 
delving into research- and even their dreams 

- for acting ideas. Actors, Cooper noted, have 
to go to «some scary places, to dig deep». 
The parts that scare them the most, he added, 
are often the ones most worth playing. Both 
agreed the biggest sacrifice of their work 
was being away from family (though, hap-
pily, both of their wives were there yester-
day). Cooper said he started acting because 
he needed to uncork all the stuff he needed 
to express that was blocked by his shyness. 
Strathairn says girls and powertools lured 
him into college theatre. He added, «Cinema 
can influence society, but for the most part, 
it’s a reflection». 

Sayles Pitch 
John Sayles and his wife and producer Mag-
gie Renzie spoke about their recent efforts 
to circulate their 16 past films, in order to 
keep the back catalogue alive. «I don’t know 
if we’ll get to make another movie», Sayles 
noted, as it depended – at least in part - on 
Honeydripper’s box office success when it 
comes out in the US in January. He talked 
about working as a screenwriter-for-hire as 
his «day job». It’s not hard for him to switch 
between stories, as he’s often writing two or 
three scripts at once. Sayles also discussed 
how films – without even trying – automati-
cally capture the politics of the year when 
they are made. 

Chat Session
Acting was the theme of yesterday’s Just 
Talking (held 4-5pm daily, in English, in 
Warehouse E, open to all). The Influence di-
rector Pedro Aguilera noted that he’d leave 
his actors (a real family) in one room with 
a camera, and press the button to film them 
from the other. Meanwhile Year of the Nail’s 
maker Jonas Cuaron lent some insight into 
the unusual way he assembled his film out of 
photo stills and voice-over. His cast wasn’t 
allowed to read a full script before record-
ing voice-over. Greece’s Olga Malea talked 
about how hard it was to find the star of her 
Little Greek Godfather, especially as she want-
ed to avoid child actor fakeness. Director 
Karin Babinska (Dolls) confessed she was a 
child actress herself, appearing in films from 
age 10 to 17. Actress Maruska Dolezalova 
said Babinska urged her to «act less» when 
in front of the camera. Zoe’s Attitude maker 
Spyros Vrettos even shot some actors at their 
homes –against a greenscreen– in order to 
capture real emotions. Meanwhile Chema De 
la Pena, director of Sud Express, said he got 
good performances because he never used 
the word «cut», but just kept rolling. 

Greek Directors’ Guild
The guild released a press release noting 
that film funding has gone down from 8.7 
million euros in 2000 to a measly 4.1 million 
euros in 2007. The number of Greek films 
has dropped from 26 to 16  in that time. 

PLANET FESTIVAL
by Angelike Contis
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Contemporary WarsBalMain Selection

Independence Days

FF

Doc

Feature Films

Documentaries

Official Int’l Programme

International Competition

Special Screenings

Οut of Competition

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) 

12:15 JS

Ψάρι του πάθους
Passion Fish 135’
John Sayles
USA 1992
O.V. English

15:00 IC Spn

Η επήρεια 
La influencia 84’
Pedro Aguilera 
Spain - Mexico 2007
O.V. Spanish/English sub.

17:00 FF

Μια μέλισσα τον Αύγουστο 
Mia melissa ton Avgousto 94’ 
Θοδωρής Αθερίδης/
Thodoris Atheridis 
Greece 2006
O.V. Greek/English sub.

19:00 IC

Παγωνιά
Frozen 110’
Shivajee Chandrabhushan
India 2007
O.V. Hindi, Ladakhi/English sub.

21:30 IC FF

Valse Sentimentale 109’
Κωνσταντίνα Βούλγαρη/
Constantina Voulgari 
Greece 2007
O.V. Greek/English sub.

23:30 Spo

Τιμητική εκδήλωση
Honourary Ceremony 
Σωτήρης Μουστάκας/S. Moustakas
Αλέξης Ζορμπάς / Alexis Zorbas 142’
Μ. Κακογιάννης/M. Cacoyannis
Greece - USA - UK 1963-64
O.V. English, Greek/English sub.

13:00 Nar

Κυλώντας
Nagareru 116’
Mikio Naruse 
Japan 1956
O.V. Japanese/English sub.

15:00 Ahm

Αδύναμη όραση
Rabun 90’
Yasmin Ahmad
Malaysia 2002
O.V. Malay/English sub.

17:00 YAm

Ο θαυμαστός κόσμος του ήχου
Great World of Sound 106’
Craig Zobel, USA 2006
O.V. English

19:30 ID

Μια ταινία χωρίς όπλα
Continental, un film sans fusil 103’
Stéphane Lafleur
Canada 2007
O.V. French/English sub.

22:00 YAm

Η Χάνα ανεβαίνει σκαλιά
Hannah Takes the Stairs 84’
Joe Swanberg
USA 2007
O.V. English

00:30 SpSc

Κενή γενιά
The Blank Generation 55’
Amos Poe, Ivan Kral
USA 1976
O.V. English

12:00 Noir

Ο άνθρωπος του τραίνου 
O anthropos tou trenou 90’
Ντίνος Δημόπουλος/
Dinos Dimopoulos
Greece 1958
O.V. Greek/English sub.

14:00 FF

Uranya 95’ 
Κώστας Καπάκας/Costas Kapakas
Greece 2006
O.V. Greek/English sub.

16:15 Spo Noir

Τιμητική εκδήλωση
Honourary Ceremony
Σωκράτης Καψάσκης/S. Kapsaskis
Ζεστός μήνας Αύγουστος
Zestos minas Avgoustos 90’
Greece 1966, O.V. Greek/English sub.

19:00 FF

Η επιστροφή 
I epistrofi 98’
Βασίλης Δούβλης/Vassilis Douvlis
Greece 2007
O.V. Greek, Albanian/English sub.

21:30 DW

Προσοχή Εύθραυστον
Prosohi efthrafston 87’
Βαγγέλης Ρικούδης/
Vangelis Rikoudis 
Greece 2007
O.V. Greek, English/English sub.

23:30 Nik

Singapore Sling 108’ 
Νίκος Νικολαΐδης/Nikos Nikolaidis
Greece 1990
O.V. Greek, English/English sub.

11:00 JS

Ηλιόλουστη πολιτεία
Sunshine State 141’
John Sayles
USA 2002
O.V. English

14:00 WK

Μωχάμετ Άλι: Ο μέγιστος
Muhammad Ali: The Greatest 110’
William Klein
France 1974
O.V. English, French/English sub.

16:30 OC

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

18:45 IC

Κούκλες
Pusinky 99’
Karin Babinsk΅
Czech Republic 2007
O.V. Czech/English sub.

21:00 IC

Φθινοπωρινός κύκλος
Sügisball 120’
Veiko Ounpuu
Estonia 2007
O.V. Estonian/English sub.

23:30 Foc

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

10:30
MASTERCLASS
Diego Luna
Ηθοποιός, Σκηνοθέτης/Actor, Director
Pablo Cruz
Παραγωγός/Producer

13:30 Foc

Μουνιουρανγκάμπο/Munyurangabo 97’
Lee Isaac Chung
USA - Rwanda 2007
O.V. Kinyarwanda/English sub.

15:30 Nar

Διάλυση / Midareru 97’
Mikio Naruse • Japan 1964
O.V. Japanese/English sub.

17:30 StW

Αστέρια / Estrellas 64’
Federico Le½n,
Marcos Mart£nez
Argentina 2007
O.V. Spanish/English sub.

19:30 ID

Η αγάπη όλα τα νικά
Love Conquers All 90’
Tan Chui Mui • Malaysia 2006
O.V. Malay, Cantonese, Mandarin/English sub.

23:00 Nar

Όνειρα της κάθε νύχτας
Yogoto no yume 64’
Μikio Naruse • Japan 1933
Silent/Japanese, English intertitles
Ζωντανή μουσική/Live Music by
Your Hand in Mine

11:00 Spn

Η νύχτα των ηλιοτρόπιων
La noche de los girasoles 123’
Jorge Sάnchez-Cabezudo
Spain-Portugal-France 2006
O.V. Spanish/English sub.

13:30 Bal

Σωλήνας με καπέλο
Lampa cu caciula 23’
Radu Jude • Romania 2006
O.V. Romanian/English sub.

Αρμίν / Armin 82’
Ognjen Svilicic
Croatia - Germany - Bosnia & 
Herzegovina 2007
O.V. Serbocroatian/English sub.

16:00 Spn

15 μέρες μαζί σου / 15 dίas contigo 94’
Jesύs Ponce • Spain 2005
O.V. Spanish/English sub.

18:00 NaCa

Μην κρέμεστε Aπ’ το παράθυρο 104’
É pericoloso sporgersi 
Nae Caranfil
Romania - France 1993
O.V. Romanian/French, Flemish sub.

20:30 Bal

Πεπρωμένο / Kader 103’
Zeki Demirkubuz
Turkey - Greece 2006
O.V. Turkish/English sub.

22:45 NaCa

Ταγκό στην άσφαλτο / Asfalt Tango 100’
Nae Caranfil
Romania - France 1996
O.V. Romanian, French/
English sub.

15:30 JS

Casa de los babys 95’
John Sayles
USA - Mexico 2003
O.V. English, Spanish/
English sub.

18:00 Spn

Όσα ξέρω για τη Λόλα
Lo que sé de Lola 112’
Javier Rebollo 
Spain - France 2006
O.V. Spanish, French/English sub.

20:30 Nik

Τα κουρέλια
τραγουδάνε ακόμα
Ta kourelia
tragoudane akoma 125’
Ν. Νικολαΐδης/N. Nikolaidis
Greece 1979
O.V. Greek/English sub.

23:00 Spn

Solitary Fragments
La soledad 128’
Jaime Rosales 
Spain 2007
O.V. Spanish/English sub.

16:30 DW

Πανικός και παράνοια μέσα σε μια 
παραίσθηση
Panikos ke parania mesa se mia 
paresthisi 93’
Διονύσιος Ν. Λούντζης/ Dionyssios N. 
Loundtzis
Greece 2006 O.V. English

18:30 DW

Γιαγκόναν: Οι σκοτεινές μέρες του χαμού
Yagonan: I skotines meres tou 
hamou 115’
Γιάγκος Ραυτόπουλος/Y. Raftopoulos 
Greece 2006-7
O.V. Greek/English sub.

18:00 Doc

Πολύ μιλάς... πολύ κλαις
Poly milas... poly kles 75’
Δημήτρης Κιτσικούδης/
Dimitris Kitsikoudis Greece 2007
O.V. Greek, English, Bulgarian, Pomak/
English sub.

19:30 Doc

Μυστικά και ψέματα 
Mystika kai psemata 78’
Σταύρος Στάγκος/Stavros Stagos
Greece 2006
O.V. Greek, English, Hindu/English sub.

21:00 FF

Μεταμόρφωση 
Metamorfosi 60’ 
Κώστας Σφήκας/Costas Sfikas 
Greece 2007
O.V. Greek/English sub.

ΤΕΤΑΡΤΗ / WEDNESDAY 21.11.2007
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 3,�24 3,��1 3,�43

Τετάρτη, Πέμπτη πρωί 3,487 3,4�2 3,4�0

Έλλη 3,�08 3,�58 3,783

Κούκλες 3,5�2

Η στιγμή σου 3,�15 4,228 4,072

Φθινοπωρινός κύκλος 3,�45

Η επήρεια

Παγωνιά

Valse Sentimentale

Ορφανά

διόρθωση

Από ψηλά

PVC-1

Ώριμο στάχυ

ΤΙΤΛΟΣ Α' ΠΡΟΒΟΛΗ Β' ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΕΛΙΚΗ

Πεπρωμένο 3,074

California dreamin' (endless) 3,775

Επιστάτης νεκρών 4,178 4,531 4,355

Τα πάνω κάτω 3,�1�

Η άκρη του ουρανού 4,788 4,534 4,��1

Μάο Τσε Τουνγκ 4,031

Κρυμμένα πρόσωπα 3,�24

Αυγό 3,40�

Η Διεθνής

Αρμίν

Η παγίδα

Χάντερσφιλντ

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

Straight story 3,124

Πολύ μιλάς… πολύ κλαις 4,553

El Greco 4,307

Παρέες 4,122

Uranya 4,51�

Alter ego 2,�55

Μεταμόρφωση 2,�80

Μυστικά και ψέματα 4,121

Valse Sentimentale

Κορόιδο εν «τάξει» 3,38� 2,758 3,074

διόρθωση

Μια μέλισσα τον Αύγουστο 3,�58

Πρώτη φορά νονός 4,125

Η επιστροφή

Γυναικείες συνωμοσίες

Κλέφτες

ΤΙΤΛΟΣ Α' ΠΡΟΒΟΛΗ Β' ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΕΛΙΚΗ

Ερωτικά μαθήματα για επαναστατική δράση 3,883 3,831 3,857

Γιαγκόναν: Οι σκοτεινές μέρες του χαμού 3,80�

Άκου 3,553 3,447 3,500

Στάση ζωής 3,150 2,�75 3,0�3

Στο κάτω (κάτω) της γραφής! 2,�84 3,0�1 2,888

Πανικός και παράνοια μέσα σε μια παραίσθηση 3,331

Έξοδος

Προσοχή εύθραυστον

Το μήλο μέσα στο κεφάλι σου

Την καρδιά μου πλήγωσες

@ΤΗΕΝS BLOGS
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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 

Μ
Α

ΤΙ
ΕΣ

 Σ
ΤΑ

 Β
Α

Λ
Κ

Α
Ν

ΙΑ

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.






