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Ά
μμος, Κρουαζέτ, στάρλετ, κόκκινα 
χαλιά, φλας, ακριβά ξενοδοχεία, δι-
άσημοι προσκεκλημένοι, χιλιάδες 
διαπιστευμένοι, χειροκροτήματα και 
γιουχαΐσματα, ατέλειωτα πάρτι και 
ραντεβού για συνεντεύξεις: οι Κάννες 
για δέκα ημέρες το χρόνο μεταμορ-

φώνονται από ένα ήσυχο τουριστικό θέρετρο για συντα-
ξιούχους, στο μυθικό επίκεντρο του κινηματογραφικού 
σύμπαντος. Η πιο ηχηρή γιορτή του σινεμά, ένα πραγμα-
τικό πανηγύρι εικόνων και ανθρώπων σε διαρκή κίνηση, 
καταφέρνει να τραβάει τα βλέμματα του κόσμου εδώ και 
δεκαετίες για λίγες ηλιόλουστες ημέρες. 

Εδώ, όλα τα φώτα, όλες οι κάμερες, όλα τα «πάμε!» είναι 
όλα τα λεφτά. Στόχος βέβαια είναι ο εμπορικός χαρακτή-
ρας αυτής της ετήσιας συνάντησης να συνδυαστεί με την 
τέχνη. Από τον πρώτο πρόεδρό του Ρομπέρ Φαβρ Λε 
Μπρε έως τον Ζιλ Ζακόμπ, σκοπός του φεστιβάλ είναι 
η προβολή καλλιτεχνικών ταινιών απ’ όλο τον κόσμο, η 
προώθηση νέων ρευμάτων, τάσεων και προσώπων, αλλά 
και η καλύτερη εμπορική διακίνηση του κινηματογραφι-
κού προϊόντος, με τους επαγγελματίες του χώρου να 
πουλούν και ν’ αγοράζουν αβέρτα. Ένα φεστιβάλ λίγο απ’ 
όλα δηλαδή, καθώς διαθέτει ταυτόχρονα καλλιτεχνικό 
άλλοθι, κοσμικό χαρακτήρα κι εμπορικό σκοπό.
Τα τελευταία χρόνια είναι αλήθεια πως στην κινηματο-
γραφική συνείδηση το Φεστιβάλ έχει χρωματιστεί ανε-
ξίτηλα από τηλεοπτικό γκλάμουρ, σινέ - αίγλη και μνη-
μειώδεις δεξιώσεις. Δεν ήταν πάντα έτσι, ή τουλάχιστον 
δεν ήταν τόσο πολύ, όπως αποδεικνύει μια σύντομη 
αναδρομή στην εξηντάχρονη πορεία του.

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

Συντάκτες Τεύχους
Aλέξης Δερμεντζόγλου • Μελίνα Μελικίδου •
Βαρβάρα Μπασδέκη

Aρχικός Σχεδιασμός
Dolphins

Παραγωγή
μουγκοσ - εντυπη επικοινωνια

protoplano@filmfestival.gr
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ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΡΩΤΟ ΠΛΑΝΟ

Ο πιο δημοφιλής, ηλιόλουστος, πλούσιος, θορυβώδης κι 

ενδιαφέρων κινηματογραφικός προορισμός, το Φεστιβάλ των 

Καννών, φοράει για 60ή φορά τα καλά του και υποδέχεται σινεφίλ, 

εμπόρους και σταρ στο καλύτερο δεκαήμερο πάρτι της χρονιάς! Με 

αφορμή την χρυσή επέτειο, κάνουμε μια σύντομη αναδρομή στα 

έργα και τις ημέρες του πιο διάσημου κινηματογραφικού event 

του πλανήτη. 

60 καπνισμένες Κάννες
της Μελίνας Μελικίδου
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Μερικά κάποια βλέμματα 
Οι απαρχές του Φεστιβάλ των Καννών, όσο κι 
αν ακούγεται περίεργο, τοποθετούνται στη… 
Βενετία! Η περίφημη Μόστρα το 1938 αναδεικνύ-
ει δύο «γκανιάν»: το φιλοναζιστικό Ολυμπία της 
Λένι Ρίφενσταλ και το ιταλικό φιλμ Luciano sera 
pilota που γυρίστηκε υπό την εποπτεία του γιου 
του Μουσολίνι. Οι δημοκρατικές κινηματογραφι-
κές δυνάμεις ξεσηκώνονται κι απειλούν με αποχή 
από τη διοργάνωση. Ο Φιλίπ Ερλανζέ, μέλος του 
Υπουργείου Πολιτισμού της Γαλλίας την εποχή 
εκείνη, προτείνει τη διοργάνωση ενός γαλλικού κι-
νηματογραφικού φεστιβάλ. Ανάμεσα στο Μπιαρίτζ 
και τις Κάννες, το μεσογειακό ψαροχώρι της 
Κυανής Ακτής κερδίζει το χρίσμα κι ετοιμάζεται 
για την επίσημη πρώτη του, την 1η Σεπτεμβρίου 
του 1939. Τέλη Αυγούστου, οι πρώτοι αμερικανοί 
σταρ κάνουν τσεκ ιν στα ξενοδοχεία της Κρουαζέτ 
αλλά ο Χίτλερ και η εισβολή του στην Πολωνία 
τους αλλάζει τα σχέδια. Το πρώτο Φεστιβάλ θα 
πραγματοποιηθεί τελικά το Σεπτέμβριο του 1946. 
Θύμα της οικονομικής κρίσης των καιρών, χρειά-
στηκαν πέντε χρόνια για να καθιερωθεί ως στα-
θερό ραντεβού στις κινηματογραφικές ατζέντες, 
που έκτοτε διεξάγεται για δύο εβδομάδες κάθε 
άνοιξη. 
Το πρώτο φεστιβάλ έγινε μέσα σ’ ένα καζίνο. 
Εξαιτίας της μεγάλης του επιτυχίας, αποφασίστη-
κε να μεταφερθεί σ’ ένα πιο κατάλληλο χώρο την 
επόμενη χρονιά. Το 1947 χτίζεται το περίφημο 
Παλέ: στην έναρξη οι μπογιές στους τοίχους δεν 
έχουν στεγνώσει ακόμα και ο δυνατός αέρας ση-
κώνει τη σκεπή! Το 1983 ο Ζιλ Ζακόμπ εγκαινιάζει 
το νέο παλάτι που, εξαιτίας του τεράστιου όγκου 
του από μπετόν αρμέ, θα αποκτήσει το παρατσού-
κλι “Bunker”, κάτι που ελάχιστοι πλέον θυμούνται. 
Όσο για το παλιό «παλάτι», γκρεμίστηκε το 1989. 
Και τώρα λίγη αριθμητική: το πρώτο φεστιβάλ έγινε 
το 1946. Άρα το 60στό θα έπρεπε να είναι το 2005. 
Δύο χρονιές όμως δεν πραγματοποιήθηκε λόγω 
έλλειψης χρημάτων (1947, 1950), οπότε μαθημα-
τικώς είμαστε σωστοί. Ιστορικώς βέβαια υπάρχει 
κι ένα μικρό κενό: το 1968 το φεστιβάλ διεκόπη 
λόγω των γνωστών αναταραχών με τους φοιτητές 
στο Παρίσι. 

It’s my party!
Σ’ ένα ιδεατό για το Ζιλ Ζακόμπ σύμπαν, οι Κάννες 
είναι το ευρωπαϊκό αντίστοιχο των όσκαρ. Έλα 
όμως που δεν είναι... Τα πάρτι ωστόσο και τα χάπε-
νινγκ που γίνονται εκεί κάθε χρόνο μπορούν κάλλι-
στα να συναγωνιστούν τα μπάτζετ χολιγουντιανών 
προδιαγραφών.
Το πρώτο πράγμα που θα συναντήσει κανείς φτά-
νοντας στις Κάννες δεν είναι οι στάρλετ. Θα θέ-
λανε πολλοί να είναι έτσι αλλά δεν είναι πια. Στην 
πεντακάθαρη αμμουδιά της παραλίας μπορείτε να 
συναντήσετε τουρίστες από κάθε γωνιά της γης, 
που έρχονται να πάρουν μια τζούρα γκλαμουριάς, 
να ρίξουν μια φευγαλέα ματιά στο κόκκινο χαλί, να 
χειροκροτήσουν το επιτυχές άνοιγμα της πόρτας 
μιας λιμουζίνας, ή στην καλύτερη περίπτωση να δι-
ασταυρωθούν οι δρόμοι τους με κάποιο διάσημο. 
Οι ημίγυμνες καλλονές ανήκουν στο παρελθόν. 
Πρώτη που βγήκε με μπικίνι στην παραλία ήταν η 
Μισέλ Μοργκάν το 1946. Το 1951 ήταν η σειρά της 
Ελίζαμπεθ Τέιλορ και δύο χρόνια μετά η Μπριζίτ 
Μπαρντό με το σούπερ μίνι μπικίνι της. Δύο χρόνια 
μετά η Σιμόνε Σίλβα αφήνει εποχή επιτρέποντας τα 
χέρια του Ρόμπερτ Μίτσαμ να καλύψουν τα στήθη 
της. Την επόμενη χρονιά η Μπε Μπε παίρνει το 
αίμα της πίσω βγαίνοντας ολόγυμνη στην αμμουδιά 
μπρος στους περίχαρους παπαράτσι. Έκτοτε τα 
βήματά της στην άμμο ακολούθησαν πολλές ηθο-
ποιοί, όπως η Τζέιν Μάνσφιλντ, η Μισέλ Μερσιέ, η 
Εντβίτζ Φενές, η Σαρλότ Ράμπλινγκ, η Αν Παριγιό 
και η Βαλερί Καπρίνσκι. Την δεκαετία του ‘80 μια 
νέα ράτσα στάρλετ με επαγγελματική συνείδηση 
ανέλαβε την παράδοση. Έτοιμες για όλα, οι σταρ 
του πορνό, όπως η Τσιτσιολίνα, δίνουν το δικό 
τους ρεσιτάλ για φλας.
Όσο ηχηρή είναι μερικές φορές η δράση στην 
παραλία άλλο τόσο ηχηρή είναι και στην αίθου-
σα. Μερικά από τα γιουχαΐσματα που άφησαν 
εποχή ήταν το 1955 για το Carmen Jones του Ότο 
Πρέμιγκερ, την Περιπέτεια του Αντονιόνι το 1960, 
το Μεγάλο Φαγοπότι του Φερέρι το 1973, το Καμιόνι 
της Μαργκερίτ Ντιράς το 1977, την Κουκλίτσα της 
Νέας Ορλεάνης του Λουί Μαλ το 1978, το Κάτω από 
τον ήλιο του Σατανά του Μορίς Πιαλά το 1987 και 
πέρσι την Αντουανέτα της Σοφίας Κόπολα.
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Άλλες φορές πάλι, η σιγή μπορεί να προκαλέσει 
μεγαλύτερο σαματά. Όπως το 1983 που η Ιζαμπέλ 
Ατζανί αρνήθηκε τελευταία στιγμή να εμφανιστεί 
στη συνέντευξη Τύπου για το Φονικό καλοκαίρι με 
αποτέλεσμα οι φωτορεπόρτερ στην επίσημη προ-
βολή το βράδυ να την υποδεχθούν με «φονικές» 
διαθέσεις: όλοι κατέβασαν τις μηχανές τους και 
ούτε μια φωτογραφία δεν τραβήχτηκε όσο αυτή 
ανέβαινε τα σκαλιά, απαστράπτουσα στην κατάλευ-
κη τουαλέτα της φορώντας ένα πανάκριβο διάδημα. 
Έτσι αποδόθηκε δικαιοσύνη!
 

Που πάει ο γιαλός;
Πολλά λέγονται για το παρόν και το μέλλον του 
φεστιβάλ. Η καλλιτεχνική του κατεύθυνση τείνει να 
κοιτάζει προς το Χόλιγουντ. Ανέκαθεν η Μέκκα 
του κινηματογράφου «όπλιζε» τις Κάννες με ται-
νίες και σταρ. Η ιστορία αποδεικνύει πως οι ΗΠΑ 
κατέχουν την πρώτη θέση με το μεγαλύτερο δάσος 
από «φοινικόφυλλα» και 16 βραβεία, με την Ιταλία 
και την Αγγλία στη δεύτερη, ισοβαθμώντας στα 10 
βραβεία και μετά ν’ ακολουθεί η Γαλλία με 8. 
Ο Ταραντίνο, ο Ίστγουντ, ο Σπάικ Λι, οι αδελφοί 
Κοέν και παλιότερα ο Σπίλμπεργκ, ο Σκορσέζε 
και ο Κόπολα αποτελούν αγαπημένα παιδιά του 
Φεστιβάλ, το οποίο τους ανέδειξε πρώτο απ’ 
όλους, χαρίζοντάς τους όχι μόνο βραβεία αλλά και 
απεριόριστη φήμη και θαυμασμό.
Η εποχή που το ευρωπαϊκό σινεμά είχε την πρω-
τοκαθεδρία στο φεστιβάλ έχει περάσει ανεπιστρε-
πτί. Τι κι αν ο Φελίνι και ο Σάουρα έχουν το από-
λυτο ρεκόρ συμμετοχών στο διαγωνιστικό τμήμα 
με 11 ταινίες ο καθένας τους. Αν εξαιρέσει κανείς 
τον Πιανίστα του Πολάνσκι, το οποίο ήταν διεθνής 
συμπαραγωγή, και τις ταινίες των βέλγων αδελφών 
Νταρντέν, η Γαλλία έχει να πάρει χρυσό Φοίνικα 
με δική της παραγωγή από το 1987, με το Μορίς 
Πιαλά και το Κάτω από τον ήλιο του Σατανά, ταινία 
που γιουχαΐστηκε θερμά από το συχνά κανιβαλιστι-
κό κοινό των Καννών. 
Στην ίδια μοίρα βρίσκεται και ο ασιατικός κινημα-
τογράφος, ο οποίος εμφανίζεται πια στα βραβεία 
μία φορά κάθε δεκαετία (πιο πρόσφατο επίτευγμα, 
το Grand Prix του Old Boy το 2004).

Ηellas!
Αλίμονο, φεστιβάλ χωρίς Έλληνες γίνεται; Το 1960 
αποβιβάζονται στην Κρουαζέτ τα μπουζούκια του 
Ζαμπέτα και η κινηματογραφική αριστοκρατία 
μαθαίνει συρτάκι με το Ποτέ την Κυριακή. Χάρη 
στην ταινία του Ζυλ Ντασέν, η Μελίνα Μερκούρη 
εκείνη τη χρονιά πήρε το βραβείο γυναικείας ερ-
μηνείας (εξ ημισείας με τη Ζαν Μορό) ενώ δύο 
χρόνια βραβεύεται ο Μιχάλης Κακογιάννης με την 
Ηλέκτρα.
Ο Κώστας Γαβράς και ο Θόδωρος Αγγελόπουλος 
είναι οι δύο Έλληνες με το μεγαλύτερο σουξέ στο 
Φεστιβάλ, έχοντας αποσπάσει διάφορες διακρί-
σεις, μεταξύ των οποίων και ο Χρυσός Φοίνικας.
Ο Κώστας Γαβράς κέρδισε το 1969 το ανεξάρτη-
το βραβείο της Ολομέλειας της επιτροπής για την 
ταινία Ζ. Το 1975 επέστρεψε με το βραβείο σκη-
νοθεσίας για το Section Special, ενώ το 1982 με τον 
Αγνοούμενο μοιράστηκε την πρωτιά με τον Τούρκο 
Γιλμάζ Γκιουνέι για το Δρόμο. 
Το 1984 ο Θόδωρος Αγγελόπουλος κέρδισε τις 
πρώτες του διακρίσεις στις Κάννες με το Ταξίδι 
στα Κύθηρα: βραβείο σεναρίου και βραβείο Fipresci, 
το οποίο μοιράστηκε με τον Βιμ Βέντερς, μεγάλο 
νικητή εκείνης της χρονιάς με το Παρίσι Τέξας.

Επάνω: Ρόμπερτ Μίτσαμ και Σιμόνε Σίλβα.

Δεξιά πάνω: Σαρλότ Ράμπλινγκ.

Δεξιά κάτω: Μπριζίτ Μπαρντό



11111111111111FOCUS�

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Το 1995 κέρδισε το «Μεγάλο Βραβείο των 
Σκηνοθετών», με το Βλέμμα του Οδυσσέα, έχοντας 
απέναντί του τον Κουστουρίτσα με το Underground. 
Ήταν το φαβορί, είχε στην κριτική επιτροπή και τη 
φίλη του Ζαν Μορό αλλά τελικά ο Κουστουρίτσα 
κέρδισε στην τελευταία στροφή. Παροιμιώδης 
ήταν η αίσθηση πίκρας που έβγαλε στον ευχαρι-
στήριο λόγο του, καθώς ήταν προετοιμασμένος 
για το Χρυσό Φοίνικα. Το λαμπερό φύλλο έγινε 
δικό του τρία χρόνια μετά, με το Μια αιωνιότητα 
και μια ημέρα. 

Το φεστιβάλ σε κομμάτια
Το σημερινό πρόσωπο του φεστιβάλ, με τα διά-
φορα βραβεία, τα τμήματά του και τις παράλληλες 
εκδηλώσεις του διαμορφώθηκε σιγά - σιγά. Το 
πρώτο βραβείο που σήμερα είναι το Palm d'Or, ο 
«Χρυσός Φοίνικας», επί περίπου μια δεκαετία, από 
το 1964 έως το 1975 ονομαζόταν Grand Prix. 
Πιο πριν, η κριτική επιτροπή έδινε βραβεία κατά… 
βούληση! Για παράδειγμα, το 1947 η ταινία Antoin 
et Antoinette πήρε βραβείο «ψυχολογικής και ερω-
τικής ταινίας» και το 1956 το Sourires d’ une nuit 
d’ ete του Μπέργκμαν πήρε βραβείο «ποιητικού 
χιούμορ»! Το Grand Prix σήμερα είναι η δεύτε-
ρη την τάξη διάκριση, το «Μεγάλο Βραβείο των 
Σκηνοθετών».
Το 1962 είναι η πρώτη χρονιά που εμφανίζεται 
το τμήμα της «Εβδομάδας Κριτικής» όπου προ-
βάλλονται πιο «καλλιτεχνικές» ταινίες από εκείνες 
του επίσημου διαγωνιστικού και το 1969 κάνει ντε-
μπούτο το «Δεκαπενθήμερο των Σκηνοθετών». 
Το επίσημο μη διαγωνιστικό τμήμα θεσπίστηκε το 
1975 και από το 1978 ονομάζεται, όπως και σήμε-
ρα, «Un certain regard». Σκοπός του η καλύτερη 
προώθηση των ταινιών αφού και μόνο η προβολή 
των ταινιών σ’ αυτό εξασφαλίζει δημοσιότητα κα-
θώς και δυνατότητα διεθνούς διανομής τους.
Το 1979 ο Ζιλ Ζακόμπ καθιερώνει το βραβείο της 
Χρυσής Κάμερας (Camera d’ or) που απονέμεται 
σε σκηνοθέτες που συμμετέχουν με ταινίες τους 
σε όλα τα τμήματα του Φεστιβάλ. Πολλοί νεόκο-
ποι δημιουργοί βρέθηκαν με το βραβείο στα χέρια 
τους και κάποιοι ελάχιστοι αποδείχθηκαν άξιοι των 
προσδοκιών που το συνοδεύουν. Ανάμεσα στους 
τελευταίους ο Τζιμ Τζάρμους που το 1984 βρα-
βεύτηκε για το Stranger than paradise και πρόπερσι 
«τσίμπησε» και το μεγάλο βραβείο Σκηνοθετών με 
το Broken Flowers.
Το νεώτερο τμήμα του Φεστιβάλ είναι το 
"Cinefondation", που πρωτοεμφανίστηκε το 1997. 
Παρουσιάζει ταινίες μικρού μήκους από νέους 
φοιτητές κινηματογραφικών σχολών. 
Σημαντικό μέρος του φεστιβάλ κρατούν ακό-
μα οι συναντήσεις με μεγάλους δημιουργούς 
(masterclass) που καθιερώθηκαν να γίνονται τα 
τελευταία χρόνια αλλά και οι προβολές ταινιών 
με συγκεκριμένη θεματική. Φέτος με αφορμή 

την επέτειο του 60ού φεστιβάλ, θα προβληθούν 
τριάντα τρεις ταινίες μικρού μήκους, με θέμα, 
απλώς την αγάπη των δημιουργών τους για το σι-
νεμά. Ανάμεσά τους, ο Μάικλ Τσιμίνο, ο Ντέιβιντ 
Κρόνενμπεργκ, οι αδελφοί Νταρντέν, ο Αλεχάντρο 
Γκονζάλες Ιναρίτου, ο Λαρς φον Τρίερ, ο Ζανγκ 
Γιμού, ο Βάλτερ Σάλες, ο Ρομάν Πολάνσκι, ο Κεν 
Λόουτς, αλλά και ο Θόδωρος Αγγελόπουλος.
Οι φετινές Κάννες έχουν τρία προγραμματισμένα 
«Ραντεβού» με ισάριθμους σημαντικούς ανθρώ-
πους του κινηματογράφου. Το masterclass σκη-
νοθεσίας θα παραδώσει ο φετινός νικητής του 
βραβείου Οσκαρ Μάρτιν Σκορσέζε. Το αντίστοι-
χο υποκριτικής θα παραδώσει ο Ιταλός ηθοποιός 

Σέρτζιο Καστελίτο, ενώ στο μάθημα μουσικής, 
«καθηγητής» θα είναι ο διπλά βραβευμένος με 
Οσκαρ Χάουαρντ Σορ. Στο masterclass του, παρών 
θα είναι και ο τακτικός συνεργάτης του, Ντέιβιντ 
Κρόνενμπεργκ. Ένα ξεχωριστό αφιέρωμα ετοιμά-
ζεται προς τιμήν του Χένρι Φόντα, με την παρου-
σία της κόρης του, Τζέιν Φόντα.

Επάνω: Ζεράρ Ντεπαρντιέ.

Αριστερά: Μελίνα Μερκούρη και Ζιλ Ντασέν.
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Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΑΚΡΙΑ (2002)
του Τοντ Χέινς 
Η Κάθυ (Τζούλιαν Μουρ) είναι μια κλασική Αμερικανίδα 
νοικοκυρά. Έχει έναν πετυχημένο σύζυγο, χρήματα 
και κοινωνικό status. Όλα στη ζωή της αλλάζουν, όταν 
ανακαλύπτει ότι ο σύζυγός της είναι ομοφυλόφιλος. 
Παράλληλα, παρακολουθούμε τη σχέση της με το μαύρο 
κηπουρό Ρέιμοντ και τις ρατσιστικές αντιδράσεις του κό-
σμου απέναντι σ’ αυτόν. Όλοι οι χαρακτήρες τις ταινίας 
καταπιέζουν και καταπιέζονται, όχι από πρόθεση, αλλά 
για να πραγματοποιήσουν της επιθυμίες τους. Ωστόσο 
ανακαλύπτουν ότι ο Παράδεισος είναι μακριά…

C.R.A.Z.Y (200�)
του Jean- Marc Vallee
Η ταινία μιλάει για την ζωή ενός αγοριού, του Ζακ και 
της οικογένειας του, από το 1960 ως την ενηλικίωση 
του το 1980, μέσα από ένα μουσικό ταξίδι με τραγού-
δια των David Bowie, Rolling Stones, Elvis, Jefferson 
Airplane. Ο Ζακ αφηγείται τη ζωή του και την προ-
σπάθεια της οικογένειάς του ν’ αγγίξει την ευτυχία. 
Απεικονίζει μια ολόκληρη εποχή, την εποχή της αμ-
φισβήτησης, των μικρών και μεγάλων επαναστάσεων, 
των συμβιβασμών και το τέλος της αθωότητας. Στο 
φεστιβάλ κινηματογράφου του Τορόντο αναδείχθηκε 
η καλύτερη ταινία από τον Καναδά. 

TRANSAMERICA (200�) 
του Ντάνκαν Τάκερ 
H Μπρι είναι μια τρανσέξουαλ που ετοιμάζεται να 
κάνει εγχείρηση αλλαγής φύλου. Μέσα από συζη-
τήσεις με τον γιατρό της, συνειδητοποιούμε ότι 
βρίσκεται πλέον κοντά στο μεγάλο βήμα. Κι ενώ 

η μεγάλη αυτή αλλαγή είναι το βασικότερο που 
την απασχολεί, μαθαίνει ότι έχει ένα γιο από μια 
παλαιότερη σχέση ο οποίος είναι πλέον ένας έφη-
βος. Γνωρίζεται μαζί του χωρίς αυτός να ξέρει ότι 
η Μπρι είναι ο πατέρας του. Τι θα γίνει όταν θα 
μάθει την αλήθεια;

ΞENO ΔΕΡΜΑ (200�)
της Αντζελίνα Μακαρόνε
Είναι νέα, όμορφη κι έξυπνη. Και της αρέσουν οι 
γυναίκες. Αυτό σημαίνει ότι στην πατρίδα της, το 
Ιράν, η διερμηνέας Fariba μπορεί να τιμωρηθεί με 
τη θανατική ποινή. Αφού οι αμείλικτοι προασπι-
στές της ηθικής ανακαλύψουν τη λεσβιακή της 
σχέση, η ηρωίδα θα δραπετεύσει με προορισμό τη 
Γερμανία. Η αίτησή της για άσυλο στο αεροδρόμιο 
της Φρανκφούρτης απορρίπτεται κι έπεται η απέ-
λασή της. Ένας ιρανός συγκρατούμενός της αυτο-
κτονεί και η Fariba υιοθετεί την ταυτότητά του. Με 
το όνομα Siamak Mustafai, της χορηγείται προσω-
ρινή άδεια παραμονής στην επαρχία του Σβάμπεν. 
Όμως κι εκεί η ομοφυλοφιλία δεν είναι αποδεκτή 
και τα προβλήματα συνεχίζουν…

ΠΡΟΓΕΥΜΑ ΣΤΟΝ ΠΛΟΥΤΩΝΑ (200�)
του Νηλ Τζόρνταν 
Η μητέρα του παρατάει τον Πάτρικ μέσα σ’ ένα κα-
λάθι στην πόρτα του ιερέα της ενορίας. Μεγαλώνει 
μέσα σε θετή οικογένεια και από μικρός παρουσιά-
ζει μια συμπεριφορά «διαφορετική» από των άλλων 
παιδιών. Θέλει να τον αποκαλούν «ψιψίνα», ντύνεται 
με γυναικεία ρούχα, κάνει την επανάσταση του. Μετά 
από την αποκάλυψη για την πραγματική του μητέρα 

9o Πανόραμα
Ομοφυλοφιλικών Ταινιών
3-9 Mαΐου 2007, ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ
Για σχεδόν δέκα χρόνια κάθε άνοιξη, η 
«Σύμπραξη Κατά της Ομοφυλοφοβίας» μέσα 
από το «Πανόραμα Ομοφυλοφιλικών Ταινιών» 
θέτει όλα εκείνα τα ζητήματα για την ομοφυλο-
φιλία και αμφιφυλοφιλία που μας απασχολούν: 
το ζήτημα του ομοφυλοφιλικού γάμου - συμβί-
ωσης και πώς αυτό προωθείται στην Ελλάδα σε 
σχέση με άλλες χώρες, τον κοινωνικό ρατσισμό 
(αρνητικές διακρίσεις), τα ζητήματα αποκλει-
σμού λόγω σεξουαλικής - ερωτικής συμπερι-
φοράς, το ρόλο της ταυτότητας και άλλα.
Και φέτος προσπαθήσαμε να σας προσφέρου-
με ένα πλούσιο πρόγραμμα, το οποίο, πλαισιω-
μένο από μια έκθεση εικαστικών και θέατρο, να 
συνδυάζει τον κινηματογράφο με άλλες μορφές 
τέχνης, αλλά ανοίξαμε και το διάλογο για θέ-
ματα που ενδιαφέρουν όλους τους ομοφυλό-
φιλους πολίτες, γυναίκες και άνδρες, όπως και 
τρανσεξουαλικούς/-ές, ώστε να μπορέσουμε 
στη συνέχεια να βρούμε κοινούς τρόπους συ-
νεργασίας.
Δεν μένει παρά να ευχαριστήσουμε το 
Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης που 
μας προσφέρει κάθε χρόνο αυτή την ευκαιρία, 
αλλά και το Γερμανικό Ινστιτούτο Goethe που 
μας συμπαρίσταται, κι ελπίζουμε να σας δούμε 
στη σκοτεινή αίθουσα.

Γιώργος Τσιτιρίδης 
Σύμπραξη Κατά της Ομοφυλοφοβίας
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ΟΙ ΤΑΙΝΙΕΣ ΤΟΥ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΟΣ

Transamerica Breakfast on Pluto Far from heaven Brokeback Mountain
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και βλέποντας ότι η μικρή πόλη που μένει δεν τον 
χωράει πια, μετακομίζει στο Λονδίνο και, ντυμέ-
νος γυναίκα, αναζητά «εκείνη» που τον εγκατέλει-
ψε. Η ταινία περικλείει όλα εκείνα τα στοιχεία του 
Νηλ Τζόρνταν, όπως τον γνωρίσαμε μέσα από το 
Μικρό Χασάπη και το Παιχνίδι των Λυγμών.

ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΟΥ BROKEBACK 
MOUNTAIN (200�)
του Άνγκ Λι
Δεν χρειάζονται και πολλές συστάσεις γι’ αυτή 
την ταινία. Βασισμένη στο διήγημα της βραβευ-
μένης με Πούλιτζερ, Άννι Πρου, ήταν η πλέον 

πολυσυζητημένη ταινία του 2005. Απέσπασε 
4 Χρυσές Σφαίρες και ήταν υποψήφια για 8 
Όσκαρ. Η απρόσμενη δυνατή φιλία των δύο νε-
αρών καουμπόι της ταινίας που θα αναπτυχθεί 
και θα φέρει μαζί προβλήματα, χαρές και λύπες 
κατάφερε να γίνει η πλέον πολυσυζητημένη ομο-
φυλοφιλική ταινία, να γεμίσει τις αίθουσες και να 
γίνει εμπορική επιτυχία με ένα θέμα «ταμπού» 
για τους πολλούς: τη σχέση αγάπης, συντροφι-
κότητας και πίστης μεταξύ δύο αντρών.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΒΟΛΩΝ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Πέμπτη 3 Mαΐου
20:30	 TransAmerika του	Duncan	Tucker,	Η.Π.Α,	2005,	103’
23:00	 Το μυστικό του Brokeback Mountain / Brokeback 
Mountain	του	Άνγκ	Λι,	H.Π.Α.,	2005,	134’

Παρασκευή 4 Mαΐου
20:30	 Έναρξη-Χαιρετισμοί
	 Νότης Φόρσος (Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης)
 Γιώργος Τσιτιρίδης (Σύμπραξη Κ.τ.Ο.)
  Karl-Heinz Thalmann (διευθυντής Γερμανικού Ινστιτούτου 

Goethe Θεσσαλονίκης)
 Χορηγοί επικοινωνίας
21:00	 	Ξένο δέρμα / Fremde Haut της	Angelina	Maccarone,	

Γερμανία/Αυστρία,	2005,	97’	(Θα προλογίσει ο διευθυντής του 
Γερμανικού Ινστιτούτου Goethe Θεσσαλονίκης, κ. Karl-Heinz 
Thalmann)

23:00	 C.R.A.Z.Y. του	Jean-Marc	Vallée,	Καναδάς/Γαλλία,	2005,	127’

Σαββάτο 5 Mαΐου
20:00	 	Βιβλιοπαρουσίαση «Οικογένειες από ομόφυλα 

ζευγάρια»:	Νίκος Χατζητρύφων, Θεοφανώ Παπαζήση
 & Συζήτηση: «πολιτικός γάμος ομόφυλων πολιτών»:
	 Οδυσσέας Αναστασόπουλος (Πρόεδρος Σύμπραξης K.τ.Ο.)
 Δημήτρης Τσαμπρούνης (Μέλος της ΟΛΚΕ)
 Μαριαννέλα Κλόκα ( Εκδότρια City Uncovered)

21:00	 	Ο παράδεισος είναι μακριά / Far from Heaven του	Todd	
Haynes,	Η.Π.Α.,	2002,	103’

23:15	 	Θεατρική Παράσταση «Το κορμί» από το Μικρό 
Θέατρο,	αίθουσα	Ολύμπιον

00:30	 	Party έναρξης στο Egli Egla (Ελί Ελά),	Λ.	Βύρωνος	5	
(Διαγώνιος)	με	show	από	τη	Δήμητρα	Παξινού	και	κλήρωση	
ενός	διημέρου	στη	Χαλκιδική	για	2	άτομα.	Τα εισιτήρια 
προβολών της Πέμπτης 3, της Παρασκευής 4 και του Σαββάτου 
5 Μαΐου είναι απαραίτητα για τη συμμετοχή στην κλήρωση.	

Κυριακή 6 Mαΐου
19:30		 	«Προώθηση της αποδοχής της ομοφυλοφιλίας. 

Στόχοι και αναμενόμενα συμπεράσματα 
Προγράμματος Υπ. Ανάπτυξης και Κοινωνικής 
Πολιτικής». Μιλούν: «Σύμπραξη Κ.τ.Ο.»: Οδυσσέας 
Αναστασόπουλος, Γεώργιος Τσιτιρίδης, Νίκος Χατζητρύφων  
& «ΑΝΤΙΓΟΝΗ»: εκπρόσωποι

20:30	 	Breakfast on Pluto / Πρόγευμα στον Πλούτωνα του	
Neal	Jordan,	Ιρλανδία,	2005,	123’	(Θα μιλήσει η Πρόεδρος του 
ΣΑΤΤΕ Χριστίνα Σουλουκίδη)

23:00	 	Ξένο δέρμα / Fremde Haut της	Angelina	Maccarone,	
Γερμανία/Αυστρία,	2005,	97’

Δευτέρα 7 Mαΐου
20:10	 	Αφιέρωμα στην Πάτρα Σεραφειμίδου και στον 

Βαγγέλη Γιαννέλο
20:30	 	Το μυστικό του Brokeback Mountain / Brokeback 

Mountain	του	Άνγκ	Λι,	H.Π.Α.,	2005,	134’
23:00	 	Ο παράδεισος είναι μακριά / Far from Heaven του	Todd	

Haynes,	Η.Π.Α.,	2002,	103’

Τρίτη 8 Mαΐου
20:30	 C.R.A.Z.Y.	του	Jean-Marc	Vallée,	Καναδάς/Γαλλία,	2005,	127’
23:00	 TransAmerika του	Duncan	Tucker,	Η.Π.Α,	2005,	103’

Τετάρτη 9 Mαΐου
20:30	 	Breakfast on Pluto / Πρόγευμα στον Πλούτωνα του	

Neal	Jordan,	Ιρλανδία,	2005,	123’

23:00	 	Playback Θέατρο: Μια διαφορετική θεατρική 
παράσταση, με τη συμμετοχή του κοινού

Καθ όλη την διάρκεια του Πανοράματος, εικαστική έκθεση 
του Κωνσταντίνου Ματσούκα στο φουαγιέ της αίθουσας 

Παύλος Ζάννας.

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
Καθ’ όλη την διάρκεια του Πανοράματος θα πραγμα-
τοποιηθεί έκθεση φωτογραφίας του Κωνσταντίνου 
Ματσούκα στο φουαγιέ της αίθουσας Παύλος Ζάννας.

ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ
“ΤΟ ΚΟΡΜΙ” του Luis Alfaro
«Το Κορμί» του Λουί Αλφάρο παίχτηκε από το «Μικρό 
Θέατρο» με επιτυχία τη θεατρική περίοδο 2005-2006, 
ταξίδεψε στην Κύπρο, παίχτηκε ξανά στη Θεσσαλονίκη 
κι έρχεται τώρα στο Πανόραμα Ομοφυλοφιλικών 
Ταινιών για μια και μοναδική παράσταση. «Το Κορμί» 
δεν έχει ξαναπαρουσιαστεί στην Ελλάδα από άλλο 
θίασο. Πρόκειται για την ιστορία της σχέσης μεταξύ 
μιας μητέρας, πόρνης στο επάγγελμα, και του ομοφυ-
λόφιλου γιου της - καρπός των επαγγελματικών της 
συνευρέσεων - ο οποίος εκπορνεύεται και ο ίδιος και 
είναι φορέας του HIV. Με φόντο το Aids, δύο μονα-
χικοί ταξιδιώτες με αρκετή αίσθηση αυτοσαρκασμού 
διασχίζουν τις τελευταίες τους στιγμές με χιούμορ και 
φαντασία. Τη μετάφραση του έργου έχει κάνει η Αθηνά 
Παραπονιάρη, τη σκηνοθεσία η Έβη Δημητροπούλου, 
τα σκηνικά η Αναστασία Χαρμούση, τα κοστού-
μια ο Γιώργος Παναγιάρης, τη μουσική επιμέλεια ο 
Κοσμάς Εφραιμμίδης και τους φωτισμούς ο Θοδωρής 
Καραπνίτσιος. Τους κεντρικούς ρόλους ερμηνεύουν 
οι: Στέλιος Ανδρονίκου (Πώλυ), Ελισάβετ Σταυρίδου 
(Μαμά) και Ηλέκτρα Γωνιάδου (Τζόκερ).

ΘΕΑΤΡΟ PLAYBACK
Το Θέατρο Playback διαφέρει από την κλασσική μορ-
φή θεάτρου. Δεν υπάρχει κάποιο «θεατρικό έργο» το 
οποίο «παίζεται». Δεν υπάρχουν σκηνικά, δεν υπάρχουν 
κοστούμια. Η παράσταση "Playback" προκύπτει μέσα 
από μία μοναδική συνεργασία του κοινού με τους ηθο-
ποιούς. Μέσα σε μία τελετουργική διαδικασία οι άνθρω-

ποι αφηγούνται γεγονότα ή στιγμές από την προσωπική 
τους ζωή και τα παρακολουθούν να διαδραματίζονται 
άμεσα στη σκηνή από μία ομάδα εκπαιδευμένων ηθο-
ποιών. Ιστορίες που αφορούν το παρελθόν, το παρόν 
ή το μέλλον, ιστορίες πολύ ιδιαίτερες ή πολύ καθημε-
ρινές. Τους συντελεστές της παράστασης αποτελούν 
οι Δερματά Μαρίνα, Ζωγράφου Λία, Λεβέντη Ελένη, 
Παπαμιχαήλ Βικτώρια, Πλουμής Βασίλης, Στοϊμενίδου 
Νατάσα.

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ & ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ
Στο πλαίσιο του 9ου Πανοράματος Ομοφυλοφιλικών 
ταινιών θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση του βιβλίου 
«Οικογένειες από ομόφυλα ζευγάρια» από τους Νίκο 
Χατζητρύφων και Θεοφανώ Παπαζήση. Παράλληλα, 
διοργανώνονται δύο συζητήσεις που αναφέρονται στα 
ακόλουθα θέματα:
«Πολιτικός γάμος ομόφυλων πολιτών», με ομιλητές τους 
Οδυσσέα Αναστασόπουλο (Πρόεδρος Σύμπραξης Κατά 
της Ομοφυλοφιλίας), Δημήτρη Τσαμπρούνη (Μέλος της 
ΟΛΚΕ), Μαριαννέλα Κλόκα (εκδότρια City Uncovered)
«Προώθηση της αποδοχής της ομοφυλοφιλίας. Στόχοι και 
αναμενόμενα συμπεράσματα Προγράμματος Υπ. Ανάπτυξης 
και Κοινωνικής Πολιτικής», με ομιλητές τους Οδυσσέα 
Αναστασόπουλο, Γιώργο Τσιτιρίδη, Νίκο Χατζητρύφων 
(Σύμπραξη κατά της Ομοφυλοφιλίας) κι εκπροσώπους της 
οργάνωσης «Αντιγόνη».

ΠΑΡΤΥ ΕΝΑΡΞΗΣ
Σάββατο 5 Μαΐου, στις 00:30, στο Egli Egla (ΕΛΙ ΕΛΑ), 
Λ. Βύρωνος 5 (Διαγώνιος), με show από τη Δήμητρα 
Παξινού και κλήρωση ενός διημέρου στη Χαλκιδική για 
2 άτομα. Θα κληρωθεί ένας από τους αριθμούς των ει-
σιτηρίων που θα κοπούν τις μέρες Πέμπτη, Παρασκευή 
και Σάββατο. Γι’ αυτό δεν πετάμε το εισιτήριο μας καμιά 
από αυτές τις μέρες.

C.R.A.Z.Y Ξένο δέρμα



«Περιγράφω τη σεξουαλικότητα ως ένα όργανο πολιτικής, 
κοινωνικής και οικονομικής δύναμης. Έχουμε να κάνουμε 
με μια μικρή ομάδα πλούσιων ανθρώπων που πιστεύουν 
πως μπορούν ν’ αγοράσουν τα πάντα. Θέλησα να μάθω 
αν υπάρχει κάτι παραπάνω σ’ αυτή τη συναλλαγή, όπου η 
σάρκα συναντά τη σάρκα». Λοράν Καντέ, σκηνοθέτης 

Το Οχ στο Οχάιο / The Oh in Ohio
του Μπίλι Κεντ. Παίζουν: Ντάνυ Ντε Βίτο, Πάρκερ 
Πόουζι, Πολ Ραντ, Μίσα Μπάρτον, Λάιζα Μινέλι
Η Πρισίλα έχει τα πάντα: επιτυχημένη καριέρα, γο-
ητευτικό σύζυγο, ακριβό αυτοκίνητο, μεγάλο σπίτι. 
Αυτό που της λείπει όμως από τα δέκα χρόνια έγγα-
μου βίου είναι το εξής ένα: ο οργασμός. Στην αρχή 
δεν φαίνεται να την ενοχλεί, μέχρι που πείθεται να 
ψάξει να βρει το «φως» της. Παράλληλα, ο καθηγη-
τής σύζυγός της συνάπτει σχέση με μαθήτρια του και 
η Πρισίλα παίρνει την κατάσταση στα χέρια της…
«Πρόκειται για μια από τις πιο γλυκές, τις πιο έξυπνες σεξο-
κωμωδίες που έχουμε δει». Εφημερίδα «The Boston Globe».

Αυστηρώς ακατάλληλο / Destricted 
των Μαρίνα Αμπράμοβιτς, Μάθιου Μπάρνεϊ, Μάρκο 
Μπραμπίλα, Λάρι Κλαρκ, Γκασπάρ Νοέ, Ρίτσαρντ 
Πρινς, Σαμ Τέιλορ Γουντ. Παίζουν: Άντζελα Στόουν, 
Γιασμίν Μπερν, Ντίλαν Λόρεν, Νάνσι Βι 
Επτά δημιουργοί αναλαμβάνουν να προσεγγίσουν 
τη σχέση πορνογραφίας και τέχνης μέσω ισάριθμων 
φιλμ μικρού μήκους. Οι επιμέρους ταινίες επισημαί-
νουν ότι ο ανθρώπινος ερωτισμός δεν έχει όρια, παρά 
μόνο πολλές εκφάνσεις. Το όλο project είναι τολμηρά 
προκλητικό και χωρίς ίχνος περιορισμού και λογο-
κρισίας, ένα «αυστηρώς ακατάλληλο» σύνολο ταινιών 
που εκφράζουν τη σαρκική επιθυμία και την ακραία 
σεξουαλική έκφραση. Το Destricted αφήνει μια έντονη 
αίσθηση πειραματισμού τόσο αναφορικά με το θέμα 
που πραγματεύεται όσο και την κινηματογράφηση.
Ο Γκασπάρ Νοέ σκηνοθέτησε επίσης την ταινία Μη ανα-
στρέψιμος. Το Destricted προβλήθηκε στο Φεστιβάλ των 
Καννών το 2006. 

Ο άνδρας που μισούσαν οι γυναίκες /  
She hate me
του Σπάικ Λι. Παίζουν: Aντονι Mάκι, Kέρι 
Γουόσινγκτον, Eλεν Mπάρκιν, Mόνικα Mπελούτσι, 
Tζον Tορτούρο, Mπράιαν Nτένεχι
Ο Τζακ, υψηλόβαθμο στέλεχος φαρμακευτι-
κής εταιρείας, απολύεται όταν αποκαλύπτει ένα 
σκάνδαλο και αποφασίζει να πουλήσει το σπέρ-
μα του σε ομοφυλόφιλες γυναίκες που θέλουν 
να τεκνοποιήσουν, με αποτέλεσμα η ζωή του να 
γίνει ξαφνικά πολύπλοκη... Όπως λέει και ο σκη-
νοθέτης της, η ταινία πραγματεύεται το σεξ, την 
απληστία, το χρήμα και την πολιτική, και προκά-
λεσε ποικίλες αντιδράσεις στην Αμερική.
«Η ταινία άρεσε σε όλους όσοι μπορούν να δεχθούν 
μια λεσβία ν’ αποκτά παιδί και μισήθηκε από τις 
λεσβίες που αδυνατούν ν’ αποδεχθούν αυτή την 
πιθανότητα γιατί στα δικά τους μάτια μια αυθεντική 
λεσβία δεν μπορεί να κάνει παιδιά με τη συμβολή 
του πέους αλλά μόνο με τεχνητή γονιμοποίηση». 
Σπάικ Λι, σκηνοθέτης 

Το Κάλεσμα του Νότου / Vers le Sud 
του Λοράν Καντέ. Παίζουν: Σαρλότ Ράμπλινγκ, 
Κάρεν Γιανγκ, Μένοθι Σεζάρ, Λουίζ Πόρταλ 
Στην Αϊτή τη δεκαετία του ‘80, οι τουρίστες 
απολαμβάνουν τις διακοπές τους σ’ έναν πα-
ράδεισο από φοινικόδεντρα, διαμένοντας 
σε πολυτελή παραλιακά ξενοδοχεία.Τρεις 
Βορειοαμερικάνες καταφθάνουν στο νησί επι-
ζητώντας φλερτ, ξεκούραση κι ανάπαυλα από 
τις άχρωμες δουλειές και τους βαρετούς γά-
μους τους. Βρίσκουν όσα επιθυμούν στο πρό-
σωπο του 18χρονου Λέγκμπα, ενός αινιγματι-
κού ντόπιου Άδωνι, η ομορφιά και το πάθος 
του οποίου τις μαγεύουν. Η ταινία παρουσιά-
στηκε στο Διαγωνιστικό Τμήμα του Φεστιβάλ 
Βενετίας 2005 (βραβείο πρωτοεμφανιζόμενου 
ηθοποιού στον Μένοθι Σέζαρ). 

Σεξ, προβλήματα
και σινεμά VII

K
αι αν οι πρώτες ερωτικές ταινίες που έκαναν την εμφάνισή τους στη μεγάλη οθόνη ονο-
μάστηκαν «stag films» κι απευθύνονταν κυρίως στο αντρικό κοινό, σήμερα τα πράγματα 
έχουν αλλάξει ριζικά. Οι σύγχρονες ερωτικές ταινίες γοητεύουν και τους άντρες και τις 
γυναίκες. Ο λόγος; Ίσως γιατί μέσα σ’ αυτές εκφράζονται καλύτερα όλες οι ανθρώπινες 
ανησυχίες. Κι αυτό το Μάιο λοιπόν, είναι στο χέρι σας να αποφασίσετε αν θα ανταπο-
κριθείτε στο ερωτικό Κάλεσμα του Νότου, θα συμπάσχετε με τον Άντρα που μισούσαν οι 
γυναίκες, θα ενωθείτε με Δεσμούς διαζυγίου, θα προβληματιστείτε Μιλώντας για σεξ, θα 

πειραματιστείτε με κάτι Αυστηρώς ακατάλληλο, θα κυλιστείτε σε Απιστίες και τσιγάρα ή θα αναφωνήσετε 
κι εσείς Οχ, όχι όμως στο Οχάιο, αλλά στη Θεσσαλονίκη! 
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της Βαρβάρας Μπασδέκη

Μιλώντας για σεξ

Το κάλεσμα του νότου

Το Οχ στο Οχάιο



Για έβδομη χρονιά, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης σε 
συνεργασία με το Κέντρο Σεξουαλικής και Αναπαραγωγικής Υγείας του 
Α.Π.Θ διοργανώνει το αφιέρωμα «Σεξ, προβλήματα και σινεμά», με ταινίες 
που θα μας ευαισθητοποιήσουν πάνω σ’ ένα θέμα λίγο ή πολύ ταμπού: 
το σεξ, αλλά και ό,τι μπορεί να σχετίζεται μ’ αυτό. Για παράδειγμα, αν και 
κάθε μία από τις ταινίες του αφιερώματος έχει το δικό της ύφος και στυλ, 
όλες καταπιάνονται με θέματα όπως η ανθρώπινη σεξουαλικότητα, τα 
αισθηματικά και σεξουαλικά προβλήματα, η ερωτική επιθυμία, η σχέση 
του έρωτα με το χρήμα ή την εξουσία, το πάθος, η ηδονή. 
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Αυστηρώς ακατάλληλο

Απιστίες και τσιγάρα

Δεσμοί διαζυγίου

Ο άνδρας που μισούσαν οι γυναίκες

Δεσμοί διαζυγίου / The squid and the whale
του Νόα Μπάομπαχ. Παίζουν: Λόρα Λίνεϊ, Άνα 
Πάκουιν, Τζέσι Άϊζενμπεργκ, Όουεν Κλάιν
Η οικογένεια Καρμέλ μπάζει νερά. Ο πατήρ Μπέρ-
ναρντ, κατά φαντασίαν διάσημος συγγραφέας, απο-
φασίζει να χωρίσει τη γυναίκα του Τζόαν. Η Τζόαν 
φλερτάρει τον καθηγητή του τένις, ο Μπέρναρντ κοι-
μάται με τη φοιτήτρια Λίλι, την οποία ποθεί ο γιος 
του Γουόλτ, ενώ υπάρχει και ο άλλος γιος, ο ήσυχος 
Φρανκ, που σκαρώνει ανατρεπτικές κινήσεις στο σχο-
λείο του… Μια γλυκόπικρη κομεντί που αποδομεί 
απολαυστικά τη σύγχρονη αμερικάνικη οικογένεια.
Η ταινία γυρίστηκε μέσα σε μόλις 23 μέρες. Ήταν υπο-
ψήφια για Όσκαρ Σεναρίου και για τρεις Χρυσές Σφαίρες, 
ενώ κέρδισε τα Βραβεία Σεναρίου και Σκηνοθεσίας στο 
Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Σάντανς 2005. 

Απιστίες και τσιγάρα /
Romance and cigarettes
του Τζον Τορτούρο. Παίζουν: Τζέιμς Γκαντολφίνι, 
Σούζαν Σαράντον, Κέιτ Γουίνσλετ, Μέρι Λουίζ Πάρκερ, 
Κρίστοφερ Γουόκεν
Ο Νικ Μέρντερ είναι παντρεμένος, αλλά αυτό δεν 
τον εμποδίζει από το να υποκύψει στη γοητεία της 
όμορφης Τούλα. Ένα τραγικό γύρισμα της τύχης 
όμως θα τον κάνει να συνειδητοποιήσει τις οδύνες 
που έχει προκαλέσει στην οικογένειά του... Οι χαρα-
κτήρες ζουν τις λύπες και τις χαρές τους μέσα από 
τραγούδια και χορούς, σ’ αυτό το εναλλακτικό μιού-
ζικαλ, υποψήφιο για Χρυσό Λέοντα στο Φεστιβάλ 
Βενετίας 2005.

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΖΩΗ: ΜΗΝ ΑΝΑΡΩΤΙΕΣΑΙ. ΡΩΤΗΣΕ.
Η σεξουαλική υγεία, αν και από το 1974 θεωρείται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας δικαίωμα των πολιτών και η προστασία 
της αποτελεί ευθύνη της πολιτείας, τις περισσότερες φορές παρουσιάζεται λανθασμένα στην κοινωνία μας και γι' αυτό τον λόγο 
δυστυχώς παραμένει ταμπού. Και αυτό γιατί οι κατά τ' άλλα ανεπτυγμένες κοινωνίες μας περιβάλλουν και προβάλλουν το SEX 
μονοδιάστατα, ως ηδονή, ή στοχεύοντας περισσότερο στο γενετήσιο ένστικτό μας, παραγνωρίζοντας το θέμα της υγείας. 
Σήμερα γνωρίζουμε πως με τον όρο σεξουαλικές δυσλειτουργίες ονομάζουμε κοινά ιατρικά προβλήματα που μπορεί να 
οφείλονται τόσο σε οργανικούς παράγοντες (σακχαρώδη διαβήτη, αγγειακά προβλήματα) όσο και σε ψυχολογικούς (κατά-
θλιψη, προβλήματα στην σχέση). 
Από την άλλη πλευρά, ο τρόπος ζωής των αναπτυγμένων χωρών έχει δυστυχώς ευνοήσει την εμφάνιση όλο και περισσότερων 
προβλημάτων στη σεξουαλική ζωή των ανθρώπων. Μια προσεκτική διερεύνηση σε επιστημονικό επίπεδο μπορεί να δείξει 
στον καθένα μας πως τα θέματα σεξουαλικής υγείας, και ιδιαίτερα οι σεξουαλικές δυσλειτουργίες αποτελούν ένα μεγάλο 
κοινωνικό πρόβλημα, λόγω της συχνότητάς τους (π.χ. υπολογίζεται πως 1 στις 7 γυναίκες αντιμετωπίζει διαταραχή οργα-
σμού) και των δυσμενέστατων επιπτώσεων στην ποιότητα ζωής τόσο των ατόμων που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα και των 
οικογενειών τους, όσο και του κοινωνικού κι εργασιακού τους περιβάλλοντος. 

Ευρεία κινητοποίηση
Τα παραπάνω οδήγησαν εκ νέου τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO) να χαρακτηρίσει τα σεξουαλικά προβλήματα, 
ως ένα από τα μέγιστα προβλήματα υγείας (major health concern) του δυτικού κόσμου, ενώ σε ευρωπαϊκό επίπεδο την 
τελευταία 10ετία αναπτύχθηκε ένα διακρατικό δίκτυο με σκοπό την κοινή προσπάθεια όλων των υπηρεσιών σεξουαλικής 
υγείας της γηραιάς ηπείρου.  Η χώρα μας από το 1998 διαθέτει το αντίστοιχο κέντρο, που στοχεύει στην έγκαιρη και έγκυρη 
ενημέρωση των πολιτών για όλα αυτά τα μάλλον ευαίσθητα και συναισθηματικά φορτισμένα θέματα. Ειδικότερα, σε μια προ-
σπάθεια ευρύτερης ευαισθητοποίησης, το Κέντρο Σεξουαλικής και Αναπαραγωγικής Υγείας και το Φεστιβάλ Κινηματογράφου 
Θεσσαλονίκης στοχεύουν στο να υπενθυμίσουν στο κοινό, πόσο συχνά είναι τα σεξουαλικά προβλήματα και πως το να 
προσποιούμαστε πως δεν υπάρχουν, σίγουρα δεν μας οδηγεί στη λύση τους! Και όλα αυτά, μέσα από το ετήσιο (έβδομο 
κατά σειρά) κινηματογραφικό αφιέρωμα SEX, προβλήματα και σινεμά. Σας περιμένουμε.

Παράλληλα…
Χορηγός επικοινωνίας του αφιερώματος για φέτος, είναι ο αγαπημένος ραδιοφωνικός σταθμός της Θεσσαλονίκης, Star 
97,1 Fm, με τον οποίο φέτος θα «παίξουμε» για το σεξ και θα μάθουμε πολλά. Στα πλαίσια του αφιερώματος, κάθε χρόνο 
διοργανώνονται παράλληλες εκδηλώσεις. Φέτος, ασχολούμαστε με το τι ξέρουμε για το σεξ και τα προβλήματά του. Οι 
παραγωγοί  ραδιοφώνου του Star 97,1 Fm δοκιμάζουν τις γνώσεις τους για τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία, απέναντι 
στις γνώσεις γνωστών αστέρων - έκπληξη. Με την βοήθεια του κοινού, θα κληθούν ν' απαντήσουν στις ερωτήσεις ενός ηλε-
κτρονικού παιχνιδιού (σαν ένα τηλεπαιχνίδι γνώσεων) που έχουν επιμεληθεί οι επιστήμονες του Κέντρου.
Τέλος, κατά την διάρκεια του αφιερώματος, στην  γκαλερί ΤinT (Χρυσ. Σμύρνης 13, Θεσσαλονίκη), θα παρουσιάζεται η 
δουλειά του Βίκτορ Καρταχένα. Ο Βίκτορ Καρταχένα γεννήθηκε στο Ελ Σαλβαδόρ και ζει στις Η.Π.Α. και μέσα από την 
δουλειά του έχει στόχο να πυροδοτήσει το διάλογο και να θέσει ερωτήματα. Η έκθεση έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αφού ως 
υλικά για τη δουλειά του, ο καλλιτέχνης χρησιμοποιεί οργανικές ύλες, όπως καφέ, χυμό πορτοκαλιού, ζυμάρι κ.α. Η έκθεση 
θα διαρκέσει έως τις 30 Ιουνίου.  

«Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, ένα δράμα πρέπει να έχει 
πλοκή, χαρακτήρες, ήθος, ποίηση, μουσική και χορό. Εγώ 
απλώς προσέθεσα το σεξ». Τζον Τορτούρο, σκηνοθέτης. 

Μιλώντας για σεξ / Speaking of sex 
του Τζον Μακ Νότον. Παίζουν: Τζέιμς Σπέιντερ, Μελόρα 
Γουόλτερς, Τζέι Μορ, Μπιλ Μάρεϊ, Λάρα Φλιν Μπόιλ 
Η Μελίντα και ο Νταν είναι ένα παντρεμένο ζευγάρι 
που αγωνίζεται να λύσει τα αισθηματικά και σεξου-
αλικά του προβλήματα. Ζητούν βοήθεια από τη Δρ. 
Έμιλυ Πέιτζ, μια σύμβουλο γάμου τρις… διαζευγ-
μένη. Αυτή αποφασίζει ότι η Μελίντα πρέπει να δει 
τον δρ. Ρότζερ Κλινκ, ειδικό στην κατάθλιψη. Όταν 
η Μελίντα και ο Ρότζερ έρχονται ιδιαιτέρως… κο-
ντά μέσα σ’ ένα ασανσέρ, η υπόθεση εξελίσσεται σε 
προσωπικές βεντέτες και δικαστικές διαμάχες!
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
ΟΛΥΜΠΙΟΝ, Α’ ΠΡΟΒΟΛΗ
Τη θριαμβεύτρια ταινία των γαλλικών βραβείων 
Cesar 2007 (νικήτρια στις κατηγορίες καλύτερης 
ταινίας, καλύτερου α’ γυναικείου ρόλου, καλύτερης 
φωτογραφίας, καλύτερων κοστουμιών, καλύτερου 
διασκευασμένου σεναρίου) «Λαίδη Τσάτερλι» της 
Πασκάλ Φεράν θα προβάλλει αυτό το μήνα το 
«Ολύμπιον». 
Βασισμένο στο ομώνυμο βιβλίο του D. H. Lawrence 
(1928), το φιλμ αποτελεί το μυθιστορηματικό και 
σαρκικό χρονικό του έρωτα ανάμεσα σε δύο υπάρ-
ξεις που τα πάντα τις χωρίζουν. Στον πύργο των 
Chatterley, η Constance περνάει μέρες γεμάτες 

μονοτονία, φυλακισμένη στα όρια του γάμου της 
και της αίσθησης του καθήκοντος. Την άνοιξη, μέ-
σα στο δάσος του Wragby, γνωρίζει τον Parkin, τον 
επιστάτη του κυνηγιού στην περιοχή. Και από το 
σημείο αυτό αρχίζει η αφήγηση μιας συνάντησης, 
ενός δύσκολου ημερώματος, ενός αργού ξυπνή-
ματος του αισθησιασμού σε εκείνη, μιας μακριάς 
επιστροφής στη ζωή γι’ αυτόν. Ή αλλιώς, πώς ο 
έρωτας ταυτίζεται με την εμπειρία της μεταμόρ-
φωσης. 
Η ελληνική πρεμιέρα του φιλμ έγινε στο πλαίσιο του 
φετινού Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου.

ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ: 
«ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ» 
Για μια ακόμα χρονιά, το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου και 
το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης συ-
νεργάζονται σ' ένα κινηματογραφικό αφιέρωμα που 
αναδεικνύει τη σχέση της λογοτεχνίας με τη μεγάλη 
οθόνη. Η φετινή εκδήλωση, στο πλαίσιο της 4ης 
Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης (17 – 20 
Μαΐου), βρίσκεται σε αντιστοιχία με την κεντρική 
θεματική της διοργάνωσης που είναι το ταξίδι.
Από 18 έως 20 Μαΐου, θα προβληθούν στην αί-
θουσα «Ολύμπιον» τέσσερις ταινίες που πραγ-
ματεύονται, κυριολεκτικά και μεταφορικά, την 

έννοια του ταξιδιού, της περιπλάνησης και της 
συνάντησης με άλλους πολιτισμούς. Πρόκειται για 
τα φιλμ «Ημερολόγια μοτοσικλέτας» του Βάλτερ 
Σάλες, «Το μόνο της ζωής μου ταξίδειον» του 
Λάκη Παπαστάθη (βασισμένο στο ομώνυμο διή-
γημα του Γεωργίου Βιζυηνού), «Ο δρόμος προς τη 
Δύση» του Κυριάκου Κατζουράκη και «Το Μέγαρο 
Γιακουμπιάν» του Μαργουάν Χαμέντ, βασισμένο 
στο ομώνυμο μπεστ – σέλερ του Αιγύπτιου συγ-
γραφέα Αλάα αλ – Ασουάνι, ο οποίος είναι και ένας 
εκ των προσκεκλημένων της φετινής ΔΕΒΘ. Ο συγ-
γραφέας θα βρίσκεται την Παρασκευή 18 Μαΐου 
στο «Ολύμπιον» στις 20.00, όπου θα παρουσιάσει 
το βιβλίο του και θα συζητήσει με το κοινό, πριν 
την προβολή της ταινίας (στις 21.00). 

ΕΚΘΕΣΕΩΝ… ΣΥΝΕΧΕΙΑ
Αν δεν τις είδατε μέχρι τώρα, προλαβαίνετε να κά-
νετε μια στάση στο «Ολύμπιον» για να τις απολαύ-
σετε. Ο λόγος για τις εκθέσεις φωτογραφίας «Best 
of show - The Lucie Awards» (έως 13 Μαΐου) και 
«Το Ανοίκειο» (έως 20 Μαΐου).
Στην πρώτη παρουσιάζονται για πρώτη φορά στη 
Θεσσαλονίκη τα βραβευμένα έργα 42 φωτογρά-
φων απ’ όλο τον κόσμο, με οδηγό τη μπύρα Pilsner 
Urquell, χορηγό του θεσμού IPA (International 
Photography Awards), και σε συνεργασία με το 
Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης. Η έκθεση 
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αναδεικνύει τους μικρούς ήρωες που κρύβονται 
κάθε φορά πίσω από το «μάτι» του φωτογραφικού 
φακού.
Η δεύτερη φέρει την υπογραφή της φωτογραφικής 
ομάδας STEREOSIS κι εντάσσεται στις παράλληλες 
εκδηλώσεις του αφιερώματος «Το ‘Ανοίκειο’ στον 
κινηματογράφο». Περιλαμβάνει φωτογραφίες που 
αναφέρονται στην αίσθηση του μη οικείου, ενός 
χώρου που μπορεί να προκαλεί φόβο και άγχος 
αλλά ταυτόχρονα μπορεί να παραπέμπει και σε πε-
ριοχές του εαυτού μας που συνορεύουν με τη δη-
μιουργικότητα, το παράδοξο και την αβεβαιότητα. 

ΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  ΣΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΒΓΕ
Το Σάββατο 14 Απριλίου,  πραγματοποιήθηκε στο 
Ολύμπιον Galaxia Vacation Club  η τελετή απονομής 
των βραβείων ΕΒΓΕ  - Eλληνικά Βραβεία Γραφιστικής 
& Εικονογράφησης. Για έκτη συνεχή χρονιά οι 

Έλληνες δημιουργοί της Οπτικής Επικοινωνίας 
έδωσαν δυναμικό παρών στην εκδήλωση που συ-
γκεντρώνει και αποτιμά το σύνολο της γραφιστι-
κής και εικονογραφικής παραγωγής της χώρας μας. 
Αισθητή ήταν φέτος η παρουσία του Φεστιβάλ 
Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, καθώς το βραβείο 
στην κατηγορία «Διαφημιστικό Έντυπο» απονεμή-
θηκε στους  Θεσσαλονικείς  Δημήτρη Παπάζογλου 
και Δημήτρη Κολιαδήμα της Designers United, για 
τον σχεδιασμό της κασετίνας που περιείχε πληρο-
φοριακό υλικό για την ταυτότητα, τις δράσεις και 
το πρόγραμμα του φεστιβάλ και η οποία είχε σχε-
διαστεί ειδικά για την προβολή του στο εξωτερικό. 
Η κασετίνα παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο 
περίπτερο του ΦΚΘ στο Φεστιβάλ των Καννών 
το 2006. Το βραβείο απένειμε στους Δημήτρη 
Παπάζογλου και Δημήτρη Κολιαδήμα, ο πρόεδρος 
του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, 
Γιώργος Χωραφάς. Η εταιρεία Designers United 
έλαβε επίσης έπαινο στην κατηγορία «Πολλαπλών 
Εφαρμογών» για τη δουλειά της στο 47ο Φεστιβάλ 
Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης που πραγματο-
ποιήθηκε τον περασμένο Νοέμβριο. 
Mε 430 συμμετέχοντες, οι οποίοι κατέθεσαν περί-
που 2000 έργα, η διοργάνωση των ΕΒΓΕ 2007 κρί-
θηκε ως μία από τις πιο επιτυχημένες στην ιστορία 
τους. Η διοργάνωση του διαγωνισμού γίνεται από 
το περιοδικό +design και έχει την υποστήριξη της 
Ένωσης Γραφιστών Ελλάδας καθώς και του παγκο-
σμίου Συμβουλίου Γραφιστικών Ενώσεων Icograda. 

ΒΙΒΛΙΟ
Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις «Ερωδιός» το 
καινούριο βιβλίο του κριτικού κινηματογράφου 
Αλέξη Δερμεντζόγλου «Ιστορίες από το αμερι-
κάνικο σινεμά Νο2 - Η μεγάλη περιδίνηση». Στις 
117 σελίδες του θα βρείτε 200 φιλμ της περιόδου 
1998 - 2007 από τις ΗΠΑ - μερικά εκ των οποίων 
θα προβληθούν στην Ελλάδα προσεχώς - πλαισιω-
μένα από 80 φωτογραφίες. Την έκδοση προλογίζει 
ο κριτικός κινηματογράφου Γιάννης Ζουμπουλάκης 
ενώ το σχεδιασμό του εξωφύλλου υπογράφει ο art 
director Θανάσης Γεωργίου. Τιμή: 12 ευρώ. 



Οι 
εκδηλώσεις του φεστιβάλ θα ξεκινήσουν στις 18 Μαΐου στο Ολύμπιον με τη 
συναυλία των Port-royal, ενός σημαντικού και πολύ δημοφιλούς ανεξάρτητου 
σχήματος από την Ιταλία, με αφορμή την ταινία του Andrea Dojmi Education 
and protection of our Children #2. Πρόκειται για ένα ντοκιμαντέρ φτιαγμένο έτσι 
ώστε να μην είναι ντοκιμαντέρ, αλλά μια ζωντανή περφόρμανς! Τα θέματα της 
φύσης, της θρησκευτικής εμπειρίας και της ανθρώπινης προόδου περιπλέκονται, 
περιβεβλημένα από μια συνεχή γαλήνη που φτάνει να γίνεται ανησυχαστική.

Η εικονογραφία της ταινίας προκύπτει από μια φαντασιακή ανασύσταση του χωρο-χρόνου της παιδικής 
ηλικίας βασισμένη όχι τόσο στη μνήμη, όσο στην ευαισθησία και σε μια προσπάθεια ανάκτησης της 
καθαρότητας του βλέμματος.
Αυτό που υπάρχει στην πραγματικότητα και αυτό που είναι κρυμμένο ισορροπούν εκεί ακριβώς που όλα 
είναι ξεκάθαρα και ταυτόχρονα εντελώς ακαθόριστα, στο σημείο όπου όλα μπορούν να επιδεικνύονται 
και να βλέπονται μέσα από την παράλογη καθαρότητα της παιδικής αντίληψης για την πραγματικότητα. 
Αυτή η αίσθηση ενισχύεται και από το ίδιο το υλικό των εικόνων που έχουν χρησιμοποιηθεί, αρχικά 
γυρισμένα σε Super 8 και 16 mm.
Η μουσική, φτιαγμένη ειδικά γι’ αυτό το πρότζεκτ από τους Port-royal με αφετηρία το δίσκο τους Flair 
και κάποια tracks που δεν έχουν εκδοθεί, περιπλέκεται, εξυφαίνεται διαρκώς, παραμορφωμένη κι ενι-
σχυμένη, με μαγικές και κινηματογραφικές επιρροές από τον οπτικό κόσμο του Andrea Dojmi.
Ο Andrea Dojmi και οι Port-royal θα παρουσιάσουν ακόμα την 5λεπτη σεκάνς AIM an eagle από το 
εικαστικό πρότζεκτ The distance to the sun του Andrea Dojmi με το κομμάτι Attorney very bad από 
το νέο LP Afraid to dance των Port-royal (εταιρία Resonant). (Επισκεφθείτε τα site: www.aimready.com, 
www.myspace.com/andreadojmi, www.port-royal.it, www.myspace.com/uptheroyals)
Οι εκδηλώσεις θα κλείσουν στις 24 Μαΐου και πάλι στο Ολύμπιον, με την εμφάνιση των βαρκελωνέζων 
DJs Miuk και Freon μαζί με εκπροσώπους της ομάδας Opora από τη Θεσσαλονίκη μέσα στο πλαίσιο 
του πρότζεκτ Los archivos Mayo που θ’ αναπτυχθεί σ’ όλη τη διάρκεια του φεστιβάλ με μια εγκατάσταση 
βίντεο κι ένα πρόγραμμα ταινιών.

Χορεύοντας με τις εικόνες 
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VideoDance2007
18-24 Μαΐου, αίθουσες ΟΛΥΜΠΙΟΝ & ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

της Χριστιάνας Γαλανοπούλου
καλλιτεχνικής διευθύντριας και επιμελήτριας προγράμματος του VideoDance



VIDEODANCE & ΜΠΙΕΝΑΛΕ 
ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Η πρόταση για τη συμμετοχή του VideoDance στην 
1η Biennale Σύγχρονης Τέχνης της Θεσσαλονίκης, 
με θέμα «Ετεροτοπίες», είναι το πρότζεκτ 
Los Archivos Mayo, που η παρουσίασή του στη 
Θεσσαλονίκη θα είναι μια συμπαραγωγή της καλλι-
τεχνικής ομάδας Joystick από τη Βαρκελώνη και της 
ομάδας Opora από τη Θεσσαλονίκη. Η παρουσία-
ση συνίσταται σε μία εγκατάσταση βίντεο και μία 
performance με ηλεκτρονική μουσική και VJing. 
Πριν από μερικά χρόνια οι Joystick ανέλαβαν να ψηφι-
οποιήσουν το αρχείο του κολομβιανού Mario Posada, 
από το Μεντεγίν. Ο Mario Posada, που η οικογένειά 
του τον αποκαλεί Mayo, κινηματογραφούσε με πά-
θος κάθε έκφανση της ζωής τόσο της οικογένειάς 
του (από οικογενειακές στιγμές μέχρι τα ταξίδια τους 
στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ) όσο και της πόλης του, σε 
16mm, από το 1945 μέχρι το 1968. Στο υλικό αυτό, 
κινηματογραφημένο με μια βαθιά προσωπική ματιά, 
αποτυπώνονται τα ίχνη μιας ολόκληρης εποχής και η 
αισθητική ενός αστικού πολιτισμού που φαίνεται να 
είχε κοινές αναφορές σε πολλές χώρες. Αφού ψηφι-
οποίησαν το υλικό επιτόπου, οι Joystick διοργάνωσαν 
μια προβολή 28 ωρών σε συνέχειες στη Βαρκελώνη, 
όπου προσκάλεσαν διάφορες καλλιτεχνικές ομάδες 
κινηματογραφιστών και σκηνοθέτες να δουν το υλι-
κό και να χρησιμοποιήσουν ό,τι θέλουν από αυτό ως 
found footage για να φτιάξουν τις δικές τους ταινίες. 
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Το σύνολο των ταινιών που παρήχθησαν αποτελεί το 
περιεχόμενο ενός DVD-ROM και μιας τιμητικής έκ-
δοσης για τον Mario Posada. 
Οι ταινίες αυτές θα προβάλλονται ως εγκατάσταση 
βίντεο στο χώρο κάτω από το «Δωμάτιο με Θέα» 
στο Ολύμπιον, και οι θεατές θα μπορούν ταυτόχρο-
να να βλέπουν τις ταινίες της επιλογής τους από το 
DVD-ROM σε ατομικές οθόνες. Την τελευταία μέρα 
του φεστιβάλ οι Θεσσαλονικείς Οpora, δημιουργοί 
τριών ταινιών του πρότζεκτ, οι Joystick και ο Miuik 
θα δώσουν συναυλία ηλεκτρονικής μουσικής, προ-
βάλλοντας και ανασυνθέτοντας ταυτόχρονα επιτό-
που οπτικό υλικό από το αρχείο Mayo το οποίο δεν 
έχει χρησιμοποιηθεί για τις ταινίες του DVD-ROM. 
Στο παράλληλο πρότζεκτ Screeners, οι Opora και 
οι Joystick θα προσκαλέσουν στις 24 Μαΐου, πριν 

Το 7o διεθνές φεστιβάλ ταινιών χορού και άλλων 

πειραμάτων VideoDance2007 κάνει και πάλι την εμφάνισή 

του στη Θεσσαλονίκη μ’ ένα πλούσιο πρόγραμμα ταινιών 

γύρω από το χορό και την κίνηση, καθώς και δύο πρωτότυπα 

κινηματογραφικά και μουσικά events που δεν πρέπει με 

κανέναν τρόπο να χάσετε. 
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από τη συναυλία, στο χώρο της εγκατάστασης Los 
Archivos Mayo το κοινό της Θεσσαλονίκης που πα-
θιάζεται με τον κινηματογράφο και τα παλιά του υλι-
κά να φέρει αρχειακό υλικό σε 16mm και σε 8mm ή 
Super 8 και θα γίνει προβολή του. Όσοι θέλουν θα 
μπορούν να κινηματογραφούν το υλικό των προβο-
λών με την ψηφιακή τους κάμερα για να το χρησιμο-
ποιήσουν και να φτιάξουν τις δικές τους ταινίες, που 
οι Joystick θα εκδώσουν αργότερα σε DVD-ROM 
μαζί με τις ταινίες από τις άλλες πόλεις όπου πραγ-
ματοποιούν το πρότζεκτ.

ΤΑΙΝΙΕΣ ΚΑΙ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ

Στο πρόγραμμα των ταινιών που θα προβάλλο-
νται κάθε απόγευμα και βράδυ στην Αίθουσα 

Παύλος Ζάννας, οι φίλοι του 
VideoDance θα έχουν τη χαρά 
να συναντήσουν παλιούς γνώ-
ριμους και ν’ ανακαλύψουν τη 
δουλειά νέων καλλιτεχνών.
Δύο αφιερώματα σε πρωτο-
πόρους του πειραματικού κι-
νηματογράφου έρχονται να 
προστεθούν στη σειρά των 
ανάλογων αφιερωμάτων του 
VideoDance τα προηγούμενα 
χρόνια (Maya Deren, Shirley 
Clarke, Ed Emshwiller): αφιέ-
ρωμα στην Yvonne Rainer και 
στον Teo Hernandez.

➜
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H Yvonne Rainer χορεύτρια, περφόρμερ, χορο-
γράφος, συγγραφέας και κινηματογραφίστρια, εί-
ναι από τις προσωπικότητες που σημάδεψαν την 
καλλιτεχνική αβαν-γκάρντ κοινότητα της Νέας 
Υόρκης στις δεκαετίες του ’60, του ’70 και του ’80. 
Άρχισε να χορογραφεί το 1960. Μαζί με άλλους 
σημαντικούς περφόρμερ και χορογράφους (Steve 
Paxton, Lucinda Childs κ.ά) αποτέλεσαν την περί-
φημη ομάδα της Judson Church, το πρώτο σχήμα 
χορού που πήρε πολιτική θέση απέναντι στα ζη-
τήματα του καιρού τους: τις διαδηλώσεις για τον 
πόλεμο στο Βιετνάμ, τις διεκδικήσεις των φοιτητών 
κατά του Ιμπεριαλισμού στα τέλη της δεκαετίας του 
’60. Συμμετείχε στις αναζητήσεις της ομάδας γύρω 
από την ενσωμάτωση στο χορό των κατακτήσεων 

της εικαστικής σκηνής στο χώρο της περφόρμανς. 
Εξαιρετική περφόρμερ η ίδια, σύντομα άρχισε να 
αναζητά τρόπους να συνδυάσει την αγάπη της για 
την περφόρμανς με την αγάπη της για τον κινημα-
τογράφο. Μετά από 6 ταινίες μικρού μήκους, με 
υλικό από τις παραστάσεις της επεξεργασμένο με 
κινηματογραφικό τρόπο, την κέρδισε τελικά ο κινη-
ματογράφος. Από τις επτά μεγάλου μήκους ταινίες 
της πιο γνωστές είναι οι Film about a Woman Who… 
(1976) και Journey from Berlin/1971(1980).
Θα προβληθούν οι έξι μικρού μήκους ταινίες της 
(1967-1975) που έχουν και την πιο άμεση σχέση με 
το χορό και το σώμα.

Ο Μεξικανός Teo Hernandez, που έζησε το με-
γαλύτερο μέρος της ζωής του στο Παρίσι, θεωρεί-
ται από τους πιο σημαντικούς εκπροσώπους του 
Cinéma Corporel. Κινηματογραφούσε σε Super8 
και 16mm κυρίως με μια γραφή προσωπική και αρ-
κετά ημερολογιακή. Θα προβληθεί η ταινία Nuestra 
Senora de Paris (1981-1982), μια αισθητική περιπλά-
νηση στη Notre Dame του Παρισιού και από τις 
πιο χαρακτηριστικές του ταινίες, καθώς και το, κατά 
πολλούς, αριστούργημά του Salomé (1976).

Τρία ντοκιμαντέρ θα τραβήξουν την προσοχή 
των φίλων του είδους: 
• Les Ballets de ci de là. Το δίωρο ντοκιμαντέρ που 
σκηνοθέτησε ο Alain Platel, ιδρυτής της κολεκτίβας 
Les Ballets C de la B, μιας από τις καθοριστικές πα-
ρουσίες στα πράγματα του σύγχρονου χορού στο 
Βέλγιο. Ο Platel ακολουθεί τους συνεργάτες του 
στις μακρινές χώρες καταγωγής τους αλλά και στις 
προσωπικές τους στιγμές στο Βέλγιο, και αποκα-
λύπτει τους κόσμους που φέρνουν μέσα τους, από 
τους οποίους αντλεί το πλούσιο υλικό του για να 
συνθέσει τις υπέροχες παραστάσεις του. 

• Lucinda Childs. Η μεγάλη κυρία του Αμερικανικού 
μινιμαλιστικού χορού ανοίγεται μπροστά στην κά-
μερα κι εξηγεί πώς εξελίχθηκε ως καλλιτέχνης και 
πώς συνέθεσε τις χορογραφίες που την έκαναν 
διάσημη. Μέλος της Judson Church, μαθήτρια του 
Cunningham, μούσα του Bob Wilson και του Philip 
Glass, αξέχαστος Αινστάιν στο περίφημο Einstein 
on the beach, και μια από τις μεγαλύτερες δασκάλες 
του σύγχρονου χορού σε Ευρώπη και Αμερική, η 
ευγενική Lucinda Childs θα σας μεταδώσει σίγουρα 
την ασίγαστη δίψα της για χορό.

• Josephine Baker: a black diva in a white man’s world. 
Όσα θα θέλατε να μάθετε για τη μεγάλη σταρ του 
χορού και του τραγουδιού και για την πολιτική της 
δράση που σίγουρα θα σας εντυπωσιάσει.

• Here-after: Η νέα 60λεπτη ταινία του Βέλγου Wim 
Vandekeybus δίνει μια χορταστική κινηματογραφική 
εκδοχή της παράστασης Puur. Στη μετα - καταστρο-
φική κοινότητα όπου ο ένας βασανίζει τον άλλο με 

το βάρος των αναμνήσεων, δεσπόζει η φιγούρα της 
Ελληνίδας χορεύτριας Λίντας Καπετανέα στο ρόλο 
της γυναίκας - συμβόλου της μητρότητας.

• Tempus Fugit: χορογραφία του νεαρού χορογρά-
φου Sidi Larbi Cherkaoui που μέσα σε λίγα χρόνια 
κατέκτησε την Ευρώπη με τις ανατρεπτικές γεμάτες 
πολιτική σκέψη και απρόσμενο χιούμορ παραστά-
σεις του, κινηματογραφημένη στην πατρίδα του, το 
Μαρόκο. Η ταινία στοχάζεται πάνω στην εικόνα της 
γυναίκας ως σεξουαλικού συμβόλου, που δεν είναι 
παρά η άλλη όψη του νομίσματος της καταπιεσμέ-
νης και φιμωμένης γυναίκας σε έναν ανδροκρατού-
μενο κόσμο.

ΔΙΑΛΟΓΟΙ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ MIXER
Στους «Διαλόγους», φέτος, ο σερβικής καταγωγής 
Ούγγρος Joseph Nadj, από τις μορφές που καθό-
ρισαν το σύγχρονο χορό στη Γαλλία, ξεδιπλώνει 
τελετουργικά μπροστά στα μάτια μας το εικαστικό 
του αυτοπορτρέτο πάνω σε μια τεράστια μάζα από 
πηλό μαζί με τον εικαστικό Miquel Barcelό στην ται-
νία Paso Doble. Και ανοίγει διάλογο με έναν Κροάτη 
λατόμο που σκαλίζει το βουνό με την αξίνα του και 
χορεύει πάνω στις πέτρες.
Στα προγράμματα με τις ανεξάρτητες πειραματι-
κές ταινίες νέας εσοδείας μας περιμένουν εκπλή-
ξεις, όπως η βελγική ταινία If ever so temporary του 
Frederick Jan Depickere, η ρωσική ταινία 10 αναπνο-
ές, η Aliss22 από το Βέλγιο, το Insyn της Klara Elenius 
από τη Δανία, και πολλές εκπλήξεις από τα Βαλκάνια, 
αλλά και από άλλες απρόσμενες χώρες. Επίσης ένα 
αφιέρωμα στην εφηβεία, μέσα από τα μάτια εφήβων, 
ενηλίκων, αλλά και αιώνιων εφήβων. Τη φετινή συ-
γκομιδή διακρίνει το χιούμορ καθώς πολλές ταινίες 
σατιρίζουν κυρίως θέματα που έχουν γίνει πλέον 
μάστιγες της αισθητικής του δυτικού ανθρώπου σε 
πολλές χώρες, όπως τα reality τηλεπαιχνίδια, και οι 
διαφημίσεις που τον ωθούν στον καταναλωτισμό.
Όπως πάντα Mixer, με νέους και πολλά υποσχό-
μενους δημιουργούς, Best of VideoDance την τε-
λευταία μέρα και, βέβαια, οι Ελληνικές ταινίες με 
παρουσίες από Αθήνα και Θεσσαλονίκη. 

PROJECT/EXCHANGE
Το project|exchange, το πρόγραμμα για την ενί-
σχυση της παραγωγής ταινιών χορού στην Ελλάδα, 
φέτος περηφανεύεται για την πρώτη στερεοσκο-
πική ταινία χορού DOWNLOVE (ναι, θα τη δείτε 
με δίχρωμα γυαλάκια) των Ευριπίδη Λασκαρίδη 
και Μάριου Ηλιάκη, με τους Άρη Σερβετάλη και 
Λίνα Σακκά, αλλά και για μια ταινία του Διονύση 
Τσαφταρίδη με θέμα την απουσία βασισμένη στο 
ποίημα του Καβάφη «Φωνές». Οι δύο ταινίες πραγ-
ματοποιήθηκαν σε συμπαραγωγή με το VideoDance 
- Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.



Τ
ελείωσε η σεζόν, αρχίζει η ώρα των απολογισμών. Κι επειδή και 
οι κρίνοντες κρίνονται, θ’ αρχίσει πάλι το γνωστό παραγοντιλίκι 
του χώρου μας: "Ρε συ, τι ταινίες γούσταρε αυτός; Αυτό από που 
κατέβηκε...;"
Ιδού μια ωραία απάντηση. Από πού κατέβηκα, από πού τελικά 
προερχόμαστε, τι γυρεύουμε εδώ και τι ψάχνουμε από το σινεμά; 

Μα, την ένωσή μας με το χαμένο "άλλο", την επανασυγκόλληση των θραυσμάτων 
του "τσακισμένου" εγώ και τη συμπαντική αρμονία και ισορροπία.
Για το μήνα που διανύουμε, είδα αρκετές ταινίες. Δεν το συζητώ, τα εισιτήρια 
ανήκουν στις τρίτες συνέχειες (Spiderman και Πειρατές της Καραϊβικής). Όσο για 
τις Κάννες, είναι μπροστά μας, κι εξαιρετικοί σκηνοθέτες (πολλοί μάλιστα με 
μεταγραφή) θα συγκρουστούν για το “Χρυσό Φοίνικα”. Ευχάριστο που διαγωνίζεται 
και το Zodiac του Ντέιβιντ Φίντσερ, δεν τα πήγε καλά στην Αμερική, τώρα ίσως κάτι 
κερδίσει.
Να σχολιάσω λίγο τα φιλμ που έρχονται: μου άρεσε το Νεκρό κορίτσι, η σκηνοθέτιδα 
έχει άποψη. Ακολουθεί βέβαια το στιλ Ιναρίτου, που τείνει να γίνει μανιέρα, αλλά 
αποσπά από τα περιστατικά μια εσωτερική δραματική ποιότητα.
Ακόμα, παραπάνω μου άρεσαν οι Δολοφονικές, μοναχικές καρδιές, που στο παρελθόν 
τις είχε κάνει σινεμά ο Μεξικανός Αρτούρο Ριπστάιν. Σωστή δουλειά βάθους, 
αναδεικνύει μια υστερία αλλά και μια πρωτοφανή μοναξιά που σε ολισθαίνει στο 
πουθενά, στην ανυπαρξία. 
Όσο για το Οτοστόπ του τρόμου, ουδεμία σχέση βεβαίως έχει με το καλτ του `80 
από το Ρόμπερτ Χάρμον, αλλά με λίγη συγκατάβαση βλέπεται. Δεν είναι χειρότερο 
από πολλά νεανικά θρίλερ.
Είδα και το 88 λεπτά του Τζον Άβνετ που δεν πήρε ημερομηνία. Θα το δούμε 
κάπου μέσα στο καλοκαίρι. Ο Πατσίνο καλός σ' αυτό το ψυχοπαθολογικό θρίλερ, 
συμπαθής ως αδιάφορη δουλειά, αλλά σε κρατάει γιατί λειτουργεί με προθεσμίες.
Μια και μιλάμε για θρίλερ, είδα και το Premonition (έξοδος 12 Ιουλίου) με τη Σάντρα 
Μπούλοκ, μεταφυσικό, παραψυχολογικό, πολύ σωστό, κοντά στο Don' to look now 
του Ρεγκ και με θραυσματική διαχείριση του χρόνου αλά Αλέν Ρενέ. Είδα ακόμα 
το Hannibal rising (έξοδος 30 Αυγούστου), αντιπαθητική ταινία, γλυκιά η Γκονγκ Λι, 
αλλά... 
Θα μου πείτε, "Καλά, εσύ μόνον θρίλερ και νουάρ βλέπεις;". Βεβαίως, δεν το 
έκρυψα ποτέ πως λατρεύω το είδος και ιδίως το λαϊκό σινεμά, αυτό που έμαθα 
από τον πατέρα μου κι αγαπούσε και ο ίδιος.

ΡΙΞΕ ... ΓΡΗΓΟΡΑ
Και τώρα στα δύσκολα: "Έλα, φίλε, ήλθε η ώρα του αποχαιρετισμού, ρίξε γρήγορα 
10 ταινίες που σου άρεσαν". 
"Τι είναι οι ταινίες, ζάρια ή πασιέντσα;". Η λίστα αλλοιώνεται συνεχώς ανάλογα 
με τις σχέσεις που αναπτύσσουμε με τις εικόνες. Θα πρότεινα όμως ταπεινά τ’ 
ακόλουθα: 
•  Τα φαντάσματα του Γκόγια από το Μίλος Φόρμαν, γιατί δείχνει με το δικό του 

τρόπο το ανείπωτο δράμα της υπνωτισμένης, σύγχρονης Ευρώπης μας.
•  Το δείπνο των δολοφόνων για τον άψογο συνδυασμό στιλ και Σέξπιρ (και φυσικά 

για το σχόλιο για την εξουσία).
• Η πηγή της ζωής. Ταρκοφσκικό σινεμά από Αμερική που το "τσάκισαν". Γιατί; 
•  Η κατάρα του χρυσού λουλουδιού, γιατί ο Ζανγκ Γιμού τα ψάλλει εμμέσως πλην 

σαφώς για το χάος της συνύπαρξης καπιταλισμού και σοσιαλισμού στην πατρίδα 
του.

•  Αζούρ και Ασμάρ για την πανέξυπνη μετατροπή ενός παραμυθιού σε οξύτατη, 
σύγχρονη αλληγορία που "τσούζει".

•  300 (που ήλθαν και πρώτοι σε εισιτήρια με μεγάλη διαφορά) για λόγους που 
εξήγησα σε προηγούμενο τεύχος. Κι ας σταματήσουν να λένε αυτά περί 
φασισμού. Άμα είσαι αλλοτριωμένος, ο φασισμός φταίει για την υποταγή σου;

• Number 23 γιατί άμα είσαι τυφλός, θέλεις να τυφλωθούν και οι άλλοι.
• Κρυφές επιθυμίες επειδή έτσι τρέχει η ζωή.
Σε DVD: Όλοι οι άνθρωποι του βασιλιά, Altered, Η αύρα και εν μέρει και το 
Hollywoodland.
Μια χαρά και πολλά είναι, ενώ ιδίως αρκετά φιλμ κάτι πάνε να ψιθυρίσουν: "Κάποιοι 
σας προδίδουν, κάποιοι σας εξαπατούν". 
Τεντώστε, λοιπόν, τ' αυτιά σας…

του Αλέξη Ν. Δερμεντζόγλου
alex_derm@freemail.gr
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Τεντώστε τ' αυτιά σας…

Η κατάρα του χρυσού λουλουδιού

Zodiac

Tα φαντάσματα του Γκόγια




