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GEORGES CORRAFACE

ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΩΡΑΦΑΣ

President of Thessaloniki International Film Festival

Πρόεδρος του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

I've heard it said :
"The world is in crisis, so who cares about cinema now?”
'"There are so many more important issues to care about:
Wars, fam ine, health, education, pollution, human trafficking...
and the economy! You name it!”
"Who are those absurd people who think the world needs more sto
ries?”
"Don’t we have enough 'stories’ every day in the news?”
“ Who are those absurd people, then, who are always complaining
about insufficient funding for their dream s” ?
“ Who are those absurd people, then, who are going after our tax
money just to tell us stories about our own times and our own
lives?"
“ Who are those absurd people, then, who sacrifice all their time
and energy to bring those dreams to life on film ?”
“ Who are those absurd people, then, who can discuss, for hours on
end, a single shot or an obscure line from a forgotten film?"
And in answer to these questions, we are gathering again in this 50
year old film harbor of the Thessaloniki film festival, all of us “ ab
surd people", filmgoers and filmmakers.
And the'stories we share are not the official stories that one gets in
the news, the statistics, the polls, or even the history books.
Our stories bring up news from the soul.
Our stories help us change perspective time and again, keeping us
morally fit, and psychologically flexible.
Our stories keep our conscience aware and proud.
For us, sharing those stories is the first and most important step to
take before deciding what to do about all the "more important is
sues", not to mention all the lesser issues of our lives.
We are not alone in giving this fundamental need our priority. We
share this belief with all people who hold that freedom of expres
sion is their right.
Long life to the artists of the world. Long life to the dreamers of
tomorrow.
Long Life to cinema now and forever. Long life to the Creek Cinema
and to The Thessaloniki International Film Festival.
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Ακόυσα να λέγεται:
|
1

«Υπάρχει παγκόσμια κρίση, οπότε ποιος νοιάζεται για τον κινηματογράφο σήμερα;»

1

«Υπάρχουν τόσα πιο σημαντικά ζητήματα ν ’ ασχοληθεί κάποιος: Πόλεμοι, πείνα, υγεία, εκπαίδευση, μόλυνση του περιβάλλοντος, εμπόριο
ανθρώπων... και η οικονομία! Απαριθμήστε τα!»

|
>

«Ποιοι είναι αυτοί οι παράλογοι άνθρωποι που πιστεύουν ότι ο κόσμος
χρειάζεται κι άλλες ιστορίες;»
«Δεν έχουμε αρκετές "ιστορίες" κάθε μέρα στις ειδήσεις;»
«Ποιοι είναι αυτοί οι παράλογοι άνθρωποι, λοιπόν, που πάντα παρα
πονιούνται ότι δεν έχουν αρκετούς πόρους για να χρηματοδοτήσουν τα
όνειρα τους;»
«Ποιοι είναι αυτοί οι παράλογοι άνθρωποι, λοιπόν, που κυνηγούν τα
χρήματα από τους φόρους μας, μόνο και μόνο για να μας πουν ιστορί
ες, για τη δική μας εποχή και τη δική μας ζωή;»
«Ποιοι είναι αυτοί οι παράλογοι άνθρωποι, λοιπόν, που ξοδεύουν όλο
το χρόνο και την ενέργειά τους για να ζωντανέψουν αυτά τα όνειρα σε
μια ταινία;»
«Ποιοι είναι αυτοί οι παράλογοι άνθρωποι, λοιπόν, που μπορούν να
συζητούν επί ώρες για μια μόνο λήψη ή ένα διφορούμενο νόημα μιας
ξεχασμένης ταινίας;».
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Για να απαντήσουμε σε αυτές τις ερωτήσεις συγκεντρωνόμαστε, και
πάλι, σε αυτό το πενηντάχρονο λιμάνι του κινηματογράφου της Θεσσα
λονίκης, όλοι εμείς οι «παράλογοι άνθρωποι», οι κινηματογραφόφιλοι
και οι κινηματογραφιστές.
Και οι ιστορίες που μοιραζόμαστε δεν είναι οι επίσημες ιστορίες που
κάποιος διαβάζει στις ειδήσεις, στις στατιστικές, στις δημοσκοπήσεις,
ούτε καν στα βιβλία ιστορίας.
Στις ιστορίες μας αναδεικνύονται οι ειδήσεις της ψυχής.
Οι ιστορίες μάς βοηθούν να αλλάξουμε οπτική γωνία και, ταυτόχρονα,
μας κρατούν ηθικά ακέραιους και ψυχολογικά ευέλικτους.
Οι ιστορίες μας διατηρούν τη συνείδηση μας περήφανη και σε επιφυ
λακή.
Για μας, το να μοιραζόμαστε αυτές τις ιστορίες, είναι το πρώτο και το
πιο σημαντικό βήμα πριν αποφασίσουμε για όλα τα «πιο σημαντικά
ζητήματα», για να μην αναφερθούμε στα ήσσονος σημασίας ζητήματα
της ζωής μας.
Δεν είμαστε οι μόνοι που δίνουμε σε αυτή τη βασική ανάγκη προτεραι
ότητα. Μοιραζόμαστε αυτή την πεποίθηση με όσους πιστεύουν ότι η
ελευθερία της έκφρασης είναι δικαίωμα τους.
Ζήτω οι καλλιτέχνες του κόσμου! Ζήτω οι ονειροπόλοι του αύριο.
Ζήτω ο κινηματογράφος σήμερα και πάντα! Ζήτω ο Ελληνικός Κινημα
τογράφος και το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Οεσσαλονίκης.
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ΔΕΣΠΟΙΝΑ MOYZAKH
Διευθύντρια ίου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

Why Cinema Now?

Ιινεμά σήμερα: γιατί;

In the following pages over one hundred and thirty people involved
in cinema, directors, actors, producers, scriptwriters, cameramen,
cinema critics, give their own answer to the question which,
besides being the main issue in this year's festival, also questions
the very existence of cinema at a time when everything seems so
unpredictable.
A group of cinema people are asked to give an answer and, through
their answers and opinions, to finally give shape to what cinema is
today and to justify the need for cinema in their and in our lives.

|

Περισσότεροι από εκατόν τριάντα άνθρωποι του σινεμά, σκηνοθέτες,
ηθοποιοί, παραγωγοί, σκηνογράφοι, διευθυντές φωτογραφίας, κριτι
κοί δίνουν τη δική τους απάντηση στις σελίδες που ακολουθούν σε ένα
ερώτημα που αποτελεί βασική θεματική του φετινού φεστιβάλ, αλλά
και υπαρξιακό ερώτημα του ίδιου του κινηματογράφου σε μια εποχή
που όλα μοιάζουν ρευστά.
Μια ομάδα κινηματογραφιστών καλούνται να απαντήσουν και να δώ
σουν τελικά σχήμα μέσα από τις απόψεις τους σε αυτό που είναι το σι
νεμά του σήμερα, να περιγράφουν τους δικούς τους λόγους που κάνουν
τον κινηματογράφο αναγκαίο στη ζωή τους και στη ζωή μας.

By putting together their answers, answers which describe in
words something more than ideas and opinions, answers which
tell us why these individuals live, breathe and work in the world of
cinema, we realized that the question we were asking already had
an answer.

Συγκεντρώνοντας τις απαντήσεις τους, απαντήσεις που περιγράφουν
με λέξεις κάτι περισσότερο από ιδέες και απόψεις, απαντήσεις που πε
ριγράφουν το γιατί ζουν, αναπνέουν και δουλεύουν στο σινεμά, αναλογιστήκαμε πως η απάντηση που ζητούσαμε είχε ήδη δοθεί.

The answer was from the start in the very same list of those we
were putting the question to, in the very fact that individuals of
such talent and inspiration, exceptional individuals, wise and
original (and, besides these choice festival friends, thousands more
like them) spring up in the world of cinema enriching it w ith their
thoughts and skills.

Η απάντηση βρισκόταν από την αρχή στην ίδια τη λίστα εκείνων σε
όσους απευθύναμε την ερώτηση, στο γεγονός ότι άνθρωποι τόσο ιδι
οφυείς, εμπνευσμένοι, ξεχωριστοί, σοφοί, πρωτοπόροι (και χιλιάδες
ακόμη πέρα από αυτούς του εκλεκτούς φίλους του φεστιβάλ) συσπει
ρώνονται στο χώρο του σινεμά, τον πλουτίζουν με τη σκέψη και το τα
λέντο τους.

All of them have given an answer that you can read in the pages
of this edition, though in fact it is cinema itself that reveals them
behind their ideas. They are the ones who from the first appearance
of moving pictures transformed cinema into the art of the future
and the ones who continue to keep it always on the front line,
artistically as much as socially.

Η απάντηση για τον καθένα τους βρίσκεται στις γραμμές των κειμένων
που θα διαβάσετε στις επόμενες σελίδες, όμως στην πραγματικότητα
ο ίδιος ο κινηματογράφος φανερώνει τους ανθρώπους πίσω από τις
ιδέες. Αυτούς που από την πρώτη εμφάνιση των κινούμενων εικόνων
μεταμόρφωσαν τον κινηματογράφο στην τέχνη του αύριο κι αυτούς που
εξακολουθούν να τον κρατούν πάντα στην πρωτοπορία, είτε αυτή αφο
ρά στην τέχνη είτε στην ίδια μας την κοινωνία.

Because cinema is nothing without people, nothing without those
who make it and those who watch it, those who work for it; and its
thoughts and images continue to live in the hearts of the people.
This is why cinema must be invented, this is why cinema is neces
sary today and this is why cinema will remain alive in the future,
for as long as there are people.
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DESPINA MOUZAKI
Director of Thessaloniki international Film Festival

Γιατί το σινεμά δεν είναι τίποτα δίχως τους ανθρώπους αυτούς που το
δημιουργούν κι αυτούς που το βλέπουν, όσους δουλεύουν γ ι’ αυτό: οι
σκέψεις και οι εικόνες του συνεχίζουν να ζουν στην καρδιά των θεα
τών.
ΓΓ αυτό το σινεμά ήταν απαραίτητο να εφευρεθεί, γ ι’ αυτό είναι ανα
γκαίο σήμερα και γι' αυτό θα παραμείνει ζωντανό στο μέλλον, όσο
υπάρχουν άνθρωποι.
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HANYABU-ASSAD

ΧΑΝΙ ΑΜΠΟΥ-ΑΙΑΝΤ

Director · P a l e s t i n e

Σκηνοθέτης · Πα λ α ισ τ ί ν η

We’re in a time where images have almost no impact anymore - it’s
the beginning of the bankruptcy of the image. We’re bombarded
by images on a constant basis via all kinds of media, to the point
where it’s almost impossible to really follow or master any kind of
coherent image language. We don’t even know if w e’re replicating
reality in art anymore, or reinventing it, because we are at the peak
of life itself being influenced by the image in an overall unhealthy
way. As a filmmaker, all I can do to find clarity in this chaos is to
reduce it to the essential. Why am I m aking films? Just to survive
and make my mother happy.

Ζούμε σε μια εποχή όπου οι εικόνες δεν έχουν πια καμία επιρροή - εί
ναι η αρχή της χρεοκοπίας της εικόνας. Βομβαρδιζόμαστε από εικόνες,
σε μόνιμη βάση, από όλων των ειδών τα μέσα, σε σημείο που είναι
πλέον αδύνατον πραγματικά να παρακολουθήσει κάποιος ή να κατέ
χει οποιουδήποτε είδους συνεκτική γλώσσα της εικόνας. Δεν ξέρουμε,
καν, πλέον, αν αντιγράφουμε την πραγματικότητα στην τέχνη ή αν την
επινοούμε εκ νέου, γιατί περισσότερο από ποτέ άλλοτε η ζωή επηρεάζε
ται από την εικόνα με έναν, συνολικά, παθολογικό τρόπο. Ως σκηνοθέ
της, αυτό που μπορώ να κάνω, για να αντιμετωπίσω με διαύγεια αυτό
το χάος, είναι να περιοριστώ στην ουσία. Γιατί κάνω ταινίες; Μόνο για
να επιβιώσω και για να κάνω τη μητέρα μου ευτυχισμένη.

u
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Why am 1making films?
Just to survive
and make my mother happy.
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43rd T IFF 2002
International Program

43ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2002
Διεθνές Πρόγραμμα
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PEDRO AGUILERA

ΠΕΔΡΟ ΑΓΚΙΛΕΡΑ

Director ·

Σκηνοθέτης ·

s p a in

This is a necessary question nowadays, probably because its fron
tiers are becoming more and more diffuse, and cinematographic
formats are being redesigned in a radical manner. In reality, before
this question, we should probably ask ourselves: what is cinema? At
present I do not believe that cinema is just films. In fact, I consider
that many films do not have a second of cinema in their footage.
Thinking that cinema is above all an artistic expression, even more
so that it can also be a commercial product or of entertainment,
and that one o f its m ain functions is to bring beauty to the world,
I then believe it is very necessary; not to say, indispensable. In a
world where revolutions have surrendered, I consider the contribu
tion of beauty essential. In the frantic past two centuries, we have
seen social, political, sexual, and lately economical revolutions pass
and fail quickly. We are still aw aiting the most important and fun
dam ental: the spiritual revolution. And maybe it is in the art, thus
the cinema as one of its expressions, no matter what format, one of
the vehicles by which this new revolution w ill arrive.
The cinema should therefore be a reflection of the inner and most
pure human beauty, and a criticism to the destructive use of shadows.
The cinema should live today because it is one of the few means that
brings us to the light.

ις π α ν ια

Αυτή είναι μια απαραίτητη ερώτηση στις μέρες μας, πιθανόν, γιατί οι
ταινίες ταξιδεύουν όλο και περισσότερο πέρα από τα εθνικά τους σύνο
ρα, και οι κινηματογραφικές φόρμες επανασχεδιάζονται με ριζοσπα
στικό τρόπο. Στην πραγματικότητα, πριν από αυτήν την ερώτηση θα
έπρεπε, πιθανότατα, να ρωτήσουμε τους εαυτούς μας: τι είναι ο κινη
ματογράφος; Στην παρούσα στιγμή δεν πιστεύω ότι ο κινηματογράφος
είναι απλώς ταινίες. Μάλιστα θεωρώ ότι σε πολλά έργα δεν υπάρχει
ούτε μια στιγμή κινηματογράφου.
Παρόλο που ο κινηματογράφος είναι πάνω απ’ όλα μια καλλιτεχνική
έκφραση, είναι, όμως, και ένα εμπορικό, ψυχαγωγικό προϊόν, και μια
από τις σημαντικότερες λειτουργίες του, να προσφέρει ομορφιά στον
κόσμο, είναι αναγκαία· για να μην πούμε απαραίτητη. Σε έναν κόσμο
που οι επαναστάσεις κατέληξαν σε συνθηκολόγηση, θεωρώ τη συμβολή
της ομορφιάς ουσιαστική. Στις δυο τελευταίες, ξέφρενες δεκαετίες, εί
δαμε κοινωνικές, πολιτικές, σεξουαλικές, και τελευταία, οικονομικές
επαναστάσεις να αποτυγχάνουν γρήγορα. Περιμένουμε ακόμα την πιο
σημαντική και βασική: την πνευματική επανάσταση. Και ίσως είναι η
τέχνη, άρα ο κινηματογράφος ως μια από τις εκφράσεις της, δεν έχει
σημασία με ποια φόρμα, ένα από τα οχήματα μέσω του οποίου αυτή η
επανάσταση θα ξεκινήσει.
Ο κινηματογράφος θα έπρεπε, λοιπόν, να είναι η αντανάκλαση της
εσωτερικής και πιο αγνής ανθρώπινης ομορφιάς, και μια κριτική στην
ολέθρια χρήση των σκιών. Ο κινηματογράφος πρέπει να υπάρχει σήμε
ρα γιατί είναι ένα από τα λίγα μέσα που μας μεταφέρουν στο φως.
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In a world where revolutions
have surrendered, I consider the
contribution o f beauty essential.

ff

48th TIFF 2007
Tribute Spanish Cinem a / International Competition

480 ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2007
Αφιέρωμα: Ισπανικός Κινηματογράφος / Διεθνές Διαγωνιστικό
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YASMIN AHMAD

ΓΙΑΣΜΙΝ AXMANT

(1958 2009 )

(1958 2009)

Director · M a l a y s i a

Σκηνοθέτις ·

Filmmakers who make a name for themselves, however small, have
a tendency to set their beliefs in stone. They start m aking rules that
say cinema m ust do this and that. To me, the only rules worth fol
lowing are the rules of nature. Any other set of rules are made up by
people who are caught up by self-importance.

Οι σκηνοθέτες που έφτιαξαν ένα όνομα, όσο μικρό κι αν είναι, έχουν
την τάση να παραθέτουν τις γρανιτένιες πεποιθήσεις τους. Αρχίζουν
να φτιάχνουν κανόνες σύμφωνα με τους οποίους ο κινηματογράφος
πρέπει να κάνει αυτό κι εκείνο. Για μένα οι μόνοι κανόνες που αξίζει
ν ’ ακολουθεί κάποιος είναι οι κανόνες που ορίζει η φύση. Όλοι οι άλλοι
κανόνες κατασκευάστηκαν από ανθρώπους που παγιδεύτηκαν στη με
γάλη ιδέα που έχουν για τον εαυτό τους.

In nature, particularly hum an nature, there is a constant struggle
between hate and love, cruelty and compassion. Today, the state of
the world is such, that it leans towards hate and cruelty so much,
and things look set to get worse. The only reason I make films is to
use cinematic wiles, be they old or new, inventive or cliched, to try
and tip the scale the other way.

μ α λ α ις ια

Στη φύση, ειδικότερα στην ανθρώπινη φύση, συναντάμε τη διαρκή
πάλη μεταξύ μίσους και αγάπης, σκληρότητας και συμπόνιας και τα
πράγματα όλο και χειροτερεύουν. Ο μόνος λόγος που κάνω ταινίες είναι
για να χρησιμοποιώ κινηματογραφικά τεχνάσματα, παλιά ή καινούρια,
πρωτότυπα ή κοινότοπα και να προσπαθώ να γείρω την πλάστιγγα προς
τήν άλλη μεριά.
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To me, the only rules worth
following are the rules o f nature.
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FATIH AKIN

ΦΑΤΙΧ AKIN

Filmmaker · G e r m a n y / t u r k e y

Σκηνοθέτης ·

Everything is in motion. The world is changing daily. Snippets of
information chase each other, becoming enmeshed in a chaos.
There is no social equilibrium. Everything is consumed ad infini
tum. Nothing comes to rest except dangerous half-truths.

Όλα βρίσκονται σε κίνηση. Ο κόσμος αλλάζει καθημερινά. Καταιγισμός
πληροφοριών από παντού, που οδηγεί σε χάος. Δεν υπάρχει κοινωνική
ισορροπία. Τα πάντα αναλώνονται διαρκώς. Παντού κυριαρχεί η επι
κίνδυνη ημιμάθεια.

In these unsettled times, the cinema offers collective equilibrium
for our consciousness. The cinema replaces the church, the mosque
and the synagogue. Notional reports or rock-hard realistic docu
mentation offer us reflections. No culture can emerge without re
flection. We have no being without culture. And without being,
we do not exist. No future generation would ever be able to learn of
our existence; it could not learn anything from us; evolution would
come to a standstill.

Σ’ αυτούς τους ανήσυχους καιρούς, ο κινηματογράφος προσφέρει συλ
λογική ισορροπία στη συνείδησή μας. Ο κινηματογράφος υποκαθιστά
την εκκλησία, το τζαμί και τη συναγωγή. Η μυθοπλασία ή η σκληρή και
ρεαλιστική αφήγηση των ντοκιμαντέρ, μας προσφέρουν παραστάσεις.
Χωρίς παραστάσεις, δεν υφίσταται πολιτισμός. Χωρίς πολιτισμό, δεν
υφίσταται ούτε ο άνθρωπος. Άρα δεν υπάρχουμε. Οι μελλοντικές γε
νιές δε θα μάθαιναν για την ύπαρξή μας, δε θα είχαν καμία πληροφο
ρία για μας, η εξέλιξη θα «πάγωνε».

The cinema has always existed: are the cave paintings of prehistory
not the first means of expressing life in light, colour and pictures?
The history of narration led from oral tradition to established scripts
in the theatre of antiquity, right up to the moving pictures the Lu
mière brothers called into being in 1895.

Υπήρχε ανέκαθεν κινηματογράφος: μήπως η ζωγραφική των σπηλαί
ων, δεν ήταν η πρώτη απόπειρα των προϊστορικών ανθρώπων να εκφράσουν τη ζωή με φως, χρώμα και εικόνες; Οι ιστορίες των αφηγητών
πέρασαν από την προφορική μορφή σε μια πιο συγκεκριμένη, γραπτή
μορφή, από την εποχή του αρχαίου θεάτρου μέχρι τις κινούμενες εικό
νες, τις οποίες δημιούργησαν οι αδελφοί Λυμιέρ, το 1895.

It is therefore our task to protect and cultivate the cinema as a spir
itual place. It is,our duty to leave an inheritance behind us, to per
petuate our being.

γ ε ρ μ ά ν ιά

/ τ ο υ ρ κ ια

Επομένως, είναι υποχρέωσή μας να προστατεύουμε και να φροντίζου
με τον κινηματογράφο, ως τόπο πνευματικό. Είναι καθήκον μας να
αφήσουμε πίσω μας κληρονομιά, για τη διαιώνιση της ύπαρξής μας.
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In these unsettled times,
the cinema offers collective
equilibrium for our consciousness.

If

46th/48th TIFF 2005/2007
Balkan Survey

460/ 48ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2005/2007
Ματιές στα Βαλκάνια

17

MICHAEL ALBRIGHT

ΜΑΪΚΛ ΟΛΜΠΡΑΪΤ

Director ·

Σκηνοθέτης ·

u sa

The cinema is an embodied experience. It’s what happens when
a group of people from different walks of life come together with
cameras and press record. It’s civic engagement. And it’s a trip to
the moon. It’s chasing reality and it’s creating it. It’s life unfolding.
And it’s being there w ith a camera to catch it at just the right time.
Or just barely m issing it and starting the chase all over again. It’s
walking through Thessaloniki in the rain w ith Apostólos Karakasis and his students chasing Orchestra Baobab w ith umbrellas. It’s
now. It’s then. It’s tomorrow. It’s Thessaloniki every November.

ηπα

Ο κινηματογράφος είναι μια συμμετοχική εμπειρία. Είναι τι συμβαίνει
όταν μια ομάδα ανθρώπων, με διαφορετικές πορείες ζωής ο καθένας,
συναντιούνται με μηχανές λήψεις και μαγνητόφωνα. Είναι πολιτική δέ
σμευση. Είναι ταξίδι στο φεγγάρι. Είναι το κυνήγι της πραγματικότη
τας και η δημιουργία της. Είναι η ζωή που ξεδιπλώνεται. Και είναι εκεί
με μια κάμερα για να την «αρπάξει» την κατάλληλη στιγμή.Ή να τη χά
σει στο παρά πέντε και ν ’ αρχίσει και πάλι το κυνήγι. Είναι μια βόλτα με
βροχή, διασχίζοντας τη Θεσσαλονίκη με τον Απόστολο Καρακάση και
τους σπουδαστές του, κυνηγώντας την Ορχήστρα Baobab με ομπρέλες.
Είναι σήμερα. Είναι αύριο. Είναι η Θεσσαλονίκη κάθε Νοέμβριο.
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Cinema is what happens when
a group o f people from different
walks o f life come together with
cameras and press record.
n
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Independence Days
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Film Critic &. Programmer NFT ·
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Sight and Sound, Time O ut London L BFI

Κριτικός κινηματογράφου & υπεύθυνος
προγράμματος NFT · μ ε γ . β ρ ε τ α ν ί α
Sight and Sound, Time Out London & BFI

Why the question ‘Why cinema now?’ It’s a perfectly justifiable
question at any time, of course, but is it any more urgent now, in
this year of Thessaloniki’s 50 th anniversary, than it was ten, twen
ty, fifty years ago?
Before attending to that issue, however, we must first ask ourselves
what the question actually means. Presumably, we are to interpret
it as m eaning something like ’Why is cinema important and valueable to us today?’ or ‘Why m ight there still be a need for cinema
after all these years?’

Γιατί το ερώτημα: «Κινηματογράφος σήμερα: γιατί;» Είναι ένα απολύ
τως δικαιολογημένο ερώτημα σε κάθε εποχή, αλλά είναι πιο επείγον
τώρα, αυτή τη χρονιά, στη 50ή επέτειο του φεστιβάλ Θεσσαλονίκης,
απ’ όσο ήταν δέκα, είκοσι, πενήντα χρόνια πριν;
Ωστόσο, πριν παρουσιάσω αυτό το ζήτημα, πρέπει να αναρωτηθούμε
τι σημαίνει αυτό το ερώτημα. Υποθετικά, θα το ερμηνεύσουμε περίπου
έτσι: «Γιατί ο κινηματογράφος είναι σημαντικός και πολύτιμος για μας
σήμερα;» ή «Γιατί μπορεί να υπάρχει ανάγκη για κινηματογράφο, μετά
από τόσα χρόνια;»

My initial response would be, ‘Why not cinema now?’ What has
come along recently that has changed our lives so very much that
cinema m ight no longer be deemed important, or that we m ight
no longer have any need for cinema? Nothing, surely. Just because
we can now watch moving images on televisions, gallery monitors,
laptop machines or mobile phones, that certainly doesn’t in and of
itself invalidate cinema as a medium or art form . Indeed, try watch
ing a Keaton comedy on anything smaller than a decent-sized cin
ema screen, and you’ll m iss out on every subtle nuance expressed
by those magnificently eloquent eyes. The same goes for the faces
filmed in close-up in Dreyer and Bergman movies. It’s not only ex
travagant epic spectacle that loses out by being diminished in scale.
Technology is a tool, and that’s all, whereas cinema is an art, a lan
guage, a form of communication. Would we ask'W hy music now?”
just because iPods exist?

Η αρχική μου απάντηση θα ήταν, «Γιατί όχι κινηματογράφο σήμερα;»
Τι μπορεί να εξελίχθηκε πρόσφατα που άλλαξε τη ζωή μας τόσο πολύ,
ώστε ο κινηματογράφος να μπορεί να μη θεωρείται πλέον σημαντι
κός, ή να μην τον χρειαζόμαστε πια; Τίποτα, φυσικά. Επειδή, τώρα,
μπορούμε να βλέπουμε σινεμά στις οθόνες των τηλεοράσεων, σε «τα
πετσαρίες» από μόνιτορ, σε λάπτοπ ή σε κινητά τηλέφωνα, αυτό σί
γουρα δεν ακυρώνει τον κινηματογράφο, ως μορφή τέχνης. Πράγματι,
προσπαθήστε να δείτε μια κωμωδία του Keaton σε κάτι μικρότερο από
μια αξιοπρεπούς μεγέθους οθόνη κινηματογράφου, και θα σας ξεφύγει
κάθε ανεπαίσθητη απόχρωση εκείνων των υπέροχων, όλο ευγλωττία,
ματιών. Το ίδιο ισχύει για τα κοντινά στις ταινίες του Dreyer και του
Bergman. Δεν είναι μόνο τα εντυπωσιακά επικά θεάματα που χάνουν,
όταν μικρύνει η οθόνη. Η τεχνολογία είναι ένα εργαλείο, αυτό είναι
όλο, ενώ ο κινηματογράφος είναι μια τέχνη, μια γλώσσα, μια μορφή
επικοινωνίας. Θα ρωτούσατε ποτέ, «Μουσική σήμερα: Γιατί;», απλά
και μόνο επειδή υπάρχουν τα iPods ;

But the question 'Why cinema now?’ is not itself invalid; it’s just
that we probably don’t really need that ‘now ’ tacked on the end, be
cause the question is equally valid without a temporal qualifier. We
should perhaps just simply ask ourselves why we need cinema, why
it is valuable and important.

Αλλά το ερώτημα «Κινηματογράφος σήμερα: γιατί;» δεν είναι ακυρω
τικό από μόνο του· πιθανόν δεν χρειαζόμαστε αυτό το «σήμερα» κολλη
μένο στο τέλος, γιατί το ερώτημα είναι εξίσου έγκυρο, δίχως το χρονικό
προσδιορισμό. Θα έπρεπε, ίσως, απλώς ν ’ αναρωτηθούμε, γιατί χρεια
ζόμαστε τον κινηματογράφο, γιατί είναι πολύτιμος και σημαντικός;

And the answers remain much the same now as they did when
Criffith and his contemporaries were developing their filmic syn
tax. Cinema - by which I mean films that are made w ith an eye on
something more than simply making as large a profit as possible provides is w ith a window on to the world. True, that window may
not present us with quite as individually personalised a view as the
windows used by painters, sculptors, poets and novelists, because a
film, even more than a symphony or an opera, is usually the prod
uct of creative collaboration on an industrial scale. So the original
auteur’s vision is almost inevitably compromised - or even, some
times, enriched - in the process of a film ’s making. But that doesn’t
mean we can’t benefit from looking through that window: benefit
by seeing, hearing and thinking about cultures, experiences and
sensibilities often significantly different from our own. This is not
simply a matter of armchair (or cinema-seat) tourism; it’s about

Και η απάντηση παραμένει η ίδια σήμερα, όπως ήταν, όταν ο Criffith
και οι σύγχρονοί του ανέπτυξαν τη γλώσσα του κινηματογράφου. Ο Κι
νηματογράφος -και εννοώ ταινίες που έγιναν με το βλέμμα πάνω σε
κάτι πολύ περισσότερο, από απλώς το, όσο δυνατόν, μεγαλύτερο κέρ
δος- μας εφοδιάζει με ένα παράθυρο στον κόσμο. Είναι αλήθεια ότι
αυτό το παράθυρο μπορεί να μη μας παρουσιάσει με τόσο προσωπι
κή ματιά, όπως συνηθιζόταν από τους ζωγράφους, τους γλύπτες, τους
ποιητές και τους μυθιστοριογράφους, γιατί μια ταινία, περισσότερο
και από μια συμφωνία και μια όπερα, είναι, συνήθως, το αποτέλεσμα
της δημιουργικής συνεργασίας ενός βιομηχανικού, τελικά, προϊόντος.
Έτσι, το αρχικό όραμα του δημιουργού, σχεδόν αναπόφευκτα, συμβι
βάζεται -ή καμιά φορά ακόμα και εμπλουτίζεται- στη διαδικασία της
παραγωγής της ταινίας. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να
επωφεληθούμε κοιτώντας μέσα απ’ το παράθυρο: να επωφεληθούμε
βλέποντας, ακούγοντας και στοχαζόμενοι σχετικά με τους πολιτισμούς.
23
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Technology is a tool, and that's all, whereas cinema is
an art, a language, a form o f communication. Would
we ask "Why music now?" ju st because iPods exist?
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recognising that we are not alone, realising that others may feel
and react to situations in ways we can barely even im agine, and giv
ing proper thought to that difference. It’s important to be reminded
that there is always more than a single point of view involved when
it comes to considering any action, dilemma or challenge.

τις εμπειρίες και τις ευαισθησίες που συχνά διαφέρουν τόσο πολύ από
τους δικούς μας. Δεν πρόκειται απλώς για τουρισμό της πολυθρόνας (ή
της θέσης του κινηματογράφου)· αλλά να αναγνωρίσουμε ότι δεν είμα
στε μόνοι, να αντιληφθούμε ότι κι άλλοι μπορεί να αισθάνονται και ν ’
αντιδρούν σε καταστάσεις, με τρόπους που εμείς ελάχιστα μπορούμε
να φανταστούμε, και να δώσουμε την πρέπουσα σημασία σε αυτή τη
διαφορά. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι εμπλέκονται πάντα πε
ρισσότερες από μια οπτικές γωνίες, όταν πρέπει να υπολογίσουμε μια
πράξη, ένα δίλημμα, μια πρόκληση.

Cood cinema enables us to think and learn and grow. My life
changed dramatically when in my first year at university 1 first saw
Bergman’s Cries and Whispers; it made an until then rather direction
less young m an decide that he wanted film to be, in one way or
another, part of his professional life. Since then, at periodic inter
vals, I’ve been ’moved’ - emotionally, of course, but also, I think,
in other subtler ways - by film artists as diverse as Keaton, Vigo,
Dreyer, Hawks, Ozu, Welles, the two great Rays, Rohmer, Altman,
Herzog, Angelopoulos, Erice, Kiarostami and Terence Davies. And
lest we forget that ‘now ’ in the question, I am still, over three and a
h alf decades after seeing Cries and Whispers, being ‘moved’ by young
er filmmakers like Nicolas Philibert, Abderrahmane Sissako, Nuri
BilgeCeylan, ValeskaCrisebach, C ristiP u iu etal. (C in em a-ifw e’re
still talking about something other than the purely profit-motivat
ed industrial m ainstream - is not in fact in need of reiinvention,
because it is already constantly reinventing itself.) The aforemen
tioned filmmakers, and many others, have taught me a great deal,
not so much about ‘other places’ or ‘other ways of life’ as about my
self. They’ve made my life - and by that I certainly include my ‘inner
life’ - far richer than it m ight otherwise have been. Don’t all of us
who really love cinema feel that way?
That’s why cinema now. And that’s why cinema in the future, too.
Long live cinema!

Ο καλός κινηματογράφος μας παρέχει τη δυνατότητα να σκεφτούμε,
να μάθουμε και ν ’ αναπτυχθούμε. Η ζωή μου άλλαξε εντυπωσιακά
όταν, πρωτοετής στο πανεπιστήμιο, είδα το Κραυγές και Ψίθυροι του
Bergman-ένας, μέχρι τότε, χωρίς προσανατολισμό νεαρός, αποφάσισε
ότι ήθελε ο κινηματογράφος, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, να γίνει μέ
ρος της επαγγελματικής του ζωής. Από τότε, κατά διαστήματα, με πιο
δυσδιάκριτους τρόπους «διακινήθηκα» συναισθηματικά, από δημιουρ
γούς όπως οι Keaton, Vigo, Dreyer, Hawks, Όζου, Welles, Nicholas
Ray, Satyajit Ray, Rohmer, Altman, Herzog, Αγγελόπουλο, Erice,
Κιαροστάμι και Terence Davies. Και για να μην τυχόν ξεχάσουμε εκεί
νο το «σήμερα» της ερώτησης, ακόμα και σήμερα, τρεισήμισι και πλέον
δεκαετίες μετά την εμπειρία μου με το Κραυγές και Ψίθυροι, «διακινούμαι» από νεώτερους κινηματογραφιστές όπως οι Nicolas Philibert, Ab
derrahmane Sissako, Nuri Bilge Ceylan, Valeska Crisebach, Cristi
Puiu κ.ά. (Ο κινηματογράφος -εάν ακόμη μιλάμε για κάτι άλλο από
τον καθαρά εμπορικό, τη βιομηχανία του θεάματος- δεν χρειάζεται εκ
νέου επινόηση, γιατί διαρκώς επινοεί τον εαυτό του). Οι παραπάνω κι
νηματογραφιστές, και πολλοί ακόμα, με δίδαξαν πολλά πράγματα, όχι
τόσο για «άλλους τόπους» ή «για άλλους τρόπους ζωής», όσο για μένα
τον ίδιο. Έκαναν τη ζωή μου -και σε αυτό σίγουρα περιλαμβάνω «την
εσωτερική μου ζωή»- πολύ πιο πλούσια απ’ ό,τι διαφορετικά θα ήταν.
Όλοι μας, όσοι αγαπάμε τον κινηματογράφο, δεν αισθανόμαστε έτσι;
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Γι’ αυτό κινηματογράφος σήμερα. Και γ ι’ αυτό κινηματογράφος στο
μέλλον επίσης. Ζήτω ο κινηματογράφος!
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The Birthplace of a Personal Vision
Letter to a young filmmaker
Let us think out cinema from scratch.
Every filmm aker has to put the question anew.
Nothing is obvious.
Nothing is over.
There are no rules that cannot be overturned.

From the point of view of the signifier, cinematographic language
is heterogeneous. It is made up of various expression-substances:
moving images, letters, voices, music, noise... This led early on to
the idea of using the various elements of expression in counter
point. A dialogue composition. Potentially, polyphony. Through
out the film , the various elements meet, separate, and meet again.
Light and shadow, silence and words, differences between the
movements of the bodies and the movements of the gazes, differ
ences between the expression and the expressed, and above all,
time, internal and external - anything that plays between continu
ity and discontinuity. In the same way that the different elements
of a film can carry out a dialogue, cinema can carry out a dialogue
w ith other types of art. There is no reason to fear them. Cinema is
an open means of expression, w ith vast unexplored areas.

ελλαδα

H γενέθλια γη του προσωπικού βλέμματος:
γράμμα σε νέα κινηματογραφίστρια ή νέο
κινη ματογραφιστή
Ας ξανασκεφτούμε τον κινηματογράφο.
Σε κάθε νέο κινηματογραφιστή τίθεται ξανά το ερώτημα.
Τίποτα δεν είναι αυτονόητο.
Τίποτα δεν είναι τελειωμένο.
Δεν υπάρχουν κανόνες που δεν ανατρέπονται.
ι.
Από την άποψη του σημαίνοντος, η κινηματογραφική γλώσσα είναι
ετερογενής. Συντίθεται από διαφορετικά υλικά έκφρασης: κινούμενη
εικόνα, σημεία γραφής, φωνητικούς ήχους, μουσικούς ήχους, θορύ
βους... Αυτό οδήγησε από νωρίς στη σκέψη της αντίστιξης μεταξύ των
υλικών έκφρασης. Σύνθεση σε διάλογο. Μια εν δυνάμει πολυφωνία. Τα
στοιχεία συντίθενται, διαλύονται, ανασυντίθενται καθόλη τη διάρκεια
του φιλμ. Φως και σκιά, σιωπή και λέξεις, και διαφορές -των κινήσεων
απ’ τα βλέμματα, της εκφοράς από το εκφερόμενο-, και πάνω απ’ όλα
χρόνοι, εσωτερικοί και εξωτερικοί των δυνάμεων που υποφώσκουν οτιδήποτε κάνει παιχνίδι ανάμεσα στο συνεχές και το ασυνεχές. Όπως
τα στοιχεία του φιλμ μπορούν να έχουν διάλογο μεταξύ τους, ο κινη
ματογράφος μπορεί να έχει διάλογο με τις άλλες τέχνες. Δεν έχει λόγο
να τις φοβάται. Είναι ένα μέσο ανοιχτό, με τεράστιες ανεξερεύνητες
περιοχές.
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Film-writing shares a structural likeness w ith the m echanism of
dreams. Firstly, there is a remarkable resemblance between the cin
ema-sign and the dream-sign. Cinema, like dreams, uses images
and sounds in a time sequence. Film -writing presents par excellence
the rebus quality Freud observes in dreams. A spoken utterance can
take the form of an image and an image take the form of words.
Secondly, cinema and dreams are alike in the flexible way they
share to produce m eaning. The prim ary dream-process produces
an ever slipping m eaning, using displacement and condensation;
a procedure that we find in cinema too. Finally, the dream-material
changes through the secondary dream-process into a sort of coher
ent scenario that develops within a time dimension. Here, the com
mon element between dreams and cinema is narration.
As in our dreams, in a film we pile layers of meaning on top of each
other, creating a palimpsest that takes us into the past, the present
and the future, inside and outside.
3While cinema and dream are structurally alike, the art of cinema
also belongs to the in-between area of experience which is directly
linked to children's play. An in-between area of decompression, be
tween inside and outside reality. An interlude from the constant
effort to interrelate. The in-between space becomes the viewer's ex-

2.

Από την άποψη της φιλμικής γραφής, υπάρχει δομική ομοιότητα με το
μηχανισμό του ονείρου. Κατ’ αρχήν, υφίσταται μια εντυπωσιακή ομοι
ότητα κινηματογραφικού και ονειρικού σημείου. Ο κινηματογράφος,
όπως το όνειρο, χρησιμοποιεί εικόνες και ήχους σε χρονική διαδοχή.
Η φιλμική γραφή παρουσιάζει κατεξοχήν την ιδιότητα rebus που ο
Freud παρατηρεί στα όνειρα. Μια λεκτική έκφραση μπορεί να πάρει
μορφή εικόνας και μια εικόνα να πάρει μορφή λέξης. Δεύτερον, ο κι
νηματογράφος και το όνειρο μοιάζουν στον ευέλικτο τρόπο παραγωγής
νοήματος. Η πρωτογενής εργασία του ονείρου παράγει ένα συνεχώς
διολισθαίνον νόημα με τη χρήση της μετάθεσης και της συμπύκνωσης,
πράγμα που εφαρμόζεται και στον κινηματογράφο. Τέλος, το υλικό του
ονείρου μέσω της δευτερογενούς διεργασίας μετατρέπεται σε ένα σχε
τικά λογικό, χρονικά εξελισσόμενο σενάριο. Η ομοιότητα εδώ είναι η
έννοια της αφήγησης.
Όπως στο όνειρο, έτσι και στο κινηματογραφικό έργο, θέτουμε
στρώματα νοημάτων πάνω σε άλλα στρώματα, φτιάχνοντας ένα παλίμ
ψηστο που σχετίζεται με το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον, προς τα
μέσα και προς τα έξω.
3·

Αν ο κινηματογράφος και το όνειρο είναι δομικά συγγενή, ο κινηματο
γράφος ως τέχνη ανήκει στην ενδιάμεση περιοχή της εμπειρίας, που
27

Let us think out cinema from scratch.
Every filmmaker has to put the question anew.
Nothing is obvious.
Nothing is over.
There are no rules that cannot be overturned.

ΕΛ

ANTOINETTA ANCELIDI

ANTOYANETTA ΑΓΓΕΛΙΔΗ

perience, and the creativity of the filmm aker places her inside this
area as an active player. The play requires concentration and absorp
tion. The player offers some dream possibilities, giving subjective
m eaning and feeling to chosen exterior elements. Films are a fasci
nating mixture of subjectivity and objective observation.
Cinema is a collective process w hich, to exist, requires all co-players
to have kept intact their inner sense o f play. After all, it is through
the play that collaboration becomes possible; and it becomes j oy and
responsibility. The collective play may result in a take-off that opens
up to the complex criss-cross riddles of the multiple possibilities its
players have.

βρίσκεται σε άμεση σχέση με το παιχνίδι του μικρού παιδιού. Ενδιά
μεση περιοχή αποσυμπίεσης, ανάμεσα στην εσωτερική και εξωτερική
πραγματικότητα. Περιοχή ανάπαυλας της επίπονης προσπάθειας συσχέτισης. Ο ενδιάμεσος χώρος γίνεται εμπειρία του θεατή, ενώ η δημι
ουργία του κινηματογραφιστή τον εγκαθιστά μέσα σ’ αυτόν το χώρο ως
ενεργό παίκτη. Το παιχνίδι προϋποθέτει συγκέντρωση και απορρόφη
ση. Ο παίκτης βγάζει προς τα έξω ένα δείγμα ονειρικής δυνατότητας,
αποδίδοντας εσωτερικό νόημα και αίσθημα σε επιλεγμένα εξωτερικά
φαινόμενα. Και το έργο είναι μια συναρπαστική πρόσμιξη υποκειμενι
κότητας και αντικειμενικής παρατήρησης.
Ο κινηματογράφος είναι μια διαδικασία συλλογική, που ακριβώς
για να υπάρξει προϋποθέτει από τους συμπαίκτες να έχουν διατηρήσει
αλώβητη την περιοχή του παιχνιδιού. Εξάλλου μέσα από το παιχνίδι γίύεται δυνατή και η ίδια η συνεργασία, που μετατρέπεται σε χαρά και
ευθύνη. Μέσα από το συλλογικό παιχνίδι, το αποτέλεσμα μπορεί να
απογειωθεί, ανοίγοντας προς τα σύνθετα αινίγματα της διασταύρωσης
των πολλαπλών δυνατοτήτων των παικτών του.

4.

So, drink as much culture as you can. Plunge into paintings, music,
old and new film s, books, architecture, poems, urban and country
landscapes. Take hold of unexpected images and chance discus
sions. Keep only what you really love. For that which is called per
sonal voice comprises individual perspective and collective experi
ence, keeping heterogeneity at its core.
This play requires excavations and knowledge; and it definitely re
quires personal involvement and action closely linked to theory. A
theory in practice where a posteriori becomes a priori. Work on forms,
language, im age, dramaturgy and the great mysteries of tim ing.
Use limitations as a springboard and change disadvantages to ad
vantages. With passion, devotion and self-discipline. Experiment;
for life is too short to submit oneself to the obvious. The aim is to
conceive the inconceivable, the unthinkable you sense out there;
to change the known into something unheard-of, finding the
freedoms and at the same time the commitments of your own per
sonal way of looking at things. For birthplace is not where we were
bom. Birthplace is where we discover and accept our own personal
vision.
Because always, and more so at a time of cm cial political issues,
self-authenticity constitutes a political act.

46th TIFF 2005
International Competition Jury / Retrospective

4·

Γι’ αυτό ρούφηξε όσο πολιτισμό μπορείς. Κολύμπα μέσα σε πίνακες,
μουσική, παλιά και νέα φιλμ, βιβλία, αρχιτεκτονική, ποιήματα, τοπία
φύσης και πόλης. Άρπαξε απρόβλεπτες εικόνες και τυχαίες συζητήσεις.
Και κράτα μόνο ό,τι αγαπάς βαθιά. Γιατί αυτό που λέγεται προσωπι
κή φωνή ενσωματώνει ταυτόχρονα ατομική προοπτική και συλλογική
εμπειρία, φέροντας μέσα στον πυρήνα της την ετερότητα.
Το παιχνίδι αυτό απαιτεί ανασκαφές και γνώσεις, ή ανασκαφή και
γνώση, και πάντως προσωπική εμπλοκή και πράξη σφικτά δεμένη με
τη θεωρία. Πρόκειται για μια έμπρακτη θεωρία, που εκ των υστέρων
μετατρέπεται σε εκ των προτέρων. Με δουλειά πάνω στις μορφές,
τη γλώσσα, την εικόνα, τη δραματουργία, τα φοβερά μυστήρια του
tim ing. Να χειριστείς τους περιορισμούς ως εφαλτήριο, μετατρέποντας τα μειονεκτήματα σε πλεονεκτήματα. Με πάθος, αφοσίωση και
εσωτερική πειθαρχία. Να πειραματίζεσαι, γιατί η ζωή είναι πολύ μικρή
για να υποταχτείς στο αυτονόητο. Στόχος να συλλάβεις το ασύλληπτο,
το αδιανόητο που διαισθάνεσαι, να μετατρέψεις το γνωστό σε πρωτοείδωτο, πλησιάζοντας ταυτόχρονα τις ελευθερίες και τις δεσμεύσεις του
προσωπικού σου βλέμματος. Γιατί γενέθλια γη δεν είναι ο τόπος που
γεννηθήκαμε. Γενέθλια γη είναι το πεδίο ανακάλυψης και αποδοχής
του προσωπικού μας βλέμματος.
Γιατί πάντοτε, κι ακόμα περισσότερο σε μια εποχή με έντονα πολι
τικά ζητούμενα, το αυθεντικό συνιστά πολιτική πράξη.
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ΘΟΔΩΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

THEO ANCELOPOULOS
D ir e c to r ·

1-“

GREECE

Σκηνοθέτης · ελλαδα

A strange question. “ Cinema now. Why?” I never thought about it
in all these years, and it is m any a year now that 1 have been scruti
nizing my images.

Παράξενη ερώτηση. «Κινηματογράφος σήμερα: γιατί;» Ποτέ δεν σκέφτηκα όλα αυτά τα χρόνια, και είναι πολλά πια που αναζητώ τις εικό
νες μου, να διερωτηθώ.

Besides, I don’t know i f anything has changed since the first im age,
the first look, was printed on celluloid.

Έπειτα δεν ξέρω αν έχει κάτι αλλάξει από τότε που αποτυπώθηκε η
πρώτη εικόνα, το πρώτο βλέμμα σε σελιλόιντ.

Cinema still rem ains, despite its distortions and its commercializa
tion, one of the ways to read the world.

Ο κινηματογράφος παραμένει ακόμα σήμερα, παρά τις διαστρεβλώσεις
και τους εμπόρους, ένας από τους τρόπους ανάγνωσης του κόσμου.

But it is necessary every time to pray to innocence, to magic, to the
revelation inherent to a first gaze. As Renoir said, to invent every
thing from scratch.

Μόνο που κάθε φορά θα πρέπει να προσεύχεται κανείς στην αθωότητα,
στη μαγεία, στοόραματου πρώτου βλέμματος. Όπως είπε και ο Ρενουάρ
να επινοεί τα πάντα από την αρχή.
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ANGELIKI ANTONIOU

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Director · Greece

Σκηνοθέτης · ελλαδα

When I am feeling down I tend to think that cinema is becoming a
museum piece... globalisation, the net, the handiness of DVDs, the
hypnotic quality of TV have changed the public’s approach to cin
ema. Many refuse to spend money on a ticket and prefer to watch
their DVD film s, comfortably sitting at home, eating and pressing
on the Pause button to answer the phone.

Όταν με πιάνει απαισιοδοξία σκέφτομαι ότι ο κινηματογράφος τείνει
να γίνει μουσειακό είδος... Η παγκοσμιοποίηση, το διαδίκτυο, η ευκο
λία του ο ν ϋ , το υπνωτικό χαπάκι της τηλεόρασης, έχουν αλλάξει τον
τρόπο που το κοινό αντιμετωπίζει το σινεμά. Πολλοί αρνούνται να πλη
ρώσουν εισιτήριο, προτιμούν να βλέπουν ταινίες στο ϋ ν ο , καθισμένοι
στον καναπέ τους, κόβοντας κρεμμύδια, τρώγοντας, πατώντας στοπ
για να απαντήσουν στο τηλέφωνο.

When I recover my high spirits, I think that digital technology pro
vides an increasing number of filmmakers w ith greater freedom,
they won’t need to worry anymore about the various swords of Da
mocles hanging over their heads: producers, governments, censor
ship, limitations and general financial pressure. This process has
given life to some rarely precious films.
When I find m yself sitting in a dark movie theatre watching a good
film 1 forget all about this. I am convinced at such moments that the
wonderful complicity I share w ith the screen and the other viewers
is a promise of immortality.

Όταν ξαναγίνομαι αισιόδοξη, σκέφτομαι ότι με τη νέα ψηφιακή τεχνο
λογία όλο και περισσότεροι σκηνοθέτες τολμούν να κάνουν την ταινία
τους με ελευθερία, χωρίς να έχουν πάνω από το κεφάλι τους, δαμόκλεια σπαθιά: παραγωγούς, κράτος, λογοκρισία, περιορισμούς και πι
έσεις για οικονομική απόσβεση. Μέσα από αυτή τη διαδικασία προκύ
πτουν πολύτιμα κινηματογραφικά διαμάντια.
Όταν βρίσκομαι στη σκοτεινή αίθουσα παρακολουθώντας μια ωραία
ταινία ξεχνάω όλα τα παραπάνω. Τότε είμαι σίγουρη ότι αυτή η υπέρο
χη συνωμοσία της μεγάλης οθόνης με μένα και τους υπόλοιπους θεατές
υπόσχεται αθανασία.

A radical suggestion regarding cinema? As w ith other types of art,
every filmm aker finds his own personal way and manner to narrate
a story: wonderfully well, well enough, moderately well or badly.
Let’s not fool ourselves: each innovation in cinema w ill inevitably
become stale w ith the passing of time (including the famous Dog
ma).

Ριζοσπαστική πρόταση για τον κινηματογράφο; Όπως και σε άλλες τέ
χνες, ο κάθε σκηνοθέτης βρίσκει τον προσωπικό του τρόπο και δρόμο
για να διηγηθεί μια ιστορία υπέροχα, καλά, μέτρια ή κακά. Ας μη γε
λιόμαστε: Κάθε κινηματογραφική καινοτομία ύστερα από κάποιο χρο
νικό διάστημα παλιώνει (ακόμη και το περίφημο Δόγμα).

Why cinema now? More than ever it has become a refuge for people
who thirst for life. People who have not yet fallen prey to the stul
tification brought about by the steamrolling swine flu’, television,
advertising and globalising TV sub-culture. Cinema was, is and will
continue to be a fabulous trip with brilliant, demanding accomplices
at bargain price.

Το σινεμά σήμερα: γιατί; Είναι περισσότερο από ποτέ το καταφύγιο αν
θρώπων με ζωντανό κύτταρο. Ανθρώπων που δεν τους έχει ακόμη απο
βλακώσει, ισοπεδώσει και ναρκώσει ο ιός της γρίπης των χοίρων, της
τηλεόρασης, της διαφήμισης και της παγκοσμιοποιημένης τηλεοπτικής
υποκουλτούρας.Ήταν, είναι και θα είναι ένα συναρπαστικό ταξίδι ευ
φυών, απαιτητικών συνωμοτών σε τιμή ευκαιρίας.
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KUTLUC ATAMAN

ΚΟΥΤΛΟΥΓΚ ATAMAN

Director · turkey

Σκηνοθέτης · toypkia

Our world gets smaller by the day and we seem to be growing even
stranger to each other. Our world is no longer that of distant worlds
w ith exotic tales of exotic lands. It is now a village w ith a growing
urgent need for us to better understand and know each other, and
to unite in our pride and respect for our common creation of human
civilization; a civilization which clearly transcends the archaic and
dysfunctional notions of the past, namely the notions of geography,
religion and national background. There is only one world now and
it is created everyday by our common hum an civilization. Cinema is
the art form that helped build this civilization, and it w ill continue
to do so. After all, we can never get to know and understand each
other if we cannot share our stories. Cinema is that magic lantern
that contains our stories, our contemporary values and our modem
mythologies. It is the most effective universal tool that we humans
have invented in order to build our common civilization. It is here
to entertain but also to teach us and unite us.

Ο κόσμος μικραίνει μέρα με τη μέρα και εμείς φαίνεται ότι αποξενω
νόμαστε όλο και πιο πολύ. Ο κόσμος μας δεν είναι πια εκείνος των μα
κρινών κόσμων με τα εξωτικά παραμύθια για άγνωστους τόπους. Τώρα
είναι ένα χωριό, με αυξανόμενη την έκτακτη ανάγκη να κατανοήσουμε
καλύτερα και να γνωρίσουμε ο ένας τον άλλο και να μας ενώνει η υπε
ρηφάνεια και ο σεβασμός για την κοινή μας δημιουργία, τον ανθρώπινο
πολιτισμό- έναν πολιτισμό που υπερβαίνει τις αρχαϊκές και δυσλειτουργικές ιδέες του παρελθόντος, συγκεκριμένα της γεωγραφίας, της θρη
σκείας και της εθνικής ιστορίας. Υπάρχει ένας μόνο κόσμος τώρα, και
δημιουργείται, κάθε μέρα, με τον κοινό μας ανθρώπινο πολιτισμό. Ο
κινηματογράφος είναι η τέχνη που βοηθάει να χτιστεί αυτός ο πολιτι
σμός και θα συνεχίσει να το κάνει. Άλλωστε δεν μπορούμε ποτέ να γνω
ρίσουμε και να καταλάβουμε ο ένας τον άλλο, αν δεν μπορούμε να μοι
ραστούμε τις ιστορίες μας. Ο κινηματογράφος είναι το μαγικό φανάρι
που φωτίζει τις ιστορίες μας, τις σύγχρονες αξίες μας και τις μοντέρνες
μυθολογίες μας. Είναι το πιο αποτελεσματικό εργαλείο που οι άνθρω
ποι επινοήσαμε ώστε να χτίσουμε τον κοινό πολιτισμό μας. Υπάρχει για
να μας ψυχαγωγεί αλλά και για να μας διδάσκει και να μας ενώνει.
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DIMITRIS ATHANITIS

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΘΑΝΙΤΗΣ

Director · GREECE

Σκηνοθέτης ■ελλαδα

Escaping the steamroller of globalisation, cinema remains the last
journey. By destabilizing the often invisible clichés that overwhelm
us, cinema embodies art against convention.

Σήμερα που η παγκοσμιοποίηση ενοποιεί τον κόσμο ισοπεδωτικά, το
σινεμά είναι το τελευταίο μεγάλο ταξίδι. Υποσκάπτοντας τα κλισέ που
μας κατακλύζουν, συχνά αθέατα, το σινεμά είναι η τέχνη κόντρα στη
σύμβαση.

I believe in a cinema w ith a new look, w ith its own character and
ideas. A cinema that leads one to rediscover the world. To make us
find a new way of looking at the world.
We are celebrating the 50th anniversary of the Thessaloniki Festival,
an important event: festivals such as this one are vitally important
for the screening of a different kind of cinema. A restless cinema,
every time bent on starting out w ith a new look. A cinema that, in
every one of its film s, ponders about itself, experiences new m eans,
defines anew its relation to the rest of the world.

Πιστεύω σ’ ένα σινεμά που έχει μια καινούργια ματιά, που έχει άποψη
και ιδιαιτερότητα.Ένα σινεμά που οδηγεί στην επανανακάλυψη του κό
σμου. Στην επανανακάλυψη της ματιάς μας πάνω στον κόσμο.
Γιορτάζουμε τα 50 χρόνια του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης κι αυτό είναι
σημαντικό, γιατί τα φεστιβάλ, όπως αυτό της Θεσσαλονίκης, είναι
χώροι ζωτικής σημασίας για την προβολή ενός κινηματογράφου δια
φορετικού. Ενός κινηματογράφου ανήσυχου, που επιμένει να ξεκινά
κάθε φορά με παρθένο βλέμμα. Ενός κινηματογράφου που στοχάζεται,
μέσα από κάθε ταινία, πάνω στον ίδιο τον εαυτό του, ψάχνοντας από
την αρχή τα μέσα του, τη σχέση του με τον κόσμο.
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Ά story should have a beginning, a middle, and an end... but not necessarily in that

«Μια ιστορία πρέπει να έχει αρχή, μέση και ι έλος... αλλά όχι απαραίτητα με αυτήν

order."

τη σειρά».
J e a n -L u c C o d a rd

Ζαν-Λυκ Γκοντάρ

A balcony at night. A man sharpens a razor blade. He observes a
small cloud moving towards the full moon. Then the head of a girl
comes into view, her eyes wide open. The cloud now moves across
the moon. The razor blade slices open the girl’s eye.

Ένας εξώστης τη νύχτα. Ένας άντρας ακονίζει μια λεπίδα ξυραφιού.
Παρατηρεί ένα μικρό σύννεφο να κινείται προς την πανσέληνο. Μετά
παρουσιάζεται το κεφάλι ενός κοριτσιού, τα μάτια του ορθάνοιχτα. Η
λεπίδα κόβει το μάτι του κοριτσιού.

Thus begins Un Chien Andalou (An Andalusian Dog) and the film career
of Luis Buñuel. It is one of the most startling images in any film,
and still retains the power to shock over 70 years later. Made un
der the influence of Andre Breton’s Surrealist M anifesto (1924) and co
conceived w ith the artist Salvador Dali, its series of unconnected
incidents was intended to follow the logic of a dream.

Έτσι ξεκινά ο Ανδαλουσιανόε Σκύλος και η κινηματογραφική καριέρα του
Λουίς Μπουνιουέλ. Είναι μία από τις πιο αναπάντεχες εικόνες στον κι
νηματογράφο και ακόμα και σήμερα, εβδομήντα χρόνια μετά, έχει τη
δύναμη να προκαλεί σοκ. Επηρεασμένη από το Μανιφέστο του Σουρεαλι
σμού (1924) του Αντρέ Μπρετόν και επινοημένη σε συνεργασία με τον
καλλιτέχνη Σαλβατόρ Νταλί, η σειρά με τα ασύνδετα συμβάντα σκοπό
είχε να ακολουθήσει τη λογική του ονείρου.

Un Chien Andalou was one of many avant-garde classics of the first
part of the 20th century, most of them drawing from the other arts
but retaining the specificity of cinema. It should be remembered
that the birth and growth of cinema was almost immediately paral
lel to the birth and growth of modernism in the other arts. Film is
generally at its best when it recognises its roots in modernism i.e.
when it rejects conventional notions of realism , disengages from
bourgeois values, and questions the primacy of narration.
From the beginning of cinema, film artists working in the new me
dium understood that its strength was not in straight narrative,
something literature or the theatre could do better. While com
mercial cinema, especially Hollywood, continued w ith the conven
tions of 19th century literature and theatre by producing illustrated
novels and ''opened-out" plays, modernists looked towards non
narrative film form or considered narrative as secondary to style.
They disturbed the accepted continuity of chronological develop
ment and attempted new ways of tracing the flow of characters’
thoughts, replaced logical exposition w ith collages of fragm entary
images, complex allusions and multiple point of view. They resisted
the commercial film in favour of "art cinema" to equal the other arts
in seriousness and depth.
Sergei Eisenstein, who wanted to film James Joyce’s Ulysses, theo
rised and demonstrated his "montage of attractions", one of colli
sion, conflict and contrast, with the emphasis on a dynamic ju x
taposition of individual shots that forces the audience to come to
conclusions about the interplay of images while they are also emo
tionally and psychologically affected. Eisenstein, whose dynamic
montage reached its apogee w ith October (1928), believed, quoting
Karl Marx, that’the bourgeoisie created the world in its own image.
Comrades, we must destroy that im age’, a credo Jean-Luc Codard
echoed and practiced 40 years later.
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Ο Ανδαλουσιανός Σκύλος ήταν μια από τις πολλές πρωτοποριακές κλα
σικές ταινίες του πρώτου μισού του 2θού αιώνα που οι περισσότερες
αντλούσαν την έμπνευση τους από τις άλλες τέχνες αλλά τόνιζαν την
ιδιαιτερότητα του κινηματογράφου. Θα πρέπει να θυμίσουμε ότι η γέν
νηση και η ανάπτυξη του κινηματογράφου ήταν σχεδόν παράλληλη με
τη γέννηση και την ανάπτυξη του μοντερνισμού στις άλλες τέχνες. Μια
ταινία, γενικά μιλώντας, είναι στις καλύτερες στιγμές της όταν ανα
γνωρίζονται οι ρίζες της στο μοντερνισμό, όταν απορρίπτει τις συμβα
τικές έννοιες του ρεαλισμού, αποδεσμεύεται από τις αστικές αξίες και
θέτει ερωτηματικά σχετικά με την πρωτοκαθεδρία της αφήγησης.
Από τις απαρχές του σινεμά, οι καλλιτέχνες που έκαναν ταινίες και
δούλευαν με το νέο μέσον αντιλήφθηκαν ότι η δύναμη του δεν βρισκό
ταν στην αφήγηση, κάτι που η λογοτεχνία ή το θέατρο έκανε καλύτερα.
Ενώ ο εμπορικός κινηματογράφος, ειδικά το Χόλιγουντ, συνέχισε με τις
συμβάσεις της λογοτεχνίας και του θεάτρου του 19ου αιώνα, παράγο
ντας εικονογραφημένες νουβέλες και θεατρικά έργα που διαδραματί
ζονταν εκτός σκηνής, οι μοντερνιστές στράφηκαν προς μη αφηγημα
τικές ταινίες ή θεώρησαν την αφήγηση δευτερεύουσα σε σχέση με το
ύφος. Αυτοί, για πρώτη φορά, αμφισβήτησαν τη, μέχρι τότε, δεδομένη
ανάπτυξη με χρονολογική σειρά, και επινόησαν νέους τρόπους για να
σκιαγραφήσουν τη ροή των σκέψεων των χαρακτήρων, αντικαθιστώ
ντας τη λογική παράθεση με κολάζ θρυμματισμένων εικόνων, σύνθετες
νύξεις και πολυδιάστατη οπτική γωνία. Αντιστάθηκαν στον εμπορικό
κινηματογράφο ευνοώντας ένα «σινεμά τέχνης» που ήταν ίσο με τις άλ
λες τέχνες σε σοβαρότητα και βάθος.
Ο Σεργκέι Αϊζενστάιν που ήθελε να γυρίσει σε ταινία τον Οδυοσέα του
Τζέιμς Τζόυς, ανέπτυξε τη θεωρία του κινηματογράφου και παρουσίασε
το «μοντάζ των συγκρούσεων και της έλξης» το οποίο έδινε έμφαση στη
δυναμική παράθεση ατομικών λήψεων στιγμιότυπων, εξαναγκάζοντας
έτσι το κοινό να παίρνει θέση σχετικά με την αλληλεπίδραση των εικό-
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From the early days of the cinema, primarily in Europe, artists
working in other forms were happy to contribute to the new art.
Film, which Eisenstein envisioned as a "synthesis of all the arts",
had become the new gesamtkunstwerk.

νων ενόσω αυτό είναι ακόμα συγκινησιακά και ψυχολογικά φορτισμέ
νο. Ο Αϊζενστάιν, του οποίου το δυναμικό μοντάζ έφτασε στο απόγειο
του με τον Οκτώβριο (1928), πίστευε, παραπέμποντας στον Μαρξ, ότι «η
αστική τάξη δημιούργησε τον κόσμο κατ’ εικόνα της» και παρακινού
σε λέγοντας «Σύντροφοι πρέπει να καταστρέψουμε αυτήν την εικόνα»,
ένα πιστεύω που ο Ζαν-Λυκ Γκοντάρ επανέλαβε και πραγματοποίησε
σαράντα χρόνια μετά.

In 1924, René Clair’s Entr'acte, an exercise in pure cinema, was con
ceived by the Dada painter and poet Francis Picabia, who appeared
in the film alongside Man Ray, Marcel Achard, Erik Satie and Mar
cel Duchamp. In the same year Marcel L’Herbier’s L'Inhumaine was a
veritable catalogue of contemporary French art. Each set was cre
ated by a different designer: Fernand Leger, Claude Autant-Lara,
Alberto Cavalcanti, Mallet-Stevens, had music by Milhaud and fea
tured dancers from the Ballet Suédois. Jean Cocteau was 41 when he
made his first film (The Blood of the Poet, 1930) and already famous as
a poet, novelist, playwright, designer, painter, stage director and
ballet producer, having fulfilled his promise to Serge Diaghilev who
demanded ’étonne-moi!’.
"Art cinema" included such movements as German Expression
ism, Russian Contructuralism, Surrealism and Dadaism. Avantgarde artists like Man Ray, Hans Richter, Fernand Leger, Laszlo
Moholy-Nagy, Oskar Fischinger and Walter Ruttmann made films
influenced by Cubism and Abstraction. In the 1940s, a period of
experimental filmmaking began in the USA. Though rooted in the
European avant-garde, it was strongly connected to the Beat move
ment. There remained a strong experimental streak in films run
ning parallel to the commercial cinema until the late 1960s, after
which there was a sharp decline.
The French New Wave directors deconstructed conventional narra
tives by using j ump cuts, improvisation, and quotes from literature
and other films. Resnais rejected a chronological structure com
pletely in Last Year A t Marienbad (1961). The most influential of the
writers of the nouveau roman in the late 1950s, Alain Robbe-Crillet,
who wrote the screenplay for Marienbad, and Marguerite Duras, the
screenwriter of Resnais’ Hiroshima Mon Amour (1959), went on to direct
their own very personal films, playing with time and the incongru
ity between sound and images.
However, the experimental elements of the French New Wave soon
became assimilated into mainstream cinema. Many of the techni
cal and conceptual advances of the Italian, Czech, British and other
New Waves were transformed into the clichés of film-making. The
American Underground had also all but vanished by the ’70s. It
seemed as though realism, which had dominated film for decades,
had finally triumphed over formalism.
What remains of experimentation in the cinema today? At the be
ginning of the 21st century, we are increasingly seeing the avantgarde abandon the cinema for the gallery - a shift made possible
by the digital revolution. It is becoming necessary to redefine film

Από τα πρώτα χρόνια του κινηματογράφου, κυρίως στην Ευρώπη, οι
καλλιτέχνες άλλων τεχνών ήταν ευτυχείς να συμβάλλουν στη νέα τέχνη.
Ο κινηματογράφος που ο Αϊζενστάιν ονόμασε «σύνθεση όλων των τε
χνών» έγινε το νέο gesamtkunstwerk (συνολικό έργο τέχνης).
Το 1924 το Entr’acteτου Ρενέ Κλαίρ, μια άσκηση καθαρού κινηματογρά
φου, ήταν ιδέα του ζωγράφου και ποιητή Νταντά, Φρανσίς Πικαμπιά,
που εμφανίστηκε στην ταινία μαζί με τους Μαν Ρέι, Μαρσέλ Ασάρ,
Ερίκ Σατί και Μαρσέλ Ντυσάν. Την ίδια χρονιά το L'Inhumaine του Μαρ
σέλ Λ’ ερμπιέρ ήταν ένας αληθινός κατάλογος σύγχρονης Γαλλικής Τέ
χνης. Η καθεμιά σκηνογραφία είχε δημιουργηθεί και από διαφορετικό
καλλιτέχνη: Φερνάν Λεζέ, Κλωντ Ωτάν -Λαρά, Αλμπέρτο Καβαλκάντι,
Mallet-Stevens, η μουσική από τον Μιγιώ και οι χορευτές ανήκαν στα
Ballet Suédois. Ο Ζαν Κοκτώ ήταν 4 ΐ ετών όταν έκανε την πρώτη του
ταινία, (Το Αίμα του Ποιητή, 1930) και ήδη διάσημος ως ποιητής, μυθιστοριογράφος, θεατρικός συγγραφέας, σχεδιαστής, ζωγράφος, θεατρικός
σκηνοθέτης και παραγωγός μπαλέτων, έχοντας εκπληρώσει την υπό
σχεση του στον Σέργκεϊ Ντιάγκιλεφ που είχε απαιτήσει «étonne-moi!»
(κατάπληξε με).
Ο «κινηματογράφος Τέχνης» περιελάμβανε κινήματα όπως το Γερμα
νικό Εξπρεσιονισμό, το Ρώσικο Κονστρουκτιβισμό, το Σουρεαλισμό και
τον Ντανταϊσμό. Πρωτοποριακοί καλλιτέχνες όπως οι Μαν Ρέι, Χανς
Ρίχτερ, Φερνάν Λεζέ, Λάζλο Μοχόλυ-Νάγκυ, Όσκαρ Φίσινγκερ και Βάλτερ Ρούτμαν έκαναν ταινίες που είχαν επηρεαστεί από τον Κυβισμό και
την Αφηρημένη Τέχνη. Τη δεκαετία του ’40 άρχισε στις ΗΠΑ μια πε
ρίοδος πειραματικού κινηματογράφου. Αν και οι ρίζες του ήταν ευρω
παϊκές, ήταν έντονα συνδεδεμένος με το κίνημα των Μπιτ. Ήταν ένα
ισχυρό πειραματικό ρεύμα με ταινίες που παίζονταν ταυτόχρονα με τον
εμπορικό κινηματογράφο μέχρι το τέλος της δεκαετίας του ’6ο όπου
και απότομα παρήκμασε.
Οι σκηνοθέτες του Γαλλικού Νέου Κύματος, αποδόμησαν τις συμβα
τικές αφηγήσεις; χρησιμοποιώντας jump cuts, αυτοσχεδιασμούς και
παραθέσεις από τη λογοτεχνία και από άλλες ταινίες. Ο Αλαίν Ρεναί
στο Πέρυσι στο Μαρίενμπαντ (1961) απέρριψε τη γραμμική αφήγηση. Οι
συγγραφείς του nouveau roman, με την μεγαλύτερη απήχηση στα τέλη
του 1950, Αλαίν Ρομπ-Γκριγιέ που έγραψε το σενάριο του Μαρίενμπαντ
και Μαργκερίτ Ντυράς που έγραψε το σενάριο του HiroshimaMonAmour
(1959) και πάλι του Ρεναί, στη συνέχεια σκηνοθέτησαν τις δικές τους
ταινίες που είχαν πολύ προσωπικό ύφος, παίζοντας με το χρόνο και το
ασυγχρόνιστο μεταξύ εικόνας και ήχου.

ΡΟΝΑΛΝΤ ΜΠΕΡΓΚΑΝ

without reference to its previous conditions of existence, by refer
ence, not to the narrow context of the history of cinema, but to the
wider field of the history of art.

Ωστόσο, τα πειραματικά στοιχεία του Γαλλικού Νέου Κύματος γρήγορα
αφομοιώθηκαν γρήγορα από τον εμπορικό κινηματογράφο. Πολλά από
τις τεχνικές και εννοιολογικές καινοτομίες του ιταλικού, του τσέχικου,
του βρετανικού και άλλων νέων κυμάτων μεταμορφώθηκαν σε κλισέ
της δημιουργίας ταινιών. Ο Αμερικάνικος Αντεργκράουντ κινηματο
γράφος επίσης εξαφανίστηκε στα τέλη του 1970. Φαίνεται ότι ο ρεα
λισμός που κυριαρχούσε για δεκαετίες, θριάμβευσε τελικά έναντι του
φορμαλισμού.

However, there is some hope. There are directors of a younger gen
eration who w ill keep film as an art form alive, those attempting to
challenge accepted aesthetic norms such as Hou Hsiao-hsien, Alexandr Sokurov, Bela Tarr, Pedro Costa, Bruno Dumont, Jia ZhangKe, Carlos Reygadas and Apichatpong Weerasethakul. Yes, there is
room for blockbusters like Batman Never Ends and middle-brow enter
tainments like Slumdog M illionaire, but m ainstream cinema has al
ways, vampire-like, drawn from the avant-garde, the lifeblood of
any art form.

a
It is becoming necessary to
redefine film without reference
to its previous conditions o f
existence, by reference, not to the
narrow context o f the history o f
cinema, but to the wider field o f
the history o f art.

Τι έχει απομείνει σήμερα από τον πειραματικό κινηματογράφο; Στο
ξεκίνημα του 2ΐου αιώνα βλέπουμε όλο και πιο πολύ ότι η πρωτοπο
ρία εγκαταλείπει τον κινηματογράφο για τις γκαλερί τέχνης, μια στρο
φή δυνατή εξαιτίας της ψηφιακής τεχνολογίας. Είναι απαραίτητο να
επαναπροσδιορίσουμε τον κινηματογράφο χωρίς να ανατρέχουμε στις
προηγούμενες συνθήκες ύπαρξης του και στο στενό πλαίσιο της ιστορί
ας του κινηματογράφου, αλλά να μελετήσουμε το ευρύτερο πεδίο της
ιστορίας της τέχνης.
Παρόλα αυτά υπάρχει ελπίδα. Υπάρχουν σκηνοθέτες από τη νεότερη
γενιά που θα εξακολουθήσουν ν ’ αντιμετωπίζουν τον κινηματογράφο
ως ζωντανή μορφή τέχνης, αυτοί που επιχειρούν να ανατρέψουν τους
αποδεχτούς αισθητικούς κανόνες όπως οι Χου Χσιάο Χσιέν, Αλεξάντρ
Σοκούροφ, Μπέλα Ταρ, Πέδρο Κόστα, Μπρούνο Ντυμόν, Τζια ΖανγκΚε, Κάρλος Ρεϊγαδας και Apichatpong Weerasethacul. Ναι, υπάρχει
χώρος για blockbusters όπως το Μπάτμαν για πάντα και όχι μεγάλων αξι
ώσεων διασκέδαση όπως το Σλάμντογκ Μίλιονερ αλλά ο εμπορικός κινη
ματογράφος πάντα, όπως και οι δράκουλες στράγγιζαν από την πρωτο
πορία, το αίμα κάθε μορφής τέχνης.
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As the media increasingly becomes controlled by fewer and fewer
big corporations, cinema is the last hope for independent thinking
and expression.
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Όσο τα μέσα ελέγχονται όλο και περισσότερο από όλο και λιγότερες με
γάλες εταιρίες, ο κινηματογράφος είναι η τελευταία ελπίδα για ανε
ξάρτητη σκέψη και έκφραση.
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As the media increasingly
becomes controlled by fewer and
fewer big corporations, cinema
is the last hope for independent
thinking and expression.
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10th THESSALONIKI DO CUM ENTARY FESTIVAL 2008
Images of the 21 st Century: Tribute Joe Berilnger - Bruse Sinofski

10ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΤΟΚΙΜ ΑΝΤΕΡ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2008
Εικόνες του 2 ΐου αιώνα: Αφιέρωμα Τζο Μπέρλιντζερ - Μηρούς Σινόφοκι
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Projected more than a hundred years later, magic still clings to
many of the earliest films: the promise that anywhere you pointed
a camera would teach you a new way of understanding that sub
ject, that landscape, that movement. I don’t know at what point
exactly the bad movie was bom , given that the possibilities for mov
ies to express hum an experience were and are lim itless, it seems
remarkable indeed that hum ankind could so quickly figure out how
to make them boring.

Εκατό χρόνια μετά, η μαγεία του κινηματογράφου εξακολουθεί να μένει
προσκολλημένη στις ταινίες της πρώτης περιόδου του κινηματογράφου:
στην υπόσχεση πως όπου και να έστρεφες το φακό θα σου δίδασκε ένα
νέο τρόπο να αντιλαμβάνεσαι ένα θέμα, ένα τοπίο, εκείνη την κίνηση.
Δεν ξέρω ποια ακριβώς περίοδο γεννήθηκε ο κακός κινηματογράφος,
δεδομένου ότι, οι δυνατότητες του να εκφράζει ανθρώπινες εμπειρίες
ήταν και είναι χωρίς όρια. Και πραγματικά μοιάζει αξιοσημείωτο πώς
οι άνθρωποι κατάφεραν, τόσο γρήγορα, να τις κάνουν βαρετές.

The lifeless images have been w ith us nearly as long as the marvelous
ones, but it is only the former category that is really beholden to the
whim s of the market. Some doors w ill close in the coming years,
perhaps indeed that great big safe-locked vault door behind which
they keep the bundles of money, but other doors, the hidden ones
that lead to secret passageways, rem ain accessible to us. Behind
these we leam about ourselves and our world.

Οι άψυχες εικόνες μας συνοδεύουν σχεδόν από τότε που υπάρχουν και
οι υπέροχες, αλλά είναι μόνο η πρώτη κατηγορία που ανταποκρίνεται
στα καπρίτσια της αγοράς. Μερικές πόρτες θα κλείσουν τα επόμενα
χρόνια· και μάλιστα εκείνη η πόρτα του θησαυροφυλακίου πίσω από
την όποια κρατούν τις δέσμες με τα χαρτονομίσματα· αλλά άλλες πόρ
τες, εκείνες που είναι κρυμμένες και οδηγούν σε κρυφά περάσματα,
παραμένουν προσβάσιμες σε εμάς. Πίσω από αυτές μαθαίνουμε για
τον εαυτό μας και τον κόσμο μας.
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The lifeless images have been
with us nearly as long as the
marvelous ones, but it is only
the former category that is really
beholden to the whims o f the
market.
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Independence Days: Someone to W atch

Ημέρες Ανεξαρτησίας: Κάποιος να τους προσέχει

J

49

ΕΛ

ΝΑΕ CARANFIL

ΝΑΕ ΚΑΡΑΝΦΙΛ

Director · romanía

Σκηνοθέτης · ρουμάνια

Because reality shows, internet and cell phones are threatening to
kill the last tiny moments of magic our lives can still provide. Cinema
is here to see this doesn’t happen yet. Who is still telling stories to
kids afraid of the dark, anyway? Mothers and filmmakers.

Γιατί τα ριάλιτι, το ιντερνέτ και τα κινητά τηλέφωνα απειλούν να σκο
τώσουν τις ελάχιστες στιγμές μαγείας που η ζωή μπορεί ακόμα να μας
προσφέρει. Ο κινηματογράφος είναι εδώ για να εξασφαλίσει ότι αυτό
δε θα συμβεί ακόμα. Ποιος, τέλος πάντων, λέει ακόμα ιστορίες στα
παιδιά για να μη φοβούνται το σκοτάδι; Οι μητέρες και οι κινηματο
γραφιστές.
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Balkan Survey

Ματιές στα Βαλκάνια

48th TIFF 2007
Balkan Survey: Tribute / International Competition jury

48ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜ ΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2007
Ματιές στα Βαλκάνια: Αφιέρωμα / Κριτική Επιτροπή Διεθνούς Διαγωνιστικού
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LEE CHANG’ DONG

ΛΙ ΤΙΑΝΓΚ-ΝΤΟΝΓΚ

Director ·

Σκηνοθέτης · νότιός κορεα

so u th k o r e a

What are movies able to accomplish? How much can the films that I
make actually impact the world today? I ask m yself these questions
every time 1make a film and I still haven’t found the answers. How
ever, I am relieved to know that I am still struggling w ith this issue.
My greatest fear is that I w ill eventually stop asking those questions.
When filmm aking simply becomes a habitual task and when I trick
m yself into thinking that I am continuing to ask m yself such ques
tions, that w ill be the day I should walk away from filmm aking.

Τι είναι σε θέση να εκπληρώσει ο κινηματογράφος; Πώς μπορούν οι
ταινίες που γυρίζω σήμερα να επηρεάσουν τον κόσμο; Ρωτάω τον εαυ
τό μου κάθε φορά που κάνω μια ταινία και ακόμη δεν έχω βρει απάντη
ση. Με ανακουφίζει, ωστόσο, ότι ακόμη παλεύω με αυτό το θέμα. Ο
μεγαλύτερος φόβος μου είναι ότι κάποια στιγμή δεν θα θέτω πια αυτά
τα ερωτήματα. Όταν η σκηνοθεσία γίνει για μένα ρουτίνα και όταν θα
κοροϊδεύω τον εαυτό μου ότι ακόμα αναρωτιέμαι σε σχέση με αυτό το
θέμα, τότε θα είναι η μέρα που θα εγκαταλείψω τη σκηνοθεσία.
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Independence D ays: Tribute

Ημέρες Ανεξαρτησίας: Αφιέρωμα
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ISAAC CHUNG

ΑΪΖΑΚ ΤΙΑΝ ΓΚ

Director · south k o r ea / usa

σκηνοθέτης ·

In the name of progress, cinema is forever tempted by the changes
in technology that created it. Today, stumbling past the advent of
sound, color, and computer effects of the 20th century, the new cin
ema seeks stratospheric 3D action and lifelike renderings of digital
creations to save it. Again we find the choice before us: continue this
momentum toward ever increasing dazzle and spectacle or let cinema
move backwards, return, remember the very vision of hum an life.

Στο όνομα της προόδου, ο κινηματογράφος πάντα γοητευόταν από την
τεχνολογική εξέλιξη που δημιούργησε. Σήμερα, μετά τον ερχομό του
ήχου, του χρώματος και των ηλεκτρονικών του 2θου αιώνα, ο καινού
ριος κινηματογράφος για να σωθεί αναζητεί διαστημική τρισδιάστατη
δράση και ζωντανές αποδόσεις ψηφιακών δημιουργιών. Και πάλι βρί
σκουμε την επιλογή μπροστά μας: να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση
προς τον αυξανόμενο εντυπωσιασμό και θέαμα ή να αφήσουμε τον
κινηματογράφο να κινηθεί προς τα πίσω, να επιστρέφει, να θυμηθεί
ακριβώς το πραγματικό όραμα της ανθρώπινης ζωής.

We believe in progress in the arts, perhaps the way we believe in
progress for m ankind, deceived to ignore that the fruit of our efforts
continues to elude us. Hidden are the individuals who partake in
the act of resistance - families huddled to wait out a passing storm,
an upper room gathered w ith friends for a final m eal, Charles Chap
lin, Mizoguchi, Robert Bresson.

νοτιά kopea

/ ηπα

Πιστεύουμε στην εξέλιξη των τεχνών, ίσως με τον τρόπο που πιστεύ
ουμε στην εξέλιξη της ανθρωπότητας· μας ξεγελάει να αγνοούμε ότι ο
καρπός των προσπαθειών μας εξακολουθεί να μας διαφεύγει. Οι άν
θρωποι που συμμετέχουν στην πράξη της αντίστασης είναι κρυμμένοι
οικογένειες στριμωγμένες να περιμένουν να περάσει η θύελλα, ένα δω
μάτιο στο οποίο έχουν συγκεντρωθεί φίλοι για ένα τελευταίο γεύμα,
Charles Chaplin, Migoruchi, Robert Bresson.
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us: continue this momentum
toward ever increasing dazzle
and spectacle or let cinema move
backwards, return, remember the
very vision o f human life.
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FOCUS: Contem porary Wars

FOCUS: Σύγχρονοι πόλεμοι
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Cinema still remains

„A
s
*
Renoirs

îto pray

SIMON CHUNG

IA ÏM O N ΤΣΑ Ν ΓΚ

Filmmaker · hong kong

Σκηνοθέτης · χονγκ κονγκ

With each passing day, it becomes ever more apparent that cine
ma w ill no longer have the same relevance in this century as it did
in the last. Sure, cinema w ill remain a popular form of entertain
ment, and there w ill continue to be blockbusters that attract a large
audience. On the other end of the scale there w ill always be arthouse films that receive accolades at film festivals. In fact, the dis
tance between the two cinemas w ill continue to increase as cinema
lose its social relevance, by which I mean it’s ability to penetrate
into the lives of people. I suppose there w ill always be film buffs
and cinephiles in the world, but they w ill appear more and more as
oddities, rather like collectors of rare coins or porcelain figurines.

Κάθε μέρα που περνάει γίνεται όλο και πιο φανερό ότι ο κινηματογρά
φος δεν θα έχει για πολύ την ίδια σχέση σε αυτόν τον αιώνα που είχε τον
προηγούμενο. Φυσικά θα παραμείνει μια δημοφιλής μορφή ψυχαγωγί
ας και θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν μεγάλης εμπορικής επιτυχίας
ταινίες (blockbuster) που έλκουν μεγάλη μερίδα κοινού. Από την άλλη
μεριά θα υπάρχουν πάντα καλλιτεχνικές εταιρείες παραγωγής που θα
δέχονται επαίνους στα φεστιβάλ κινηματογράφου. Στην πραγματικό
τητα η απόσταση μεταξύ των δύο θα εξακολουθήσει να μεγαλώνει όσο
ο κινηματογράφος χάνει την κοινωνική του συνάφεια δηλαδή την ικα
νότητα του να διεισδύει στις ζωές των ανθρώπων. Υποθέτω ότι πάντα
θα υπάρχουν... και κινηματογραφόφιλοι στον κόσμο, αλλά θα παρουσι
άζονται όλο και περισσότερο ως ιδιότροποι παρά ως συλλέκτες σπάνιων
νομισμάτων ή πορσελάνινων αγαλματιδίων.

In the cinema of the 21st century, there w ill be fewer and fewer film 
makers w ith the breadth of vision and authority of directors like
Bergman and Tarchovsky, and even if some were to appear tomor
row they would not be received the same way by the public. But
make no mistake: I’m not lam enting the loss of the old masters or
mourning a bygone era, but merely reporting a rather obvious fact.
Fortunately the kind of cinema I happen to like and champion are
rather less portentous than those of the great filmmakers of old,
smaller perhaps, ¿n d more intimate - what I call first person cin
ema. In a sense, this kind of cinema w ill be more and more like Facebook or Youtube, something personal that one shares w ith a com
munity o f like-minded people. And i f this means, to paraphrase
Norma Desmondin Sunset Boulevard, that the pictures have gotten
smaller, then so what?

Στον κινηματογράφο του 2ΐου αιώνα θα υπάρχουν όλο και λιγότεροι
κινηματογραφιστές με το όραμα και το κύρος σκηνοθετών όπως ο
Μπέργκμαν και ο Ταρκόφσκι, αλλά κι αν ακόμα μερικοί θα παρουσιά
ζονταν αύριο δεν θα γίνονταν αποδεκτοί από το κοινό με τον ίδιο τρόπο.
Αλλά μη γίνει λάθος: δεν κλαίγομαι για την απώλεια παλιών δασκάλων
ούτε πενθώ για περασμένες εποχές, αλλά μεταφέρω ένα μάλλον αυτο
νόητο γεγονός.
Ευτυχώς το είδος του κινηματογράφου που συμβαίνει να μου αρέσει,
και που υπερασπίζομαι, είναι λιγότερο σοβαροφανές από αυτό των με
γάλων σκηνοθετών του παρελθόντος, ίσως μικρότερο και πιο προσω
πικό - αυτό που αποκαλώ κινηματογράφο σε πρώτο πρόσωπο. Κατά
κάποιον τρόπο, αυτός ο κινηματογράφος θα μοιάζει όλο και πιο πολύ
με το Facebook ή το Youtube, κάτι οικείο που κάποιος μοιράζεται με
μια κοινότητα ανθρώπων που σκέφτονται με τον ίδιο τρόπο. Και αυτό
σημαίνει, για να παραφράσω τη Norma Desmondin στη Λεωφόρο της
Λΰσεως, ότι οι ταινίες μικραίνουν, και γιατί όχι;
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Focus: Teenage Lust / Teenage Angst

Focus: Εφηβικός πόθος / Εφηβικός πόνος
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WHY CINEMA

NOW?

ΕΛΙΕ ΣΙΣΤΕΡΝ
Σκηνοθέτης · γαλλια

A grand illusion

Μια μεγάλη αυταπάτη

cinema
is still
the only place
where
one always knows
where the emergency
exits are

Ο κινηματογράφος
είναι ακόμη
ο μόνος χώρος
όπου
κάποιος πάντα γνωρίζει
πού είναι οι έξοδοι
κινδύνου.

I
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Focus: Comm une 2008
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HELIER CISTERNE
Director · FRANCE

CHRIS COOPER

K P II ΚΟΥΠΕΡ

Actor · usa

Ηθοποιός · ηπα

Because, for an actor, smaller is sometimes better. Because on film,
to paraphrase Eleanora Duse, I can say, "I love you” without using
the voice I use to say, “ I hate you.” Because film can come in close
and capture the fleeting emotion that ripples across a face and is
gone in an instant. Because on film I can be anything from an ani
mated chicken to a serial killer or a cowboy who jum ps on a horse
and rides through fire. Because film allows me to act in another lan
guage even though I am , sadly, a typically unilingual American.
Lastly, as an actor I can sometimes - not very often - be a part of a
greater whole that illuminates and reveals the hum an condition in
a way that lifts the spirit and resonates w ith truth.

Γιατί, για έναν ηθοποιό, το μικρότερο είναι μερικές φορές καλύτερο.
Γιατί στις ταινίες, για να παραφράσω την Ελεονόρα Ντιουζ, μπορώ να
πω «Σ’ αγαπώ» χωρίς να χρησιμοποιήσω την ίδια φωνή που χρησιμο
ποίησα όταν έλεγα «Σε μισώ». Γιατί ο κινηματογράφος μπορεί να πλη
σιάσει και να συλλάβει ένα φευγαλέο συναίσθημα που εμφανίζεται σ’
ένα πρόσωπο και εξαφανίζεται στη στιγμή. Γιατί στις ταινίες μπορώ
να είμαι οτιδήποτε, κοτόπουλο σε καρτούν, κατά συρροή δολοφόνος,
καουμπόι που πηδάει στο άλογο και περνάει μέσα από τη φωτιά. Γιατί
οι ταινίες μού επιτρέπουν να παίζω σε άλλη γλώσσα, παρόλο που εί
μαι δυστυχώς ένας τυπικός μονόγλωσσος αμερικάνος. Τέλος, μπορώ
ως ηθοποιός, μερικές φορές, όχι πολύ συχνά, να συμμετέχω σε ταινίες
που φωτίζουν και αποκαλύπτουν την ανθρώπινη κατάσταση, με τρόπο
που τονώνει το πνεύμα και αντηχεί την αλήθεια.
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International Program: John Sayles retrospective
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FRANCIS FORD COPPOLA

ΦΡΑΝΣΙΙ ΦΟΡΝΤ ΚΟΠΟΛΑ

Director · usa

Σκηνοθέτης· ηπα

I’ve always thought that Nature, in its divine wisdom, gave us
the birth of cinema at the same moment that the study of electro
magnetism gave birth to Particle Physics. Thus, was born both the
means to destroy the hum an species (and perhaps the Earth) and the
means to save it; the poison and the antidote at the same moment
around 1900. Clearly the cinema has the means to reach the popu
lation w ith convincing art, to unify it and bring about harmony,
peace and fulfilm ent in the same era when we were most at danger.
But then I wonder if Nature understood that it was w ithin our own
greedy personalities, to lim it and control the cinema for the pur
pose of m aking money, so that it m ight not be permitted to achieve
the goal and deterrent that it seems to have been created for.

Πάντα πίστευα ότι η Φύση με τη θεϊκή σοφία της γέννησε τον Κινη ματογράφο την ίδια στιγμή που η μελέτη του ηλεκτρομαγνητισμού γέννησε
τη Μοριακή Φυσική.Έτσι γεννήθηκαν μαζί, ο τρόπος να καταστρέφου
με το ανθρώπινο είδος (και ίσως τη Γη), και το μέσον να το σώσουμε:
το δηλητήριο και το αντίδοτο, την ίδια περίπου εποχή, το 1900. Οπωσ
δήποτε ο Κινηματογράφος κατείχε τα μέσα να προσεγγίσει τους ανθρώ
πους, με πειστικό τρόπο να τους ενώσει και να φέρει αρμονία, ειρήνη
και πληρότητα την ίδια εποχή που διατρέξαμε τον μεγαλύτερο κίνδυνο.
Αλλά, αναρωτιέμαι, εάν η Φύση αντιλήφθηκε ότι εμείς, με την απλη
στία μας, για να κερδίσουμε χρήματα, περιορίζουμε και εξουσιάζουμε
τον Κινηματογράφο, κι έτσι ίσως να μην καταφέρει να πετύχει το στόχο
για τον οποίο φαίνεται ότι δημιουργήθηκε.
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International Program: Special Screenings
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Διεθνές Πρόγραμμα: Ειδικές Προβολές
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U/HY C I N E M A

NOW?

b r a z il

β ρ α ζ ιλ ια

Sitting in a dark room, very far from my country, surrounded by
people from other countries, 1 saw on the screen the reality of my
city, Sao Paulo. I was happy and sad at the same time, happy to see
the movie on which 1 have worked for so long being shared with
other people, and sad to see the city as a cruel and determining
character in so many people’s lives. It made me think... think very
much about what it is to be alive, what life is and thinking made
me feel more alive. Art makes us more alive, and cinema as an art
takes us very far, farther than I can imagine in my dreams. For this
reason it is necessary, today and always.

Ενώ καθόμουν σε ένα σκοτεινό δωμάτιο, πολύ μακριά από την πατρί
δα μου, και περιβαλλόμουν από ανθρώπους άλλων χωρών, είδα στην
οθόνη, την πραγματικότητα της πόλης μου, του Σάο Πάουλο. Ήμουν
χαρούμενη και λυπημένη μαζί, χαρούμενη που μοιραζόμουν μαζί με
άλλους την ταινία για την οποία δούλεψα τόσο πολύ καιρό, και λυπη
μένη που είδα την πόλη μου ως ένα σκληρό χαρακτήρα που τόσο απο
φασιστικά επηρεάζει τις ζωές τόσων πολλών ανθρώπων. Με έκανε να
σκεφτώ.... να σκεφτώ πολύ τι σημαίνει να είσαι ζωντανός, και τι είναι η
ζωή και αυτές οι σκέψεις με έκαναν να αισθανθώ πιο ζωντανή. Η τέχνη
μας κάνει πιο ζωντανούς και ο κινηματογράφος ως τέχνη μας πηγαίνει
πολύ μακριά, μακρύτερα απ’ όσο μπορώ να φανταστώ στα όνειρα μου.
Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητος, σήμερα και πάντα.
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PABLO CRUZ

ΠΑΜΠΛΟ KPOYZ

Producer · Mexico

Παραγωγός · μεξικο

Cinema is needed now because it comprises the last unpolluted voice
for the future, we need cinema now because it is the only weapon
left to keep fighting.

Χρειαζόμαστε τον κινηματογράφο σήμερα γιατί αποτελεί την τελευ
ταία αμόλυντη φωνή του μέλλοντος, χρειαζόμαστε τον κινηματογράφο
σήμερα γιατί είναι το μόνο όπλο που μας έχει απομείνει για να συνεχίσουμε τον αγώνα.
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CHEN DAMING

ΤΣΕΝ ΝΤΑΜΙΝΓΚ

Director · CHINA

Σκηνοθέτης ·

Cinema is like an old man who cannot get away from his memories.
It is not about our future but about our past - a past that reflects on
us. We, as hum ans, live in the past; becoming nostalgic when we
grow older. Cinema creates the image of our past memories - mak
ing us think and worry in the same time.

Ο κινηματογράφος είναι σαν το γέρο άνθρωπο που δεν μπορεί να ξεφύγει από τις αναμνήσεις του. Δεν πρόκειται για το μέλλον μας αλλά
για το παρελθόν μας - ένα παρελθόν που αντανακλά επάνω μας. Εμείς
ως άνθρωποι ζοΰμε στο παρελθόν· γινόμαστε νοσταλγικοί όταν μεγα
λώνουμε. 0 κινηματογράφος δημιουργεί την εικόνα των αναμνήσεων
μας από το παρελθόν - μας κάνει να σκεπτόμαστε και την ίδια στιγμή
να φοβόμαστε.

κ ιν α
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NANDITA DAS

NANTITA NTAI

Director, actress ·

Σκηνοθέτις , ηθοποιός ·

in d ia

Cinema w ill persist as long as there are stories to be told. In fact in
today’s globalized world, cinema has become the art form of choice
that transcends boundaries more easily. In times where the news,
reality itself is being manipulated, being owned and brokered, iron
ically fiction remains less compromised than facts. Essential truths
can still be told without always falling into the traps of commercial
interests, fundam entalists’ agenda and other new age methods of
censorship. In cinema both form and content are of importance and
there are infinite ways of exploring them without succumbing to
any one "righ t” way. This abundance of possibilities pushes people
to tell many different stories in m any different ways. Also more
pragmatically speaking, the young watch more than they read. So
in troubled times as these, cinema is a great way to question, pro
voke, trigger a dialogue and push the envelope. Cinema w ill con
tinue to mirror life. Lives that we lead and those that we would have
never known.

ιν δ ια

Ο κινηματογράφος θα υπάρχει όσο υπάρχουν ιστορίες που πρέπει να
ειπωθούν. Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης επιλέγω τον κινηματο
γράφο γιατί είναι η μορφή τέχνης που υπερβαίνει τα όρια πιο εύκο
λα. Κάποιες φορές που οι ειδήσεις, η ίδια η πραγματικότητα γίνεται
αντικείμενο χειραγώγησης, ιδιοκτησία και είδος προς μεσιτεία, κατά
παράδοξο τρόπο, η μυθοπλασία συμβιβάζεται λιγότερο απ’ ό,τι τα γε
γονότα. Ουσιαστικές αλήθειες μπορούν να ειπωθούν χωρίς να πέσουν
απαραίτητα στις παγίδες των εμπορικών συμφερόντων, της ατζέντας
των φονταμενταλιστών, και άλλων «νέας εποχής» μεθόδων λογοκρισί
ας. Στο σινεμά, η φόρμα και το περιεχόμενο είναι εξίσου σημαντικά,
και υπάρχουν άπειροι τρόποι να τα εξερευνήσεις χωρίς να υποκύψεις
στον ένα «σωστό» τρόπο. Αυτή η πληθώρα δυνατοτήτων σπρώχνει τους
ανθρώπους να πουν πολλά διαφορετικά πράγματα με πολλούς διαφο
ρετικούς τρόπους. Και για να μιλήσουμε πιο ρεαλιστικά, οι νέοι βλέ
πουν παραπάνω απ’ ό,τι διαβάζουν.Έτσι, σε ταραγμένες εποχές, όπως
είναι ετούτη, ο κινηματογράφος είναι ένας σπουδαίος τρόπος για να
θέσεις ερωτήματα, να προκαλέσεις, να πυροδοτήσεις ένα διάλογο και
να προωθήσεις το θέμα. Ο κινηματογράφος θα συνεχίσει να αντικα
τοπτρίζει τη ζωή. Τις ζωές που καθοδηγήσαμε και άλλες που δεν θα
γνωρίζαμε ποτέ.
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TERENCE DAVIES

TEPEN I ΝΤΕΪΒΙΙ

Director · uk

Σκηνοθέτης · μεγ . βρετανία

Why? Indeed.
All the odds are stacked against any film getting made.
Finance, distribution, stars names, euro-deals so complicated not
even Aristotle could understand them, film bonds, payroll taxes,
Winnebagos (large and small), jungles of egos, stars who need
so much attention it’s almost psychopathic, 6 day weeks, studio
shoots, locations that drip w ith insects that can give you several fa
tal diseases, long days, little sleep, self-esteem and self-conviction
eroded at every conceivable stage...
Indeed, why cinema now?

Γιατί, αλήθεια;
Οι συνθήκες δεν ευνοούν την παραγωγή ταινιών. Όλα, οι χρηματοδοτή
σεις, η διανομή, οι ακριβοπληρωμένοι ηθοποιοί, ευρώ-συμφωνίες τόσο
περίπλοκες που ακόμη και ο Αριστοτέλης θα μπερδευόταν: συμβόλαια,
μισθολόγια, αυτοκινούμενα καμαρίνια (μικρά και μεγάλα), σύγκρουση
εγωισμών, αστέρες του κινηματογράφου που η διαρκής ανάγκη τους
για προσοχή συνιστά ψυχοπαθολογία, δουλειά έξη ημέρες τη βδομάδα,
γυρίσματα στο στούντιο, εξωτερικά γυρίσματα σε τοποθεσίες που βρί
θουν από έντομα και μπορεί να σου μεταδώσουν ένα σωρό θανατηφό
ρες ασθένειες, όλη μέρα δουλειά, λιγοστός ύπνος, ο αυτοσεβασμός και
η αυτοπεποίθηση να καταρρακώνονται κάθε ώρα και στιγμή.

Because one sees The Searchers or Singiri in the rain or Letter from an Un

Γιατί αλήθεια κινηματογράφος σήμερα;

known Woman or Kind Hearts and Coronets and the magic starts all over

again. In an instant we are traveling back to all the cinemas we ever
sat in ... where we kept v ig il... where we wept and laughed and
thought the thing sublime.
The lights go down.
The curtains part.
And once again we all become part of that marvellous dark!

Γιατί κάποιος βλέπει τις ταινίες Αιχμάλωτη της ερήμου, Τραγουδώντας στη
βροχή, Το γράμμα μιας άγνωστης ή 0 13ος κληρονόμος και αισθάνεται και πάλι
μαγεμένος. Στη στιγμή ταξιδεύουμε στο παρελθόν, σε όλες τις κινημα
τογραφικές αίθουσες όπου μπήκαμε ποτέ... ξαγρυπνήσαμε... όπου κλάψαμε και γελάσαμε... και πιστέψαμε ότι τα πράγματα είναι υπέροχα.
Τα φώτα σβήνουν.
Η αυλαία ανοίγει.
Και για άλλη μια φορά όλοι γινόμαστε ένα με το θαυμαστό σκοτάδι!
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DIASTÈME

ΝΤΙΑΣΤΕΜ

Director · France

Σκηνοθέτης · γαλλια

“ Why cinema now?” This sentence sounds funny in French and
doesn’t really make sense. And yet, in the age of the internet, of
television, of personal withdrawal, of communitariarism and of an
excessive fear of the other, going to the cinema, like going to the
theatre or to a concert, is more than ever an opportunity to get to
gether, to discover each other, to meet. To escape too, of course, but
more than that, to share. To yield to feelings, to give in to laughter.
To learn. To be together. I don’t know if the world needs more and
more love. I don’t know if it is more or less crazy than yesterday. I
don’t know what can befall us tomorrow. But I do know that for as
long as men and women w ill continue to sit down together at the
movie theatre or at any other kind of theatre to be told stories, for as
long as they w ill remain children, there w ill be some hope.

«Κινηματογράφος σήμερα: γιατί;» Αυτή η φράση ηχεί αστεία στους
Γάλλους, και δεν έχει πραγματικά νόημα. Ωστόσο την εποχή του ιντερνέτ, της τηλεόρασης, της προσωπικής απόσυρσης, του κοινοτισμού, και
του υπερβολικού φόβου του άλλου, πηγαίνοντας στον κινηματογράφο,
όπως το να πηγαίνει κανείς στο θέατρο ή σε μια συναυλία, είναι περισ
σότερο από ποτέ μια ευκαιρία να βρεθεί μαζί με το άλλον, να ανακαλύ
ψει ο ένας τον άλλο, να συναντηθούν. Για να δραπετεύσει επίσης, αλλά
είναι περισσότερο από αυτό. Να μοιραστεί. Να ενδώσει στα συναισθή
ματα, να παραδοθεί στο γέλιο. Να μάθει. Να είναι μαζί. Δεν ξέρω αν ο
κόσμος χρειάζεται περισσότερο, όλο και περισσότερο, αγάπη. Δεν ξέρω
αν είναι περισσότερο ή λιγότερο τρελός από χθες. Δεν ξέρω τι μπορεί
να μας συμβεί αύριο. Αλλά ξέρω πως όσο οι άνδρες και οι γυναίκες θα
εξακολουθήσουν να κάθονται μαζί, σε μια αίθουσα κινηματογράφου ή
σε οποιαδήποτε αίθουσα, για να τους πουν ιστορίες, όσο παραμένουν
παιδιά, θα υπάρχει λίγη ελπίδα.
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ARTA D O BRO SH I

ΑΡΤΑ ΝΤΟΜ ΠΡΟΣΙ

Actress · kosovo unmik

Ηθοποιός · κοςοβο unmik

No matter what language, what gender, what theme, what cul
ture, what nationality, what colour, what religion, the film,
cinema is an art that reaches and influences the whole world. It
makes us be more open, change opinions, judge less. It raises up
our consciousness. Countries should support cinema more, even
though it is not literally food, it is food for the soul. It nourishes us.
I remember when I was 10 and my parents bought a video player for
my two brothers and me. We used to watch movies every evening.
It was fun and at the same time we learned another language, and
then discussed the stories that we watched. Only now I understood
the reason why we watched movies almost every evening. When I
was 10 the situation in my country became very bad and lasted for
10 years, and in order for us to escape a bit from the situation and
think of other things other then the war, our parents bought us a
video player. This way we watched different stories, documenta
ries, and in a way we felt more open to the world and less alone.
I am very glad that cinema existed and it always continues to ex
ist. It’s a way to express your feelings, put it to the world and take
the response of the world. I can never forget the feeling that I had
when I watched the movie Braveheart. I was in the cinema and you
could feel the energy of the whole cinema. The emotion that cin
ema gives to thousands of people at the same time is incredible.

Δεν έχει σημασία η γλώσσα, το θέμα, η κουλτούρα, η εθνικότητα, το
χρώμα, θρησκεία· οι ταινίες, ο κινηματογράφος είναι μια τέχνη που αγ
γίζει και επηρεάζει όλο τον κόσμο. Μας κάνει πιο διαθέσιμους, μας αλ
λάζει απόψεις, γινόμαστε λιγότερο επικριτικοί. Ξυπνάει τη συνείδηση
μας. Οι χώρες θα πρέπει να υποστηρίξουν τον κινηματογράφο περισ
σότερο γιατί είναι η τροφή της ψυχής. Μας τρέφει. Θυμάμαι πώς όταν
ήμουν δέκα χρονών οι γονείς μου αγόρασαν για μένα και τα αδέλφια
μου ένα βίντεο. Βλέπαμε ταινίες κάθε βράδυ. Διασκέδαζα και ταυτό
χρονα μάθαινα και μια άλλη γλώσσα και μετά μιλούσαμε για τις ιστο
ρίες που είχαμε δει. Μόνο τώρα μπορώ να καταλάβω γιατί βλέπαμε
ταινίες σχεδόν κάθε βράδυ. Όταν ήμουν δέκα η κατάσταση στη χώρα
μου ήταν πολύ άσχημη και διήρκεσε δέκα χρόνια και προκειμένου να
ξεφύγουμε λίγο και να σκεφτούμε κι άλλα πράγματα εκτός από τον πό
λεμο, οι γονείς αγόρασαν για μας το βίντεο. Έτσι είδαμε πολλές ταινίες
μυθοπλασίας και ντοκιμαντέρ και με κάποιο τρόπο ανοιχτήκαμε στον
κόσμο και αισθανθήκαμε λιγότερο μόνοι. Είμαι πολύ ευχαριστημένη
που υπάρχει ο κινηματογράφος και που πάντα θα υπάρχει. Είναι ένας
τρόπος να εκφράσουμε τα συναισθήματα μας, να τα μάθει ο κόσμος
και να μας απαντήσει. Ποτέ δεν ξεχάσω πώς αισθάνθηκα όταν είδα το
ΒΓανεΗαεαΛ . Ήμουν στο σινεμά και μπορούσα να αισθανθώ την ένταση
όλων στην αίθουσα. Η συγκίνηση που μοιράζονται χιλιάδες άνθρωποι
στον κόσμο για την ίδια ταινία είναι απίστευτη.

Cinema has the ability to unite people. It did that before, it’s doing
it now, and it should continue doing it forever.

Ο κινηματογράφος έχει την ικανότητα να συνδέει τους ανθρώπους.
Έτσι ήταν κι έτσι θα πρέπει να εξακολουθήσει να είναι για πάντα.
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A N D R EW DOM INIK

Α Ν ΤΡΙΟ Υ ΝΤΟΜ ΙΝΙΚ

Director ·

Σκηνοθέτης ·

n ew

Ze a la n d

Fantasy is how we make sense of our lives.
Meaning is only arrived at through narrative.

ν εα ζ η λ α ν δ ία

Φαντασία είναι ο τρόπος που βγάζουμε νόημα από τη ζωή μας.
Το νόημα το φτάνουμε μόνο μέσα από την αφήγηση.
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A N D R EA S D RESEN

A N T P E A I NTPEZEN

Director · Germany

Σκηνοθέτης · γερμάνιά

Here it is possible to discover other worlds - geographically, but
above all from a human perspective, it is possible to travel without
departing on a trip. And to share this experience w ith other people
- laughing w ith them and crying w ith them. Nothing like that can
happen in front of a television. It can only happen at the movies,
in a place that counteracts loneliness. So I am always happy to sit
down once again in this dark cubby-hole - because it sheds light on
things!

Εδώ μπορεί κανείς να ανακαλύψει άλλους κόσμους - να γνωρίσει τό
πους, αλλά προπάντων ανθρώπους, να ταξιδέψει δίχως να φύγει μα
κριά. Όλα αυτά που θα μάθει, μπορεί να τα μοιραστεί με άλλους αν
θρώπους - να γελάσουν μαζί, να κλάψουν μαζί. Αυτό δεν το προσφέρει
η τηλεόραση. Κάτι τέτοιο συμβαίνει μόνο στον κινηματογράφο. Είναι
ένας τόπος που αντιμάχεται τη μοναξιά. Γι’ αυτό ακριβώς κάθομαι πά
ντα με μεγάλη χαρά σ’ ετούτη τη σκοτεινή αίθουσα - επειδή φωτίζει τα
πάντα!
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I am a lw a y s h a p p y to s i t d o w n
o n c e a g a in in t h is d a rk cu b b y -h o le
- b e c a u se it s h e d s lig h t on th in g s !
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43rd TIFF 2002
International Program: Special Screenings

43ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜ ΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ; 2002
Διεθνές πρόγραμμα: Ειδικές Προβολές
87

Realfilmmakers have continued, quietly and
patiently, doing what true artists have always been
doing: creating films based on true emotions...

ΕΛ

NENAD DUKIC

NENANT Ν ΤΟ ΥΚΙΤΣ

Film producer and film critic · serbia

Παραγωγός και κριτικός κινηματογράφου · σερβία

Radio Belgrade

Radio Belgrade

The end of the 20th century brought, among other things, the
fast development of the film technique and technology. Large film
machines, primarily the one in Hollywood, made use of the new
technical possibilities for the massive production of films, whose
only goal (apart from earning money, of course) was to satisfy the
audience’s need for fairytale-like sensations and light entertain
ment. Probably never in history have there been so many worthless
movies, movies that deliberately give in to the broad public’s poor
taste.

Το τέλος του 2θου αιώνα έφερε, μεταξύ των άλλων, και την ταχεία ανά
πτυξη της τεχνικής και της τεχνολογίας του κινηματογράφου. Μεγάλες
κινηματογραφικές μηχανές, πρωτίστως αυτή του Χόλυγουντ, χρήση
των νέων τεχνολογικών δυνατοτήτων για μαζική παραγωγή ταινιών
που μόνος στόχος είναι (εκτός από το κέρδος φυσικά) να ικανοποιήσουν
την ανάγκη του κοινού για αίσθηση παραμυθιού και ελαφριά διασκέ
δαση. Ίσως ποτέ στην ιστορία δεν είχαν υπάρξει τόσες πολλές ευτελείς
ταινίες, ταινίες που σκόπιμα έχουν αφεθεί στο κακό γούστο του ευρέως
κοινού.

On the other hand, dilettantes and advocates of populism have
vulgarized the democratization of film and the accessibility of new
technologies, by launching the thesis that now everyone can and
knows how to make a movie.

Από την άλλη μεριά, ερασιτέχνες και υπερασπιστές του λαϊκισμού εκχυδάισαν τον εκδημοκρατισμό των ταινιών, και την προσβασιμότητα
στις νέες τεχνολογίες, λανσάροντας τη θέση ότι τώρα ο καθένας μπορεί
και ξέρει πώς να κάνει μια ταινία.

At the same time, real filmmakers have continued, quietly and pa
tiently, doing what true artists have always been doing: creating
films based on true emotions, on an intellect that forms a charac
teristic film thought and on authentic experience of the world that
surrounds them, troubles them or pleases them.

Την ίδια στιγμή, οι πραγματικοί κινηματογραφιστές συνέχισαν, ήσυ
χα και υπομονετικά, να κάνουν ό,τι οι πραγματικοί καλλιτέχνες πάντα
έκαναν: να γυρίζουν ταινίες που βασίζονται σε αληθινά συναισθήματα,
σε νοημοσύνη που διαμορφώνει μια χαρακτηριστική κινηματογραφική
σκέψη και σε μια αυθεντική εμπειρία του κόσμου που τους περιβάλλει,
τους προβληματίζει ή τους ευχαριστεί.

The role of film festivals, film critics and culture institutions that
care for the future of the human spirit should be to support this type
of filmm aking. Today more then ever before in film history.
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Ο ρόλος των φεστιβάλ κινηματογράφου, των κριτικών κινηματογρά
φου, και των πολιτιστικών ιδρυμάτων που φροντίζουν για το μέλλον
του ανθρώπινου πνεύματος θα πρέπει να στηρίζουν τέτοιες ταινίες. Σή
μερα, παρά ποτέ άλλοτε στην ιστορία του κινηματογράφου.
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ATOM EGOYAN

ATOM ΕΓΚΟ ΓΙΑΝ

Director · canada / Armenia

Σκηνοθέτης · καναδας / αρμενια

Cinema is a rare act. At a time in our cultural evolution when the
immediate sharing of moving images has become globally possible
through internet devices, it is important to understand that cin
ema's essential gesture is to watch - to watch w ith devotion and
dedication. This gesture of watching with devotion and dedication
m ust be shared by filmmaker and viewer.

Ο κινηματογράφος είναι μια σπάνια πράξη. Κάποια στιγμή, στην εξέ
λιξη του πολιτισμού, όταν η άμεση συμμετοχή στις κινηματογραφικές
εικόνες, μέσω του ιντερνέτ, έγινε παγκόσμια εφικτή, έγινε σημαντικό
να καταλάβουμε ότι ουσιαστικός ρόλος του κινηματογράφου είναι να
βλέπει, με αφοσίωση και προσήλωση. Αυτή την πράξη του να βλέπεις,
με αφοσίωση και προσήλωση, πρέπει να τη μοιράζονται ο κινηματο
γραφιστής και ο θεατής.

For cinema to be generated, the film camera is necessarily an in
strument of astute and considered observation. A filmmaker must
be able to imagine the viewer’s reception of an image and anticipate
the ways in which it m ight be absorbed.
The most endangered aspect of cinema is the concentrated commit
ment of the viewer. When moving images are presently flooding our
collective consciousness - through our televisions, our computers,
our mobile phone - there is the risk that pure cinema w ill become
the exception and possibly misunderstood. The question at this mo
ment is whether viewers who are raised on the disposable imagery
of internet-sharing sites - even sophisticated sites designated for
“ auteur cinem a” - w ill have the proper formation to witness chal
lenging visual material in a traditional cinematic setting.
Ultimately, we need cinema now because it affirms visual intelli
gence and compassion. It is a collective means of expressing hope
that the power to watch may affect the power to change.

Για να δημιουργηθεί μια ταινία, η μηχανή λήψης είναι, απαραίτητα,
ένα εργαλείο ευρηματικότητας και μελετημένης παρατήρησης. Ένας
κινηματογραφιστής πρέπει να είναι σε θέση να φανταστεί την υποδοχή
που θα έχει μια εικόνα από το θεατή, και να προεικάσει τους τρόπους
με τους οποίους, πιθανά, αυτή θα γίνει δεκτή.
Η πλευρά του κινηματογράφου που βρίσκεται περισσότερο σε κίνδυνο
είναι αυτή που αφορά τη δέσμευση του θεατή απέναντι σ’ αυτόν. Όταν
οι κινηματογραφικές εικόνες πλημμυρίζουν τη συλλογική μας συνείδη
ση -τις τηλεοράσεις μας, τα κομπιούτερ μας, τα κινητά μας τηλέφωναυπάρχει κίνδυνος ο καθαρός κινηματογράφος να γίνει η εξαίρεση και
πιθανόν να γίνει δυσνόητος. Το ερώτημα σήμερα είναι, κατά πόσο οι
θεατές που μεγάλωσαν με τις εικόνες που προβάλλονται στις διαθέσι
μες ιστοσελίδες του ιντερνέτ -ακόμα και τις εκλεπτυσμένες ιστοσελίδες
που σχεδιάστηκαν για τον «κινηματογράφο του δημιουργού»- θα έχουν
την κατάλληλη παιδεία για να παρακολουθήσουν το, όλο προκλήσεις,
ενδιαφέρον οπτικό υλικό, σε παραδοσιακές συνθήκες θέασης.
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Τελικά χρειαζόμαστε τον κινηματογράφο σήμερα γιατί επικυρώνει την
οπτική νοημοσύνη και το ανθρωπισμό μας. Είναι ένα συλλογικό μέσο
που εκφράζει την ελπίδα ότι η δύναμη να κοιτάς ίσως επηρεάζει τη δύ
ναμη να κάνεις μεταβολές.

a
W e need cin e m a n o w b e c a u se it
a ffirm s v isu a l in te llig e n c e a n d
c o m p a s sio n .
n

33rd TIFF 1992

33ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜ ΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1992

New Horizons: Tribute

Νέοι Ορίζοντες: Αφιέρωμα

91

Cinema
js tn e

thinking
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expression.
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AMAT ESCALANTE

ΑΜΑΤ ΕΣΚΑΛΑΝΤΕ

Director· M e x ic o

Σκηνοθέτης ·

Why go see a sunset or a sunrise? Because it is beautiful and amaz
ing and maybe it w ill inspire you or make you feel something in
side. Something you m ight not know you could even feel. That is
the same reason I see movies and have made a few of them. Why
now? Because it is as good as any other time to try and make some
thing beautiful and am azing, even if I know it w ill never be as beau
tiful or amazing as a sunset or a sunrise. But we m ust keep trying.

Γιατί απολαμβάνουμε ένα δειλινό ή ένα ξημέρωμα; Γιατί είναι πα
νέμορφα και εκπληκτικά και ίσως μας εμπνεύσουν ή μας κάνουν να
αισθανθούμε κάτι μέσα μας. Κάτι που δεν φανταζόμασταν ότι θα αι
σθανθούμε ποτέ. Για τον ίδιο λόγο βλέπω ταινίες και γ ι’ αυτό έχω κάνει
μερικές. Γιατί σήμερα; Γιατί είναι εξίσου καλή εποχή, όσο οποιαδήποτε
άλλη, για να προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι όμορφο και εκπληκτικό,
ακόμα κι όταν ξέρουμε ότι ποτέ δεν θα είναι τόσο όμορφο και εκπλη
κτικό όσο ένα δειλινό ή ένα ξημέρωμα. Αλλά πρέπει να συνεχίσουμε να
προσπαθούμε.

μ ε ξ ικ ο

1
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a
Why go see a sunset or a sunrise?
Because it is beautiful and
amazing and maybe it will inspire
you or make you feel something
inside.

n

46th TIFF 2005
International Competition

46ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜ ΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2005
Διεθνές Δια γωνιστικό
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KATERINA EVANCELAKOU

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΟΥ

Director· Greece

Σκηνοθέτις ·

For its lies.
Its truth.
Its rawness.
Its difficulty.
Its errors, its perfection, everything.
Or nothing.
For one’s personal interior struggles.
For the fuss of it all.

Για το ψέμα του.
Για την αλήθεια του.
Για την ωμότητα του.
Για τη δυσκολία του.
Για το λάθος.
Για την τελειότητα.
Για όλα.
Για τίποτα.
Για τον πόλεμο με τον εαυτό σου.
Για τη φασαρία.

Each film is a meeting place. An open market of ideas, hobbies, a
place for losing one’s time. A time lost in the best possible way.
Whether one is just a viewer, or part of the crew, whether it is an
ambitious film or just an unsuccessful attempt doomed to oblivion,
in there, inside the small squares, tiny particles of light are trapped
and they give shape to a crazy code full of stories, culture, enter
tainment, suspense, movement: a miracle. Today we can change
the question around, like in a mirror: “ How could one possibly not
have cinema now?” How? With snapshots taken w ith family video
cameras, or w ith cell phones or even digital films made entirely on
computers. I have seen many of those; and enjoyed them.
For who? For those who understand us without knowing us, for
those who don’t understand us even when they do know us. For
a thousand viewers or for two hundred thousand. It doesn’t really
matter.
Film making has become an activity which is very sim ilar to the
age-old human impulse to “come out into the village m ain square”.

ελλαδα

Κάθε ταινία είναι ένας τόπος συνάντησης.Ένα παζάρι ιδεών, προτιμή
σεων και χαμένου χρόνου. Ωραίου χρόνου, εξαίσια χαμένου.
Είτε απλώς τη βλέπει κανείς, είτε ανήκει στους κατασκευαστές της,
είτε πρόκειται για μια φιλόδοξη ταινία, είτε για μια φτωχή απόπειρα
που στο τέλος την τρώει το σκοτάδι, εκεί, μέσα στα μικρά καρέ της
βρίσκονται παγιδευμένα μικρότατα σωματίδια φωτός που συνθέτουν
ένα παλαβό κώδικα γεμάτο ιστορίες, πολιτισμό, διασκέδαση, αγωνία,
κίνηση, ένα θαύμα. Σήμερα μπορούμε να αλλάξουμε την ερώτηση και
να την επανατοποθετήσουμε ως καθρέφτη: «είναι δυνατόν όχι σινεμά
σήμερα;».
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Πώς; Με βιντεοκάμερες οικογενειακών ενσταντανέ, με κινητά τηλέ
φωνα ή ακόμα αμιγώς ψηφιακές ταινίες κατασκευασμένες εξολοκλήρου σε υπολογιστές.Έχω δει πολλές τέτοιες. Είναι απολαυστικές.
Για ποιον; Για όσους μας καταλαβαίνουν χωρίς να μας γνωρίζουν, για
όσους δεν μας καταλαβαίνουν κι ας μας ξέρουν καλά. Για χίλιους θεα
τές ή και για 2οο.οοο. Εντέλει δεν έχει και τόσο μεγάλη σημασία.
To film m aking είναι πια μια δραστηριότητα που μοιάζει πολύ με την
αρχαία ανθρώπινη ορμή να «βγούμε στην πλατεία του χωριού μας».

How could one possibly not have
cinema now?

ff

43rd TIFF 2002
International Competition

43ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜ ΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2002
Διεθνές Διανωνισακό
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ΕΝ

DAN FAINARU

NTAN ΦΑΪΝΑΡΟΥ

Film Critic · Israel

Κριτικός κινηματογράφου · ιςραηλ

Screen International

Screen International

Why cinema now? Strange question. Because cinema is an art,
that’s why. We need it like we need the look in the eyes of the Mona
Lisa, like Schubert’s The Death and the Maiden or Tolstoy’s War and Peace.
Like the cool breeze on a sunny spring day, like a glass of wine, a
loaf of fresh bread. Just to make life a little more bearable. And may
be understand it a little better.

Κινηματογράφος σήμερα: γιατί; παράξενη ερώτηση. Γιατί ο κινημα
τογράφος είναι τέχνη, γ ι’ αυτό. Τον χρειαζόμαστε όπως χρειαζόμαστε
το βλέμμα της Μόνα Λίζα ή το Ο Θάνατος και η Κόρη του Schubert ή το
Πόλεμος και Ειρήνη του Τολστόι· όπως το δροσερό αεράκι μια ζεστή ανοι
ξιάτικη μέρα, όπως ένα ποτήρι κρασί, ένα καρβέλι φρέσκο ψωμί. Για
να κάνουμε τη ζωή λίγο πιο ανεκτή. Κι ίσως για να την κατανοήσουμε
κάπως καλύτερα.
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We need cinema like we need the
look in the eyes o f theAAona Lisa
n
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DIONYSIS FOTOPOULOS

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Production Designer · Greece

Σκηνογράφος · ελλαδα

So as to share our nightmares in remote dark movie theatres with
unknown people in unknown places. Because as my friend Ciorgos
Cheimonas says: "We know now: image is the essence”.

Για να μοιραστούμε τους εφιάλτες μας σε μακρινές σκοτεινές αίθουσες
με άγνωστους ανθρώπους σε άγνωστα μέρη. Γιατί όπως μου έλεγε και ο
φίλος μου ο Γιώργος Χειμωνάς: «Αφού, τό ξέρουμε πλέον: ούσία είναι
ή εικόνα».

I

it
As my friend Ciorgos Cheimonas
says: “We know now: image is the
essence
I f

50th TIFF 2009
Exhibition

506 Φ ΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜ ΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2009
Έκθεση
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DIEGO GALAN

ΝΤΙΕΓΚΟ ΓΚΑΛΑΝ

Film Critic · Spain

Κριτικός κινηματογράφου · ιςπανια

El Pais

El Pais

Cinema, despite the problems its industry is going through, con
tinues to be the best means for free audiovisual expression and the
only popular art in many countries to fight intolerance. On the
other hand, say what you w ant, films when they are good, keep on
giving us extraordinary pleasure.

Παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η βιομηχανία του κινηματο
γράφου, ο ίδιος παραμένει το καλύτερο μέσον ελεύθερης οπτικοακουστικής έκφρασης και η μόνη τέχνη, σε πολλές χώρες, που πολεμάει τη
δυσανεξία. Απ’ την άλλη μεριά, ό,τι και να πείτε, οι ταινίες όταν είναι
καλές, μας προσφέρουν πάντα μια εξαιρετική απόλαυση.

ii
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Cinema continues to be the
best means for free audiovisual
expression.
n

48th TIFF 2007
International Competition Jury

48ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2007
Κριτική Επιτροπή Διεθνούς Διανωνιστικού
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LEONARDO GARCIA TSAO

ΛΕΟΝΑΡΝΤΟ ΓΚΑΡΣΙΑ ΤΣΑΟ

Film Critic · Mexico

Κριτικός κινηματογράφου · μεξικο

La Jomada

La Jornada

We m ust accept that we, cinema lovers, have been living in a vir
tual world long before digital technology invented the concept. For
some reason (neurosis, I would think) we prefer this bi-dimensional
version of a reality made of shadows (pixels, to use a modern term)
to life itself. When cinema is at its best (the criteria here vary enor
mously), the experience is total: all our senses tingle w ith enjoy
ment, our mind is stimulated, and we even feel that it enriches our
spirit and turns us into better people (though this last is not neces
sarily true). So, why cinema now? Simply because I haven’t found
anything better to date.

Πρέπει να παραδεχτούμε ότι εμείς, οι εραστές του κινηματογράφου,
ζούσαμε σε έναν κόσμο εικονικής πραγματικότητας, πολύ πριν η ψηφι
ακή τεχνολογία επινοήσει την έννοια. Για κάποιους λόγους (νευρώσεις
θα έλεγα), προτιμούμε αυτή την εκδοχή της πραγματικότητας, που εί
ναι δυο διαστάσεων και φτιαγμένη από σκιές (πίξελ για να χρησιμο
ποιήσω ένα σύγχρονο όρο), από την ίδια τη ζωή. Όταν ο κινηματογρά
φος είναι στα καλύτερα του (τα κριτήρια εδώ ποικίλλουν σε τεράστιο
βαθμό), η εμπειρία είναι απόλυτη: όλες μας οι αισθήσεις αφυπνίζονται
από ευχαρίστηση, το μυαλό μας δέχεται ερεθίσματα, κι εμείς μέχρι που
αισθανόμαστε ότι πλουτίζει το πνεύμα μας, και μας κάνει καλύτερους
ανθρώπους (παρόλο που αυτό το τελευταίο δεν είναι, απαραίτητα,
αλήθεια).Έτσι, κινηματογράφος σήμερα, γιατί; Απλούστατα γιατί ως
τώρα δεν έχω βρει τίποτα καλύτερο να κάνω.
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F o r s o m e re a so n ( n e u ro s is ,
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46th TIFF 2005
International Competition Jury
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Κριτική Επιτροπή Διεθνούς Διαγωνιστικού
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COSTA GAVRAS

ΚΩΣΤΑΣ ΓΑΒΡΑΣ

Director · France / Greece

Σκηνοθέτης · γαλλια / ελλαδα

Cinema now and always, because it is the only art, along with
theater, that tries to give a meaning to human chaos and perhaps to
understand it. This is precisely why ancient Creeks invented thea
tre.

Κινηματογράφος σήμερα και πάντα, γιατί είναι η μοναδική τέχνη, μαζί
με το Θέατρο, που επιχειρεί να δώσει νόημα στο ανθρώπινο χάος και πι
θανόν να το κατανοήσει. Οι αρχαίοιΈλληνες είχαν επινοήσει το Θέατρο
ακριβώς γ ι’ αυτό το λόγο.

50th TH ESSA LO N IKI IN TERN A TIO N AL FILM FESTIVA L | 50ό Φ ΕΣ ΤΙΒΑ Λ ΚΙΝ Η Μ Α ΤΟ ΓΡΑΦ Ο Υ Θ ΕΣΣΑ Λ Ο Ν ΙΚΗ Σ

ΕΝ

η
C in em a n o w a n d a lw a y s , b e ca u se
it is t h e o n ly a r t, a lo n g w ith
th e a te r, t h a t tr ie s to g iv e
a m e a n in g to h u m a n c h a o s
a n d p e rh a p s to u n d e rsta n d it.

47th / 48th TIFF 2006 / 2007
International Program: Special Screenings

47o / 480 ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ! 2006 / 2007
Διεθνές Πρόγραμμα: Ειδικές Προβολές
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HENRIK RUBEN CENZ

XENPIK ΡΟΥΜΠΕΝ ΓΚΕΝΖ

Director · D e n m a r k

Σκηνοθέτης ·

My father was a carpenter. He used to drive around in his pickup
truck in the marshlands of southern Denmark building houses.
When I was a kid, I sometimes went w ith him to work. Sitting on
the back of his truck, I remember being fascinated by the telephone
poles that jutted out of this flat landscape. I’d count them and im ag
ined they continued forever - way beyond the world I knew. There
was more out there somewhere and it filled me w ith a mixture of
fear and longing.

Ο πατέρας μου ήταν ξυλουργός. Συνήθιζε να τριγυρνάει με το φορτηγά
κι του στα βαλτοτόπια της νότιας Δανίας χτίζοντας σπίτια. Όταν ήμουν
παιδί, καμιά φορά, πήγαινα μαζί του. Καθόμουν στο πίσω μέρος του
φορτηγού. Θυμάμαι με γοήτευαν οι στύλοι του τηλεφώνου που ξεπρόβαλαν στο επίπεδο τοπίο. Τους μετρούσα και φανταζόμουν ότι επεκτείνονταν στο άπειρο, πολύ πέρα από τον κόσμο που γνώριζα. Υπήρχαν
περισσότερα εκεί έξω και αυτό με γέμιζε με ανάμικτα συναισθήματα
φόβου και λαχτάρας.

This image still saturates my work as a filmmaker.

Αυτή η εικόνα ακόμα κατακλύζει τη δουλειά μου του κινηματογραφι
στή.

I understand now that other kids sitting on the backs of their fa
ther’s trucks somewhere in Iran, Nigeria or China have had similar
experiences relating to where they come from.

δ α ν ια

Καταλαβαίνω τώρα, ότι άλλα παιδιά, καθισμένα στο πίσω μέρος των
φορτηγών του πατέρα τους κάπου στο Ιράν, στη Νιγηρία ή στην Κίνα,
είχαν παρόμοιες εμπειρίες που συνδέονται με τον τόπο τους.

We recognize ourselves in these stories.
Αναγνωρίζουμε τους εαυτούς μας στις ιστορίες τους.
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W e re co g n iz e o u rse lv e s
in th e s e s to r ie s .
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46th TIFF 200S
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Focus: New Danish Cinema

Focus: Νέος Δανέζικος Κινηματογράφος
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DAN GEORCAKAS

NTAN ΓΕΩΡΓΑΚΑΙ

Film Critic ·

Κριτικός κινηματογράφου ·

u sa

ηπα

Cinéaste

Cinéaste

Cinema has proven to be the most able of all the arts in transcend
ing national and cultural boundaries of every kind. This truly inter
national art largely has functioned as a powerful positive force in a
world often driven by the interaction of diverse cultures. The magic
of cinema, like all art, depends on constantly reanim ating the old
in a manner that serves the needs of the present. Cinema has con
stantly reinvented itself w ith great success. Most obviously it has
moved from a silent to a sound medium, from black and white to
full color, from a standard screen to screens of many dimensions.
By continuing to embrace change, cinema w ill remain a dynamic
force of amity and beauty in a world that sorely needs both. To para
phrase the Romantic poet Percy Bysshe Shelley, "Filmmakers are
among the unacknowledged legislators of the world.”

Ο κινηματογράφος έχει αποδείξει ότι, από όλες τις τέχνες, είναι η πιο
ικανή να ξεπερνάει κάθε είδους εθνικά και πολιτισμικά σύνορα. Αυτή
η, πραγματικά, διεθνής τέχνη, έχει λειτουργήσει, σε μεγάλο βαθμό, ως
μια δυνατή, θετική δύναμη, σε έναν κόσμο, συχνά ωθείται από την αλ
ληλοεπίδραση των διάφορων πολιτισμικών. Η μαγεία του σινεμά, όπως
όλων των τεχνών, εξαρτάται από το διαρκές ξαναζωντάνεμα του περα
σμένου, με τρόπο που να υπηρετεί τις ανάγκες του παρόντος. Ο κινη
ματογράφος, πάντα, επινοούσε ξανά και ξανά τον εαυτό του με μεγάλη
επιτυχία. Αυτονόητα πέρασε από το βωβό στον ήχο, από το ασπρόμαυ
ρο στο έγχρωμο, από ενός μεγέθους οθόνη, σε διαφορετικών μεγεθών
οθόνες. Εξακολουθώντας να υιοθετεί αλλαγές, ο κινηματογράφος θα
παραμείνει δύναμη φιλίας και ομορφιάς, σε έναν κόσμο που σίγουρα
τα χρειάζεται και τα δυο. Για να παραφράσω μια φράση του Ρομαντι
κού ποιητή Persy Bysshe Shelley, «Οι κινηματογραφιστές είναι ανάμε
σα στους παραγνωρισμένους νομοθέτες του κόσμου».
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CHRISTOS CEORCIOU

ΧΡΙΣΤΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Director · Greece

Σκηνοθέτης · ελλαδα

For days I have been reading the words of Renoir in the letter you
sent me and I wonder what I could possibly say in relation to it all.
The truth is that 1 don’t like having to make this kind of comments.
My personal opinion is that such comments have nothing to offer;
they are misleading and tend to bring everything to a standstill in
discussions that keep one cut off from the incentive of inspiration,
the practice of work and the importance of communication in all
artistic creations.

Έχει μέρες που διαβάζω το λόγια του Ρενουάρ στην επιστολή που μου
στείλατε και αναρωτιέμαι τι θα μπορούσα να πω εγώ σε σχέση με όλα
αυτά. Η αλήθεια είναι ότι τέτοιου είδους σχόλια δεν μου αρέσει να
κάνω. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι δεν προσφέρουν αλλά παρα
πλανούν και μπλοκάρουν τα πράγματα με συζητήσεις μακριά από τη
σπίθα της έμπνευσης, την πρακτική της κατασκευής και τη σημασία
της επικοινωνίας οποιοσδήποτε δημιουργίας.

"We do it this way, others do it their way, this can be done, that
cannot” : as if there had ever been a rule that could be applied to life
as such, or to creativity.
So, given the circumstances, the best I can do is make you remem
ber the following line from a song and encourage you to listen to it:
“A little less conversation a little more action”, Elvis Presley.

Εμείς έτσι, οι άλλοι αλλιώς, αυτό πρέπει, αυτό όχι, λες και υπήρξε ποτέ
κανόνας που μπορεί να εφαρμοστεί σε αυτό το πράγμα που λέμε ζωή,
που λέμε δημιουργία.
Άρα σε σχέση με όλα αυτά το μόνο που μπορώ να προσφέρω είναι να
σας θυμίσω τον εξής στοίχο και να σας προτείνω να βρείτε το τραγούδι
να το ακούσετε, "A little less conversation a little more action” , Elvis
Presley.

ii
A lit tle le ss c o n v e rsa tio n
a lit tle m o re a c tio n
I f

42nd TIFF 2001
International Competition

420 ΦΕΓΓΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2001
Διεθνές Διαγωνισπκό
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ΑΛΕΞΕΪ ΓΚΕΡΜΑΝ TZOYNIOP

Director · Russia

Σκηνοθέτης · ρωςια

It seems to me that the outstanding directors face the problem of
the quest of the language of cinematography in a very painful and
sharp way. They are faced w ith an attempt to find the way of narrat
ing the story that is organic to the idea of the future film. This way
they often not only have to formulate the principles concerning the
rhythmical or representational solution of the film, but they also
must give an answer to the main question, what the reality in their
film is, and what this reality should be. How to find the artistic
solution that is equivalent to the sensual perception of the world.
These are very intimate and important discussions for the future
fate of the film . Quite often when these thoughts are transferred
into a written form for others to read, they loose something because
they can’t be understood without the films they refer to.

Μου φαίνεται ότι οι σημαντικοί σκηνοθέτες αντιμετωπίζουν το πρόβλη
μα της αναζήτησης κινηματογραφικής γλώσσας με πολύ επώδυνο και
κοφτερό τρόπο. Είναι αντιμέτωποι με την προσπάθεια να βρουν τον
τρόπο ν ’ αφηγηθούν μια ιστορία που είναι οργανικά δεμένη με την ιδέα
του μελλοντικού τους φιλμ. Ακολουθώντας αυτόν το δρόμο συχνά όχι
μόνο πρέπει να διατυπώσουν τις αρχές που αφορούν τα προβλήματα
του ρυθμού και της αναπαράστασης της ταινίας, αλλά πρέπει να δώ
σουν και μια απάντηση στο μείζον ερώτημα: Ποια είναι η πραγματι
κότητα στις ταινίες τους και ποια θα έπρεπε να είναι. Πώς να βρεθεί η
καλλιτεχνική λύση που να είναι αντίστοιχη της αισθαντικής αντίληψης
του κόσμου; Αυτές είναι πολύ προσωπικές και σημαντικές συζητήσεις
για το μέλλον του κινηματογράφου. Αρκετά συχνά, όταν αυτές οι σκέ
ψεις μεταφέρονται στο χαρτί, έτσι ώστε κάποιοι να τις διαβάσουν, χά
νουν κάτι, γιατί δεν μπορούν να γίνουν κατανοητές χωρίς τις ταινίες
στις οποίες αναφέρονται.
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The outstanding directors must
give an answer to the main
question, what the reality in
their film is, and what this reality
should be. How to find the artistic
solution that is equivalent to the
sensual perception o f the world.
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44th TIFF 2003
International Competition

44ο Φ ΕΓΠ ΒΛΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2003
Διεθνές Διαγωνιστικό
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SOTIRIS CORITSAS

ΣΩΤΗΡΗΣ ΓΚΟΡΙΤΣΑΣ

Director · Greece

Σκηνοθέτης · ελλαδα

Because the difficulties of real life still push me, when looking for
solace, into the dark movie theatre which is "the temple of those
cowards who won’t face life"; in there everything, as well as be
ing safer, is more enjoyable than what is going on in the street out
side.

Διότι οι δυσκολίες της αληθινής ζωής συνεχίζουν να με σπρώχνουν, για
παρηγοριά, στη σκοτεινή αίθουσα «το ναό των δειλών απέναντι στη
ζωή», εκεί όπου όλα εκτός από πιο ασφαλή είναι και πιο γοητευτικά
από όσα συμβαίνουν έξω στο δρόμο.

Because cinema is like a pair of short-sighted spectacles and w ith
out them you cannot easily see what is happening around you and
inside you.
Because you get to see jungles without having to take the risk of
travelling to exotic places. The real beasts are close by, just outside
the door. Sometimes they are on the inside.
Because cinema is like being invited one evening by a beautiful lady
w ith three other equally beautiful friends of hers: literature, theater
and music; and you are such a fool that instead of accepting the
invitation, you go to bed.
Because m aking a film is the most liberating course I know to over
come your fears and expose your nakedness for all to see. And if
with time you manage to reach the point where you don’t mind
what people say and are your own honest judge, then you can safely
say that you have made it.

Διότι το σινεμά είναι σαν τα μυωπικά γυαλιά που χωρίς αυτά δυσκολεύε
σαι να διακρίνεις τι ακριβώς συμβαίνει γύρω και μέσα σου.
Διότι γνωρίζεις ζούγκλες χωρίς να πρέπει να κινδυνέψεις τρέχοντας σε
εξωτικούς προορισμούς. Τα θηρία είναι κοντά, έξω από την πόρτα. Κά
ποιες φορές και μέσα από αυτήν.
Διότι το σινεμά είναι σαν να σε προσκαλεί για βράδυ μια όμορφη κυρία
με τρεις εξίσου όμορφες φίλες της -λογοτεχνία, θέατρο και μουσική- κι
εσύ να είσαι τόσο ηλίθιος που να αρνείσαι και να πηγαίνεις για ύπνο.
Διότι δεν ξέρω πιο λυτρωτική διαδικασία από το να ξεπερνάς το φόβο
σου και να γδύνεσαι μπρος σ’ όλο τον κόσμο κάνοντας μια ταινία. Αν
μάλιστα με τον καιρό καταφέρεις να αδιαφορείς για το τι λένε οι άλλοι
και να έχεις ειλικρινή κριτή τον εαυτό σου, τότε νομίζω ότι πράγματι
κάτι κατάφερες.
Διότι σήμερα που «δεν μιμείται πια η τέχνη τη ζωή, αλλά η ζωή την
κακή τηλεόραση» σκεφτείτε τραγωδία να είχαμε αφήσει το προνόμιο
της εικόνας στους λεγάμενους «ανθρώπους των μίντια».

Because today, when “ art doesn’t copy life anymore, but life copies
bad quality television”, just imagine how tragic it would be if we
left the privilege of images in the hands of the so-called “ people of
the media".

Διότι μέσα από το σινεμά ελαφραίνω τη μοναξιά μου. Νιώθω πως έχω
φίλους σε μακρινά μέρη της γης, φίλους που ούτε έχω, ούτε πρόκειται
ποτέ να επισκεφθώ. Κι ας μην με γνωρίζουν αυτοί.

Because cinema helps me to ward off loneliness. I feel I have friends
in faraway places, friends that I don’t have and that I w ill never vis
it. It doesn’t matter that they don’t know me.

Διότι μέσα από την ταύτιση με ήρωες, διλήμματα και καταστάσεις ται
νιών άρχισε η όποια κατανόηση του εαυτού μου. Η ταύτιση αυτή -και
όχι η «απόσταση»- ήταν και, παρά τις αμφιβολίες, παρέμεινε η σημαία
του σινεμά.

Because identifying m yself to heroes, dilemmas and film situations
has triggered off whatever appreciation 1 may have of myself. It is
this identity - and not the “distance” - that was and, despite all con
troversies, remains the flying banner of cinema.
Because in Greece, despite our years of trying to change this situ
ation, being a filmmaker continues to be an exceedingly difficult
job. To make films is an occupation that, whether you like it or
not, leaves one with plenty of time on one’s hands. Unfortunately
too much time. On the other hand, this gives one the chance to do
something else. Sometimes more important things than films!
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Διότι στην Ελλάδα, αν και χρόνια παλεύουμε για το αντίθετο, παρα
μένει εξαιρετικά δύσκολο το επάγγελμα του σκηνοθέτη. Το να κάνεις
λοιπόν ταινίες σου αφήνει χρόνο θες δε θες. Δυστυχώς πολύ χρόνο. Έτσι
όμως έχεις την ευκαιρία να ασχοληθείς και με άλλα πράγματα. Σημα
ντικότερα μερικές φορές από τις ταινίες!
Και εντέλει τι εννοείτε με το «Κινηματογράφος σήμερα: γιατί» ; Διότι,
Γκράουτσο Μαρξ!

And finally, well, what exactly do you mean with “ Why cinema
now?” Just because, Croucho Marx!

34th TIFF 1993
International Competition

34ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1993
Διεθνές Διαγωνιστικό
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STELIOS HARALAMBOPOULOS

r ......................................................
ΣΤΕΛΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ

Director · G r e e c e

Σκηνοθέτης ·

What the mechanism is that in a child’s brain transforms the words
from a story into images from a film, I don’t know. Perhaps it is
an automatic m echanism, the same one for everybody. What I do
know is that my parents were the first filmmakers. They were Melies, Draeger, Criffith, whose stories I could "see”, in my m ind’s
eye, as films full of vivid colours, specific fields of view, fram ing.
Later on, in the street, at school, everywhere, I imagined my own
films, products of the mind, but - from the spectator’s point of view
- quite remarkable, I m ust own. When I began m aking film s, very
little of what 1 “ saw ’’ reached the screen. Much got lost on the way,
unable to make it from the brain to the celluloid. And perhaps this
is where cinem a’s enduring charm lies: what gets “ on tape” is used
to nourish - like the particles of another story - that other type of
cinema we all equally share and in which we are both creators and
viewers.

Ποιος είναι ο μηχανισμός, που στο παιδικό μυαλό τα λόγια των ιστοριών
τα μετατρέπει σε κινηματογραφικές εικόνες, δεν ξέρω.Ίσως αυτόματα
να γίνεται και να είναι το ίδιο για όλους τους ανθρώπους. Ξέρω όμως
πως οι γονείς μου ήταν οι πρώτοι σκηνοθέτες. Ήταν Μελιές, Ντράγερ,
Γκρίφιθ και τις ιστορίες τους τις «έβλεπα», νοερά μεν, αλλά τις έβλεπα,
σαν ταινίες με ολοζώντανα χρώματα, συγκεκριμένες γωνίες λήψης, καδράρισμα. Αργότερα, στο δρόμο, στο μάθημα, παντού, φανταζόμουν
τις δικές μου ταινίες, πάντα του νου κατασκευές, αλλά εντυπωσιακές
οφείλω -σαν θεατής πλέον- να ομολογήσω. Όταν άρχισα να φτιάχνω
ταινίες, ελάχιστα από αυτά που «έβλεπα» έφταναν στο πανί. Από το
μυαλό στο σελιλόιντ, εκεί ανάμεσα, πολλά χάνονται, δε βρίσκουν το
δρόμο. Και ίσως εκεί να βρίσκεται η διαρκής γοητεία του κινηματογρά
φου: αυτό που «αποτυπώνεται» να χρησιμεύει για να τροφοδοτεί -σαν
ψήγματα ιστορίας- εκείνον τον άλλον κινηματογράφο που ισότιμα μοι
ραζόμαστε σαν δημιουργοί και θεατές.

ελλαδα

it

50th THESSALONIKI INTERNATIONAL FILM FESTIVAL | 500 ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

EN

And perhaps this is where
cinema’s enduring charm lies:
what gets "on tape" is used to
nourish - like the particles o f
another story - that other type o f
cinema we all equally share and
in which we are both creators and
viewers.
n

37th TIFF 1996
International Competition

37ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1996
Διεθνές Διαγωνισχικό
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JAIME HUMBERTO HERMOSILLO

XAÍME ΟΥΜΠΕΡΤΟ ΕΡΜΟΣΙΓΙΟ

Director · Mexico

Σκηνοθέτης · μεξικο

1 admire Jean Renoir, and like him , I love reality.

Θαυμάζω rov Jean Renoir και μου αρέσει, αγαπώ την πραγματικότητα.

Around about 1963, when I made my first 16mm short, I jotted down
in my notebook something that was like a declaration of principles:
“ 1 want to make intim ist cinema, acted by relatives and friends,
w ith plots that could happen to them.”

Το 1963, όταν έκανα την πρώτη μικρού μήκους ιδμιλιμέτρ ταινία μου,
έγραψα βιαστικά στο σημειωματάριο μου κάτι που ήταν σαν δήλωση
αρχών: «Θέλω να κάνω προσωπικό κινηματογράφο, που να παίζουν
συγγενείς και φίλοι, με ιστορίες που θα μπορούσαν να τύχουν σ’ αυ
τούς».

Invoking as my mentors talented filmmakers (Roberto Rossellini,
Jean Renoir, Jean-Luc Codard, Robert Bresson, etc., etc.), I set about
m aking films without lighting, sometimes without tripod, when
necessary w ith non-professional actors, and (until today) being
called an amateur has never worried me.
In the course of forty-five years 1 have fought for independent crea
tivity and have worked in formats that favour a greater liberty of
expression: 16m m , video 8, and now digital video.
This last technological advance now makes it possible - in French
filmmaker Alexandre Astruc’s words - to “ use the camera like a
quill”, that is to say, to produce a cinema of personal expression as
freely as someone who writes, paints or sculpts.
I greatly admire film script-writing: it is a work I have been carrying
out for more than four decades. But I now find it uphill work and it
has become easier to record something w ith a digital video camera
than w ith words.
For this reason, practically all my more recent digital films, from
eXXXorcismos to Rencor, have been made without a traditional script.
It is wonderful not to have to illustrate a script; it gives creative chance
ample room to intervene, following a rigorous preparation. It also
stops the script from becoming a corset or an instrument of a priori
censorship, personal or by a third party.
Technology progress in cinema fills me with enthusiasm. Not only
because it reduces costs and facilitates production and post-produc
tion, but because, just around the comer, there are various possi
bilities for distribution and screening that do not require celluloid.
Which is why cinema today can be seen in traditional movie theaters,
on computer screens, ipods or cell phones, and can be shared on
the net.
Yes, much admired Jean Renoir: cinema is constantly being re-in
vented.

43rd TIFF 2002
New Horizons: Tribute

Ανακαλώντας ως μέντορες μου ταλαντούχους κινηματογραφιστές (Ρομπέρτο Ροσελίνι, Ζαν Λυκ Γκοντάρ, Ρομπέρ Μπρεσόν κ.ά.), καταπιά
στηκα με ταινίες που δεν υπήρχε φωτισμός, καμιά φορά ούτε τρίποδα,
όταν υπήρχε ανάγκη χωρίς επογγελματίες ηθοποιούς, και (μέχρι σήμε
ρα) το να με αποκαλούν ερασιτέχνη, ποτέ δεν με ανησύχησε.
Στη διάρκεια των σαράντα πέντε χρόνων, έχω παλέψει για την ανεξαρ
τησία του δημιουργού και έχω δουλέψει με φόρμες που επιτρέπουν μια
μεγαλύτερη ανεξαρτησία έκφρασης: ιδμιλιμέτρ, βίντεοβ, και τώρα ψη
φιακό βίντσεο.
Η τελευταία τεχνολογική πρόοδος καθιστά, τώρα, εφικτό, -σύμφωνα
με τα λόγια του Γάλλου σκηνοθέτη Αλεξάντρ Αστρύκ- «να χρησιμοποι
είς τη μηχανή λήψης ως γραφίδα», που σημαίνει να παράγεις ταινίες
προσωπικής έκφρασης, τόσο ελεύθερα, όπως κάποιος που γράφει, ζω
γραφίζει ή φιλοτεχνεί ένα γλυπτό. Εκτιμώ πάρα πολύ τη συγγραφή σε
ναρίου: είναι μια δουλειά που έφερα σε πέρας για περισσότερο από σα
ράντα χρόνια. Τώρα όμως τη βρίσκω κουραστική δουλειά και έχει γίνει
ευκολότερο να γράφω κάτι με το ψηφιακό βίντεο παρά με τις λέξεις.
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Γι’ αυτό το λόγο, όλες οι πρόσφατες ψηφιακές ταινίες μου, από το
eXXXorcismos έως το Rencor, έχουν γίνει χωρίς ένα παραδοσιακό σενάριο.
Είναι υπέροχο να μην έχεις ν’ αποδώσεις οπτικά ένα σενάριο, δίνει στη δημι
ουργική τύχη πολύ χώρο να επέμβει, αφού έχει προηγηθεί μια αυστηρή
προετοιμασία. Εμποδίζει επίσης το σενάριο από το να γίνει ένας κορσές
ή ένα όργανο a priori λογοκρισίας, από σένα ή από τρίτον.
Η εξέλιξη της τεχνολογίας στον κινηματογράφο με γεμίζει ενθουσια
σμό. Όχι μόνο γιατί μειώνει το κόστος και διευκολύνει την παραγωγή
και το μοντάζ, αλλά γιατί δίπλα μας υπάρχουν διάφορες δυνατότητες
για τη διοτνομή και την προβολή που δεν απαιτούν σελιλόιντ. Γι’ αυτό
σήμερα μια ταινία μπορούμε να τη δούμε σε παραδοσιακές αίθουσες,
σε οθόνες κομπιούτερ, σε iPods, κινητά τηλέφωνα και να κυκλοφορή
σει ελεύθερα στο ιντερνέτ. Ναι, θαυμάζω πολύ τον Renoir: ο κινηματο
γράφος διαρκώς επινοεί εκ νέου τον εαυτό του.

43ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜ ΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2002
Νέοι Ορίζοντες: Αφιέρωμα
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HEDDY HONIGMANN

XENTI ΧΟΝΙΝΓΚΜΑΝ

Director · the Netherlands

Σκηνοθέτις · ολλανδια

Iran, June and July 2009. The revolution is censured. The night falls
and even if the governement has blocked internet communication,
people uses every possible method to communicate. Twitter and spe
cially YouTube. 1 see a heartbreaking message through YouTube:
http: //www. facebook. com/ext/share. php?sid=ioo8490277o6&h=qw
nps&u=PDhsR&ref=mf

Ιράν, Ιούνιος και Ιούλιος 2009. Η επανάσταση λογοκρίθηκε. Η νύχτα
πέφτει και παρόλο που η κυβέρνηση μπλόκαρε την επικοινωνία μέσω
του ιντερνέτ, οι άνθρωποι χρησιμοποιούν κάθε πιθανή μέθοδο για να
επικοινωνήσουν. Twitter και ειδικά YouTube. Βλέπω ένα σπαρακτικό
μήνυμα στο YouTube:
http : //www. facebook. com/ext/share. php?sid=ioo8490277o6&h=qw
nps&.u=PDh5R&jef=m

It is a short film where we hear screaming in the dark and listen to
the voice of a woman: «Where are we?» (please transcribe the sub
titles).
Why cinema now? Cinema is forever, cinema and only cinema could
take care of the voice of this wom an, unite it to other voices, shape
the pain in the faces, the hope hanging to a leave. Sometimes we
see cinema in a short film in YouTube. Only sometimes. Cinema
gives shape and poetry to YouTube and this last, sometimes gives
cinema an injection of energy.

Είναι ένα μικρό φιλμ, όπου ακούμε ουρλιαχτά στο σκοτάδι και μετά
μια γυναικεία φωνή: «Πού είμαστε;» (παρακαλώ να μεταφέρετε τους
υπότιτλους).
Κινηματογράφος σήμερα: γιατί; Ο κινηματογράφος είναι για πάντα,
μόνο ο κινηματογράφος μπορεί να φροντίσει τη φωνή αυτής της γυ
ναίκας, να την ενώσει με άλλες φωνές, να δώσει μορφή στον πόνο που
υπάρχει στα πρόσωπα, την ελπίδα που κρέμεται από μια άδεια. Καμιά
φορά βλέπουμε σινεμά στο YouTube, που προβάλλεται μια μικρή ται
νία. Μόνο μερικές φορές. Ο κινηματογράφος δίνει σχήμα και ποίηση
στο YouTube και αυτό, μερικές φορές, δίνει στον κινηματογράφο μια
ένεση ενέργειας.

n
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Cinema gives shape and poetry to
YouTube and this last, sometimes
gives cinema an injection
o f energy.

6th THESSALONIKI DOCUM ENTARY FESTIVAL 2004
Images of the 21 st Century: Tribute

60 ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2004
Εικόνες του 2ΐου αιώνα: Αφιέρωμα

11th THESSALONIKI D OCUM ENTARY FESTIVAL 2009
Images of the 21 st Century: Official Program

llo Φ ΕΣΤΙΒΑΛ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2009
Εικόνες του 2 iou αιώνα: Επίσημο πρόγραμμα
12 7
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thought that

Particle F

GAVIN HOOD

ΓΚΑΒΙΝ XOYNT

Director · south Africa

Σκηνοθέτης · νοτιά αφρικη

The world today is more culturally integrated than ever before. And
yet, paradoxically, it is also highly segregated: divided by seem
ingly irreconcilable ideologies that crush up against one another
in countries, cities, and even within fam ilies. People of different
creeds live in ever closer proximity to one another. Fundamentally
opposing world-views clash daily. Priests, imams, rabbis, politi
cians, prophets and ideologues offer varying versions of "the truth”
that, while often well intentioned, frequently set people against
one another. Cinema competes for an audience within this crowded
marketplace of beliefs and ideas. It reflects from its screens numer
ous ways of being. But what it does better than any other medium
of communication is cut through cultural and ideological barriers
to reveal our common humanity. Cinema is a visceral experience.
The language of emotion is universal. The hum an emotional needs
for love, dignity, respect, intimacy and affirmation, are timeless.
When a film takes us to a world we may never experience directly either the private world of an individual or a broader cultural world
- and when that world is revealed to us with empathy and insight,
we are elevated to a higher level of understanding, consciousness
and compassion. We relate because we human beings are at heart
far more alike than we are different.

Ο κόσμος σήμερα είναι περισσότερος πολιτισμικά μεικτός από ποτέ άλ
λοτε. Και παρόλα αυτά, παραδόξως, είναι διαχωρισμένος: διαιρεμέ
νος, κατά τα φαινόμενα, από ασυμφιλίωτες ιδεολογίες, που χτυπιού
νται η μία με την άλλη, σε χώρες, πόλεις ακόμα και μέσα σε οικογένειες.
Ανθρωποι με διαφορετικές πεποιθήσεις ζουν σε όλο και μεγαλύτερη
εγγύτητα ο ένας με τον άλλο. Ουσιαστικά ερχόμενοι, καθημερινά, σε
ρήξη με κοσμοαντιλήψεις. Παπάδες, ιμάμηδες, ραβίνοι, πολιτικοί,
προφήτες και ιδεολόγοι, συχνά με καλές προθέσεις, προσφέρουν δι
αφορετικές εκδοχές της «αλήθειας» που, επανειλημμένα, γίνεται η
αιτία να συγκρούονται μεταξύ τους οι άνθρωποι. Ο κινηματογράφος
συναγωνίζεται για ένα κοινό μέσα στην συνωστισμένη αγορά των πε
ποιθήσεων και των ιδεών. Αντανακλά, από τις οθόνες του, αναρίθμη
τους τρόπους ύπαρξης. Αλλά αυτό που κάνει καλύτερα από κάθε άλλο
μέσο επικοινωνίας, είναι να ανοίγει δρόμους μέσα από πολιτισμικά και
ιδεολογικά εμπόδια, για να αποκαλύψει την κοινή μας ανθρωπιά. Ο
κινηματογράφος είναι μια εσωτερική εμπειρία. Η γλώσσα του συναι
σθήματος είναι παγκόσμια. Η ανθρώπινη συναισθηματική ανάγκη για
αγάπη, αξιοπρέπεια, σεβασμό, οικειότητα και επιδοκιμασία είναι αι
ώνια. Όταν μια ταινία μας μεταφέρει σε έναν κόσμο που μπορεί να
μη γνωρίσουμε ποτέ από κοντά, του ιδιωτικού χώρου ενός ανθρώπου
ή ενός πολιτισμικά μακρινότερου κόσμου, κι όταν αυτός ο κόσμος απο
καλυφθεί σε μας με συμπάθεια και διορατικότητα, ανεβαίνουμε σε ένα
υψηλότερο επίπεδο κατανόησης, συνειδητοποίησης και συμπόνιας.
Συνδεόμαστε, γιατί εμείς τα ανθρώπινα πλάσματα είμαστε στην καρ
διά πολύ πιο όμοιοι απ' ό,τι διαφορετικοί.
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When a film takes us to a world
we may newer experience directly
and when that world is rewealed
to us with empathy and insight,
we are elewated to a higher lewel
o f understanding, consciousness
and compassion.
n

46th TIFF 2005

46ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜ ΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2005

Independence Days

Ημέρες Ανεξαρτησίας
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PERIKLIS HOURSOGLOU

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΧΟΥΡΣΟΓΛΟΥ

Director· GREECE

Σκηνοθέτης · ελλαδα

Creek society only likes to see itself portrayed in deforming m irrors,
as a grotesque caricature.

Στην ελληνική κοινωνία δεν αρέσει το είδωλό της, παρά μόνο μέσα από
έναν παραμορφωτικό καθρέφτη καρικατούρας ή γκροτέσκου.

For the past twenty years, television has been dictating tastes,
behavior patterns, needs, models, aesthetics - a picture of reality
that has nothing to do w ith reality.

Είκοσι χρόνια τώρα, η τηλεόραση επιβάλλει γούστα, συμπεριφορές,
ανάγκες, πρότυπα, αισθητική· μια εικόνα της πραγματικότητας που
δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα.

Why cinema now? Precisely for this: to break through the cm st of
vulgarity.

Γιατί κινηματογράφος σήμερα; Γι’ αυτό ακριβώς, για να σπάσουμε την
κρούστα του χυδαίου.

U
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Why cinema now?
To break through the crust
o f vulgarity.

34th TIFF 1993
International Competition

340 ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1993
Διεθνές Διαγωνιστικό
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ELISSAVET HRONOPOULOU

ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ

Director · Greece

Σκηνοθέτις · ελλαδα

"A novel, in its broadest definition, is a personal, direct impression
of life”, Henry James wrote in 1884, at a time when cinema was still
nothing more than a tiny embryo. “A personal, direct impression
of life.” Isn’t this basically what a work of art is? What else can a
film be? Independently of whether the aim is to represent reality,
to correct it, or to invent a new reality, a film always offers us a per
sonal impression of life. This impression may be a fam iliar one, or
a totally foreign one: does it matter? The enjoyment we derive from
something we can identify is no different from the pleasure we have
in discovering something new. Not to mention the unique enjoy
ment we derive from seeing something we thought we knew well
and discovering new angles to it through someone else’s eyes! Isn’t
this what a film offers us? Films give us the enchanting possibility
of seeing through the eyes of another. We see "differently”. And it
would seem that our eyes get a rest through the loan of these other
optic lenses. They reinvigorate the eye.

«Μυθιστόρημα, κατά την ευρύτερη σημασία του όρου, είναι μια προ
σωπική, άμεση εντύπωση της ζωής» έγραφε ο Χένρι Τζέιμς το 1884,
την εποχή που ο κινηματογράφος ήταν ακόμα ένα μικροσκοπικό έμ
βρυο. «Μια προσωπική, άμεση εντύπωση της ζωής». Αυτό δεν εί
ναι κατά βάση ένα έργο τέχνης; Τι άλλο μπορεί να είναι μια ταινία;
Ανεξάρτητα απ’ το αν επιχειρεί να αναπαραστήσει την πραγματικότη
τα, να τη διορθώσει, ή να επινοήσει μια καινούρια πραγματικότητα,
μια ταινία μας δίνει πάντα μια προσωπική εντύπωση της ζωής. Μπο
ρεί να μας είναι οικεία αυτή η εντύπωση ή απολύτως ανοίκεια αλλά
τι σημασία έχει; Η ευχαρίστηση της ταύτισης δε διαφέρει από την ευ
χαρίστηση της εξερεύνησης του αγνώστου. Και πόσο ξεχωριστή είναι η
απόλαυση να βλέπεις μέσα από τα μάτια ενός άλλου και να ανακαλύ
πτεις ξαφνικά άγνωστες πτυχές σε αυτό που νόμιζες πως ξέρεις καλά!
Αυτό δε μας προσφέρει μια ταινία; Μας δίνει τη μαγική δυνατότητα να
δούμε μέσα από τα μάτια ενός άλλου. Να δούμε «αλλιώς». Και φαίνε
ται πως αυτοί οι δανεικοί φακοί επαφής ξεκουράζουν τα μάτια μας. Κι
αναζωογονούν την όρασή μας.

For this reason the objections and attacks against a “ personal” type
of cinema (increasingly acute in recent years), do not seem to make
sense. Indeed, how can a film not be personal? Under one condition
however: if every film is a small confession, it must play by the one
sacred rule in confession, sincerity. Truthfulness is what brings a
film close to our hearts. Truth is the only condition that can be set to
art. In Chekhov’s words: "The great thing about art is that it cannot
compromise w ith lies. One can lie in love, politics, medicine. One
can deceive individuals, even Cod, but art cannot deceive.”
Why cinema now? Because today we still need the greatness of art:
the truth. We need to tell and we need to listen to our personal sto
ries in all sincerity. We need to see reality through the eyes of the
Other. We need to escape the comfort and safety of our own way
of looking at things. We need to doubt and question our answers
afresh.

u
We need to tell and we need to
listen to our personal stories in all
sincerity.
_ _

44th TIFF 2003
International Competition

Γι’ αυτό και οι ενστάσεις ή και επιθέσεις εναντίον του «προσωπικού»
κινηματογράφου, (έντονες τα τελευταία χρόνια), φαίνονται να στερού
νται νοήματος. Μα τι άλλο μπορεί να είναι μια ταινία παρά προσωπι
κή; Υπό έναν όρο βέβαια: Αν κάθε ταινία είναι μια μικρή εξομολόγηση
θα πρέπει να τηρεί τον ιερό κανόνα της εξομολόγησης: Να είναι ειλικρι
νής. Η αλήθεια είναι που κάνει μια ταινία να μιλάει στην καρδιά μας.
Κι αυτός είναι ο μόνος περιορισμός που μπορεί να τεθεί στην τέχνη.
Ο Τσέχοφ μας το λέει ξεκάθαρα: «Η τέχνη έχει αυτό το ιδιαίτερο με
γαλείο να μην μπορεί να συμβιβαστεί με το ψέμα. Μπορεί κανείς να
ψεύδεται στον έρωτα, στην πολιτική, στην ιατρική. Μπορεί να εξαπατά
τους ανθρώπους, ακόμα και το Θεό, αλλά στην τέχνη δεν μπορεί να
ψεύδεται.»

| 50ό ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
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Γιατί σινεμά σήμερα; Γιατί και σήμερα έχουμε μεγάλη ανάγκη από αυτό
το ιδιαίτερο μεγαλείο της τέχνης: Την αλήθεια.Έχουμε ανάγκη να πού
με και να ακούσουμε τις προσωπικές μας ιστορίες με ειλικρίνεια. Να
δούμε την πραγματικότητα ο ένας μέσα από τα μάτια του άλλου. Να
αποδράσουμε από τη σιγουριά της προσωπικής μας οπτικής. Να αμφι
σβητήσουμε τις απαντήσεις και να ξαναθέσουμε τα ερωτήματα.

440 ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2003
Διεθνές Διαγωνιστικό
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DIMITRIS INDARES

ΔΗΜΗΤΡΗΙΙΝΔΑΡΕΖ

Director · Greece

Σκηνοθέτης · ελλαδα

The essence of the world doesn’t seem to have changed since cinema
as a new art began to show its first results. Words haven’t lost their
grip on the world.

Η ουσία του κόσμου δεν φαίνεται να έχει αλλάξει, από τότε που η τέχνη
του κινηματογράφου έδωσε τα πρώτα της δείγματα. Τον κόσμο εξακο
λουθεί να τον συνέχει ο λόγος.

We think w ith pictures and words. The approach of cinema, its
m echanism, closely resembles the mechanism of thought: a se
ries of images that become m eaningful when placed next to each
other.

Σκεφτόμαστε με εικόνες και λέξεις. Κι ο τρόπος του κινηματογράφου, ο
μηχανισμός του, μοιάζει πολύ με τη σκέψη: μια σειρά εικόνες βρίσκουν
το νόημά τους η μια δίπλα στην άλλη.

Images are everywhere: tame or wild, quiet or unruly, visible or
"hidden", they form part of everyone’s reality. So for as long as im 
ages w ill have the value of some words, cinema as an art w ill stand
fast against the deceptive foolishness of the world.
The reproduction of every reality is an entertaining game that al
ways entails reflection. Inspiration brings to life a world that
"w orks”, “ functions” and "breathes”.
Reality evolves and divides us. The game of hide-and-go-seek with
truth persists, we find it impossible to agree on the substance of
truth. The meaning of life is seen by each one of us according to our
limited capacity. Some answers to our questions hold sway, others
surprise us in the endless dance in which they appear wearing a
variety of costumes.

;
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Οι εικόνες είναι παντού:Ήμερες ή άγριες, φρόνιμες ή άτακτες, ορατές
ή «κρυμμένες», είναι κομμάτια της πραγματικότητας του καθενός μας.
Όσο λοιπόν οι εικόνες θα αξίζουν κάποιες λέξεις, ο κινηματογράφος ως
τέχνη θα αντιστέκεται στην παραισθητική ανοησία του κόσμου.
Η αναπαράσταση κάθε πραγματικότητας αποτελεί πάντα ένα στοχα
στικό και διασκεδαστικό παιχνίδι. Ο οίστρος μας ζωντανεύει έναν κό
σμο που «δουλεύει», «λειτουργεί» κι «ανασαίνει».
Η πραγματικότητα εξελίσσεται και μας διχάζει. Το κρυφτό με την
αλήθεια εξακολουθεί, είναι αδύνατο να συμφωνήσουμε για το περιε
χόμενό της. Το νόημα της ζωής ο καθένας το βλέπει στις μερικές του
διαστάσεις. Κάποιες απαντήσεις αντιστέκονται στις ερωτήσεις μας και
κάποιες άλλες μας ξαφνιάζουν με το χορό των αλλεπάλληλων μεταμ
φιέσεων τους.

On the other hand, the never-ending dance of dreams and our desire
to explain and convey them expand our vital space for creativity.

Από την άλλη πλευρά, ο ατέρμονος χορός των ονείρων και η επιθυμία
μας να τα εξηγήσουμε και να τα αποδώσουμε διευρύνουν το ζωτικό
χώρο της δημιουργίας.

What has changed with the passing of time is the ease w ith which,
thanks to new technologies, we now take pictures and reproduce
them. Every day an enormous amount of material - of doubtful value
- piles up. Effortless replication has opened the way to an abuse of
illusion in images on the part of an increasingly manipulating m ar
ket. Illusion is becoming the most convenient bonding substance
in the world.

Αυτό που έχει αλλάξει με το πέρασμα του χρόνου είναι η τεχνική ευ
κολία της σύλληψης και της αναπαραγωγής των εικόνων. Καθημερινά
συσσωρεύεται ένας τεράστιος όγκος υλικών αμφιλεγόμενης αξίας. Η
ευκολία της αναπαραγωγής έχει οδηγήσει επίσης στην κατάχρηση των
παραισθητικών ιδιοτήτων των εικόνων από το σύστημα της όλο και πιο
χειραγωγημένης αγοράς. Η παραίσθηση τείνει να γίνει η πιο πρόσφορη
ουσία συνοχής του κόσμου.

The fabrication of images on a large scale is often limited to the obvious, the one-dimensional. Ambiguity is now seen as a weakness.
Run-of-the-mill viewers have become the rulers of the world. They
are the ones that the market targets and flatters, and it is in their
name that creativity is being emasculated.

Η εικονοποιία ευρείας κατανάλωσης εξαντλείται συχνά στο προφανές,
το μονοδιάστατο. Η αμφισημία βαφτίζεται αδυναμία. Ο μέσος θεατής
έχει γίνει ο τύραννος του κόσμου. Αυτόν κολακεύει η αγορά, στο όνομά
του ευνουχίζεται η δημιουργία.

Though the alternatives in distribution decrease day by day, there
are still those who rebel against the foolishness of the images that
overwhelm us. These individuals challenge the reality around us,
they don’t ignore it, they don’t pretend that all is well. The world
they sketch is not an escape into illusion but reveals their points of
view, it rests on a vision and sheds at least one hidden tear on this
poor world.

Όσο κι αν οι διέξοδοι της διανομής λιγοστεύουν, υπάρχουν άνθρωποι
που επαναστατούν στην ανοησία των εικόνων που μας κατακλύζει.
Αναμετρούνται με την πραγματικότητα που μας περιβάλλει και δεν την
αγνοούν, δεν υποκρίνονται ότι όλα είναι καλά. Ο κόσμος που σχεδιά
ζουν δεν είναι μια παραισθητική φυγή αλλά αποκαλύπτει την άποψη
τους, στηρίζεται σ’ ένα όραμα, κρύβει έστω έναν λυγμό για τον κόσμο
τούτο.
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DIMITRIS INDARES

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΝΔΑΡΕΣ

Much as we try to remember or forget the beginning of things in
order to unravel our existentialist knots, whether we want to or not
we are forced to take matters from the start. We easily forget the
meaning of things, and just as easily does truth stagger us when
we come face to face w ith it. Every new angle of looking at things
surprises and encourages us.

Όσο κι αν προσπαθούμε να θυμηθούμε ή να ξεχάσουμε την αρχή των
πραγμάτων, για να λύσουμε το υπαρξιακό μας κουβάρι, είμαστε υπο
χρεωμένοι να ξαναπιάνουμε τα πράγματα από την αρχή. Όσο εύκολα
ξεχνούμε το νόημα των πραγμάτων, άλλο τόσο εύκολα συγκλονιζόμα
στε όταν ξανασυναντιόμαστε με την αλήθεια. Κάθε νέα οπτική εκπλήσ
σει και ενθαρρύνει.

For the masters of form, a bird that suddenly enters the frame, an
actor who forgets his lines, a missed shot, w ill always reveal a new
side to things that are on the fringes of the recipe.

Στους κυρίαρχους της φόρμας, ένα πουλί που εισβάλλει αναπάντεχα
στο κάδρο, ένας ηθοποιός που χάνει τα λόγια του, μια αστοχία, θα απο
καλύπτει πάντα μιαν άλλη πλευρά των πραγμάτων στο περιθώριο της
συνταγής.

All filmmakers are linked by a common thread. We carry on a dialogue
with our fore-fathers, testing - respectfully or not - the strength of
the yam that holds us together.
By sharing common references we directly share new technologies
in a world that seems to get smaller in an avalanche of images.
Through our art we protect speech, silence and darkness which are
like the womb of the spirit, against the market formulas which,
under a false light, noisily and foolishly tend to crush us.

36th TIFF 1995
International Competition

Μια κλωστή ενώνει όλους τους κινηματογραφιστές μεταξύ τους. Συνο
μιλούμε με τους προπάτορές μας, δοκιμάζοντας με σεβασμό ή ασέβεια
την αντοχή του μίτου που μας δένει μαζί τους.
Με κοινές πια αναφορές μοιραζόμαστε άμεσα την οποιαδήποτε τεχνι
κή καινοτομία, σ’ έναν κόσμο που μοιάζει να μικραίνει από την πλημ
μυρίδα των εικόνων.
Με την τέχνη μας υπερασπιζόμαστε το λόγο, τη σιωπή και το σκοτάδι
σαν την μήτρα του πνεύματος, απέναντι στις επιταγές της αγοράς που
τείνει με το δικό της κίβδηλο φέγγος, το θόρυβο και την ανοησία να
κατακλύσει τα πάντα.
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AZAZEL JACOBS

ΑΖΑΖΕΛ ΤΖΕΪΚΟΜ ΠΙ

Filmmaker ·

Σκηνοθέτης ·
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The other night I watched The 5000 fingers o f Dr. T with my visiting
eight-year-old nephew. Directed by Roy Rowland in 1953, and writ
ten by Dr. Suess, it was a favorite when 1 was little. Its m ix of reality
and dream felt exactly true back then, when the line between the
two was much more blurry. My nephew didn’t ask whether the film
was old or not, and I saw that it didn’t matter, he was raptly in
volved the whole way through, and this from someone who had
earlier screamed, incredulously, that Iron Man was "awesom e’’ after
I told him 1 hadn’t seen it. When I was his age, my father had trans
ferred the audio from Dr. T to cassette so that I could listen to it as I
fell asleep, and each word, every sound, was still emblazoned in my
mind, and I could prove it by mouthing along. After it was over we
talked about how, if the boy hadn’t forced the other kids to play m u
sic, they would have all survived (too much to go into if you haven’t
seen it) and that basically he him self became the dictator once he
disposed of Dr. T.
Wow, i f I could make a film like that, which could say it all, so clear
ly and so well. I saw so much of what I aim for in my own work, so
much of my own hopes expressed in this film , and wondered if it
had seeped in more than I thought. I fantasize about remaking it,
not because I could-do better - 1 know I can’t, but because I want to
revisit that set.
Later when everyone was asleep, I looked the film up online and saw
that almost everyone in it had died, and, of course, that the little
boy who was the lead later struggled w ith drugs and depression,
never again to get a role once he grew up. 1 figure I’d be lucky if peo
ple could look me up one day and find out in a page or so how I spent
my life; it would mean that there actually would be a future, ques
tionable now. I’m sorry to learn the cast is gone but it doesn’t affect
the film at all. The film is alive.
Why cinema now? Like all those involved in making DrT, film-peo
ple have made statements, raised questions, given answers, started
conversations that it’s our duty to join in on, if you’ve got some
thing to add, an angle all your own. They demand it!

ηπα

Τις προάλλες είδα το Thesooo fingers o f D rT μαζί με τον 8χρονο ανιψιό μου.
Σκηνοθετήθηκε το 1953 από τον Ρόι Ρόουλαντ, το σενάριο έγραψε ο Dr
Suess και ήταν από τα αγαπημένα μου όταν ήμουν μικρός. Ο συνδυα
σμός πραγματικότητας και ονείρου έμοιαζε τότε αληθινός γιατί η διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στα δυο ήταν πολύ πιο θαμπή. Ο ανιψιός μου
δεν ρώτησε αν η ταινία ήταν παλιά ή όχι και κατάλαβα ότι δεν πειράζει,
γιατί την παρακολουθούσε γοητευμένος σε όλη τη διάρκεια και μάλιστα
όταν λίγο πριν είχε φωνάξει με δυσπιστία, ότι ο Iron M an ήταν «τέλειος»
γιατί δεν πίστευε στ’ αυτιά του, όταν του είχα πει δεν τον είχα δει. Όταν
ήμουν στην ηλικία του ο πατέρας μου είχε μεταφέρει τον ήχο από το Dr
Τ. σε κασέτα, ώστε να το ακούω όταν θα αποκοιμιέμαι και κάθε λέξη
κάθε ήχος αποτυπωνόταν στο μυαλό μου και μπορούσα να το αποδείξω
γιατί κατά τη διάρκεια σχημάτιζα με τα χείλη, όσα άκουγα, χωρίς ήχο.
Μετά το τέλος του έργου συζητήσαμε σχετικά με το πώς, αν το παιδί
δεν είχε εξαναγκάσει τα άλλα παιδιά να παίξουν μουσική, όλα θα είχαν
επιζήσει (δύσκολο να το καταλάβει κάποιος αν δεν έχει δει την ταινία)
κι έτσι τελικά το ίδιο το παιδί έγινε ο δικτάτορας που πριν είχε απορρίψει τον Dr. Τ.
Μακάρι να μπορούσα να κάνω μια τέτοια ταινία που να μπορώ να τα
λέω όλα τόσο καθαρά και τόσο καλά. Είδα τόσα πολλά από αυτά που
είναι οι στόχοι στη δική μου δουλειά, τόσες πολλές δικές μου ελπίδες
εκφρασμένες σε αυτήν τη ταινία που αναρωτιέμαι πόσο πιο πολύ, απ’
όσο νομίζω, έχει ενσταλαχτεί μέσα μου. Φαντασιώνομαι να μπορούσα
να το γύριζα εκ νέου, όχι γιατί θα μπορούσα να το κάνω καλύτερα, ξέρω
ότι δεν μπορώ, αλλά γιατί θα ήθελα να «ξαναεπισκεφτώ» εκείνο τον
τόπο γυρισμάτων.
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Αργότερα όταν όλοι είχαν κοιμηθεί, έψαξα στο ίντερνετ και είδα ότι
σχεδόν όλοι έχουν πεθάνει και φυσικά, το μικρό αγόρι που ήταν πρω
ταγωνιστής, αργότερα πάλεψε με τα ναρκωτικά και την κατάθλιψη,
χωρίς να πάρει ρόλο, αφού μεγάλωσε. Νομίζω θα είμαι τυχερός, εάν οι
άνθρωποι μπορούν να με κοιτάξουν μια μέρα, και ν ’ ανακαλύψουν σε
μια σελίδα πώς ξόδεψα τη ζωή μου· θα σήμαινε ότι θα υπήρχε μέλλον,
αμφίβολο σήμερα. Λυπάμαι που έμαθα ότι οι συντελεστές πέθαναν,
αλλά δεν επηρεάζει την ταινία καθόλου. Η ταινία είναι ζωντανή.
Κινηματογράφος σήμερα: γιατί; Όπως όλοι αυτοί που συμμετείχαν στο
Dr Τ., οι άνθρωποι του σινεμά έκαναν δηλώσεις, έθεσαν ερωτήματα,
έδωσαν απαντήσεις, άρχισαν συνομιλίες στις οποίες είναι καθήκον μας
να συμμετέχουμε, εάν έχουμε κάτι να προσθέσουμε, μια δική μας οπτι
κή γωνία. Το απαιτούν!

49th TIFF 2008
Independence Days: Someone to W atch
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XU JING-LEI

ΙΟ Υ ΤΖΙΝΓΚ-ΛΕΪ

Actress, Director · china

Ηθοποιός, Σκηνοθέτις · kina

When I was still in high school, my favorite pastime was going to
a movie during lunch break. The Theater Violet near Dongda Bridge
was not as luxurious then as it is now - in fact, the only thing that
has stayed the same are the cinemagoers scattered around the audi
torium for the matinee. Back then, you could smell the toilet from
quite some way away, but I got used to it and didn’t mind at all.
Actually, thinking about it now, the smell was part of my childhood
impression of the cinema. I fell for every movie I watched then - I
wasn’t as critical as I am now. Perhaps people get more critical with
age? Or then again, I may never have found a happy medium in my
life.

Όταν ήμουν ακόμα στο γυμνάσιο, το αγαπημένο μου χόμπι ήταν να πη
γαίνω σινεμά στο μεσημεριανό διάλειμμα. Ο κινηματογράφος Βιολέ
τα, κοντά στη γέφυρα Ντονγκντά, δεν ήταν τόσο πολυτελής όσο είναι
σήμερα. Ουσιαστικά, το μόνο που έμεινε ίδιο είναι οι σκόρπιοι θεατές
στην αίθουσα κατά την απογευματινή παράσταση. Παλιά, οι τουαλέ
τες μύριζαν από απόσταση, όμως το είχα συνηθίσει και δεν με πείραζε
καθόλου. Μάλιστα, καθώς το σκέφτομαι τώρα, η μυρωδιά αυτή ήταν
μέρος των παιδικών μου αναμνήσεων από τον κινηματογράφο. Τότε
μου άρεσε οποιαδήποτε ταινία. Δεν τις αντιμετώπιζα με την κριτική
διάθεση που έχω τώρα.Ίσως η κριτική διάθεση του ανθρώπου να μεγα
λώνει καθώς περνάνε τα χρόνια.Ή, πάλι, ίσως μόνο τότε στη ζωή μου
να βρήκα τη χρυσή τομή της ευτυχίας.

1 was addicted to the moment the lights dimmed and the movie
began, and my mind would settle gradually only to be aroused un
expectedly in an instant as the vivid images and episodes of lives
unknown galloped by on the huge screen. I was enamoured with
every tiny action on that screen.
I had no dreams of becoming an actress then, and never imagined
m yself as a director. Those days were mixed with the anxiety and
depression of not knowing what my future would bring. I wondered
if I would ever manage to be that “ somebody” my teachers and par
ents wanted me to be. I wondered i f I would ever have adventures
like those movie characters did. How overwhelmingly colourful
that would be! So I indulged m yself in the theater, as I still do to
some extent, and would often daydream at home, alone.
Now, so many years later, life has become brighter and I am better
off, but 1 still adore the feeling when the lights go down and the
movie starts. It is at these times that I recover my real self, although
the fam iliar toilet smell is no more.
In fact, the movie theatre was a screen-by-screen condensation of
the course of my own life as it moved along. The names of the films
I grew up with are mostly forgotten now, and the people in the mov
ies don’t look like they did in those days. But, then, neither does the
audience sitting there in the darkness... are they totally different
as well?

47th TIFF 2006
International Competition Jury

Ήμουν εθισμένη σε εκείνη τη στιγμή. Καθώς τα φώτα έσβηναν και άρ
χιζε το έργο, ο νους μου σταδιακά ηρεμούσε, μέχρι να ξυπνήσει πάλι
στιγμιαία και απρόσμενα καθώς οι ζωντανές εικόνες και τα επεισόδια
από ζωές αγνώστων κάλπαζαν μπροστά μου, πάνω στη μεγάλη οθόνη.
Ήμουν ερωτευμένη με κάθε απειροελάχιστη ενέργεια πάνω σε εκείνη
την οθόνη.
Εκείνη την εποχή, δεν είχα όνειρα να γίνω ηθοποιός και ποτέ δεν φα
νταζόμουν τον εαυτό μου σκηνοθέτη. Μάλιστα, ένιωθα άγχος και στε
νοχώρια διότι δεν ήξερα τι θα μου έφερνε το μέλλον. Αναρωτιόμουν
αν θα γινόμουν ποτέ αυτή που ήθελαν οι δάσκαλοι και οι γονείς μου.
Αναρωτιόμουν αν θα ζούσα περιπέτειες όπως οι ήρωες του σινεμά. Τι
ωραίο και ενδιαφέρον που θα ήταν αυτόΙΈτσι, απολάμβανα τον κινη
ματογράφο, όπως περίπου κάνω μέχρι και σήμερα, και συχνά ονειρο
πολούσα μόνη μου στο σπίτι.
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Τώρα, έπειτα από τόσα χρόνια, η ζωή μου έγινε πιο λαμπρή και ζω
πιο άνετα. Όμως ακόμα λατρεύω εκείνη την αίσθηση, όταν σβήνουν
τα φώτα και αρχίζει το έργο. Στην πραγματικότητα, σε τέτοιες στιγμές
ανασύρω τον πραγματικό μου εαυτό, μολονότι έχει εκλείψει πια εκείνη
η οικεία μυρωδιά από τις τουαλέτες.
Τελικά, οθόνη προς οθόνη, το σινεμά ήταν μια συμπύκνωση της πορεί
ας της ζωής μου. Οι τίτλοι των ταινιών με τις οποίες μεγάλωσα έχουν
πια ξεχαστεί και οι ήρωες των ταινιών δεν μοιάζουν με τους παλιούς,
μα ούτε και οι θεατές που κάθονται μέσα στο σκοτάδι. Αραγε άλλαξαν
κι αυτοί εντελώς;

47ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2006
Κριτική Επιτροπή Διεθνούς Διαγωνιστικού
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RICHARD JOBSON

ΡΙΤΣΑΡΝΤ ΤΖΟΜΠΣΟΝ

Director · υκ

Σκηνοθέτης ·

In the late 19th century graphic images were hand drawn and spun
through a magic lantern onto a wall creating the genesis of cinema.
Nothing was real, it was never meant to be, everything was created,
the backdrops, the characters, the language, the simple linear nar
rative. And it is to this virtual realm that cinema has returned after
over a hundred years of having a mechanical heart and a celluloid
eye. Cinema has at last moved on, moved away from the imposing
technical and economic limitations of film. Moved onto where? The
Feedback Loop: It has moved back to it’s origins, fakery and illu
sion , the anti-reality of creativity. Film captures reality. Digital Cin
ema has no such connection only endless possibilities, a quantum
world of ideas, sounds and images. Hallelujah.

Στο τέλος του 19ου αιώνα οι γραφιστικές εικόνες ήταν σχεδιασμένες στο
χέρι και προβάλλονταν μέσα από ένα φανάρι πάνω σε ένα τοίχο δη
μιουργώντας τον κινηματογράφο. Τίποτα δεν ήταν πραγματικό, ούτε
έπρεπε να είναι, όλα ήταν δημιουργημένα, το βάθος της σκηνής, οι χα
ρακτήρες, η γλώσσα, η απλή γραμμική αφήγηση. Σε αυτό το εικονικό
βασίλειο ο κινηματογράφος επέστρεψε μετά από εκατό χρόνια, στη δι
άρκεια των οποίων είχε μηχανική καρδιά και σελιλόιντ μάτι. Ο κινημα
τογράφος επιτέλους προχώρησε, απομακρύνθηκε από τις τεχνικές επι
ταγές και τους οικονομικούς περιορισμούς. Προχώρησε προς τα πού; Το
κύκλωμα επανατροφοδότησης: Προχώρησε προς τα πίσω, προς τις ρίζες
του, την απατηλότητα και την ψευδαίσθηση, την αντί-πραγματικότητα
της δημιουργίας. Η ταινία συλλαμβάνει την πραγματικότητα. Ο ψηφια
κός κινηματογράφος δεν έχει τέτοια σύνδεση, μόνο ατελείωτες δυνατό
τητες', ένα κόσμο ιδεών, ήχων και εικόνων. Αλληλούια.

μ ε γ . β ρ ετ α ν ία
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ABDOLREZA KAHANI

ΑΜΠΝΤΟΛΡΕΖΑ KAXANI

Director ·

Σκηνοθέτης ·

ir a n

There is a manager in my country, Iran, who earns money from cin
ema and his life depends on it; He believes that there is no need to
have cinema! Accidentally he is one of those who didn’t permit me
to screen my film Over There in Iran, which had won the Colden Alex
ander in Thessaloniki film festival (2008).
If you wish to know how important cinema is in the contemporary
world, I think he is the one who knows that. If you would like to
know his opinion I will give you his phone number!!!

ip a n

Υπάρχει ένας μάνατζερ στη χώρα μου, το Ιράν, που κερδίζει χρήματα
από τον κινηματογράφο και η ζωή του εξαρτάται απ' αυτόν. Ισχυρίζεται
ότι δεν χρειάζεται να κάνουμε κινηματογράφο! Συμβαίνει να είναι αυ
τός που δεν επέτρεψε την προβολή της ταινίας μου Over there στο Ιράν·
η οποία είχε βραβευτεί με το Χρυσό Αλέξανδρο στο φεστιβάλ Θεσσαλο
νίκης (2008).
Εάν θέλετε να μάθετε τη σπουδαιότητα του κινηματογράφου στο σύγ
χρονο κόσμο, νομίζω ότι αυτός τη γνωρίζει καλά. Αν θα θέλατε τη γνώ
μη του, να σας δώσω τον αριθμό του τηλεφώνου του.
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cinema and his life depends on it;
He believes that there is no need
to have cinema!
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THANASIS KARANIKOLAS

ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ

Director · G e r m a n y

Σκηνοθέτης ·

Why cinema now?
I really don’t know!
So many different cinemas, so many different reasons for doing it!
Each filmmaker, his own cinema and for his own reasons.

Κινηματογράφος σήμερα: γιατί;
Πραγματικά δε γνωρίζω!
Τόσες πολλές σχολές, τόσοι πολλοί διαφορετικοί λόγοι για να κάνει κά
ποιος κινηματογράφο!
Κάθε σκηνοθέτης και διαφορετικές εικόνες, διαφορετικά προσωπικά
κίνητρα.

Why me cinema?
Because I need to make some sense of the world that surrounds me,
because it helps me understand hum an beings better, understand
our society and my life in it better, and because it is for me a way
of analyzing and composing, of conceiving and communicating
meaning.
Film gives m eaning to the world I live in, it is my way of dealing
w ith all that affects me in a direct or indirect way.
Yes, it sounds dramatic, well, film is drama! The reproduction of
hum an drama, in all its very many different faces.
A necessary reproduction, so we can see and understand the origi
nal better.
It sounds big, still, I mean it in a very simple way.
Filmmaking is vital! To me.
It is what my life is.about and I would be lost without it.
Lost as someone wandering in a foreign territory without a map, as
someone living in a strange country without a dictionary.
Lost as someone who has lost all memory and has nothing to com
pare his new experiences with.
As someone, who, deprived of his hum anity, is forced to reinvent it
all from the very beginning.

γ ε ρ μ ά ν ιά

Γιατί κάνω εγώ κινηματογράφο;
Γιατί θέλω να κατανοήσω, έστω λίγο, τον κόσμο που με περιβάλλει,
γιατί αυτό με βοηθάει να καταλάβω τους ανθρώπους καλύτερα, να κα
ταλάβω την κοινωνία μας και τη ζωή μου καλύτερα, και γιατί για μένα
είναι ένας τρόπος να αναλύω και να συνθέτω, να αντιλαμβάνομαι και
να μεταδίδω το νόημα.
Οι ταινίες δίνουν νόημα στον κόσμο που ζω, είναι ο δικός μου προσω
πικός τρόπος συνδιαλλαγής με όλα όσα με επηρεάζουν με άμεσο ή έμ
μεσο τρόπο.
Ναι, ακούγεται δραματικό, αλλά κινηματογράφος και δράμα είναι ένα!
Αναπαραγωγή του ανθρώπινου δράματος, με όλα τα πολύ διαφορετικά
μεταξύ τους προσωπεία.
Μια αναγκαία αναπαραγωγή, ώστε να μπορούμε να δούμε και να κα
ταλάβουμε το αυθεντικό καλύτερα.
Ακούγεται μεγαλόσχημο, αλλά το εννοώ απλά.
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Η σκηνοθεσία είναι ζωτικής σημασίας! Για μένα.
Είναι η ζωή μου και θα χανόμουν χωρίς αυτό.
Θα χανόμουν όπως κάποιος που περιπλανάται σε ξένο τόπο χωρίς χάρ
τη , όπως κάποιος που ζει σε ξένη χώρα χωρίς λεξικό.
Θα αισθανόμουν χαμένος όπως κάποιος δίχως μνήμη, που δεν έχει κα
νένα δεδομένο για να συγκρίνει τις καινούριες του εμπειρίες.
Όπως κάποιος που έχει στερηθεί την ανθρωπιά του και είναι αναγκα
σμένος να την ανακαλύψει και πάλι απ’ την αρχή.

a
Film gives meaning to the world
I live in, it is my way o f dealing
with all that affects me in a direct
or indirect way.
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NIKI KARIMI

NIKI KAPIMI

Director, actress ·

Σκηνοθέτις, ηθοποιός ·

ir a n

1 think because cinema is a dream and we need dreams to survive.

ip a n

Γιατί ο κινηματογράφος, νομίζω, είναι ένα όνειρο και χρειαζόμαστε τα
όνειρα για να επιβιώσουμε.

n
Cinema is a dream and we need
dreams to survive.
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PETER KEOUCH

ΠΙΤΕΡ KIOY

Film critic · usa

Κριτικός κινηματογράφου · ηπα

Lenin said that film was the most important art and it's one of the
few things he got right. Though he saw it as an instrument of in
doctrination, in the decades since he made that statement film has
proven more to be a means of liberation. The dreams of individual
artists and the archetypes common to all find expression in the
poetry and mythology of cinema. Whether viewed in the solitary
comfort of TV or computer screen or shared w ith audiences in the
dark naves of theaters, it touches souls and unites people unlike any
art form before or since. I can testify to that unifying power of film
from experience on film festival juries where cinephiles from five
different countries evaluate films from twenty different countries
and amicably agree on which one is the best. Usually.

Ο Λένιν είχε πει ότι ο κινηματογράφος ήταν η πιο σημαντική τέχνη και
είναι από τα λίγα πράγματα στα οποία είχε δίκιο. Παρόλο που γι' αυτόν
αποτελούσε ένα μέσον κατήχησης, στις δεκαετίες που ακολούθησαν
από τότε που έκανε αυτή τη δήλωση, ο κινηματογράφος αποδείχτηκε
ότι είναι περισσότερο ένα μέσον απελευθέρωσης. Τα όνειρα του κάθε
καλλιτέχνη, και τα κοινά σε όλους αρχέτυπα, εκφράστηκαν μέσα από
την ποίηση και τη μυθολογία του σινεμά. Ανεξάρτητα, αν κάποιος απο
λαμβάνει μια ταινία μόνος στην τηλεόραση ή στην οθόνη του κομπιούτερ ή τη μοιράζεται στους σκοτεινούς «ναούς» των κινηματογράφων,
αυτή αγγίζει τις ψυχές και ενώνει τους ανθρώπους όσο καμία άλλη
μορφή τέχνης πριν ή από τότε που επινοήθηκε. Διαπιστώνω αυτή τη
δύναμη του κινηματογράφου να ενοποιεί, σε κάθε συμμετοχή μου σε
κριτικές επιτροπές φεστιβάλ, όπου οι κινηματογραφόφιλοι από πέντε
διαφορετικές χώρες αξιολογούν ταινίες από είκοσι διαφορετικές χώρες
και φιλικά συμφωνούν για το ποια είναι η καλύτερη. Συνήθως.

So why can’t this clarity and goodwill be applied to the crises of real
life?
Though film can be compared to dreams, but it is also the art most
deeply rooted in reality. At its best it illuminates the world and
stimulates the intelligence and imagination needed to comprehend
it. We’U always need cinema, and now more than ever.

Τότε, γιατί αυτή η καθαρότητα σκέψης και η καλή προαίρεση δεν εφαρ
μόζεται στις κρίσεις της πραγματικής ζωής;
Παρόλο που οι ταινίες μπορούν να συγκριθούν με τα όνειρα, είναι ταυ
τόχρονα και η τέχνη που είναι πιο βαθιά ριζωμένη στην πραγματικότη
τα. Στα καλύτερό της φωτίζει τον κόσμο και κινητοποιεί την νοημοσύ
νη και τη φαντασία που χρειάζεται για να την κατανοήσεις. Πάντα θα
χρειαζόμαστε το σινεμά, και τώρα περισσότερο παρά ποτέ.

]

50th THESSALONIKI INTERNATIONAL FILM FESTIVAL | S00 ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΛ

a
Though film can be compared to
dreams, it is also the art most
deeply rooted in reality.
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ARSINEE KHANJIAN

ΑΡΣΙΝΕ ΚΑΝΤΖΙΑΝ

Actress, director ·

Ηθοποιός, Σκηνοθέτις ·

c a n a d a /a r m e n i a

Unequivocally, cinema has become a universal language free of
geographical and historical borders, a democratic means of obser
vation for anyone who has a story to tell, an image to draw, a voice
to express; cinema also continues to have the power to make us be
lieve, to make us dream, and to make us explore as both travelers
and witnesses in hurried, shifting landscapes. Now that we record
with cell phones and digital cameras, life and art are intertwined
more than ever; cinema - the documentary and the dramatized - is
the mirror in which hum anity constructs and deconstructs codes
and vocabulary for its own obsessive self-perpetuation. Cinema is
to images what literature is to words except, here, we can hear, see
and imagine it all at once, on just a blank screen, frame by frame,
in the scope of this magical technology.

κ α ν α δ α ς /α ρ μ ε ν ι α

Αναμφισβήτητα ο κινηματογράφος έγινε μια διεθνής γλώσσα χωρίς γε
ωγραφικά και ιστορικά σύνορα, ένα δημοκρατικό μέσο παρατήρησης
για οιονδήποτε που έχει μια ιστορία να πει, μια εικόνα να ζωγραφί
σει, μια φωνή να εκφράσει· ο κινηματογράφος επίσης εξακολουθεί να
έχει τη δύναμη να μας κάνει να πιστέψουμε, να ονειρευτούμε και να
εξερευνήσουμε μαζί ως ταξιδιώτες και ως μάρτυρες τα ταχέως μετα
βαλλόμενα τοπία. Τώρα που κινηματογραφούμε με κινητά τηλέφωνα
και ψηφιακές κάμερες η ζωή και η τέχνη περιπλέκονται περισσότερο
παρά ποτέ, ο κινηματογράφος -το ντοκιμαντέρ και οι ταινίες μυθοπλα
σίας- είναι ο καθρέφτης στον οποίο η ανθρωπότητα δομεί και αποδομεί
κώδικες και λεξιλόγια για την έμμονη διαιώνισή της. Ο κινηματογρά
φος είναι για τις εικόνες ό,τι η λογοτεχνία για τις λέξεις, μόνο που εδώ
μπορούμε να τα ακούσουμε, να τα δούμε και να τα φανταστούμε όλα
μαζί, μόνο σε μια οθόνη, κάδρο προς κάδρο, μέσα στην οπτική αυτής
της μαγικής τεχνολογίας.
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and deconstructs codes and
vocabulary for its own obsessive
self-perpetuation.

If

45th TIFF 2004
International Competition Jury

450 ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2004
Κριτική Επιτροπή Διεθνούς Διαγωνιστικού
15 9

ΝΤΟΝΓΚ-ΤΖΟΥ KIM
Σκηνοθέτης ·

so u th k o r ea

ν ο τ ιά k o p e a

I think that in cinema art and profit should coexisted and m aintain
the tense mutual relation between them. However in the past few
years, the balance of that relation has been disrupted.

Στον Κινηματογράφο θέλω να συνυπάρχουν η τέχνη και η εμπορικότητα
και να διατηρούν μια αμοιβαία σχέση. Παρόλα αυτά, τα τελευταία χρό
νια η ισορροπία μεταξύ των δυο γίνεται όλο και πιο εύθραυστη.

Nowadays, the director, producer and cinematographer have less
influence on cinema than the circumstances around them. Need
less to say that the director’s creativity is important. 1 think that
theater dealers and distributors should be less infuential. If only
commercial films were shown in the theaters, the future of cine
ma would be gloomy. And each Film Festival should keep the film
programming which is suitable for the purposes of the institution.
That is why the organizing committee of every Film Festival should
keep supporting their film festivals. In addition, the elected judg
es, journalists of cinema magazines and movie reviewers should be
more aware of their responsibilities.

Σήμερα ο σκηνοθέτης, ο παραγωγός και ο διευθυντής φωτογραφίας
επηρεάζουν όλο και λιγότερο τον κινηματογράφο απ’ ό,τι οι περιρρέουσες συνθήκες. Φυσικά είναι περιττό να επαναλάβω ότι η δημιουργι
κότητα του σκηνοθέτη είναι σημαντική. Πιστεύω ότι οι ιδιοκτήτες των
αιθουσών και οι διανομείς θα πρέπει να μη σκέπτονται μόνο ως επι
χειρηματίες. Εάν στους κινηματογράφους προβάλλονται μόνο εμπορι
κές ταινίες, τότε το μέλλον του κινηματογράφου μοιάζει σκοτεινό. Και
κάθε Φεστιβάλ Κινηματογράφου θα προγραμματίζει ταινίες που θα
εξυπηρετούν το εκάστοτε κατεστημένο. Οι επιτροπές του κάθε Φεστι
βάλ Κινηματογράφου θα πρέπει να στηρίζουν τα φεστιβάλ αλλά και οι
εκλεγμένες επιτροπές καθώς και οι κριτικοί κινηματογράφου θα πρέ
πει να έχουν μεγαλύτερη συναίσθηση των ευθυνών τους.

u
Nowadays, the director, producer
and cinematographer have less
influence on cinema than the
circumstances around them.
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Director ·
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Director ·

TZITOYN KIM
Σκηνοθέτης ·

so u th k o r ea

WHY, CINEMA, NOW?
This is the question I ask m yself every time I start to make a film
(or conceive a new idea on my new project).

ν ο τ ιά k o p e a

Γιατί κινηματογράφος σήμερα;
Αυτό είναι ένα ερώτημα που θέτω στον εαυτό μου όταν αρχίζω να γυ
ρίζω μια ταινία (ή όταν έχω μια ιδέα ή κάνω μια σκέψη που αφορά τα
προσεχή μου σχέδια).

u
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W HY CINEMA, NOW?
This is the question I ask myself
every time I start to make a film.
n
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TAKESHI KITANO

ΤΑΚΕΣΙ KITANO

Director ·

Σκηνοθέτης ·

ja p a n

ια π ω ν ια

Γιατί; Δεν έχω απάντηση σ’ αυτό.
Γι’ αυτό εξακολουθώ να κάνω σινεμά.
Σπαζοκεφαλιάζω με ένα άλλο ερώτημα,
εξίσου σοβαρό με το δικό σας,
και το οποίο είναι «γιατί σούσι σήμερα;».

Why cinema? I have no answer to that.
That’s why I keep making cinema.
I have been puzzling over another question
that is just as important as yours,
which is, why sushi now?

U
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Why cinema?
I have no answer to that.
That’s why I keep making cinema.
n

49th TIFF 2008
International Program: Special Screenings

49ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2008
Διεθνές Διαγωνιστικό: Ειδικές Προβολές
16 7

^'•'cv.'v

mm

ΦΑΤΜΙΡ ΚΟΤΣΙ
Σκηνοθέτης · aabania

Renoir’s" Why Cinema Now?” makes me think of something gloomy
but still it’s a call and maybe an ultimate hunger for creativity in
cinema. 1 have noticed, maybe not to the depth of the phenom
enon, that cinema and reality sometimes are wrongly matched,
copying each other, or deformed... Maybe the worst case is that they
sometimes deny and fight each other.

Η φράση του Ρενουάρ «Κινηματογράφος σήμερα: γιατί;» μου φέρνει
στο νου κάτι μελαγχολικό, όμως αυτό είναι μια πρόσκληση, κι ίσως να
δείχνει και λαχτάρα για δημιουργικό κινηματογράφο. Παρατήρησα ότι,
μερικές φορές, κινηματογράφος και πραγματικότητα λανθασμένα ταυ
τίζονται, αντιγράφουν ή παραμορφώνουν το ένα το άλλο. Η χειρότερη,
ίσως, περίπτωση είναι όταν αρνούνται ή πολεμούν ο ένας την άλλη.

1 sometimes think that we are again entering a tunnel, I said a tun
nel not a deadlock. 1 believe that this dark long path is necessary
and crucial for every filmmaker to find his own path, a real and true
one.

Μερικές φορές, σκέπτομαι, ότι και πάλι μπαίνουμε σ’ ένα τούνελ, λέω
τούνελ και όχι αδιέξοδο. Πιστεύω ότι αυτό το μακρύ, σκοτεινό μονοπάτι
είναι απαραίτητο και κρίσιμο για κάθε κινηματογραφιστή, προκειμένου να βρει το δικό του αληθινό μονοπάτι.

I wish to everyone, when we go out of this tunnel, that we should
meet cinema, not reality. Cinema should be created and invented
during this dark journey to bring all of us into a light that brings
joy and not horror!

Ια ς προσκαλώ όλους, όταν βγούμε από αυτό το τούνελ, να συναντή
σουμε τον κινηματογράφο και όχι την πραγματικότητα. Στη διάρκεια
αυτού του σκοτεινού ταξιδιού θα πρέπει να επινοήσουμε και να δημι
ουργήσουμε κινηματογράφο που θα μας οδηγήσει όλους μας στο φως
που φέρνει χαρά και όχι τρόμο.

Thessaloniki International Film Festival has shown for a h alf cen
tury that it has always been in the search of Cinema.

Το Διεθνές Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης αποδεικνύει για μισό αιώνα ότι πά
ντα ήταν σε αναζήτηση του κινηματογράφου.

ii
Cinema and reality sometimes are
wrongly matched, copying each
other, or deformed... Maybe the
worst case is that they sometimes
deny and fight each other.
n
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FATMIR KOCI
Director · Albania

MIGUEL KOHAN

ΜΙΓΚΕΛ KOAN

Director ·

Σκηνοθέτης · Α ρ γ ε ν τ ιν ή

a r g e n t in e

...the documentary has inherited the reflexive inclination of modem
film, provoking a healthy crisis of identity and opening an intrigu
ing path of reinvention. Probably it w ill be where new ways of tell
ing a story w ill come from, changing the cinematography world.

...το ντοκιμαντέρ κληρονόμησε τη ροπή προς τον αναστοχασμό που
χαρακτήριζε τις μοντέρνες ταινίες, προκαλώντας έτσι μια υγιή κρίση
ταυτότητας και ανοίγοντας έναν ενδιαφέροντα δρόμο για εκ νέου
επινοήσεις, και πιθανόν από εκεί να προέλθουν οι νέοι τρόποι αφήγησης
ιστοριών που θα αλλάξουν τον κόσμο του κινηματογράφου.

U
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...the documentary has inherited
the reflexive inclination o f modern
film, provoking a healthy crisis o f
identity...
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TAMILLA KOULIEVA

ΤΑΜΙΛΛΑ ΚΟΥΛΙΕΒΑ

Actress · G r e e c e / R u s s i a

Ηθοποιός · ΕΛΛΑΔΑ / ΡΩΣΙΑ

W h y do w e s t ill need c in em a?

Γιατί χρειαζόμαστε ακόμα τον Κινηματογράφο;

Let us place cinema among the arts; automatically the question be
comes:

Αν κατατάσσουμε τον κινηματογράφο ως μία εκ των τεχνών, τότε αυτό
ματα το ερώτημα γίνεται:

Why does art in general need us? Because its role is to put questions
and we don't need to have answers to these questions.

Γιατί μας χρειάζεται γενικότερα η τέχνη. Γιατί ο ρόλος της είναι να θέτει
ερωτήματα. Και δε χρειάζεται να έχουμε απαντήσεις για τα ερωτήματα
αυτά.

In every case, we have to do w ith a “ world” - w ith another reality that the artist presents.
What we see as reality is the description of the world. The same one
we have known since childhood and of which there are a number of
variations.
Every time, every artist presents his own version and asks his own
questions, changing our angle of view, attempting to fill the emo
tional emptiness of our existence. He brings harmony back to the
centre of the stage and mellows our ill-favoured present.
The necessity of art has never been other, since its origins, than to
fill the spiritual emptiness of human existence and lead man to ca
tharsis.
As Codard said, a film must have two contents: a visible one and an
invisible one. The visible one lies in front of the camera, and on its
own can only be as good, or as bad, as television.
The invisible content in a film is what turns it into a work of art.
Through the years of its life, cinema has mastered the skill of ex
pressing human spirituality.
1 believe that the level of culture in a country today is mirrored in
its cinema.

Κάθε φορά έχουμε να κάνουμε με τον «κόσμο» -με μια άλλη πραγματι
κότητα- που μας προτείνει ο καλλιτέχνης.
Γιατί αυτό που εμείς βλέπουμε σαν πραγματικότητα, είναι η περιγραφή
του κόσμου. Αυτή που μάθαμε από την παιδική μας ηλικία, και εκδοχές
της υπάρχουν πολλές.
Κάθε φορά ο καλλιτέχνης μας προτείνει τη δική του εκδοχή, θέτοντας
τα δικά του ερωτήματα, αλλάζοντας την οπτική γωνία ενόρασής μας
στο γίγνεσθαι, προσπαθώντας να καλύψει το συναισθηματικό κενό της
ύπαρξής μας. Ξαναφέρνοντας την αρμονία στο προσκήνιο, έτσι ώστε
το δύσμορφο παρόν μας να λειανθεί.
Η αναγκαιότητα της τέχνης δεν ήταν άλλη από καταβολής της, παρά
να καλύψει το πνευματικό κενό της ύπαρξης του ανθρώπου και να τον
οδηγήσει στην κάθαρση.
Όπως είπε κι ο Γκοντάρ, μια ταινία πρέπει να έχει δύο περιεχόμενα. Το
ορατό και το αόρατο. Το ορατό είναι ό,τι υπάρχει μπροστά απ’ την κά
μερα, κι αν υφίσταται μόνο αυτό, τότε έχουμε να κάνουμε με τηλεόρα
ση, καλή ή κακή.
Το αόρατο περιεχόμενο της ταινίας είναι αυτό το κάτι, που την κάνει να
ονομάζεται έργο τέχνης.
Με τα χρόνια της ύπαρξής του, ο κινηματογράφος έχει κατακτήσει τη
δυνατότητα να εκφράζει το πνευματικό επίπεδο της ανθρωπότητας.

In ancient times, this was the function of drama.

u
The invisible content in a film is
what turns it into a work o f art.

Πιστεύω πως στην εποχή μας, το επίπεδο του πολιτισμού μιας χώρας το
εκφράζει ο κινηματογράφος.
Όπως κάποτε στην αρχαιότητα αυτόν το ρόλο τον είχε το αρχαίο δρά
μα.

n
44th TIFF 2003
International Competition Jury
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TIMON KOULMASIS

ΤΙΜΩΝ ΚΟΥΛΜΑΣΗΣ

Director · G r e e c e

Σκηνοθέτης ·

Because true perception exists only in works of art - cinema, the
ater, poetry. They create consciousness. Otherness. Reality. In our
times, the perception of reality is swiftly receding. Modem societies
have abolished geographic distance and interiorized it as borderline
and separation from our fellow-men. they deny differences and to
do away w ith otherness for the benefit of new strategies of percep
tion. Virtual realities induce us to abandon our freedom and duty
to face an ever more unbearable reality: for if we did so, it would
probably destroy us. Political structures, based on the consumption
of commodities, have obtained a standardization in society that
threatens to annihilate traditions, differences, particularities. This
phenomenon is not new but its rapidity is frightening. In order to
preclude us from being within the real world, these political struc
tures use the new strategies of perception, based on self evolving
technologies (the Internet, cell phones...), and the consumption
of interchangeable images, which have no proper reality and no
proper aesthetics.

Γιατί μόνο στο έργο τέχνης -στον κινηματογράφο, το θέατρο, τη λογο
τεχνία- ενυπάρχει η δυνατότητα αντίληψης της πραγματικότητας, με
βλέμμα ζωντανό. Μόνον το έργο τέχνης συνιστά, δημιουργεί διαφο
ρετικότητα. Προκαλεί συνειδητοποίηση. Αίσθηση πραγματικότητας
- σε μιαν εποχή που χαρακτηρίζεται από μιαν όλο και πιο δραματική
απώλεια αυτής της αίσθησης. Στον κόσμο που ζούμε οι γεωγραφικές
αποστάσεις έχουν καταργηθεί και, εσωτερικοποιημένες, θα έλεγε κα
νείς, εμφανίζονται ως διαχωριστικές γραμμές από το διπλανό μας. Η
κοινωνία μας αρνείται τη διαφορετικότητα προς όφελος νέων στρα
τηγικών αντίληψης. Εικονικές πραγματικότητες μας υποβάλλουν να
παραιτηθούμε της ελευθερίας μας αλλά και του χρέους που έχουμε
να αντικρίζουμε τα πράγματα κατάματα, γιατί αν το κάναμε αυτό, οι
ανυπόφορες συνθήκες που επικρατούν θα μας κατέστρεφαν. Πολιτι
κές δομές, στην υπηρεσία της κατανάλωσης, δεν προδιαγράφουν και
καθορίζουν μόνο τον κοινωνικό κομφορμισμό, δεν επικαλύπτουν μόνο
τις κοινωνικές αντιθέσεις αλλά απειλούν ακόμα και να καταστρέψουν
παραδόσεις, διαφέρουσες πολιτισμικές υφές, γενικά: την ιδιαιτερότη
τα. Σε όλο και ευρύτερες διαστάσεις και με μιαν ασύλλυπτη ταχύτητα.
Το φαινόμενο μπορεί να μην είναι νέο, δεν παύει όμως να είναι τρο
μακτικό. Αυτές οι πολιτικές δομές χρησιμοποιούν τους νέους τρόπους
αντίληψης της πραγματικότητας που διαμορφώνουν, μεταξύ άλλων, οι
νέες τεχνολογίες (κινητή τηλεφωνία, τηλεόραση, διαδίκτυο κ.ά.) και
την κατανάλωση ανταλλάξιμων εικόνων, που δεν έχουν αυτόνομη, δική
τους αισθητική. Οι εικόνες αυτές γίνονται «οθόνη» που μας διαχωρίζει
από τη ζωή, εγκαθίστανται ανάμεσα σε εμάς και την πρωταρχική μας
αίσθηση του να είμαστε εντός του κόσμου.

So, in my eyes, the decisive question is: what kind of cinema to
day?
In my films I try to develop a poetic language. Not as a romantic
stance or gesture but following the signification of the german
word for poetry: «Dichtung.» It means to condense, to concentrate,
to trace the essence,.to shed what is superfluous, to search for what
lies deep, for what appears behind the façade. Since I have no home
land (except the one I create for myself), I am always on a journey,
following traces and paths that may lead into unknown territories,
I question individual and collective memories - past dies hard! - ,
uncovering childhood patterns or historical stratifications, search
ing for the nucleus we all share in spite of our diversity. That’s why I
prefer black and white film and long master shots (‘plan séquence’)
and, when it comes to narration, a cyclical i.e. unending structure
of time. That’s why I attach great importance to the sound design
which introduces yet another world beyond the image.
Since my cinema is poetic, it is political. To show beauty and di
versity instead of the terrifying uniformity of the actual aesthetic
representations, in these times of violence, times void of political
and intellectual references, is a kind of resistance. Aesthetics and
Ethics are one, said Wittgenstein.
So, why cinema today?
Because beauty is difficult! And it is worth our struggle.

ελλαδα
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Η συνακόλουθη και κρίσιμη ερώτηση θα ήταν: ποιος κινηματογράφος;
Στις ταινίες μου προσπαθώ να αναπτύξω το ποιητικό στοιχείο. Όχι σαν
στάση ή διάθεση ρομαντική, αλλά υπό την έννοια της γερμανικής λέξης
για την ποίηση (Dichtung) που σημαίνει συμπύκνωση, μια λειτουργία
που στοχεύει στο ουσιώδες και αφήνει το περιττό κατά μέρος, μια συ
σπείρωση σε βάθος. Μην έχοντας ο ίδιος αυτό που λέμε ιδιαίτερη πατρί
δα (εκτός από αυτή που δημιουργώ), βρίσκομαι σε μια συνεχή διαδρομή,
μιαν ανίχνευση, ίσως και παραπλανητική κάποτε, μέσα στη μνήμη, την
προσωπική, τη συλλογική -το παρελθόν δεν είναι ποτέ παρελθόν!- ανα
ζητώντας τον πυρήνα. Προσπαθώ να βρω μέσα από την αναδίφηση της
παιδικής συνείδησης ή των ιστορικών αναδομήσεων αυτό το «απλό» κάτι
που ίσως βρίσκεται στο βάθος της ποικιλότροπης ανθρώπινης πορείας.
Εξ ού και η προτίμηση μου για την ασπρόμαυρη εικόνα και τα μονοπλάνα
(plan séquence), για μια κυκλική, δηλαδή αέναη ροή του χρόνου στο ξετύλιγμα της πλοκής. Και η σημασία που προσδίδω στον ήχο - που έχει τη
δυνατότητα να ανακαλέσει ακόμη κι ό,τι δεν υπάρχει στην εικόνα.
Επειδή υπάρχει το ποιητικό αίτημα, οι ταινίες μου είναι και πολιτικές.
Είναι μια μορφή αντίστασης: όταν, σε μια τόσο έντονα βίαιη εποχή
όπως η δική μας, χωρίς πολιτικά και πολιτισμικά ερίσματα, προσπα
θείς να αναδείξεις την ουσία και την ομορφιά πίσω από τη τρομερή
ομοιομορφία των επίκαιρων αισθητικών αναπαραστάσεων. Όπως έλε
γε ο Wittgenstein: Αισθητική και Ηθική είναι ένα και το αυτό.
Κινηματογράφος, λοιπόν, γιατί;
Ας πούμε, πως είναι δύσκολη η ομορφιά. Και άρα τόσο πιο αναγκαίος
ο αγώνας.

4Sth TIFF 2004
International Competition

45ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2004
Διεθνές Διαγωνιστικό
17 7

NIKOS KOUNDOUROS

ΝΙΚΟΣΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ

Director · GREECE

Σκηνοθέτης· ελλαδα

Why a governing right-wing party? Why a financial crisis? Why 14%
unemployment? Why slipping an envelope with money under the
table to the doctors in public hospitals? Why fifteen million chil
dren dying of hunger every year? Why are politics full of lies and
filth? Why pay one euro for four carrots? Why does milk cost 0,80
in all of Europe but in Creece it costs 1,20? Why do drugs and drug
dealers have access to schools? Why are our lives poisoned by state
scandals, such as the Vatopedi and the Siemens ones, and by the
crooks who officially run the country? Why does a well-aimed kick
at a soccer ball place its author in the pantheon of national heroes?
Why has the current owner of ten million Creek souls suspended
Parliament without consulting them? Why are universities in cri
sis? Why can’t the Ministry of Education put some order and control
the exposed area under its responsibility? Why is it that pensioners
and low salary employees can only live two weeks a month w ith the
money they get? What about corrupt Covemment bonds and unlaw
ful statutes of limitations? Why are there millions of people going
hungry in today’s world? Why does “ Cod provide” and the devil have
two horns? Unanswerable questions from someone who reflects on
all sorts of matters, but has never yet thought about asking: why
cinema now.

Γιατί δεξιά κυβέρνηση; Γιατί οικονομική κρίση; Γιατί 14^ ανεργία; Γιατί
φακελάκι ο γιατρός στα κρατικά νοσοκομεία; Γιατί πεθαίνουν δεκαπέ
ντε εκατομμύρια παιδιά το χρόνο από ασιτία; Γιατί ψέματα και βρομιά
στην πολιτική; Γιατί τέσσερα καρότα κάνουν ένα ευρώ; Γιατί το γάλα
σε όλη την Ευρώπη έχει ο,8ο και στην Ελλάδα ι,2ο; Γιατί ή πρέζα και
οι έμποροι της πρέζας έχουν μπει στις αυλές των σχολείων; Γιατί μας
φαρμακώνει τη ζωή το Βατοπέδι και ή δίβπιεηε και ο χορός των κρα
τικών μιζαδόρων; Γιατί μια κλοτσιά πετυχημένη τοποθετεί στο πάνθεο
των εθνικών ηρώων τον χειριστή της κλωτσιάς; Γιατί έκλεισε τη Βουλή ο
προσωρινός ιδιοκτήτης δέκα εκατομμυρίων Ελλήνων χωρίς να τούς ρω
τήσει; Γιατί τα πανεπιστήμια υπολειτουργούν; Γιατί το Υπουργείο Παι
δείας δεν μπορεί να βάλει τάξη στο ξέφραγο αμπέλι που διαχειρίζεται;
Γιατί οι συντάξεις και οι κατώτεροι μισθοί δεν μπορούν να ζήσουν τους
δικαιούχους πάνω από δυο εβδομάδες το μήνα; Γιατί τα αμαρτωλά
ομόλογα, γιατί οι ένοχες παραγραφές, γιατί οι εκατομμύρια πεινασμένοι του κόσμου τούτου; Γιατί ο Θεός είναι μεγάλος και γιατί ο διάβολος
έχει μόνο δύο κέρατα; Ερωτήματα αναπάντητα από έναν που όλα τα
σκέφτεται, μα δε σκέφτηκε να διερωτηθεί γιατί σινεμά σήμερα.
Σας χαιρετώ, με σεβασμό.

My respectful greetings.
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p eo p le g o in g h u n g ry in to d a y 's
w o rld ? W h y does^ G od p ro v id e "
a n d th e d e vil h a ve t w o h o rn s?
U n a n s w e ra b le q u e s tio n s fro m
so m e o n e w h o re fle c ts on a ll s o r t s
o f m a tte rs , b u t h a s n e v e r y e t
th o u g h t a b o u t a s k in g :
w h y cin em a n ow .
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1”........................-..... -...-....ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ

Director, Writer · Greece

Σκηνοθέτης, συγγραφέας · ελλαδα

Cinema now: why?

Κινηματογράφος σήμερα: γιατί;

Three answers:

Τρεις απαντήσεις:

1. because cinema is absolute art, because art is absolute solace,
because solace is absolutely necessary in hard times and so on,
and so on, and so on.
2. because: "Die Rose ist ohne warum ; sie blühet weil sie blühet”
(“The rose is without 'w h y ’ ; she blooms because she blooms”
(Angelus Silesius, 17th century)].
3. Why not?

1.

Γιατί ο κινηματογράφος είναι η απόλυτη τέχνη, γιατί η τέχνη είναι η
απόλυτη παραμυθία, γιατί η παραμυθία είναι απολύτως αναγκαία
σε δύσκολους καιρούς, κ.λπ. κ.λπ. κ.λπ.
2. Γιατί «Die Rose ist ohne warum ; sie blühet weil sie blühet» [«To
ρόδο δεν έχει γιατί· ανθίζει γιατί ανθίζει» (Άγγελος Σιλέσιος, 17ος
αιώνας)].
3. Γιατί όχι;
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ACHILLEAS KYRIAKIDIS

" T h e ro se is w it h o u t 1w h y s h e
b lo o m s b e ca u se sh e b lo o m s"
(A n g e lu s S ile s iu s , 17th c e n tu ry )
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FOTOS LAMBRINOS

ΦΩΤΟΣ ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ

Director · Greece

Σκηνοθέτης · ελλαδα

Cinema: a living language

Κινηματογράφος: η ζωντανή γλώσσα.

If cinema was just an industry it would have an expiry date. It would
be finite. It is however art. And therefore perpetual. It doesn’t need
to worry about time. Since the time of its birth it has managed to
establish another language. Its own language w ith which to express
itself and communicate. It is a fact that in hum an history there
are "dead" languages and “ living” languages. The living ones have
assimilated the dead ones. This does not happen in art. There are
no ’dead’ languages in art; there are languages that are being con
stantly renewed.

Εάν ο κινηματογράφος ήταν μόνο βιομηχανία θα είχε ημερομηνία λήξεως. Θα ήταν πεπερασμένος. Είναι όμως και τέχνη. Κι αυτό τον καθιστά
αειθαλή. Δε φοβάται το χρόνο. Γιατί από τον καιρό που γεννήθηκε κα
τόρθωσε να στοιχειοθετήσει μια άλλη γλώσσα. Μια δική του γλώσσα έκ
φρασης και συγχρόνως επικοινωνίας. Στην ιστορία της ανθρωπότητας,
είναι αλήθεια, υπάρχουν «νεκρές» και «ζωντανές» γλώσσες. Οι ζωντα
νές αφομοίωσαν εκείνες που κατέληξαν «νεκρές». Στην τέχνη αυτό δε
συνέβη. Στην τέχνη δεν υπάρχουν «νεκρές γλώσσες» - υπάρχουν γλώσ
σες που διαρκώς ανανεώνονται.

So for as long as there w ill be a need for language renovation, for
as long that is to say, that there w ill be a need for expression and
communication in the continually renewed language of cinema,
films w ill be made. As with all other types of art, this is a non-stop
process.

Όσο λοιπόν υπάρχει ανάγκη για ανανέωση της γλώσσας, όσο δηλαδή,
υπάρχει η ανάγκη έκφρασης και επικοινωνίας, στη διαρκώς ανανεούμενη γλώσσα του κινηματογράφου, θα γυρίζονται ταινίες. Και όπως με
όλες τις τέχνες, αυτό δε θα σταματήσει ποτέ.

It is true that, until we reached the 21st century - for the last three
decades or so - humankind who until then had but held the door
ajar, finally decided to throw open the door and let in a totally new
era in which everything we knew is now "prehistory”. For instance,
the recent - let’s call it - financial crisis: nobody has ever mentioned
its actual causes, and at the same time the home medicine prescribed
for its cure remind one of an old granny’s recipes long before peni
cillin was discovered. As we used to say: "the world doesn’t change”,
and yet ‘it has changed radically’ and from now on it w ill do so con
tinually due to the fundamental alteration to be found essentially
in the communication patterns between all peoples, regardless of
nationalities, religions, origins and cultural backgrounds.
In this new communication pattern, cinema, whether seen as art
or as industry, plays a fundamental role, remaining the best tool
for disseminating ideas. It can use other types of “ register” and can
eventually change into other language forms. But as long as there
is a blend of image and movement - a fundamental feature in cin
ema art - cinema w ill continue to excite our feelings and our spirit.
Through what Bergman called the “ magic shadows”, cinema will
continually change its language continually perfecting its means
of expression.

41st TIFF 2000
International Competition Jury

Η αλήθεια είναι, για να έρθουμε στον 2ΐο αιώνα, ότι εδώ και τρεις
περίπου δεκαετίες, η ανθρωπότητα, ενώ για μερικά χρόνια κρατούσε
απλώς το πόμολο της πόρτας, τώρα την έχει ανοίξει για τα καλά και έχει
μπει σε μια εντελώς νέα εποχή, όπου όλα όσα γνωρίζαμε μέχρι τώρα να
ανάγονται περίπου στην «προϊστορία». Παράδειγμα, η πρόσφατη (ας
την αποκαλέσουμε) οικονομική κρίση. Κανείς δεν έχει μιλήσει για τις
πραγματικές αιτίες που την προκάλεσαν, ενώ τα γιατροσόφια που επι
στρατεύονται για τη γιατρειά της θυμίζουν επαρχιακούς κομπογιαννίτεςτης εποχής πριν από την πενικιλλίνη. Με άλλα λόγια, «ο κόσμος δεν
αλλάζει», όπως συνηθίσαμε να λέμε, «άλλαξε οριστικά», και από δω
και εμπρός θα μεταμορφώνεται συνεχώς, με βάση αυτή τη θεμελιώδη
αλλαγή που συνίσταται κυρίως στον τρόπο επικοινωνίας μεταξύ των
ανθρώπων, ανεξαρτήτως εθνικότητας, θρησκεύματος, καταγωγής και
πολιτισμικών χαρακτηριστικών.
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Στο νέο τρόπο επικοινωνίας, ο κινηματογράφος, είτε ως τέχνη είτε ως
βιομηχανία, κατέχει πρωτεύοντα ρόλο, γιατί παραμένει το ισχυρότερο
μέσο διακίνησης ιδεών. Μπορεί να μεταφερθεί σε άλλες μορφές «εγ
γραφής» του, οι οποίες θα υπογορεύσουν, πιθανόν, και άλλες μορφές
γλώσσας. Όσο όμως υπάρχει ο συνδυασμός εικόνας και κίνησης, κάτι
δηλαδή που συνιστά τη θεμελιώδη αρχή της κινηματογραφικής τέχνης,
ο κινηματογράφος θα εξακολουθήσει, με αυτές τις «μαγικές σκιές»,
όπως έλεγε ο Μπέργκμαν, να ερεθίζει συναισθηματικά και πνευματικά
τους ανθρώπους, αλλάζοντας συνεχώς τη γλώσσα του, τελειοποιώντας
χωρίς σταματημό τα εκφραστικά του μέσα.

410 ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2000
Κριτική Επιτροπή Διεθνούς Δια γωνιστικου
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ΕΛ

PAUL LEDUC

ΠΟΑ ΛΕΝΤΟΥΚ

Director · M e x ic o

Σκηνοθέτης ·

Question: Why Cinema Now?
And I answer: out of stubbornness...

Στο ερώτημα: Κινηματογράφος σήμερα: γιατί;
Απαντώ: Από πείσμα...

μ ε ξ ικ ο

u
Why Cinema Now?
And 1answer:
out o f stubbornness...

46th TIFF 2005
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Tribute to Mexican Cinema

Αφιέρωμα στο Μεξικανικό Κινηματογράφο
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YING LIANG

ΓΙΝΓΚ ΛΙΑΝΓΚ

Director·

Σκηνοθέτης ·

c h in a

k in a

Οι ταινίες άλλαξαν τη ζωή μου.
Εξάλλου, δεν ξέρω να κάνω τίποτα άλλο!

Film changed my life.
Besides, I don’t know how to do anything else!

u

Film changed my life.

48th TIFF 2007
(independence Days
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Ημέρες Ανεξαρτησίας
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KEN LOACH

KEN ΛΟΟΥΤΣ

Director ·

Σκηνοθέτης ·

uk

μ ε γ . βρ ετ α ν ία

Cinema has two conflicting functions. It is a communication by the
filmmakers, where the use of the medium can be as original and as
varied as its practitioners can imagine, and where the intention is
to share ideas, stories and perceptions.

Ο κινηματογράφος έχει δυο συγκρουόμενες λειτουργίες. Στη μία, την
επικοινωνία, πρόθεση των κινηματογραφιστών είναι να μοιραστούν
ιδέες, ιστορίες και αντιλήψεις, χρησιμοποιώντας το μέσον με τρόπο
όσο αυθεντικό και ποικιλόμορφο οι ίδιοι μπορούν να φανταστούν.

But it is also a commodity. Films are “products" that attract in
vestment in search of profit. As capitalist projects, their producers
follow the laws of capitalism - lower profits producing harsh com
petition, a tendency to monopoly and a ruthless pursuit of domi
nance in the market. It follows, doesn’t it, that the way cinema is
organised prevents the full development of the medium.

Όμως οι ταινίες είναι και «προϊόντα» που έλκουν επενδυτές σε αναζή
τηση κέρδους. Οι παραγωγοί αυτών των «προϊόντων» ακολουθούν τους
νόμους της καπιταλιστικής αγοράς: χαμηλότερα κέρδη που παράγουν
σκληρό ανταγωνισμό, μονοπωλιακές τάσεις και αδίστακτο κυνήγι για
την κυριαρχία της αγοράς. Ως επακόλουθο, ο τρόπος που ο κινηματο
γράφος λειτουργεί δεν επιτρέπει στο μέσον να αναπτυχθεί πλήρως.

To seek a wide variety of films from different cultures and traditions
means that we have to challenge the ownership and control of the
dominating corporations. It is, in fact, a revolutionary demand.

Αν αναζητούμε μια πλατιά αντιπροσώπευση δημιουργών, με ταινίες
που να προέρχονται από διαφορετικές κουλτούρες και παραδόσεις ,
σημαίνει ότι θα πρέπει να αμφισβητήσουμε την κατοχή και τον έλεγ
χο του μέσου από τις κυρίαρχες εταιρείες παραγωγής. Κι αυτό είναι,
πράγματι, ένα επαναστατικό αίτημα.
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As capitalist projects, films'
producers follow the laws
o f capitalism.

Î9 th TIFF 1998
International Program: Retrospective

39ο Φ ΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1998
Διεθνές Διαγωνιστικό: Αφιέρωμα
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NIKOS LYGGOURIS

ΝΙΚΟΣ ΛΥΓΓΟΥΡΗΙ

Director · G r e e c e

Σκηνοθέτης ·

Under the sign of loneliness

Στον αστερισμό της μοναξιάς

An image that has remained undiluted in my mind: Athens, in the
sixties.

Μια εικόνα που μου έχει μείνει αξέχαστη: Αθήνα, δεκαετία του '6ο.
Μπροστά στον κινηματογράφο Άστυ απερίγραπτες ουρές. Το έργο που
παιζόταν: Άγριες φράουλες του Ingmar Bergman.

A vast number of people are queuing up in front of the Asty cinema.
The film is Ingmar Bergman’s Wild Strawberries.
Another image: Berlin, 2009: the Hackesche Hofe cinema, the film
is Carlos Reygadas' Stellet Licht. The movie theatre is practically emp
ty. From the endless queues of the sixties to the empty movie thea
tres of 2000: what has been happening to cinema?

ελλαδα

Μια άλλη εικόνα: Βερολίνο, 2009. Κινηματογράφος Hackesche Höfe.
Άδειες αίθουσες. Η ταινία που παίζεται: Stellet Licht του Carlos Rey
gadas. Από τις ουρές του ’6ο στις άδειες αίθουσες του 2θοο: Τι έχει
συμβεί με τον κινηματογράφο;

"Cinema, the most authentic art language of the 20th century, has
stopped being a language as such, as it had been for so many years,
to become an appendage of what is known as the audio-visual lan
guage. Something got lost on the way. First and foremost, a vital
link, the attachment of its audience. Cinema is now unable to fill its
own dark birthplace, the movie theatre. Movie theatres are nothing
more than remnants and cinema is a leftover from a lost world.”

«Ο κινηματογράφος, η πιο αυθεντική καλλιτεχνική γλώσσα του 2θού
αιώνα, έχει πάψει να είναι γλώσσα καθεαυτή, όπως ήταν για πολλά
χρόνια, για να μετατραπεί σε παράρτημα αυτού που ονομάζουμε οπτικοακουστική γλώσσα. Κάτι έχει χαθεί. Αυτό που έχει χαθεί πάνω απ’
όλα είναι η ζωτική σχέση, ο δεσμός με τον κόσμο που συνεπαγόταν ο κι
νηματογράφος. Ο κινηματογράφος δεν καταλαμβάνει πια το χώρο στον
οποίο γεννήθηκε, τη σκοτεινή αίθουσα. Η σκοτεινή αίθουσα δεν είναι
παρά ένα απομεινάρι. Κι ο κινηματογράφος σαν κάτι που έχει απομείνει από ένα χαμένο κόσμο.»

Who says so? Victor Erice, in my opinion one of the few consequen
tial cinema people of our time. Erice has said things about cinema
of such depth and weightiness, that are still so true and timely in
the current context, that I truly believe we can do no better than to
quote his words.

Ποιος μιλάει; Ο Victor Erice, ένας από τους λίγους για μένα ουσιώ
δεις κινηματογραφιστές του καιρού μας. O Erice έχει πει πράγματα για
τον κινηματογράφο τόσο έγκυρα και σοβαρά, τόσο φρέσκα ακόμα στην
επικαιρότητά τους, που νομίζω ότι δεν μας μένει τίποτα άλλο παρά να
τα υπενθυμίσουμε εκ νέου.

For Erice cinema has lost its priority in the world of images. Televi
sion and video have taken over, the "audiovisual m edia”. It is not
only the audience who has lost its former interest in cinema, but
also the filmmakers: “The young people of today who are in their
twenties and will make films tomorrow, ignore much of cinemato
graphic memory. This is a serious matter. Whenever I go to the film
archive, I never meet more than one or two professionals. They lack
curiosity. Last year there was a retrospective on Jean Eustache’s
work, for me one of the greatest filmmakers. Only a handful of film
directors showed up in spite of the fact that these films are practi
cally unobtainable in Spain.”

Για τον Erice λοιπόν ο κινηματογράφος έχει χάσει το προβάδισμά του
στον κόσμο της εικόνας. Τη σκυτάλη την έχουν πάρει η τηλεόραση και
το βίντεο: τα «οπτικοακουστικά μέσα». Κι όχι μόνο οι θεατές έχουν χά
σει το ενδιαφέρον που είχαν παλιότερα για τον κινηματογράφο, αλλά
κι οι ίδιοι οι σκηνοθέτες: «Οι σημερινοί εικοσάρηδες που θα κάνουν κι
αύριο ταινίες έχουν άγνοια όσον αφορά την κινηματογραφική μνήμη.
Αυτό είναι πολύ σοβαρό. Όταν πηγαίνω στην Ταινιοθήκη, δε συναντώ
πάνω από έναν η δύο επαγγελματίες. Τους λείπει η περιέργεια. Πέρυ
σι οργανώθηκε μια ρετροσπεκτίβα του έργου του Jean Eustache, που
είναι για μένα ένας από τους σημαντικότερους σκηνοθέτες. Ελάχιστοι
σκηνοθέτες παρευρέθησαν, παρότι πρόκειται για ταινίες που είναι
αδύνατον να δει κανείς στην Ισπανία.»

Is Erice exaggerating? A Creek friend of mine who is a cinema lover
and expert gave me this answer: “ Not in the least. Many filmmak
ers today don’t care about cinema, they are only interested in them
selves, in their careers. This is why their films are not based on a
personal need, but made according to the diktat of third parties:
common opinion, market, statistics."
“ We are living under an occupation regime,” says Erice. "There is an
industry in the USA which wants to lay down its rule on all projec
tion screens and it has almost succeeded in doing so. There is a feel
ing of compromise in the air on all sides. North-American film pro
ducers (and, let us add here, they're not alone: also those who can
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Υπερβάλλει μήπως o Erice; Ένας Έλληνας φίλος, εραστής και γνώστης
του σινεμά, μου λέει: «Καθόλου. Πολλοί σκηνοθέτες σήμερα δεν ενδιαφέρονται για τον κινηματογράφο αλλά για τον εαυτό τους, για την καριέρα τους. ΓΓ αυτό και οι ταινίες τους είναι φτιαγμένες όχι από κάποια
εσωτερική ανάγκη, αλλά σύμφωνα με τις επιταγές τρίτων: της κοινής
γνώμης, της αγοράς, των στατιστικών.»
«Ζούμε σε ένα καθεστώς κατοχής», λέει o Erice. «Υπάρχει μια βιομηχα
νία, των ΗΠΑ, που θέλει να κυριαρχήσει σε όλες τις οθόνες και τα έχει
σχεδόν καταφέρει. Υπάρχει ένα πνεύμα συμβιβασμού στον αέρα, από
όλες τις μεριές. Για τους βορειοαμερικανούς παραγωγούς (κι όχι μόνο

1

EN

NIKOS LYCCOURIS

ΝΙΚΟΣ ΛΥΓΓΟΥΡΗΣ

still hear the word film critic without blushing) believe that a good
film is a film that makes money and a bad film is a film that doesn’t
make money. This has basically become accepted by everyone. The
highest merit lies in the box-office hits, numbers are a must - even
when they don’t correspond to reality but are quoted to persuade the
viewer of the importance of the product. The actual value has noth
ing to do with how good a film is but is based on a film’s marketing
ability to make money.”

γι’ αυτούς, ας προσθέσουμε εμείς, αλλά και για ανθρώπους που ακούνε ακόμα στη λέξη κριτικός κινηματογράφου χωρίς να κοκκινίζουν από
ντροπή) καλή ταινία είναι αυτή που βγάζει λεφτά και κακή εκείνη που
χάνει λεφτά.Έχει γίνει πρακτικά αποδεκτό από όλο τον κόσμο.Ύψιστο
προσόν τα εισιτήρια που κόβει: νούμερα - που, ενίοτε δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, επιδεικνύονται για να πείσουν το θεατή
να θεωρήσει αυτό το προϊόν απαραίτητο, ένα θέαμα υποχρεωτικό. Η
πραγματική αξία δεν αφορά πλέον το πόσο καλή είναι μια ταινία αλλά
την ικανότητα της αγοράς να κινεί το χρήμα.»

Which are these films, what are their main features? At a quick
glance: the primacy of the subject. Regardless of whether these
films are Mainstream or Arthouse. Our era is that of films based
on a script, the ‘daddy’s films’ which the sixties nouvelle vague tried
so hard to reject. Research on story mechanisms has become a fullfledged industry with its own experts and consultants, a branch of
anti-artistic, non-production bureaucracy whose only aim is to dis
cover tendencies and generate criteria for the choice, development
(and standardization) of scripts. There can be no doubt whatsoever
that if the great films of the past had had to go through the narrow
doors of professional script-writing, none of them would have been
made.
As for the form, which is the actual expression of cinematic lan
guage, and without which nothing valuable can exist, it is today
seen as something insignificant. "Change the names of filmmak
ers in 90% of today’s films and nobody will notice,” my Creek friend
says.
In his book, Media Crisis, Peter Watkins describes the globalised nar
rative (not only) model as a Hollywoodian-European Monoform. He
talks about the dictatorship of a single form. If he is right, then we
are lost: though living in societies which have adopted a democratic
regime, in the world of art we are subject to the totalitarianism of
Monoform. This system is supported by an implacable censorship
mechanism -like all totalitarian regimes. One small example (out
of many thousands): in 2007 a German funding organization reject
ed the project of a daring Cerman filmmaker who wanted to make
a film based on a Dostoievsky novel, on the grounds that the end of
the film was tragic, dark and negative. In this line of thinking, all
films based on Dostoievsky must now be banned in Germany since
it is well know that his novels do not have ‘happy ends’.
"Caught in the audiovisual mesh, sinking under the magma of tele
vision and advertising, what chances does cinema have to survive?”
wonders Erice.
And yet, cinema survives! The fact that independent individuals
like Tsai Ming-liang, Pedro Costa, Bela Tarr, Alexander Sokurov,
David Lynch, still make films verges on the miraculous (despite the
fact that their films are only screened after midnight on television,
or can only be seen in out-of-the-way festivals).
1 94
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Τι ταινίες είναι αυτές; Τι τις χαρακτηρίζει; Μια γρήγορη ματιά μας δεί
χνει: η πρωτοκαθεδρία του θέματος. Ανεξάρτητα αν αυτές ανήκουν στο
Mainstream η στο Arthouse. Ζούμε στην εποχή του κινηματογράφου
του σενάριου, του κινηματογράφου του μπαμπά, που τόσο τον πολέμη
σε η νουβέλ βαγκ τη δεκαετία του '6ο. Η εξερεύνηση των μηχανισμών
του στόρι έχει γίνει στις μέρες μας μια ολόκληρη βιομηχανία με εξπέρ
και συμβούλους, ένας κλάδος μιας αντι-καλλιτεχνικής, μη παραγωγι
κής γραφειοκρατίας, που ο μόνος σκοπός της είναι η ανίχνευση τάσεων
και η δημιουργία κριτηρίων για την επιλογή, ανάπτυξη (και επιπεδοποίηση) των σεναρίων. Ας σημειώσουμε το εξής: Αν οι μεγάλες ταινίες του
παρελθόντος έπρεπε να περάσουν μέσα από τα προκρούστεια κρεβάτια
των σεμιναρίων γραφής σεναρίου δεν θα είχε γυριστεί καμία τους!
Όσο για τη φόρμα, την ανάπτυξη της κινηματογραφικής γλώσσας, που
χωρίς αυτήν τίποτα πολύτιμο δεν μπορεί να προκύψει, αυτή δεν παίζει
παρά δευτερεύοντα ρόλο. «Πάρε το 90% των ταινιών», λέει ο Έλληνας
φίλος μου, «άλλαξε τα ονόματα των σκηνοθετών, δεν θα το προσέξει
κανείς.»
Στο βιβλίο του Media Crisis ο Peter Watkins ονομάζει το παγκοσμιοποιημένο αφηγηματικό (και μη) μοντέλο χολιγουντιανο-ευρωπαικής
έμπνευσης μονοφόρμα. Μιλάει για δικτατορία της μονοφόρμας. Αν
έχει δίκιο, τότε κολυμπάμε στο αίσχος: ενώ ζούμε σε κοινωνίες που υι
οθετούν το δημοκρατικό πολίτευμα, στον τομέα των τεχνών επικρατεί
ο ολοκληρωτισμός της μονοφόρμας. Το σύστημα αυτό στηρίζεται, όπως
και όλοι οι ολοκληρωτισμοί, σε έναν άτεγκτο μηχανισμό λογοκρισίας.
Ένα μικρό παράδειγμα (ανάμεσα σε χίλια): Το 2007 απορρίφτηκε από
ένα γερμανικό χρηματοδοτικό οργανισμό το σχέδιο ενός ρηξικέλευθου
γερμανού σκηνοθέτη, βασισμένο σε ένα μυθιστόρημα του Ντοστογιέφσκι, με το αιτιολογικό ότι το τέλος του φιλμ είναι τραγικό, σκοτεινό,
αρνητικό. Με αυτήν τη λογική απαγορεύονται πλέον στη Γερμανία φιλμ
με βάση τον Ντοστογιέφσκι διότι καθώς γνωστόν τα μυθιστορήματά
του δεν έχουν χάπι έντ.
«Ενσωματωμένος στο οπτικοακουστικό πλέγμα, βυθισμένος σ’ αυτό το
μάγμα που συγκροτούν η τηλεόραση κι η διαφήμιση, τι πιθανότητες
έχει να επιβιώσει ο κινηματογράφος;» αναρωτιέται o Erice.
Κι όμως, επιβιώνει! Το ότι ανεξάρτητα κεφάλια όπως ο Tsai Ming-li
ang, o Pedro Costa, o Béla Tarr, o Alexander Sokurov, o David Lynch
κάνουν ακόμα ταινίες, αγγίζει το θαύμα (άσχετα αν οι ταινίες τους εί-
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What is required to assure the survival of cinema? Loneliness, ac
cording to Erice: "In Europe today filmmakers are mostly loners.”

ναι ορατές μόνο μετά τα μεσάνυχτα στην τηλεόραση η σε οθόνες μακρι
νών φεστιβάλ).

This means that loneliness has its good side: it gives us the opportu
nity to discover areas that are not yet well-known (these are rapidly
dim inishing: just look at how fast experimental cinema adopted
another stereotype formula like the others).

Ποια είναι η προϋπόθεση για την επιβίωσης του κινηματογράφου; Η
μοναξιά, λέει o Erice: «Στην Ευρώπη, ο σύγχρονος σκηνοθέτης είναι
κατά κανόνα μοναχικός».

But how is one to discover unexplored areas? Unfortunately, there
doesn’t seem to be a recipe for this. Erice says: “ One must leave
behind the much-trodden avenues where the greater majority of
scripts fight their way; one must find streets and paths that seem
to lead nowhere. Cinema can only exist where there is a genuine at
tempt at traveling, experimenting, making new encounters."
And now I want to say a few words about myself. I believe cinema is
a means to perceive beauty and at the same time a form of knowl
edge. What I want is to make films that w ill make us dream and at
the same time make us think.
At first, 1 had a theoretical interest in cinema and wrote reviews.
At some point I began making fiction films. One day I discovered
documentaries; alrrtost by accident. I used to find this genre a m i
nor one. I have changed my mind since.
By documentary I don’t mean looking for “ the truth of book-keep
ers” (Werner Herzog), or the documentaries reporting on “ hot” so
cio-political issues that flood television and festivals. 1 believe that
documentaries are an appropriate tool to reveal aspects of private
lives, a subject more often thought to belong to the fiction genre.
In my opinion this is still virgin ground and I try to explore it with
what little means 1 have. 1 film my documentaries on video, a means

ii
Long live the cinema o f free spirits
who follow their path regardless
o f the cost, regardless ofeventual
weaknesses, o f mistakes, possibly
even mannerisms, and never lose
sight o f the goal they have set
themselves.
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Αυτό σημαίνει ότι η μοναξιά έχει και το καλό της: μας δίνει την ευκαι
ρία να εξερευνήσουμε περιοχές που δεν είναι ακόμα καθορισμένες (και
που όλο και στενεύουν: ας δούμε για παράδειγμα πόσο γρήγορα ο πει
ραματικός κινηματογράφος έγινε κι αυτός μια τυποποιημένη φόρμου
λα ανάμεσα στις άλλες).
Αλλά πώς μπορούμε να εξερευνήσουμε περιοχές ακόμα άγνωστες; Δυ
στυχώς δεν φαίνεται να υπάρχει καμία συνταγή. Erice: «Πρέπει να εγκα
ταλείψεις τις γνωστές λεωφόρους, από όπου προσπαθεί να περάσει η
πλειοψηφία των σεναρίων, να διαβείς μέσα από δρόμους και μονοπάτια
που δίνουν την εντύπωση πως δεν οδηγούν πουθενά. Ο κινηματογράφος
υπάρχει μόνο όπου υπάρχει αυθεντικό ταξίδι, εμπειρία, συνάντηση».
Ήρθε η ώρα να πω δυο λόγια για μένα. Θεωρώ τον κινηματογράφο μέσο
σύλληψης της ομορφιάς και ταυτόχρονα μορφή γνώσης. Αυτό που θέλω
είναι να κάνω ταινίες που μας κάνουν να ονειρευόμαστε και ταυτόχρο
να να στοχαζόμαστε.
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Στην αρχή ασχολήθηκα θεωρητικά με το σινεμά, γράφοντας κριτική.
Κάποια στιγμή άρχισα να κάνω ταινίες μυθοπλασίας. Μια μέρα ανακά
λυψα το ντοκιμαντέρ. Αυτό έγινε σχεδόν στην τύχη. Παλιότερα θεωρού
σα αυτό το είδος δευτερεύον. Τώρα είμαι τελείως άλλης γνώμης.
Με ντοκιμαντέρ δεν εννοώ το ρεπορτάζ που αναζητάει την «αλήθεια
των λογιστών» (Werner Herzog), ούτε το ντοκιμαντέρ των «καυτών»
κοινωνικοπολιτικών θεμάτων που κατακλύζει την τηλεόραση και τα φε
στιβάλ. Είμαι της γνώμης ότι το ντοκιμαντέρ έχει την εγγενή δυνατότη
τα να διεισδύσει σε μια περιοχή του όντος που παραδοσιακά θεωρείται
χωράφι της μυθοπλασίας: την εσωτερική ζωή. Πιστεύοντας ότι η δυνα
τότητα αυτή είναι ακόμα ανεξερεύνητη, προσπαθώ να την εξερευνήσω
με τα πενιχρά μέσα που διαθέτω. Τα ντοκιμαντέρ μου τα γυρίζω σε βί
ντεο, που το εκτιμώ πολύ, γιατί μου επιτρέπει να κάνω εγώ ο ίδιος την
φωτογραφία και το μοντάζ των ταινιών μου. Ένα παράδειγμα του τρό
που εργασίας μου: Το καλοκαίρι του 2θθθ, ταξιδεύοντας στην ορεινή
Κρήτη, γνώρισα στο χωριό Αξός ένα ηλικιωμένο αντρόγυνο που γρήγορα
τράβηξε την προσοχή μου. Ο Γιώργος και η Μαρία ήταν παντρεμένοι
εδώ και 55 χρόνια κι αγαπιόντουσαν ακόμα όπως στην αρχή της σχέσης
τους. Μάλιστα, με τον καιρό η αγάπη τους μεγάλωνε. Μόνο ένα μελανό
σύννεφο επίσκιαζε την ευτυχία τους: μια αρρώστια που απειλούσε να
στείλει το Γιώργο ανά πάσα στιγμή στον τάφο. Επιστρέφοντας στο Βε
ρολίνο όπου ζω, δεν μπορούσα να ξεχάσω το ζευγάρι της Αξού.Ήταν δυο
άνθρωποι σπάνιας ευγένειας. Τους ξαναεπισκέφτηκα. Μια μέρα τους
πρότεινα να κάνουμε μια ταινία για τη ζωή τους. Είπαν ναι. Η ταινία
λέγεται Οι Εραστές της Αξοι), και περιγράφει μια μέρα από τη ζωή τους.
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I much appreciate because it allows me to film and to edit my own
work. An example of how I work: in the summer of 2000, when trav
eling in the mountains of Crete, I met an old couple in the village
of Axos and was much taken by them. Ciorgos and Maria have been
married for 55 years and are still as much in love with each other as
when they first met. In fact, their love has blossomed through the
years. The only dark cloud that has overshadowed their happiness
has been an illness threatening Ciorgos’s life. When I went back
to Berlin where 1 live, I kept thinking of the couple in Axos, two
remarkably dignified people. I visited them again. One day I sug
gested we could make a film of their lives. They accepted. The film is
called The Iovers from Axos and describes a day in their lives.

Η ταινία είναι μόνο κατ’ όνομα ντοκιμαντέρ. Ετην ουσία είναι κάτι σαν
ένα ποίημα που γράφεις σπίτι σου, επιστρέφοντας από μια μαγική βόλ
τα σε ένα δάσος. Με αυτό θέλω να πω ότι το φιλμ δεν διατείνεται ότι
δείχνει τα πρόσωπα όπως αυτά είναι, αλλά όπως εγώ τα βλέπω: εξιδανικευμένα. Αυτό το στιλ το ονομάζω ντοκιμαντέρ.

The film is only a documentary in name. In fact it is something like
a poem that one composes at home after a wonderful walk in the
woods. What I mean by this is that the film doesn’t pretend to show
the characters as they are but as I see them: idealized. This is what
I call a documentary.
My aesthetics can be resumed in one sentence: everything is per
mitted. I don’t mean the post-modem mixture in which all kinds of
style are bunched up under an overruling sense of irony and detach
ment. 1 mean what Erice says: “ Rossellini always made straight for
the essence of things, without thinking if his choice was or wasn’t
in keeping with style.” This is why I consider it barbarian on the
part of various schools of style, ideology groups and other groups to
ban certain choices. What is called "purity of style” for instance is
more often than not the result of a sectarianism lack of freedom, or
else simple convenience. A typical example of what is banned can
be seen in the aversion of purists for the use of music in cinema,
which they consider as a way to hide weaknesses in the plot. In re
ality music can, if properly used, bring out new meanings, open
up new dimensions. This is exactly what appeals to me in cinema:
to reach dimensions that are beyond reality. To achieve this I try
to incorporate in the film elements that are not real, or rather that
are potentially real, facts that have not occurred but could occur in
the lives of my characters. Potential reality is not something that
doesn’t exist, it is something as true as what has happened. This for
Heidegger was one of the most important moments of one’s exis
tence “Become what you are”.
Let me give you an example of how I integrate potential reality: it
is mid-aftemoon in one of the scenes of Hie lovers from Axos. Ciorgos
is asleep and Maria is standing in the porch of the shop spinning
thread. A voice-off dialogue can be heard: they are discussing the
immortality of the soul. This isn't a real scene, the dialogue has been
recorded under different circumstances. When editing the film I re
alized that both characters, though not in the same place, seemed
to be engaged in conversation through telepathy. This gave me the
idea of including this dialogue on the immortality of the soul. This

Η αισθητική μου συνοψίζεται σε μια φράση: Όλα επιτρέπονται. Δεν εν
νοώ τη μεταμοντέρνα σαλάτα, όπου τα είδη αναμιγνύονται κυριαρχού
μενα από την ειρωνεία και την αποστασιοποίηση. Εννοώ αυτό που λέει
o Erice: «Ο Rossellini πήγαινε πάντα κατευθείαν στην ουσία, χωρίς να
σκέφτεται αν η επιλογή του είχε η όχι σχέση με το στιλ.» Γι’ αυτό και θε
ωρώ βάρβαρα τα απαγορευτικά των διαφόρων σχολών, ιδεολογιών και
ομάδων. Η «καθαρότητα του στιλ» για παράδειγμα, ο πουρισμός, είναι
συχνά προϊόν σεκταριστικής ανελευθερίας η και βολέματος.Ένα τυπικό
παράδειγμα απαγορευτικού: η απέχθεια του πουρισμού για τη χρήση
της μουσικής στον κινηματογράφο, η οποία θεωρείται ως μέσο για να
καλυφθούν δραματουργικές αδυναμίες. Στην πραγματικότητα η μουσι
κή μπορεί, σωστά χρησιμοποιημένη, να δημιουργήσει νέες σημασίες,
να ανοίξει νέες διαστάσεις. Κι είναι ακριβώς αυτό που με ενδιαφέρει
κάνοντας κινηματογράφο: να περάσω σε διαστάσεις πέρα από αυτήν
της πραγματικότητας. Για να το κάνω αυτό προσπαθώ να ενσωματώσω
στο φιλμ στοιχεία μη πραγματικά, η μάλλον δυνητικά, δηλαδή στοιχεία
που δεν έχουν συμβεί αλλά που θα μπορούσαν να έχουν συμβεί στη ζωή
των πρωταγωνιστών μου. Το δυνητικό δεν είναι κάτι το ανύπαρκτο, εί
ναι το ίδιο αληθινό με το συμβεβηκός. Για τον Heidegger ήταν μια από
τις πιο βασικές στιγμές της ύπαρξης: «Γίνε αυτός που είσαι!».
Ένα παράδειγμα ενσωμάτωσης του δυνητικού: Σε μια σκηνή από τους
Εραστές τηςΑξου είναι μεςτημέρι. Ο Γιώργος κοιμάται, η Μαρία στέκεται
στη βεράντα του μαγαζιού κι ετοιμάζει καινούργιο νήμα. Σε off ακούγεται ένας διάλογος μεταξύ τους με θέμα την αθανασία της ψυχής. Η
σκηνή δεν είναι ρεαλιστική, ο διάλογος αυτός είχε ηχογραφηθεί υπό
διαφορετικές συνθήκες Στο μοντάζ όμως ανακάλυψα ότι οι δυο πρωτα
γωνιστές, παρόλο που βρίσκονταν σε διαφορετικούς χώρους, έμοιαζαν
σαν να βρίσκονταν σε ένα είδος τηλεπαθητικής επικοινωνίας μεταξύ
τους.Έτσι αποφάσισα να μοντάρω επάνω τους το διάλογο για την αθα
νασία της ψυχής. Ή κατάσταση αυτή μπορεί να ήταν αντιρεαλιστική,
αλλά ανταποκρινόταν βαθιά στην πραγματικότητα της σχέσης δύο αν
θρώπων που είχαν έρθει τόσο κοντά ο ένας στον άλλο, ώστε να μη χρει
άζονται πια τη γειτνίαση για να επικοινωνήσουν μεταξύ τους.
Ακόμα και όνειρα έχουν για μένα θέση στο ντοκιμαντέρ όπως εγώ το
καταλαβαίνω. Εάν ένα πρόσωπο μου διηγηθεί π.χ. ένα όνειρο που είδε
στον ύπνο του, ίσως το αναδιαγράψω αργότερα στο μοντάζ. Με αχνές
πινελιές, προσπαθώντας να αποδώσω όχι το γράμμα του αλλά το πνεύ
μα του.
Ο σκοπός μου κατά τη διάρκεια όλων αυτών των διαδικασιών είναι
ένας: να κάνω την ποίηση να αναδυθεί. Μια ποίηση, που με τα λόγια
πάλι του Erice, είναι «απρόβλεπτη, αναστέλλοντας την αναπαράστα-
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may be seen as going against reality but in fact it corresponds to a
deep truth in the relationship of two people so close to each other
that they don’t need to be next to each other to communicate.

ση η την εξέλιξη της ιστορίας, για να δώσει χώρο σε μια από αυτές τις
στιγμές όπου η κινηματογραφική γλώσσα είναι συγχρόνως βέλος και
τραύμα. Βέλος ικανό να διαρρήξει το πέπλο -την παραίσθηση- της αλή
θειας, τραύμα που μας αγγίζει την καρδιά γιατί καταφέρνει να δείξει
αυτό που δεν φαίνεται εξαρχής, αλλά που καμιά φορά, όπως σε ένα
χαμένο όνειρο -εκείνο της πρωτύτερης ζωής μας- έχουμε διακρίνει.»

1 even include dreams in the documentary genre as I see it. For in

stance, if someone tells me his dream, I m ight try to reproduce it
later on during the editing. Lightly, in an effort to reproduce not the
dream, word for word, but the spirit of the dream.
My goal in all these various proceedings is one: to make poetry rise.
A poetry which, again in Erice’s words, is "unexpected, suspending
the enactment and development of the narrative in order to make
room for one of those moments when the language of cinema be
comes at the same time arrow and wound. An arrow that can tear
through the veil - the illusion - of truth, a wound that touches the
heart because it reveals what cannot be seen from the outside, but
which sometimes, like in a lost dream - in our previous life -, we
have sensed.”
Down with the new daddy-type of cinema! Down with mainstream
cinema! Down with Hollywoodianism! Down with Bollywoodianism! Down with European pudding-like cinema! Down with globa
lised arthouse! Down with the cinema that causes mass stultifica
tion and mass brain wash, hypocritically known as entertainment
cinema! Down with politically-correct cinema, down w ith Interna
tional Amnesty and Green Peace cinema! Down w ith subject cin
ema! Down w ith filmed literature!

Κάτω ο καινούργιος κινηματογράφος του μπαμπά! Κάτω το m ain
stream! Κάτω ο χολιγουντισμός! Κάτω ο μπολιγουντισμός! Κάτω η ευρωπουτίγκα! Κάτω το παγκοσμιοποιημένο arthouse! Κάτω ο κινημα
τογράφος της μαζικής αποβλάκωσης και της πλύσης εγκεφάλου, που
υποκριτικά τον ονομάζουνε κινηματογράφο της ψυχαγωγίας! Κάτω ο
κινηματογράφος του πολιτικά ορθού, κάτω ο κινηματογράφος της Δι
εθνούς Αμνηστείας και της Green Peace! Κάτω ο κινηματογράφος του
θέματος! Κάτω η φιλμαρισμένη λογοτεχνία!
Ζήτω ο κινηματογράφος των ελεύθερων πνευμάτων, που τραβάνε το
δρόμο τους ανεξάρτητα από το τίμημα που πρέπει να πληρώσουν, ανε
ξάρτητα από τις τυχόν αδυναμίες, τα λάθη, ακόμα και τους ενδεχόμε
νους μανιερισμούς, πάντα στο όνομα του στόχου που έχουν βάλει.
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Long live the cinema of free spirits who follow their path regardless
of the cost, regardless of eventual weaknesses, of mistakes, possi
bly even mannerisms, and never lose sight of the goal they have set
themselves.

36th TIFF 1995
International Competition

360 ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1995

Διεθνές Διαγωνιστικο
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MILCHO MANCHEVSKI

ΜΙΛΚΟ ΜΑΝΤΕΦΣΚΙ

Director ·

Σκηνοθέτης · πγδμ
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Why not?

Γιατί όχι;

49th TIFF 2008
Balkan Fund Jury

49ο Φ ΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2008
Balkan Fund: Κριτική Επιτροπή
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JO SE MOJICA M ARINS

ΖΟΖΕ Μ ΟΥΖΙΚΑ ΜΑΡΙΝΖ

Director ·

Σκηνοθέτης ·

b r a z il

Cinema is actually a religion that embraces all the beings of the four
corners of the world, in truth the 7th Art. It is the religion of every
filmmaker that wishes to take seriously, all its percepts - including
the percepts of having fun, teaching and valuing everything that
exists upon the earth. Cinema is the summit for all that follow their
own communication.

t
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Ο κινηματογράφος είναι μια θρησκεία που αγκαλιάζει όλα τα πλάσμα
τα, στις τέσσερις άκρες της γης, είναι πραγματικά η 7η Τέχνη. Είναι η
θρησκεία κάθε κινηματογραφιστή που εύχεται να πάρουν σοβαρά όλες
του τις αντιλήψεις, ακόμα και τα αστεία του, που διδάσκει και αξιολο
γεί οτιδήποτε υπάρχει στη γη. Ο κινηματογράφος είναι η κορυφή για
όλους όσοι ακολουθούν τη δική τους επικοινωνία.

a
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A LEX M CD O W ELL

Α Λ ΕΞ MAK ΝΤΑΟΥΕΛ

Production designer ·

Σκηνογράφος ·

u sa

Cinema is and has always been the perfect confluence of narrative
in an immersive world. In the sophisticated development of the lan
guage of cinema, we have learnt how to tell stories in a way that can
impact the soul of the audience unlike any other medium. We have
learnt how to immerse ourselves in story. Now there is an explosion
of narrative media in our world, and this is the time for cinema to
take on a new level of responsibility for this dark space where audi
ence and story and character and light and shadow coexist within
a designed and story-embedded world. Our tools may be rapidly
changing, but only to allow a more creative and collaborative trans
lation of pure idea into actualized vision.

ηπα

Ο κινηματογράφος είναι και πάντα ήταν το τέλειο σημείο συνάντησης
της αφήγησης σε έναν κόσμο που βυθίζεται. Με την εκλεπτυσμένη
ανάπτυξη της γλώσσας του κινηματογράφου, μάθαμε, με όσο κανένα
άλλο μέσο, πώς να λέμε ιστορίες, με τρόπο που να αγγίζουν την ψυχή
του κοινού. Μάθαμε πώς να βυθίζουμε τους εαυτούς μας στην ιστορία.
Τώρα, στον κόσμο μας, υπάρχει μια έκρηξη αφηγηματικών μέσων,
και αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για τον κινηματογράφο ν ’ αναλάβει
μεγαλύτερη ευθύνη γ ι’ αυτόν το σκοτεινό χώρο, όπου κοινό, ιστορία,
χαρακτήρες, φως και σκιά συνυπάρχουν μέσα σε ένα σχεδιασμένο και
βουτηγμένο στις ιστορίες κόσμο. Τα εργαλεία μας μπορεί ν ’ αλλάζουν
με ταχύτητα, αλλά μόνο για να επιτρέψουν περισσότερη δημιουργική
και συνεργατική μετάφραση της καθαρής ιδέας σε πραγματοποιημένο
όραμα.

ii
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the power o f cinema lies in its ability to tell untold
stories, expose hidden truths, and democratize the act
of storytelling.

JIM MCKAY

TZIM MAK KEÏ

Director ·

Σκηνοθέτης·

u sa

1 believe the power of cinema lies in its ability to tell untold stories,
expose hidden truths, and democratize the act of storytelling. In
these ways, cinema is now more crucial than ever.
For the past ten years, we've been hearing over and over again about
the promise of technology and the ways in which high quality con
sumer video would now allow for everyone’s story to be told. To date,
however, this hasn’t happened. As long as the avenues of market
ing and distribution stayed the same and as long as the power to
tell stories stayed in the same few hands, none of these predictions
would come to pass.
But I think things are now beginning to change. The worldwide eco
nomic crisis, combined with the lessening political and cultural
influence of the U.S. on the world at large has shifted the palette
of storytelling. In addition to this, I believe the world in general is
becoming (in some places more rapidly than others) a more diverse
and less white male-dominated place and this, too, is resulting in
a great expansion of the variety of stories that are being told and
being viewed.
Because of its powgr and influence, the U.S. has always dominated
the landscape of cinema. Even in places where the political prac
tices or policies of the U.S. have been abhored, Hollywood “product”
has still been embraced, imitated, and influential. Hopefully, that
time has come to an end. Whether it’s on a political, environmen
tal, or cultural level, the walls that separate us are falling. As they
do, cinema can shine a light through the holes in these walls, help
ing us to understand and appreciate our neighbors.

47th TIFF 2006
Independence Days: Tribute

ηπα

Πιστεύω ότι η δύναμη του κινηματογράφου βρίσκεται στην ικανότητα
του να αφηγείται ανείπωτες ιστορίες, να αποκαλύπτει κρυμμένες αλή
θειες και να εκδημοκρατίζει την πράξη της αφήγησης ιστοριών. Με αυ
τούς του τρόπους ο κινηματογράφος είναι πιο σημαντικός παρά ποτέ.
Τα τελευταία δέκα χρόνια ακούμε, ξανά και ξανά, για τις υποσχέσεις
της τεχνολογίας, και για τους τρόπους που τα υψηλής ποιότητας βίντεο
τώρα επιτρέπουν να ειπωθεί η ιστορία του οποιουδήποτε. Μέχρι σήμερα,
ωστόσο, αυτό δεν έχει γίνει. Όσο οι τρόποι μάρκετινγκ και διανομής
μένουν οι ίδιοι, όσο η εξουσία του να αφηγείται κάποιος ιστορίες πα
ραμένει στα ίδια χέρια, καμιά από αυτές τις προβλέψεις δεν θα επαληθευθεί.
Αλλά, σκέπτομαι, τα πράγματα τώρα αρχίζουνν’ αλλάζουν. Η τεράστια
οικονομική κρίση συνδυασμένη με τη μειούμενη πολιτική και πολιτι
σμική επιρροή των ΗΠΑ στον κόσμο ευρύτερα, άλλαξε την παλέτα της
αφήγησης ιστοριών. Επιπλέον, πιστεύω, ότι ο κόσμος διαφοροποιείται
(σε μερικές περιοχές περισσότερο από τις άλλες) και δεν κυριαρχεί πλέ
ον το μοντέλο των λευκών αντρών έτσι αυτό έχει, ως συνέπεια, τη με
γαλύτερη ποικιλία των ιστοριών που διηγούμαστε και βλέπουμε.
Οι ΗΠΑ, εξαιτίας της δύναμης τους και της επιρροής τους, πάντα κυρι
αρχούσαν στο χώρο του κινηματογράφου. Ακόμα και σε περιοχές όπου
οι πολιτικές πρακτικές ή τακτικές των ΗΠΑ είναι απεχθείς, πολλοί εν
στερνίζονται το χολιγουντιανό «προϊόν», το μιμούνται και επηρεάζο
νται από αυτό. Ευτυχώς αυτή η εποχή φτάνει στο τέλος της. Στο πολιτι
κό, το περιβαλλοντολογικό ή το πολιτισμικό επίπεδο, οι τοίχοι που μας
χώριζαν πέφτουν. Ο κινηματογράφος μπορεί να ρίξει φως μέσα από
τις τρύπες αυτών των τοίχων, βοηθώντας μας να καταλάβουμε και να
εκτιμήσουμε τους γείτονες μας.
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JIRI MENZEL

ΓΙΡΙ ΜΕΝΤΖΕΛ

Director ·

Σκηνοθέτης ·

c z e c h r e p u b l ic

I like to return back in the memories of my stay at Thessaloniki Film
Festival, where I met a lot of friends and advocates of the films in a
nearly family atmosphere. Hopefully 1 will be able to visit this fes
tival once again. I believe that to make films and show them at the
festivals is very important. Despite the existence of a lot of different
means of media, film remains a very sensitive communicator of the
state of society.

τ σ εχ ία

Μου αρέσει να ανακαλώ την παραμονή μου στο Φεστιβάλ Κινηματο
γράφου Θεσσαλονίκη, όπου συνάντησα πολλούς φίλους και υποστηριχτές των ταινιών, σε μια σχεδόν οικογενειακή ατμόσφαιρα. Ευτυχώς θα
μπορέσω να επισκεφτώ αυτό το φεστιβάλ ξανά. Πιστεύω ότι το να κάνω
ταινίες και να τις παρουσιάζω στο φεστιβάλ είναι πολύ σημαντικό. Πα
ρόλο που υπάρχουν πολλά διαφορετικά μέσα επικοινωνίας, ο κινημα
τογράφος παραμένει ένας πολύ ευαίσθητος πομπός της κοινωνίας.

a
Despite the existence o f a lot
o f different means o f media,
film remains a very sensitive
communicator o f the state o f
society.
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ΚΡΙΣΤΙΝ ΜΟΛΟΙ
&TZO ΛΟΛΟΡ

Directors ·

Σκηνοθέτες ·

uk

For those who haven't seen the spectacle of a “ Parents and Babies
Club" at their local cinema, it’s a sight to behold. Our first venture
into this world was 5 and h alf years ago when we went, late one
morning, w ith our then 9-month-old daughter Molly to see Kill Bill:
Vol. ]. We weren’t alone. The cinema was packed with at least 250
parent’s with babies in tow. Our time at the Parents and Babies Club
was short lived however, as babies over 1 years of age are no longer
permitted. That is the age when it is assumed the children begin to
make sense of the projected sounds and images. Presumably they
move beyond the primitive stage of simply enjoying the pure form
of sound and image and instead look for content, meaning. From
the beginning of her life w e’ve been watching films with Molly. Be
cause of her age, it has forced us to watch films we have long forgot
ten or that were simply not part of our life as adults. By now w e’ve
learnt that children have a knack, hum iliating though it can be, of
forcing you to engage in reality in ways that continue to be surpris
ing and challenging. Through Molly and our desire for her to watch
films, w e’ve rekindled our lost affection for entire cinematic forms
such as musicals and children’s films: Dumbo, Snow W hite, Buster
Keaton and Charlie Chaplin, and epics such as Cone with the Wind,
M other India and David Copperfield. We can see how these films have be
come a filter through which Molly engages w ith her world. Part of
her daily world. Part of her reality. Not separate from it. A defining
aspect of our life with Molly is the conversations we have w ith her
about the characters that inhabit the worlds that these films offer
up. Like some compelling puzzle she tries to understand who the
characters are and the terrible and wonderful things they do to each
other: che births and the deaths; the beautiful princesses and the
abandoned children; the heroic battles with poverty and the lavish
palaces of the rich; the fights and the kisses, especially the kisses.
Children must make their world up as they go along so we imagine
it matters what we put in their paths. For weeks after seeing M other
India for the first time our daughter struggled with the question of
why Shamu felt he had to leave the fam ily home in the early hours
of the morning, never to return. Every time we watched the film
she scanned the faces in the crowds at the end of the film willing
him to be present - imagining sometimes she actually did see his
face in the crowds. Even at a very young age Molly’s reaction to this
subtitled film from another continent and another time laid bare
her feelings about the world she wants to live in. It is impossible
for us to imagine Molly’s world without this experience, this thing
called cinema. We started this contribution responding to the ques
tion, "Why Cinema Now?" only to end on another question: Can
you imagine a world without cinema?

49th TIFF 2008
Independence Days: Someone to W atch

μ ε γ . βρ ετ α ν ία

Για όσους δεν έχουν δει μια παράσταση στο «Parents and Babies
Club», τη λέσχη των Γονιών και των Μωρών, όπου ακριβώς οι γονείς
μπορούν να δουν μια ταινία με τα μωρά τους, χωρίς να έχουν έτσι την
έγνοια να ψάχνουν μπέιμπι σίτερ, είναι ένα θέαμα να μη το χάνεις. Το
πρώτο μας τόλμημα, σε αυτόν τον κόσμο, έγινε πεντέμισι χρόνια πριν,
όταν πήγαμε, ένα πρωινό αργά, με την εννιά μηνών κόρη μας Μόλι να
δούμε το Kill Bill: 1. Δεν ήμασταν μόνοι. Ο κινηματογράφος ήταν φίσκα
με τουλάχιστον άλλους 250 γονείς που έσερναν τα μωρά τους. Ο χρόνος
στη Λέσχη των Γονιών και των Μωρών ήταν λίγος γιατί σε μωρά άνω του
ενός έτους δεν επιτρέπεται η είσοδος. Αυτή είναι η ηλικία που εικάζε
ται ότι τα παιδιά αρχίζουν ν ’ αποκτούν συνείδηση των προβαλλόμενων
ήχων και εικόνων. Απ’ ό,τι φαίνεται, τα παιδιά προχωρούν πέρα από
το πρωτόγονο στάδιο της απλής απόλαυσης του ήχου και της εικόνας
και αρχίζουν ν ’ αναζητούν το περιεχόμενο, το νόημα. Από την αρχή της
ζωής της βλέπαμε ταινίες με τη Μόλι. Εξαιτίας της ηλικίας της ανα
γκαστήκαμε να δούμε ταινίες που από καρό είχαμε ξεχάσει ή που απλά
δεν ήταν μέρος της ζωής μας ως ενηλίκων. Αλλά τώρα μάθαμε ότι τα
παιδιά έχουν μια δεξιότητα, όσο ταπεινωτική κι αν είναι, να σε πιέζουν
να εμπλακείς στην πραγματικότητα, με τρόπους που εξακολουθούν να
μας εκπλήσσουν και να μας προκαλούν. Μέσω της Μόλι, και της επιθυ
μίας μας να βλέπει ταινίες, αναζωπυρώθηκε και η χαμένη αγάπη μας
για όλα τα κινηματογραφικά είδη, όπως το μιούζικαλ και τις παιδικές
ταινίες - Ντάμπο, Χιονάτη, Μπάστερ Κίτον και Τσάρλι Τσάπλιν και τα
επικά όπως το Όσα παίρνει ο άνεμος, Γη ποτισμένη με ιδρώτα (M other India),
Δαβίδ ΚόπερφηΚντ. Μπορούμε να δούμε πώς αυτές οι ταινίες έγιναν ένα
φίλτρο μέσω του οποίου η Μόλι συνδέεται με τον κόσμο. Μέρος της
πραγματικότητας της. Δεν διαχωρίζεται από αυτήν. Μια σαφής πλευ
ρά της ζωής μας με τη Μόλι είναι οι συζητήσεις που κάνουμε μαζί της
σχετικά με τους χαρακτήρες που κυριαρχούν στους κόσμους που πα
ρουσιάζουν αυτές οι ταινίες. Όπως και σε μερικά συναρπαστικά πάζλ,
προσπαθεί να καταλάβει ποιοι είναι οι χαρακτήρες και τα τρομερά και
υπέροχα πράγματα που κάνουν ο ένας στον άλλον: τις γεννήσεις και
τους θανάτους· τις πανέμορφες πριγκίπισσες και τα εγκαταλειμμένα
παιδιά· τις ηρωικές μάχες με τη φτώχεια και τα πλουμιστά παλάτια των
πλούσιων- τους καβγάδες και τα φιλιά, κυρίως τα φιλιά. Τα παιδιά,
όσο μεγαλώνουν, πρέπει να φτιάξουν τον κόσμο τους, έτσι νομίζουμε
ότι έχει σημασία τι βάζουμε στο δρόμο τους. Για βδομάδες μετά, αφού
είχε δει το Γη ποτισμένη με ιδρώτα για πρώτη φορά, η κόρη μας πάλευε με
το ερώτημα γιατί η Shamu αισθάνθηκε την ανάγκη ν ’ αφήσει το σπίτι
της το ξημέρωμα και να μη γυρίσει ποτέ. Κάθε φορά που βλέπου
με την ταινία, αυτή «σαρώνει» τα πρόσωπα στα πλήθη, στο τέλος της
ταινίας, προσδοκώντας αυτός να είναι εκεί, και καμιά φορά, βλέπει,
πράγματι, το πρόσωπο του στο πλήθος. Ακόμα και σε πολύ μικρή ηλι
κία, η Μόλι, αντιδρώντας έτσι σε αυτήν την υποτιτλισμένη ταινία, από
άλλη ήπειρο και άλλη εποχή, αποκάλυψε τα συναισθήματα της σχετικά
με τον κόσμο που θέλει να ζήσει. Είναι αδύνατο, για μας, να φαντα
στούμε τον κόσμο της Μόλι χωρίς αυτήν την εμπειρία που αποκαλούμε
κινηματογράφο. Αρχίσαμε αυτήν τη συνεισφορά στο ερώτημα, Κινημα
τογράφος σήμερα: γιατί; μόνο για να τελειώσουμε με ένα άλλο: Μπο
ρεί κανείς να φανταστεί έναν κόσμο δίχως κινηματογράφο;
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LUCIANO MONTEACUDO

ΛΟΥΣΙΑΝΟ ΜΟΝΤΕΑΓΟΥΔΟ

Film Critic and Programer ·

Κριτικός κινηματογράφου και υπεύθυνος
Προγραμματισμού · Α ρ γ ε ν τ ιν ή
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Because it 's never too late to make a good film.

Γιατί ποτέ δεν είναι αργά για να κάνεις μια καλή ταινία.

Because cinema can still be a source of pleasure and beauty, but also
a means of knowing, a way of understanding the world in which
we live.

Γιατί ο κινηματογράφος μπορεί να είναι μια πηγή απόλαυσης και ομορ
φιάς, αλλά είναι και ένα μέσον γνώσης, ένας τρόπος να κατανοήσουμε
τον κόσμο στον οποίο ζούμε.

Because we need films that think of this world, but also that im ag
ine how to reinvent cinema itself.

Γιατί χρειαζόμαστε ταινίες που αφορούν τον κόσμο, αλλά επίσης ται
νίες που να φαντάζονται πώς να επινοήσουν εκ νέου τον ίδιο τον κινη
ματογράφο.

Because cinema, in these days of so many and little screens, should
recover the grandeur of the big screen, the mystery of the dark the
ater and the thrill of being a shared dream.

Γιατί ο κινηματογράφος στις μέρες μας με τις τόσες πολλές και μικρές
οθόνες, θα ’πρεπε να ξαναβρεί το μεγαλείο της μεγάλης οθόνης, το
μυστήριο της σκοτεινής αίθουσας και τη γοητεία να μοιραζόμαστε ένα
όνειρο.
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Cinema can still be a source o f
pleasure and beauty; but also
a means o f knowing, a way o f
understanding the world in which
we live.
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ΛΟΥΚΑΣ ΜΟΥΝΤΙΣΟΝ
Σκηνοθέτης ·

Because there are no masterpieces in cinema. All the other art forms
are so full of masterpieces. Oops what a stupid answer. Actually, I
have no idea. Why cinema? Maybe because of the darkness in the
movie theater. Or 1 don’t know. There are too many images in the
world. I w ish most of them would disappear.

Επειδή δεν υπάρχουν αριστουργήματα στον κινηματογράφο. Όλες οι
άλλες μορφές τέχνης είναι τόσο γεμάτες από αριστουργήματα. Τι ανό
ητη απάντηση! Σοβαρά, δεν έχω ιδέα. Γιατί; Τσως γιατί είναι σκοτει
νά στις αίθουσες κινηματογράφου. Δεν ξέρω. Υπάρχουν τόσες εικόνες
στον κόσμο. Θα ήθελα οι περισσότερες να εξαφανιστούν.

ιο υ η δ ια
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There are too many images in the
world. I wish most o f them would
disappear.
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43rd TIFF 2002
New Horizons
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NOW?

GERARDO NARANJO

ΧΕΡΑΡΝΤΟ ΝΑΡΑΝΧΟ

Director · M e x ic o

Σκηνοθέτης ·

I believe in cinema as a tool to understand ourselves, mostly nowa
days that the films are travelling so much through technology, sadly
it’s also narrowing our access to different types of cinemas. Cinema
can be seen in computers or tv but it is in the dark where you can be
taken by the images.

Πιστεύω στον κινηματογράφο, ως εργαλείο για να κατανοήσουμε τον
εαυτό μας, ειδικά στις μέρες μας που οι ταινίες ταξιδεύουν τόσο πολύ
μέσω τεχνολογίας. Δυστυχώς αυτό περιορίζει την πρόσβαση μας σε δι
αφορετικά είδη σινεμά. Μπορούμε να το δούμε στο κομπιούτερ ή στην
τηλεόραση αλλά μόνο στη σκοτεινή αίθουσα μπορείς να παρασυρθείς
από τις εικόνες.

μ ε ξ ικ ο

S
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or tv but it is in the dark where
you can be taken by the images.
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NAOKO OGIGAMI

ΝΑΟΚΟ ΟΓΚΙΓΚΑΜΙ

Director ·

Σκηνοθέτις ·

ja p a n

I am fool. 1 cannot cook. I cannot read a difficult book. I cannot sin g .
I cannot dance. One thing I can do is to imagine the story and create
the image in my head. What else I can do except making films?

ια π ω ν ια

Είμαι ανόητη. Δεν μπορώ να μαγειρέψω. Δεν μπορώ να διαβάσω ένα
δύσκολο βιβλίο. Δεν μπορώ να τραγουδήσω. Δεν μπορώ να χορέψω.
Ένα πράγμα που μπορώ να κάνω είναι να φανταστώ την ιστορία και να
φτιάξω μια εικόνα στο μυαλό μου. Τι άλλο μπορώ να κάνω εκτός από
ταινίες;

u
1cannot cook. 1cannot sing. 1
cannot dance. One thing 1can do
is to imagine the story and create
the image in my head.
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have

around them.

ΓΚΡΕΙΣΙ OTO
Ηθοποιός · αυςτραλια

As a member of the twittering Generation Y, I predict a return to
smaller, independent, avant-garde and classic filmmaking as a re
action to the vacuity of most mainstream movies of the new m il
lennium. Our choices w ill also obviously be influenced by declining
ticket sales and a greater variety of entertainment choices and me
diums (YouTube).

Ως μέλος της γενιάς Υ, της γενιάς του twitter, προβλέπω μια επιστροφή
σε μικρότερες, ανεξάρτητες, πρωτοποριακές και κλασικές ταινίες ως
αντίδραση στην κενότητα των περισσοτέρων ταινιών της νέας χιλιετη
ρίδας. Οι επιλογές μας, φυσικά, θα έχουν επηρεαστεί από την μείωση
της πώλησης των εισιτηρίων και τη μεγαλύτερη ποικιλία στις επιλογές
ψυχαγωγίας και τα μέσα. (YouTube).

For me, filmmaking will always be a collaborative and shared story
telling experience that strengthens cultural ties. The stories told in
our films mirror our past, present and future, and provide a context
for ourselves and future generations. Festivals such as Thessaloniki
have enabled me to share my films and stories with generations
of other filmmakers, storytellers and audiences from around the
world.

Για μένα οι ταινίες θα είναι πάντα μια εμπειρία συνεργασίας και συμ
μετοχής στην αφήγηση ιστοριών οι οποίες ενισχύουν τους πολιτισμικούς
δεσμούς. Οι ιστορίες που αφηγούμαστε στις ταινίες μας καθρεφτίζουν
το παρελθόν μας, το παρόν, το μέλλον και προσφέρουν ένα συμφραζόμενο σε εμάς και τις μελλοντικές γενιές. Φεστιβάλ, όπως αυτό της
Θεσσαλονίκης, μου επιτρέπουν να μοιραστώ τις ταινίες και τις ιστορίες
μου με γενιές άλλων κινηματογραφιστών, με αφηγητές ιστοριών και
κοινό από όλο τον κόσμο.

u
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Filmmaking will always be
a collaborative and shared
storytelling experience that
strengthens cultural ties.
n
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V EIK O O U N PUU

ΒΕΪΚΟ ΕΟ ΥΝ Π Ο Υ

Director ·

Σκηνοθέτης ·

e s t o n ia

I would say «cinema now more than ever» because the world has
been utterly polluted by too many «movies». 1 mean all those formu
la-based productions, made with a single purpose of making mon
ey, and which by now are almost drowning all the efforts to make
and distribute films that aspire to be something more.
Well money, as it finally starts to be clear, is something altogether
virtual, and I feel that there m ight be some hope for us humans to
start building societies on something more substantial than shared
egotistical greed. Cinema of course, as any art, but even more ef
fectively than the rest of the art forms, can help us by giving a boost
to that hope.
Should I be blamed that I feel the need for that sort of hope to be
alive?

ε ς θ ο ν ια

Θα έλεγα ναι στον κινηματογράφο τώρα περισσότερο από ποτέ, γιατί
ο κόσμος έχει ολότελα μολυνθεί από τις τόσες πολλές «ταινίες». Εννοώ
όλες εκείνες που βασίζονται σε μια συνταγή, με μόνο στόχο το κέρδος,
και που μέχρι τώρα έχουν σχεδόν καταπνίξει τις προσπάθειες να γυ
ριστούν και να προωθηθούν ταινίες που φιλοδοξούσαν να πουν κάτι
παραπάνω.
Τα χρήματα, λοιπόν, όπως τελικά έχει αρχίσει να γίνεται σαφές, είναι
κάτι εικονικό, και αισθάνομαι ότι ίσως μπορεί να υπάρχει ελπίδα για
μας τους ανθρώπους ώστε ν ’ αρχίσουμε να χτίζουμε κοινωνίες που να
βασίζονται σε κάτι σημαντικό και όχι στην κοινή εγωιστική απληστία
μας. Ο κινηματογράφος, φυσικά, όπως όλες οι τέχνες, αλλά ακόμα πιο
αποτελεσματικά από τις υπόλοιπες τέχνες, μπορεί να βοηθήσει, δίνο
ντας μια ώθηση σε αυτήν την ελπίδα.
Είναι λάθος μου που επιθυμώ μια τέτοια ελπίδα να παραμείνει ζωντα
νή;
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I feel that there might be some
hope for us humans to start
building societies on something
more substantial than shared
egotistical greed.
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ΑΝ Δ ΡΕΑ Σ ΠΑΝΤΖΗΣ

Director · G r e e c e

Σκηνοθέτης ·

"I love reality, and I'm happy to love it because it brings me infinite joy.
[.„I Basically, the problem is that for films to remain lively, each cameraman, each
worker, each set painter, each carpenter, each designer, each actor must reinvent

δίνει άπειρες χαρές.

everything each time."

οπερατέρ, ο κάθε εργάτης, ο κάθε ζωγράφος σκηνικών, ο κάθε μαραγκός, ο κάθε

Jean Renoir

ελλαδα

«Εγώ, την πραγματικότητα την αγαπώ πολύ και χαίρομαι που την αγαπώ, γιατί μου
[...] Κατά βάθος, ας μην κρυβόμαστε, το πρόβλημα είναι ότι ο καθένας, ο κάθε
σκηνογράφος, ο κάθε ηθοποιός, για να παραμείνει ο κινηματογράφος ζωντανός, θα
έπρεπε να επινοεί τα πάντα από την αρχή.»
Ζαν Ρενουάρ

We love cinema because we love reality.

Αγαπάμε τον κινηματογράφο γιατί αγαπάμε την πραγματικότητα.

There are filmmakers who love only cinema and others who love
neither cinema nor reality. They only love their wallets.

Υπάρχουν σκηνοθέτες που αγαπάνε μόνο τον κινηματογράφο και άλλοι
που δεν αγαπάνε ούτε τον κινηματογράφο ούτε την πραγματικότητα.
Μόνο την τσέπη τους.

Yet the love of reality is the same one for an activist or for a film 
maker. So, what is the difference? Simply in that I pretend to be Cod
when I make a film. 1 invent a new reality. However, this "new real
ity" is exclusively based on photographically recognisable signs, on
what sign science calls "identical signs". I could paraphrase Dziga
Vertov and say that we still haven’t seen real light (perhaps because
we don't anymore cut open our eyes with a blade as in the Andalusian
Dog). Screens don’t catch fire any longer, “ neither are viewers blind
ed, nor do they regain their sigh t”, as in the films of our youth.
If we truly loved reality as we profess, we would sacrifice ratings and
the convenient, post-modem Thatcherist commercialization of our
films for another reality that would delight, entertain and shape
our ethics and... would change reality. However, we must bear in mind
that post-modernism is nothing more than a misshapen and cam
ouflaged carrion buzzard feeding on the dead flesh of socialism, or
rather on a socialism supposed to be dead... it is not dead. Post-mod
ernism is the distortion of an "inverted m irror", of an ideology, to
use Engels’ well-known expression. It sounds ridiculous but that’s
how it is.
Now, since 1 come from a modest comer of a small province in an
unimportant country, in which everyone is what he declares to be,
you may not want to read my text, you may skip it, or you may even
not publish it at all. I have bad public relations because I love real
ity, children and beautiful women, and because when I was a child
I used to play in the mud "somewhere else” and with "others".
Therefore if I loved reality as much as I love my life, I would have
no choice but to commit suicide as a filmmaker, because 1 would
have to make films that would love reality so much that they would
change it, or at least attempt to change it.
Don’t worry: I realize how utopian my words are.
It would be difficult to see such films because the Thatcherist model
of free trade has messed up the seventh art, and good filmmakers

Όμως η αγάπη προς την πραγματικότητα είναι η ίδια και για έναν ακτιβιστή και για ένα σκηνοθέτη. Ποια η διάφορα μας; Απλούστατα εγώ
παίζω το ρόλο του θεού όταν φτιάχνω μια ταινία. Φτιάχνω μιαν άλλη
πραγματικότητα. Όμως αυτή η «νέα πραγματικότητα» που φτιάχνω
είναι αποκλειστικά βασισμένη πάνω σε φωτογραφικά αναγνωρίσι
μα σημεία, πάνω σε αυτό που η επιστήμη της σημειολογίας ονομάζει
«ταυτόσημα σημεία» (identical signs). Θα μπορούσα να παραφράσω
τα λεγάμενα του Τζίγκα Βέρτοφ και να πω ότι ακόμη δεν έχουμε δει
το πραγματικό φως, (ίσως γιατί πλέον δε σκίζουμε με μια λεπίδα τα
μάτια, όπως στον Ανδαλουοιανό σκύλο). Οι οθόνες πλέον δεν καίγονται,
«ούτε τυφλώνονται οι θεατές, ούτε αναβλέπουν», όπως στις νεανικές
μας ταινίες.

,
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Αν αγαπούσαμε πραγματικά την πραγματικότητα, όπως διατεινόμα
στε, τότε θα θυσιάζαμε τη θεαματικότητα και τη βολική, μεταμοντέρ
να θατσερική εμπορικότητα των ταινιών μας, για μιαν άλλη πραγμα
τικότητα, που θα έτερπε, θα ψυχαγωγούσε, θα διαμόρφωνε συνειδή
σεις και ... θα άλλαζε την πραγματικότητα. Όμως, ας μην ξεχνάμε ότι το
μεταμοντέρνο δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένας παραμορφωμένος και
καμουφλαρισμένος γύπας, που τρέφεται με τη σάρκα του νεκρού σοσι
αλισμού ή μάλλον του θεωρούμενου ως νεκρού σοσιαλισμού... Που δεν
είναι νεκρός. Είναι ο μεταμοντερνισμός, η παραμόρφωση ενός «ανε
στραμμένου καθρέφτη», μιας ιδεολογίας, για να χρησιμοποιήσω μια
γνωστή έκφραση τουΈνγκελς. Ακούεται γελοίο αλλά έτσι είναι.
Φυσικά επειδή εγώ προέρχομαι από μια μικρή γωνία, μιαν επαρχία,
μιας μικρής επαρχιακής φερέφωνης χώρας, όπου ο καθένας είναι ό,τι
δηλώσει, μπορείτε να μην αναγνώσετε το κείμενό μου, μπορείτε να
το προσπεράσετε, ή μπορεί και να μην το δημοσιεύσετε εντελώς. Έχω
κακές δημόσιες σχέσεις, γιατί αγαπώ την πραγματικότητα, τα παιδιά
και τις ωραίες γυναίκες, και επειδή όταν ήμουνα παιδί έπαιζα με τις
λάσπες και τα χώματα «αλλού» και με «άλλους».
Εάν λοιπόν αγαπούσα την πραγματικότητα τόσο πολύ όσο τη ζωή μου,
θα έπρεπε να αυτοκτονούσα ως σκηνοθέτης, γιατί θα έπρεπε να κάνω
ταινίες που θα αγαπούσαν τόσο πολύ την πραγματικότητα, που θα
229
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ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΤΖΗΣ

are those who, according to the American "variety" model, make the
biggest box-office hits. It would be difficult for anyone to watch the
films I would make, because no movie theatre would want to screen
them and because they would use another language, the language
of a lost cinema. In the context of modem taste, nobody would un
derstand my films which would demand alertness and participation
from the audience. Viewers would have to chew on their food before
swallowing it: no hamburgers... If I made the films I would like to
make, 1 would only manage to make one before the tycoons of this
world - this cinema world - jumped on me. I’ve been able to make
three films based on a plot, I have a collection of 21 awards from all
the minor film festivals in the world, I represented my small coun
try for the Oscars (why I did it is another story!), but in fact the only
ones to have seen my films are my mother, my daughter and a hand
ful of friends. Minor festivals: major festivals are out of reach for a
simple provincial like me, who doesn’t pull any strings in the cin
ema industry; who doesn’t embody the capital and its complexities
and never wears a tie when listening to classical music in the big
gest concert halls of the world. In the Athenian world of corruption
and pillage, of opportunism and frivolity, nobody likes my heavy
accent which is like Kenneth Branagh’s heavy Liverpool accent in
his interviews, nothing to do with the Oxford accent of his Shake
spearian roles. But you see, Branagh lives in England, whereas I live
in the suburbs of Athens and my childhood friends and schoolmates
pull no influential strings.

έπρεπε να την είχαν αλλάξει, ή τουλάχιστον να προσπαθούσαν να την
αλλάξουν.

Since only very few people have seen my films, 1 conclude that 1 am
a highly corrupt person. How come? Well, because cinema is one of
the most unethical forms of art, using as it does enormous common
wealth, and it must pay for its lack of ethics by giving something
back to the producers of this common wealth, factory workers,
farmers and civil servants, shoe-shop assistants and grocers, com
puter men and garbage men, doctors and agronomists, engineers
and plumbers, offering something to all the tax-payers, all those
who have produced this common wealth now translated into cash:
entertainment, relaxation, information about our world, trust in
the future (American dream or lottery ticket, it’s the same thing),
hope for social changes...
Unfortunately the repayment is only on a cheap entertainment and
relaxation level, and as Renoir says: ” ... it is so convenient". So if I
made the films I would like to make, nobody would see them. There
fore 1 would never be able to pay for the lack of ethics in this Means
of cinema. On the other hand I am sure I would be much more hon
est than I am now. We are now living in a cinematic world of gen
eral deceit, which is seen as honest but is in fact a prostitution of art
in the name of commercialization. I suggest you stop reading me,
1 am sure you don’t agree with me. But let me finish off my mono
logue, by consent and according to the wishes of Diderot.
230
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Ηρεμήστε: κατανοώ το ουτοπικό των λόγων μου.
Όμως τέτοιες ταινίες, θα ήταν δύσκολο να τις δει κανείς, γιατί το θατσερικό μοντέλο της φιλελεύθερης οικονομίας έχει καταγαμήσει την
τέχνη του κινηματογράφου, και καλοί σκηνοθέτες είναι εκείνοι, που
σύμφωνα με το αμερικάνικο variety, κάνουν τα περισσότερα εισιτήρια.
Θα ήταν δύσκολο να δει κάποιος τις ταινίες που θα έκανα, γιατί δεν θα
τις δεχόταν καμία αίθουσα και γιατί θα μίλαγαν με μια άλλη γλώσσα,
τη γλώσσα του χαμένου κινηματογράφου. Θα ήταν ταινίες ακαταλαβίστικες, για τα τρέχοντα γούστα, γιατί θα απαιτούσαν εγρήγορση και
συμμετοχή. Θα απαιτούσαν από το θεατή να μασήσει λίγο την τροφή
του πριν την καταπιεί. Δεν θα ήταν χάμπουργκερ... Αν προσπαθούσα
να κάνω εκείνες τις ταινίες που θα ήθελα να κάνω, θα προλάβαινα να
κάνω μόνο μια και μετά θα με αποκλείανε οι τρανοί της γης ετούτης,
οι τρανοί της κινηματογραφικής γης ετούτης. Πρόλαβα και έκανα τρεις
ταινίες με υπόθεση, μάζεψα σε όλα τα Β ' Φεστιβάλ του κόσμου 2ΐ βρα
βεία, αντιπροσώπευσα αυτή τη μικρή χώρα στα'Οσκαρ, (γιατί το έκανα
είναι μια άλλη πονηρή ιστορία!), και τις ταινίες μου βασικά τις έχει δει
μόνο η μάνα μου και η κόρη μου και οι φίλοι μου. (Μόνο στα Β ' Φεστι
βάλ, γιατί δεν επιτρέπεται σε έναν επαρχιώτη να συμμετέχει στα με
γάλα Φεστιβάλ, γιατί ο επαρχιώτης τούτος ούτε την κινηματογραφική
βιομηχανία κινεί, ούτε τη μητρόπολη και τη διαπλοκή αντιπροσωπεύει,
ούτε φράκο φοράει όταν παίζει κλασική μουσική στα μεγάλα κονσερβατόρια του κόσμου. Επίσης στο αθηναϊκό κράτος της διαπλοκής και
της ρεμούλας, του καιροσκοπισμού και των φελλών, δεν αρέσει η προ
φορά μου, που είναι βαριά, και θυμίζει τον Κένεθ Μπράνα, όταν δίνει
συνεντεύξεις με βαριά λιβερπουλιανή προφορά, που δεν έχει καμία
σχέση με την οξφορδιανή προφορά των σαιξπηρικών του ρόλων. Μόνο
που ο Μπράνα ζει στην Ανγκλετέρα και εγώ στην περιφέρεια του αθη
ναϊκού κράτους, όπου οι παιδικοί μου φίλοι και οι συμμαθητές μου δεν
κατέχουν πόστα εξουσίας.
Όμως αν τις ταινίες μου τις έχουν δει τόσοι λίγοι άνθρωποι τότε είμαι
σίγουρα ένας από τους πλέον διεφθαρμένους ανθρώπους. Γιατί άραγε;
Μα, διότι ο κινηματογράφος είναι η πιο ανήθικη από τις τέχνες, επειδή
χρησιμοποιεί κατά το δοκούν τεράστιο κοινωνικό πλούτο και πρέπει να
εξαγοράσει την ανηθικότητά του, ανταποδίδοντας στους δημιουργούς
αυτού του κοινωνικού πλούτου, στους εργάτες των εργοστάσιων, στους
αγρότες και στους δημόσιους υπάλληλους, στις πωλήτριες παπουτσιών
και στους μανάβηδες, στους κομπιουτεράδες και στους σκουπιδιά
ρηδες, στους γιατρούς και στους γεωπόνους, στους μηχανικούς και
στους υδραυλικούς, ανταποδίδοντας σε όλους αυτούς που πληρώνουν
φόρους, που δημιουργούν αυτό τον κοινωνικό πλούτο που μεταφρά
ζεται σε ρευστό, κατιτί: ψυχαγωγία, ξεκούραση, γνώση για τον κόσμο
μας, ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο, (αμερικάνικο όνειρο ή λαχείο, δεν
υπάρχει διαφορά), ελπίδα για κοινωνική αλλαγή...

ANDREAS PANTZIS

ΑΝΔΡΕΑΖ ΠΑΝΤΖΗΣ

The few lucky ones who can do what they like in cinema today (most
of them from countries with important cinema productions) are
not doing what they should (in my opinion), either because they
haven’t thought about the theory of cinema, or because they are
more interested in money, or else because they have a different view
of Life and Art.

Δυστυχώς η ανταπόδοση μένει μόνο στη φτηνή ψυχαγωγία και την ξε
κούραση, γιατί όπως λεει και ο Ρενουάρ «...είναι τόσο βολικό». Εάν λοι
πόν έκανα τις ταινίες που θα ήθελα να έκανα, κανείς δεν θα τις έβλεπε!
Άρα δε θα μπορούσα να εξαγοράσω ποτέ την ανηθικότητα του Μέσου,
του κινηματογράφου ως τέτοιου. Όμως είμαι σίγουρος ότι θα ήμουνα
πολύ πιο τίμιος από ό,τι είμαι τώρα. Γιατί τώρα ζούμε σε μια γενική κι
νηματογραφική ατιμία, η οποία περνάει ως τιμιότητα, ενώ στην ουσία
είναι ξεπούλημα της τέχνης εν ονόματι της εμπορικότητας. Προτείνω
να σταματήσετε να με διαβάζετε, γιατί είμαι σίγουρος ότι δεν συμφω
νείτε. Αφήστε με, όμως, να μονολογήσω μέχρι τέλους, σύμφωνα με τις
συναινέσεις και τις επιθυμίες του Diderot.

Here lies a paradox: commercial Hollywood is more ethical than the
- now extinct - pioneer cinema as it offers "convenient” - though
cheap - entertainment. This paradox is understandable: consumers
get high, become addicted, are led and manipulated in their aes
thetics and their tastes; the result is that they themselves ask for
the cheap stultifying entertainment which has been subconsciously
bred in them. No wonder magazines dictate what the public wants
and desires.
There is no public as such. There are only consumers w ith warped
tastes. These consumers are the ones who produce the common
wealth with which the films they watch are being made. The star
system is the best way for a country to increase production through
empathy and day-dream ing... A vicious circle. I can’t imagine
there is anyone childish enough to m aintain that Hollywood pro
ducers are spending their own money and that of their investors.
After all, their money is also a part of the common wealth and not
a godsend.
A filmmaker who loves reality more than cinema, as I do, should
commit suicide. And yet I continue to make films, w ith recognisable
signs and a normal pace, not at all like a ballet dancer steps or a
Charlie Chaplin gait; films in which I create identifiable charac
ters instead of knowledge and an aesthetically unprecedented joy,
where everything aims at suiting the viewers’ needs instead of in
criminating them and making them think, films that make them
cry and feel "afraid” instead of sharpening their sense of criticism.

u

In the context o f modern taste,
nobody would understand my
films which would demand
alertness and participation from
the audience. Viewers would
have to chew on their food before
swallowing it.

Οι λίγοι ευτυχισμένοι που μπορούν να κάνουν ότι θέλουν στον κινημα
τογράφο, σήμερα, (και αυτοί προέρχονται συνήθως από τις χώρες με
τις μεγάλες κινηματογραφίες), δεν κάνουν αυτό που θα έπρεπε, (κατά
τη γνώμη μου), είτε γιατί δεν έχουν σκεφτεί θεωρητικά, πάνω στον κι
νηματογράφο, είτε γιατί τους ενδιαφέρουν τα λεφτά περισσότερο, είτε
γιατί έχουν φιλοσοφήσει τη ζωή και την τέχνη διαφορετικά.
Έχουμε έτσι το παράδοξο, το εμπορικό Χόλυγουντ να είναι πιο ηθικό από
την (ανύπαρκτη πλέον), κινηματογραφική πρωτοπορία γιατί ανταποδί
δει, φτηνή έστω, «βολική», ψυχαγωγία. Αυτό το παράδοξο, όμως, είναι
κατανοητό, αφού οι καταναλωτές φτιάχνονται, εθίζονται, καθοδηγού
νται, ποδηγετούνται αισθητικά, τα γούστα τους διαμορφώνονται, και
μετά αυτοί οι ίδιοι επιζητούν το φτηνό θέαμα και την αποχαυνωτική
ψυχαγωγία του, που τους έχει υπόγεια και υποσυνείδητα επιβληθεί και
εσωτερικευτεί. Έπειτα τα περιοδικά γράφουν ότι το κοινό θέλει αυτό,
το κοινό αγαπά εκείνο.
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Δεν υπάρχει κοινό. Υπάρχουν καταναλωτές με διαμορφωμένα γούστα.
Αυτοί οι καταναλωτές είναι και οι δημιουργοί του κοινωνικού πλούτου,
με τον οποίο πλούτο γίνονται οι ταινίες που αυτοί οι ίδιοι βλέπουν.
Υπάρχει το σταρ σίστεμ, που είναι ο πιο σοφός τρόπος να αυξηθεί η πα
ραγωγικότητα μιας χώρας μέσω της ταύτισης και της ονειροπόλησης...
Ένας φαύλος κύκλος. Και ας μην τολμήσει κανείς να κάνει την παιδα
ριώδη παρατήρηση ότι οι παραγωγοί του Χόλυγουντ ξοδεύουν τα δικά
τους λεφτά και τα λεφτά των επενδυτών! Γιατί και τα δικά τους λεφτά,
κοινωνικός πλούτος είναι, δεν είναι θεϊκός!
Ένας σκηνοθέτης που αγαπά την πραγματικότητα περισσότερο από τον
κινηματογράφο, όπως για παράδειγμα εγώ, θα έπρεπε να αυτοκτονήσει ως σκηνοθέτης. Συνεχίζω όμως να κάνω ταινίες όπου τα σημεία εί
ναι όλα ταυτόσημα, όπου το βάδισμα είναι φυσιολογικό και δε θυμίζει
ούτε βηματισμό μπαλαρίνας, ούτε βηματισμό αλά Charly Chaplin,
όπου δημιουργώ χαρακτήρες και ταύτιση αντί για γνώση και αισθητι
κά πρωτόγνωρη χαρά, όπου όλα έχουν σκοπό να βολέψουν τον θεατή
αντί να τον ενοχοποιήσουν και να τον βάλουν σε σκέψεις, όπου όλοι
κλαίνε αντί να σκεφτούν, ή όπου όλοι «φοβούνται», αντί να ασκήσουν
κριτική. Βλέπω τις ταινίες του Creenaway και κάνω ένα χρόνο να ξανάπαω σινεμά, γιατί κατανοώ ότι η καταγωγή μου, η επαρχιακή χώρα
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if I loved reality as much as I love my life, I would
have no choice but to commit suicide as a filmmaker,
because I would have to make films that would love
reality so much that they would change it, or at least
attempt to change it.

ANDREAS PANTZIS

ΑΝΔΡΕΑΣΠΑΝΤΖΗΣ

When I see Creenaway’s films, I stop going to the cinema for a whole
year because 1 realise that my roots, the provincial town where 1 live,
explain the opportunism and the reason why I am being reduced to
silence. 1 watch the idle talk of protestant filmmaker Lars von Trier
and 1 realize that the fight over Cyrillic and Latin alphabet in Serbia
still goes on and is the basis for the Eastern Issue which still needs
to be solved; the reason behind this filmm aker’s sudden ascent is
closely linked to Yugoslavia’s bombardment by the NATO forces. I
must also needs laugh - a bitter, angry laugh - when Iskusstvo Kino
in Moscow foolishly praises this filmmaker and I fume at the re
pellent movements of his camera, whore-like movements rem inis
cent of actors who on a daily basis leave the TV set after playing in a
h a’penny serial, and, without fasting, attempt to play Macbeth or
King Lear. For one must fast for a week before taking up the camera,
before making up one’s mind, and there must be a reason for what
one wants to do. Naturally, the Danish filmmaker has a reason; all
his characters are troubled psychopaths. But are the characters of
those who imitate him mad? I doubt it. And then I watch Mike Lee’s
creations, where logic thought and expression lead the show and
the infinite power of image is secondary, is annulled. Just as Stanis
lavski has destroyed opera (which, as Feselstein claims, begins pre
cisely when man finds it impossible to express him self further with
words, and starts to sing -an action beyond realism). I watch Mike
Lee’s films asphyxiating and I get upset, but still I don’t commit sui
cide although 1 know that cinema is somewhere else and that all I
am looxing at is just plain business.

όπου ζω είναι αιτία του οπορτουνισμού και της φίμωσής μου, βλέπω χα
φληναφήματα του προτεστάντη Λαρς Φον Τρίερ και καταλαβαίνω ότι
ο αγώνας για το κυριλλικό ή το λατινικό αλφάβητο στη Σερβία ακόμη
συνεχίζεται και είναι η βάση του Ανατολικού Ζητήματος, που δεν έχει
λυθεί ακόμη, και ο λόγος προώθησης, τόσο έντονα, αυτού του σκηνο
θέτη, έχει άμεση σχέση με το βομβαρδισμό της Γιουγκοσλαβίας από το
ΝΑΤΟ, και γελώ πικρά και εξοργίζομαι, όταν το Iskusstvo Kino, της
Μόσχας, εκθειάζει βλακωδώς τον ίδιο σκηνοθέτη, και εξοργίζομαι ακό
μη μια φορά, με την εμετική κίνηση της κάμερας του σκηνοθέτη αυτού,
που έχει καταντήσει μια πουτάνα-κίνηση, σαν ηθοποιός που φεύγει κα
θημερινά από τα πλατώ της τηλεόρασης, όπου παίζει σήριαλ της οκάς,
και χωρίς να έχει νηστέψει, αποπειράται να παίξει Μακμπε'θ ή Βασιληά
Λήρ. Και τούτο, διότι, για να πιάσεις την κάμερα στο χέρι, πρέπει να
νηστέψεις μια βδομάδα πριν το αποφασίσεις και πρέπει να έχεις λόγο
για να το κάνεις. Και φυσικά ο Δανός έχει λόγο, αφού όλοι του οι ήρωες
είναι ψυχοπαθείς και διαταραγμένοι. Οι ήρωες αυτών που τον μιμού
νται, όμως είναι τρελλοί; Αμφιβάλλω.Ή βλέπω τα δημιουργήματα του
Μάικ Λι, όπου ο Λόγος και ο λόγος έχουν αναλάβει την πρωτοκαθεδρία
και έχουν καθυποτάξει και εκμηδενίσει το άπειρο της εικόνας, όπως ο
Στανισλάβσκι έχει καταστρέψει την όπερα, (η οποία αρχίζει εκεί που ο
άνθρωπος δεν μπορεί να εκφραστεί με το λόγο, και ως εκ τούτου αρχίζει
να τραγουδά, όπως λέει και ο Feselstein - μια πράξη, δηλαδή, πέραν
του ρεαλισμού). Βλέπω λοιπόν τις ταινίες του Μάικ Λι να ασφυκτιούν
και εγώ εκνευρίζομαι, και συνεχίζω να μην αυτοκτονώ αν και ξέρω ότι ο
κινηματογράφος είναι αλλού και όλα αυτά που βλέπω είναι εμπόριο.

This is the unethical life of an opportunist filmmaker who hasn’t
a single one of his films listed among the 100 "works of art" of this
small country in which Homer sang the envy of men and gods, sim 
ply because he didn’t have a single friend to sponsor his film. There
fore my films are aesthetically useless and this once more proves
that 1 have not been able to buy off the lack of ethics in my films, not
even by placing myself at the service of Art, which is the other way
for a filmmaker to atone and expiate.

Αυτή είναι η ανήθικη ζωή ενός οπορτουνιστή σκηνοθέτη, του οποίου
καμία ταινία δε συμπεριλαμβάνεται στα ιοο «αριστουργήματα» του
κινηματογράφου αυτής της μικρής χώρας, όπου ο Όμηρος έψαλλε για
το φθόνο των θεών και των ανθρώπων, απλούστατα γιατί δεν είχε ούτε
ένα «φίλο» να προτείνει μια ταινία του. Άρα οι ταινίες μου είναι αι
σθητικά άχρηστες, πράγμα που αποδεικνύει ακόμη μια φορά πως δεν
κατάφερα να εξαγοράσω την ανηθικότητα των ταινιών μου, ούτε καν
υπηρετώντας την τέχνη, που είναι ο άλλος τρόπος εξιλασμού και ηθι
κού εξαγνισμού ενός σκηνοθέτη.

May this text remain as a monument of opportunism, but also as a
mark of affection for reality and cinema and as a proof of the exist
ence of an instinct for self-preservation in aesthetics. Also as a clue
for another type of cinem a.

Αυτό το κείμενο, ας μείνει ως μνημείο αισθητικού οπορτουνισμού, αλλά
και ως σημείο και ένδειξη έρωτος προς την πραγματικότητα και τον κι
νηματογράφο, και ως απόδειξη ύπαρξης ενός ένστικτου αισθητικής αυ
τοσυντήρησης. Αλλά και ως υποψία ενός άλλου κινηματογράφου.

37th TIFF 1996
International Competition

37ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1996
Διεθνές Διαγωνιστικό
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This text by Nikos Pupatakis is based on a recorded conversation the film m aker had
with Yiannis Kontaxopoulos in May 2009.

Το κείμενο tou Νίκου Παπατάκη πρσέκυψε μέσα από προφορική συζήτηση του σκηνοϋέτη
με τον Γιάννη Κονταξόπουλο, ο οποίος την κατέγραψε τον Μ ά ιο tou 2009.

An assault on the viewers

Επίθεση προς τους θεατές

Cinema may express a film m aker’s violent indignation against bru
tality. In contrast to other forms of art, and thanks to the arresting
power of images and the passive ease w ith which we watch them,
a filmmaker is bound to show others his indignation at least as
strongly as he feels it. To put across a filmm aker’s anger is perhaps
the only way to justify the existence of cinema today. Therefore,
the question "w hy cinema now?” is indissolubly linked to the issue
"how we make cinema now”.

Ο κινηματογράφος μπορεί να εκφράσει τη βίαιη αγανάκτηση του δημι
ουργού απέναντι στη βαρβαρότητα. Σε αντίθεση όμως με άλλες τέχνες,
λόγω της συντριπτικής δύναμης της εικόνας και της παθητικής ευκολίας
παρακολούθησής της, οφείλει περαιτέρω να μεταδώσει την αγανάκτη
ση αυτή, με την ίδια ένταση τουλάχιστον, στους άλλους. Η μετάδοση
της οργής του δημιουργού είναι ίσως ο μόνος λόγος που δικαιολογεί την
ύπαρξη του κινηματογράφου σήμερα. Για το λόγο αυτό, η ερώτηση «για
τί κάνουμε κινηματογράφο» συνδέεται άρρηκτα με το ζήτημα «πώς κά
νουμε κινηματογράφο».

Personally, 1 make films to free m yself from an obsession; if not to
free myself, at least in order to turn up with something that can be
of use. In my case, my obsession has to do w ith rebellion, hum ili
ation -and at the same time with a certain freedom under duress.
1 tackle issues that obsess me: relations between master and slave,
between executioner and victim ; and vice versa; issues of hum ilia
tion and rebellion within a given social context. Though I find in
spiration in real facts, I imagine situations, I work out the scenes, I
invent characters who are forced to express the complexity - if only
in part- of these issues without taking refuge in realism or detailed
description. Needless to say, everything depends on the actors’
performances, on their efforts. This is so for every type of activity
linked with dram^. However, what makes the difference between
a ballet and a film or a theatre play, is, beyond content and form,
something which is difficult to define and that I would call “ atmos
phere” : a crucial feature of every work of art worthy of its name.
This explains why I take pains to render in a specific manner what is
not made clear in the dialogues; I believe, with or without reason,
that this is the only way to highlight and put into effect this "at
mosphere”, the only way to make it known to all the film collabora
tors (actors, technicians), the only rule I insist must be kept, a rule
1 myself never depart from.
For instance, in The Shepherds of Calamity I wanted to show that a per
son who is dying of hunger and fear can become worse than an ani
mal, dishonoured and debased. I tried to describe as lucidly as pos
sible, freeing myself from all hum anitarian feelings, the world of
humiliated men. 1 tried to make the viewer understand that when a
man has nothing to eat, it is no good giving him potatoes, we must
teach him how to grow them him self and we must also denounce
those whose interests lie in not letting him leam how to fend for
himself.
In today’s world our current class enemy is the onslaught of capital
ism, that takes us back to the 19th century. There is one way we can
sustain the struggle of all exploited people: to place a constant men
ace over the heads of the mighty, wherever they may be, in order
to make it clear that we do not agree, that we have found them out
and that we refuse to get caught up in the spiral that is turning into
fascism the most advanced type of capitalism in the world. This is
what the world ruling class needs to understand with every possible
means, including what they call “ terrorism”.
It is of course impossible to express all this in one film using the
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Εγώ, κάνω κινηματογράφο για να απελευθερωθώ από μια εμμονή. Κι αν
όχι για να απελευθερωθώ, τουλάχιστον για να χρησιμεύσει σε κάτι. Στην
περίπτωσή μου, η εμμονή αφορά την εξέγερση, την ταπείνωση - και
ταυτόχρονα μια σχετική ελευθερία μέσα στον εξαναγκασμό. Χειρίζομαι
θέματα που έχω εμμονή μαζί τους: σχέσεις αφέντη και σκλάβου, δήμιου
με το θύμα του- και το αντίστροφο; θέματα ταπείνωσης και εξέγερσης
σε ένα δεδομένο κοινωνικό πλαίσιο. Αν και εμπνέομαι από πραγματικά
γεγονότα, φαντάζομαι καταστάσεις, επεξεργάζομαι σκηνές, πλάθω χα
ρακτήρες, που είναι υποχρεωμένοι να εκφράσουν την πολυπλοκότητα
-έστω και τμηματικά- αυτών των θεμάτων χωρίς να καταφύγουν στο
ρεαλισμό ή τη λεπτομερή περιγραφή. Εξυπακούεται ότι όλα εξαρτώνται από την ερμηνεία, από την προσπάθεια των ηθοποιών. Αυτό ισχύει
αναμφίβολα για κάθε δουλειά που σχετίζεται με τη δραματική τέχνη.
Ωστόσο, αυτό που κάνει τη διαφορά ανάμεσα σε ένα μπαλέτο και μια
ταινία ή ένα θεατρικό έργο, είναι πέρα από το περιεχόμενο και τη φόρ
μα, αυτό το πράγμα, που δύσκολα προσδιορίζεται, και θα αποκαλούσα
«ατμόσφαιρα», και που χαρακτηρίζει επιτακτικά κάθε έργο αντάξιο αυ
τού του ονόματος.Έτσι, αν πασχίζω να αποδώσω μ' ένα συγκεκριμένο
τρόπο ό,τι δε βγαίνει από τους ίδιους τους διαλόγους, είναι επειδή θε
ωρώ, δίκαια ή άδικα, τον τρόπο αυτό ως το μόνο ικανό να αναδείξει και
να επιβάλει αυτή την περίφημη «ατμόσφαιρα», το μόνο τρόπο που μπο
ρεί να τη μεταδώσει σε όλους τους συνεργάτες της ταινίας (ηθοποιούς,
τεχνικούς), τη μόνη σύμβαση από την οποία δεν επιτρέπω, πρώτα στον
εαυτό μου, καμία παρέκκλιση.
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Για παράδειγμα, με τους Βοσκούς της συμφοράς θέλησα να δείξω ότι ένας
άνθρωπος που πεθαίνει από την πείνα και το φόβο μπορεί να μεταμορ
φωθεί σε ζώο, να συρθεί, να εξευτελιστεί. Προσπάθησα να περιγράφω
τον κόσμο των ταπεινωμένων ανθρώπων με ενάργεια, απαλλαγμένος
από συναισθηματικούς ανθρωπισμούς. Προςπτάθησα να δώσω στον θε
ατή να κοπαλάβει ότι όταν ένας άνθρωπος δεν έχει τίποτα να φάει δε
χρειάζεται να του δώσουμε πατάτες, αλλά να του μάθουμε να τις καλ
λιεργεί μόνος του και να καταγγείλουμε όσους έχουν συμφέρον να μη
μάθει πώς να το κάνει.
Στην εποχή μας ο ταξικός εχθρός σε ολόκληρο τον κόσμο είναι ο ξέφρενος
καπιταλισμός που μας επιστρέφει στον 190 αιώνα.Ένας τρόπος υπάρχει
για να υποστηρίξουμε τον αγώνα των καταπιεσμένων κάθε λογής κι αυ
τός είναι να κάνουμε να βαρύνει πάνω στους ισχυρούς, όπου κι αν βρί
σκονται, μια μόνιμη απειλή, ώστε να ξέρουν ότι δεν είμαστε σύμφωνοι,
ότι ξεσκεπάστηκαν και ότι αρνούμαστε να συρθούμε στα γρανάζια που
μετατρέπουν σε φασισμό τον πιο εξελιγμένο καπιταλισμό του κόσμου.
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classic forms of cinema, another form of cultural oppression. I was
not surprised when the more traditionally-minded critics at the
Venice Film Festival talked about confusion, mixture and breach
of styles in The Shepherds of Calamity... These people panic when a film
does not fit into the well-known, established, accepted pattern. Be
sides, the conformism of leftist critics is sometimes just as danger
ous as that of'aesthetes’ because it stops them from acknowledging
anti-conformist elements when they see them.

Και αυτό πρέπει να φροντίσουμε να το καταλάβουν οι ιθύνοντες με κάθε
τρόπο, συμπεριλαμβανομένου αυτού που αποκαλούν «τρομοκρατία».

In my opinion, whoever wants to present a political issue in a
film must consciously avoid using psychological and descriptive
elements. Real life experience and photographic realism must be
avoided if one is to achieve realism in drama. By placing a story of
sheep and shepherds in a Creek landscape, I set myself many pitfalls. But I tried to rebel against the beauty of the surroundings to
find, behind it, the true colour of oppression and the tragic pres
ence of man in the midst of all this beauty.
People are overwhelmed by the camera, what it does and what it
doesn't, the movement it creates and so on. Sartre used to tell me
that a film without the movements of the camera lacks poetry. For
me, the camera is an inanimate object that acquires life only when
it films people’s lives. During the shooting of a film I try to create
a content which is expressed through the interiority of the char
acters. The characters are performed by actors and the role of the
camera is to bring the actor to the point: make him perform the
character. I make much use of frugality in my filmmaking: 1 don’t
want any exterior element, be it camera, light, or anything else,
to distract viewers from the actor’s performance, to distract them
from the hero, in other words, to distract them from the point. This
is how I see cinema. I only appreciate images in as far as they frame
an expression, an object, a word, a feeling, that convey what the
artist wants to say. For the rest, successful shots, unusual angles
of view, derive from an a priori aestheticism. In my eyes, the content
is what matters and, again, it is expressed through the interiority
of the characters. I spend a very long time working with the actors;
we have rehearsals for two months before we start shooting, on the
shooting locations, with the camera present so that they get used
to it. I don’t know if you have noticed it, but I hope so: in my films
I take care not to give greater importance to one element - stage di
rection, light, actors, sets, locations and so on - over the others or
over the interiority of my heroes. I always strive to get to the core,
to what must be expressed.
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I refuse to move the audience, to
put it to sleep with a lullaby.
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Φυσικά δεν είναι δυνατόν να εκφραστούν όλα αυτά, σε ένα έργο, χρη
σιμοποιώντας τις κλασικές φόρμες του κινηματογράφου που είναι κι
αυτός ένας πολιτισμός καταπίεσης. Δεν εξεπλάγην όταν κάποτε οι πιο
παραδοσιακοί κριτικοί στο Φεστιβάλ της Βενετίας, μιλώντας για τους
Βοσκούς της συμφοράς, έκαναν λόγο για σύγχυση, ανάμειξη διαφόρων στυλ
και ρήξεις του ύφους... Οι άνθρωποι αυτοί πανικοβάλλονται όταν ένα
έργο δε χωράει ςπα γνωστά, καταγεγραμμένα, αποδεκτά καλούπια. Άλ
λωστε ο κομφορμισμός των κριτικών της αριστεράς είναι μερικές φορές
εξίσου επικίνδυνος με εκείνον των «εστέτ» γιατί τους εμποδίζει να ανα
γνωρίσουν την ανατρεπτικότητα εκεί όπου υπάρχει.
Κατά τη γνώμη μου, όποιος μεταφέρει ένα πολιτικό θέμα στον κινημα
τογράφο οφείλει να οτγνοεί ηθελημένα την ψυχολογία και οτιδήποτε το
περιγραφικό. Πρέπει να αποφύγει το ρεαλισμό της βιωμένης εμπειρί
ας, της «φωτογραφίας», για να βρει ένα δραματικό ρεαλισμό. Τοποθε
τώντας μια ιστορία με κατσίκες και βοσκούς στα ελληνικά τοπία, έβαλα
στον εαυτό μου πολλές παγίδες. Αλλά προσπάθησα να επαναστατήσω
ενάντια στην ομορφιά του τοπίου για να ξαναβρώ, πίσω από αυτήν, το
χρώμα της καταπίεσης και την τραγική παρουσία του ανθρώπου στους
κόλπους αυτής της ομορφιάς.
Οι άνθρωποι κυριεύονται από την κάμερα, απ’ όσα κάνει ή δεν κάνει,
από την κίνηση που δημιουργεί κ.λπ. Ο Sartre μου έλεγε πως σε μια ται
νία που δεν υπάρχει κίνηση της κάμερας, δεν υπάρχει ποίηση. Για μένα
η κάμερα είναι ένα άψυχο αντικείμενο, ζωντανό μοναχά στο βαθμό που
κινηματογράφε! τη ζωή των ανθρώπων. Κατά τη διάρκεια των γυρισμά
των μιας ταινίας, προσπαθώ να δημιουργήσω ένα περιεχόμενο εκφρα
σμένο διαμέσου της εσωτερικότητας των ηρώων. Οι ήρωες εκφράζονται
από ηθοποιούς κι ο ρόλος της κάμερας είναι να φέρει τον ηθοποιό στην
έκφραση του ήρωα, δηλαδή στο θέμα. Κάνω πολύ λιτή σκηνοθεσία: δε
θέλω κανένα εξωτερικό στοιχείο, ούτε την κάμερα, ούτε το φως, ούτε
τίποτε άλλο να αποστρέψει το θεατή από την έκφραση του ηθοποιού,
δηλαδή του ήρωα, δηλαδή του θέματος. Έτσι αντιλαμβάνομαι τον κι
νηματογράφο. Θεωρώ ωραία την εικόνα μόνο στο μέτρο που βλέπω
στο κάδρο μια έκφραση, ένα κείμενο, μια λέξη, ένα συναίσθημα, που
μου μεταφέρουν όσα ήθελε να πει ο δημιουργός. Τα υπόλοιπα, τα εξε
ζητημένα πλάνα, οι παράξενες γωνίες λήψης προέρχονται από έναν a
priori αισθητισμό. Το σημαντικό για μένα είναι το περιεχόμενο που, και
πάλι, εκφράζεται μέσα από την εσωτερικότητα των ηρώων. Δουλεύω
απίστευτα με τους ηθοποιούς, κάνω πρόβες μαζί τους δύο μήνες πριν
από την αρχή των γυρισμάτων, στα μέρη των γυρισμάτων, με την κάμε
ρα παρούσα, για να τη συνηθίσουν. Δεν ξέρω αν το προσέξατε αλλά το
ελπίζω: στις ταινίες μου προσέχω ώστε κανένα στοιχείο -σκηνοθεσία,
φως, ηθοποιοί, σκηνικό, τοποθεσία κ.λπ.- να μην κυριαρχεί σε σχέση
με τα άλλα, σε σχέση με την εσωτερικότητα των ηρώων. Θέλω πάντα να
πηγαίνω στο ουσιώδες, σ’ αυτό που πρέπει να εκφραστεί.
Για ακόμα μια φορά λέω πως αυτό που με ενοχλεί είναι να ορίζουμε όλα
τα πράγματα σε σχέση με τον κινηματογράφο. Σε μια ταινία υπάρχουν
θέματα που θέλω να πραγματευτώ : την εξορία, τη μοναξιά, τον έρωτα,
που είναι το βασικό θέμα. Ο κινηματογράφος μου στοχεύει να υποστη
ρίξει αυτό το θέμα, αυτό το περιεχόμενο. Ιδού πως προχωρώ: γράφω
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I want to say once again that what bothers me is to define every
thing in relation to cinema. In a film there are issues that I want to
tackle: exile, loneliness, love, the crucial issue. The purpose of my
filmm aking is to support this concept, this content. This is how 1
go about it: I write down the characters and the roles; 1 invent sit
uations which - to a greater or lesser degree - impose themselves
to me, and I write a very detailed and accurate script from which 1
hardly ever depart. I think this is something useful, first of all for
me, but also for my assistants, actors and technicians. I give them
a text that is almost like a novel so that they can get into the at
mosphere of the film . This is how I start; then I think about the
film as 1 go along. I think about the various scenes, I find a place to
carry out rehearsals with the actors for two months, in the presence
of the cameraman with whom I define the fram ing, explaining to
him the type of frame required for the film in relation to the actors,
to the characters. Usually filmmakers start the other way around.
They don’t go in for rehearsals and don’t work on the scenario in
depth. Rehearsals, my wish to get to the core, my wish to empha
size content over form (form is there to prop up the content) is my
way of making films.

τους ήρωες, τους ρόλους· δημιουργώ τις καταστάσεις που λίγο πολύ
μου επιβάλλονται και γράφω ένα σενάριο πολύ, πολύ επεξεργασμένο
με απόλυτη ακρίβεια, απ’ το οποίο παρεκκλίνω ελάχιστα. Νομίζω πως
κάτι τέτοιο είναι χρήσιμο πρώτα για μένα κι έπειτα για τους συνεργά
τες μου, τους ηθοποιούς, τους τεχνικούς. Τους δίνω ένα κείμενο σχεδόν
μυθιστορηματικό, για να εισχωρήσουν στην ατμόσφαιρα της ταινίας.
Ενώ ξεκινώ έτσι, σκέφτομαι τον κινηματογράφο κατά τη διάρκεια που
τον κάνω, σκέφτομαι κινηματογραφικές σκηνές, βρίσκω έναν τόπο και
κάνω πρόβες για δύο μήνες με τους ηθοποιούς, παρουσία του διευθυντή
φωτογραφίας, με τον οποίο καθορίζουμε μαζί τα κάδρα, του υποδει
κνύω το είδος των κάδρων που χρειάζονται για να κάνουμε την ταινία,
σε σχέση με τους ηθοποιούς, σε σχέση με τους ήρωες. Είναι η αντίθετη
αρχή από τη συνηθισμένη. Οι σκηνοθέτες συνήθως δεν κάνουν πρόβες,
δεν επεξεργάζονται πολύ σοβαρά το σενάριό τους. Οι πρόβες, η επι
θυμία να φτάσω στο ουσιώδες, η επιθυμία να φτάσω στο περιεχόμενο
περισσότερο απ’ ό,τι στη φόρμα (η φόρμα υποστηρίζει το περιεχόμενο)
είναι ο τρόπος μου να κάνω κινηματογράφο.

I refuse, just for the sake of appreciation, to have people appreciate
me when I don’t appreciate them; and I don’t accept compliments
from just anybody. I refuse to move the audience, to put it to sleep
with a lullaby. Cinema is something completely different and I use
it as a weapon. It is not my aim to make films for the sake of money.
I could perfectly well make a 16 mm film against a set painted on
cloth. Why must a filmmaker make one or two films a year under
the excuse that he needs an expensive car and a villa on the French
Riviera? What is true about revolutions is also true for artists: if they
don’t question the value of their last creations, which is what will al
low them to continue creating, they dry out and die. The same thing
happens with revolutions. If we don’t challenge them directly, they
die out. A society never remains the same and always requires indi
viduals to give it a push. We must always have the courage to take up
the fight if we don’t want to become "retired”. We have all publicly
witnessed the sad sight of the May '68 "pensioners”.
My role is to give viewers a good shaking up and the films I make
are not for those who share my concerns and worries, but m ain
ly for those who haven’t yet felt the need to rally to some cause or
other. The cinema I believe in addresses the changeable mass that
lets itself be fenced in and beaten up without reacting. I say this
without the slightest intention to disparage. It may be that this as
sault against the viewers is a mistake on my part. However, I insist
on anti-conformism in cinema because I believe that we won’t get
anywhere if we don’t shock the audience.
“ I wanted to arouse you, not to teach you”, Jean Genet once said (a
very modest man, contrary to what some believe).

Αρνούμαι, για να με εκτιμήσουν, να αρέσω σε ανθρώπους που δεν εκτι
μώ, όπως αρνούμαι και κάθε φιλοφρόνηση από οποιονδήποτε. Αρνούμαι να συγκινήσω το κοινό, να το νανουρίσω με ένα ελαφρό τραγουδάκι.
Ο κινηματογράφος είναι κάτι τελείως διαφορετικό και τον χρησιμοποιώ
σαν όπλο. Το σημαντικό για μένα δεν είναι να κάνω μια ταινία για να
κερδίσω χρήματα. Θα μπορούσα κάλλιστα να γυρίσω μια ταινία σε ι6
πιπι, με ζωγραφισμένα υφάσματα για σκηνικά. Γιατί ο κινηματογραφι
στής οφείλει να κάνει μία ή δύο ταινίες το χρόνο με το πρόσχημα ότι πρέ
πει να έχει ακριβό αυτοκίνητο και βίλλα στην Κυανή Ακτή; Για τον καλ
λιτέχνη ισχύει ό,τι και για τις επαναστάσεις: στο βαθμό που δεν θέτει σε
αμφισβήτηση την τελευταία του δουλειά για να προχωρήσει παρακάτω,
παθαίνει σκλήρυνση, πεθαίνει. Το ίδιο συμβαίνει και με τις επαναστά
σεις. Αν δεν τις αμφισβητήσουμε άμεσα, οι επαναστάσεις πεθαίνουν.
Μια κοινωνία δε μένει ποτέ αναλλοίωτη και πάντα θα χρειάζονται άν
θρωποι για να τη σπρώχνουν. Πρέπει συνεχώς να τολμάμε να αγωνιζό
μαστε, αλλιώς γρήγορα γινόμαστε «συνταξιούχοι». Ήδη έχουν κάνει τη
δημόσια εμφάνισή τους οι θλιβεροί συνταξιούχοι του Μάη του '68.
Ο ρόλος μου είναι να ταρακουνήσω το θεατή, και οι ταινίες που φτιά
χνω δεν απευθύνονται σε εκείνους που νιώθουν ότι τους απασχολούν οι
προβληματισμοί μου, αλλά κυρίως σε όσους δεν έχουν ακόμα νιώσει την
ανάγκη στράτευσης σε κάποιον αγώνα. Ο κινηματογράφος στον οποίο
πιστεύω απευθύνεται σε εκείνη τη μεταβλητή μάζα που αφήνεται να
την περιορίζουν και να την κακομεταχειρίζονται χωρίς να αντιδρά. Και
το λέω αυτό χωρίς το παραμικρό ίχνος υποτίμησης. Τσως αυτή η επίθε
ση προς τους θεατές να είναι λανθασμένη. Σε κάθε περίπτωση, όμως,
απαιτώ από τον κινηματογράφο να είναι ανατρεπτικός, γιατί πιστεύω
ότι δεν μπορούμε να φτάσουμε πουθενά αν δε σοκάρουμε.
«Να αναφλεγείς ήθελα, όχι να σε διδάξω», είπε κάποτε ο Ζαν Ζενέ,
πολύ σεμνός στην πραγματικότητα, αντίθετα με ό,τι πιστεύουν μερικοί.
Απάντησα τώρα στην ερώτησή σας;
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For a long time now, I’ve asked m yself the question, “ Why an au
thor's cinema now?” More and more often I’m inclined to slip into
depression when I see that everywhere in the world art cinemas are
dying out, fewer and fewer quality films are being shown on TV,
even those which have justifiably won the highest awards at inter
national film festivals. However, when I see a film from Iran, from
Turkey, from the Balkans, from South America, and other places,
that has been made with modest financial means but that is genu
ine and moving, my depression disappears, and I once again feel
ready to launch m yself into the adventure of m aking a film with
an author’s view of the world. This was the case a year ago when I
decided to make a film together w ith the Albanians, the first SerboAlbanian co-production at a time when between these two nations
rose a wall of intolerance because of the vestiges of the past, of Ko
sovo, of political and other profiteers from both sides of that wall.
I asked m yself i f 1 had anything to say, and found many reasons to
make Honeymoons, which is currently in the post-production phase.
Even the very fact that a Serbian/Albanian crew worked on the film,
that they all got along, and by the end of the film friendships had
developed, was in itself a satisfactory answer to the question I had
asked myself. But I hope that the film itself w ill be the true answer,
better than any text I can write at the present time. After all, a film
created from a sincere need to say something is always the best an
swer to the eternal question, “ why an author's cinema now? ”

Εδώ και καιρό αναρωτιόμουν, «Τι νόημα έχουν οι ταινίες δημιουργού
σήμερα;». Όλο και πιο συχνά έχω την τάση να βυθίζομαι στην κατά
θλιψη: όταν βλέπω ότι παντού στον κόσμο οι ταινίες τέχνης εξαφανί
ζονται, ότι η τηλεόραση προβάλλει όλο και λιγότερες ποιοτικές ταινίες,
αποκλείοντας ακόμα και αυτές που δίκαια κέρδισαν σε διεθνή φεστι
βάλ σε όλον τον κόσμο. Παρ’ όλα αυτά όταν βλέπω ταινίες από το Ιράν,
από την Τουρκία, τα Βαλκάνια, τη Νότιο Αμερική και άλλες χώρες, που
έγιναν με πενιχρά οικονομικά μέσα, αλλά είναι αληθινές και συγκινη
τικές, η κατάθλιψή μου εξαφανίζεται και αισθάνομαι και πάλι έτοιμος
να ριχτώ στην περιπέτεια του κινηματογράφου, αντικρίζοντας τον κό
σμο με τη ματιά του δημιουργού. Έτσι πριν από ένα χρόνο αποφάσισα
να γυρίσω μια ταινία μαζί με Αλβανούς, την πρώτη σέρβο-αλβανική
συμπαραγωγή, σε μια στιγμή που ανάμεσα στα δυο έθνη είχε υψωθεί
ένα τείχος δυσανεξίας, εξαιτίας των καταλοίπων του παρελθόντος, του
Κοσόβου, της πολιτικής και των κερδοσκόπων κι από τις δυο πλευρές
του τείχους. Αναρωτιόμουν αν είχα τίποτα να πω και βρήκα πολλούς λό
γους να γυρίσω το Μήνες του μέλιτος, που τώρα βρίσκεται στη φάση του
μοντάζ. Ακόμα και μόνο το γεγονός ότι ένα συνεργείο αποτελούμενο
από Σέρβους και Αλβανούς δούλεψε αρμονικά και στο τέλος της ταινίας
αναπτύχθηκαν φιλίες ήταν μια ικανοποιητική απάντηση στο ερώτημα
που είχα θέσει στον εαυτό μου. Αλλά ελπίζω η αληθινή απάντηση να εί
ναι η ταινία και όχι το οποιοδήποτε κείμενο που γράφω τώρα. Άλλωστε
μια ταινία που δημιουργήθηκε από την ειλικρινή ανάγκη να ειπωθεί
κάτι είναι πάντα η καλύτερη απάντηση στο ερώτημα, «Κινηματογρά
φος του δημιουργού: γιατί;»
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Director ·
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1 made my first movie on a budget most mainstream films would
reserve for catering. 1 had a crew of three or four people, a camera,
and a boom. We used available light sources. Rather than graft some
preconceived idea onto the locations at which we filmed, we ob
served what they had to offer and worked within those perimeters,
allowing ourselves to be inspired by what we had rather than be
crippled by what we didn’t. There were no agents running around.
There were no producers. There were all kinds of obstacles but we
had the freedom to approach them creatively, and while the way we
worked certainly brought stresses and unwelcome surprises, those
trials seemed much more manageable than the high stake crises in
volved in even a modestly budgeted, so-called independent film . It
felt as if I’d discovered an unknown secret, the path to setting film
free again, subtracting the constraints imposed by loads of money
and ego to get at the core of the cinematic experience, still revela
tory, for maker and spectator, after all this time. Why was everyone
so blasé about filmm aking when it was still so full of life? I couldn’t
understand why anyone would want to work any other way. Why
would a filmmaker trade control and creative license for the money
to construct a room or blow up a building? Why would an actor place
him self in a make or break position with an unusual project when
he could do it differently? What filmmaker would w ant more cooks
in the kitchen than absolutely necessary? Why spend so much time
answering your own questions w ith the word no?
What surprised me more than anything, once I started talking to
and listening to other filmmakers at film festivals, was how acqui
escent we have become to an antiquated system and model of filmmaking at a time when so many radical opportunities for independ
ence, spontaneity, and creative growth are presenting themselves
so inexpensively. It’s possible now to pick up a camera and shoot
virtually anywhere. The cameras are lightweight and can be set up
and broken down quickly. They’re often smaller and can go places
they were once unable to fit. You can shoot a very complicated scene
without the intrusion of six or seven people who ultimately have
very little to do with it. You have more time to talk to the actors,

u

The best answer to the question
"Why cinema now?" is the look
on someone's face as he engages
with modern moviemaking
at its best, whether filmmaker
or audience member.
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Έκανα την πρώτη μου ταινία με προϋπολογισμό που οι περισσότερες
εμπορικές ταινίες θα διέθεταν μόνο για κολατσιό. Είχα ένα συνεργείο
τριών ή τεσσάρων ανθρώπων, μια κάμερα και ένα μπουμ. Χρησιμοποι
ήσαμε φυσικές πηγές φωτός.
Αντί να φέρουμε κάποιες προκατασκευασμένες ιδέες στις τοποθεσίες
όπου κάναμε τα γυρίσματα, παρατηρήσαμε όσα είχαν να προσφέρουν
και δουλέψαμε μέσα σε εκείνο το πλάισιο, επιτρέποντας έτσι στους
εαυτούς μας να εμπνευστούμε περισσότερο από αυτό που υπήρχε εκεί,
παρά να μας εμποδίσει από αυτό που δεν υπήρχε.
Δεν υπήρχαν καλλιτεχνικοί πράκτορες να τρέχουν τριγύρω. Δεν υπήρ
χαν παραγωγοί. Υπήρχαν όλων των ειδών τα εμπόδια αλλά είχαμε την
ελευθερία να τα αντιμετωπίζουμε με δημιουργικότητα, και ενώ ο τρό
πος που δουλέψαμε μας προκάλεσε, φυσικά, άγχος και ανεπιθύμητες
εκπλήξεις, τελικά, ήταν πιο εύκολο να χειριστούμε τις δοκιμασίες που
περάσαμε απ’ ό,τι τις υψηλού ρίσκου κρίσεις που θα ενέχονταν ακόμα
και σε μια χαμηλού προϋπολογισμού, λεγάμενη ανεξάρτητη ταινία. Η
αίσθηση ήταν σαν να είχα ανακαλύψει ένα άγνωστο μυστικό, το μονο
πάτι να κάνω ταινίες ελεύθερος πάλι, έχοντας ξεφορτωθεί τους περιο
ρισμούς που είχαν επιβληθεί από το δανεισμό χρημάτων και τους εγω
ισμούς και να μπορώ να πηγαίνω στον πυρήνα της κινηματογραφικής
εμπειρίας, που παρέμενε, ακόμα και μετά από τόσον καιρό, αποκαλυ
πτικός για τον κινηματογραφιστή και το θεατή. Γιατί όλοι σνόμπαραν
το δημιουργικό κινηματογράφο, ενώ αυτός ήταν ακόμη γεμάτος ζωή;
Δεν καταλάβαινα γιατί κάποιος θα ήθελε να εργαστεί με οποιοδήποτε
άλλο τρόπο. Γιατί κάποιος κινηματογραφιστής θα αντάλλασε τον έλεγ
χο στη δουλειά του και την καλλιτεχνική ελευθερία του για να δώσει
χρήματα να κατασκευαστεί ένα δωμάτιο ή να ανατιναχτεί ένα κτίριο;
Γιατί ένας ηθοποιός θα έπρεπε να ξεκαθαρίσει ή όχι τη θέση του σε ένα
ασυνήθιστο σχέδιο όταν θα μπορούσε να πράξει διαφορετικά; Ποιος κι
νηματογραφιστής θα ήθελε περισσότερους μάγειρες στην κουζίνα του
από τους απολύτως απαραίτητους; Γιατί να σπαταλήσεις τόσο χρόνο
απαντώντας στις δικές σου ερωτήσεις με τη λέξη όχι;
Αυτό που με ξάφνιαζε περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, κάθε φορά
που συζητούσα με άλλους κινηματογραφιστές στα φεστιβάλ κινηματο
γράφου, ήταν το πόσο ενδοτικοί έχουμε γίνει σε ένα ξεπερασμένο σύ
στημα και μοντέλο κινηματογράφησης, και μάλιστα σε μια εποχή που
τόσες ριζοσπαστικές ευκαιρίες για ανεξαρτησία, αυθορμητισμό, και
δημιουργική ανάπτυξη παρουσιάζονταν ανέξοδα μπροστά μας. Σήμε
ρα είναι δυνατό να πάρεις μια κάμερα και να κάνεις λήψεις σχεδόν πα
ντού. Οι κάμερες είναι ελαφριές, στήνονται και ξεστήνονται γρήγορα.
Συχνά είναι μικρές και μπορούν να χωρέσουν σε σημεία που κάποτε δε
χωρούσαν. Μπορείς να τραβήξεις μια πολύ περίπλοκη σκηνή χωρίς την
παρέμβαση έξι ή εφτά ανθρώπων που τελικά λίγη σχέση έχουν μ’ αυτή.
Έχεις περισσότερο χρόνο για να μιλήσεις με τους ηθοποιούς, περισσότε
ρες ευκαιρίες να κάνεις πρόβες και να αναπτύξεις τις ιδέες σου, και ο
καθένας που συμμετέχει μπορεί να παρέμβει πιο ουσιαστικά στα πράγ
ματα που πραγματικά έχουν σημασία στη διαδικασία. Μπορείς να τρα
βήξεις περισσότερα μέτρα και ν' αφήσεις την κάμερα να γράφει κι έτσι
να επωφεληθείς από την εύνοια της τύχης. Μπορείς, άμα θέλεις, να
κάνεις το μοντάζ στο δωμάτιο σου, στρώνοντας ήχο και footage με πε-
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A significant portion of the film industry thinks
that a digital movie must look cheaply made, must
have abysmal sound quality, and can't possibly look
anywhere near as good as film.
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more opportunities to rehearse and develop and exchange your ide
as, and everyone involved can interact more intimately about the
things which truly matter in the process. You can shoot more foot
age and keep the camera going to exploit serendipitous incident.
You can edit in your bedroom if you like, layering sound and footage
w ith more finesse and more concentration than ever before. With
so much freedom at one’s fingertips, cinema is now more than ever
a living, breathing thing, w ith the capacity to zero in on emotional
nuance and the potential to get to the bottom of some weird, fugi
tive truth about the world we're all living in now.
People keep saying cinema is dead. Attendance is down, it's a bloat
ed industry, people are turning to cable and Netflix. Those who say
this have never picked up a digital camera and used it expressively,
never known the exhilaration of filming that freely, with so little
space between intent and result. A significant portion of the film
industry thinks that a digital movie must look cheaply made, must
have abysmal sound quality, and can’t possibly look anywhere near
as good as film. Anyone who’s seen a movie in the theater from a
print which has made its way around the country in rentals will
instantly recognize this for the fantasy it is. Digital brings the film 
maker close to her work, subtracting a thousand extraneous con
cerns from the equation. More time and more of the budget can be
spent on the things which matter, the look, the sound, the perform
ances, the story (remember that?). The people who tell you cinema
is obsolete or irrelevant think that digital technology is best applied
toward special effects: blowing up cars (cool!), melting or morphing
facial features (wow!), aliens and other creatures (awesome!), gim 
micky bells and whistles which, however impressive they seem at
the moment, will look like the original King Kong fifteen or twenty
years from now, quaint and vaguely silly.
These digital technologies cost more money than they save or
make. If anything, digital could be making modem cinema more
profitable than ever before. Perhaps in America, at least, w e’re not
raised to think so imaginatively. Ends first; means follow. Deren,
Codard, Cassavettes, and Sayles all knew that filmmakers and pro
ducers who think cinema is dead or irrelevant typically lack a pulse
themselves. And they had far less than h alf the resources at their
disposal than the modem filmmaker does. The best answer to the
question “ Why cinema now?" is the look on someone’s face as he
engages with modem moviemaking at its best, whether filmmaker
or audience member. Both are uppin g directly into what it means
to engage with the world at large. They see something recognizably
human on screen or through the camera and it shows them who
they are or could be. They carry that energy back into their everyday
reality, reinforcing the truly cyclical exchange of cinema.
49th T IFF 2008
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ρισσότερη επιδεξιότητα και αυτοσυγκέντρωση απ’ ό,τι είχες ποτέ. Με
τόσες ευκολίες που έχει κάποιος στα χέρια του, ο κινηματογράφος είναι
τώρα, περισσότερο από ποτέ, ζωντανός και όλο φρεσκάδα, με ικανότη
τα να εστιάζει στις συναισθηματικές αποχρώσεις και με προοπτική να
φτάσει στο βάθος κάποιας παράδοξης φευγαλέας αλήθειας σχετικά με
τον κόσμο που όλοι ζούμε σήμερα.
Οι άνθρωποι λένε ότι ο κινηματογράφος πέθανε. Ο αριθμός των θεατών
είναι μικρός, είναι μια υπερφίαλη βιομηχανία, οι άνθρωποι στρέφο
νται στην καλωδιακή και το Νετίΐίχ. Αυτοί που λένε ότι δε θα αρπάξουν
μια ψηφιακή μηχανή για να τη χρησιμοποιήσουν εκφραστικά, δε γνω
ρίζουν τη χαρά να μπορείς να τραβάς ελεύθερα, με τόσο μικρή απόστα
ση μεταξύ πρόθεσης και αποτελέσματος. Ένα σημαντικό ποσοστό της
βιομηχανίας του κινηματογράφου πιστεύει ότι μια ψηφιακή ταινία δεν
μπορεί παρά να δείχνει φτηνή, με άθλια ποιότητα ήχου, και ούτε, κατά
διάνοια, να πλησιάζει μια καλή ταινία. Οποιοσδήποτε έχει δει μια ται
νία σε μια αίθουσα από μια κόπια που παίχτηκε σ’ όλη τη χώρα, νοικια
σμένη, θα αναγνωρίσει, στη στιγμή, πώς αυτό ανήκει στη σφαίρα της
φαντασίας. Η ψηφιακή φέρνει τον κινηματογραφιστή κοντά στη δου
λειά του, αφαιρώντας ένα σωρό άσχετες έννοιες από το λογαριασμό.
Περισσότερος χρόνος και περισσότερα χρήματα μπορούν να αφιερω
θούν στα σημαντικά πράγματα, την εμφάνιση, τον ήχο, τις ερμηνείες,
την ιστορία (τη θυμάται, αλήθεια κανείς;). Οι άνθρωποι που σου λένε
ότι ο κινηματογράφος είναι ξεπερασμένος ή άσχετος πιστεύουν ότι η
ψηφιακή τεχνολογία εφαρμόζεται καλύτερα μέσα από τα σπέσιαλ εφέ:
ν ’ ανατινάζεις αυτοκίνητα (φίνα!), να λιώνεις ή να παραμορφώνεις τα
χαρακτηριστικά του προσώπου (γουάου!) εξωγήινοι και άλλα πλάσματα
(χαριτωμένο!), κλαπατσίμπαλα, τα οποία, όσο εντυπωσιακά κι αν είναι
εκείνη τη στιγμή, σε δεκαπέντε ή σε είκοσι χρόνια θα είναι ίδια ο Κινγκ
Κόνγκ, αλλόκοτα και σαχλά.
Αυτές οι ψηφιακές τεχνολογίες κοστίζουν περισσότερα χρήματα από
αυτά που εξοικονομούν ή βγάζουν. Αν μη τι άλλο η ψηφιακή μπορεί να
κάνει το σύγχρονο κινηματογράφο επικερδή παρά ποτέ.Ίσως, στην Αμε
ρική δε μεγαλώσαμε για να χρησιμοποιούμε τόσο τη φαντασία. Οι στόχοι
πρώτα, τα μέσα έπονται. Η Ντέρεν, ο Γκοντάρ, ο Κασαβέτης και οΣέιλς,
όλοι ήξεραν ότι οι κινηματογραφιστές και οι παραγωγοί που νομίζουν ότι
ο κινηματογράφος πέθανε ή είναι ξεπερασμένος, δεν είναι σε θέση οι
ίδιοι να πιάσουν τον παλμό. Και είχαν στη διάθεση τους πολύ λιγότερους
πόρους από αυτούς που διαθέτουν οι σύγχρονοι κινηματογραφιστές. Η
καλύτερη απάντηση στο ερώτημα «Κινηματογράφος σήμερα: γιατί;» είναι το βλέμμα στο πρόσωπο κάποιου, ενώ καταπιάνεται με τον κινημα
τογράφο στη καλύτερη περίπτωση, είτε ως κινηματογραφιστής, είτε ή
ως μέλος του κοινού. Και οι δυο συσχετίζονται απευθείας με αυτό που
σημαίνει να καταγίνεσαι με τον κόσμο ευρύτερα. Αυτοί βλέπουν κάτι σα
φώς ανθρώπινο στην οθόνη ή μέσα από τη μηχανή λήψης, που τους δεί
χνει ποιοι είναι ή ποιοι θα μπορούσαν να είναι. Αυτοί μεταφέρουν αυτή
την ενέργεια πίσω στην καθημερινή τους πραγματικότητα, ενισχύοντας
έτσι την αληθινά κυκλική ανταλλαγή του κινηματογράφου.
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Ατελείωτες Απολαύσεις

Happy Birthday, Thessaloniki!

Χρόνια Πολλά Θεσσαλονίκη!

Fifty is an interesting age. What we call now, “ middle age." Ironi
cally, in the Middle Ages, life expectancy was short, most people
were dead by fifty.

Τα πενήντα είναι μια ενδιαφέρουσα ηλικία. Auto που τιάρα αποκαλούμε
«μέση ηλικία». Είναι ειρωνικό ότι το Μεσαίωνα το προσδόκιμο της ηλικίας ήταν μικρό, οι περισσότεροι άνθρωποι είχαν πεθάνει στα πενήντα.

I was ten in 1959, when the film festival in Thessaloniki was bom;
cinema was being re-invented, reality was being re-imagined by
French cineastes. William Wyler’s campy epic Ben-Hur won the Os
car for Best Picture and the winner for Best Foreign Film was Camus'
stunning Black Orpheus, which also won the Palme d ’Or in Cannes.
More importantly Billy Wilder's Some Like It Hot, Rosselini’s Venice
winner ΠCenerale della Rovere, Truffaut’s 400 Blows, Godard’s Breathless,
Chabrol’s Les Cousins, Ichikawa’s Fires on the Plain, Resnais’ Hiroshima
mon amour, Hitchcock's North by Northwest, Preminger’s Anatomy o f a
M urder (with it’s fabulous opening credit sequence). Wood’s Plan 9
From Outer Space, and Bergman's Wild Strawberries were premiered. A
good year for cinema, all things considered.

Ήμουν εννιά χρονιάν το 1959 . όταν γεννήθηκε το Φεστιβάλ Θεσσαλονί
κης· ο κινηματογράφος εφευρέθηκε ξανά, οι Γάλλοι κινηματογραφιστές
φαντάστηκαν ξανά την πραγματικότητα. Το επικό δράμα του Ουίλιαμ
Ουάιλερ ΜπενΧουρ κέρδισε το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας, και το εξαίσιο
Οριρέο Νέγκρο του Μαρσέλ Καμύ, που πήρε το Όσκαρ Καλύτερης Ξένης
Ταινίας, κέρδισε το Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ των Καννιάν. Πιο ση
μαντικό ακόμα το Μερικοί το προτιμούν καυτό του Μπίλι Ουάιλντερ, το Π
Cenerale della Rovere του Ροσελίνι που κέρδισε στο φεστιβάλ Βενετίας, τα
400 χτυπήματα του Τρυφό, το Μ ε κομμένη την ανάσα του Γκοντάρ, οι Ξαδέλ<ρες του Σαμπρόλ, το Fires On The Plain του Ιτσικάουα, το Hiroshima Mon
am ourzoo Ρενέ, το Στη οκά των τεσσάρων γιγάντων του Χίτσκοκ, το Ανατομία
ενός εγκλήματος) (με την περίφημη credit sequence στο άνοιγμα της ται
νίας) του Πρέμινγκερ, το Plan 9 From Outer Space τ ου Γουντ και οι Αγριες
Φράουλες του Μπέργκμαν έκαναν πρεμιέρα. Μια καλή χρονιά, τελικά.

In America, a young, vibrant Senator from Massachusettes, not
yet 50, was elected President. Lee Harvey Oswald living in Moscow
swore he would never return to the U.S. Makarios became the first
president of an independent Cyprus. Television was all the rage.
America’s toxic empire was already festering in Vietnam. Panty
hose were introduced. Things were about to change, and change, as
always, was necessary.
Today, we are in a most difficult phase of reality, in a state of
“ present history.” We are moving from a fossil-fuel based econ
omy, that's been the nurturing energy for the last 120 years, to a
hydrogen-cell based economy that is friendlier to our planet and our
needs. Technology is Cod, our savior. Maybe. Empires are crum
bling, economies are in dramatic flux, reality is a non-linear, emo
tional roller-coaster; we connect through Facebook and moving im 
ages are largely seen on computer screens. Fifty years, not that long
a time, if time is a chronological event. The reinvention w e re about
to enter in these next treacherous years is one o f consciousness and
economy. As artists working w ith moving images, with sound,
structure and emotion, we are constantly in need to reinvent the
magic that allows us to mediate, to seize power by giving form to
our terrors as well as our desires.
In his opening lines for Inferno, the Florentine poet, Dante Alghieri
wrote: “ In the middle of our years, I came upon a dark wood...’’ and
so his adventure, his journey, his reinvention of language began.
Thessaloniki's anniversary is the beginning of a journey too, also in
a dark place, in which filmmakers through poetry and light may re
invent the international language of cinema, cast a giant shadow,
illuminate for all the path ahead.

Στην Αμερική, ένας νεαρός, ζωηρός Γερουσιαστής από τη Μασαχουσέτη, όχι ςηςόμα πενήντα, εκλέχτηκε Πρόεδρος. Ο Λη Χάρβεϊ Όσβαλντ,
από τη Μόσχα, ορκίστηκε ότι ποτέ δεν θα επιστρέφει στις ΗΠΑ. Ο Μα
κάριος έγινε ο πρώτος Πρόεδρος της ανεξάρτητης Κύπρου. Η τηλεόρα
ση ήταν περιζήτητη. Η τοξική αυτοκρατορία της Αμερικής είχε αρχίσει
ήδη να μολύνει το Βιετνάμ. Εμφανίστηκε το καλσόν. Τα πράγματα είχςτν αρχίσει ν’ αλλάζουν και η αλλαγή, όπως πάντα, είναι απαραίτητη.
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Σήμερα, βρισκόμαστε σε μια δύσκολη περίοδο της πραγματικότητας,
σε μια κατάσταση «παρούσας ιστορίας». Κινούμαστε από μια κοινωνία
ορυκτών καυσίμων, τα οποία υπήρξαν η τροφός ενέργεια για τα ΐ2θ
τελευταία χρόνια, σε μια οικονομία που βασίζεται στη μονάδα υδρογό
νου, που είναι φιλικότερη προς τον πλανήτη μας και τις ανάγκες μας.
Η τεχνολογία είναι θεός, ο σωτήρας μας.Ίσως. Αυτοκρατορίες καταρ
ρέουν, οικονομίες βρίσκονται σε δραματική ρευστότητα, η πραγματι
κότητα είναι ένα τρενάκι του λούνα παρκ που κόβει την ανάσα .συμμε
τέχουμε μέσω του facebook, και βλέπουμε πια τις κινούμενες εικόνες
στις οθόνες των κομπιούτερ. Πενήντα χρόνια δεν είναι τόσο πολύς χρό
νος, εάν ο χρόνος είναι ένα χρονολογικό συμβάν. Οι μέλλουσες εκ νέου
επινοήσεις, τα επόμενα απατηλά χρόνια, θα είναι η συνείδηση και η
οικονομία. Ως καλλιτέχνες της κινούμενης εικόνας, με ήχο, δομή και
συναίσθημα, διαρκώς έχουμε ανάγκη να ανακαλύπτουμε ξανά τη μα
γεία που μας επιτρέπει να παρεμβαίνουμε και, δίνοντας σχήμα στους
φόβους μας και τις επιθυμίες μας, να παίρνουμε την εξουσία.
Στις πρώτες γραμμές της Κόλασης ο Ντάντε Αλιγκέρι γράφει «Στο μέσον
της πορείας της ζωής βρέθηκα σε ένα σκοτεινό δάσος...» κι έτσι η πε
ριπέτεια της ζωής του, το ταξίδι του, η εκ νέου επινόηση της γλώσσας
ξεκίνησε. Η επέτειος του φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης είναι επίσης η
αρχή ενός ταξιδιού, επίσης σ’ ένα σκοτεινό τοπίο, όπου οι σκηνοθέτες
μέσα από την ποίηση και το φως μπορούν να επινοήσουν και πάλι τη
διεθνή γλώσσα του κινηματογράφου, να ρίξουν μια τεράστια σκιά, να
φωτίσουν το δρόμο μπροστά.
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Films

havehelped me tame my fear o f death.
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M ICH EL REILH A C

Μ ΙΣΕΛ ΡΕΪΓΙΑ Κ

Producer · France

Παραγωγός · γαλλια

Most of us see it as a duty of modesty or a symptom of our desper
ate loss, when really wanting to make a difference: we always con
sider that what we do, what we love so much, films that is, does not
change the world.

Οι περισσότεροι από εμάς το βλέπουμε ως καθήκον προς την ταπεινο
φροσύνη ή ως σύμπτωμα της απελπισμένης απώλειας μας, όταν πραγ
ματικά θέλουμε ν ’ αλλάξουμε τα πράγματα: πιστεύουμε πάντα πως
ό,τι κάνουμε, ό,τι αγαπάμε τόσο πολύ, δηλαδή το σινεμά, δεν αλλάζει
τον κόσμο.

But it does.
Αλλά τον αλλάζει.
As a teenager, the first time I found the courage to say "I love you”
was right after the screening of Romeo and Juliet by Zefirelli. And that
certainly changed my world.
And each "I love you” pronounced every second, everywhere con
tributes to m aking the world a better place, doesn't it?
The movies that we do, that we show, that we w a tch ... they all light
up the way to an ever changing world. One by one, one screening
after another, little by little, they start by keeping us alive, feeding
us the dream that reality is a vision... then they make us realise how
changeable truly reality is. I can change, anytime, and the world
around me because 1 am a part of it.
I love the way I feel after a good movie: through it I have rejuvenated
my drive to see or do things differently. I find the strength to go out
and make a difference. Yes, that is what films do: they have that
special power to inspire us. This is why they can change the world.
Films have helped me tame my fear of death.
They make me stronger in defending my own convictions because
I see them shared and expressed so powerfully by others, the film
makers, the dreamers that make reality happen.

48th TIFF 2007
Crossroads Co-Production Forum

Ως έφηβος, την πρώτη φορά που βρήκα το θάρρος να πως «Σ’ αγαπώ»
ήταν ακριβώς μετά την προβολή της ταινίας Ρωμαίος και Ιουλιέτα του
Φράνκο Τζεφιρέλι. Κι αυτό σίγουρα άλλαξε τον κόσμο μου. Και κάθε
«Σ’ αγαπώ» που προφέρεται ανά δευτερόλεπτο συμβάλλει στο να γίνει
ο κόσμος καλύτερος, έτσι δεν είναι;
Οι ταινίες που κάνουμε, που δείχνουμε, που βλέπουμε... όλες φωτί
ζουν το δρόμο σε ένα όλο και μεταβαλλόμενο κόσμο. Η μια προβολή
μετά την άλλη, λίγο λίγο, αρχίζουν κρατώντας μας ζωντανούς, ταΐζοντάς μας το όνειρο ότι η πραγματικότητα είναι ένα όραμα... μετά μας
αναγκάζουν να συνειδητοποιήσουμε πόσο μεταβλητή είναι η πραγμα
τικότητα. Μπορώ ν ’ αλλάξω ανά πάσα στιγμή, και ο κόσμος γύρω μου,
γιατί είμαι μέρος του.
Μ’ αρέσει πώς νιώθω μετά από μια καλή ταινία: μέσα απ ’ αυτήν ανανέ
ωσα τον τρόπο να βλέπω και να κάνω πράγματα διαφορετικά. Βρίσκω
τη δύναμη να πάω έξω και ν ’ αλλάξω τα πράγματα. Ναι, αυτό κάνουν
οι ταινίες: έχουν αυτήν τη ιδιαίτερη δύναμη να μας εμπνέουν. Γι’ αυτό
μπορούν ν ’ αλλάξουν τον κόσμο.
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Οι ταινίες με βοήθησαν να δαμάσω το φόβο θανάτου.
Με κάνουν πιο δυνατό στο να προασπίζομαι τις πεποιθήσεις μου, γιατί
βλέπω ότι τις μοιράζονται και τις εκφράζουν τόσο δυνατά και άλλοι, οι
κινηματογραφιστές, οι ονειροπόλοι που καταφέρνουν να υλοποιήσουν
την πραγματικότητα.
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MAGGIE RENZI

Μ ΑΓΚΙ PENTZI

Producer · usa

Παραγωγός · ηπα

"Travel is fatal to prejudice, bigotry, and narrow-mindedness, and many o f our

«Το ταξίδι είναι καθοριστικό για την προκατάληψη, τη μισαλλοδοξία και τη

people need it sorely on these accounts."

στενομυαλιά, και για πολλούς από τους συνανθρώπους μας είναι αναγκαίο γι'

..nothing so liberalizes a man and expands the kindly instincts that nature put in
him as travel and contact with many kinds o f people."
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αυτούς tou λόγους».
«....τίποτα δεν απελευθερώνει έναν άνθρωπο και δεν διευρύνει τα ευγενή ένστικτα
που η φύση έδωσε σε αυτόν, όσο το ταξίδι και η επαφή με πολλά είδη ανθρώπων»

Mark Twain
Mark Twain

My travels started with my 11th birthday when my mother drove 4
silly girls to the nearby art house to see Hayley Mills in Tiger Bay. Was
the bad guy speaking Polish? Was he really a bad guy? There was my
hero Hayley Mills with her irresistible English accent. Was she re
ally heroic, or was she just a kid? Was it the North Sea? Where was
the North Sea?
I didn’t have a passport till I was 28 but I was a seasoned traveler by
then because 1 never stopped going to the movies, always looking
for a new destination. The James Bond movies came along and I was
so ready for those locations: Dr. NO and Thunderbolt where the water
was so warm James and the half-naked lady never ever got cold.
James Bond couldn’t hold me though, once I discovered subtitles.
Why was my local cinema showing Les Diaboliques in 1967? How lucky
was 1 to stumble upon it w ith my girlfriend Marta, two girls who
were "good in French”. I left w ith my head full of words I’d never
heard, in black and white, and Simone Signoret was the most evil
and wonderful character I had ever met.
I lived in a college town and now I took every trip offered. With the
big kids now 1 went back to France often and thanks to Truffaut I
had my first French boyfriend: Antoine Doinel. No one in my town
dressed like Jean Paul Belmondo. Truffaut led to Kurosawa till the
sound of Japanese was actually familiar and because of Bergman we
told jokes in Swedish accents and I visited homes where the adults
didn’t seem at all like my mom and dad.
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I didn't have a passport till I was
but I was a seasoned traveler
by then because I never stopped
to the movies, always
lg for a new destination.
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Τα ταξίδια μου ξεκίνησαν όταν στα έντεκα μου χρόνια η μητέρα μου
πήγε τέσσερα ανόητα κορίτσια στο κοντινό πολιτιστικό κέντρο να δουν
τη Χέιλι Μιλς στο Δυο μάτια είδαν το δολοφόνο. Μήπως ο κακός τύπος μι
λούσε πολωνικά;Ήταν πραγματικά τόσο κακός; Να, η ηρωίδα μου Χέιλι Μιλς, με την ακαταμάχητη αγγλική προφορά.Ήταν αλήθεια ηρωίδα
ή απλώς ένα παιδί;Ή ταν αλήθεια στη Βόρεια Θάλασσα; Και πού ήταν
η Βόρεια Θάλασσα;
Δεν είχα αποκτήσει διαβατήριο μέχρι τα είκοσι οκτώ μου, αλλά ήμουν
ήδη έμπειρη ταξιδεύτρια γιατί ποτέ δε σταμάτησα να πηγαίνω στο σινεμά, πάντα αναζητώντας καινούριο προορισμό. Κι όταν κατέφθασαν οι
ταινίες του Τζέιμς Μπόντ, εγώ ήμουν τόσο έτοιμη για εκείνες τις τοπο
θεσίες: Δρ No και Επιχείρηση Κεραυνός, όπου το νερό ήταν τόσο ζεστό που
ο Τζέιμς και η ημίγυμνη κυρία δεν κρύωναν ποτέ.
Ο Τζέιμς Μποντ δεν μπορούσε να με κρατήσει, ωστόσο, από την στιγμή
που ανακάλυψα τους υπότιτλους. Γιατί το 1967 ο συνοικιακός κινημα
τογράφος έπαιζε τις Διαβολογυναίκες; Πόσο τυχερή ήμουνα που σκόντα
ψα πάνω του με τη φίλη μου Μάρτα, δυο κορίτσια που ήξεροτν «καλά
γαλλικά».Έφυγα με το κεφάλι μου γεμάτο με λέξεις που δεν είχα ξανα
κούσει, σε ασπρόμαυρο, και η Σιμόν Σινιορέ ήταν ο πιο σατανικός και
εκπληκτικός χαρακτήρας που είχα ποτέ συναντήσει.
Ζούσα σε πανεπιστημιούπολη και έκενα κάθε ταξίδι που μου προσφερόταν. Με τα μεγάλα παιδιά τώρα πήγαινα κι ερχόμουνα συχνά στη
Γαλλία, και χάρις στον Τρυφό είχα το πρώτο μου «αγόρι» εκεί: Antoine
Doinel. Κανείς στην πόλη μου δεν ντυνόταν σαν τον Ζαν Πολ Μπελμοντό. Ο Truffaut οδήγησε στον Κουροσάουα μέχρι που ο ήχος των για
πωνέζικων μου ήταν πραγματικά οικείος, και, χάρις στον Μπέργκμαν,
λέγαμε ανέκδοτα με σουηδική προφορά, και επισκέφτηκα σπίτια όπου
οι ενήλικες δεν έμοιαζαν με τη μαμά μου και τον μπαμπά μου.
Κρίμα για του σημερινούς ταξιδιώτες του κινηματογράφου. Πού πηγαί
νουν; Στα Εμπορικά Κέντρα. ΣτοΜπέβερλιΧίλς. Κολλημένοι για πάντα
στο γυμνάσιο. Στη δεκαετία του '6ο βγήκα στο δρόμο με τον Ξέγνοιαστος
Καβαλάρης, και τράβηξα νοτιότερα με την Ιστορία ενός εγκλήματος. Οι Κακό
φημοι Δρόμοι άλλαξαν για πάντα τον τρόπο που θα έβλεπα τη Νέα Υόρκη.
Με τον συνταξιδιώτη μου Τζον Σέιλς ταξίδεψα σε so πολιτείες των ΗΠΑ
και σε κάθε τόπο είχαμε μια ταινία, ως σημείο αναφοράς: Το Τέξας
ήταν το Ανατολικά της Εδέμ, Τα πέντε εύκολα κομμάτια ήταν ο βορειοδυτικός
Ειρηνικός. Το ΕνΨυχρώήταν όλες οι ατελείωτες μεσοδυτικές πολιτείες.
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No one in my town dressed like Jean Paul Belmondo.
Truffaut led to Kurosawa till the sound o f Japanese
was actually familiar and because o f Bergman we
told jokes in Swedish accents and I visited homes
where the adults didn’t seem at all like my mom and
dad.
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Pity today’s American movie traveler. Where do they go? To the
mall. To Beverly Hills. Stuck forever in high school. In the late '6o’s
1 went on the road w ith Easy Rider and down south in In the Heat o f the
Night and to Mean Streets which changed forever the way I would see
New York City. With my travelling partner John Sayles I traveled to
all 50 states of the US and everywhere we went we had a movie refer
ence. Texas was East o f Eden. Five Easy Pieces was the Pacific Northwest.
In Cold Blood was all the endless middle.

Στα τέλη του’70 ο Τζον κι εγώ αρχίσαμε να κάνουμε τις δικές μας ται
νίες. Η πρώτη ήταν Οι / από το Secaucus, σε μια μικρή πόλη στο Νιου Χαμπσάιρ, πολύ οικείο μέρος. Ακολούθησε το Λιάναστο σπίτι μας, στο
Νιου Τζέρσι. Μετά πραγματικά αρχίσαμε να ταξιδεύουμε: μέχρι το
Χάρλεμ για το And άλλο πλανήτη. Ό τα ν εμείς οι βόρειοι θα γυρίζαμε την
επόμενη ταινία Matewan, στη Δυτική Βρτζίνια, ήξερα ότι εκείνοι που
μας είχαν προειδοποιήσει ότι εκεί οι άνθρωποι θα μας φέρονταν σαν
να ήμασταν ξένοι, πιθανότατα, έκαναν λάθος. Μας καλοδέχτηκαν στο
Χάρλεμ και ήξερα ότι, αν ο ταξιδευτής ερχόταν με ανοιχτό μυαλό, θα
ήταν εντάξει. Από τότε κάναμε πολλές ταινίες στις ΗΠΑ, από τη Νοτιο
ανατολική Αλάσκα έως τα όρια του Τέξας και σε όλο το νότο, περιλαμ
βάνοντας τη Λουϊζιάνα, την Αλαμπάμα, και ακόμα και τις ατελείωτες
μεσοδυτικές πολιτείες, βρήκαμε ιστορίες ν ’ αφηγηθούμε. Περάσαμε
τον Ατλαντικό για να γυρίσουμε στην Ιρλανδία το Το μυστικό του Ρόαν Ίνις,
και μετά περάσαμε τα σύνορα για να κάνουμε το Αντρες με τα όπλα, όπου
ερωτευτήκαμε το Μεξικό σαν να ήταν άνθρωπος. Δώστε μας ένα αερο
πορικό εισιτήριο και προσέξτε, πιθανότατα, θα επιστρέφουμε για να
κάνουμε ταινία.

By the late‘70’s John and I were making our own movies. We started
with Return of the Secaucus Seven in a tiny town in New Hampshire,
pretty fam iliar territory, followed by Lianna in our New Jersey back
yard. Then we really started travelling: all the way up to Harlem
for the Brother from.Another Planet. When we northerners took the next
movie Matewan down to West Virginia, I knew the people who had
warned us w e’d be treated as strangers were likely to be wrong. We
had been welcomed in Harlem and I knew that if the traveller came
with an open mind, she would be just fine. Since then we have
made many movies in the US, from Southeast Alaska to the Texas
border, and all over the south including Louisiana and Alabama and
even in the endless middle we found stories to tell. We crossed the
water to Ireland to make Secret of Roan Inish and then crossed the bor
der to make Hombres Armados where we fell in love w ith Mexico like
it was a person. Cive us a plane ticket and-look out-we’re likely to
come back and make a movie.
Once we became card carrying members of the international film
festival circuit, our travels expanded beyond our wildest dreams.
When we weren’t doing publicity for our own films we saw films
that were never going to come to "a theater near you”. What was
that Danish coming of age movie we saw in Rotterdam? I wish 1
could remember. Cannes, Tokyo, Thessaloniki, San Sebastián any
time, and then out of the way places like Ales and Amiens and Ber
gamo and Torino. We were spoiled forever as paying tourists once
our festival hosts took us by the hand and showed us their towns
and their friends in their kitchens and their bars. Through the mov
ies and the festivals we discovered our tribe is far flung. Could their
be a better time to travel?

4 8 th T IF F 2007
In te rn a tio n a l Prog ram : John Sayles retro sp ective

Όταν αποκτήσαμε την κάρτα μέλους του κύκλου του διεθνούς φεστιβάλ
κινηματογράφου, τα ταξίδια μας επεκτάθηκαν πέρα από τα πιο τρελά
μας όνειρα. Όταν δεν κάνουμε διαφήμιση για τις δικές μας ταινίες,
βλέπουμε ταινίες που ποτέ δεν έρχονται σε «κάποια αίθουσα κοντά
σου». Ποια ήταν εκείνη η δανέζικη ταινία που είδαμε στο Ρότερνταμ;
Μακάρι να θυμόμουν. Κάνες, Τόκιο, Θεσσαλονίκη, Σαν Σεμπαστιάν
πάντοτε, και μετά πόλεις έξω από το δρόμο μας όπως οι Άλ, Αμιένη,
Μπέργκαμο και Τορίνο. Από τότε που οι οικοδεσπότες μάς πήραν από
το χέρι και μας έδειξαν τις πόλεις τους και τους φίλους τους στις κου
ζίνες τους και στα μπαρ, μας κακόμαθαν ως καλοπληρωμένους τουρί
στες. Μέσα από τα φεστιβάλ και τις ταινίες καταλάβαμε ότι η «φυλή»
μας έχει εξαπλωθεί. Θα υπήρχε καλύτερη εποχή για να ταξιδεύεις;

|

50th THESSALONIKI INTERNATIONAL FILM FESTIVAL | 50ό ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

EN

48ο Φ Ε Σ Τ ΙΒ Α Λ ΚΙΝ Η Μ Α ΤΟ ΓΡΑ Φ Ο Υ Θ Ε Σ ΣΑ Λ Ο Ν ΙΚ Η Σ 2007
Δ ιεθ νές Πρόγραμμα: Αφιέρω μα στον Τζον Σ έιλς
2Ô1

1"
CARLOS REYCADAS

...........................................- .......-.................................... ....................................................-.........................................

1...” .......................................- ............- - - - - - .................... .................................. -

...........................................

ΚΑΡΛΟΣ ΡΕΪΓΑΔΑΣ

Director · M e x ic o

Σκηνοθέτης

For the same reason semi-apes painted caves.

Για τον ίδιο λόγο που οι πιθηκάνθρωποι έκαναν τοιχογραφίες.

· μ ε ξ ικ ο

ii
Why cinema now?
For the same reason semi-apes
painted caves.
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ΦΡΕΝΤ ΡΟΥΣ

Producer·

Παραγωγός ·

u sa

ηπα

In these times when world finances are in a mess, and there are
problems everywhere we turn to in the world, it is a good time to
ask the question, "Why cinema now?”

Τι καλύτερος τρόπος το να δώσεις στον εαυτό σου δυο ώρες ανάσα από
τα προβλήματα σου και στις έννοιες σου, από το να χαλαρώσεις και να
μεταφερθείς σε μια ιστορία στον κινηματογράφο.

What better way to give yourself a two hour respite from your trou
bles and worries than to let yourself be transported to storyland by
a movie.

Στις η Judy Carland και o Cene Kelly τραγουδούσαν σε μια ταινία «For
get your trouble, c’mon get happy (ξέχνα τα προβλήματα σου γίνε ευ
τυχισμένος). (Summer Stock, 1950).

As Judy Carland and Cene Kelly once sang in a movie, “ Forget your
trouble, c'mon get happy” (SummerStock, 1950)·

u

.
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What better way to give yourself
a two hour respite from your
troubles and worries than to
let yourself be transported to
storyland by a movie.
I f
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change!,

ΟΥΜΠΕΡΤΟ ρ ο ς ι

UMBERTO ROSSI
Film Critic ·
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Κριτικός κινηματογράφου ·
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L' Unitd ¿Cine Forum

L' Unitd ¿Cine Forum

For decades now, at least in Italy, there hasn’t been a serious discus
sion on the reasons for the interest in, and the actual existence of,
cinema as an instrument for communication and creation. The is
sue was tackled in the mid-eighties when it coincided with quickly
forgotten debates on the usefulness and legitimacy of financial state
intervention in cinema industry. Very soon after that, in the first
years of the following decade, we witnessed the triumph of com
mercial TV, the birth of the Rai (public) - Mediaset (Berlusconi, pri
vate) oligopoly which resulted in the vertiginous crisis of frenzied
cinema consumption, with a turnover in a few years of about 100
million viewers against some 800 during the peak cinema period in
the mid-fifties.

Εδώ και δεκαετίες, τουλάχιστον στην Ιταλία, δεν γίνεται σοβαρή συ
ζήτηση που να διερευνά τόσο το ενδιαφέρον για τον κινηματογράφο,
όσο και την ίδια την ύπαρξη του, ως εργαλείο επικοινωνίας και δημι
ουργίας. Το θέμα είχε συζητηθεί στα μέσα τις δεκαετίας του '8ο, τον
περασμένο αιώνα, με αφορμή την πολεμική που είχε ξεσπάσει σχετικά
με το αν και κατά πόσο χρησιμεύει ή νομιμοποιείται το Κράτος να πα
ρεμβαίνει οικονομικά, ευνοώντας τη βιομηχανία του κινηματογράφουσυζητήσεις που σύντομα πέρασαν στη λήθη. Αμέσως μετά, τα πρώτα
χρόνια της δεκαετίας του ’go, θριάμβευσε η εμπορική τηλεόραση, γεν
νήθηκε το ολιγοπώλιο RAI (δημόσια τηλεόραση), και Mediaset (ιδιωτι
κή, Μπερλουσκόνι) με επακόλουθο την ιλιγγιώδη πτώση της συμμετο
χής του κοινού, σε λίγα μόλις χρόνια: ιοο εκατομμύρια θεατές αντί για
8οο εκ. τη δεκαετία του ’so, όταν ο κινηματογράφος διένυε την πιο
λαμπερή του περίοδο.

In the first years of the new century some new, profound, changes
occurred linked to the birth of large multiplex chains - often be
longing to Hollywood - and the progressive thinning down of more
traditional firms, so much so that today the greater part (60%) of
cinema consumption goes to the cash box of multi-screen enter
prises. From the beginnings of the 21st century, cinema began to
lose, almost completely, its attribute of means for mass communication
and creation which it had acquired in the first two decades of the pre
vious century when it progressively uprooted itself from the theatre
to become a new form of entertainment. Currently - as one can see
in the brochure guidelines of the largest multiplex theatres - cin
ema is targeting clearly defined social groups (young people in large
cities) who are using equally limited points of supply.
These collective changes have affected the nature itself of the means
lim iting, for instance, its social impact to the point where it would
seem impossible today to have a scandal like the one caused, in i960,
by Fellini’s La dolcevita. Also, the concentration of consumption has
modified the nature and the course of what is known as cult cinema,
giving it a place and distribution channels that are totally differ
ent to those of the past. All this has given rise to the now fam iliar
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In fact, the only way to stand up
to the Hollywood film industry,
at home as much as on the global
market, is to realise products
that focus as much on a cultural
specificity as on a national one.
n

Λίγο μετά την αρχή του νέου αιώνα σημειώθηκαν μερικές σημαντικές
αλλαγές στη λειτουργία του σινεμά με τους πολυκινηματογράφους,
που οι περισσότεροι ανήκουν σε εταιρίες παραγωγής του Χόλυγουντ,
και τη σταδιακή μείωση των θεατών στις παραδοσιακές αίθουσες,
τόσο που σήμερα το μεγαλύτερο μέρος της κατανάλωσης (6o?s) παρου
σιάζεται στα ταμεία των multiplex. Από τις πρώτες σεζόν του 2000
ο κινηματογράφος έχασε σχεδόν εξολοκλήρου το χαρακτήρα του μέσου
επικοινωνίας και δημιουργίας που είχε αποκτήσει τις δεκαετίες του ígio και
1920 όταν είχε αποσπαστεί σταδιακά από το θέατρο για να γίνει μια
νέα μορφή ψυχαγωγίας. Αυτήν την στιγμή -όπως προκύπτει και από τις
ταμπέλες των μεγαλυτέρων multiplex- η προσφορά απευθύνεται σε
προκαθορισμένες κοινωνικές ομάδες (νέους των μεγαλύτερων αστικών
κέντρων) ενώ και οι ειδικές προσφορές είναι εξίσου προκαθορισμένες.
Αυτές οι αλλαγές επηρέασαν τον ίδιο το χαρακτήρα του μέσου, περιο
ρίζοντας τον κοινωνικό του αντίκτυπο, έτσι σήμερα, για παράδειγμα,
θα ήταν αδιανόητο ένα σκάνδαλο σαν κι αυτό που είχε ξεσπάσει όταν
προβαλλόταν στις αίθουσες η ΓλυκιάΖωή του Φεντερίκο Φελίνι. Με τον
ίδιο τρόπο αυτή η συγκέντρωση της κατανάλωσης διαφοροποίησε τη
φύση και τις διαδρομές του λεγάμενου κινηματογράφου τέχνης παραχω
ρώντας του χώρους και τρόπους διανομής εντελώς διαφορετικούς απ'
ότι στο παρελθόν. Από όλα αυτά γεννήθηκε αυτό που ονομάζεται φεστι6αλική παραγωγή, που επικεντρώνεται σε ταινίες που ως επί το πλείστον
προβάλλονται στα μεγάλα διεθνή φεστιβάλ, αναλαμβάνοντας έτσι ένα
ρόλο οικονομικό και προώθησης, εντελώς διαφορετικό από αυτόν που
είχε στο παρελθόν.
Αυτό διαφοροποίησε σημαντικά μερικά χαρακτηριστικά των φεστιβάλ
και κυρίως αυτά που συμβατικά ονομάζουμε δευτερεύοντα. Κατ’ αρχήν
καταγράφεται διαρκής αύξηση του αριθμού των εκδηλώσεων. Φαινο
μενικά μοιάζει με αντίφαση: όσο πιο πολύ μειώνεται η οικονομική και
η κοινωνική απήχηση του κινηματογράφου στις αίθουσες, τόσο αυξά
νεται ο αριθμός των φεστιβάλ. Στην πραγματικότητα πρόκειται για μια
ασυμφωνία εντελώς φαινομενική, διότι, επειδή ακριβώς μειώνονται
οι πιθανότητες να προβληθεί ένα είδος ταινιών στις μεγάλες εμπορικές

►

EN

UMBERTO ROSSI

ΟΥΜΠΕΡΤΟ ΡΟΣΙ

festival productions, films that focus mainly on being screened at large

αίθουσες, ειδικά αυτό που δεν βρίσκεται στο μεγάλο διεθνές κύκλωμα
διανομής (δηλαδή όλες οι χώρες εκτός από τη χώρα που παράγεται η
ταινία και τις ΗΠΑ), αυξάνεται ο αριθμός των σινεφίλ που οργανώνουν
φεστιβάλ για να δουν και να τους δουν. Σε αυτό συμβάλλουν και άλλες
αιτίες (τουριστικές, τοπικής πολιτικής, αναγνώρισης από τα μίντια)
τόσο που στην Ιταλία υπολογίζεται ότι δεν θα αρκούσαν όλες οι μέρες
του χρόνου αν κάποιος ήθελε να συμμετάσχει σε όλα τα φεστιβάλ που
γίνονται εδώ.

international festivals thereby giving the latter a financial and pro
motional role totally different to their role in the past.
This circumstance has had a deep influence on festivals, changing
their outlook and attributes, most of all those attributes that have
come to be called o f second level. A first - quantitative - element reg
isters a continual increase in the number of events. At first glance,
this could seem a contradiction: the lower the financial and social
impact of movie theatres, the greater the number of festivals. But
this discrepancy is entirely apparent: the decreasing possibilities of
viewing a certain type of film -especially those from countries that
do not have the benefit of a wide international distribution (in prac
tice all countries with the exception of the country of the film and
the United States) - increases the number of fans who get together
to screen, or have screened, at least some of those films that are not
usually shown on more commercial screens. There are other reasons
as well (that have to do with tourism, local politics, a reaction to the
media, and so on), and in Italy it has come to the point where all the
days in a year are not enough to participate in all the festivals that
are being held.
A second element involves the marked cultural specificity of festivals.
An increasing number of events focus on unknown or little known
films, and this in turn increases the possibility for distribution
and interest in productions made by little known firms but gifted
with a strong sense o f creativity. One only needs to find out how many
of these films with a strong sense of creativity and limited distribu
tion - Hungarian, Portuguese, Creek, Dutch, and all Scandinavian
films - enter the international commercial channel of distribution
as opposed to those in demand by the organisers of cultural events
to realise the lack of proportion between both facts. One might even
go as far as thinking that if the films of these countries are known
ever so little beyond the borders of their own country, it is exclu
sively due to festivals and other cultural events.
The same can be said regarding the audience o f a country whose only
chance, practically, to get to view the cinema of other countries is
to have the possibility - and interest - to attend festivals and other
events of this kind. All this implies that festival organisers are called
to play a significant role and have to shoulder great responsibilities.
The organisers of the Thessaloniki International Film Festival, for
instance, have a historical merit, and a present and future respon
sibility, of offering thousands of young people the opportunity to
appreciate the existence of a cinema that is not their own and that
is not governed by the dollar symbol. This responsibility implies
making the right choice, carefully working out proposals and ses
sions, attaching fundamental importance to a large scale direction
in research and information.
270

ΕΛ

Ένα δεύτερο στοιχείο αφορά την έντονη πολιτιστική ιδιαιτερότητα των εκ
δηλώσεων. Επειδή, ακριβώς, είναι όλο και περισσότερες αυτές που
περιστρέφονται γύρω από άγνωστες ή σχεδόν άγνωστες εθνικές παρα
γωγές, αυξάνονται οι πιθανότητες να τραβήξουν την προσοχή και να
βρουν διανομή αυτές που πραγματοποιήθηκαν σε βιομηχανίες σχεδόν
άγνωστες αλλά προικισμένες με δημιουργική ένταση. Αρκεί να ρωτήσου
με τους υπεύθυνους ταινιών χαμηλού προϋπολογισμού αλλά με έντονα
πολιτιστικά χαρακτηριστικά - όπως είναι η ουγγρική, η πορτογαλική, η ελ
ληνική , των Κάτω Χωρών και των Σκανδιναβικών Χωρών - πόσες χώρες
βρίσκουν διεθνή εμπορική διανομή και σε αντίθεση με τη ζήτησή τους
από τους οργανωτές των πολιτιστικών φεστιβάλ και αμέσως θα αντιληφθούμε την αναλογία μεταξύ των δυο. Μπορούμε να συμπεράνουμε
ότι, αν αυτές οι ταινίες είναι έστω και ελάχιστα γνωστές έξω από τα
εθνικά τους σύνορα, αυτό οφείλεται αποκλειστικά στα φεστιβάλ και σε
πολιτιστικές διοργανώσεις.
Μια ανάλογη συζήτηση μπορεί να γίνει και με τους εθνικούς βεατές που
έχουν τη δυνατότητα να δουν τις ταινίες άλλων χωρών μόνο εάν έχουν
τη δυνατότητα και την επιθυμία να παρακολουθήσουν φεστιβάλ και δι
οργανώσεις.
Όλο αυτό αποδίδει μεγάλο ρόλο και σημαντική ευθύνη στους υπεύθυ
νους αυτών των εκδηλώσεων. Αυτοί που διοικούν το Διεθνές Φεστιβάλ
Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, για παράδειγμα, έχουν τον ιστορικό
ρόλο και την ευθύνη, στο παρόν και το μέλλον, να παρέχουν σε χιλιάδες
νέους τη δυνατότητα να γνωρίσουν κινηματογραφικές «σχολές» που δεν
είναι της χώρας τους και δεν ελέγχονται από το αμερικάνικο δολάριο.
Μια ευθύνη που απαιτεί επιμελημένες επιλογές, προσοχή, προκειμένου να ισορροπήσουν προτάσεις και τμήματα, και τον κυρίαρχο ρόλονα
τον έχουν η έρευνα και η ενημέρωση ευρέως καλλιτεχνικού φάσματος.
Ένα άλλο θέμα αφορά την τάση αυτών των φεστιβάλ, ιδιαίτερα αυτό
της Θεσσαλονίκης να διευρύνουν, πέρα από το θεμιτό, το μέρος που
αποκαλούμε εμπορικό. Είναι μια τάση που συναντάμε σε σχέδια που
επιχειρούν να δημιουργήσουν κάτι παρόμοιο στις μεγάλες αγορές του κινη
ματογράφου -κυρίως στο Λος Άντζελες, στις Κάννες και στην Σανγκάι- με
την ψευδαίσθηση ότι τοποθετώντας μαζί πολλές αδυναμίες προκύπτει
μια δύναμη- ίσως μια δύναμη ικανή ν ’ αντιμετωπίσει την αμερικάνι
κη. Αυτή είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη αυταπάτη που δεν λαμβάνει
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Another issue has to do with the temptation to expand, beyond
boundaries, the part that we could define as industrial-commer
cial, and this in particular is what happens at the Thessaloniki
festival. This tendency can be seen in projects that want to create
something sim ilar to the large film markets - basically like those of Los
Angeles, Cannes or Shanghai- under the illusion that by putting to
gether many weaknesses they may succeed in achieving something
strong, hopefully strong enough to be able to stand up to American
cinema. This illusion is extremely dangerous because it doesn’t take
into account either the real dimensions of Hollywood productions a couple of these super productions involve budgets that are much
larger than the annual budget of many European film industries
- or the global nature of industrial products that are conceived to
please and be received favourably in Rome or in Beijing, in Athens
or in Cape Town.

υπόψη, τόσο τα πραγματικά μεγέθη παραγωγής που βρίσκονται στη
διάθεση των χολιγουντιανών παραγωγών -ένα δυο θεαματικές ταινίες
αυτής της προέλευσης απαιτούν κεφάλαια που ξεπερνούν εκείνα που
έχουν στη διάθεση τους όλο το χρόνο πολλές ευρωπαϊκές χώρες- όσο και
το είδος, την παγκοσμιότητα των βιομηχανικών προϊόντων που σχεδιά
στηκαν για να εξυπηρετήσουν και να γίνουν ευνοϊκά δεκτά στη Ρώμη,
όπως και στο Πεκίνο την Αθήνα ή το Κέιπ Τάουν.

In fact, the only way to stand up to the Hollywood film industry, at
home as much as on the global market, is to realise products that fo
cus as much on a cultural specificity as on a national one. A m oment’s
thought is enough to make one realise that American cinema is
one of the few indigenous forms o f culture in the States and that it has
achieved its success evidently thanks to the power of investment
and of global political power, but also because it has known how to
pull the lever of its own culture specificity turning it into a form of
entertainment that is welcome the world over.

Στην πραγματικότητα ο μόνος τρόπος για να αντισταθεί κανείς στον
εμπορικό χολιγουντιανό κινηματογράφο στη χώρα του και στη διεθνή
αγορά είναι να συμβάλει στη δημιουργία έργων που αναδεικνύουν τις
εθνικές και πολιτιστικές ιδιαιτερότητες. Αρκεί να συλλογιστούμε για λίγο,
και θα συμφωνήσουμε, ότι ο αμερικάνικος κινηματογράφος είναι από
τις λίγες μορφές κουλτούρας αυτοχθόνων και ότι απολαμβάνει τη Θέση που
έχει, όχι μόνο χάρις στα τεράστια κεφάλαια που επενδύονται σε αυτόν
και την παγκόσμια πολιτική εξουσία που τον στηρίζει, αλλά και γιατί
κατάφερε να μετατρέψει την ιδιαιτερότητα της κουλτούρας του σε μια
μορφή Θεάματος αποδεκτής από όλο τον κόσμο.
Αυτές οι απόψεις δεν αφορούν μόνο το παρόν και το μέλλον των με
γάλων φεστιβάλ του κινηματογράφου, αλλά υπογραμμίζουν και τους
λόγους της δημιουργικής και πολιτιστικής αναγκαιότητας, τη σπουδαιότητά του ως μέσο επικοινωνίας και απαιτούν την ύπαρξή του και στον
εικοστό πρώτο αιώνα.
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These remarks apply not only to the present and future of the larg
est film festivals, but underline the importance of, and answer the
question for, the creative and cultural necessity of this artistic means
of communication in the 21st century.
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Why cinema now? Better, why independent cinema now? Because
no other medium invites you to dive so vertically into cultures and
territories you’ve never been to or seen before. Cinema is or should
be about opening doors to the world, about understanding the ones
that seem different from you at a distance. An example: when I saw
the first Kiarostami films, a complete new perception of the Iranian
culture became possible. People laughed and cried for the same rea
sons we laugh and cry in my country. It was the reverse angle of
what you see on CNN or Fox News. Suddenly, 1 felt so close to those
characters, and understood their plight. I have the same feeling
when I see Jia Zhang-ke films today: they offer me an insight into
China that I cant get anywhere else. In this sense, cinema has no
substitute.

β ρ α ζ ιλ ια

Κινηματογράφος σήμερα: ή καλύτερα γιατί ανεξάρτητος κινηματο
γράφος σήμερα; Γιατί κανένα άλλο μέσο δεν σε προσκαλεί να κάνεις
κατακόρυφη βουτιά σε πολιτισμούς και περιοχές που δεν είδες, ούτε
επισκέφτηκες ποτέ. Ο κινηματογράφος ανοίγει ή θα έπρεπε να ανοίγει
μια πόρτα στον κόσμο, να μας βοηθάει να καταλάβουμε αυτούς που,
από απόσταση, μοιάζουν διαφορετικοί από μας. Ένα παράδειγμα:
όταν είδα τις πρώτες ταινίες του Κιαροστάμι, σχημάτισα μια καινούρια
αντίληψη για την ιρανική κουλτούρα. Οι άνθρωποι γελούσαν και έκλαιγαν για τους ίδιους λόγους που γελούν και κλαίνε στη χώρα μου. Ήταν
η άλλη όψη από αυτά που βλέπεις στο CNN ή στο Fox News. Ξαφνικά
αισθάνθηκα πολύ κοντά σε αυτούς του χαρακτήρες και κατανόησα τη
δοκιμασία τους. Έχω την ίδια αίσθηση όταν βλέπω τις ταινίες του Τζία
Ζανγκ Κε σήμερα: προσφέρουν μια ματιά εκ των έσω στην Κίνα που δεν
θα μπορούσα ν ’ αποκτήσω από πουθενά αλλού. Με αυτήν την έννοια
δεν υπάρχει υποκατάστατο για τον κινηματογράφο.
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Better, "why independent cinema
now/?" Because no other medium
invites you to dive so vertically
into cultures and territories
you've never been to or seen
before.
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47th TIFF 2006
Tribut« to Brazilian Cinema

470 ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2006
Αφιέρωμα στο Βραζιλιανικό Κινηματογράφο
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I have been fascinated w ith films since I was a child. Growing up in
a little town in the province of Buenos Aires, Argentina, I would go
to the weekend matinees where they would play three feature films
in a row.

Με γοήτευε ο κινηματογράφος από τότε που ήμουν παιδί. Μεγαλώνο
ντας σε μια μικρή πόλη στα περίχωρα του Μπουένος Αιρες, στην Αργε
ντινή, πήγαινα τα Σαββατοκύριακα σε πρωινές προβολές όπου έπαιζαν
τρεις ταινίες στη σειρά.

1 have always felt that there is a strong connection between movies
and dreams. It is interesting to note that, while the Lumière broth
ers where inventing cinema, Sigmund Freud was developing his
theories about the unconscious and the interpretation of dreams.

Πάντα αισθανόμουν ότι υπήρχε ισχυρός δεσμός μεταξύ κινηματογρά
φου και ονείρου. Δεν είναι τυχαίο ότι οι ενώσο οι αδελφοί Λυμιέρ ασχο
λούνταν με την εφεύρεση του κινηματογράφου, ο Ζίγκμουντ Φρόιντ
ανέπτυσσε τις θεωρίες του σχετικά με το ασυνείδητο και την ερμηνεία
των ονείρων.

Today, and more than ever, movies are a medium, perhaps unsur
passed by any other art form. Films provide us w ith laughter, tears,
new thoughts and ideas, often affecting us in profound ways that
we are not even aware of. Throughout history, films have allowed us
to reinterpret our lives and understand ourselves better.

Σήμερα, περισσότερο παρά ποτέ, ο κινηματογράφος είναι ίσως το μέ
σον που δεν έχει ξεπεραστεί από καμία άλλη μορφή τέχνης. Οι ταινίες
μας προκαλούν γέλια, και δάκρυα, μας εφοδιάζουν με καινούριες σκέ
ψεις και ιδέες που συχνά μας επηρεάζουν με τόσο βαθύ τρόπο που δεν
το αντιλαμβανόμαστε καν. Όπως έχει αποδείξει η ιστορία, οι ταινίες
μας επιτρέπουν να εξετάσουμε και πάλι τη ζωή μας και να κατανοήσου
με τους εαυτούς μας καλύτερα.
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Films provide us with laughter,
tears, new thoughts and ideas,
often affecting us in profound
ways that we are not even
aware of.
I f

49th TIFF 2008
International Program: Special Screenings

49ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ Θ ΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2008
Διεθνές Πρόγραμμα: Ειδικές Προβολές
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Movies, or "views" as they were called in the earliest days, started as
a kind of video-arcade novelty, too short to tell a story, something
you, standing alone, pressed your eye to the slot of a machine to
see. They were about sensation- an illusion of movement, in black
and white, an objectification and reframing of something staged in
the world. With the enormous popularity of video games we have
come back full circle, the audience often only one person, the expe
rience one of sensation and not story. In between is what we gen
erally think of as "cinema", a body of stories told in a language at
first only theatrical and visual, w ith sound and music added to the
vocabulary later. The business of making movies is faling apart, as
it has several times before, and there is no knowing how, or if, it
will reconfigure itself. But people still tell stories to comfort them
selves, lie to themselves, challenge themselves, stimulate them
selves and sometimes even to try to make sense of the world, and
now that they are so much more commonly held (with the advent
of cheap video equipment and film education) the tools of cinema
won't be left lying around. We’re seeing lots of film 'sam pling’, the
visual equivalent of what the early rappers and remixers did with
music, w e’re seeing breakthroughs in computer animation, w e’re
seeing video cameras in the hands of countless people in the devel
oped world - all of this encouraging an already superfragmented,
attention-challenged response to a complex, overstimulated world.
Modem humans raised on media process information at a rate un
thinkable to the audiences of those first flickering "views" that most
critics thought would quickly die as a novelty. The signal-to-noise
ratio is unbalanced to the point where most young people don’t care
to recognize a difference between the two. So why cinema now, is
because it’s an unavoidable part of our culture, one of the essential
filters that modem humans experience the world through, for bet
ter or worse. There it is. Its power to surprise or influence is more
diffuse than it once was, instant accesibility does that to any phe
nomenon, but if you find a way to shape it, to make it work for you,
it can still connect people rather than just isolate them in their sep
arate video-game chambers. Not easy, but still possible.

it
Cinema is one o f the essential
filters that modern humans
experience the world through.
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Οι ταινίες ή τα «πανοράματα», όπως τα αποκαλούσαν τον παλιό και
ρό, ξεκίνησαν ως καινοτομία, όπως τα ηλεκτρονικά παιχνίδια: πολύ
σύντομα για να αφηγηθείς μια ιστορία κι εσύ, μόνος εκεί, πίεζες το
μάτι σου στην σχισμή μιας μηχανής για να κοιτάξεις μέσα. Με ασπρό
μαυρη εικόνα, προκαλούσε αίσθηση η αυταπάτη της κίνησης, η εξαντικειμενοποίηση, η τεχνητή αναπαραγωγή κάποιου πράγματος που
ήταν σκηνοθετημένο έξω, στον κόσμο. Με την τεράστια απήχηση των
ηλεκτρονικών παιχνιδιών τα βιώσαμε όλα από την αρχή, τις πρώτες
κινηματογραφικές εμπειρίες, το μοναχικό θεατή, την εμπειρία της αί
σθησης και όχι της ιστορίας. Ενδιάμεσα βρίσκεται ό,τι εμείς θεωρούμε
«Κινηματογράφο»: ιστορίες, στην αρχή μόνο με εικόνες, στη συνέχεια
με ήχο και μουσική. Η βιομηχανία του Κινηματογράφου καταρρέει,
όπως συνέβη πολλές φορές και στο παρελθόν και δεν γνωρίζουμε πότε
και εάν θα συνέλθει. Αλλά οι άνθρωποι ακόμη αφηγούνται ιστορίες για
να παρηγορήσουν, να ξεγελάσουν, να προκαλέσουν, να κεντρίσουν τον
εαυτό τους και μερικές φορές ακόμα και να προσπαθήσουν να κατανο
ήσουν τον κόσμο, τώρα μάλιστα που κατά γενικό κανόνα κατέχουν (με
την διάδοση του φτηνού εξοπλισμού του βίντεο και την κινηματογρα
φική εκπαίδευση) τα εργαλεία του Κινηματογράφου που δεν θα μεί
νουν αναξιοποίητα. Είδαμε πολλά film «sampling», δηλαδή σύγχρονες
παρεμβάσεις σε παλιές ταινίες, το οπτικό αντίστοιχο όσων οι πρώτοι
ράπερς και οι remixers με τις επανεκτελέσεις έκαναν στη μουσική, εί
δαμε εξελίξεις στο computer animation, είδαμε βίντεο κάμερες στα
χέρια αναρίθμητων ανθρώπων του αναπτυσσόμενου κόσμου, όλα αυτά
ενθαρρύνοντας μια ήδη κατακερματισμένη, γεμάτη προκλήσεις, απά
ντηση προς ένα σύνθετο, γεμάτο με ερεθίσματα, κόσμο. Οι σύγχρονοι
άνθρωποι ανατράφηκαν με τις ολοένα και αυξανόμενες πληροφορίες
από τα MME, ένα ποσοστό απίστευτο για το κοινό των πρώτων λαϊκών
πανοραμάτων που οι περισσότεροι κριτικοί πίστευαν, τότε, ότι σε μικρό
χρονικό διάστημα, θα πέθαιναν ως καινοτομίες. Ο «λόγος ισχύος του
σήματος προς το θόρυβο» είναι τόσο ανισόρροπος που οι περισσότεροι
νέοι άνθρωποι δεν ενδιαφέροντα! να εντοπίσουν διαφορές ανάμεσα σε
αυτά τα δυο (το σήμα και το θόρυβο). Έτσι η απάντηση στο ερώτημα
«κινηματογράφος σήμερα: γιατί;» είναι ότι πρόκειται για ένα αναπό
σπαστο μέρος της κουλτούρας μας, ένα από τα εξαιρετικά φίλτρα μέσα
από το οποίο ο σύγχρονος άνθρωπος βιώνει τον κόσμο, για καλό ή για
κακό. Η δύναμη του κινηματογράφου να εκπλήσσει ή να επηρεάζει,
τώρα είναι ισχυρότερη από ό,τι παλιότερα, η άμεση προσβασιμότητα
έχει αυτήν τη συνέπεια σε κάθε φαινόμενο, αλλά αν βρούμε τον τρόπο
να το διαμορφώσουμε, να το κάνουμε να δουλέψει για μας, μπορεί να
συνδέσει τους ανθρώπους, αντί να τους απομονώνει, τον καθένα χω
ριστά, μπροστά στο ηλεκτρονικό παιχνίδι του. Δεν είναι εύκολο αλλά
είναι εφικτό.
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ΠΕΤΡΟΣ ΙΕΒΑΣΤΙΚΟΓΛΟΥ

Director · GREECE

Σκηνοθέτης · ελλαδα

Because cinema doesn’t record one reality but a whole range of re
alities.

Γιατί ο κινηματογράφος δεν καταγράφει μια πραγματικότητα, αλλά
πολλαπλές εικονικές πραγματικότητες.

Because cinema cannot give answers, it can only give rise to new
questions.

Γιατί ο κινηματογράφος δεν μπορεί να δώσει απαντήσεις μόνο να γεννά
καινούργιες ερωτήσεις.

My respectful greetings.

Με τιμή.
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Cinema cannot give answers,
it can only give rise to new
questions.
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ADRIAN SITARU

ANTPIAN ΣΙΤΑΡΟΥ

Director·

Σκηνοθέτης ·

r o m a n ía

We need cinema because we love imaginary worlds. We need to
stay in a dark grotto, dreaming of unreal worlds, it’s an ancient hu
man behavior. It means that we need a cinema that is not boring,
we need to laugh, to cry, to think, to scream, to dream but not to
fall asleep. We don’t need artistic films, we need good films. How
to achieve that? Selectors of festivals, jury members, distributors,
when are you choosing a film , think twice: w ill your relatives like
that film or not? Because too many films are encouraged by the in
dustry system and selected by prestigious festivals for economic rea
son s.. . This way we may end up destroying cinema, the same way
the banks did w ith the whole world. We need good cinema now,
otherwise Hollywood films w ill win the public forever!

ρ ο υ μ ά ν ια

Χρειαζόμαστε τον κινηματογράφο γιατί αγαπάμε τους φανταστικούς
κόσμους. Έχουμε ανάγκη να βρισκόμαστε σε μια σκοτεινή σπηλιά και
να ονειρευόμαστε ανύπαρκτους κόσμους· είναι αρχαία ανθρώπινη συ
μπεριφορά. Που σημαίνει ότι δε χρειαζόμαστε ένα βαρετό κινηματο
γράφο, έχουμε ανάγκη να γελάσουμε, να κλάψουμε, να σκεφτούμε,
να φωνάξουμε, να ονειρευτούμε, όχι όμως να κοιμηθούμε. Δεν έχουμε
ανάγκη από καλλιτεχνικές ταινίες, έχουμε ανάγκη από καλές ταινίες.
Πώς θα το καταφέρουμε αυτό; Εσείς που επιλέγετε ταινίες για τα φε
στιβάλ, που είστε μέλη κριτικών επιτροπών, διανομείς, όταν διαλέγετε
μια ταινία, σκεφτείτε το καλά, θα αρέσει στους συγγενείς σας; Είναι
πολλές οι ταινίες που υποστηρίζονται από τη βιομηχανία του θεάμα
τος και προβάλλονται σε σημαντικά φεστιβάλ για οικονομικούς λόγους·
κατ' αυτό τον τρόπο, όμως, μπορεί να καταστρέφουμε τον κινηματο
γράφο, όπως οι τράπεζες κατέστρεψαν τον κόσμο. Χρειαζόμαστε σή
μερα καλό κινηματογράφο διαφορετικά οι χολιγουντιανές ταινίες θα
κερδίσουν την εμπιστοσύνη του κοινού για πάντα!
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SPIROS STATHOULOPOULOS

ΣΠ ΥΡΟ Ι ΣΤΑΘΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Director ·

Σκηνοθέτης ·

c o l o m b ia

/ Gr eec e

The existence of cinema doesn’t rely on being reinvented from the
beginning, but rather on evolving the art form from its current
state. Reinventing it from scratch to ensure its existence, would be
like saying that in order for modem man to stay alive, he should
revert to a basic species such as an Australopithecus Afarensis. Dis
carding 4 million years of evolution doesn’t ensure existence. On
the contrary, the very thing that ensures existence is evolution,
it’s the persistent growth of intelligence what has kept man alive.
200,000 years ago modem man emerged.
The essence of cinema started blossoming 45,000 years ago, when
man started telling stories, using bmsh-strokes of blood to make
paintings that coagulated on cave walls. At that time the modem
man also pierced holes in the bones of slaughtered beasts and in
vented the first musical instrument, the flute. It took the Sapiens
brain more than 200 m illenniums to invent silent celluloid story
telling, which took place a tenth of a m illennium ago. And just like
between 90 and 80 years ago the silent era evolved into the sound
era, today imagination is almost the lim it as evolution transitions
to “ Cinema Now": 24.4x13.7mm Sensor AC-3 Dolby DA Compressor
Droplets SP/D Interface TOSLINK ADAT Lightpipe TDIF sample m ul
tiplexing 2:312:3 pull-down 24PA 23.98.URT Abort ETT/PTV Codec
NLE Dropped ProRes 422 DVCPRO XDCAM HDV dual-link SDI 15-pin
D-subminiature D-s 1920x1080 SMPTE D9 Interlaced Scan 1.39 Gbps
72op 1080160 EVM. Whether man uses ultra advanced digital tech
nology or compressed saber tooth bones as audio, and coagulated
mammoth blood to encode visuals, what matters is that we are still
conceptual illustrators of the hum an condition, and that for cinema
to stay alive the only requirement is our ever-evolving intelligence,
along with the desire to passionately celebrate this genetically pre
determined expression of creative skill.

i i

κ ο λ ο μ β ια

/ ελλαδα

Η ύπαρξη του κινηματογράφου δεν βασίζεται στην εκ νέου επινόησή
του, αλλά περισσότερο στην εξέλιξη του από την παρούσα κατάσταση.
Αν έπρεπε να επινοηθεί από την αρχή για να επιβεβαιώσει την ύπαρξη
του, θα ήταν σαν να λέγαμε ότι ο σύγχρονος άνθρωπος, για να μείνει
ζωντανός, θα πρέπει να επιστρέφει σε ένα βασικό είδος, όπως ήταν ο
Australopithecus Afarensis. Πετώντας 4 εκατομμύρια χρόνια ανάπτυ
ξης δεν εξασφαλίζεις την ύπαρξη. Αντίθετα, το συγκεκριμένο πράγμα
που εξασφαλίζει την ύπαρξη είναι η εξέλιξη, είναι η διαρκής ανάπτυξη
της ευφυΐας, κάτι που κράτησε τον άνθρωπο ζωντανό. Πριν 200.000
αναδύθηκε ο νέος άνθρωπος.
Η ουσία του κινηματογράφου άρχιζε ν ’ ανθίζει 45·οοο χρόνια πριν,
όταν άρχισε να λέει ιστορίες, χρησιμοποιώντας πινελιές από αίμα, για
να κάνει ζωγραφιές που αποτυπώνονταν στους τοίχους των σπηλαίων.
Όλο αυτόν τον καιρό ο μοντέρνος άνθρωπος έκανε, επίσης, τρύπες στα
κόκαλα σφαγμένων ζώων και επινόησε το πρώτο μουσικό όργανο, το
φλάουτο. Χρειάστηκε το μυαλό του Homo Sapiens πάνω από 2οο χιλι
ετίες για να ανακαλύψει το σιωπηλό σελιλόιντ της αφήγησης, που συνέ
βη πριν ι/ιο της χιλιετίας. Και περίπου go ή 8ο χρόνια πριν, η σιωπηλή
εποχή εξελίχθηκε στην ηχητική εποχή και σήμερα η φαντασία είναι σχε
δόν το όριο καθώς η εξέλιξη μεταφέρεται στον «Κινηματογράφο σήμε
ρα»: 24.4X137 mm Sensor Ac-3 Dolby DA Compressor Droplets SP/D
Interface TOSLINK ADAT Lightpipe TDIF sample multiplexing 2:3:2:3
pull-down 24PA 23.98 URT Abort ETT/PTV Codec NLE Dropped ProRes
422 DVCPRO XDCAM HDVdual-link SDIis-pin D-subminiature D-s
1920X1080 SMPTED9 Interlaced Scan 1.39 CBPS 720P 1080160 EVM.
Ο άνθρωπος, είτε χρησιμοποιεί την υπέρανεπτυγμένη ψηφιακή τε
χνολογία, είτε τα κόκαλα ως πηγή ήχου, και το αίμα των μαμούθ για
μπογιά ζωγραφικής, αυτό που έχει σημασία είναι ότι είμαστε ακόμη
εμπνευσμένοι απεικονιστές της ανθρώπινης κατάστασης και πώς για
να μείνει ζωντανός ο κινηματογράφος, μόνη προϋπόθεση είναι η εξε
λισσόμενη νοημοσύνη μας, μαζί με την επιθυμία να γιορτάσουμε με
πάθος αυτήν την γενετικά προκαθορισμένη έκφραση της δημιουργικής
ικανότητας.
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DAVID STRATHAIRN

NTEÏBINT ΣΤΡΑΘΕΡΝ

Actor ·

Ηθοποιός ·

u sa

When Narcissus, rejecting the nymph Echo, who had been deprived
of speech by Hera, left able only to repeat what others had said, fell
in love with his own reflection in a pool, cinema was bom.
Ever since, we have been drawn to the «pool of cinema» to dispel the
mystery of who and what we are; to reveal what we have become, to
ponder what we m ight eventually be. Cinema is the monitor of our
self-awareness. It is a window through which we watch the world.
It is a place where we meet each other.
And if there is one tool mankind has invented that just m ight bring
us all together w ith compassion and understanding, it is the cin
ema. And, boy oh boy, do we ever need it today!

ηπα

Όταν ο Νάρκισσος, αφού απέρριψε τη νύμφη Ηχώ, που η'Ηρα της είχε
στερήσει τη φωνή, κι έτσι αυτή απλώς επαναλάμβανε αυτά που οι άλ
λοι έλεγαν, ερωτεύτηκε την αντανάκλαση του σε μια λίμνη, γεννήθηκε
ο κινηματογράφος.
Από τότε, πνιγήκαμε στη «λίμνη του κινηματογράφου» για να διαλύσουμε το μυστήριο του ποιοι και τι είμαστε· ν ’ αποκαλύψουμε τι γίνα
με, να σταθμίσουμε τι πιθανά να μπορούμε να είμαστε. Ο κινηματο
γράφος είναι η κινητήριος δύναμη της αυτεπίγνωσής μας. Είναι ένα
παράθυρο μέσα από το οποίο βλέπουμε τον κόσμο. Είναι ένας τόπος
όπου συναντάμε ο ένας τον άλλο.
Κι αν υπάρχει ένα εργαλείο που η ανθρωπότητα επινόησε και μπορεί,
με συμπόνια και κατανόηση, να μας φέρει όλους πιο κοντά, αυτό είναι
«ο κινηματογράφος». Και πόσο τον έχουμε ανάγκη!
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Cinema is the monitor o f our
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HIDENORI SUGIMORI

ΧΙΝΤΕΝΟΡΙ ΣΟΥΓΚΙΜΟΡΙ

Director ·

Σκηνοθέτης ·

ja p a n

ια π ω ν ια

Reality, by whom?

Πραγματικότητα, από ποιον;

We have to think of reality in terms of who defines it. Reality as
defined by human beings? Reality as a Universal value? Each of us
sees through individual eyeglasses. Without our realising it, we see
our own reality. We, cinematographers, should make films not in
order to clean but in order to break the audience’s eyeglasses. Now,
I’m interested in touching the reality of the Universe and the law of
the Universe in a film .

Πρέπει να σκεφτόμαστε την πραγματικότητα σύμφωνα με το ποιος την
ορίζει. Η πραγματικότητα όπως ορίζεται από τον άνθρωπο; Η πραγμα
τικότητα του σΰμπαντος; Ο καθένας από μας βλέπει μέσα από ατομικά
γυαλιά. Χωρίς να το καταλαβαίνουμε βλέπουμε τη δική μας πραγματι
κότητα. Εμείς οι σκηνοθέτες θα πρέπει να κάνουμε ταινίες όχι για να
καθαρίσουμε, αλλά για να σπάσουμε τα γυαλιά των θεατών. Επί του
παρόντος μ' ενδιαφέρει να αγγίξω την πραγματικότητα του σΰμπαντος
και του νόμου του σΰμπαντος σε μια ταινία.

it
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We, cinematographers, should
make pirns not in order to
clean but in order to break the
audience's eyeglasses.
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JAN §VANKMAJER

ΓΙΑΝ ΣΒΑΝΚΜΑΓΙΕΡ

Director · C z e c h

Σκηνοθέτης ·

r e p u b l ic

Why film today? 1 never ask m yself that question. We've all known
since Sigmund Freud that every human activity, including movie
making, is just a sublimation of the libido. Any other explanation is
just a substitution and false. I don’t subscribe to all the "noble" talk.
So I’m sublimating now, same as 1 did ten or twenty years ago, same
as 1 w ill be do - Cod w illing - ten years from now. Whether anybody
will fund me to do it is another matter altogether.

τ σ εχ ία

Γιατί ταινίες σήμερα; Ποτέ δεν αναρωτιέμαι. Από την εποχή του Ζίγκμουντ Φρόιντ κι έπειτα, όλοι ξέρουμε πως κάθε ανθρώπινη δραστη
ριότητα, συμπεριλαμβανομένης της σκηνοθεσίας, είναι απλώς εξευγενισμός της λίμπιντο. Κάθε άλλη εξήγηση αποτελεί απλό υποκατάστατο
και είναι ψευδής. Εγώ δεν συμμερίζομαι τα όσα «ευγενή» λέγονται.
Στον εξευγενισμό αυτό επιδίδομαι και τώρα, όπως έκανα και πριν από
δέκα ή είκοσι χρόνια, κι όπως, αν θέλει ο Θεός, θα κάνω και σε δέκα
χρόνια από τώρα. Αν θα με χρηματοδοτήσει κανένας για να το κάνω,
αυτό είναι άλλο θέμα.

II
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We've all known since Sigmund
Freud that every human activity;
including movie making, is ju st a
sublimation o f the libido.

If
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JOE SWANBERC

TZO ΣΟΥΑΝΜΠΕΡΓΚ

Director ·

Σκηνοθέτης·

u sa

I made my first film in 2004, as Friendster and MySpace were open
ing the floodgates of self-representation for young people. I wanted
to see myself reflected in the media, so I used cinema as a mirror.
Now we have an overabundance of self-representation and cinema
is no longer necessary for this purpose. If Facebook is the mirror,
cinema must be the m agnifying glass. If YouTube is the reflection
of the body, cinema must be the reflection of the soul.

ηπα

Έκανα την πρώτη μου ταινία στις κοινωνικές περιοχές δικτύωσης, όπως
το Friendster και το MySpace, την εποχή που είχαν ανοίξει οι κρουνοί
της αυτοπαρουσίασης για νέους ανθρώπους. Ήθελα να δω τον εαυτό
μου ν ’ αντανακλάται στα μέσα, έτσι χρησιμοποίησα τον κινηματογρά
φο ως καθρέφτη.
Τώρα υπεραφθονούν οι αυτοπαρουσιάσεις και το σινεμά δεν είναι πια
απαραίτητο γ ι’ αυτόν τον σκοπό. Εάν το Facebook είναι ο καθρέφτης,
ο κινηματογράφος πρέπει να είναι ο μεγεθυντικός φακός. Εάν το You
Tube είναι η αντανάκλαση του σώματος, τότε ο κινηματογράφος είναι
η αντανάκλαση της ψυχής.
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If YouTube is the reflection o f
the body, cinema must be the
reflection o f the soul.
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ISTVAN SZABO

IITBAN ΖΑΜΠΟ

Director · H u n g a r y

Σκηνοθέτης · Ο υ γ γ α ρ ί α

What has happened with the motion-picture in the last fifty years?
We have learned that the filmed reality, details are the most avail
able to hide the truth, to manipulate it. We have learned that the
documented reality of the film only documents what the person who is standing behind the camera - would like to suggest from the
diversity, from the totality of the sight he can sees. What does he
frame and emphasize to reach his goal?

Τι συνέβη με τις κινηματογραφικές ταινίες, τα τελευταία πενήντα χρό
νια; Μάθαμε ότι τα επιμέρους στοιχεία της κινηματογραφημένη πραγ
ματικότητας είναι τα πλέον κατάλληλα για ν ’ αποκρύψεις την αλήθεια,
να τη χειραγωγήσεις. Μάθαμε ότι η τεκμηριωμένη πραγματικότητα της
ταινίας τεκμηριώνει αυτά που ο άνθρωπος που στέκεται πίσω από τη
μηχανή λήψης θα ήθελε να προτείνει, έχοντας τα επιλέξει από την ποι
κιλία, από το σύνολο του οπτικού πεδίου. Τι διατυπώνει και τι τονίζει
για να πετύχει τον στόχο του;

After all "Why cinema now?” Because the motion picture is the only
device that can capture - so it can preserve and show - the living,
the always changing human face, the strength and the changing of
light, being bom and changing emotions and thoughts, moving,
in the flow of the life. We can’t only see love or jealousy, as on the
paintings of great portraitists, but movement, changing moments.
We can see the secret, when love turns into jealousy.
The motion-picture shows the faces’ glowing energy, and the ex
change of energy between different faces. So it shows the drama.
This characteristic of film is individual. Other forms of expression
are unsuitable for this, so it will be a human expression-form for
eternity - apart from the fact that it uses celluloid-band, m agnet
ism or digital sings.

Τελικά «Κινηματογράφος σήμερα; γιατί;» Γιατί ο κινηματογράφος εί
ναι ο μόνος μηχανισμός που μπορεί να συλλάβει και -έτσι να συντη
ρήσει και να παρουσιάσει- τη ζωή, το ανθρώπινο πρόσωπο που πάντα
αλλάζει, τη δύναμη και την αλλαγή στην εμφάνιση, τη γέννηση, την
αλλαγή συναισθημάτων και σκέψεων υπό το φως της κατόπτευσης, σε
κίνηση, όπως κυλάει η ζωή. Δεν μπορούμε να δούμε μόνο την αγάπη ή
τη ζήλεια, όπως στα έργα που φιλοτέχνησαν οι μεγάλοι προσωπογράφοι, αλλά επίσης την κίνηση, όταν οι στιγμές διαδέχονται η μια την
άλλη, τότε μπορούμε να διακρίνουμε το μυστικό, να δούμε πότε ο έρω
τας γίνεται ζήλεια.
Ο κινηματογράφος παρουσιάζει τη λαμπερή ενέργεια των προσώπων,
και την ανταλλαγή λάμψης ανάμεσα στα διάφορα πρόσωπα.Έτσι πα
ρουσιάζει το δράμα. Αυτό το χαρακτηριστικό του κινηματογράφου εί
ναι μοναδικό. Αλλες μορφές καλλιτεχνικής έκφρασης είναι ακατάλλη
λες γ ι’ αυτό. Έτσι θα παραμείνει, μια μορφή ανθρώπινης έκφρασης για
πάντα, ανεξάρτητα από το αν χρησιμοποιεί σελιλόιντ φιλμ, μαγνητικά
ή ψηφιακά σήματα.
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The motion-picture shows the
faces' glowing energy, and the
exchange o f energy between
different faces.
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CHUIMUI TAN

TIOYÏM OYI TAN

Director · M a l a y s i a

Σκηνοθέτις ·

Notes made in the dark

Σημειώσεις στο σκοτάδι

1 . One of my greatest abilities is that I can write in the dark. Some
how I believe I am a genius.

ι.

2. I must admit, I always try too hard to appear more intelligent
than I really am.

2. Ας το παραδεχτώ, πάντα προσπαθούσα πολύ να φανώ πιο έξυπνος
απ’ ότ,ι είμαι στην πραγματικότητα.

3. One of the first things I did during my residency: bought Rob
ert Bresson’s Notes Sur Le Cinématographe, the French version. And
I started to read it from cover to cover, without knowing much
French. I had the strange belief that I would be able to under
stand it. Or at least 1 would be able to learn some French after
reading it. But it didn’t work that way. Maybe I should have
started with Le Petit Prince.

3. Ένα από τα πρώτα πράγματα που έκανα όταν εγκαταστάθηκα στη
Γαλλία: Αγόρασα το Notes Sur Le Cinématographe του Ρομπέρ Μπρεσόν, τη γαλλική έκδοση. Κι άρχιζα να το διαβάζω απ’ την αρχή μέχρι
το τέλος, χωρίς να γνωρίζω γαλλικά. Είχα την περίεργη πίστη ότι
θα μπορούσα να το καταλάβω. Ή τουλάχιστον θα ήμουν σε θέση
να μάθω λίγα γαλλικά αφού το διάβαζα. Αλλά δεν έγινε έτσι. Ίσως
έπρεπε ν ’ αρχίσω με το Μικρό Πρίγκιπα.

4. 1 learned most of my French in the cinema. French films are
shown without subtitles, and foreign films are shown with
French subtitles. I spend most of my time in Cinémathèque
Française. I don’t even check what film is showing. I just go
there at night, buy a ticket and sit in the front row.

4. Έμαθα τα περισσότερα γαλλικά που ξέρω στον κινηματογράφο. Οι
γαλλικές ταινίες προβάλλονται χωρίς υπότιτλους και οι ξένες ταινί
ες προβάλλονται με γαλλικούς. Περνώ τον περισσότερο χρόνο μου
στη Cinémathèque Française. Δεν ελέγχω καν τι ταινία που προ
βάλλει. Απλώς πηγαίνω εκεί το βράδυ, αγοράζω ένα εισιτήριο και
κάθομαι στην μπροστινή σειρά.

5. Why do we love cinema? Because in the safe world of cinema,
facing these fictional characters, we become more human than
we really are. We become kinder and more sympathetic; we sim 
ply become better people.
6. Because in the safe world of cinema, we are merely observers.
We stay safe from the danger and the emotional threat of life
itself, safe from growing indifferent.
7. Because in the safe world of cinema, we experience many lives.
8. Why make films? Because film is the greatest art form of this
century, and 1 want to be on the side of the greatest.
9. Because in real life, we can hardly understand each other.

μ α λ α ις ια

Μια από τις μεγαλύτερες ικανότητες μου είναι ότι μπορώ να γράψω
στο σκοτάδι. Κατά κάποιον τρόπο πιστεύω ότι είμαι ιδιοφυία.

5. Γιατί αγαπάμε τον κινηματογράφο; Γιατί στον ασφαλή κόσμο του
κινηματογράφου, αντιμετωπίζοντας τους μυθοπλαστικούς του χα
ρακτήρες, γινόμαστε πιο ανθρώπινοι απ’ ό,τι είμαστε στην πραγ
ματικότητα. Γινόμαστε ευγενέστεροι και πιο συμπαθητικοί, απλά
γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι.
6. Γιατί στον ασφαλή κόσμο του κινηματογράφου εμείς είμαστε απλώς
παρατηρητές. Είμαστε ασφαλείς, δεν κινδυνεύουμε συναισθηματι
κά από την ίδια τη ζωή, από το να μεγαλώσουμε αδιάφοροι.
7. Γιατί στον ασφαλή κόσμο του κινηματογράφου εμείς ζούμε πολλές
ζωές.

11. Because I don’t know any better way to live.

8. Γιατί κάνω ταινίες; Γιατί το σινεμά είναι η μεγαλύτερη μορφή τέ
χνης αυτού του αιώνα κι εγώ θέλω να είμαι από την πλευρά των
μεγάλων.

12. Because there is a part of me, sad and fragile, that can only be
shown to you in the dark.

9. Γιατί στην πραγματική ζωή με δυσκολία καταλαβαίνουμε ο ένας τον
άλλον.

10. Because that is the only way 1 can hang out with friends.
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ίο . Γιατί είναι ο μόνος τρόπος να βγω έξω με τους φίλους μου.

it

ιι . Γιατί δεν ξέρω καλύτερο τρόπο να ζω.
12. Γιατί υπάρχει μια πλευρά μου, θλιμμένη και εύθραυστη, που δεν
μπορώ να δείξω παρά μόνο στο σκοτάδι.

There is a part o f me,
sad and fragile, that can only
be shown to you in the dark.
n
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ROYSTON TAN

ΡΟΪΙΤΟΝ TAN

Director · S i n g a p o r e

Σκηνοθέτης ·

Cinema is our biggest hope of escapism in this troubled times.

Ο κινηματογράφος είναι η μόνη ελπίδα διαφυγής στους δύσκολους και
ρούς μας.

U

ς ιν γ κ α π ο υ ρ η

.
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escapism in this troubled times.
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DEAN TAVOULARIS

NTIN ΤΑΒΟΥΛΑΡΗΣ

Production Designer ·

Σκηνογράφος ·

u sa

Cinema is relevant now because it is a way of speaking. Like writing
and drawing and composing music. Yet it is astonishing how, even
today in the 21st century, the right to speak is challenged. Censor
ship is always present in many forms; economic, of course, but also
in forms of ridicule. Imagine a world of meek, silent people afraid
of the majority. You should be very proud to be part of preserving
and m aintaining a free cinema, this crucial form of human expres
sion. Speak!

it

ηπα

Ο κινηματογράφος αφορά το σήμερα γιατί είναι ένας τρόπος να μιλάς.
Όπως το να γράφεις, να ζωγραφίζεις και να συνθέτεις μουσική. Ωστόσο
είναι εκπληκτικό πώς, ακόμα και σήμερα, τον εικοστό πρώτο αιώνα, το
δικαίωμα του λόγου υπονομεύεται. Η λογοκρισία είναι πάντα παρούσα
σε πολλές μορφές: την οικονομική, φυσικά, αλλά και ως εμπαιγμός.
Φανταστείτε έναν κόσμο αδύναμων, σιωπηλών ανθρώπων που να ακο
λουθούν την πλειοψηφία. Θα πρέπει να είστε υπερήφανοι που συμβάλ
λετε στη διάσωση και στη συντήρηση του ελεύθερου σινεμά, αυτή τη
σημαντική μορφή της ανθρώπινης έκφρασης. Μιλήστε!

.
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Cinema is relevant now because
it is a way o f speaking.
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30 3

Films give us the

eves

Actress ·

Ηθοποιός ·

u sa

From the Creek kinema meaning "movement”. From kinen “ to
move". Meaning movies collectively, especially as an art form. To
move and be moved. For me to be moved with the collective. Reflect
at this crossroads together. Learn what has come before us and im 
agine what can be. And then move.

ηπα

Από την ελληνική λέξη κίνημα- δηλαδή κίνηση. Κινείν δηλαδή να κινώ.
To move εννοώντας συνολικά movies, ειδικότερα ως μορφή τέχνης.
Παρακινώ και παρακινούμε. Στην περίπτωση μου, να παρακινηθώ με
το σύνολο. Να αναστοχαστώ από κοινού σε αυτό το σταυροδρόμι. Για
να μάθω τι υπήρχε πριν από εμάς και να φανταστώ τι θα μπορούσε να
υπάρξει. Και μετά να κινηθώ.

it
To move and be moved. For me to
be moved with the collective.
Learn what has come before us
and imagine what can be.
And then move.

50th THESSALONIKI INTERNATIONAL FILM FESTIVAL | 50ό ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

LILI TAYLOR

I“_____ _-.....
ΛΙΛΙ ΤΕΪΛΟΡ

1. ‘ " ...................... ....................................

n

47th TIFF 2006
Independence Days: Tribute to Jim McKay

470 Φ ΕΓΓΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2006
Ημέρες Ανεξαρτησίας: Αφιέρωμα στονΤζιμ ΜακΚέι
30 7

TARIQ TECUIA

TAPIK ΤΕΓΚΙΑ

Director · A l g e r i a

Σκηνοθέτης ·

Cinema Now!

Κινηματογράφος Τώρα!

An answer to the question “ Why cinema now?” only makes sense
if addressed to someone who expects: a general outlook of current
contradictory events, of myths and evidence, a proliferation appar
ently of facts but which is nothing more than bubbles on the sur
face, a confusion which clearly needs less to be deciphered than to
be organised into the duration and content of a film . In other words,
if the aim and concern of cinema is the present, film matter in the
near future seems incommensurable. Indeed how can one render
an account of what is happening to us now, in Algeria and Thes
saloniki and Beirut and Sanaa and Baghdad and New York? How is
one to manage the excess of signs, what kind of camera to use for
the various lights and colours, what microphones for all the differ
ent sound fields, what gestures and what speed to fix on the actor’s
frame, what distances must one find in the hopes of remaining in
side the mesh of what is visible, in other words at the core of the
core of reality? In this context, the question is not anymore “ Why
cinema", but “ How cinema”. Of course, for other filmmakers there
are others locations, gestures follow other curves, sounds other fre
quencies, itineraries find new destinations, but the need remains
to illustrate the complexity of what is happening now, the dark and
foreseeable struggles, the violence of what we are up against and
our -im aginary- desire to escape it. A programme that goes beyond
all lim its, but there is no other way out.

Ένα τέτοιο ερώτημα έχει νόημα μόνο εάν απευθύνεται σε κάποιον που
περιμένει: μια γενική θεώρηση της τρέχουσας αντιφατικής πραγματι
κότητας, των αντιφατικών μύθων και στοιχείων, και της συσσώρευσης,
προφανώς, γεγονότων που τελικά δεν είναι παρά φούσκες· μια σύγχυση
που, οπωσδήποτε, χρειάζεται λιγότερη αποκωδικοποίηση και περισσό
τερο οργάνωση μέσα στη διάρκεια και το περιεχόμενο της ταινίας. Με
άλλα λόγια, αν ο στόχος και η ανησυχία για τον κινηματογράφο είναι το
παρόν, το θέμα του κινηματογράφου στο άμεσο μέλλον δεν προσμετράται. Αλήθεια, ποιος μπορεί να υπολογίσει τι συμβαίνει στην Αλγερία
και τη Θεσσαλονίκη, στη Βυρητό, και τη Σανάα, στη Βαγδάτη και τη
Νέα Υόρκη; Πώς να διαχειριστεί κάποιος την πληθώρα των σημάτων,
τι είδους μηχανή λήψης να χρησιμοποιήσει για τα διάφορα φώτα και
χρώματα, τι μικρόφωνα, για τα διαφορετικά, κάθε φορά, πεδία ήχου,
με τι κινήσεις και τι ταχύτητες να σταθεροποιήσει το κάδρο του ηθοποιού,
τι αποστάσεις κάποιος πρέπει να βρει, ελπίζοντας να παραμείνει μέσα
στο πλέγμα αυτού που είναι ορατό, με άλλα λόγια στον πυρήνα του πυ
ρήνα της πραγματικότητας; Σε αυτό το πλαίσιο το ερώτημα δεν είναι
πλέον «Γιατί κινηματογράφος» αλλά «Πώς κινηματογράφος». Φυσικά
για άλλους κινηματογραφιστές υπάρχουν άλλες τοποθεσίες, οι κινή
σεις ακολουθούν άλλες τροχιές, οι ήχοι άλλες συχνότητες, οι διαδρο
μές βρίσκουν καινούριους προορισμούς, αλλά η ανάγκη παραμένει να
απεικονιστεί η πολυπλοκότητα του τι συμβαίνει σήμερα, το σκοτάδι, οι
προβλέψιμοι αγώνες, η βία στην οποία εναντιωνόμαστε και η -φαντα
στική μας- επιθυμία ν ’ αποδράσουμε από αυτήν. Ένα πρόγραμμα που
ξεπερνάει τα όρια αλλά δεν υπάρχει άλλος τρόπος.

α λ γ ε ρ ια
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DIMOS THEOS

ΔΗΜ ΟΙ ΘΕΟΣ

Director· G r e e c e

Σκηνοθέτης ·

At first glance, one would say that for cinema to produce, and there
fore give expression to, an inclusive aesthetic ideal, it must over
come the historic nihilism it inherited in the century of its birth.

Εν πρώτοις, θα 'λεγε κανείς, πως για να μπορέσει ο κινηματογράφος να
συγκροτήσει και ακολούθως να εκφράσει ένα ολοκληρωμένο αισθητικό
ιδεώδες, πρέπει να ξεπεράσει τον ιστορικό νιχιλισμό που του κληροδό
τησε ο αιώνας της γέννησής του!

Everything points to the fact that the renaissance, or even the sim 
ple survival, of Cinema in our days of plasticizing the Being requires
a change in the currently enforced ontological orientation.
This in turn requires a destruction of the existing metropolitan cen
tre (the planetary meaning-giver...)
However, since this doesn’t seem to be even remotely possible, the
seventh art with all its promises seems at present to be doomed to
serve the loathed -for its vulgarity- goddess known as Mass Media.

ελλαδα

Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, η αναγέννηση ή ακόμα η ίδια η επιβί
ωση του Κινηματογράφου, κατά την περίοδο που διανύουμε -περίοδο
πλαστικοποίησης του Είναι- προϋποθέτει την αλλαγή του ισχύοντος
οντολογικού προσανατολισμού!
Αυτό με τη σειρά του προϋποθέτει την καταστροφή του υπάρχοντος μητροπολιτικού κέντρου! (η πλανητική νοηματοδότηση...).
Ωστόσο, μια και αυτή η δυνατότητα δεν φαίνεται στον ορίζοντα, η πολ
λά υποσχόμενη 7η τέχνη -επί του παρόντος- είναι καταδικασμένη να
υπηρετεί την απεχθή, για την ευτέλειά της, θεότητα που ακούει στο
όνομα Mass Media.
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JEREMYTHOMAS

TZEPEMI ΤΟΜΑΣ

Producer · u .κ.

Παραγωγός · μεγ . βρετανία

For me, a child who was bom into cinema, at a hospital next to Eal
ing Studios, where my father, a film director, was working, there
has been no other choice - 1 am a victim. There can be no stronger
image for an eye, or experience for the memory, than the image
coming from the screen - especially from a beautiful cinema screen.
That’s why I have dedicated my life to cinema, and still believe in its
power, in whatever form, to continue into the future.

Για μένα, ένα παιδί γεννημένο μέσα στο σινεμά, σε μια κλινική δίπλα
στα Ealing Studios, όπου δούλευε ο πατέρας μου ως σκηνοθέτης κι
νηματογράφου, δεν υπήρχε άλλη επιλογή. Είμαι θύμα. Δεν υπάρχει
πιο ισχυρή εικόνα ή ανάμνηση από εκείνη που έρχεται από την οθόνη,
ειδικά από μια όμορφη οθόνη κινηματογράφου. Γι' αυτό αφιέρωσα τη
ζωή μου στον κινηματογράφο και ακόμη πιστεύω στη δύναμή του, σε
οποιαδήποτε μορφή, να προχωρήσει και στο μέλλον.
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ΤΑΚΗΣ ΤΟΥΛΙΑΤΟΙ

Director · G r e e c e

Σκηνοθέτης ·

As for me, I enjoy the continual intenseness of reality. 1 belong to
the screenwriters, drama writers and costermongers who look at re
ality through a filter. This is not something boring, or repetitive, or
even easy. It is on no account a veil that blurs: it is the filter of our
conscience and the perception of reality thrives on it; and when I
perceive it, 1 enjoy it even more intensely. The more so when I m an
age to describe it: it is then that I really enjoy and love reality.

Εγώ πάλι χαίρομαι την πραγματικότητα, γιατί μου δίνει άπειρες εντά
σεις. Ανήκω δε στους κινηματογραφιστές, δραματικούς συγγραφείς
και μπακάληδες, που πράγματι φτιάχνουν ένα φίλτρο ανάμεσα στο
μάτι τους και την πραγματικότητα. Που όμως δεν είναι κάτι το μονό
τονο, ούτε και κάτι που επανέρχεται διαρκώς το ίδιο, ούτε και βολι
κό είναι. Ούτε και, αλίμονο, για ένα θαμπό νέφος πρόκειται! Είναι το
φίλτρο της συνείδησης και ευνοεί την αντίληψη της πραγματικότητας.
Που όταν την αντιλαμβάνομαι, τη χαίρομαι ακόμη πιο έντονα. Ιδιαίτε
ρα έντονα τη χαίρομαι, όταν καταφέρνω να την περιγράφω. Τότε την
απολαμβάνω, την αγαπάω.

However, to describe reality you need its consent, even when you
loathe it, especially when you loathe it. And, you know, this is
where the nice part comes in. But you cannot hope to describe it all,
in all fairness, if you don’t concoct it all from start, obviously using
your own personal filter.
It is therefore a mistake to believe that our stories must sound fam il
iar to the audience - it is a wrong start. Stories need to be distant,
detached from the others. It is then that they become interesting.
The same goes for the images on which the stories are built. Images
too must be remote. It is only at this level that we can stand up to
the steamroll of fam iliar images, the avalanche of common icons
that overwhelm us and that nobody can cope with (and, with some
luck and persistence, we can try to satisfy everyone’s need for the
unbelievable, something only Art can do).

ελλαδα

Όμως για να περιγράφεις την πραγματικότητα χρειάζεσαι τη συναίνεση
μαζί της, ακόμη και όταν την απεχθάνεσαι, ιδιαίτερα όταν την απεχθάνεσαι» Γιατί τότε αρχίζουν τα ωραία, ξέρεις. Που όμως δεν μπορείς να
τα περιγράφεις, όπως αυτά το αξίζουν, αν δεν τα επινοήσεις από την
αρχή, φιλτράροντάς τα φυσικά με το δικό σου φίλτρο.
Πρόκειται, άρα, για ένα σφάλμα, να πιστεύει κανείς, πως οι ιστορίες
μας οφείλουν να είναι οικείες στον κόσμο - λάθος εκκίνηση. Οι ιστορί
ες οφείλουν να απομακρύνονται από τον κόσμο, να είναι απόμακρες.
Τότε αποκτούν ενδιαφέρον. Το ίδιο και οι εικόνες που χτίζουν τις ιστο
ρίες. Απόμακρες κι αυτές. Μόνο με τέτοιου επιπέδου εικόνες μπορού
με να σταθούμε απέναντι στην ισοπεδωτική στιβάδα οικείων εικόνων,
την οικειο-εικονοστιβάδα, που μας κατακλύζει, και που κανείς δεν
είναι σε θέση να επεξεργασθεί. (και με λίγη τύχη και επιμονή να ικα
νοποιήσουμε και τη λαχτάρα του κόσμου για το απίθανο, που μόνο η
Τέχνη μπορεί).
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IGLIKA TRIFFONOVA

ΙΓΚΛΙΚΑ ΤΡΙΦΟΝΟΒΑ

Director · B u l g a r i a

Σκηνοθέτις · Β ο υ λ γ α ρ ί α

I fell in love with cinema when 1 was a kid. I was so young at the
time that I didn’t yet realize the reason why. For me it was a differ
ent world which certainly existed somewhere around.

Ερωτεύθηκα τον κινηματογράφο όταν ήμουν παιδί. Ήμουν τόσο νέα
τότε που δεν κατάλαβα το λόγο. Για μένα ήταν ένας διαφορετικός κό
σμος που σίγουρα υπήρχε εκεί έξω.

The world created by cinema was a beautiful and heroic one, some
times funny, sometimes a bit sad but always a fair one. Cinema was
my paradise.

Ο κόσμος που δημιουργούσε ο κινηματογράφος ήταν όμορφος και ηρω
ικός, καμιά φορά αστείος, καμιά φορά λίγο θλιμμένος αλλά πάντα δί
καιος. Ο κινηματογράφος ήταν ο παράδεισος μου.

I should be grateful to destiny for turning my dream into my profes
sion. From time immemorial man is trying to tell the story of his
life, to imprint it in human history, in order to be remembered, to
comprehend it and to forgive his own mistakes, to touch his own
future.

Ευγνωμονώ το Πεπρωμένο που μετέτρεψε το όνειρο μου σε επάγγελμα.
Από πάντα ο άνθρωπος προσπαθεί να πει την ιστορία της ζωής του,
ν ’ αφήσει το αποτύπωμα του στην ιστορία των ανθρώπων, έτσι ώστε
αυτοί να τον ανακαλούν, να την κατανοήσουν και να συγχωρήσουν τα
λάθη του, ν ’ αγγίξει το μέλλον του.

Today cinema is one of the greatest storytellers.

Σήμερα ο κινηματογράφος είναι από τους μεγαλύτερους αφηγητές.

The film process, together w ith its elements: the script, the acting,
the editing, the film technology as a whole, is the most powerful
contemporary language for sharing stories. How could we possibly
do without cinema?

Η διαδικασία του κινηματογράφου, το σενάριο, η ηθοποιία, το μοντάζ,
η τεχνολογία του φιλμ ως ολότητα, είναι η πιο δυνατή σύγχρονη γλώσσα
για να μοιραστείς ιστορίες. Πώς θα μπορούσαμε να ζήσουμε χωρίς τον
κινηματογράφο;
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WHY CINEMA

NOWt

FIENTROCH

ΦΙΕΝΤΡΟΧ

Director · B e l g i u m

Σκηνοθέτις ·

The beauty of being connected, the beauty of speaking the same lan
guage. Reality is often unclear and confusing, cinema maybe even
more. But the combination of those two makes me understand life
better and live easier.

Η ομορφιά του να είσαι σε επαφή, η ομορφιά του να μιλάς την ίδια
γλώσσα. Η πραγματικότητα είναι συχνά θολή, και συγκεχυμένη, ο κι
νηματογράφος ίσως ακόμη περισσότερο. Αλλά ο συνδυασμός των δυο
με κάνει να καταλάβω τη ζωή καλύτερα και να ζήσω πιο εύκολα.

β ε λ γ ιο

a
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U/HY C I N E M A

NOW’

STAVROS TSIO LIS

Σ Τ Α Υ Ρ Ο Ι Τ ΙΙΩ Λ Η Σ

Director · G r e e c e

Σκηνοθέτης ·

One evening I was having coffee at the Vox in downtown Exarchia
with a friend of m ine, filmmaker like myself: “ Do you know what
cinema has done to me? It has made me miss out on life!” I was star
tled. “ But, what about all the friends, the worries, the sacrifices,
the hopes, the illusions, one or two packed movie theaters through
the years? how can you say cinema has made you miss out on life?”
He asked for the bill, but I didn’t let him pay. In the bus I began
to ponder: “A filmmaker on the front line for five decades now... he
has no pension, no national health insurance, not even an income
or some kind of financial relief... He lives on the pensions of his
two old aunts, one of them 81 and the other 83...” I began to worry,
knowing that once the aunts passed away he would have nothing
left to fall back on; I began to secretly wish the two good souls a long
longlife.

Ένα βράδυ που πίναμε καφέ στο Vox των Εξαρχείων, μου λέει ο φίλος
και συνάδελφος κινηματογραφιστής: «Ξέρεις τι μού έκανε ο κινηματο
γράφος; Με έκανε να είμαι απών από τη ζωή!» Αιφνιδιάστηκα. «Μα,
ο κινηματογράφος δε μας άφησε να απουσιάσουμε από τη ζωή! Τόσοι
φίλοι, τόσος πόνος, τόσες στερήσεις, τόσες ελπίδες, τόσες διαψεύσεις,
μια-δυό κατάμεστες αίθουσες μέσα στα χρόνια, λίγο είναι;» Φώναξε να
πληρώσει, δεν τον άφησα. Στο λεωφορείο σκεφτόμουν: «μισό αιώνα
κινηματογραφιστής, στην πρώτη γραμμή, δεν έχει μια σύνταξη, μια
ιατρική περίθαλψη, ούτε ένα εισόδημα ή κανένα έκτακτο βοήθημα.
Δύο θείες του τον ζουν, που παίρνουν δύο συντάξεις, 8ι και 83 ετών
αντιστοίχως.... Ανήσυχος, γνωρίζοντας πως, αν πεθάνουν, θα τον τρα
βήξουν τα σκυλιά, ευχήθηκα να μακροημερεύσουν αυτές οι καλές γυ
ναίκες.

ελλαδα
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KENNETH TURAN
Critic ·

Κριτικός ·
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Los Angeles Times

Los Angeles Times

Shortly after September 11, 1 asked m yself a version of "Why Cin
ema Now?” The answers 1 came up with then, here edited and con
densed, seem just as appropriate today.

Αμέσως μετά την ιιη Σεπτεμβρίου έκανα στον εαυτό μου μια εκδοχή
αυτής της ερώτησης. Οι τότε απαντήσεις, που εδώ παρουσιάζονται συ
μπυκνωμένες, είναι εξίσου κατάλληλες σήμερα.

An odd, marginalized feeling - the sense that ordinary concerns and
occupations seem trivial and pointless if you are not doing some
thing to alleviate the surrounding chaos - is common at a time like
this, but it made itself felt especially strong to me as a film critic.
What could be more peripheral, less important to the way things
are, than reviewing motion pictures and even, by extension, the
frivolous, self-involved movie business itself? What can be said for
film in these terrible days? What aspects of the strength and resil
ience of the medium can we take comfort, even pride in?

Ένα παράξενο περιθωριοποιημένο συναίσθημα - η αίσθηση ότι οι καθη
μερινές έννοιες και ασχολίες μοιάζουν ασήμαντες και άνευ νοήματος,
αν δεν κάνεις κάτι να κατευνάσεις το χάος που επικρατεί στον περίγυρο
- είναι συνηθισμένο σε τέτοιες στιγμές, αλλά φάνηκε ιδιαίτερα δυνατό
σε μένα, ως κριτικό. Τι θα μπορούσε να είναι πιο περιφερειακό, λιγότε
ρο σημαντικό, έτσι όπως έχουν τα πράγματα, από το να γράφεις κριτι
κές για κινηματογραφικά έργα, και, κατ' επέκταση, για την ανάλαφρη
αυτό-αναφορική βιομηχανία του κινηματογράφου;

Most obviously, even if we don’t take advantage of or even like all of
it, just the fact that we have a wide variety of movies as viewing op
tions is a key indicator of the kind of open society we have and want
to preserve, something we should not take for granted or consider
irrelevant.
Just the ability to go out to the movies, even silly ones, has a value
that may not be immediately obvious. When I went to Sarajevo in
1993. to attend a film festival and talk to residents about what film
had meant to them during the terrible siege, I was surprised to find
how much people had been invested in trying to see movies, even if
it meant risking their lives during shelling. “ 1 was scared to death,
running all the way w ith my cousin,” one woman said about a clan
destine expedition to see, of all things, Basic Instinct. “ It was very
dangerous, but we did it.”
They did it, said journalist Dzeilana Pecanin, because “ in spite of all
the hardships, we never gave up on the things that made us human
beings, not anim als.” Because seeing films helped provide what was
most denied Sarajevo's citizens, a pedestrian feeling unremarked
on during peacetime, the sense of being normal.

u

Film has another value, one that
is easy to overlook. It is the often
derided but irreplaceable virtue o f
providing entertainment in the
bleakest o f circumstances.
n

Τι μπορούμε να πούμε για ταινίες αυτές τις τρομερές μέρες; Για ποιες
όψεις της δύναμης και της ελαστικότητας αυτού του μέσου μπορούμε
να είμαστε σίγουροι;
Είναι αυτονόητο, ακόμα κι αν δεν το εκμεταλλευόμαστε ή δεν μας αρέ
σει όλο αυτό, ότι και μόνο το γεγονός ότι έχουμε μια μεγάλη ποικιλία
ταινιών που μπορούμε να δούμε, αυτό είναι δείκτης του πόσο ανοιχτή
κοινωνία είμαστε, και που θέλουμε να συντηρήσουμε, κάτι που δεν
πρέπει να το θεωρούμε δεδομένο ή άσχετο.
Και μόνο η δυνατότητα να μπορούμε να πάμε σινεμά, ακόμα και σε
ανόητα έργα, έχει μια αξία που μπορεί να μην είναι προφανής. Όταν
πήγα στο Σαράγιεβο το 1993, για να παρακολουθήσω το φεστιβάλ κινη
ματογράφου, και να μιλήσω στους κατοίκους για τη σημασία που είχαν
για εκείνους οι ταινίες κατά τη διάρκεια της φοβερής πολιορκίας, μου
έκανε εντύπωση πόσοι άνθρωποι κατέβαλαν προσπάθεια να δουν ται
νίες, κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών, ακόμα κι αν αυτό σήμαινε
να ρισκάρουν η ζωή τους, «τρομοκρατημένη, έτρεχα σ’ όλο το δρόμο με
τον ξάδελφο μου» είπε μια γυναίκα για μια παράνομη έξοδο για να δει,
ούτε λίγο ούτε πολύ, το Βασικό ένστικτο. <ίΗταν πολύ επικίνδυνο αλλά τα
καταφέραμε».
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Τα κατάφεραν, λέει η δημοσιογράφος Ο ίβΐΙ^Μ Ρεε3ηίη γιατί «παρά
τις δοκιμασίες πότε δεν παραιτούμαστε από τα πράγματα που μας κά
νουν ανθρώπινα πλάσματα, όχι ζώα». Γιατί οι κάτοικοι του Σαράγιεβο,
βλέποντας ταινίες, κατάφεραν να εφοδιαστούν με αυτό που περισσό
τερο τους είχαν αρνηθεί, ένα πεζό συναίσθημα, που δεν γίνεται αντιλη
πτό κατά τη διάρκεια της ειρήνης, την αίσθηση της κανονικότητας.
«Δεν χρειάζεται να είναι όλα εντάξει για να δεις μια ταινία», μου είπε
ο Ι^τίβ Pasovic που διοργάνωσε το πρώτο φεστιβάλ κινηματογράφου
στη διάρκεια του πολέμου στο Σαράγιεβο. «Βλέπεις σινεμά γιατί θέλεις
να συνδεθείς, να επικοινωνήσεις από τη θέση που βρίσκεσαι στην άλλη
πλευρά του φεγγαριού, να ελέγξεις εάν εσύ ακόμα ανήκεις στην ίδια
πραγματικότητα με τον υπόλοιπο κόσμο.
«Η αγαπημένη ερώτηση των δημοσιογράφων στη διάρκεια του φεστι
βάλ ήταν “ Γιατί ένα φεστιβάλ κινηματογράφου στη διάρκεια του πολέ327
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Thefavorite question o f journalists during my festival
was "Why a film festival during the war?"
My answer was "Why the war during a film festivalT'
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ΚΕΝΕΘ TIOYPAN

"You don’t have to have everything fine to want to see movies,"
Haris Pasovic, who ran the first wartime festival in Sarajevo, told
me. “ You see them because you want to connect, to communicate
from your position on the other side of the moon, to check whether
you still belong to the same reality as the rest of the world.

μου;” Η απάντηση μου ήταν “ Γιατί πόλεμος στη διάρκεια του φεστι
βάλ; ’’».Ήταν η πολιορκία που ήταν ασυνήθιστη, όχι το φεστιβάλ.Ήταν
σαν να μην είχαμε ζωή πριν, σαν η φυσική κατάσταση του μυαλού και
του σώματος να ήταν ο πόλεμος.

"The favorite question of journalists during my festival was ‘Why a
film festival during the war?’ My answer was ‘Why the war during a
film festival?’ It was the siege that was unusual, not the festival. It
was like we didn’t have a life before, like our natural state of mind
and body was war.”
Film, of course, has another value, one that is easy to overlook. It
is the often derided but irreplaceable virtue of providing entertain
ment in the bleakest of circumstances, a notion never better illus
trated than by Preston Sturges’ classic 1942 film , Sullivan’s Travels.
John L. Sullivan (Joel McCrea) is a successful Hollywood director of
comedies who wants his next film to be the socially conscious 0
Brother, Where A rt Thou.
Through the kind of shenanigans only Sturges could dream up, Sul
livan ends up losing his identity, being arrested for “ trespass and
atrocious assault” and sentenced to six years’ hard labor on the
grimmest of Southern chain gangs. Depressed and bewildered Sul
livan experiences an epiphany when he and the gang are taken to
see a cartoon, and he realizes how much the chance to laugh means
to his comrades. Rescued and back in Hollywood, Sullivan tells his
astonished producers he no longer wants to make OBrother, Where Art
Thou. “And I’ll tell you something else: There’s a lot to be said for
making people laugh," he goes on. “ Did you know that’s all some
people have? It isn’t much ... but it’s better than nothing in this
cockeyed caravan.”
Without laughter, without entertainment, even total darkness
would be darker still, maybe insupportably so.

Ο κινηματογράφος φυσικά έχει επίσης μια άλλη αξία, που είναι εύκο
λο να την παραβλέψεις, τη συχνά χλευασμένη αλλά αναντικατάστατη
αρετή του να προσφέρει ψυχαγωγία στις πιο θλιβερές συνθήκες. Μια
αίσθηση, που ποτέ δεν απεικονίστηκε καλύτερα παρά από τον Πρέστον
Στάρτζες στην κλασική ταινία Τα ταξίδια του Σάλιβαν. Ο Τζον Σάλιβαν (Joel
McCrea) είναι ένας επιτυχημένος σκηνοθέτης κωμωδιών του Χόλιγουντ
που θέλει η επόμενη ταινία του, το ΟBrother Where Art Thou, να είναι κοι
νωνικού προβληματισμού.
Μέσα από κατεργαριές, που μόνο ο Στάρτζες θα μπορούσε να σκαρφι
στεί, ο Σάλιβαν καταλήγει να χάσει την ταυτότητα του, να συλληφθεί
«για παραβίαση χώρου και άγρια επίθεση» και να καταδικαστεί σε έξη
χρόνια καταναγκαστικά έργα με τη θλιβερότερη ομάδα καταδίκων του
Νότου. Αποκαρδιωμένος και παραζαλισμένος, ο Σάλιβαν βιώνει μια
αποκάλυψη όταν, αυτόν και τους συγκρατούμενούς του, τους πάνε να
δουν ένα έργο κινουμένων σχεδίων και αντιλαμβάνεται πόσο πολύ με
τράει για τους συντρόφους του η ευκαιρία να γελάσουν. Αφού σώζεται
και επιστρέφει στο Χόλιγουντ, ο Σάλιβαν ανακοινώνει στους σαστισμέ
νους παραγωγούς ότι δε θέλει πλέον να γυρίσει το Ο Brother Where Art
Thou. «Και θα σας πω και κάτι άλλο: υπάρχουν πολλά που μπορούν να
λεχθούν γι’ αυτό που κάνει τους ανθρώπους να γελούν» συνέχισε. «Ξέ
ρατε ότι μερικοί άνθρωποι μόνο αυτό έχουν; Δεν είναι πολύ αλλά είναι
καλύτερα από το τίποτα σε αυτό το παράλογο καραβάνι»
Χωρίς γέλιο, χωρίς ψυχαγωγία, ακόμα και το απόλυτο σκοτάδι μπορεί
να είναι ακόμα σκοτεινότερο, ίσως αφόρητα σκοτεινό.

J

50th THESSALONIKI INTERNATIONAL FILM FESTIVAL | S00 ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

EN

CHRISTINE VACHON

ΚΡΙΣΤΙΝ ΒΑΣΟΝ

Producer ·

Παραγωγός ·

u sa

ηπα

Οι τελευταίες εξελίξεις στην τεχνολογία δημιουργούν πολυάριθμες δυ
νατότητες για τρόπους κινηματογράφησης που απλά δεν είχαμε δει
πριν. Μοιάζει να είναι μια τρομερή ευκαιρία η πρόσβαση σε ένα, εξ
ολοκλήρου, νέο επίπεδο ταλέντων που ανθίζουν, που πριν δεν είχαμε
τη δυνατότητα. Η δουλειά αλλάζει διαρκώς. Πάντα κοιτούσα την αλ
λαγή ως ένα απίστευτα θετικό πράγμα, και το γεγονός είναι ότι τώρα
- σε αντίθεση με 15 χρόνια πριν που ξεκινούσα - οι άνθρωποι έχουν τα
μέσα να κάνουν ταινίες, με τα κινητά τους τηλέφωνα, και υπάρχουν
συναρπαστικοί τρόποι να το αξιοποιήσουν αυτό. Είναι εύκολο για τους
ανθρώπους της ηλικίας μου - και δεν μηχανεύομαι δικαιολογίες - να
κάθονται και να συζητούν για το πώς όλα τα πράγματα πήγαν λάθος.
Σε αυτήν τη δουλειά είναι τόσο δύσκολο ν ’ αλλάξεις κατεύθυνση. Η βιο
μηχανία του θεάματος, από πολλές απόψεις, είναι σαν δεινόσαυρος.
Όλοι μάθαμε να κάνουμε πράγματα με έναν ορισμένο τρόπο, έτσι χρει
άζεται να «ξεμάθουμε» λιγάκι. Αυτό είναι σπουδαίο προκειμένου να
προχωρήσουμε.

Emerging technologies are creating numerous possibilities for types
of filmmaking that we simply have not seen before now. There just
seems to be a tremendous opportunity to access a whole new level
of burgeoning talent that we haven’t been able to get at previous
ly. The business is changing under our feet. I’ve always looked at
change as an incredibly positive thing, and the fact is that now - as
opposed to 15 years ago when I started - people do have the means
to make movies w ith, say, their cell phones, and there are exciting
way to tap into that. It’s easy for people my age - and I’m not mak
ing excuses - to sit around and talk about how everything has gone
wrong. In this business, it’s so hard to change direction. The indus
try is like a dinosaur in many aspects. We’ve all been taught to do
things in a certain way, so we need to "unlearn" quite a bit. That’s a
large part of moving forward.
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Why Not Cinema Now?

Κινηματογράφος σήμερα: γιατί όχι;

As Hollywood scrambles shamelessly to get more butts in theaters
w ith gimmicky cinema: 3-D, vibrating seats, new ultra stereo
sounds (what is this the 1950s?). Filmmakers, REAL filmmakers
embrace new cheap technology, not because they want the newest
shiniest toys, but because it is cheap and fast, and EASY to use and
understand. Real filmmakers are not technicians they are artists.
Real filmmakers laugh when Hollywood (or producers or festival
programmers or theaters or audiences or critics or ANYONE) tells
them how to make a movie. We control the medium. We control the
content. If our films don’t get conventional distribution(theaters,
festivals, TV, DVD, etc.) then we put it online or we bum our own
DVDs and sell them on the street. No one can stop us. Cinema is not
dead. Conventional means of distribution is dying (it has been from
the beginning and always w ill be) but cinema is more alive than
ever, because it is in the hands of the people now. We as filmm ak
ers, festival programmers, critics, audience members must reject
conventional cinema. We must reject the three act structure, de
stroy ALL rules.

Ενώ το Χόλιγουντ πασχίζει, χωρίς αιδώ, με διάφορα τεχνάσματα να
φέρει οπίσθια στις αίθουσες: τρισδιάστατες προβολές (3ϋ) δονούμενα
καθίσματα, εξελιγμένους στερεοφωνικούς ήχους (πού ζούμε, στο ’50;),
οι σκηνοθέτες, οι πραγματικοί σκηνοθέτες, αποδέχονται την νέα φτη
νή τεχνολογία, όχι γιατί θέλουν τα πιο λαμπερά, καινούρια παιχνίδια,
αλλά γιατί είναι φτηνά, γρήγορα και ΕΥΚΟΛΑ να τα μάθουν και να τα
χρησιμοποιήσουν. Οι πραγματικοί σκηνοθέτες δεν είναι τεχνικοί αλλά
καλλιτέχνες. Οι πραγματικοί σκηνοθέτες γελούν όταν το Χόλιγουντ (ή οι
παραγωγοί ή οι συντονιστές των φεστιβάλ ή οι υπεύθυνοι αιθουσών ή το
κοινό ή οι κριτικοί ή ο οποιοσδήποτε) τους υποδεικνύει πώς να κάνουν
μια ταινία. Εμείς ελέγχουμε το μέσον. Εμείς ελέγχουμε το περιεχόμε
νο. Εάν οι ταινίες μας δε βρίσκουν τους συμβατικούς τρόπους διανομής
(αίθουσες, φεστιβάλ, τηλεόραση, ο ν ϋ , κ.λπ.) τότε τις κυκλοφορούμε
στο ίντερνετ ή εγγράφουμε μόνοι μας τα ϋ ν ϋ μας και τα πουλάμε στο
δρόμο. Κανένας δεν μπορεί να μας σταματήσει. Ο κινηματογράφος δεν
έχει πεθάνει, τα συμβατικά μέσα διανομής πεθαίνουν (έτσι ήταν από
την αρχή κι έτσι θα είναι) αλλά ο κινηματογράφος είναι ζωντανός, όσο
ποτέ, γιατί σήμερα είναι στα χέρια των ανθρώπων. Εμείς ως σκηνοθέ
τες, συντονιστές φεστιβάλ, κριτικοί, θεατές πρέπει ν' απορρίψουμε το
συμβατικό κινηματογράφο. Πρέπει ν ’ απορρίψουμε τη δομή των τριών
πράξεων, να καταστρέψουμε ΟΛΟΥΣ τους κανόνες.
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FREDY VIANELLIS

ΦΡΕΝΤΥ ΒΙΑΝΕΛΛΗΣ

Director · G r e e c e

Σκηνοθέτης ·
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Ο κινηματογράφος, όπως και όλες οι τέχνες διεκδικούν κάτι, προσπα
θούν να μιλήσουν για κάτι και σήμερα και πάντα...

What it wants to say is of seminal importance when it reaches that
wonderful space that lies between realism and beyond.

Αυτό το κάτι έχει ενδιαφέρον και σε γονιμοποιεί, όταν αγγίζει αυτή την
υπέροχη περιοχή μεταξύ ρεαλισμού και πέρα από αυτόν!

What it has to say takes its meaning from a narrative told with
words and images and relies on the technological means at its dis
posal, which in turn give it its specific form.

Αυτό το κάτι, πατάει στο νόημα μιας ιστορίας που αναπτύσσεται με
λόγια και εικόνες, βασίζεται δε στις τεχνικές ιδιαιτερότητες του μέσου,
οι οποίες αναπτύσσουν την ιδιαίτερη φόρμα του.

Form and content complement the words and the images which,
on their own, are insufficient to convey the m eaning, much as the
expression I love you does not fully embrace the concept of love.

Η φόρμα και το περιεχόμενο μιλούν για κάτι, για το οποίο δε φτάνουν
τα λόγια και οι εικόνες από μόνες τους για να το περιγράφουν, όπως
π.χ. η λέξη, σ’ αγαπώ, δε φτάνει για να μιλήσει για την αγάπη!

What can one rely on to find an answer to something that is to be
found in a limbo?

Πού άραγε μπορείς να στηριχθείς για να απαντήσεις σε κάτι που βρί
σκεται στην περιοχή του μεταξύ;

In my view, it is indispensable to find an answer to the fundamen
tal question:

Για μένα είναι απαραίτητο να απαντήσει στο θεμελιώδες ερώτημα:

Cinema, like all other forms of art - today and always
claims and wants to make itself heard.

what is it about?
This is a question I often ask m yself; a question that requires an an
swer for the meaning of things.
It places questions a little further up the scale and makes them
stand alone.
This is why 1 believe that old films, which we still admire today, and
will be admired for ever, give a crucial answer to these questions.
These are the answers I am looking for today in cinema.
We have many means at our disposal today, and few limitations:
the risk of side-stepping meaning is great, and the result is simply
form without content, leaving one with a feeling of emptiness.
On the other hand, a large number of means, when they contrib
ute to meaning, put up the standard, increasing the possibilities
for good results.

50th THESSALONIKI INTERNATIONAL FILM FESTIVAL | 50b ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΛ

ΕΝ

Περί τίνος πρόκειται;
Είναι μια ερώτηση που θέτω συχνά στον εαυτό μου. Είναι μια ερώτηση
που ζητά την απάντηση για το νόημα των πραγμάτων!
Ανεβάζει τα ερωτήματα ένα μικρό σκαλί πιο ψηλά και τα κάνει να στέ
κονται ακέραια.
Έτσι, πιστεύω πως οι παλιές ταινίες που θαυμάζουμε σήμερα, και θα
θαυμάζουμε αιώνια, απαντάνε καίρια σ’ αυτό το ερώτημα!
Στο δε κινηματογραφικό σήμερα, αυτές τις απαντήσεις αναζητώ!
Σήμερα τα μέσα είναι πολλά, οι δεσμεύσεις λίγες και ο κίνδυνος μεγά
λος να απουσιάζει το νόημα, με αποτέλεσμα συχνά να βλέπουμε σκέτη
φόρμα και να αισθανόμαστε ένα κενό στο στομάχι!
Τα πολλά μέσα, όταν δε υπηρετούν το νόημα, ανεβάζουν τον πήχη,
τότε έχουμε μεγάλη πιθανότητα να δούμε κάτι καλό!!!
Με δυο λέξεις, η απάντηση στην ερώτησή σας είναι, φόρμα και νόη
μα!!!

In a word, the answer to your question is form and meaning.
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Because Cinema is the biggest avenue of the continually evolving
human expression called CULTURE. A society without cinema is a so
ciety without culture. Cinema has become a vital component of
human expression - in a world where technology and poverty has
become a source of isolation and divisiveness - cinema now func
tions as a measurement of communal unity - inside a moviehouse
we are all equal and we are all witnesses to our stories being told on
the silver screen.

Γιατί ο κινηματογράφος είναι η μεγαλύτερη λεωφόρος της ανθρώπινης
έκφρασης που λέγεται πολιτισμός. Μια κοινωνία χωρίς κινηματογράφο
είναι μια κοινωνία χωρίς κουλτούρα. Ο κινηματογράφος έγινε ζωτική
συνισταμένη της ανθρώπινης έκφρασης -σε έναν κόσμο που η τεχνο
λογία και η φτώχεια έγιναν η πηγή της απομόνωσης και του διαχωρι
σμού- ο κινηματογράφος σήμερα λειτουργεί ως μέτρο του κοινοτικής
ενότητας- σε μια αίθουσα κινηματογράφου που όλοι είμαστε ίσοι και
είμαστε μάρτυρες των ιστοριών μας που εκτυλίσσονται στη οθόνη.
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SRDAN VULETIC
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Director · BOSNIA HERZEGOVINA

Σκηνοθέτης ·

For me, when I think about such an important issue as "Why Cin
ema Now”, my focus goes on the "word now ”. In reality, there is no
more "now ”. There is no more something that we can call the global
spirit of the moment. Reality is fragmented at least by the nations,
even the cities. The media is not capable of keeping up with so many
things going on simultaneously. They can only inform about the
facts.

Όταν σκέφτομαι ένα τόσο σημαντικό θέμα όπως το «Κινηματογράφος
σήμερα: γιατί;» εστιάζω στη λέξη σήμερα. Στην πραγματικότητα δεν
υπάρχει πλέον η λέξη σήμερα. Δεν υπάρχει πλέον κάτι που μπορούμε
ν ’ αποκαλέσουμε παγκόσμιο πνεύμα αυτής της εποχής, πνεύμα του
σήμερα. Η πραγματικότητα είναι κομματιασμένη από τα έθνη ακόμα
και από τις πόλεις. Τα MME δεν είναι σε θέση να συνεχίσουν με τόσα
που συμβαίνουν ταυτόχρονα. Μπορούν μόνο να ενημερώνουν για τα
γεγονότα.

β ο σ ν ία

Ερ ζ ε γ ο β ί ν η

Enter the cinema.
Ο Κινηματογράφος.
Cinema is the only art form still up to the task, which gives us the
possibility to understand “ now”. Cinema can capture and freeze the
moment, analyze it and, if necessary, judge it. With the re emer
gence of the documentary films and the end of escape from escap
ism in fiction, the cinema is regaining its ground as the most im 
portant art and the only art form that can help us understand the
spirit of now, our Zeitgeist.
So let’s enjoy the “ now ”of cinema.

Ο Κινηματογράφος είναι η μόνη μορφή τέχνης που εκπληρώνει το έργο
της και μας προσφέρει τη δυνατότητα να καταλάβουμε το σήμερα. Το
σινεμά μπορεί να συλλάβει και να παγώσει τη στιγμή, να την αναλύσει
και, εν ανάγκη, να την κρίνει. Με την ανάδειξη εκ νέου της σπουδαιότητας των ντοκιμαντέρ και το τέλος της φυγής από την πραγματικότητα
στις ταινίες μυθοπλασίας, ο κινηματογράφος ξανακερδίζει το χαμένο
έδαφος, ως την πιο σημαντική μορφή τέχνης, και τη μόνη μορφή που
μπορεί να μας βοηθήσει να καταλάβουμε το πνεύμα του σήμερα, το
δικό μας Z e it g e is t.
Ας απολαύσουμε το σήμερα του κινηματογράφου.
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APICHATPONG
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LEA__________ ___-..- ..... ΑΠΙΤΣΑΤΠΟΝΓΚ
ΟΥΕΕΡΑΣΕΘΑΚΟΥΛ

Director · THAILAND

Σκηνοθέτης ·

I was just saying to a friend if there was no cinema what 1 would do
or what I could do. 1 could probably try to enter a veterinarian school
or open a small guest house or grow green peppers or learn Braille
and compose a novel full of raised dots. But until then.

Μιλούσα σε ένα φίλο και έλεγα ότι αν δεν υπήρχε ο κινηματογράφος τι
θα μπορούσα και τι δεν θα μπορούσα να κάνω. Θα προσπαθούσα πιθα
νότατα να μπω στη Κτηνιατρική Σχολή ή ν ’ ανοίξω ένα μικρό ξενώνα ή
να καλλιεργήσω πράσινες πιπεριές ή να μάθω σύστημα Μπράιγ και να
γράψω ένα μυθιστόρημα γεμάτο ανάγλυφες τελείες. Αλλά μέχρι τότε.

Until we can train our mind to see other lives, past and present,
with our eyes closed. Until we have a new heart devoid of ancient
defects such as empathy. Until there’s a non-stop rain that causes
more melancholia than the one in Tsai Ming Liang’s apartment.
Until the movie screens sprout in the forest and the trees fill them
with stories.

τ α ϊλ α ν δ η

Μέχρι να εκπαιδεύσουμε τους εαυτούς μας να δουν άλλες ζωές, το πα
ρελθόν και το παρόν, με τα μάτια μας κλειστά. Μέχρι να έχουμε μια
νέα καρδιά γεμάτη με παλιά ελαττώματα όπως η ενσυναίσθηση. Μέχρι
να υπάρχει ασταμάτητη βροχή που να προκαλεί περισσότερη μελαγχο
λία και από το διαμέρισμα του Τσάι Μινγκ Λιανγκ. Μέχρις ότου να φυ
τρώνουν οθόνες στο δάσος και τα δέντρα να γεμίσουν με ιστορίες.
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Until the movie screens sprout in
the forest and the trees pll them
with stories.

If

43th TIFF 2002
International Competition
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ΒΙΜ ΒΕΝΤΕΡΣ
WIM WENDERS
Director· GERM ANY

Σκηνοθέτης ·

Who else would do the job?

Ποιος άλλος θα την έκανε τη δουλειά;

Who would show us the world?

Ποιος θα μας έδειχνε τον κόσμο;

Who would tell us how to live?

Ποιος άλλος θα μας έλεγε πώς να ζούμε;

Who would seek the truth?

Ποιος θα αναζητούσε την αλήθεια;

Who would make us laugh and cry?

Ποιος θα μας έκανε να γελάσουμε και να κλάψουμε;

If not CINEMA!

Αν όχι το Σινεμά;

γ ε ρ μ ά ν ιά

1'
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Who would seek the truth?
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WHY CINEMA
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PETER WINTONICK
Filmmaker, Producer and Critic ·

ΠΗΤΕΡ ΟΥΙΝΤΟΝΙΚ
canada

Σκηνοθέτης, παραγωγός και κριτικός ·

καναδας

Why cinema now? They question should be: why not docinema
(documentary cinema) forever? Or at least the foreseeable future.
Or the next 20 years. Whichever comes first. Why? Because one
hundred years ago, in 1909, the Italian poet Filippo T. Marinetti,
published his Manifesto o f Futurism. He stated: "We want to sing the
love of danger, the habit of energy and rashness. ... The essential
elements of our poetry w ill be courage, audacity and revolt........We
are on the extreme promontory of the centuries! What is the use of
looking behind at the moment when we must open the mysterious
shutters of the impossible? Time and Space died yesterday. We are
already living in the absolute, since we have already created eter
nal, omnipresent speed.”

Κινηματογράφος σήμερα: γιατί; Το ερώτημα θα έπρεπε να είναι γιατί
όχι ντοκιμαντέρ, (ντοκουμενταρισμένο σινεμά) για πάντα; Ή τουλάχι
στον για το άμεσο μέλλον.Ή τα επόμενα 20 χρόνια. Οτιδήποτε έρχεται
πρώτο. Γιατί; Γιατί εκατό χρόνια πριν, το 1909, ο ιταλός ποιητής Φίλιπ
πο Μαρινέτι δημοσίευσε το Μανιφέστο του Φουτουρισμού. Δήλωσε: «Θέ
λουμε να τραγουδήσουμε την αγάπη για τον κίνδυνο, και τη συνήθεια
της ενέργειας και του ξεσπάσματος. ...Το θάρρος, η αυθεντικότητα και
η ανατροπή θα είναι τα ουσιαστικά στοιχεία της ποίησης μας Είμαστε
στο έσχατο ακρωτήρι των αιώνων! Προς τι να κοιτάμε πίσω τώρα, όταν
πρέπει ν' ανοίξουμε τα μυστηριώδη παραθυρόφυλλα του αδύνατου; Ο
Χρόνος και ο Χώρος πέθαναν χθες. Ήδη ζούμε το απόλυτο, αφού ήδη
έχουμε δημιουργήσει την αιώνια, πανταχού παρούσα ταχύτητα».

I couldn’t agree more w ith the future of futurism . That’s a m ani
festo, or what I call a m anifiesta - that documentary media makers
in the future m ight as well take to heart. Where w ill non-fiction
documentary films - what we should really rename these days as
docmedia to update the word - be 20 years from now? Here are some
stimulating possibilities:

Δεν θα μπορούσα να συμφωνώ περισσότερο με το μέλλον του φουτου
ρισμού (μελλοντισμού). Αυτό κι αν είναι μανιφέστο ή αυτό που εγώ
αποκαλώ μανιφιέστα - οι δημιουργοί αυτών των μέσων πληροφόρησης,
στο μέλλον, μπορεί εξίσου να φτάσουν σε ένα καίριο σημείο. Πού θα
είναι οι μη μυθοπλαστικές ταινίες-ντοκιμαντέρ -μήπως θα έπρεπε να
τις μετονομάσουμε, στο μεταξύ σε «ντοκουμενταρισμένα μέσα πληρο
φόρησης» για να ενημερώσουμε, κάπως, τη λέξη- σε είκοσι χρόνια από
σήμερα; Παρακάτω μερικές ενδιαφέρουσες δυνατότητες:

1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.

9.

10.

11.

Fiction w ill cease to exist. People w ill extract all the drama,
characters, stpries and pleasure from non-fiction documentary
media that they used to enjoy w ith fiction.
Every docitizen w ill have eyecamera im plants. As a third, intui
tive eye, or I.
Closed circuit surveillance cameras w ill become the next TV
channels, the next theatres, the next opera houses.
The motion pix and docmedia industry w ill become a green in
dustry and adopt the greencode promoted by the greeenmedia
institute.
By using biochips, the internet w ill turn into a living organ
ism. We will communicate w ith the grid and with each other
just by thinking or dreaming about it.
Wars will be fought in virtual dystopian gridspace. With docoverage by its participants. No one will get hurt. Hunger, disease,
famine will cease to exist. Peace will break out. Thanks, in part,
to docmedia makers. And an active, educated docitizenry.
Everyone will be media literate.
Documentaries w ill have saved the world. There w ill no longer
be a need for documentaries. But we will make them anyways,
out of habit.
As islands of sanity, docmedia will have pointed to positive so
lutions to cure the world's ills, and w ill convince people to cre
ate a sustainable future.
Documocracy will replace ideology, religion and politics. Direct
democracy will rule. Communities, tribes, docdiversity, oneworld.
Pacifist documentary freedom fighters will feed the world with
docutopian ideas.

ι.

Η μυθοπλασία θα πάψει να υπάρχει. Οι άνθρωποι θα αντλούν όλο
το δράμα, τους χαρακτήρες, τις ιστορίες και την απόλαυση από το
μη μυθοπλαστικό-μέσον πληροφόρησης, που συνήθιζαν να ευχαρι
στιούνται με τη μυθοπλασία.
2. Σε κάθε πληροφορημένο-πολίτη θα έχουν εμφυτευθεί κάμερες πα
ρακολούθησης. Ως ένα τρίτο, ενορατικό μάτι ή ματιά.
3. Τα κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης θα γίνουν τα επόμενα
κανάλια τηλεοράσεως. Τα επόμενα θέατρα. Τα επόμενα θέατρα
όπερας.
4. Η βιομηχανία των ταινιών και των μέσων πληροφόρησης θα γίνουν
πράσινη βιομηχανία και θα υιοθετήσουν τον πράσινο κωδικό που
προωθούν τα πράσινα μέσα πληροφόρησης.
5. Χρησιμοποιώντας βίο τσιπ, το ιντερνέτ θα μετατραπεί σε ζωντανό
οργανισμό. Θα επικοινωνούμε με το δίκτυο και μεταξύ μας. μέσω
της σκέψη μας και των ονείρων μας.
6. Οι πόλεμοι θα διεξάγονται σε εικονικούς, δυστοπικούς δικτυακούς
χώρους. Με ντοκουμενταρισμένη κάλυψη από τους συμμετέχοντες
σε αυτούς. Κανένας δεν θα πληγώνεται. Πείνα, αρρώστιες, λιμοί
θα πάψουν να υπάρχουν. Ειρήνη θα ξεσπάσει. Χάρις, εν μέρει,
στους δημιουργούς των μέσων πληροφόρησης. Και στους ενεργη
τικούς, καλλιεργημένους πληροφορημένους πολίτες.
7 . Όλοι θα γνωρίζουν τα μίντια.
8. Τα ντοκιμαντέρ θα έχουν σώσει τον κόσμο. Δεν θα υπάρχει πια
ανάγκη για ντοκιμαντέρ. Αλλά θα εξακολουθήσουμε να τα κάνου
με, από συνήθεια.
9. Ως νησίδες υγείας, τα ντοκιμενταρισμένα μέσα πληροφόρησης θα
στραφούν σε θετικές λύσεις για να γιατρέψουν τα δεινά του κό
σμου, και θα πείσουν τους ανθρώπους να δημιουργήσουν ένα βιώ
σιμο μέλλον.
ίο. Η Πληρομοκρατία θα αντικαταστήσει την ιδεολογία, τη θρησκεία

I
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Fiction will cease
toexist. People will
drama, characters, stories and pleasure from non
fiction documentary media that they used to enjoy
with fiction.

PETER WINTONICK

12. Illusion factories and mind-numbing megamedia corps / corpse
w ill shut down.
13. Television, like nations and profit, w ill cease to exist.
14. Happiness will rule, and there w ill be no more need for sad
docs.
15. Non-fiction data-gathering, creation and distribution will be
accomplished through a kind of expansive projection of the in
dividual’s doc persona. Docusouls. Documentaries, as well as
our body/minds, w ill be able to fly anywhere, like Malaysian
dream timers, without the need for airplanes. Or wings.
16. Documentaries will never replace sex. Mind melds m ight do in
a pinch.
17. Work and slave wage slaves w ill be replaced. Everyone w ill be a
documentary maker.
18. The non-proprietary open source movement w ill flourish. Free
w ill be the basis of the new economy. As well as tenderness.
Although gossip m ight become the new currency.
19. Documakers will no longer need to take the vow of poverty.
They w ill be appreciated and well paid.
20. 4-D Holograms will replace reality as we know it. Documations
w ill come down off the screen to become people. Artificial intel
ligence will replace the need for most hum an needs. Docintelligence w ill have such capabilities as natural language process
ing, lip-reading, mind-reading, planning picnics, and commonsense reasoning. Second Life w ill become first life. HAL
9000, the fictional computer in Arthur C. Clarke’s / Kubrick’s
2001, a Space Odyssey, w ill direct all documentaries, thus freeing
the rest of us to rest.
And that, ladies and gentlemen, and others, are my predictions.
The future is yet to come, and yet the future is here now, in all the
little things we do. Critic Pauline Kael once said about Jean-Luc
Codard’s fiction films that he was actually making documentaries
of the future set in the present, because capturing the moment be
fore it passed was more important to Codard than presenting a “ fin
ished” work. Indeed, capturing documentary’s future is also an un
finished work. But it’s up to us all to create it. Now. It’s up to you.

ΕΛ
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τι.
12.
13.
14.
15.

ι6.
17.
ι8.

19.
20.

και την πολιτική. Η άμεση δημοκρατία θα κυβερνήσει. Κοινότη
τες, Φυλές, Πληροφοπιστήμια ), ένας κόσμος,
Ειρηνιστές αγωνιστές της ελευθερίας του ντοκιμαντέρ θα ταΐσουν
τον κόσμο, με πληρουτοπικές ιδέες.
Εργοστάσια των ψευδαισθήσεων και μουδιασμένα μυαλά των πτω
μάτων της μέγα πληροφόρησης θα κλείσουν.
Η τηλεόραση όπως τα έθνη και τα κέρδη θα πάψουν να υπάρχουν.
Η ευτυχία θα βασιλέψει, και δεν θα υπάρχει πια ανάγκη για θλιβε
ρές πληροφορίες.
Η μη-μυθοπλαστική συγκέντρωση στοιχείων, δημιουργία και δια
νομή θα επιτυγχάνεται μέσα από ένα είδος πλατιάς προβολής της
προσωπικότητας του ατόμου. Οι Ψυχές της πληροφόρησης και οι
Ντοκουμενταρίστες, καθώς και το σώμα/μυαλό μας, θα μπορούν
να πετάξουν, σαν τη Μηχανή του Χρόνου του Ουέλζ, οπουδήποτε, χω
ρίς να χρειάζονται αεροπλάνα.Ή φτερά.
Τα ντοκιμαντέρ ποτέ δεν θα αντικαταστήσουν το σεξ. Το μυαλό
μπορεί να το κάνει αυτό σε περίπτωση ανάγκης.
Η δουλειά και ο δουλικός μισθός δούλων θα αντικατασταθεί. Όλοι
θα γίνουν δημιουργοί ντοκιμαντέρ.
Το κοινόχρηστο κίνημα διαθέσιμων πόρων θα ανθίσει. Η βάση της
νέας οικονομίας θα είναι ελεύθερη. Επίσης η τρυφερότητα. Παρό
λο που το κουτσομπολιό μπορεί να γίνει η νέα τάση.
Οι δημιουργοί ντοκιμαντέρ δεν θα χρειάζεται πια να δίνουν τον όρκο
πενίας των φτωχών. Θα εκτιμώνται και θα καλοπληρώνονται.
Τα ολογράμματα 4 διαστάσεων θα αντικαταστήσουν την πραγματι
κότητα όπως την ξέρουμε. Τα καρτούν θα πετάγονται έξω απ’ την
οθόνη και θα γίνονται άνθρωποι. Η τεχνητή νοημοσύνη θα αντι
καταστήσει την ανάγκη για περισσότερες ανθρώπινες ανάγκες.
Η πληροφορημένη νοημοσύνη θα έχει τέτοιες δυνατότητες όσες
και η επεξεργασία της φυσικής γλώσσας, η ανάγνωση χειλιών, η
ανάγνωση του μυαλού, η οργάνωση πικ-νικ, και η κοινή λογική. Η
δεύτερη ζωή θα γίνει πρώτη. To HAL 9000, το ψεύτικο κομπιούτερ
στην Οδύοοεια του Διαστήματος 200ΐ των Αρθουρ Κλαρκ / Κιούμπρικ,
θα σκηνοθετήσει όλα τα ντοκιμαντέρ, συνεπώς θα ελευθερώσει
όλους εμάς για να ξεκουραστούμε.

Και αυτά, κυρίες και κύριοι και άλλοι, είναι οι προβλέψεις μου. Τα μέλ
λον μέλλεται να έλθει και ωστόσο το μέλλον είναι εδώ σε όλα τα μικρά
πράγματα που γνωρίζουμε. Η κριτικός Pauline Kael είπε, κάποτε, ότι
οι μυθοπλαστικές ταινίες του Ζαν Λυκ Γκοντάρ ήταν, στην πραγματικό
τητα, ντοκιμαντέρ του μέλλοντος διαδραματιζόμενα στο παρόν, γιατί
ήταν πιο σημαντικό για τον ίδιο να συλλάβει την στιγμή πριν περάσει,
παρά να παρουσιάσει μια «τελειωμένη» δουλειά. Πράγματι, το να συλλάβουμε το μέλλον του ντοκιμαντέρ είναι, επίσης, μια μη τελειωμένη δουλειά. Αλλά εξαρτάται από όλους εμάς να τη δημιουργήσουμε.
Τώρα. Εξαρτάται από εσάς.
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Coronets

RY RUSSO-YOUNG

ΡΑΪ ΡΟΥΣΟ-ΓΙΑΝΓΚ

Director ·

Σκηνοθέτις ·

u sa

When I was a kid growing up in the ’80s, I was often asked what it
was like having lesbian parents. 1 found that frequently evaluating
my own experience gave me the confidence to believe in my point of
view. That it was specific to me alone and validated my sense of the
unending variation of personal experience.
I've found in telling stories, though, it’s a combination of total in
dividualism and the audiences desire to connect to more universal,
common, shared experiences. In You Wont Miss Me I tried to create a
character that we hadn’t seen on screen before. A character whose
identity is revealed through multiple points of view - some fam iliar
some alien - tweaking the balance between shared experience and
singular voice. The audience builds its relationship and opinion of
the character through a collage of experiences. Positing this frac
tured vision against more formal narrative devices makes this idea
of a "valid" singular point of view all the more dubious. Somewhere
in between these two modes is where I find m yself at this moment
in time, in cinema today.

ηπα

Όταν ήμουν παιδί και μεγάλωνα τη δεκαετία του ’8ο, συχνά με ρωτού
σαν πώς ήταν οι γονείς μου να είναι λεσβίες. Κι αυτό συχνά μου έδινε
την αφορμή να αξιολογήσω τη δική μου εμπειρία, μου έδινε αυτοπε
ποίθηση να πιστεύω στη δική μου οπτική γωνία. Αυτό αφορούσε εμένα
μόνο, και επιβεβαίωνε την αίσθησή μου ότι η προσωπική εμπειρία πε
ριλαμβάνει άπειρες παραλλαγές.
Πιστεύω, ωστόσο, ότι το να αφηγείσαι ιστορίες είναι ένα συνδυασμός
απόλυτου ατομικισμού και της επιθυμίας του κοινού να συνδεθεί με
κάτι πιο παγκόσμιο, να μοιραστεί εμπειρίες. Στο You Wont Miss Me προ
σπάθησα να δημιουργήσω ένα χαρακτήρα που δεν είχαμε ξαναδεί στην
οθόνη. Ένα χαρακτήρα που αποκαλύπτεται μέσα από πολλές οπτικές
γωνίες -κάποιες οικείες, κάποιες ξένες- ισορροπώντας ανάμεσα στις
εμπειρίες που μοιράζεται με άλλους και εκείνες του ενικού αριθμού. Το
κοινό χτίζει τις σχέσεις του και τις απόψεις του για το χαρακτήρα μέσα
από ένα κολάζ εμπειριών. Θέτοντας αυτήν τη θρυμματισμένη άποψη
απέναντι σε πιο παραδοσιακές αφηγηματικές επινοήσεις, κάνει αυτή
την ιδέα, μιας «έγκυρης» οπτική γωνίας, όλο και περισσότερο αμφί
βολη . Κάπου ανάμεσα σε αυτούς τους τρόπους βρήκα κι εγώ τον εαυτό
μου, στον κινηματογράφο σήμερα.
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The audience builds its
relationship and opinion o f the
character through a collage o f
experiences.
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MANOS ZAKHARIAS

ΜΑΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ

Director · G r e e c e

Σκηνοθέτης ·

Cinema? An elusive dream.

Κινηματογράφος; Άπιαστο όνειρο.

With "charisma" one can continually attempt to conquer elusive
ness - and turn life into an endless oneiric journey.

Το «χάρισμα» σου δίνει τη δυνατότητα να προσπαθείς συνεχώς να κα
τακτήσεις το άπιαστο - πράγμα που κάνει τη ζωή ένα ατέλειωτο ταξίδι
στο όνειρο.

ελλαδα

u
Cinema?An elusive dream.
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HARIS ZAMBARLOUKOS

ΧΑΡΗΣ ZAMΠΑΡΛΟΥΚΟΣ

Cinematographer · C y p r u s / u k

Διευθυντής Φωτογραφίας ·

Why Cinema? I think why the hell not! What else are we going to do?
People are all so interested in finding out where our thoughts come
from, our emotions, our collective past, yet we rarely care where
they all go. In Moving Images we have a place to go. Somewhere
that is still inspiring, somewhere w ith hope. Maybe in a reality of
horror and hate, in such an inhuman world that we have created,
Cinema is the last chance to be creative about the human condition
and to dream so lucidly of peace.

Γιατί; Γιατί όχι διάολε! Τι άλλο θα πρέπει να κάνουμε; Οι άνθρωποι
ενδιαφέρονται τόσο πολύ να μάθουν από πού προέρχονται οι σκέψεις
μας, τα συναισθήματά μας, το κοινό παρελθόν μας, παρόλο που σπά
νια ενδιαφερόμαστε πού τείνουν όλα αυτά- στις κινούμενες εικόνες
έχουμε ένα μέρος να πάμε. Εκεί που ακόμα εμπνεόμαστε, κάπου που
ελπίζουμε. Ίσως σε μια πραγματικότητα τρόμου και μίσους, σε έναν
τόσο απάνθρωπο κόσμο που δημιουργήσαμε, ο κινηματογράφος είναι
η τελευταία ευκαιρία να είμαστε δημιουργικοί με την ανθρώπινη κατά
σταση , και να ονειρευτούμε, με τόση διαύγεια, την ειρήνη.

κυπ ρο ς

/ μ ε γ . βρ ετ α ν ία

a

Cinema is the last chance to
be creative about the human
condition and to dream so lucidly
o f peace.
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DAVID ZELLNER

NTEIBINT ΖΕΛΝΕΡ

Director ·

Σκηνοθέτης·

u sa

I love everything about cinema, that it’s an all-encompassing art
form with nebulous, infinite possibilities. 1 can’t imagine life w ith
out watching and making films on a regular basis. My sibling Nath
an and I work together, and though he w asn’t bit by the cinema
bug until our lucky break as Featured Extras on the set of Pasolini’s
coming of age drama Said, filmm aking is all I’ve ever wanted to do,
is my only skill set. Making something out of random thoughts
and ideas, trying to concoct new and interesting ways to do so has
been a compulsion and necessity. A way to connect w ith people on a
visceral level, through humor, pathos or whatever feels most "truth
ful" in that moment. We’re particularly interested in the grey area
between comedy and tragedy, and try to juggle both evenly while
m aintaining a consistency of tone overall. When it works, when it
resonates w ith an audience it’s the most wonderful feeling. When
it doesn’t work, that’s what the next movie is for.

ηπα

Αγαπώ τα πάντα γύρω από τον κινηματογράφο, επειδή είναι μια μορ
φή τέχνης που τα περιλαμβάνει όλα με νεφελώδης, ατελείωτες δυνα
τότητες. Δεν μπορώ να φανταστώ τη ζωή χωρίς να βλέπω και να κάνω
ταινίες με σταθερό ρυθμό. Ο αδελφός μου Νέιθαν και εγώ δουλεύουμε
μαζί και αυτός δεν είχε το μικρόβιο του σινεμά μέχρι που η τύχη μας χα
μογέλασε με ρόλους κομπάρσων στο δράμα του Pasolini Σαλό ή u o Μέρες
οτα Σόδομα- να σκηνοθετώ ήταν πάντα το μόνο που ήθελα να κάνω, είναι
η μόνη δεξιότητά μου. Να δημιουργώ κάτι από τυχαίες σκέψεις και ιδέ
ες, να προσπαθώ να επινοήσω νέους και ενδιαφέροντες τρόπους για να
το κάνω υπήρξε παρόρμηση και αναγκαιότητα.Ένας τρόπος να συνδε
θώ με τους ανθρώπους σε βαθύ επίπεδο, μέσω του χιούμορ, του πάθους
ή οτιδήποτε μοιάζει περισσότερο «αληθινό» εκείνη τη στιγμή. Ενδια
φερόμαστε ιδιαίτερα, για την γκρίζα ζώνη ανάμεσα στην κωμωδία και
την τραγωδία, και προσπαθούμε να τα ισορροπήσουμε και τα δυο, ενώ
διατηρούμε μία συνοχή στο σύνολο. Όταν λειτουργεί, όταν έχει απήχη
ση στο κοινό είναι το πιο όμορφο συναίσθημα. Όταν δεν λειτουργεί, γ ι’
αυτό το λόγο γίνεται η επόμενη ταινία.

u
Making something out o f random
thoughts and ideas, trying to
concoct new and interesting ways
to do so has been a compulsion
and necessity.
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