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Δίπλα στους ν έο υ ς κινηματογραφιστές
για το μέλλον της ελληνικής κινηματογραφίας
χρ η ματοδο τικά π ρ ο γ ρ ά μ μ α τα · δ ια κ ρ ίσ εις-κ ίν η τρ α · β ρ α β εία · υ π ο τρ ο φ ίες

Ρ ίΐΓ π ο β η Τ β Γ

το εναλλακτικό δίκτυο αιθουσών

Π έρα από τα σύνορα

•Απόλλω ν, Α οτρον, Τριανόν, Πτι Παλαί, Α φ α ία
ε λ λ η ν ικ ό ς και ξ έ ν ο ς ποιοτικός κ ιν η μ α το γ ρ ά φ ο ς
•π ολιτιοτικές ε κ δ η λ ώ σ ε ις

κινηματογραφική πολιτική στην Ευρώπη και τον κόσμο
SEE Cinema Network, το Κ ινη μ α το γρ α φ ικό Δίκτυο της Ν Α Ε υρώ π ης
δ ιε θ ν ή σ υ ν έ δ ρ ια και ε ρ γ α σ τή ρ ια
σ υ ν α ν τή σ εις και σ υ ν ε ρ γ α σ ίε ς

στηρίζοντας τον βλληνικό κινηματογράφο
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Επικοινωνία
με τους επαγγελματίες και το κοινό
•π ερ ιο δ ικ ό ΕΚΚεντρικά
•π ερ ιο δ ικ ό GFC-Hellas Film
•δ ικ τυ α κ ό ς τόπ ος w w w .g fc .g r
•κ α τά λ ο γο ι ταινιώ ν
•μ ο ν ο γ ρ α φ ίε ς σ κ η ν ο θ ετώ ν
•ε ιδ ικ έ ς ε κ δ ό σ ε ις

Ελληνικό Κέντρο Κ ινηματογράφ ου
Πανεπιστημίου 10, 10671 Α θήνα
Τηλ. 010-3631733, 010-3634586, Fax: 010-3614336
w w w .g fc .g r · e-m ail: info@ gfc.gr

Ενίσχυση της ελληνικής κινηματογραφίας
για τη δημιουργία και την ανάπτυξη
• χρημ ατοδ οτικά π ρ ο γ ρ ά μ μ α τα για τα ιν ίες μ ε γ ά λ ο υ και μικρ ού
μ ή κ ο υ ς, ντοκιμ αντέρ , κ ιν ο ύ μ εν α σ χ έδ ια , τα ινίες για παιδιά και ν έ ο υ ς
•ε ρ γ α σ τ ή ρ ιο σ ε ν α ρ ίο υ
• στήριξη της α ν ε ξά ρ τη τη ς π α ρ α γ ω γ ή ς και του Έλληνα δ η μ ιο υ ρ γ ο ύ

Προώθηση της ελληνικής ταινίας
στην Ελλάδα και το εξωτερικό
• π ροώ θησ η και διαφημιστική π ροβολή
•υπ οσ τήριξη της δ ια ν ο μ ή ς στις α ίθ ο υ σ ε ς
• π ω λήσεις στην Ε λ λάδ α και τις δ ιε θ ν ε ίς α γ ο ρ έ ς
• π ροβολή και π ροώ θησ η στα δ ιε θ ν ή φ εσ τιβ ά λ
• αξιοπ οίηση ευρω π α ϊκώ ν π ρογραμ μά τω ν
•ο ρ γ ά ν ω σ η α φ ιερ ω μ ά τω ν , α ν α δ ρ ο μ ώ ν και ε κ δ η λ ώ σ εω ν
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ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΓΡΑΦΕΙ ΙΧΤΟΡΙΑ

ολοκληφίηκται

χ

Έργο ζωτικής σημασίας και προτεραιότητας
για την Ελλάδα και την Ευρώπη.

Έργο που σέβεται το περιβάλλον, τον πολιτισμό
και τον άνθρωπο.

Έργο που έχει ενταχθεί στα Διευρωπαϊκά Δίκτυα.
Σημείο αναφοράς Διευρωπαϊκών
και Πανευρωπαϊκών οδικών αξόνων
και συνδυασμένων υποδομών
για τις μεταφορές στην Ευρώπη.

Έργο, που λειτουργεί ως καταλύτης
για τη Χωροταξική, την Οικιστική
και την Παραγωγική Ανασυγκρότηση
της Βόρειας Ελλάδας.

Έργο που ενισχύει τη γεωπολιτική, οικονομική
και πολιτιστική παρουσία της Ελλάδας
στην Ευρώπη, στα Βαλκάνια, στη Μεσόγειο
και στις χώρες της Μαύρης Θάλασσας.
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(δ ό θ η κ α ν σε κ υ κ λ ο φ ο ρ ία
έ ω ς τ ο ν Σ ε π τ έ μ β ρ ιο τ ο υ 2 0 0 1 )
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Εξωτερική Περιφερειακή Θεσσαλονίκης
(.Λαγκαδάς - Δερβένι)
—
Πυλαία - Κήποι
Κόμβος Αρδανίου

Το έργο χρηματοδοτείται από την:
• ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
(Εθνικοί πόροι)
• ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
(Ταμείο Συνοχής και Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης)

Γ οεβενά - Κοζάνη (Δ. Μακεδονία)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

*

ΕΓΝΛΤΙΛ Ο Δ Ο Σ«

LO. Μ.
ΙΝ ΣΤΙΤΟ ΥΤΟ
ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ
Μ ΕΣΩ Ν

Κάπου τον εχεις ακούσει.........
Τον έχεις δοκιμάσει σε κάποιο
καφέ - μπάρ.......
Τώρα ήρθε η ώρα να μάθεις
τον βΧρι^βο Υββεονί......

Μάθε για τον βΧρίΌδδο
Αποκλειστική διάθεση για την Ελλάδα.
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o ALPHA α γ α π ά ε ι
χ ο ν κινηματογράφο

Το νέο ευαίσθητο φιλμ που δεν φοβάται να μιλήσει στην
ψυχή σας. Με απαλούς τόνους επιδερμίδας. Πλούσια
μαύρα. Ελαφριές σκιές. Φωτεινά λευκά. Και ακόμα, το
χαμηλώτερο κοντράστ του βοηθά πολύ στο τελεσινέ.
Ξέρει τα μυστικά σας.

Μ ας αγαπήσατε στην Ελλάδα...
θα μας λατρέψετε στην Ευρώπη!

Aegean
Cronus Airlines
Μια εταιρία που έχει
κερδίσει την εμπιστοσύνη
και την προτίμηση σας.
Ενα ονομα που σας υπόσχεται μια
πρωτόγνωρη ταξιδιωτική εμπειρία, κάθε φορά
που ταξιδεύετε στην Ελλαδα και στο εξωτερικό
Απολαύστε τη συνέπεια στις πτήσεις μας. τα ολοκαίνουργια
αεροσκάφη και την εξυπηρέτηση που σας προσφέρει το αρι
στα εκπαιδευμένο προσωπικό μας και αφεθειτε στη σιγουριά
μιας μεγάλης δύναμης.
Επιλεξτε, λοιπον. μια απο τις καθημερινές μας πτήσεις, σε
11 μεγάλες πόλεις της Ελλαδας και 7 του εξωτερικού και
ζηστε την πολυτελεία ενός μοναδικού ταξιδιού!

Σας ταξιδεύουμε σε 11 πόλεις της Ελλάδας
και 7 ίου εξωτερικού.
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ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

GENERAL

ASSEMBLY

Λίλα Δαοκαλόκη

Lila Daskalakí

Εκπρόσωποι; Υπουργείου Πολιτισμού

Ministry of Culture

Νίκος Πετανίδης

Nikos Petanidis

Εκπρόσωπος Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών (ΕΕΙ)

Greek Directors' Association

Αλέξανδρος Κακαβάς

Alexandras Kakavas

ΕκπρόσωποςΈνωσης Σεναριογράφων Ελλάδος (ΕΣΕ)

Hellenic Association of Screenwriters

Ρήγας Αξελός

Rigas Axelos

Εκπρόσωπος Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών (ΣΕΗ)

Greek Actors' Guild

Απόοτολος Κομνηνός

Apostólos Komninos

Εκπρόσωπος Συνδέσμου Ανεξάρτητων Παραγωγών ΟπτικοακουστικώνΈργων (ΙΑΠΟΕ)

Association of Film, TV, and Video Producers

Νώντας Βακαλόπουλος

Nontas Vakalopoulos

Εκπρόσωπος Ένωσης Τεχνικών Ελληνικού Κινηματογράφου Τηλεόρασης (ΕΤΕΚΤ-ΟΤ)

Association of Technicians of Greek Cinema and TV

Αλέξανδρος Ψυχόπουλος

Alexandras Psichopoulos

Εκπρόσωπος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αιθουσαρχών Κινηματογραφιστών (ΠΟΑΙΚ)

Hellenic Federation of Film Theaters

Ζήνος Παναγιωτίδης

Zinos Panayiotidis

Εκπρόσωπος Ένωσης Διανομέων Κινηματογραφικών Ταινιών Ελλάδος

Association of Greek Film Distributors

Μανόλης Σταυρακάκης

Manolis Stavrakakis

Εκπρόσωπος Ομοσπονδίας Κινηματογραφικών Λεσχών Ελλάδος (ΟΚΛΕ)

Federation of Film Clubs

Βαοίλης Κεχαγιάς

Vassilis Kehayias

Εκπρόσωπος ΠανελλήνιαςΈνωσης Κριτικών Κινηματογράφου (ΠΕΚΚ)

Hellenic Association of Film Critics

Γιώργος Σταμπουλόπουλος

Yorgos Stamboulopoulos

Εκπρόσωπος Σωματείου Ελλήνων Σκηνοθετών-Παραγωγών Κινηματογράφου

Association of Greek Film Directors-Producers

Μαρία Κωνοταντινίδου

Maria Constantinidou

Εκπρόσωπος ΗΕΙΕΧΡΟ ΔΕΘ

HELEXPOTIF

Μόνος Ζαχαρίας

Manos Zaharias

Εκπρόσωπος ΕΡΤ Α.Ε.

Greek Public Television (ERT SA.)

Ιφιγένεια Ταξοπούλου

Iphigenia Taxopoulou

Εκπρόσωπος Υπουργείου Μακεδονίας-θράκης

Ministry of Macedonian-Thrace

Νίκος Μακραντωνάκης

Nikos Markandonakis

Εκπρόσωπος του Δήμου Θεσσαλονίκης

Municipality of Thessaloniki

Θόδωρος Αδαμόπουλος

Thodoros Adamopoulos

Εκπρόσωπος της Ταινιοθήκης της Ελλάδος

Cinémathèque of Greece

Γιώργος Κατσαρός

Yorgos Katsaros

Εκπρόσωπος του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου

Association of Composers and Songwriters

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

BOARD OF

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

DIRECTORS

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Ι: Θόδωρος Αγγελόπουλος

PR ES ID EN T: Theo Angelopoulos

Α Ν Τ ΙΠ Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ : Μιχάλης Δημόπουλος

VICE PRES ID EN T: Michel Demopoulos

ΜΕΛΗ
Γιάννης Μπακογιαννόπουλος

MEMBERS
Yiannis Bakoyiannopoulos

Σύμβουλος Κινηματογραφίας ΥΠΠΟ

Film Advisor to the Minister of Culture

Βαοίλης Κουρτέσης

Vassilis Kourtessis

Πρόεδρος ΗΕίΕΧΡΟ ΔΕΘ

President HELEXPOTIF

Αντώνης Γυφτόπουλος

Adonis Gyftopoulos

Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Θεσσαλονίκης

Municipal Councillor of Thessaloniki

Γιάννης Χρυσάφης

Yiannis Chryssafis

Μέλος Δ.Σ. ΗΕίΕΧΡΟ ΔΕΘ (αναπληρωματικό μέλος)

Member of the board HELEXPO TIF (surrogate member)

Χαράλαμπος Μπαρμπουνάκης

Haralambos Barbounakis

Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Θεσσαλονίκης (αναπληρωματικό μέλος)

Municipal Councillor of Thessaloniki (surrogate member)

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Χαρά Παπαδημητρίου

SECRETARY: Hara Papadimitriou

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Μιχάλης Δημόπουλος
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Αντώνης Κιούκας

DIRECTOR: Michel Demopoulos
DEPUTY DIRECTOR: Adonis Kioukas
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ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ

FESTIVAL

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

STAFF

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΤΟΝΗΣ ΚΙΟΥΚΑΙ

DIRECTOR: MICHEL DEMOPOULOS

Δκυθυντής Προγράμματος Νίων Οριζονιων ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΙΠΙΔΗΖ

Now Horizons Diroitor: DIMITRI EIPIDES

ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Οργόνωοη - Συντονκηιός Μόρια Ιωάννου, Αννα Μηλωοη
Δκχκηοη Προοωπικου: Χαρά ΠοπσΔημητριου
Δημοοιις Ιχίοος θιοοαλονικη Αταλάντη Σιαγα Εύη ΒΧαχάβα - Αθήνα lu à v v o Πανάρπο»
ΑκΟνιίς ΕχίοπςΊλοτ Aocßclo
Οικονομικό Τμήμα ΕΑίνη ΑαοβτάΧοα, Γ ΜαραοΧη. Κ Γκονου&η, Α. Ποποοωτηριου, Γ Τζιμία
Τμήμα ανθρώπινου Δυναμικού Κλοίρη Δημοτοικου
Μηιιονοργονωοη ΑνΔρϊος ΑουλγιρίΔης
ΟΛΥΑΑΠΙΟΝ Νοτης Φοροος
• Δωμάτιο μι θ(ο·: Γιάννης Ιωβης
Επιμιλητύα: Δάνης Κόκκινος
Γραμματιία Διιυθυντή: Μυρτω Ρηγοπούλου
Γρομματιια Αναπληρωτή Διιυθυντή Ιωαννα Σταματακη
Γραμματιία Ιτ ίλ λ α Βλαχομητρου Δημητρης [άννας Κώστας Βλάχος, Νότα ΚαββίΔα

ADMINISTRATION
Organization - Coordination: Maria loannou Anno Milossi,
Personnel Adminrslralor Haro Popadlmitrioa
Puhlk Relations Thessaloniki Atalanti Siaga, Evi Vlohovo - Athens Ioanna Panaretou
International Rotations. Use Acevedo
FinaiKiol Department Eleni Apostolov Y. Morosli. K. Gonoudi A. Poposotinou Y. Tzimeo
Human Resources Claire Dimoutsikou
Technkol Supports Andreas Doulgendis
01YMPI0N Theatre: Notis Forsos
• Room with a View· Tannis lo v il
Premises Danis Kokklnos
Secretory to the DitMtoi: M yrto Rigopoulou
Secretary to the Deputy Director Ioanna Stamataki
Secretariat Stella Vlochomltrou Dimitrrs Santos, Koslos VTohos, Nolo Kovido

Ιχι&νοαμας - ίπφλιψη ·Χώρων Φιστιβάλ>: Μάκης Ηικηφαρι&ης. Bermord Cuomo
Τιχνικός Σύμβουλος Αντώνης Γιωργάκης

Festival Venues - Architectural Design Mokis Nikiloridis Bermord Cuomo
Technical Advisor Andonis Georgakis

Γραμματιία Διιθνους Κριτικής Επιτροπής: Παυλίνα Βοοινακη

International Jury Coordinator Povlina Vossinakl

Νομική Σύμβουλος. Μαριάννα ΠαπαΔοπουλαυ-Κομο

Legal Consultant: Morianno Papadopoulou-Komo

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Επιλογή Διιθνους Διαγωνιστικου-Βαλκανικού Αφκρωμάτων: Μιχάλης Δημάπουλος
Επιλογή Νίων Οριζόντων Δημητρης ΕϊπιΔης
Σύμβουλοι Διιθνους Διαγωνιοτικου Δημητρης ΕϊπιΔης Αλίξης Γρίβας Νίκος Ιαββάτης
Εκλογή ΑΑιταμιοονυχτιων Οπτοοιων Αθήνα Ραχήλ Τσαγκάρη
Συντονισμός Προγράμματος:
Ελλήνκιάς Κινηματογράφος 2001 Λουκία Ρικοκη Β Κοραμητοανης L ΙωαννίΔου
Διιθνις Διογωνιοτικό - Αφιιρωματα: Α λίξης ΓρίβίαςΗλικτρα Ριίαη
Νίοι Ορίξονης Μαρία Γκολφνοποάλοο, Δημητρης Κιρκινός ΐλοο Αράπη
• λργτντινος κινηματογράφος» - ιΜοτιίς οτο Βολκανιο· Μαρία Ρούοαη
Εκμιλικι ικθίοιων Ιφ γ ίν α α Ταξοααάλοα. «Pointings 2001 · Curator Κατιρίνα Καμάρα
Πιρφριιοκις ΕκΔηλωοιις: Γιώργος Τοιτοιπίνης Βίκυ Βακλοβά

PROGRAM
Selection Competition Balkan Tributes: Michel Demopoulos
Selection New Horizons: D im itri Eipides
International Competition Program Advisors: Dim itri Eipidus. Alexis Grivas, Nikos S a w oris
Selection Night Visions: Athina Rochel Tsaggari
Program Coordination:
Greek Films 2001: Lucia Rikaki, V Koiomilsonis, E loannidou
International Competition - Retrospectives Coordinator Alexis Grivas, Electro Reissi
New Horizons Coorifinators: Mario Gollinapoulou Dimitris Xerkinos, Eka Arapt
• Argentinean Cinema· - «Balkan Survey» Coordinator Maria Roussi
Exhibitions Coordinator Iphigenia Taxopoulou i Pointings 2001 > Curator Katerina Kamaro
Regional Screenings Yorgos Tsit sipinis Vicky Voklovo

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
θιοοαλονκη. Μόρια ΝαλτσατξιάΔοη Ρινιά Μητάτου, Ιοαβιλλα Καπουρκατοι&ου. Μινίλαος Σταματίλος
Αθήνα Μαρίκα Αρβανιτοπουλου λγγιλκή Βιργου, Κωνοτοντινος Κοντοβράκης
Ξίνος Τύπος Αλίξης Γρίβας Ηλίκτρα Ριΐοη
Διλπα Τυπου Πάνος Μαναααής Κωνοτοντινος Κοντοβράκης Χριοτιόνο Γολονοπούλου
Δχιιθυντής ΕφημιριΔος <Πρώτο Πλάνο»: Σωτήρης Ζήκος
Συνιγπυξος Τυπου θανος Αναατοπουλος Χρηστός Κολλιτοης
Φωιογροροι Βογγιλης και Α γγιλος Ροαοιας

PRESS OFFICE
Thessaloniki Maria Naltsatziadou Rena Mitoiou, hsoveBo Kopourkotsidou Menekios Stomotekis
Athens Marika Arvomtopouioa, Angtkki Vergou Konstantmos Kontovrokis
Foreign Press Coordinators Alexis Grivas Electro Reissi
Press Releases Ponos Monassis Konstantmos Kontovrokis, Christiana Galanopoulou
Newspoper «Fust Shot» Sotiris Zikos
Press Conferences Tkanos Aaastopouies, Ckristos K d lts is
Photographers VangeRs and Angelas Rossias

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ
Αθηνο Ιυαννου Μοιρη Γιώργου, Σιίλλα ΣταυρινουΔάκή Χρυοα Ζορκαλή, Korim El Kholtobi
Πρακτοραο τοξιΔίων UTS λιροοορκη umpua Aegean-Cronus Airlines

GUEST SERVICE
Atkina loannou M ary Georgou Stela Stovrmoudaki. Chryso Zorkok Karan 0 Khettoh
Travel Agency: UTS Akim : Aeguan-Cronus Airlines

ΕΝΤΥΠΑ
Σ ιιΔ η τίς Δημητρης Αρβανίτης Δημητρης Μηλωαης Δημητρης Χριστάαοαλος
Παραγωγή π η ο μ ο τ γ γο ι ΑΡΧΕΤΥΠΟ

PRINTED MATERIAL
Grophk Design Dimitris Arvuniris, Dimitris MAossis, Dimitris Ckristepoulos
Production IYPO MOUGOS AICMfTYPO

ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ιΚοτάλαγος Φιοτφίλ·, Σύνταξη - ΣυντοηομΟςΥλης Μ. Κιτροίφ
•Τξατ Μπουρμοι · IU O IE II ΚΑΠΑΝΟΤΗ Εκμιλικι Νικος Σαββατης
• Σταύρος Τορνις ΙΚΑΟΠΙΙ ΧΑΠΑΝΙΟΤΗ Εκμιλικι Σταυρός ΚυυλανιΔης Ηλιος Κανίλλης
• Νπνυς Δημοαυίιλος». IU O IE II AUMCPOI Επηολια Γιυννης ΣυλΔάτυς
• Ιλιμμοτο υτυν ιοομο του θοΔωρου Αγγιλοπουλου· Ιυντονιομος Υλης Ειρηνη Στοθη

PUBLICATIONS
•Festival Catalogue > Coordmutan M KitroeH
«John Boorman« Kastoniolis PvkKsbers Edrtov Nikos Suvuris
«Stones Terms», Kastanioris PvMskets. Edkon Stowes Kqtiunidh, Mas Runufk
«Dmos Ounopouios» Aigokeros PuUskers Eiklor Tunas Suldutns
«Gazes on die World of Thee Angelopeuies· Coordmotor trim S tttk i

Ευηχίπκ κιηχνυν Αχιλλιυς ΚυρΜκιΔης

T u t EAtmg Preof Reoikng AcUUes Kyriukkts

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ
Μιτυρρυκιις itm u v - Τυυιυκρυνη μιιυρροοη Ιφ η ΚολλφυηΔ η
Τκοπτλκρος STOBT TELU »

TRANSLATIONS
Ttenslukons - Snnukmeous Translation ER K d M trid l
Sukudes STORY T IU IR

ΚΙΝΗΣΗ ΤΑΙΝΚΜ
lm * m Α « τφ η ς Κ ·ρ η ^
Νιιυφκρ· και Ε κ τϋ ω νρ ις ΜΚ. Grau bmrrnm nd, Ι κ η κ Survins

FILM TRAFFIC
CeerdMers Use Acevedo Chryssouie Orossau
m
__ . yi n_ .imt , |I i n i r n U
rrm
n o—irnt ·o«i
Iienspert end Cnriems DHL. Green intermnenui longe Services

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΦΕΣΤΙΒΑΛ »FILM ΕΜ · « >
Ικ κ Α π χ Ν»υς Ι'ιφ υ νιΔ η ς ΔκιΑιντης κμπγμηηΜίος Πονάς Μονυοης

FESTIVAL RADIO STATION »FILM FM BY,4»
Mmmger N i t s Stelnmdls Pregram OtradUe Penns Mtnusn

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ: BACKSTAGE ΕΠΕ Σωκρυτης Βφλφης
ΑΙΑΦΗΜΙΣΤΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ SPOT THOMSON
ΑΦΙΣΑ: ΠΑΡΕΙ ΚΟΥΤΙ 1(01
ΓΛΥΠΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ »ΧΡΥΣΟΣ ΑΑΙΙΑΝΑΡΟΣ»: ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΥΤΙΟΥΜΙ/ΗΙ
ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ llPWMt ΑΑΜΡΜΟΥ
Α1ΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ SPOT. ΑΜΤΟΘΝ1 UOYU1 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ MGMÛJO

MARKETING ADVISOR: BAC(STAGE ltd SekreU Vurienti
ADVERTISING COMPANY: SPOT THOMSON
POSTER: PAHS I0UTSIK0S
GOLDEN AUXANOER dtsim n d by: PATIOS IDUVOUNTZIS
FESTIVAL LOGO d nsip nd by: M M DAFEIMOU
TV SPOT - FESTIVAL T tA IU I: AHOOHIS BJOUIAS CNBSTOS STAVtOU DtGdtOJO

VmiAivq Uin

DEPUTY DIRECTOR A D O N IS K IO U K A S
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Ευχαριστούμε τους
Υπουργό Πολιτισμού κ. Ευάγγελο Βενιζέλο, Υπουργό Μακεδονίας Θράκης κ. Γιώργο Πασχαλίδη, Δήμαρχο θεοοαλονίκης κ. Βασίλη Παπαγεωργόπουλο, Γενική Γραμ
ματέα ΥΠΠΟ κ. Λίνα Μενδώνη, Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου θεοοαλονίκης Νομάρχες και Δημάρχους Αλεξανδρούπολης, Κιλκίς Κατερίνης Κοζάνης Έδεσσας, Καστοριάς Φλώ
ρινας και Τρικάλων.

Πρόεδρο της ΕΡΤ Α.Ε. κ. Παναγιώτη Παναγιώτου, Εντεταλμένο Σύμβουλο ΕΡΤ Α.Ε. κ. Κωνσταντίνο Αλαβάνο, Γενικό Διευθυντή ΕΤ 1 κ. Μάνο Ευοτρατιάδη, Γενική Διευθύντρια
της NET κ. Λυγερή Αλεξάκη, Σύμβουλο Κινηματογραφίας του ΥΠΠΟ κ. Γιάννη Μπακογιαννόπουλο, Πρόεδρο του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου κ. Διαγόρα Χρονόπουλο, Ειδικό Σύμβουλο Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου κ. Κώοτα Βρεττάκο, Υπεύθυνη Hellas Film κ. Βούλα Γεωργακάκου, Οργανιομό Λιμένος Θεσσαλονί
κης και ιδιαίτερα τον πρόεδρο κ. Απόοτολο Γενίτοαρη και τον διευθύνοντα ούμβουλο κ. Σωτήρη Θεοφάνη, HELEXPO και ιδιαίτερα τον πρόεδρο κ. Βαοίλη Κουρτέοη, Εγνατία
Οδό Α.Ε. και ιδιαίτερα τον κ. Δημήτρη Φατούρο, Ταινιοθήκη της Ελλάδος και ιδιαίτερα τον κ. Θόδωρο Αδαμόπουλο, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΣΘ, το Μέγαρο
Μουοικής Θεοσαλονίκης και ιδιαίτερα τον πρόεδρο κ. Αλέξανδρο Μπακατοέλο, τον γενικό διευθυντή κ. Γιώργο Παριοάκη και τον καλλιτεχνικό διευθυντή κ. Νίκο Αθηναίο,

το Διοικητικό Συμβούλιο του Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών & Μεταφορών κ. Αναοτάοιο Γερογιάννη, τον Αντιπρό
εδρο ΔΕΠΘΕ κ. Βαοίλη Γάκη και τον Σύμβουλο Επικοινωνίας Δήμου θεοοαλονίκης κ. Απόστολο Βεϊζαδέ.

Πρεσβεία της Γερμανίας οτην Ελλάδα και ιδιαίτερα τον Πρέσβη Dr. Karl Heinz Kuhna, Πρεσβεία της Αργεντινής στην Ελλάδα και ιδιαίτερα τον Επιτετραμμένο κ. Marcelo

Sebaste, Πρεσβεία του Μεξικού οτην Ελλάδα και ιδιαίτερα τον Πρέσβη κ. Augusto Cesar Leal και την κ. María Palomar, Πρεσβεία του Ιοραήλ οτην Ελλάδα και ιδιαίτερα
τον Πρέοβη κ. David Sasson και την κ. Αένα Λιάοκα, Ελληνική Πρεσβεία στο Μπουένος Άψες και ιδιαίτερα τοον κ. Σπύρο Βέργο, Ινστιτούτο Goethe Internationes
Αθηνών και ιδιαίτερα τον κ. Horst Deinwallner και την κ. Σοφία Μιχαηλίδου, Ινστιτούτο Goethe Internationes θεοοαλονίκης και ιδιαίτερα τη διευθύντρια κ. Dagmar

Junghaenel και την κ. Thuríd Ζαμπέτα.

Ζήνο Παναγιωτίδη, Σάκη Τσιτομενέα

R OS EB UD ,

Γιώργο Τζιώτζιο, Γιώργο Καραδήμα

O D EON,

Παντελή Μητρόπουλο, Ειρήνη Σουγανίδου, Κατερίνα Τριανταφυλλο-

πούλου, Γιώργο Αυκιαρδόπουλο, Τίνα ΣΙδέρη, Δημήτρη Κομίνη, Σόλι Μπερόχα, Εύη Ζαμουζάκη, Σταμάτη Περιβολαράκη ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ Α .Ε., θάνο Ρέβη, Νίκο Καλογεράκη
UIP, Ντόνο Καρατζόπουλο ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ-ΚΑΡΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Τάκη Βερέμη

A U D IO V IS U A L EN TERPRISES,

WARNER ROADSHOW, ΦΙΝΟΣ ΦΙΛΜ και ιδιαίτερα την κ. Τζέλα Φίνου. Τις εταιρείες:
τερα τον κ. Αγγελο Δημητριάδη,

KODAK

BACARDI

HELLAS

Πέγκυ Καρατζοπούλου

D E W A R 'S , PEPS IKO

PV C ,

Μαρίνα Κοκολοδημητράκη

ΗΒΗ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΑΝΤΑΛΗΣ Α .Ε. και ιδιαί

και ιδιαίτερα τον κ. Βαοίλη Κουγιουμτζόγλου, ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ και ιδιαίτερα τον κύριο Andrew Macmillan,

AIRLINES, και ιδιαίτερα τους κκ. Στέφανο Σαδόπουλο, Γεώργιο Μιτάκο και την κ. Ρούλα Σαλούτση,

FS PRO D U C T IO N

και ιδιαίτερα τον κ. Φόνη Συναδινό,

AEGEAN CRONUS

B GN N o rth

και ιδι

αίτερα την κυρία θεοπούλα Αρβανιτίδου, ALMA ATERMON και ιδιαίτερα τον κ. Ματθαίο Κυμπάρη,ΤΕίΜΑΚΟ και ιδιαίτερα τους κκ. Δημήτρη και Βαοίλη Κυριαζή, ΡΑΔΙΟ ΖS K Y , Ξενοδοχείο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΛΛΑΣ και ιδιαίτερα την κ. Αγνή Τοάρα για τη φιλοξενία της Fay Dunaway, LEX IC O N
ADVANCED ADVERTISING και ιδιαίτερα τον κ. Μιχάλη Φωτιάδη,

M AVA

& PA R T N ER S

και ιδιαίτερα τον κ. Γιάννη Μπαοιμπάγλη,

Α.Ε. και ιδιαίτερα τον κ. Αλέξανδρο Μανιατόπουλο. Ιδιαίτερα ευχαριστούμε τον κ. Νίκο Κεααανλή για

την αφίοα των «Νέων Οριζόντων». Η μεταφορά των ταινιών έγινε από τις εταιρείες G R EC A ,

DHL

και K A N G A

SERVICES.

και τις υπηρεσίες: Διεύθυνση Αστυνομίας Θεσσαλονίκης και ιδιαίτερα τον υποστράτηγο κ. Νικηφόρο Τξατξάκη, Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Αεροδρόμιο Μακεδονία) και

ιδιαίτερα τον Ιωάννη Κοναβάκη, Διεύθυνση Τροχαίας θεοοαλονίκης και ιδιαίτερα τον κ. Ιωάννη Μαρνά, Εθνική Τράπεζα Ελλάδος ΕΛΤΑ, Πυροσβεστική Υπηρεσία, OTE.

Για το αφιέρωμα οτον Σταύρο Τορνέ ευχαριστούμε τους: Σαρλότ βαν Γκέλντερ, Λάκη Παπαοτάθη, Τάκη Χατζόπουλο της εταιρείας παραγωγής Cinetic, Χρόνη θεοχάρη, Μόριο
Καραμάνη, Γιώργο Ζερβουλάκο, Φανή Σαρρή.
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PICTURES, BRITISH FILM INSTITUTE, FABER & FABER, HOLLYWOOD CLASSICS, LONDON FILM FESTIVAL, MtDONALD & RUTTER, STUDIO CANAL IMAGE UK, THE WORKS. UIP
INTERNATIONAL LONDON, OVERSEAS FILM GROUP/FIRST LOOK PICTURES, LOS ANGELES. FILMAKADEMIE BADEN W ÜRTTEMBERG, LUDWIGSBURG FESTIVAL DES FILMS DU
MONDE, IGLOOLIK ISUMA PRODUCTIONS MONTREAL. INTERCINEMA ART AGENCY, MOSCOW, BAVARIA FILM INTERNATIONAL. DIE FILMPHILARMONIE GMBH, TRANSIT FILM
GMBH MUNICH AMERICAN MOVIE CLASSICS, BEUADONA PRODUCTIONS DREAMCHAMBERS FILM, GOOD MACHINE INTERNATIONAL, KILLER FILMS, MANIFESTO FILMS NEW

YORK AD VTFAM, CELLULOID DREAMS. CINE SUD PROMOTION, FLACH PYRAMIDE INTERNATIONAL, GEMINI FILMS. MERCURE DISTRIBUTION, MK7. PATHE INTERNATIONAL.
POSITIF, PRESIDENT CLASSICS, QUINZAINE DES REALISATEURS, STUDIO CANAL IMAGE. TS PRODUCTIONS, YMC PRODUCTIONS, UNIFRANCE. WILD BUNCH. PARIS CZECH
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Η Ελλάδα του Πολιτισμού κινητοποιείται πλέον με

Η

εντυπωσιακές προοπτικές. Δεν είναι μόνον η παγ
κόσμια «πρεμιέρα» των Ολυμπιακών Αγώνων και

της Πολιτιστικής Ολυμπιάδας που, βέβαια, δημι
ουργούν ένα ικανό έναυσμα" είναι και η σύγκλιση
πολλαπλών δράσεων, που ενοποιούν τη χώρα ως

he cultural aspect of G reece is now in full g ear, and

T

the prospects are most impressive. It is not only the
world «premiere» of the O lym pic G am es and the
Cultural O lym pics which, of course, constitute a
considerable incentive. It is also the coming together
of multiple actions that unify the country as a State of

Επικράτεια Πολιτισμού, με τη διαχρονία ως την πιο σύγχρονη

Culture, with timelessness as its most contemporary expression.

έκφρασή της.

The International Thessaloniki Film Festival, one of G reece's

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, ένας από τους

most historic institutions, is about to be held for the 42n d time.

ιστορικούς μας θεσμούς, «σαλπάρει» για την 42η διοργάνωσή

Strong, from the aspect of legislature and

του, ισχυρό από άποψη θεσμών και υποδομής, ώριμο από την

mature, by virtue of the progress it has made over the years;

πολυετή ανοδική εξέλιξή του και πάντα νεανικό από την επέ

and alw ays youthful, thanks to the development and social

κταση των δράσεών του, από την ανάπτυξη και την κοινωνική

acceptance of G reek cinem a, to which the Festival contributes

αποδοχή του ελληνικού κινηματογράφου στην οποία συμβάλλει

to an exceptional degree, and thanks also to the continued

εξαιρετικά, και από τη συνεχή επέκταση της οπτικοακουστικής

expansion of audiovisual expression, especially among young

infrastructure;

έκφρασης, ιδιαίτερα στον κόσμο των νέων ανθρώπων. Διεθνές

people. The International Festival, the G reek Festival, the State

Φεστιβάλ, Ελληνικό Φεστιβάλ, Κρατικά Βραβεία Κινηματογρά

A w ard s: a glorious triptych, a great celebration.

φου: ένα λαμπρό τρίπτυχο, μια μεγάλη γιορτή.

But the Festival has been expanding creatively in all directions:

Αλλά το Φεστιβάλ διευρύνεται δημιουργικά προς όλες τις

it is presented in many other G reek cities; it organizes tributes

κατευθύνσεις:

and special events throughout the y e a r; it has established an

παρουσιάζεται

σε

πολλές άλλες

ελληνικές

πόλεις, οργανώνει αφιερώματα και εκδηλώσεις σε όλη τη διάρ

Educational Program which has alread y given us a Festival of

κεια του χρόνου, καθιερώνει ένα Εκπαιδευτικό Προγράμμα, που

films made by schoolchildren; and continues to seek new

ήδη μας χάρισε ένα ζωντανό Φεστιβάλ Μαθητικών Ταινιών,

avenues of artistic communication in cooperation with the arts,

αναζητεί νέους δρόμους καλλιτεχνικής επικοινωνίας με τη

computer science and new technologies. Thanks to the full

συνεργασία των τεχνών, με την πληροφορική και τις νέες τεχνο

support of the Ministry of Culture and the love of G reece's

λογίες. Χάρη στην αμέριστη στήριξη του ΥΠΠΟ και την αγάπη

citizens, the Festival contributes invaluably to the broadening

των πολιτών, συμβάλλει πολύτιμα στη διεύρυνση και στην εμβά

and deepening of our individual and collective culture. It is with

θυνση του ατομικού και του συλλογικού πολιτισμού μας. Με

great optimism that w e welcom e the 42nd

πολλή αισιοδοξία υποδεχόμαστε το 4 2 ο Φεστιβάλ και του ευ

wishing it even greater success.

Film Festival,

χόμαστε ακόμη μεγαλύτερη επιτυχία.

Ευάγγελος Βενιζέλος
Υπουργός Πολιτισμού
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Evangelos Venizelos
Minister of Culture

Τ

ο 42ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης,
όπως κάθε χρόνο, ξεκινάει το ταξίδι του το Νοέμ
βριο για δέκα μέρες, σε μια Θεσσαλονίκη γνώριμη
και φθινοπωρινή, αλλά ο' ένα εντελώς διαφορετικό
περιβάλλον. Ο διεθνής χαρακτήρας του Φεστιβάλ,
στις νέες συνθήκες που διαμορφώθηκαν μετά τα πρό

T

the 42nd International Thessaloniki Film Festival sets
out once again on its annual ten-day journey through
the familiar, autumnal city of Thessaloniki, but in an
entirely different atmosphere. Given the new condit
ions that have developed following the recent tragic
events that struck humanity, the international character

σφατα τραγικά γεγονότα που έπληξαν την ανθρωπότητα, απο

of the Festival takes on a new dimension and a different content.

κτά μια νέα διάσταση και άλλο περιεχόμενο. Αναπροσδιορίζε

At the same time, the meaning and the mission of art are

ται ταυτόχρονα το νόημα και η αποστολή της τέχνης, και ιδιαί

redefined, and especially those of the art of film, in a world

τερα της έβδομης τέχνης, σ' έναν κόσμο όπου τείνει να επικρα

where insecurity, restlessness and terror are becoming dominant.

τήσουν η ανασφάλεια, η ανησυχία και ο τρόμος.

Cinem a, with the global and international range of its

Ο κινηματογράφος, με την παγκόσμια και διεθνή εμβέλεια του

message, creates the well-founded hope that humanity will

μηνύματός του, δημιουργεί τη βάσιμη ελπίδα πως η ανθρωπότη

continue to dream, to imagine, to love and fall in love in the

τα θα συνεχίσει να ονειρεύεται, να φαντάζεται, ν' αγαπά και να

same w ay that it has for centuries.

ερωτεύεται με τον ίδιο τρόπο, όπως αιώνες τώρα.

O f course, the establishment of the Festival, its success and

Η καθιέρωση του Φεστιβάλ, η επιτυχία του και η αντοχή του

endurance in time do not depend only on the filmmakers, but

στο χρόνο δεν εξαρτώνται βέβαια μόνο από τους δημιουργούς,

also on those to whom their films are directed And Thessalo

αλλά και από τους αποδέκτες της καλλιτεχνικής δημιουργίας.

niki has proved that it offers an audience that is open to artistic

Και η Θεσσαλονίκη απέδειξε πως διαθέτει ένα κοινό με ξάστε

creation without prejudice or phobias. The Film Festival fits

ρη ματιά, που αποδέχεται την καλλιτεχνική δημιουργία δίχως

Thessaloniki «like a glove», being compatible with its historical,

προκαταλήψεις και φοβίες. Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου «πάει

cosmopolitan and contemporary

γάντι» στη Θεσσαλονίκη, ταιριάζει στο ιστορικό, κοσμοπολίτικο

together in this city takes on a different, special content, since

και σύγχρονο πρόσωπό της. Η συνάντηση των ανθρώπων σ'

Thessaloniki has a long tradition as a meeting point of people

αυτή την πόλη αποκτά ένα διαφορετικό και ξεχωριστό περιεχό

and civilizations, a fact that renders the city positively disposed

im age.

People getting

μενο, γιατί διαθέτει μακραίωνη παράδοση στη συνάντηση λαών

to all expressions and all quests.

και πολιτισμών, που την καθιστούν θετική σε όλες τις εκφράσεις

The opening up of the Festival across all the horizons of

και σε όλες τις αναζητήσεις.

cinematic expression and creation constitutes a pioneering

Το ξάνοιγμα του Φεστιβάλ ο' όλους τους ορίζοντες της κινη

quest, and, at the same time, a confirmation of its potential and

ματογραφικής έκφρασης και δημιουργίας αποτελεί μια πρωτο

its prospects. A prospect which is defined and marked by the

ποριακή αναζήτηση, αλλά, ταυτόχρονα, και μία βάσιμη επιβε

international dimension and the expressiveness of Greek films.

βαίωση των δυνατοτήτων και της προοπτικής του προοπτικής,
η οποία καθορίζεται και σηματοδοτείται από τη διεθνή διάστα
ση και την εκφραστικότητα της ελληνικής δημιουργίας.

Yorgos Paschalidis
Minister of Macedonia-Thrace

Γιώργος Πασχαλίδης
Υπουργός Μακεδονίας-θράκης
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ια 42η φορά η Θεσσαλονίκη ανοίγει τις πύλες της για να υπο

Γ

δεχθεί το Φεστιβάλ Κινηματογράφου. Αποτελεί κοινή διαπί
στωση, πλέον, ότι ο δεσμός αυτός, που μέσα στη διαδρομή
των χρόνων γνώρισε άλλοτε ημέρες δόξας και άλλοτε κάμψη,
βρίσκεται σε μία από τις πιο δημιουργικές περιόδους του. Ο
Δήμος Θεσσαλονίκης υπήρξε πάντοτε αρωγός των προσπα

θειών για τη διοργάνωση, αλλά και την εξέλιξη του Φεστιβάλ, από τις

or the 42nd time Thessaloniki will be opening its gates to

F

welcome the Film Festival. By now, it is common knowledge
that the institution of the Festival which, through the years,
has known both days of glory and periods of adveristy, is
now at its most creative. The Municipality of Thessaloniki has
alw ays supported the efforts towards both the organization

and the evolution of the Festival, from its very inception, either in the

πρώτες ημέρες της δημιουργίας του δεσμού, άλλοτε ως φιλόξενος οικο

role of warm host for the people connected to film or as a constant

δεσπότης των ανθρώπων που σχετίζονται με τον κινηματογράφο, και

supporter of the Festival on the international artistic scene.

άλλοτε ως συνεπής υηοστηρικτής του Φεστιβάλ στο διεθνές καλλιτεχνι

To refer to the Festival's contribution to G re e k cinem a would be

κό στερέωμα.

redundant. In addition to this, however, and thanks to the Festival,

Αποτελεί πλεονασμό το να αναφερθεί κανείς στη συνεισφορά του θε

Thessaloniki can now boast an important place on the map of world

σμού στην εθνική κινηματογραφία. Εκτός αυτής, όμως, σήμερα, η

cinem a. Distinguished figures from the w orld of film arrive at the

Θεσσαλονίκη, χάριν του Φεστιβάλ, κατέχει αξιοσημείωτη παρουσία

capital of M acedonia, lending prestige to the Festival and distinction

στο χάρτη της παγκόσμιας κινηματογραφίας. Διακεκριμένες προσωπι

to Thessaloniki as the Festival's host-city.

κότητες της Έβδομης Τέχνης καταφθάνουν στην πρωτεύουσα της Μα

But that which is of special interest is the response of Thessalonians to

κεδονίας, προσδίδοντας έτσι κύρος στο Φεστιβάλ και αίγλη στη Θ εσ

the Festival events; a response w hich has alw ays been extrem ely

σαλονίκη που φιλοξενεί τη διοργάνωση.

warm ,

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η ανταπόκριση των Θεσσαλονι-

reality and one of the main features of its cultural identity.

κέων στις εκδηλώσεις του θεσμού, η οποία πάντοτε υπήρξε ιδιαίτερα

With the sincere and heart-felt wish for success this year, I would like

θερμή, μετατρέποντας έτσι το Φεστιβάλ σε αναπόσπαστο τμήμα της

to express the belief that the 42nd International Thessaloniki Film

transforming the Festival into an indivisible part of the city's

ζωντανής πραγματικότητας της πόλης, σε βασικό χαρακτηριστικό της

Festival will constitute a point of reference and communication among

πολιτιστικής ταυτότητάς της.

the people of Film and, at the same time, that it will send a message

Με την ειλικρινή κι εγκάρδια ευχή για επιτυχία στη φετινή διοργάνωση,

to film m akers w o rld w id e , that: the cin em atic lan g u age of w orld

εκφράζω την πεποίθηση ότι το 42ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσα

understanding has a home which is burning with art and creativity,

λονίκης θα αποτελέσει σημείο αναφοράς και επικοινωνίας των ανθρώ

and that is: Thessaloniki.

πων της Έβδομης Τέχνης και, παράλληλα, Θα αποστείλει ένα μήνυμα
στους ανά την οικουμένη δημιουργούς της, ότι: η κινηματογραφική
γλώσσα της παγκόσμιας αλληλοκατανόησης έχει μια φλέγουσα για τέ
χνη και δημιουργία έδρα: τη Θεσσαλονίκη.

Βασίλης Παπαγεωργόπουλος
Δήμαρχος Θεσσαλονίκης
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Vassilios Papageorgopoulos
Mayor of Thessaloniki
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Τ

ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, στα
δέκα χρόνια λειτουργίας με τη νέα, διεθνοποιημένη
μορφή του, δικαίωσε τους εμηνευστές αυτής της
μετεξέλιξης. Η πόλη ήταν για πολλά χρόνια ο χώρος
όπου ο ελληνικός κινηματογράφος και ειδικότερα οι
πιο προωθημένες πλευρές του συναντούσαν το

T

he Thessaloniki Film Festival, in the ten years since it
became international, has certainly justified those
that envisioned that development. For many years,
the city had been the place where Greek cinema,
and especially its progressive aspects, was first
presented before an audience

The strict and just

πρώτο κοινό τους. Η αυστηρή και δίκαιη γνώμη αυτού του κοι

opinion of this audience steeled the courage, determination,

νού ενίοχυε το κουράγιο, το πείσμα και το όνειρο για έναν δια

and the dream necessary for a different cinema Thessaloniki

φορετικό κινηματογράφο. Η Θεσσαλονίκη ήταν ο πρώτος και ο

was the first and most crucial stop for all Greek filmmakers. This

κρισιμότερος σταθμός για όλους τους δημιουργούς της ελληνι

is where we all beganl

κής κινηματογραφίας. Από εδώ ξεκινήσαμε όλοιΙ

The International Competition section extended this hospitality

Το διεθνές διαγωνιστικό τμήμα προεξέτεινε αυτή τη φιλοξενία σε

to young directors, bringing to Thessaloniki their first or second

νέους δημιουργούς, που φέρνουν στη Θεσσαλονίκη πρώτες και

film. As in the old days, with filmmakers of my generation,

δεύτερες ταινίες. Όπως παλαιότερα για τους κινηματογραφιστές

today the Festival is still the starting point that will determine the

της γενιάς μου, έτσι και σήμερα, για νέες φωνές απ' όλο τον

future course of new voices from all over the world. In the past

κόσμο, το Φεστιβάλ είναι η αφετηρία που θα κρίνει την παραπέ

ten years, filmmakers who were literally discovered in Thessa

ρα πορεία τους. Στα δέκα χρόνια, πολλοί δημιουργοί που ανα

loniki went on to garner international acclaim.

καλύφθηκαν κυριολεκτικά στη Θεσσαλονίκη, κατέκτησαν στη

W hat moves and thrills me personally is the presence of so

συνέχεια την παγκόσμια αναγνώριση.

many filmgoers, especially young people, filling the darkened

Αυτό που με συγκινεί και με ενθουσιάζει, είναι η παρουσία

theaters. I believe that it is through them that the Festival

τόσων θεατών, ιδιαίτερα νέων ανθρώπων, στις σκοτεινές αίθου

realizes its goals and justifies the existence of that other,

σες. Θεωρώ πως σ' αυτούς και μ' αυτούς το Φεστιβάλ εκπλη

different kind of cinema: the cinema of thought, discourse, and

ρώνει τους στόχους του και δικαιώνει τη σημασία ύπαρξης του

essence.

άλλου, διαφορετικού κινηματογράφου: της σκέψης, του προβλη
ματισμού και της ουσίας.

Θόδωρος Αγγελόπουλος
Πρόεδρος
Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

Theo Angelopoulos
President
International Thessaloniki Film Festival

Δ

έκα χρόνια τώρα, όταν τα φώτα του Φεστιβάλ

παρουσίας, που βελτιώνουν το γενικό πρόσωπο της ελληνόφω

Θεσσαλονίκης σβήνουν, επανέρχεται η ίδια αγω

νης κινηματογραφίας. Για το λόγο αυτόν, αποφασίσαμε να

νία: Π ο ύ π ά ει ο κ ιν η μ α τ ο γ ρ ά φ ο ς ; Λίγο μετά αρχί

οργανώσουμε συστηματικά, πρώτη φορά, μια ειδική υπηρεσία

ζουν τα ταξίδια σ' όλες τις γωνιές του κόσμου, και

που θα προωθεί καλύτερα και αποτελεσματικότερα τήν ελληνι

οι απαντήσεις που ιχνηλατούνται, είναι πολλές,

κή ταινία σε ξένους αγοραστές και διανομείς,

ποικίλες και τις περισσότερες φορές αντιφατικές

νους του Φεστιβάλ.

μεταξύ τους- ποτέ αυτό το ερώτημα δεν έχει μία, μοναδική και

προσκεκλημέ

Οι «Νέοι Ορίζοντες», το παράλληλο πρόγραμμα του Φεστιβάλ

τελεσίδικη εκδοχή.

που επιμελείται όλα αυτά τα χρόνια ο Δημήτρης Εϊηίδης, περι

Είναι γεγονός ότι, στη διάρκεια της περασμένης δεκαετίας, το

λαμβάνουν σημαντικές ταινίες, μια αντιπροσωπευτική και πλού

κινηματογραφικό φαινόμενο γνώρισε τουλάχιστον δύο μεγάλες

σια επιλογή από την παγκόσμια ανεξάρτητη παραγωγή. Σ' αυτό

αλλαγές: την ψηφιακή επανάσταση, που επηρέασε όλα σχεδόν

το πρόγραμμα εντάσσονται και δύο αφιερώματα: στον Νέο Γαλ

τα επίπεδα της κινηματογραφικής δημιουργίας, και την παγ

λικό και τον Νέο Γερμανικό κινηματογράφο.

κόσμια επικράτηση του mainstream κινηματογράφου, της χολι-

Στη φετινή εκδήλωση, ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει η

γουντιανής βιομηχανίας παραγωγής διασκέδασης. Με την

συμμετοχή Βαλκάνιων κινηματογραφιστών. Και στο διαγωνιστι-

πρώτη, όλα τα στάδια της διαδικασίας μιας ταινίας διευκολύν-

κό τμήμα, αλλά και στο πρόγραμμα «Ματιές στα Βαλκάνια», τα

8ηκαν θεαματικά, με αποτέλεσμα, οι τεχνολογικές εξελίξεις

κινηματογραφικά δείγματα των γειτόνων δείχνουν σπάνια πολυ

στην εικόνα και τον ήχο -σ ε συνδυασμό με τη ραγδαία εξά-

μορφία και ωριμότητα.

πλωση των πολυαιθουσών- να ενισχύσουν την εμπορική εκμε

Και παλαιότερα το Φεστιβάλ είχε δώσει προσοχή σε τάσεις που

τάλλευση του κινηματογραφικού προϊόντος. Έτσι υποχώρησε

αναδεικνύονται σε παραγνωρισμένες εθνικές κινηματογραφίες

σημαντικά η δημιουργική πλευρά του κινηματογράφου και ενι-

άλλων χωρών, όπως η Ρωσία και π Πορτογαλία. Φέτος, οργα

σχύθηκε η μαζική, ψυχαγωγική εκδοχή του.

νώνουμε ένα αφιέρωμα στον «Ν έο Κινηματογράφο της Αργε

Ό μω ς, είναι ανάγκη να επισημάνουμε εδώ ότι, μετά τα γεγονό

ντινής»: ένα φαινόμενο το οποίο μόλις αναδύεται διεθνώς και

τα της 1 1ης Σεπτεμβρίου, αρχίζει να επικρατεί η ιδέα ότι, επιτέ

του οποίου συγκροτήσαμε την πληρέστερη παρουσίαση.

λους, ο κινηματογράφος πρέπει να γίνει πιο ανθρωποκεντρικός,

Το Φεστιβάλ τιμάει επίσης έναν παγκόσμια αναγνωρισμένο

να σκύψει πάνω στο μικρό, ανθρώπινο τοπίο, να επιστρέψει στην

δημιουργό, τον Βρετανό Τζον Μπούρμαν, σπουδαίο ανανεωτή

ιδέα ότι το πρώτο υλικό κάθε τέχνης (αλλά πιο πολύ, ίσως, της

των κινηματογραφικών ειδών, που έδωσε στην περιπλάνηση και

κινηματογραφικής) είναι η ανθρώπινη περιπέτεια κι όχι τόσο η

τα εξωτικά ταξίδια τη διάσταση της υπαρξιακής αναζήτησης. Ο

εικονογραφημένη υστερική υπεκφυγή απ' αυτή την περιπέτεια.

Μπούρμαν είναι και Πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής του διε

Μέσα σ' αυτές τις δύσκολες συνθήκες, το Διεθνές Φεστιβάλ

θνούς διαγωνιστικού τμήματος.

Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης προσπάθησε και προσπαθεί να

Γ ια τον Σταύρο Τορνέ, τον ποιητή του Ελληνικού Κινηματογρά

ανιχνεύσει προτάσεις, προθέσεις και επιτεύγματα που καθορί

φου, ήρθε η ώρα της επανεκτίμησης του έργου του, ενώ θα

ζουν το πρόσωπο του σύγχρονου και δημιουργικού κινηματο

τιμηθεί και ο Ντίνος Δημόπουλος, ένας ευγενής του λαϊκού

γράφου, παγκοσμίως. Επιλέγονται πρώτες και δεύτερες ταινίες

σινεμά.

νέων -κατά κανόνα- κινηματογραφιστών. Δεν είναι μόνο ο ανέ

Στο Μέγαρο Μουσικής θα προβληθεί η νέα, ανανεωμένη και ολο

φικτος ανταγωνισμός με τα μεγάλα, θεσμικό Φεστιβάλ, όπως οι

κληρωμένη

Κάννες, το Βερολίνο ή η Βενετία που μας υποχρέωσαν σ' αυτή

M e tro p o lis , με τη συνοδεία πρωτότυπης μουσικής. Θα υπάρ

κόπια της

μυθικής ταινίας του

Φριτς Λανγκ

τη στρατηγική επιλογή. Είναι η ανάγκη , σε μια περίοδο όπου το

χουν επίσης και τρεις εκθέσεις: αφισών, των προπολεμικών γερ

μέλλον του δημιουργικού κινηματογράφου συσκοτίζεται όλο και

μανικών στούντιο της UFA- ζωγραφικής, του

πιο πολύ, να βρούμε, να φιλοξενήσουμε και ν' αναδείξουμε τις

κσι·

νέες δυνάμεις της κινηματογραφικής τέχνης. Μην ξεχνάμε ότι,

Σάτσμπεργκ, ενώ μια σειρά ειδικές προβολές περιλαμβάνουν

στα δέκα χρόνια λειτουργίας του, το διεθνές διαγωνιστικό

τις τελευταίες ταινίες των «μετρ» του σύγχρονου κινηματογρα

τμήμα υπήρξε η καθοριστική αφετηρία για πολλούς νέους δημι

φικού πολιτισμού: Μανοέλ ντε Ο λιβέιρα , Ντέιβιντ Λιντς, Σοέι

και φωτογραφίας, του αμερικανού

Γέρζι Σκολιμόφσκηνοθέτη

Τζέρι

ουργούς του κινηματογράφου, που στη συνέχεια κέρδισαν την

Ιμαμούρα, Χου Χσιάο Χσιέν, Ζακ Ριβέτ κ.ά.

παγκόσμια αναγνώριση. Άλλωστε, και η Μόστρα της Βενετίας

Πιστεύουμε ότι το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

διαπίστωσε αυτή την ανάγκη κι εγκαινίασε ένα νέο διαγωνιστι-

έχει κατακτήσει, αυτά τα δέκα χρόνια της λειτουργίας του, την

κό τμήμα με πρώτες ταινίες.

αποδοχή του κοινού της πόλης κι έχει ανανεώσει το ενδιαφέρον

Φέτος, στο 42ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου, κεντρική παράμε

για τον κινηματογράφο.

τρος των επιλογών του διεθνούς διαγωνιστικού τμήματος είναι

Ευρώπη και τα Βαλκάνια, ως ένας χώρος συνάντησης, αντιπα

οι μορφές του ρατσισμού και του κοινωνικού αποκλεισμού,

ράθεσης και διαλόγου νέων κινηματογραφιστών. Φιλοδοξούμε

Καθιερώθηκε, επίσης, ειδικά στην

αλλά και οι απόπειρες φυλετικής και κοινωνικής προσέγγισης

και οραματιζόμαστε να διευρυνθεί η συμμετοχή σ' αυτή τη γιορ

που διαπερνούν όλα τα μήκη και τα πλάτη του πλανήτη. Κάποι

τή του κινηματογράφου, κι ο Νοέμβριος να είναι ένα μόνιμο

ες από τις ταινίες που θα διαγωνιστούν για τον Χρυσό Αλέξαν

ραντεβού για ανθρώπους απ' όλη την Ελλάδα που αγαπούν,

δρο, προσεγγίζουν το θέμα τους με δραματική ένταση, κι άλλες

ενδιαφέρονται και αγωνιούν για τον κινηματογραφικό πολιτισμό.

με χιούμορ και ανάλαφρη, αποατασιοποιημένη διάθεση.
Η ελληνική παραγωγή δείχνει ποσοτικά και ποιοτικά ανεβασμένη. Και απο την Κύπρο έρχονται μηνύματα μιας νέας, δυναμικής
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Μιχάλης Δημόπουλος
Διευθυντής του Φεστιβάλ

For the past ten years, at the Thessalo
niki Film Festival, each time the lights

towards racial and social rapprochement, that are taking place

go dow n, the same agonizing
question returns: W here is cinema

for the Golden Alexander approach their subject with dramatic

going? Shortly afterwards, we begin
our journey to distant corners of the
Earth, and the answers we trace are

keeping a certain distance.
The Greek productions seem to have increased in quantity and
improved in quality. Signs of a new, dynamic presence that

many and varied, and often contrad
ictory; this question has never had

improves the general Image of Greek-language films are also
evident in films hailing from Cyprus. For this reason, we have

one single, ultimate version.
It is a fact that, during the past decade,
the phenomenon of cinema underwent at least two major

decided to organize, for the first time, a special service for the

changes: the digital revolution, which influenced almost all

as guests of the Festival.
«New Horizons», the Festival's parallel program, which has

levels of cinematic creation, and the global prevalence of main
stream cinema, i.e. Hollywood's entertainment production in
dustry. By virtue of the former, all the stages of making a film
were incredibly facilitated, the result being that technological
developments in image and sound, in conjunction with the
rapid spread of multiplexes, enhanced the commercial
exploitation of the film product. In this w ay, the creative aspect
of cinema receded significantly, while its mass entertainment
aspect has been emphasized.
Some people face this agonizing -and existential, as regards
the future of cinematic art- question face-on and with great
bravery. They try to renew the thematic content of cinema, and
promote its aesthetic function. Others hide behind the fixed and
frozen conquests of past eras. Cinema appears to be an art that
sometimes seeks to redefine the meaning and essence of
innovation, in an age where such a quest seems to be in vain,
while other times it seems to no longer aspire to dominate over

all over the planet. Some of the films which will be competing
tension, while others do so humorously and light-heartedly,

better and more efficient promotion of Greek films among
foreign buyers and distributors who will be visiting Thessaloniki

been curated all these years by Dimitri Eipides, include im
portant films, a representative and rich selection from world in
dependent production. Included in this program are two
tributes to N ew French and N ew German cinema.
O f special interest in this year's events is the participation of
Balkan filmmakers. Both in the International Competition
section and the «Balkan Review», the films of our neighbors
display a rare variety and maturity.
In the past, the Festival has often focused on trends which have
emerged in countries whose film production is not that
accessible, such as Russia and Portugal. This year, we have
organized a tribute to «New Argentinean Cinema«, a cinematic
phenomenon that is only just emerging on the International scene
and of which we have compiled a comprehensive presentation.
The Festival will also be honoring Britain's John Boorman, a
filmmaker who is known worldwide; an important director who

new orientations, but instead limits itself to recycling its material.
However, it is necessary at this point to draw attention to the
fact that, following the events of September 1 1, there is an

ha renewed established cinematic genres and who has given
peregrination and exotic travels the dimension of an existential
quest. John Boorman will also act as President of the Inter

ever-growing feeling that cinem a should become more
anthropocentric; that it should focus on the smaller, human

national Jury.
For Stavros Tornes, the poet of Greek Cinema, the time has

landscape; and return to the idea that the raw material of every
art (and, perhaps, even more so in the case of cinematic art),
is the human adventure, and not so much the illustrated,

come to re-evaluate his oeuvre, while the Festival will also be
honoring Dinos Dimopoulos, a nobleman of popular cinema.
A new, restored copy of Fritz Lang's mythical film Metropolis

hysterical evasion of this adventure.
Under these difficult conditions, the Thessaloniki International
Film Festival has tried and continues to try to trace proposals,
intentions and achievements that define the profile of
contemporary and creative cinema worldwide. Our selection
consists of first and second features by mostly young film
makers. It was not only the non-viable competition with large,
established festivals, such as Cannes, Berlin or Venice that has
imposed this strategic choice; rather it is the need, at a time
when the future of creative cinema is becoming increasingly
dark, to find, to host and to promote the new forces of
cinematic art. Let us not forget that, during the ten years since
its establishment, the Festival's international competition section
has constituted a definitive starting point for many young
filmmakers, who went on to win international acclaim. Besides,
even the Venice Mostra acknowledged this need and
inaugurated a new competition section for first films.
This year, at the 42nd Film Festival, a central parameter of the
international competition selection are the different forms of
rocism and social exclusion, as well as the various attempts

will be screened at the Music Hall, accompanied by the a new
musical score. Three exhibitions will also be held: an exhibition
of film posters from pre-War Germ any's UFA Film Studios; a
painting exhibition by the Polish filmmaker Jerzy Skolimowski;
and an exhibition of photographs by the American director
Jerry Schatzberg, while a series of special screenings will
include the most recent films by contemporary masters, such as
Manoel de O liveira, David Lynch, Shoei Imamura, Hou Hsiao
Hsien, Jacques Rivette et al.
W e believe that, during the past ten years, the Thessaloniki
International Film Festival has won the approval of the city's
audiences, renewing their interest in cinema. Moreover, the
Festival has established itself, especially in Europe and the
Balkans, as a meeting point and a forum for young filmmakers
Our aspiration and vision is for the participation in this
celebration of film to become even wider and for November to
become a fixed date each year for people all over Greece who
love, care about and are concerned for cinematic culture

Michel Demopoulos
Director of the Festival
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ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Τζβν Μπούρμαν
John Boorman

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
president

Σκηνοθέτης / Film Director
Έποομ, Μ. Βρετανία, 1933. Ξεκίνησε την καριέρα του ως δημοσιογράφος και μοντέρ οτην τηλεόραση. Από το 1965 έως σήμερα, έχει γυρίσει δεκα
τέσσερις μεγάλου μήκους ταινίες, πειραματιζόμενος αδιάκοπα μ£ τα σημαντικότερα κινηματογραφικά Είδη, θεωρείται από τους σημαντικότερους
Ευρωπαίους δημιουργούς. Η ταινία του 0 Στρατηγό/; έλαβε το βραβείο καλύτερης σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ Καννών 1998.
Epsom, UK, 1933. He began his career as an editor in television, while at the same time working as a journalist. From 1956 to the present, from
the modernist musical Catch Us If You Can to the spy adventure The Tailor of Panama, he has made fourteen feature films. Working between Europe
and the US, he has experimented ceaselessly with all film genres, while, from Deliverance (1972) onwards, he has produced his films himself.
Considered one of Europe's leading directors, his film The General won the Award for Best Direction at the 1998 Cannes Film Festival.

Εντουάρντο Αντίν (Κιντίν)
Eduardo Antin (Q uintín)
Κριτικός και θεωρητικός του κινηματογράφου / Film Critic and Theorist
Μπουένος Αιρες 1951. Σπούδασε μαθηματικά και εργάστηκε ως καθηγητής μαθηματικών, αλλά και ως διαιτητής ποδοσφαίρου - δύο μόνο από τις
πολλές δουλειές που έκανε μέχρι να ασχοληθεί αποκλειστικά με την κριτική. Το 1991 εκδίδει το μηνιαίο κινηματογραφικό περιοδικ'π «ΕΙ
Amante/Ciné», ένα από τα πιο σημαντικά κινηματογραφικά περιοδικά της Λατινικής Αμερικής σήμερα. Διευθυντής του Φεστιβάλ Ανεξάρτητου Κινη
ματογράφου του Μπουένος Αψες.
Buenos Aires, 1951. He studied mathematics and worked as a math teacher as well as a football referee - only two of the many different jobs he
did before becoming a film critic. In 1991 he co-founded «El Amante/Ciné», a film monthly which has become one of the most enduring magazines
of its type in Latin America. He is the Director of the Buenos Aires Independent Film Festival.

Γιάννης Κ ό κ κ ο ς
Y an n is K o kko s
Σκηνοθέτης θεάτρου, σκηνογράφος ενδυματολόγος / Stage Director, set and costume designer
Αθήνα, 1944. Από το 1963 ζει στο Παρίσι, όπου σπούδασε σκηνογραφία. Συνεργάστηκε επί σειρά ετών με το σκηνοθέτη Antoine Vitez. To 1987 σκηνοθέτη
σε το πρώτο του έργο, και έκτοτε, ως σκηνοθέτης-σκηνογράφος ανεβάζει θεατρικά έργα, όπερες και διαφόρων ειδών παραστάσεις. Το 1998, έλαβε το βρα
βείο Laurence Olivier καλύτερου λυρικού θεάματος για το έργο Η (πκίκαα του Τίτου, του οποίου υπήρξε σκηνοθέτης σκηνογράφος και ενδυματολόγος.
Athens, 1944. Since 1963 he has lived in Paris, where he studied set designing. He has designed the sets and costumes for a great number of stage
and opera productions, and worked for many years with the director Antoine Vitez. In 1987 he directed his first play and, since then, as a stage
director/set designer, he has alternated between the theater, opera, and other kinds of shows. In 1998, he received the Laurence Olivier Award
for Best Lyrical Spectacle for the staging of La Clémence de Tilus, as director and set and costumes designer.

Πάβχλ Παβλικόφσκι
P avel P aw lik o w ski
Σκηνοθέτης / Film Director
Βαρσοβία, 1957. Διακεκριμένος σκηνοθέτης ντοκιμαντέρ. Η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία, The Stringer ( 1997), προβλήθηκε στο Φεστιβάλ Καν
νών, ενώ η δεύτερη, Το τώυταίο καταφύγιο (2000), κέρδισε πολλά βραβεία, μεταξύ των οποίων το BAFTA καλύτερης ταινίας καθώς και τον Χρυσό
Αλέξανδρο, τα βραβεία καλύτερου ηθοποιού και καλύτερης ηθοποιού, και το βραβείο FIPRESCI οτο Φεστιβάλ θεοοαλονίκης 2000.
Warsaw, 1957. A distinguished documentary filmmaker, his filmography includes the award-winning Dostoevsky's Travels and From Moscow to
Pietushki. His first feature film, The Stringer (1997), was screened at the Cannes Film Festival, while his second, The Last Resort (2000), won
numerous awards, among which the BAFTA Film Award, as well as the Golden Alexander, the Best Actor and Best Actress Award, and the FIPRESCI
Award at the Thessaloniki International Film Festival 2000.
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INTERNATIONAL COMPETITION JURY
Α να Χοφ ρχνοβιτς
A n a S o lre n o v ic
Ηθοποιός / Actress
Βιλιγράόι. Apxiot να (ργόζεται στη Γιουγκοσλαβία ως ηθοποιός στο θέατρο, στον κινηματογράφο και στην τηλεόραση (νώ, από το 1999, (α και
ιργό(ποι στο Λονδίνο. Ως τραγουδίστρια ίχιι συνϊργαστιί μι κορυφαίους μουσικούς της τ(α( και μ< μεγάλους γιουγκοολόβους συνθέτες μου
σικής για κινηματογράφο. Η φιλμογραφία της πιριλομβόνο τοινίις των Purisa Ojordjevic, Goran Paskaljevic και Ljubisa Samordzic.
Belgrode. She studied at the AcademY of Dramatic Arts in Belgrade. In 1992, she began working in Yugoslavia os a professional actress in the
theater, film and television. Since 1999 she has been living and working in London. As o singer she has collaborated with leoding jazz musicians
and with some of the best composers of film music in Yugoslavia. Her filmography includes films by Purisa Djordjevic, Goran Paskaljevic and
Ljubisa Samordzic.

Νουρί Μπιλγκ< Τζχϊλάν
Nuri B ilg e C e y la n
Σκηνοθέτης / Film Director
Κωνσταντινούπολη, 19S9. Η πρώτη του μικρού μήκους ταινία, Κοια, διαγωνίστηκε στις Κόννις το 1995, (νώ η πρώτη του μεγάλου μήκους
ταινία, Το χωριό (1998), κέρδισε το βραβζίο Καλιγκάρι στο Φ(στιβάλ του Βίρολίνου. Ακολούθησε η ταινία του Μαγιάτικο ούννι^α[2000), που
ήταν υποψήφια γιο τη Χρυσή Αρκτο στο Φεοτιβάλ του Βίρολίνου, και κέρδιοι το βραβ(ίο FIPRESCI των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου,
καθώς και πολλά βραβεία και διακρίσεις or διεθνή φεστιβάλ.
Istanbul, 1959. His first short film, Kozo, was a competition entry at Cannes, in 1995, while his first feature film, Kosabo (1998), won the
Calighari Award at the Berlin Film Festival. His feature film May Clouds [2000), which was nominated for the Golden Bear Aword at the Berlin
Film Festival, won the FIPRESCI Award at the European Film Awards, as well as numerous awards and distinctions at international film festivals.

Χώτη Τριαντάφ υλλου
Soti T ria n ta fy llo u
Συγγραφέας δημοσιογράφος, μεταφράστρια, κριτικός κινηματογράφου / Writer, journalist, translator, film critic
Αθήνα, 1957. Σπούδασε φαρμακευτική στη Φυσικομαθηματική Αθηνών, κινηματογράφο και Ιστορία οτο Παρίσι. Ιστορία των αμερικανικών
πολτών στη Νέα Υόρκη και γαλλική φιλολογία οτο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μετοφρά(ει απο τέσσερις γλώσσες και εργάζεται επίσης ως reader
Athens, 1957. She studied pharmaceutics at the Physics and Mathematics School of Athens, film in Paris, history of American cities in New York,
ond French literature at Athens University. She translates from four different languoges, and also works os a reader

Κριτική Επιτροπή της FIPRESCI / FIPRESCI Jury
David Robinson (UK), President / Ντειβιντ Ρομπινοον (Μ. Βρετανία), Πρόεδρος
Claude Baigneres (France) / ΚΧοντ Μηενιέρ (Γάλλιο)
Irina Cotohm (Romania) / Ιρινα Κοροιουι (Ρουμανία)
Eva Novrup RedvaM (Denmark) / Eua Νοβρουη Ρέντβαλ (Δανία)
Costas Terzis (Greece) / Κώοτος Τερζής (Ελλάδα)
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E U R IM A C E S
Council of Europe M
Μ

Eurimages και Θ{οοαλονίκη:
Ένα κοινό πάθος
για τον ευρωπαϊκό κινηματογράφο

Μ

ε μεγάλη μου χαρά βλέπω ότι το 4 2 ο Φεστιβάλ Κινη
ματογράφου Θεσσαλονίκης, ένα από τα πιο σημαντι
κά της Ευρώπης, υπογραμμίζει τον διεθνή του χαρα

MC.Qnse\\
M Conseil de
( l'Europe

Eurimages and Thessaloniki:
Sharing a Passion
for European Cinema
am delighted to see that the 42nd Thessaloniki Film Festival,

I

one of the most im p ortant in E u ro p e , is u n d erlin in g its
in te rn a tio n a l ch a ra cte r by presenting quite a number of

μόνον της ζωής του ταξείδιον, Το τάμα, Ο 7ος ήλιος του έρω

European co-productions supported by Eurimages [The Only
Journey o f His Life, W ord o f Honour, The 7th Sun o f Love, Anna's
Summer, The Piano Teacher).

τα, Το καλοκαίρι της Άννας, Η δασκάλα του πιάνου).

Since it w as set up, Eurimages has supported the co-production of

κτήρα παρουσιάζοντας σημαντικό αριθμό ευρωπαϊ

κών συμπαραγωγών, που υποστηρίζονται από το Eurimages (7b

Από την καθιέρωσή του το Eurimages έχει υποστηρίξει τη συμ

more than 7 0 0 full-length feature film s and d o cu m en taries,

παραγωγή περισσότερων από 7 0 0 ταινιών μεγάλου μήκους και

among which a lot of them have been selected and recognised in

ντοκιμαντέρ, από τα οποία πολλά έχουν επιλεχθεί και αναγνωρι

prestigious International Festivals.

στεί σε σημαντικά διεθνή φεστιβάλ.

The rules and conditions under which assistance is aw arded were

Οι κανόνες και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η υποστήρι

recently changed to reflect developments in film m aking in the

ξη του Eurimages, πρόσφατα άλλαξαν, ώστε να αντανακλούν τις

m em ber-States and to respond better to the needs of those

εξελίξεις στις κινηματογραφίες των χωρών-μελών και να ανταπο-

working in the industry.

κρίνονται καλύτερα στις ανάγκες αυτών που εργάζονται στη βιο

On behalf of Eurimages, I would like to thank all the organisers of

μηχανία του κινηματογράφου.

the Thessaloniki Film Festival for their support and express the

Εκ μέρους του Eurim ages, θέλω να ευχαριστήσω όλους τους

hope that their efforts to foster European cinema will be crowned

διοργανωτές του Φεστιβάλ Θ εσσαλονίκης για την υποστήριξή

with the success they deserve.

τους, και εκφράζω την ελπίδα ότι οι προσπάθειές τους να υποθάλψουν τον ευρωπαϊκό κινηματογράφο θα στεφθούν με την επι
τυχία που τους αξίζει.

Gianni Massaro
President of EURIMAGES

Gianni Massaro
Πρόεδρος του EURIMAGES
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Οι ταινίες που υποστηρίζονται από το Ευπιτ^βε
και θα παρουσιαστούν στο Φεστιβάλ:

Films supported by Eurimages
to be screened at the Festival:

Το μόνον της ζωής του ταξείδιον,

The Only Journey o f His Life,

Το τάμα,

W ord o f Honour,

Ο 7 ος ήλιος του έρωτα,

The 7th Sun o f Love,

Το καλοκαίρι της Άννας,

Anna's Summer,

11 δασκάλα του πιάνου

The Piano Teache

Επιλογή προγράμματος: Μ ιχ ά λ η ς Δ η μ ό η ο υ λ ο ς
Program Selection: Michel Demopoulos
Συντονισμός: Αλέξης Γρίβας
Coordination Alexis Grivas

I

ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ / Yugoslavia 2001

Apsolutnih sto

►

Σριντάν Γκολούμποβιτς
Γεννήθηκε στο Βελιγράδι, το 1972, και ανήκει στη νεότερη
γενιά των γιουγκοσλάβων σκηνοθετών. Η πρώτη του μικρού
μήκους ταινία,

Three,

προβλήθηκε σ ε πολλά διεθνή φεστιβάλ

και κέρδισε διάφορα βραβεία. Επίσης, σκηνοθέτησε το τρίτο
μέρος της συλλογικής ταινίας

Package,

μια από τις

μεγαλύτερες επιτυχίες το 1995 στη Γιουγκοσλαβία.
Έ χ ε ι γυρίσει βιντεοκλίπ και διαφημιστικά σποτ.
0

Κινούμενοι; στόχος είναι η πρώτη του

μεγάλου μήκους

ταινία.

Σκηνοθεσία / Direction: Srdan Golubovic. Σενάριο / Screenplay: Djordje Milosavljevic, Srdan Golubovic,

Srdan Golubovic

Blljana Maklsc. Φωτογραφίο / Cinematography: Aleksandar lllc. Μοντάζ / Editing: Stevan Marie. Ηχος /

He w as born in Belgrade, in 1972, and belongs to the younger
generation of Yugoslav film m akers.

Three,

his first short film,

Sound: Igor Perovic. Σκηνικά / Sets: Goran Joksimovic. Κοστούμια / Costumes: Ljiljana Petrovic. Μουσι

participated in numerous international festivals, obtaining

κή / Music: Andrej Acin. Ηθοποιοί / Cast: Vuk Kostic, Srdjan Todorovic, Paulina Manov, Sasa Ali, Bogdan

various prizes. He also directed the third part of the collective

Dlklic. Παραγωγοί / Producers: Ana Stanic, Srdan Golubovic. Παραγωγή / Production: Film House Bas

work

Package, which

w as a big su c ce s s in 1995 in

Yugoslavia. He has directed m usic videos and com m ercials.

Cellk. Παγκόσμια Εκμετάλλευση / World Sales: Film House Bas Celik, Tadeusa Koscuska 56, Belgrade

Absolute Hundred is

1 0 0 0 0 , Yugoslavia, τηλ. / tel.-fax: + 3 8 1 11 6 22 8 33 , e-m ail: bascellk@ eunet.yu 35m m Έγχρωμο /

his first feature film.

Colour 97'
ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ / FILMOGRAPHY
2001 Absolutnih sto

ΚΙΝΟΥΜ ΕΝΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

ABSOLUTE HUNDRED

Ο 19χρονος Σάσα Γκόρντιτς είναι πρωταθλητής σκοποβολής εφήβων τής

Sasha Gordie Is the 19-year-old Junior Marksmanship Champion of Yugoslavia.

Γιουγκοσλαβίας. Ίνδαλμά του είναι ο μεγάλος του αδελφός, Ιγκόρ, ο οποίος,

His hero is his older brother, Igor. In his youth, Igor rose to the title of World

παλιότερα, είχε κατακτήσει τον τίτλο του παγκόσμιου πρωταθλητή. Ωστόσο, η

Marksmanship Champion. However, his experience in the w ar in Croatia and

εμπειρία του Ιγκόρ στον πόλεμο στην Κροατία και στη Βοσνία τον έχει ση

Bosnia has left him scarred. Returning home, Igor fell victim to his form er

μαδέψει βαθιά. Γυρνώντας απ’ τον πόλεμο, ο Ιγκόρ έπεσε στα νύχια τού πρώην

friend, Neske, an affluent drug dealer. Igor is now a desperate heroin addict,

φίλου του, Νέσκε, ενός εύπορου εμπόρου ναρκωτικών. Τώρα ο Ιγκόρ είναι

completely under Neske’s thumb. Sasha watches his brother's ignoble decline,

ένας απεγνωσμένος ηρωινομανής, απόλυτα εξαρτημένος από τον Νέσκε. 0

as Igor suffers all kinds of disrespect at the hands of Neske and his thugs. Days

Σάσα βλέπει τον αδελφό του να πέφτει όλο και πιο χαμηλά, υφιστάμενος

before the World Championship, forced to interrupt his training and threatened

φοβερές ταπεινώσεις στα χέρια του Νέσκε και της συμμορίας του. Λίγες μέ

by the same people that torment his brother, Sasha decides to take matters into

ρες πριν από το παγκόσμιο πρωτάθλημα σκοποβολής, αναγκασμένος να δια-

his own hands.

κόψει την προπόνησή του και απειλούμενους από τους ίδιους που βασανίζουν
τον αδελφό του, ο Σάσα αποφασίζει να πάρει τα πράγματα στα χέρια του...
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INTERNATIONAL COMPETITION
ΣΛΟΒΕΝΙΑ / Slovenia 2001

Kruh in mleko

Γιον Τοβίτκοβιτς
Γεννήθηκε to 1966 Σπούδασε φυσική για ένα χρόνο
κι ικπερα ταξίδεψε στο Ισραήλ, στην Αίγυπτο και στην
Ανατολική Αφρική Συνέχισε τις σπουδές του
στην αρχαιολογία και πήρε το πτυχίο του το 1999
Εγραψε το σενάριο της βραβευμένης μικρού μήκους
ταινίας flop stolet/a (Η ληστεία του αιώνα)
και υπήρξε συν-οεναριογρόψος και πρωταγωνιστής της
πολυβραβευμένης ταινίας V lew (Με νεκρά ταχύτητα)

Jan C vitkovic
Bom In 1966. he studied physics lor one year and then
traveled in Israel. Egypt and East Africa. He went back
to university and studied archaeology, receiving his degree
m 1999 He wrote the screenplay tor the award-winning
short film flop slolet/a (The Robbery ol the Century)
and co-wrote and played the leading role in the award
winning film μ lew (Idle Running)

Σκηνοθεσία / Direction: Jan Cvitkovic. Σενάριο / Screenplay: Jan Cvitkovic Φωτογροψια / Cinema
tography: Toni Laznik Μοντάζ / Editing: Datne Jemersic. Ηχος / Sound: Damijan Kunei. Joze Trtnik Σκη
νικά / Sets: Andraz Trkman, Vasja Kokelj Κοστούμια / Costumes: Poiona Valentincic. Beti N|an Μουσική /
Music: Drago Ivanusa Ηθοποιοί / Cast: Ivan Musevski. Sonia Savic. Tadej Troha. Penca Radonpc. Andraz
Istenic, Matjaz Zuodar Πορογωγός / Producer: Danijel Hocevar

Παραγωγή / Production: Vertigo /

Emotionfilm, Kersnikova 4, SI-1000 Ljubljana, Slovenia, τηλ. / tel + 3 8 6 1 430 3531-2, fax + 3 8 6 1 430
3530, suzana prosenc@rtvslo si & TV Slovenia & vpk Παγκόσμια Εκμετάλλευση / World Sales: MOC Int

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ / FILMOGRAPHY
2001 Kruh m mleko

GmbH, Schillerstrasse 7a, D -10625 Berlin, Germany, τηλ / tel

+ 4 9 30 264 97900. fax + 4 9 30 264

97910, info@mdc-int.de 35mm Ασπράμαυρο / BAW 68'

Ψ Ω Μ Ι ΚΑΙ ΓΑΛΑ

BREAD A ND MILK

0 ίβαν εχετ μπει σε πρόγραμμα θεραπείας αλκοολισμού, αλλά αναγκάζεται να

Ivan is dismissed a day too early from his alcoholism treatment program

πάρει εξιτήριο μια μέρα νωρίτερα, εξαιτιας μιας απεργίας του νοσηλευτικού

because of a strike by medical personnel His first day at home is spent m a

προσωπικού Η πρωιη του μέρα στο σπίτι πέρνα μέσα σε μια ευχάριστη ατ

pleasant atmosphere, enhanced by his wife Sonia s hope of a brighter future

μόσφαιρα Η γυναίκα του. Σονια προσπαθεί κι αυτή να είναι χαρούμενη, ελπί

The next morning, Sonia sends Ivan to the store to get bread and milk, while

ζοντας σ' ενα καλύτερο αύριο Το άλλο πρωί, η Σονια στέλνει τον Ιβαν στον

she goes oft to work as a housekeeper for a well-to-do family On the way

μπακάλη για να πάρει φωμι και γαλα. ενω εκείνη πηγαίνει στο σπίτι της εύ

home. Ivan meets Armando, whom he has not seen m years They were friends

πορης οικογένειας οπού εργάζεται ως οικονομος Γυρνώντας σπίτι, ο φαν συ

in secondary school, after which Armando left to get temporary work in

νάντα τον Αρμόνιό, που έχει χρονιά να τον Αεί Ηταν συμμαθητές στο γυμνά

Switzerland As they chat at a bar. Nan learns that Armando once spent the

σιο αλλα μετά ο Αρμοντο πήγε να βρει δουλειά στην Ελβετία Καθώς κουβεν

night with Sonia, before she was involved with Nan However. Ivan is so

τιάζουν ο' ενα μπαρ ο Ιβαν μαθαίνει οτι ο Αρμαντο περοσε κάποτε τη νύχτα

As tubed by this that he starts knocking back bramtes

με τη Σονια. προτού εκείνη παντρευτεί τον Ιβαν Ωστοοο ο Ιβαν θορυβείται
ιοοο πολύ, που αρχίζει να κατεβάζει ιο ενα κονιακ μετά το άλλο
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ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΑΤΩΝIΣΤΙKO ΤΜΗΜΑ
ΙΣΡΑΗΛ - ΓΑΛΛΙΑ / Israel - France 2001

Hatouna mehuheret

Ντοβέρ Κοοασβίλι
Γεννήθηκε στη Γεωργία, το 1966, και ζει στο Ισραήλ από το
1972. Σπούδασε φιλοσοφία και κινηματογράφο στο
Πανεπιστήμιο του Τ ε λ Αβίβ. Η πτυχιακή του ταινία

{Με κανόνες)

With Rules

βραβεύτηκε στα φεστιβάλ Ιερουσαλήμ και

«αννών το 1999. Το

Καθυστερημένο προξενιό

είναι η πρώτη

του μεγάλου μήκους ταινία.

Dover Kosashvili
He w as born in Georgia, in 196 6, and has lived in Israel since
1972. He studied philosophy and film at the University of Tel
Aviv. His graduation project
Jerusalem and Cannes film

With Rules received awards at the
festivals in 1999. Late Marriage Is

his feature debut.

Σκηνοθεσία / Direction: Dover Kosashvili. Σενάριο / Screenplay: Dover Kosashvili. Φωτογραφία / Cine
matography: Dani Schneor. Μοντάζ / Editing: Yael Perlov. Ηχος / Sound: Oleg Kaiserman, Alex Claude.
Καλλιτεχνική Διεύθυνση / Art Direction: Avi Fahima. Μουσική / Music: Joseph Bardanashvili. Ηθοποιοί /
Cast: Lior Loui Ashkenazi, Ronit Elkabetz, Moni Moshonov, Lili Kosashvili, Aya Steinovitz Laor, Rozina
Cambos, Simon Chen. Παραγωγοί / Producers: Marek Rozenbaum, Edgard Tenembaum. Παραγωγή /

Φ1ΛΜΟΓΡΑΦΙΑ / FILMOGRAPHY
(Τίτλοι στα αγγλικά / English titles)

Production: Transfax Film production, Nahmani 22, Tel Aviv, Israel, τηλ. / tel.: + 9 7 2 3 5 6 6 1484, fax:

1999 With Rules (μικρού μήκους / short film)

+ 9 7 2 3 566 1450 & Morgane Production (France). Παγκόσμιο Εκμετάλλευση / World Sales: Celluloid

2001 Late Marriage

Dreams, 2 rue Turgot, Paris 7 5 0 0 9 , France, τηλ. / tel.: + 3 3 1 4 9 7 0 0 3 7 0 , fax: + 3 3 1 4 9 7 0 0 3 7 1 ,
¡nfo@celluloid-dreams.com 35m m Έγχρωμο / Colour 100'

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΟ ΠΡΟΞΕΝΙΟ

LATE MARRIAGE

0 Ζάζα έχει καθυστερήσει πολύ. Είναι σχεδόν 32 κι η οικογένεια του θέλ ει να

Zaza has run out of tim e. H e’s alm ost 3 2 and his fam ily wants to see him

τον παντρέψει. Σύμφωνα, όμως , με την παράδοση, ο Ζάζα πρέπει να διαλέξει

married. But tradition dictates that Zaza has to choose a young virgin. She must

μια νεαρή παρθένα. 0 α πρέπει να είναι πολύ όμορφη κι από καλή οικογένεια,

be beautiful and from a good family, preferably rich. Zaza's parents, Yasha and

κατά προτίμηση πλούσια. 0 Γιάσα και η Λίλι, οι γονείς του Ζάζα, θεωρούν το

Lily, think their only son is a very good catch. H e’s smart, charismatic and

γιο τους σωστό κελεπούρι: είναι έξυπνος, χαρισματικός και όμορφος. Ο Γιάσα

handsome. Yasha and Lily drag Zaza to meet potential brides and their families.

και η Λίλι τραβολογόνε τον Ζάζα μαζί τους σε συναντήσεις με επίδοξες νύφες.

Zaza has no choice. Fie plays along with his fam ily, advocating the stifling

0 Ζάζα δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. Παίζει θέατρο, ακολουθώντας τις ασφυ

traditions of their Georgian heritage, but somehow always manages not to get

κτικές παραδόσεις της γεωργιανής τους κληρονομιάς, αλλά πάντα καταφέρνει

engaged. What his parents don't know is that Zaza Is already in love...

ν’ αποφεύγει τον αρραβώνα. Αυτό που οι γονείς του Ζάζα δεν γνωρίζουν, είναι
ότι ο γιος τους είναι ήδη ερωτευμένος...
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INTERNATIONAL COMPETITION
ΕΛΛΑΑΑ / Greece 2001

I akrovates tou kipou

Χρηστός Δήμος
Γεννήθηκε στην Ελευσίνα, το 1969 Σπούδασε πολιτικές
επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και παρακολούθησε
σεμινάρια SOURCES κινηματογραφίας στη Φινλανδία και την
Ολλανδία Εχει εργαστεί ως βοηθός σκηνοθέτης στην
Αμερική και σε ταινίες μεγάλου μήκους γνωστων ελληνων
σκηνοθετών Εργάζεται ως σεναριογράφος και σκηνοθέτης
στην τηλεοπτική σειρά Κόκκινος κύκλος, σε συνεργασία με
τον Πάνο Κοκκινόπουλο Εχει συγγράψει τα βιβλία
ΒερΟνικα (1993) και Ακροβάτες του κήπου (1995)

Christos Demos
Η« was bom in Elefsis. in 1969 He studied political science
at tbe University of Athens and attended Sources film
seminars m Finland and Holland He has worked
as an assistant director on feature films by major
Greek directors as well as In the United States.
He is currently working as scnptwriter and director
m the Television senes Red Circle together with
Panos Kokkinopoulos He is the author of the books
Veronica (1993) and Acrobats ot the Garden/The Cistern
(1995).

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ / FILMOGRAPHY
1995 Ενας ουρανός γεμάτος αστέρια / A Sky Full of Stars

Σκηνοθεσία / Direction: Χρήστος Δημας / Christos Dimas. Σενάριο / Screenplay: Χρηστός Δήμος /
Christos Dimas. Φωτογραφία / Cinematography: Φίλιππος Κουτσάφτης / Philippos Koutsaftis Μοντάζ /
Editing: Sharon Franklin. Ηχος / Sound: Γιάννης Χαραλαμπίδης / Yannis Haralambidis Σκηνικο-Κοστουμια / Sets-Costumes: Ιουλία Σταυρίδου / loulia Stavridou Μουσική / Music: Νικος Κυπουργος / Nikos Kypourgos Ηθοποιοί / Cast: Γιωτα Φεστα / Yota Festa. Μιχαλης Ευριπιωτης / Mihalis Evripiotis. Βανα
Ραμπότα / Vana Rambota, Γιωργος Μαρίνος / Yorgos Marinos, θέμις Μπαζάκα / Themis Baraka, Νενα
Μεντή / Nena Mendi. Παραγωγός / Producer: Κώστας Βαρκάδος / Costas Varkados Παραγωγή /
Production: Bad Movies Παγκόσμια Εκμετάλλευση / World Sales: Bad Movies, Λεωφ Κηφισιάς 125-127
Αθήνα / Athens 115 26, τηλ. / tel.: + 3 0 1 6985 050, tax: + 3 0 1 6985 053. e-mail info@badmovies gr &
EKK / Greek Film Centre - Hellas Film. 35mm Εγχρωμο / Colour 104'

(μικρού μήκους / short film)
1997 Tender (μικρού μήκους / short film)
1998 Ανάσα / Bream (μικρού μήκους / short film)
1999 Αμερικανός / Amenkanos (μικρού μήκους / short Film)

2001 Ακροβάτες του κήπου / The Cistern

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΕΜΙΕΡΑ / WORLD PREMIERE

ΟΙ ΑΚΡΟΒΑΤΕΣ TOY Κ Η Π Ο Υ

THE CISTERN

Καλοκαίρι του 1974. στην Ελευσίνα Μια παρέα 11 χρόνων αγοριων περνούν

Summer of 1974 in Elefsis A group of eleven-year-old boys spend the last

το τελευταίο ανέμελο καλοκαίρι της παιδικής τους ηλικίας, χωρίς να υποψιά

carefree summer of their childhood, unaware that the world of grown-ups. with

ζονται οτι ο κοομος των μεγάλων, με τους ερωτες. τα πάθη και τις «καταρες»

its loves, passions, preiudices and «curses«, is about to seal their fate Aaron.

του θα σφραγίσει την ίδια τους τη μοίρα 0 Ααρων. ο Στέλιος, ο Ακης. ο Γαλα

Steiios Akis. Gaianos and Venos, the «acrobats«, are best friends School has

νός κι ο Βεριος. οι «ακροβάτεςχ, είναι καλύτεροι φίλοι Το σχολείο εχει κλεί

closed for the summer holidays and the children spend their time playing

σει. και τα παιδια περνούν την ωρα τους παίζοντας, κάνοντας μικροδουλειες

games, running errands and ndmg their M ies Lite is a game, into which they

γιο τους μεγάλους και πηγαίνοντας βόλτες με τα ποδήλατά τους Η ζωή είναι

channel all their physical energy and imagination They practice their diving

ενα παιχνίδι στο οποίο διοχετεύουν Ολη τους τη σωματική ενεργεια και φαν

abilities in a big cistern It is a game through which their special talents and

τασία Σε μια μεγάλη στέρνα, ενασκούνται στις βουτιές Μεοα απ' το παιχνίδι

competitive spirit unfold One is good at balancing acts another at (fevmg and

τους ξεδιπλώνονται οι ιδιαίτερες ικανότητες του καθενος. καθώς κι ενα πνεύ

another at somersaults It s m this neighborhood that Aaron writ spend the most

μα άμιλλας Ο ένας είναι καλός στην ισορροπία, ο άλλος στις καταδύσεις, ο

important summer of tes Me a rite of passage from cMdhood to adolescence

άλλος στις τουμπες Σ' αυτή τη γειτονιά, ο Ααρων θα περάσει το πιο σημαδια

a time for learning about love, jealousy and friendship

κό καλοκαίρι της ζωής του. περνώντας απο την παιδική ηλικία στην εψηβεια
και μαθαίνοντας τι θα πει αγαπη ζήλια και ψιλια
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ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

I

ΤΑΪΒΑΝ / Taiwan 2000
WÊÊÊÊKÊÊKtÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊKÊÊIÊÊÊÊtKÊÊÊÊeÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊKk1

Ming dai ahui zhu

Χσιάο Για-τσουάν
Γεννήθηκε το 1967 και σπούδασε στο Εθνικό Ινστιτούτο
Τεχνών της Ταϊβάν. Από το 1988 έχ ει σκηνοθετήσει μικρού
μήκους ταινίες και βίντεο, ενώ εργάστηκε ως βοηθός

Flowers of Shanghai (1999) του
Το είδωλο οτον καθρέφτη είναι η πρώτη

σκηνοθέπις στην ταινία
Χου Χσιάο-χσιέν.

του μεγάλου μήκους ταινία.

Hsiao Ya-chuan
Born In 1967, he studied at T a iw a n 's National Institute for the
Arts. Since 1988 he has directed several short works on film

Σκηνοθεσία / Direction: Hsiao Ya-chuan. Σενάριο / Screenplay: Hsiao Ya-chuan. Φωτογραφία / Cinema

and video, and worked a s assistan t director to Hou Hsiao-

tography: Lin Tse-chung. Μοντάζ / Editing: Chou Chia-chun. Ήχος / Sound: Tu Duu-chih. Σχεδιασμός

hsien on

Flowers of Shanghai (1 99 9). Mirror Image

is his first

feature film.

Ποραγωγής / Production Design: Hwarng Wern-ying. Μουσική / Music: Hou Chih-chieh. Ηθοποιοί / Cast:
Lee Jiunn-jye, Fan Hsiao-fan, Era Wang, Yang Li-wei, Chu Dei-yuan. Παραγωγοί / Producers: Hsien Pinghan, Hsiao Ya-chuan. Παραγωγή / Production: 3H production, c/o Taiwan Film Centre, 4th Floor, # 1 9 ,

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ / FILMOGRAPHY
(Τίτλοι στα αγγλικά / English titles)

Lane 2, W an-li Street, Taipei 116 Taiwan, τηλ. / tel.: + 8 8 6 2 2 2 3 9 6 0 2 6 , fax: + 8 8 6 2 2 2 3 9 6 50 1 ,

1989 Tempo (μικρού μήκους βίντεο / short video)

tfc.peggy@msa.hinet.net Παγκόσμια Εκμετάλλευση / World Sales: Celluloid Dreams, 2 rue Turgot, Paris

1990 Five Shots (μικρού μήκους βίντεο / short video)

75009, France, τηλ. / tel.: + 3 3 1 4970 0370, fax: + 3 3 1 4 97 0 0371, info@celluloid-dreams.com 35m m

Decay (μικρού μήκους βίντεο / short video)
1991

20

&

1/6

Έγχρωμο / Colour 72’

Hours (μικρού μήκους βίντεο / short video)

1994 Agreement in Countdown (μικρού μήκους / short film)
1995 Hanging There (μικρού μήκους / short film )
2000 Mirror Image

TO ΕΙΔΩΛΟ ΣΤΟΝ ΚΑΘΡΕΦΤΗ

M IR R O R IMAGE

Οταν η «γραμμή της ζωής» στο χέρι του σβήνεται ύστερα από ένα τροχαίο

When the lifeline on his hand was erased in a motorcycle accident, Tung-ching

ατύχημα, ο Τουνγκ-τσινγκ μαθαίνει από μια νοσοκόμα ότι η ζωή του δεν θα

learned from a nurse that his life w ould no longer be ruled by fate but by

ορίζεται πια από τη μοίρα, αλλά από ολότελα τυχαία γεγονότα. Όταν ο πατέ

random circumstances. When his father is hospitalized after a stroke, Tung-

ρας του παθαίνει εγκεφαλικό, ο Τουνγκ-τσινγκ αναγκάζεται ν' αναλάβει το

ching is forced to take over running the family’s pawnshop. The steady stream

ενεχυροδανειστήριό του. Οι διάφοροι πελάτες και οι δυσκολίες τους προβλη

of people in need who call as customers gives him pause for thought, while his

ματίζουν τον Τουνγκ-τσινγκ, ενώ η φίλη του, Έικο, παραμένει κυνικά αδιάφο

girlfriend Eiko remains more cynically indifferent. When Eiko becomes fascin

ρη. Οταν η Έικο αρχίσει ν' ασχολείται με τη χειρομαντεία, θα προσπαθήσει να

ated by palmistry, she tries to retrieve Tung-ching’s lifeline through palm-prints

ξαναβρεί τη γραμμή της ζωής του Τουνγκ-τσινγκ από αποτυπώματα που του

taken before the accident. But having accepted his release from the hand of fate

είχαν πάρει πριν το ατύχημα. Εκείνος, όμως, έχει δ εχτεί την αποδέσμευσή

as a gift of freedom and unpredictability, Tung-ching is uninterested in pondering

του από το χέρι της μοίρας σαν δώρο ελευθερίας και δεν θέλ ει να ξέρ ει για

his future. Instead, he develops an odd relationship with a female customer,

το μέλλον του. Αντ' αυτού, καλλιεργεί μια παράξενη σχέση με μια πελάτισσα,

whom he enigmatically dubs «I know».

την οποία αποκαλεί «Ξέρω».
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INTERNATIONAL COMPETITION
ΚΥΠΡΟΣ - Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ - ΕΛΛΑΔΑ /

Cyprus - UK - Greece 2001

Kato apo t'astra

Χρίστος Γεωργίου
Γεννήθηκε στο Λονδίνο, το 1966, απύ κυπριους γονείς
και μεγάλωσε στην Κύπρο Σπούδασε κινηματογράφο
και λογοτεχνία στο Πανεπιστήμιο του Ουάργουικ
στην Αγγλία Το 1993 έλαβε Master's σκηνοθεσίας
από το Leeds Metropolitan University Ολοκλήρωσε
τις σπουδές του στην Εθνική Σχολή Κινηματογράφου
της Πολωνίας, στο Λοτζ Εχει κάνει τέσσερις μικρού
μήκους ταινίες που έχουν βραβευτεί οε διεθνή φεστιβάλ
Το Κύιω από γ ' ϋοτρα είναι η πρώτη του μεγάλου μήκους
ταινία

Christos Georgiou
Bom in London, in 1966, to Greek Cypnot parents, he grew
up m Cyprus He holds a BA trom the University of Warwick
and a Master's In him directing trom Leeds Metropolitan
University He went on to study direction at the Polish
National Film School in Lodz His short films were selected
lor broadcast by Channel Four in Britain and won awards
at various international film festivals Under the Stars
1$ his first feature film

Σκηνοθεσία / Direction: Χρίστος Γεωργίου / Christos Georgiou Σενάριο / Screenplay: Χρίστος Γεωργίου /
Christos Georgiou Φωτογραφία / Cinematography: Roman Osin Μοντάζ / Editing: Annabelle Ware
Ηχος / Sound: Πόνος Τζελέκης / Panos Tzelekis Σκηνικά-Κοστουμια / Sets-Costumes: Σοσοε Εσκιτζιάν/
Sosse Eskidjian. Μουσική / Music: Γιώργος Χατζηνεοφυτου / Yorgos Hadpneofytou Ηθοποιοί / Cast:
Μυρτω Αλικάκη / Myrto Alikaki, Ακης Σακελλαρίου / Akis Sakellariou, Στέλλα Φυρογένη / Stella Fyrogem
Αντρος Κρητικός / Andros Kritikos Παραγωγοί / Producers: Παντελής Μητρόπουλος / Panteiis Mitropoulos, Γιώργος ΛυκιαρδΟπουλος / Yorgos Lykiardopoulos - Attica S A (Greece), Sam Taylor (υκ). Χρίστος
Γεωργίου / Christos Georgiou (Cyprus) Παραγωγή / Production: Lychnan (Cyprus) & Film and Music
Entertainment (UK) & Προοπτική A E / Prooptiki S A (Greece) & Antigone Gavnatopouiou (Lumiere) & EKK/

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ / FILMOGRAPHY
Τα χέρια της γιαγιάς / Grandmother s Hands (μικρού
(ήχους / short film)
Jal Uthna (μικρού μήκους / short film)
Thomas* (μικρού μήκους / short film)
Η βάφτιση / The Baptism (μικρού μήκους / short film)
2001 Κάτω and τ αστρα / Under the Stars

Greek Film Centre Παγκόσμιο Εκμετάλλευση / World Sales: Lychnan. Ταχ θυρ / PO Box 51124. Λ ε
μεσός / Limassol, Κύπρος / Cyprus, τηλ. / te l.: + 3 0 1 822 5654, fax + 3 5 7 9 493 190, e-mail
lychnari@aol com 35mm Εγχρωμο / Colour 87'

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΕΜΙΕΡΑ / EUROPEAN PREMIERE

KATQ ΑΠΟ Τ' ΑΣΤΡΑ

ΙΑ ΛΜ Μ 1Κ Ο K IM T F O N U M W I T O f » 4 # O T

UNDER THE STARS

Η ζωή ενός μικρού Κυπρίου σ' ένα παραθαλάσσιο χωρίο αλλάζει βίαια με την

The film is a road movie dealing with the lives of two Greek Cypnots whose

τουρκική εισβολή Είκοσι έξι χρόνια αργότερα, ο Λουκάς εργάζεται στο ξυ

lives have been tom apart by the Turkish invasion of the island in 1974 After a

λουργείο του θειου του, προσκολλημένος στο παρελθόν και τις αναμνήσεις

period of intense fighting the UN intervenes and draws a Green Lme through the

του. ενω η Φοιβη παίζει ποόοοφαιρΟκι με στρατιώτες, κάνει λαθρεμπόριό και

middle of Cyprus separating the Turkish and Greek territories Twenty-sa years

γυρίζει τα μπαρ της Παλιός Λευκωσίας Η Φοιβη ζει στο παρόν για κείνην τα

later. Lukas lives a hermit s life in the divided city of Nicosia haunted by

σύνορα δεν είναι τιποτ άλλο απο μια ευκαιρία να κάνει την πλακα της και να

memories of the past Like Lukas. Phoebe is a chdd of the war but unkke turn

βγάλει χρημαια 0 Λουκάς πληρώνει τη Φοιβη να τον περάσει μέσα απο τις

she refuses to dwelt on painful memories instead she fives for the present,

ελληνικές και τουρκικές στρατιωτικές γραμμές, προκειμένου να φτάσει στο

working as a smuggler trading goods with Greeks and Turks on both sides of

χωρίο του. Οπου ελπίζει να βρει κομμαιια απο το παρελθόν του Παρα τη θ έ 

the border Tempted by an offer of cash Phoebe reluctantly agrees to escort

ληση ίου. ο Λουκάς γίνεται συνεργάτης της Φοιβης και μπλέκεται στα δΛΦΟ-

Lukas back to fits tamty v*age on the Turkish side of the eland Along the way

ρα κολπα του επαγγέλματος Στη διάρκεια του ταξιδιού αναπτύσσεται ανΟ-

th e odd couple fight, argue and confront their personal demons Ultimately

μεσα τους μια ρομαντική σχέση μέσα απο την οποία επανεξετάζουν τη ζωη

they wd find a way to move forward into the future

τους, κρατωντος ζωντανό το -τ ό τ ε - μέσα απο ης διεργασίες της μνημης και
της αγαπης
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ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΙΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΙΤΑΛΙΑ / Italy 2001
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Tornando a casa

Βιντοέντσο Μόρα
Γεννήθηκε στη Νάπολη, το 1972. Ξεκίνη σε σπουδάζοντας
νομικά, εργάστηκε ως αθλητικός φωτορεπόρτερ και,
το 1996, κατέληξε στον κινηματογράφο. Εργάστηκε
ως βοηθός σκηνοθέτης του Μάριο Μαρτόνε στο θέατρο
και στον κινηματογράφο, και δεύτερος βοηθός του Μάρκο
Μ πέκις οτο Γκαράζ

Ολψπο.

Μόλις τελείω σ ε ένα

ντοκιμαντέρ με θέμα μια ομάδα φανατικών οπαδών
της Νάπολι.

Vincenzo Marra
He w as born in Naples, in 1972. He started out studying law,
went on to work as a sports photographer and, in 1996, went

Σκηνοθεσία / Direction: Vincenzo Marra. Σενάριο / Screenplay: Vincenzo Marra. Φωτογραφία / Cinema
tography: Ramiro Civita. Μοντάζ / Editing: Luca Benedetti. Σκηνικό / Sets: Roberto De Angelis. Κοστού

into film. He w a s assistant director to Mario Martone in the

μια / Costumes: Antonella Cannarozzi. Μουσική / Music: Antonio Guerra. Ηθοποιοί / Cast: Salvatore

theater and in film, and second assistant to Marco Bechis in

laccarino, Aniello Scotto D'Antuono, Giovanni laccarino, Abdoul Aziz Azouz, Roberto Papa, Silverio

Garage Olympo.

He has just finished making a documentary

about t group of die-hard Naples FC fans.

laccarino. Παραγωγός / Producer: Amadeo Pagani, Gianluca Arcopinto. Παραγωγή / Production: Classic
S .r.l., Largo M essico 7, Rom e, Italy, τηλ. / tel.: + 3 9 6 8 55 3 4 3 9 . fax: + 3 9 6 8 5 5 3 4 4 1 , e-m ail:

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ / FILMOGRAPHY
1998 Una rosa prego (μικρού μήκους / short film)
La vestizione (μικρού μήκους / short film)

amedeo@mail.nexus.it Παγκόσμιο Εκμετάλλευση / World Sales: Intra Movies, via E. Manfredi 15, Rome
00197, Italy, τηλ. / tel.: + 3 9 6 807 7252, fax: + 3 9 6 807 6156, e-mail: mail@ intramovies.com 35m m

Εγχρωμο / Colour 90'

2001 Tomando a casa

ΠΙΣΩ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ
Είναι νύχτα. Ενα ταχύπλοο της τυνησιακής ακτοφυλακής ανακόπτει μια ομάδα

SAILING HOME
It’s nighttime. A Tunisian police boat intercepts a group of Italian fishermen that

ναπολιτάνων ψαράδων που έχουν μπει παράνομα στα αφρικανικά χωρικά ύδα-

have illegally crossed into African territorial waters, where nets fill much easier

τα, όπου οι ψαριές είναι πιο πλούσιες. Οι Τυνήσιοι πυροβολούν, αλλά ο Φράν

than back home. The police officers shoot, but Franco, the head fisherman, is

κο, ο καπετάνιος του ψαράδικου, κόβει χωρίς δεύτερη σκέψη τα δίχτυα, και το

quick to get the boat away by decisively cutting the nets. At dawn, exhausted by

σκάφος ξεφ εύγει. Την αυγή, εξαντλημένοι από την ένταση, οι ψαράδες συ

the built-up tension, the fishermen discuss the merits of continuing to fish

ζητούν για το αν αξίζει να συνεχίσουν να ψαρεύουν λαθραία. 0 Φράνκο δεν

clandestinely. Franco is against it, but Sasa and Giovanni, the two elders of the

συμφωνεί, αλλά ο Σασά κι ο Τζοβάνι, οι δύο πρεσβύτεροι, είναι αποφασισμένοι

group, have made their decision: at sundown, they will return to the forbidden

να ξαναμπούν στα απαγορευμένα νερά. Ωστόσο, μια από τις μηχανές θέλ ει

waters. But first, an engine needs to be replaced and the nets repaired. A trip

επισκευή, και τα δίχτυα πρέπει ν’ αντικατασταθούν, οπότε ένα ταξίδι στη Νά

back to Naples is deemed necessary. Back home, the fishermen resume their

πολη κρίνεται αναγκαίο. Πίσω στην πατρίδα, οι ψαράδες ξαναγυρνούν στις πα

lives. However, after such a long absence, Naples feels strange and unfamiliar...

λιές τους ζωές· όμως, ύστερα από μια τόσο μακροχρόνια απουσία, η Νάπολη
τους φαίνεται σαν μια ξένη πόλη...
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Αλίκη Δανέζη-Knutsen
Γεννήθηκε στην Λιόν της Γαλλίας, το 1973, και μεγάλωσε
στη Λευκωσία Παρακολούθησε σεμινάριά κινηματογράφου
στο University of Southern California και σπούδασε
σκηνοθεσία και σενάριο στο Πανεπιστήμιο της Νέας
Υόρκης Εργάστηκε στο πειραματικά θέατρο La Mamma
Ε τ C και το 1995 επέστρεψε στην Κύπρο όπου γύρισε
την πρώτη της μεγάλου μήκους ταινία. Από το 2000 κάνει
μεταπτυχιακές σπουδές φιλοσοφίας στο New School
University της Νέας Υόρκης

A liki Danezi-Knutsen
She was bom in Lyon. France, In 1973. and grew up in
Nicosia. Cyprus She attended film courses at the University
of Southern California She continued her studies in film
production al New Yorti University, specializing in
screenwrihng and directing, and went on to work at La
Mamma Expenmental Theater Company In 1995 she
returned to Cyprus where she made her first feature film
She is currently completing an M A in Philosophy at New
School University m New York

Σκηνοθεσία / Direction: Αλίκη Δανέζη-Knutsen / Aliki Danezi-Knutsen Σενάριο / Screenplay: Αλίκη Δα
νέζη-Knutsen / Aliki Danezi-Knutsen Φωτογραφία / Cinematography: Cornelius Schultze-Kratt Μοντάζ /
Editing: Marc Boulay Ηχος / Sound: Πόνος Τζελέκης / Panos Tzelekis Σκηνικά / Sets: Pablo Montaftez
Νατάσα Χρυσαψινη / Natasa Chryssafini Κοστούμια / Costumes: Λίζα Τοουλουπα / Liza Tsouloupa Μου
σική / Music: «Active Member» Ηθοποιοί / Cast: Στέλα Φυρογενη / Stela Fyrogem, Michael McKell Αχιλλέας Γραμματικόπουλος / Achilleas Grammatikopoulos. Γιάννης Στάνκογλου / Yanms Stankogtou. Mana
Colombatti, Ανδρεας Βασιλείου / Andreas Vassiliou Ποραγωγος / Producer: Awa Toiapra/ Anna Tsiarta
Παραγωγή / Παραγωγή: Roads and Oranges Film Productions Ltd & Συμβουλευτική Επιτροπή Κινηματο
γράφου / Film Advisory Committee (Cyprus) & EPT a

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ / FILMOGRAPHY
1991 A Picture with the Penguins / Μια φωτογραφία με
τους πιγκουΐνους (μικρού μήκους / short film)
1992 Martha / Μαρθα (μικρού μήκους / short film)
1994 Bnck Windows / Πέτρινα παράθυρα / (μικρού μήκους
/short Nm)
1995 Roads and Oranges / δρόμοι και πορτοκάλια
1999 Karavansarai / Καραβανσαράι / (ντοκιμαντέρ /
documentary)
2001 Bar Μπαρ

e

/ ERT s A & Nicholas St Mofler (Greece) & XL Films

(Uruguay) Παγκόσμιο Εκμετάλλευση / World Sales: Roads and Oranges Film Productions Ltd Αθηνών
21 / 21 Athinon Street, Λευκωσία / Nicosia. Κύπρος / Cyprus, τηλ. / tel

+ 3 5 7 2 755 733. fax: + 3 5 7 2

755 711, e-mail: ariadni@cy.net 35mm Εγχρωμο / Colour 103'

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΕΜΙΕΡΑ / WORLD PREMIERE

ΜΠΑΡ

BAR

Δυο ιστορίες ξεδιπλώνονται παράλληλα, με κεντρικά πυρήνα τη Λέα η μια,

Two stories untold simultaneously with Lea at the center of both One story

στο Μοντεβιδέο της Ουρουγουάης η άλλη, στη Λευκωσία Ο εξαφανισμένος

takes place in Nicosia, Cyprus, the other in Montevideo Uruguay Lea s missing

εδω και 12 χρονιά αδελφός της είναι καιαλυτης και για τις δυο ιστορίες,

brother is the catalyst tor both, as m Nicosia a group of scientists is using the

καθώς, στη Λευκωσία, μια ομαδα επιστημόνων ξεκινάει την εξακρίβωση με

ONA method to reveal the identities of persons who are long dead and m

DNA της ταυτότητας ανθρώπων που είναι απο χρονιά νεκροί, και. στο Μοντεβι-

Montevideo Lea sees her brother in a photograph together with an elderly tango

δεο η Λεα βλεπει τον αδελφό της σε μια φωτογραφία με μια ηλικιωμένη τρα

singer Are the two stones a game of parallel time7 Does one of them belong to

γουδίστρια του τανγκό Πρόκειται αραγε για ενα παιχνίδι παραλλήλων χρόνων:

a different dimension7 Or is Lea s character stolen from a Borges story where

Ανήκει η μια απο της δυο ιστορίες σε κάποιο άλλη διάσταση Η μήπως ο χα

the heroes are able to make more than one choice7 The answer is safely hidden

ρακτήρας της Λεας είναι κλεμμένος απο κάποιο διηγημα του Μπορχες. Οπου

until the end of the him since, between the two cities and between the two

οι ηρωες έχουν τη δυνατότητα να κανουν περισσότερες απο ι*α επιλογές. Η

stones there is a

bar

απάντηση μενει καλό κρυμμένη μέχρι το τέλος της ταινίας, κυρίως επειδή,
οναμεσα στις δυο πόλεις και στις δυο ιστορίες, υπάρχει ένα

μπαρ
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ΔΙΕΘΝΕΣ Δ ΙΑ Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο ΤΜΗΜΑ
ΡΟΥΜΑΝΙΑ / Romania 2001

Marfa si banii

Κρίστι Πούιου
Γεννήθηκε στο Βουκουρέστι, το 1967. Σπούδασε για ένα
χρόνο ζωγραφική στην Ecole Supérieure d'Art Visuel
της Γενεύη ς, και μετά μεταγράφηκε στο Τμήμα
Κινηματογράφου. Η μικρού μήκους ταινία του

déjeuner (Πριν από το πρόγευρα),

Avant le petit

που γυρίστηκε στη σχολή,

επιλέχτηκε για το Φεστιβάλ του Λοκάρνο 1995.
Έ χ ε ι επιστρέφ ει στη Ρουμανία, όπου εξακολουθεί να
ζωγραφίζει και να γυρίζει ταινίες.

Cristi Puiu

Σκηνοθεσία / Direction: Cristi Puiu. Σενάριο / Screenplay: Razvan Radulescu, Cristi Puiu. Φωτογραφία /

He w as bom In Bucharest, lo 196 7. He studied painting
for a year at the Ecole Supérieure d’Art Visuel in Geneva,
and then transferred to the Film Department.

déjeuner (Before Breakfast), a

Avant le petit

short film made while still

Cinematography: Silviu Stavila. Μοντάζ / Editing: Ines Barbu, Nita Chivulescu. Ήχος / Sound: Andrei Pap,
Calin Potcoava. Σκηνικά-Κοστοϋμια / Sets-Costumes: Andreea Hasnas, Adriana lurascu. Μουσική /

Music: Andrej Acin. Ηθοποιοί / Cast: Alexandru Papadopol, Dragos Bucur, loana Flora, Razvan Vasilescu,

at school, w as selected in 1995 for the Locarno Film Festival.
B ack in Romania, he continues to paint and make film s.

Luminita Gheorghiu, Doru Ana. Παραγωγή / Production: Rofilm. Παγκόσμια Εκμετάλλευση / World

Sales: Romanian National Center for Cinematography, 4 -6 Dem Dobrescu Street, sect. 1, Bucharest
ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ / FILMOGRAPHY
(Τίτλοι στα αγγλικά / English titles)

70414, Romania, τηλ. / tel.-fax: + 4 0 1 3 10 0672, e-mail: asalcudeanu@ yahoo.com 35m m Έγχρωμο /

Colour 90'

1993 Interiors (βίντεο / video)
1994 There’s No Place Like Home (μικρού μήκους /
short film)
1995 Before Breakfast (μικρού μήκους / short film)
1996 2 5 .1 2 .1 9 9 5 Bucharest, the North Railw ay Station
(βίντεο / video)
1998 Asylum (ντοκιμαντέρ / documentary)
2001 Stuff and Dough

ΓΕΡΗ Μ Π Α ΖΑ

STUFF AND DOUGH

0 Οβίντιου, ένας νεαρός από την Κωνοτάντσα, έχει στήσει μια καντίνα στο

Ovidiu, a young man from Constanta who runs his own business selling snacks

διαμέρισμα των γονιών του και πουλάει σάντουιτς κι αναψυκτικά από το παρά

and soft drinks out of his parents’ apartment, wants to expand and buy a kiosk,

θυρο που βλέπει στο δρόμο. Φιλοδοξεί ν’ ανοίξει ένα περίπτερο, αλλά δεν

but he doesn’t have the «dough». A local mafioso offers him an impressive

έχει αρκετά «φράγκα». Ένα μέλος της τοπικής μαφίας τού προσφέρει ένα εν

amount of money for an apparently simple job: he has to take a bag to Buch

τυπωσιακό χρηματικό ποσό για να κάνει μια εκ πρώτης όψεως απλή δουλειά:

arest to a specific address. It seems, however, that the bag contains some «stuff»

να πάει μια τσάντα στο Βουκουρέστι, σε μια συγκεκριμένη διεύθυνση. Φαίνε

that concerns other people too. Convinced at first that he has sold only his

ται, όμως, ότι η τσαντα περιέχει κάτι «πράγματα» που ενδιαφέρουν και κά

services, Ovidiu will understand, eventually and when it is far too late, that he

ποιους άλλους. Πεπεισμένος αρχικά ότι πούλησε μόνο της υπηρεσίες του, ο

has in fact sold his soul...

Οβίντιου θα καταλάβει κάποια στιγμή (αλλά τότε θα είναι πολύ αργά) ότι πού
λησε την ψυχή του...
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INTERNATIONAL COMPETITION
ΤΟΥΡΚΙΑ / Turkey 2001
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■I

Καζίμ Οζ
Γεννήθηκε στο Ντερσίμ. το 1973 Αποφοίτησε οπό τη
Σχολή Πολίτικων Μηχανικών του Τεχνικού Πανεπιστημίου
Γιλντίζ. και τώρα παρακολουθεί μεταπτυχιακές σπου&ές
κινημοτογρΰφου και τηλεόρασης στη Σχολή Καλών Τεχνών
του Πανεπιστημίου Μαρμαρά Εργάστηκε στο θέατρο
ως σκηνοθέτης και ηθοποιός, κι έχει γυρίσει μικρού
μήκους ταινίες και ντοκιμαντέρ. Η φωτογραφία είναι η
πρώτη του μεγάλου μήκους ταινία

Καζίκι Οζ
He was bom in Dersim. in 1973 A graduate of the Civil
Engineenng School of the Yildiz Technical University, he is
currently pursuing postgraduate studies in film and
television at the School of Fine Arts. Marmara University He
has worked as a stage director and actor, and has made
several short films and documentaries The Photograph is
Ins first feature film

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ / FILMOGRAPHY

Σκηνοθεσία / Direction: Kazim Οζ. Σενάριο / Screenplay: Kazim Οζ Φωτογραφία / Cinematography:
Ercan Ozkan Μοντάζ / Editing: Kazim Ôz, Ozkan Kuçuk. Savas Boyraz, Zutfiye Dolu Ηχος / Sound: Zafer
Sisman Καλλιτεχνική Διεύθυνση / Art Direction: Ozkan Kuçuk. Μουσική / Music: Mustafa Biber
Ηθοποιοί / Cast: Feyyaz Duman, Nazmi Kirik. Mizgin kapazan Παραγωγός / Producer: Ozkan Kuçuk
Παραγωγή / Production: Mesopotamia Culture Centre. Παγκόσμια Εκμετάλλευση / World Sales:
Mesopotamia Culture Centre, Istiklal Cad. No 373/2 Beyoglu, Istanbul, Turkey. π)λ. / tel

+ 9 0 212 251

8507, fax: + 9 0 212 251 8606. e-mail: mkmsinema@hotmail com 35mm Εγχρωμο / Colour 67'

1996 Desten me we bibtn bask erne bifmn herin .

(ντοκιμαντέρ, συν-σκηνοθεσία / documentary,
co-direction)
El yordamtyta renkler (συλλογικό ντοκιμαντέρ /
collective documentary)
1997 Agire pyan-rehsan (βίντεο, συν-οκηνοθεοια /
video, codirection)
1991 Demek wenda (μικρού μήκους, συν-σκηνοθεσια /
short Mm. co-direction)
1999 Αχ (μικρού ιήκους / short Mm)

2000 Fotograt

Η Φ Ω ΤΟ ΓΡΑ Φ ΙΑ

THE PHOTOGRAPH

Η ταινία εκτυλίσσεται με φοντο τον δεκαπενταετή αγώνα ανεξαρτησίας των

The film is set against the backdrop ot the 15-year struggle for ^dependence of

Κουρδών εναντία στον τούρκικο στρατό 0 Φαρουκ και ο Αλί συναντιούνται στο

the Kurds against the Turkish army Faruk and Ah meet on the bus They are

λεωφορείο Εχουν περίπου την ίδια ηλικία, αλλα πολύ διαφορετικούς στό

about the same age. but have very different aims Faruk is going to do his

χους ο Φαρουκ πηγαίνει να παρουσιαστεί για τη θητεία του στον τουρκικό

military service m the Turkish army, while All is on his way to the mountains to

στρατό, ενω ο Αλι πηγαίνει στο βουνο να πολεμήσει με τους κουρδους αν

loin the Kurdish rebels Unaware ot each other s background the two men

τάρτες Αγνοώντας ο ένας το παρελθόν του άλλου, οι δυο άντρες αναπτύσ

develop a temporary but genuine friendship during the 20-hour bus nde Several

σουν μια προσωρινή, αλλά ειλικρινή, φιλία, κατά τη διάρκεια του εικοσαωρου

m onths later, they bump into each other again, under very different

ταξιδιού με το λεωφορείο Μερικούς μήνες αργότερα ξανασυναντιουνται κά

circumstances during bloody battles between the army and the rebels one of

τω απο εντελώς διαφορετικές συνθήκες κατα τη διάρκεια αιματηρών συγ

them almost trips over the Meiess body of the other

κρούσεων μεταξύ στρατού και ανταρτών, ο ένας απο τους δυο σχεδόν σκον
τάφτει πάνω στο αφυχο κορμί του άλλου
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ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΙΑΠΩΝΙΑ / Japon 2001

Shoujyo

Έιτζι Οκούντα
Γεννημένος στο Αϊτοί της Ιαπωνίας, το 1950, ένας από τους
διασημότερους Ιάπωνες ηθοποιούς, έχ ει παίξει
τόσο στον κινηματογράφο όσο και στο θέατρο και στην
τηλεόραση. Οι ερ μ η νείες του έχουν αποσπάσει πολλά
βραβεία διεθνώ ς. Επίσης ταλαντούχος ζωγράφος, ξεκινά
τώρα μια νέα καριέρα στη σκηνοθεσία με την πρώτη του
μεγάλου μήκους ταινία.

Eiji Okuda
Born in Aichi, Jap an, in 1950, one of the m ost well-known
Japanese actors, he has appeared extensively in film, theater
and television. His perform ances have won him numerous

Σκηνοθεσία / Direction: Eiji Okuda. Σενάριο / Screenplay: Izuru Narushima, Katsuhiko Manabe, βασ. στο
ομότιτλο διήγημα τού / based on the short story by Renjo Mikihiko. Φωτογραφία / Cinematography:

awards both at home and abroad. Also a talented painter, he

Hirokazu Ishii. Μοντάζ / Editing: Shigeru Okuhara. Σκηνικά / Sets: Katsuhiko Hibino. Μουσική / Music:

is now embarking on a new career a s a filmm aker, with his

Shigeru Umebayashi. Ηθοποιοί / Cast: Eiji Okuda, Mayu Ozawa, Shoji Akira Mari Natsuki, Hideo Murota.

first feature film.

Παραγωγός / Producer: Ben Yamamoto. Παραγωγή / Production: Zero Pictures. Παγκόσμια Εκμετάλ
λευση / World Sales: Zero Pictures, 4 4-3 0 8 Mamiana-cho, Azabu, Minato-ku, Tokyo, Japan 106 -0 04 2 ,

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ / FILMOGRAPHY

τηλ. / tel.: + 8 1 3 556 2 999 0 , fax: + 8 1 3 3 5 8 9 3 31 2 , e-mail: zero@ pol.dti2.ne.jp 35m m Έγχρωμο /

2001 Shoujyo

Colour 132'

M IA ΕΦΗΒΗ

AN ADOLESCENT

Ο Τομοκάουα, αστυνομικός και περιβόητος τεμπέλης, περνά τις μέρ ες του

Tomokawa, a notoriously lazy policeman, spends his days teasing his friend

πειράζοντας τον μικρό του φίλο, Σουκεμάσα, ένα αγόρι καθυστερημένο στο

Sukemasa, a retarded boy, cycling through the city and having affairs with

μυαλό, κάνοντας βόλτες με το ποδήλατό του και ερωτοτροπώντας με παντρε

married women. One day, he meets Yoko, a 15-year-old who offers to go to

μένες. Μια μέρα, συναντά τη 15χρονη Γιόκο, που του π ροτείνει να κάνουν

bed with him for money. The policeman becomes infatuated with her. Before

έρωτα επί πληρωμή. Ο αστυνομικός καταγοητεύεται από τη Γιόκο, και σύντομα

long, the two discover that they have lots of things in common: Sukemasa is

οι δυο τους ανακαλύπτουν ότι έχουν πολλά κοινά: ο Σουκεμάσα είναι αδελφός

Yoko's brother, their mother was one of Tom okawa’s former lovers, and Yoko’s

της Γιόκο, η μητέρα τους υπήρξε κάποτε ερωμένη του Τομοκάουα, και ο παπ

grandfather had tattooed a one-winged male phoenix on Tom okaw a’s back.

πούς της Γιόκο ζωγράφισε στην πλάτη του Τομοκάουα ένα τατουάζ ενός αρ

According to a Chinese proverb, a one-winged bird represents a sacred vow

σενικού φοίνικα με μία φτερούγα. Σύμφωνα με μια κινεζική παροιμία, το πουλί

between a man and a woman. Tomokawa tells Yoko that his bird needs a mate

με μία φτερούγα αντιπροσωπεύει έναν ιερό όρκο ανάμεσα σ’ έναν άντρα και

in order to be able to fly...

μια γυναίκα. Ο Τομοκάουα λ έει στη Γιόκο ότι ο φοίνικάς του χρειάζεται ένα
ταίρι για να ξαναπετάξει...

40

INTERNATIONAL COMPETITION
ΓΑΛΛΙΑ / Fronce 2001

Α λ ίν Γκομί
Γεννήθηκε στη Γαλλία, το 1972, από πατέρα Σενεγαλέζο
και μητέρα Γαλλιδα Σπούδασε ιστορία τέχνης και έλαβε
Master's κινηματογράφου από τη Σορβΰνη Εργάστηκε
ως συντονιστής ενός εργαστηρίου βίντεο σε προάστιο
του Παρισιού, όπου διατέλεσε παραγωγός πολλών
ρεπορτάζ με θέμα τα παιδιά των μεταναστών
Το Σαν άντρας είναι η πρώτη του μεγάλου μήκους ταινία

Alain Gomis
He was bom in France, in 1972, to a Senegalese lather
and a French mother After studying art history and earning
aMaster's degree in film studies from the Sorbonne.
he worked as a video workshop coordinator in a Paris
suburb, which led to his producing several documentary
reports on young people from an immigrant background
As a Man is his first feature film.

Σκηνοθεσία / Direction: Alain Gomis. Σενάριο / Screenplay: Alain Gomis Φωτογραφία / Cinema
tography: Pierre Stoeber Μοντάζ / Editing: Fabnce Rouaud Ηχος / Sound: Erwan Kerzanet. Raphael
Sohier, Fabnce Conesa Alcolea Σκηνικά / Sets: Philippe Barthélemy Μουσική / Music: Patnce Gomis
Ηθοποιοί / Cast: Djolof Mbengue. Delphine Zingg. Samir Guesmi. Théophile Moussa Sowié. Thierno
Ndiaye Doss. Bass Dhem Παραγωγοί / Producers: Edouard Mauriat. Anne Cécile Berthomeau Παραγωγή /
Production: Mille et Une Productions. 48 rue de Paradis, Pans 75010. France, τηλ / tel

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ / FILMOGRAPHY
1996 Caramels et chocolats (μικρού μήκους / short film)
1996 Tout le monde peut se tromper (μικρού μήκους /

short film)
1999 Tourbrllons (μικρού μήκους / Short film)
2001 L Alrance

+ 3 3 1 4770

4470, fax: + 3 3 1 4770 4471. e-mail: milleetune@aol.com Πογκοσμια Εκμετάλλευση / World Sales:
Mercure Distribution, 27 rue de la Butte aux Cailles, Paris 75013, France, τηλ. / tel : + 3 3 1 4416 8844.
fax: + 3 3 1 4565 0747, e-mail: infos@mercure-distnbution fr 35mm Εγχρωμο / Colour 90'

ΣΑΝ ΑΝΤΡΑΣ
0 Ελ Χατζ. ένας νεαρός Σενεγαλέζος. σπουδάζει στο Παρίσι Ομως, η άδεια

AS A M A N
El Had), a young Senegalese is studying in Pans His residency permit having

παραμονής του έχει λήξει, και αντιμετωπίζει ιωρα το δίλημμα Να επιστρεψει

come to an end. he finds himself faced with a dilemma either return to Africa,

στην Αφρική ή να μείνει παρανομα στη Γαλλία: Διχασμένος ανάμεσα στην

or stay in France illegally Torn between his desire to go home and use his

επιθυμία του να πάει πίσω και να χρησιμοποιηθεί πς γνώσεις του για το καλό

knowledge to serve his country and that of remaining where he feels com

της πατρίδας ίου ή να παραμεινει εκεί οπού νιώθει άνετα, ο Ελ Χατζ βασανί

fortable he is tormented by the memory of the man he was. the image of the

ζεται απο την ανάμνηση του άντρα που ήταν πριν, της εικόνας του αντρα που

man he hoped to be. and the realization of what he feels himself becoming

ήλπιζε να γίνει, και το πως. τελικά, εξελίχτηκε Στο μεταξύ εχει ερωτευτεί τη

Meanwhile El Had) has fallen m love with Mynam. an art restore As ha return

Μυριαμ μια συντηρήΐρια έργων τέχνης Καθώς η επιστροφή του στη Σενεγά

to Senegal and marriage to fas childhood sweetheart become ever more prob

λη κι ο γάμος του με την παιδική του αγοπη φαίνονται ολο και πιο πιθανό, ο Ελ

able. fas Me m Pans seems increasingly difficult to abandon Slowly, the self-

Χατζ δυσκολεύεται ολο και πιο πολύ ν αφήσει τη ζωή του στο Παρίσι Σιγά

assured El Hadt begins to fa l apart

οιγα. ο γεμάτος αυτοπεποίθηση Ελ Χατζ αρχίσει να καταρρέει

41

ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ / UK 2001

Gas Attack

Κενι Γκλενάαν
Εργάζεται, εδώ και δέκα χρόνια, ως ηθοποιός στην
τηλεόραση, στον κινηματογράφο, στο θέατρο και στο
ραδιόφωνο, και ήταν υποψήφιος για το βραβείο καλύτερου
ηθοποιού στα London Fringe A w ards, to 1995.

Ως σκηνοθέτης, έχει γυρίσει μικρού μήκους ταινίες,
καθώς και επεισόδια των τηλεοπτικών σειρών Easterners
και Cops (Βραβείο BAFTA καλύτερης δραματικής σειράς).
Η Επίθεση με άνθρακα είναι η πρώτη του μεγάλου μήκους
ταινία.

Σκηνοθεσία / Direction: Kenny Glenaan. Σενάριο / Screenplay: Rowan Jofte. Φωτογραφία / Cinema

Kenny Gienaon
He has worked as a professional actor for ten years in

tography: Graham Smith. Μοντάζ / Editing: Kristina Hetherington. Σχεδιασμός Παραγωγής / Production

television, film, theater and radio, and w a s nominated Best

Design: Zoe McLeod. Μουσική / Music: Max De Wardener. Ηθοποιοί / Cast: Sherko Zen-Aloush, Benae

Actor in the 1995 London Fringe A w ards. A s a director,

Hassan, Robina Qureshi, Laurie Ventry, Morag Caulder. Παραγωγός / Producer: Samantha Kingsley. Πα

he has several short film s to his credit, as well a s episodes

Eastenders and Cops (BAFTA for Best
Gas Attack is his first feature film.
of the

Dram a).

ραγωγή / Production: Hart Ryan Scotland. Παγκόσμιο Εκμετάλλευση / World Sales: Hart Ryan Scotland,
41 St. Vincent Place, Glasgow G1 2ER, Scotland, UK, τηλ. / tel.: + 4 4 141 248 8522, fax: + 4 4 141 248
8322, e-mail: info@hartryan.co.uk 35m m Έγχρωμο / Colour 70'

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ / FILMOGRAPHY
1995-96 The Whirlpool (μικρού μήκους / short film)
Ten Guitars (μικρού μήκους / short film)
1998 Duck (μικρού μήκους / short film)
2000 Animal (μικρού μήκους / short film)
2001 G as Attack

ΕΠΙΘΕΣΗ ME ΑΝΘΡΑΚΑ

GAS ATTACK

Μ ε φόντο τις ερ γα τικές πολυκατοικίες της Γλασκόβης, όπου ζουν πολλοί

Set amongst the high rise estates in Glasgow, the home of m any recently

πρόσφυγες, η ιστορία ξεκινά με μια εκ πρώτης όψεως συνηθισμένη επιδημία

arrived asylum seekers, the dram a begins as an apparently com m onplace

χειμωνιάτικης γρίπης. Όμως, οι γιατροί απορούν με τα παράξενα συμπτώματα

winter flu epidemic. But doctors are puzzled by the strange symptoms of this flu

της γρίπης αυτής και με το γεγονός ότι έχει προσβάλει μια πολύ περιορισμέ

and cannot understand why it is only affecting a relatively small cross-section

νη πληθυσμιακή ομάδα. Οταν ένας άντρας πεθαίνει, η νεκροψία αποκαλύπτει

of the community. When one man dies, the post mortem reveals the shocking

τη φοβερή αλήθεια: δηλητηριάστηκε από το θανατηφόρο μικρόβιο του άν

truth: he was killed by the deadly germ anthrax. But even in the face of this

θρακα. Ωστόσο, οι Αρχές μοιάζουν να μη θέλουν να πιστέψουν ότι η βόρεια

evidence, the authorities are unwilling to believe that North Glasgow has been

Γλαοκόβη έχει υποστεί τρομοκρατική επίθεση. Κεντρικός ήρωας της ταινίας

subjected to a silent and deadly terrorist attack. Central to the dram a is a

είναι ο κούρδος πρόσφυγας Σέρκο, που έζησε τις επιθέσεις του Σαντάμ Χου-

Kurdish refugee, Sherko, and his 12-year-old daughter. Sherko remembers the

σεΐν με δηλητηριώδη αέρια στο Βόρειο Ιράκ, και τώρα παρακολουθεί με φρίκη,

full horror of being gassed in Northern Iraq by Saddam Hussein and now

καθώς η κόρη του υποκύπτει στη θανατηφόρα μόλυνση.

watches as his daughter succumbs to the deadly infection.
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INTERNATIONAL COMPETITION
ΗΠΑ / USA 2001

The Mad Songs of Fernanda Houssein

Τζον Τζιανβίτο
Γεννημένος στη Νέο Υΰρκη, to 1956. σπουδοοε
κινηματογράφο στο California Institute of Arts και. αργότερα,
στο MIT Είναι πρόσεδρος έφορος και υπεύθυνος
προγράμματος του κινηματογραφικού αρχείου του Χάρβαρντ,
και την περίοδο αυτή μοντάρει μια συλλογή από
συνεντεύξεις του Αντρέι ΤαρκΟφσκι Τα τραγούδια τρέλας
εης Φερνοντα ΧουοεΙν είναι η δεύτερη μεγάλου μήκους
ταινία του

John G ionvito
Bom in the city of New York, in 1956. he studied film in the
California Institute of Arts and later at mit He is currently
Associate Curator and Film Programmer of the Harvard film
archive, and is editing a compilation of interviews with Andre)
Tarkovsky The Mad Songs ol Fernanda Hussein is his second
feature

Σκηνοθεσία / Direction: John Gianvito. Σενάριο / Screenplay: John Gianvito Φωτογραφία / Cinema
tography: Ulli Bonnekamp Μοντάζ / Editing: John Gianvito, Rob Todd Ηχος / Sound: Will Gethm-Jones
Μουσική / Music: Naseer Shemma. Igor Tkachenko. Johannes Ammon. Jakov Jakoulov Ηθοποιοί / Cast.
Thia Gonzales. Dustin Scott, Robert Perea. Sherri Goen. Carlos Stevens. Elizabeth Pilar Παραγωγός /
Producer: John Gianvito Ποραγωγή / Production: Traveling Light Producbons Παγκόσμια Εκμετάλλευση
World Sales: Traveling Light Productions. 10 Mt. Vernon Street # 3 , Arlington. MA 02476, USA. τηλ

ΦΙΛΜΟΓ ΡΑΦΙΑ / FILMOGRAPHY

tel

+ 1 781 483 3211, fax: +1 617 496 6750, e-mail: gianvrto@fas harvard edu 16mm Εγχρωμο / Colour 168'

197$ The Direct Approach (μικρού μήκους / short film)
1983 The Flower of Passion
1990 What Nobody Saw (μικρού μήκους βίντεο / video short)
3001 The Mad Songs of Fernanda Hussein

ΕΥΡΟΠΑΙΚΗ ΠΡΕΜΙΕΡΑ / EUROPEAN PREMIERE

ΤΑ ΤΡΑΓΟ ΥΔΙΑ ΤΡΕΛΑΣ
ΤΗΣ Φ ΕΡΝΑΝΤΑ ΧΟ Υ ΣΕ ΪΝ

THE M A D SONGS
OF FERNANDA HOUSSEIN

Η ταινία εξετάζει την εμπειρία του Πολέμου του Κόλπου, εστιάζοντας στον

The film revisits the experience of the Gulf War by focusing on the war s

αντίκτυπο του πολέμου στην Αμερική Μ ε φόντο μιαν άλλη έρημο, αυτήν του

reverberation in America Set in a different desert, in New Mexico, the him

Νέου Μεξικού, η ταινία Οφπγειται τις ιστορίες τριών ανθρώπων που ζουν σε

presents three stones in three cities, as it follows characters whose bves are

Διαφορετικές πόλεις και που οι ζωές τους άλλαξαν εξαιτιας του πολέμου

altered as a consequence of the war a Mexican-Amencan woman whose

μιας Μεξικανοαμερικάνας. της οποίας το επίθετο του άντρα της. Χουσειν.

married name. Hussein, inspires such hatred that her children are targeted by

εμπνεει τέτοιο μίσος, ώστε τα παιΑια της γίνονται στόχος αντι-ιρακινων συμ

anti-Iraqi thugs, a teenage student whose antiwar activities create a nft wdh he

μοριών ενός νεαρού μαθητη του οποίου οι αντιπολεμικές δραστηριότητες τον

parents and a handsome veteran whose experiences m the Guff irrevocably

Φερνουν σε ρηξη με τους γονείς του κι ενός ωραίου βετεράνου, που οι εμ

after his existence Working m the space between hcbon and documentary the

πειρίες του στον Κόλπο αλλαξαν αμετακλητα τη ζωη του Κινούμενη στο χώρο

him seeks to resurrect the memory ot a time that was too quckiy Med away

ανάμεσα στη μυθοπλασία και το ντοκιμαντέρ, η ταινία προσπαθεί ν ανακινησει

though its trage consequences comnue to be feff. most protoundy among the

ένα θέμα που πολύ γρήγορα ξεχοστηκε. παροτι οι τραγικές του επιπτώσεις

people ot Iraq .

εξακολουθούν να είναι αισθητές ιδιαίτερα απο το λαό του Ιράκ
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ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙKO ΤΜΗΜΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ - ΓΑΛΛΙΑ - ΒΕΛΓΙΟ / Albania - France - Belgium 2001

Tirana Year Zero

Φατμίρ Κότσι
Γεννήθηκε στα Τίρανα, το 1959. Σπούδασε στην Ακαδημία
Καλών Τεχνών και στη Σχολή Κινηματογράφου
των ΤιρΟνων. Η πρώτη του μεγάλου μήκους ταινία,

Νεκρολογία

(1 99 4), έλα βε ειδική μνεία καλύτερου

πρωτοεμαφανιζόμενου σκηνοθέτη στο Φεστιβάλ
του Μόντρεαλ 1996. To

Alternative Head,

βίντεο

ντοκιμαντέρ που γύρισε το 1996, κέρδισε πολλά βραβεία
σε διεθνή φεστιβάλ. Το Τίρανα

έτος μηδέν είναι η

δεύτερη

μεγάλου μήκους ταινία του.

Σκηνοθεσία / Direction: Fatmir Koçi. Σενάριο / Screenplay: Fatmir Koçi, Heinzi Brandner. Φωτογραφία /

Fatmir Koci
He w a s born in Tirana, in 1959. He attended the Academ y

Cinematography: Heinzi Brandner. Μοντάζ / Editing: Thomas Khiine Tomk, Michel Klochendler. Ηχος /

of Fine Arts and the Film School at Tirana. His first feature

Sound: Dieter Draxler. Καλλιτεχνική Διεύθυνση / Art Direction: Andon Koja. Μουσική / Music: Artëm

film,

Necrology

(1 99 4), received a Special Mention for Best

First Feature Film at the Montreal World Film Festival

Denissov. Ηθοποιοί / Cast: Nevin Mecaj, Ermela Teli, Rajmonda Bulku, Behar Mera, Lars Rudolph, Robert

documentary shot

Ndrenika. Παραγωγοί / Producers: Thierry Lenouvel, Fatmir Koçi. Παραγωγή / Production: Ciné-Sud

in 1996 won several aw ards at international festivals.

Promotion. Παγκόσμια Εκμετάλλευση / World Sales: Ciné-Sud Promotion, 73 rue de Turbigo, Paris

in 1996.

Alternative Head, a video

Tirana Year Zero Is

his second feature film.

75003, France, τηλ. / tel.: + 3 3 1 4454 5477, fax: + 3 3 1 445 4 0 502, e-mail: cine-sud@ noos.fr 35m m

Έγχρωμο / Colour 90'

ΦΙΛΜ ΟΓΡΑΦΙΑ / FILMOGRAPHY
(Τίτλοι στα αγγλικά / English titles)
1988 Sculpture (μικρού μήκους / short film)
1989 Ballad, Through Bullets (μικρού μήκους / short film)
1994 Necrology
1996 Alternative Head (ντοκιμαντέρ / documentary)
1998 Super Balkan (ντοκιμαντέρ / documentary)
2001 Tirana Year Zero

ΤΙΡΑΝΑ ΕΤΟΣ ΜΗΔΕΝ

TIRANA YEAR ZERO

Βρισκόμαστε στην περίοδο μετά τα τραγικά γεγονότα του 1997. 0 23χρονος

It is shortly after the tragic events of 1997. Twenty-three-year-old Niku lives in

Νίκου ζει στα Τίρανα με τον καρδιοπαθή πατέρα του και τη μητέρα του, η

Tirana with his father, a man suffering from heart disease, and his mother, who

οποία έχει χάσει και τη δουλειά και τις οικονομίες της. Τίμιος κι ευαίσθητος, ο

has lost both her job and her life savings. Honest and sensitive, Niku manages

Νίκου βγάζει λίγα χρήματα κάνοντας μικροδουλειές μ’ ένα παλιό κινέζικο φορ

to make a meager living doing odd jobs with his old Chinese truck. He loves

τηγό. Ερωτευμένος με την Κλάρα, θέλ ει να ζήσουν μαζί, αλλά η Κλάρα επι

Klara and wants to start a life with her in Albania, but Klara insists that they

μένει ότι ανήκουν σε μια χαμένη γενιά, και το μόνο που θέλει, είναι να φύγει

belong to a lost generation and wants to leave the country more than anything.

από την Αλβανία. Αντίθετα, ο Νίκου παραμένει ακλόνητα πιστός στη χώρα του.

Niku, however, is staunchly com m itted to his hom eland. Eventually, Klara

Η Κλάρα ξεκινά, τελικά, για το Παρίσι, όπου ονειρεύεται να γίνει μοντέλο. Στο

moves to Paris, to realize her dream of becoming a model. Meanwhile, Niku’s

μεταξύ, οι δουλειές του Νίκου τον πάνε σε διάφορες περιοχές της Αλβανίας,

work takes him all over the country, where all he sees are people leaving or

όπου το μόνο που συναντά είναι κόσμος που φεύγει ή που ετοιμάζεται να φύ

talking about leaving. He begins to w onder if perhaps he should leave the

γει. Αρχίζει ν’ αναρωτιέται μήπως πρέπει κι εκείνος να τους ακολουθήσει...

country as well...
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INTERNATIONAL COMPETITION
ΓΑΛΛΙΑ / Fronce 2001

Imago

Μαρί Βιρμιγιάρ
Γεννημένη to 1954. σπούδασε αρχιτεκτονική στο ΚλερμόνΦεράν και μετΰ πήγε στο Παρίσι, όπου εργάστηκε,
με διάφορες ιδιότητες, στην παραγωγή ταινιών. Την ίδια
περίοδο γύρισε ορισμένες μικρού μήκους ταινίες
που προβλήθηκαν σε διάφορα φεστιβάλ To Imago είναι
η δεύτερη μεγάλου μήκους ταινία της

M arie V erm illard
Bom in 1954. she studied architecture in Clermont-Ferrand
belore going to Paris and working on films in various
capacities Dunng that time, she also directed a number
shorts that were screened at various festivals
Imago is her second feature film

Σκηνοθεσία / Direction: Marie Vermillard Σενάριο / Screenplay: Joel Bnsse. Mane Vermillard Φωτογρα
φία / Cinem atography: Jeanne Lapoirie Μ οντάζ / Editing: Gilles Volta

Ηχος / Sound: François

Waledisch, Stéphane Thiébaut. Σκηνικά / Sets: Emmanuelle Duplay Κοστούμια / Costumes: Pierre-Yves
Gayraud Ηθοποιοί / Cast: Frédéric Pierrot. Nathalie Richard. Alexia Monduit. Esther Gorintm. Daniel

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ / FILMOGRAPHY

Larrieu, Antoine Chappey. Zinedine Soualem. Παραγωγή / Production: Gemini Films Παγκόσμια Εκμετάλ

Reste (μικρού μήκους / short film)
Quelqu'un (μικρού μήκους / short film)
Eau douce (μεσαίου μήκους / mid-length film)
Chantal (μεσαίου μήκους, συν-σκηνοθεσία / mid-length
film, co-direction)
1997 Lila. LiU
2001 Imago

λευση / World Sales: Gemini Films, Paulo Branco, 34 Bvd Sebastopol. Pans 75004, France, τηλ / tel

1992
1995
1996
1997

+ 3 3 1 4454 1717, fax: + 3 3 1 4454 9666, e-mail gemmi@easynet.fr 35mm Εγχρωμο / Colour 105*

IM A G O

IM A G O

Υπαρχουν δυο γυναίκες στη (ωη του Πολ, καθηγητή μαθηματικών η Λουιζα,

There are two women in math teacher Paul s life Luisa, his mistress who

ερωμένη του και δασκολα μουσικής, και η Μαρίαν, η γυναίκα του. βιολογος

teaches music, and Marianne, his wife, who studied biology These three love

Αυτοί οι τρεις αγαπιούνται μεταξύ τους ή αγαπιόνταν στο παρελθόν Μια μέ

each other or once loved each other One day. Paul has a car accident, which

ρα, ο Πολ παθαίνει ενα ατύχημα με το αυτοκίνητο του. και η (ωη του αλλάζει

radically changes his life When he comes out of hospital, he has become

ριζικά Οταν βγαίνει απο το νοσοκομείο, έχει γίνει εντελώς αδιάφορος προς

indifferent to everything around him His wife comes up with alt kinds of

όλα γύρω του Η γυναίκα του επινοεί ένα σωρό τρόπους για να τον οφυπνι-

strategies to make him feel again, whilst he. close to madness protects himseit

οει.αλλα εκείνος, στα όρια της τρέλας, αποιραβιεται σ' ένα προστατευτικό

by retreating into a she! which cuts lam off from the rest of the world In a way

κελυφος κι αποκοβεται από τον υπολοιπο κοομο Κατα κάποιον τροπο. οι

this tno embodies three ways of -b eing· m a chaotic era Paul lives m the

τρεις αυτοί χαρακτήρες ενσαρκώνουν τρεις διαφορετικούς τροπους «να

abstraction of mathematical formulas Mananne is more involved m observing

υπάρχει· κάνεις μεοα σε μια χαοτική εποχή Ο Πολ ζει με οφήρημενες μαθη

kte and Luisa is the most vulnerable of them al

ματικές εννοιες η Μαρίαν παρατηρεί πιο πολύ τη ζωή και η Λουιζα είναι η πιο
ευάλωτη απ Ολους τους
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ΕΚΤΟΣ Σ Υ Ν Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ
ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ - ΙΣΠΑΝΙΑ / Argentina - Spain 2001

La ciénaga

Λουκρέσια Μαρτέλ
Γεννήθηκε στη Σάλτα της Αργεντινής, το 1966.
Από τα εφηβικά της χρόνια κινηματογραφούσε
την πολυμελή της οικογένεια. Το 1986 πήγε
στο Μ πουένος Λ ίρες να σπουδάσει επικοινω νίες.
Η μικρού μήκους ταινία της

Νεκρός Βασιλιάς προβλήθηκε

ο ε πολλά διεθνή φεστιβάλ. Το 1998, στο Φεστιβάλ
του Σάντανς, έλα βε το βραβείο ν η κ International Filmm aker
για το σενάριο της πρώτης της μεγάλου μήκους ταινίας,

Ο βάλτος.

Σκηνοθεσία / Direction: Lucrecia Martel. Σενάριο / Screenplay: Lucrecia Martel. Φωτογραφία / Cinema

Lucrecia M artel
She w a s bom in Salta, Argentina, in 1966. A s a teenager,

tography: Hugo Colace. Μοντάζ / Editing: Santiago Ricci. Ηχος / Sound: Hervé Guyander, Guido

she did a good deal of filming of her large fam ily. In 1986,

Berenblum, Adrian de Michelle. Σχεδιασμός Παραγωγής / Production Design: Graciela Oderigo. Ηθοποιοί /

she went to Buenos Aires to study com m unications.

Cast: Graciela Borges, Mercedes Morân, Martin Adjemian, Juan Cruz Bordeau, Daniel Valenzuela. Παρα

Her short film

ReyMuerto

w a s screened at a number

of international festivals. In 1998 she received at Sundance

γωγοί / Producers: Diego Guebel, Ana Aizenberg, Mario Pergolini. Παραγωγή / Production: 4K Films,

the NHK International Filmm aker Award for the screenplay

3205 Avenue Santa Fe, piso 2o, Of. 31, Buenos Aires 1425, Argentina, τηλ. / tel.: + 5 4 11 4821 0316, fax:

of her first feature,

The Swamp.

+ 5 4 11 4823 7245, e-mail: istantic@ elsitio.net Παγκόσμια Εκμετάλλευση / World Sales: Orfeo Films
International, Riehlerstrasse 1, Cologne 50668, Germany, τηλ. / tel.: + 4 9 221 130 5660, fax: + 4 9 221

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ / FILMOGRAPHY

130 5661, e-mail: helen@orfeofilms.com 35m m Έγχρωμο / Colour 103'

1995 Rey Muerto (μικρού μήκους / short film)
1998 Encarnación escurra (ντοκιμαντέρ / documentary)
Silvina Ocampo (ντοκιμαντέρ / documentary)
2001 La ciénaga

Ο ΒΑΛΤΟΣ

THE SW AM P

0 Φεβρουάριος στη βορειοδυτική Αργεντινή είναι αφόρητο ζεστός και υγρός.

February in the northwest of Argentina can be uncomfortably hot and humid.

Τη μια ο ήλιος ξεραίνει τη γη, την άλλη οι τροπικές βροχές μετατρέπουν τη

The sun cracks the earth and tropical rains turn the countryside into swam p

χώρα σε βάλτο. Γύρω στα πενήντα και γενικώς εξαντλημένη, η Μέτσα έχει

lands. Weary, fiftyish Mecha has four accident-prone children, a husband who

τέσσερα παιδιά που όλο τραυματίζονται, ένα σύζυγο που βάφει τα μαλλιά του,

dyes his hair and the tedious problem of sullen servants. Nothing that a few

και υπηρέτες που είναι διαρκώς μουτρωμένοι: τίποτα που να μη θεραπεύεται

drinks can’t cure. As Tali would put it, the alcohol comes in one door but never

μ’ ένα-δυο ποτά. Το αλκοοόλ μπαίνει απ’ τη μια πόρτα, αλλά δε βγαίνει ποτέ

goes out the other. Tali is Mecha’s cousin, who lives in a neighboring town and

από την άλλη, όπως θα έλεγ ε η Τάλι, η ξαδέλφη της Μέτσα, που ζει σε μια

who is also overburdened by the heat, the rain, her hunt-crazed husband and

γειτονική πόλη, κι έχει επίσης εξαντληθεί από τη ζέστη, τη βροχή, τον μανιώ

four noisy kids. Then, two unforeseen events bring Mecha and Tali’s families

δη κυνηγό σύζυγό της και τα τέσσερα ζωηρά παιδιά της. Δύο απρόοπτα γ ε 

together at La Mandragora, a country estate whose glory has long since faded,

γονότα θα φέρουν και τις δύο οικογένειες στη Μανδραγόρα, μια ετοιμόρροπη

where they will attempt to survive a summer from hell.

εξοχική έπαυλη, όπου θα περάσουν ένα καλοκαιρι-κολαστήριο.
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OUT OF COMPETITION
ΓΕΡΜΑΝΙΑ - ΕΛΛΑΔΑ / Germany - Greece 2001
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My Sweet Home

Φίλιππος Τοίτος
Γεννήθηκε στην Αθήνα, το 1966 Σπούδασε μάρκετινγκ
στην Αθήνα, εργαζόμενος παράλληλα ως διευθυντής
φωτογραφίας, βοηθος σκηνοθέτης και μοντέρ σε μουσικά
ντοκιμαντέρ, καθώς και παραγωγός ραδιοφωνικής
εκπομπής Από το 1991 ζει στο Βερολίνο, όπου σπούδασε
σκηνοθεσία στη Γερμανική Ακαδημία Κινηματογράφου
και Τηλεόρασης (OFFB) Η μικρού μήκους ταινία του
Parle/moi d ’amour έλαβε το Γερμανικά Βραβείο
Κινηματογράφου το 1995 Το Μγ Sweet Home
είναι η πρώτη του μεγάλου μήκους ταινία

Σκηνοθεσία / Direction: Φίλιππος Τσίτος / Filippos Tsitos Σενάριο / Screenplay: Φίλιππος Τοίχος / Filip

Filippos Tsitos

pos Tsitos Φωτογραφία / Cinematography: Hanno Lentz Μοντάζ / Editing: Petar Markovic. Neboisa Sta-

Η« was bom m Athens, in 1966 He studied marketing
m Athens, while at the same time working as
cinematographer, assistant director and editor on music
documentanes. and as the producer ol a radio program
In 1991. he moved to Berlin, where he studied filmmaking
at the German Film and Television Academy (o f f b )
H is short film. Partei-moi d ’amour. received the German Film
prize m 1995 My S tm t Home is his first feature

nojevic. Ηχος / Sound: Andreas Koppen. Σχεδιασμος Παραγωγής / Production Design: Peter Weber
Σκηνικό / Sets: Isabel Ott Κοστούμια / Costumes: Neboisa Lipanovic. Dagmar Fabisch. Kathnn Plath
Μουσική / Music: Dr Nelle Karaiilic, Deian Sparavalo Ηθοποιοί / Cast: Harvey Fnedman. Nadia Uhl Mario
Mentrup, Monika Hansen, Neil D'Souza, Peter Lewan Ποραγωγοί / Producers: θανασης Καραθανος /
Thanassis Karathanos. Karl Baumgartner. Φένια Κοσοβιτσα / Fenia Kossovitsa Παραγωγή / Production:
Twenty Twenty Vision, Gormannstr 12, 0-10119 Berlin, Germany,, τηλ. / tel

+ 4 9 30 6128 1750, fax

+ 49 30 6128 1751, e-mail: twentytwenty@t-online de & Pandora Film Production (Germany) & kttefixe
ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ / FILMOGRAPHY
Prelude (μικρού μήκους / short film)
Der Hut meines Vaters (μικρού μήκους / short film)
Parlez-moi d amour (μικρού μήκους / short hlm)
Komm gleich wieder (μικρού μήκους / short hlm)
Charleston (μικρού μήκους / short hlm)
Zed fbegt (μικρού μήκους / short hlm)
1998 Griechische Spezialitäten (ντοκιμαντέρ / documentary)
2001 My Sweet Home
1992
1993
1994
1995
1996

Audiovisual Productions (Greece) Παγκόσμια Εκμετάλλευση / World Sales: arri Media World Sales
Turken Str 95. D-80799 Munich, Germany, τηλ / te l: + 4 9 89 3809 1288, fax + 4 9 89 3809 1433. email: aexacoustos@arri de Ελληνική Διανομή / Distribution lor Greece: Προοπτική / Prooptiki 35mm
Εγχρωμο / Colour 87'

M Y SWEET HOM E

M Y SWEET HOME

Βερολίνο Ενα παραδοσιακό Polterabend (παρτι που γίνεται την παραμονή

Berlin The eve ot a wedding A Polterabend (wedding shower) is being held m a

ενός γάμου) πρόκειται να γίνει σ' ενα ιδιόρρυθμό, ειοιμορροπο cate Ο αμερι-

quirky, dilapidated cate Bruce an American has fmalty persuaded hts German

κανος Μηρούς εηεισε επιτέλους τη γερμανιδα φίλη του Ανκε να τον παντρευ

girttnend. Anke. to marry him. even though they have only known each other tor

τεί. παροτι γνωρίζονται μονάχο ένα μήνα Ενω. Ομως, η Ανκε έχει πάρει από

a month But while Anke is now determined to hnaly establish a proper famrfy

φαση να δημιουργήσει μια οικογένεια γι' αυτήν και το μωρό της. ο Μηρούς αρ

tor herselt and her fatherless baby Bruce begets to have qualms about setthng

χίζει να εχει ενδοιασμούς Ο Μηρούς ευελπιστει οη το Polterabend θα δώσει

down The Polterabend will, he teels. provide a solution But what kind of

τη λύση Τι oot Polterabend. Ομως, είναι αυτό, όταν η μοναδική επίσημη κα

Polterabend is it when the only official guest is Anke s mother who s against

λεσμένη είναι η μητέρα της Ανκε. η οποία, ούτως ή άλλως διαφωνεί με το γά

the mamage anyway, and who s ufbmatefy thrown out of the cafe by her own

μο και. τελικά, εκδιώκεται κακην-κακως οπο την ίδια της την κόρη, κι όταν οι

daughter and when the other Quests are not real guests, but a motley crew of

υηολοιποι καλεσμένοι δεν είναι αληθινοί καλεσμένοι, αλλα ενα συνονθύλευμα

strangers that happened to be there at the ome7

ανθρώπων που ετυχε να βρεθούν εκείνη την ωρα στο cate:
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ΕΚΤΟΙ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΜΟΥ / OUT OF COMPETITION
KINA - ΙΑΠΩΝΙΑ - ΓΑΛΛΙΑ / China - Japan - France 2000

Zhantai

Τζία Ζανγκ-ΚΕ
Γεννήθηκε στο Φενγιάνγκ της επαρχίας Σάντσι, το 1970.
Σπούδασε ζωγραφική και, το 1 9 9 1 , εξέδ ω σ ε το πρώτο του
μυθιστόρημα. Το 1993, έγ ινε δεκτός στο Τμήμα Λογοτεχνίας
της Ακαδημίας Κινηματογράφου του Πεκίνου,
όπου σπούδασε θεωρία κινηματογράφου. Το 199 5, ίδρυσε
την Πειραματική Κινηματογραφική Ομάδα Νεολαίας,
τον πρώτο ανεξάρτητο κινηματογραφικό φορέα της Κίνας.
Η πρώτη του μεγάλου μήκους ταινία X/ao

Wu (Πορτοφολάς),

βραβεύτηκε σ ε διάφορα διεθνή φεστιβάλ.

Σκηνοθεσία / Direction: Jia Zhang-ke. Σενάριο / S creenplay: Jia Zhang-ke. Φωτογραφία / C inem a

Jia Zhang-ke
He w a s born in Fenyang, Shanxi Province, in 1970. He studied
painting and, in 1991, published his first novel. In 1993, he
w a s admitted to the Literature Department of the Beijing Film
Academ y, where he studied film theory. In 1995, he founded
the Youth Expenmental Film Group, the first independent film
organization in China. His first feature,

Xiao Wu (Pickpocket),

won several awards at international festivals.

tography: Yu Lik-wai. Μοντάζ / Editing: Kong Jing-lei. Ηχος / Sound: Zhang Yang. Καλλιτεχνική Δ ιεύ 
θυνση / Art Direction: Qiu Sheng. Κοστούμια / Costumes: Qi Lei, Zhao Xiafei. Μουσική / Music: Yoshihiro
Hanno. Ηθοποιοί / Cast: Wang Hong-wei, Zhao Tao, Liang Jing-dong, Yang Tian-yi, Wang Bo, Song Yongpin. Π α ρ α γ ω γο ί / P ro d u c e rs : Li K it-m in g , Shozo Ic h iya m a. Π αρ α γω γή / P ro d u c tio n : Hu Tong
Communication (Hong Kong) & T-Mark Inc., 5 -4 -1 4 Akasaka Minato-Ku, Tokyo 107 -0 05 2 , Japan, τηλ. /
tel.: + 8 1 3 3584 6161, fax: + 8 1 3 3584 6163, e-mail: info@ t-mark.net & Artcam International (France).
Παγκόσμιο Εκμετάλλευση / World Sales: Celluloid Dreams, 24 rue Lamartine, Paris 75009, France, τηλ. /

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ / FILMOGRAPHY
1998 Xiao Wu
200 0 Zhantai

tel.: + 3 3 1 497 0 0370, fax: + 3 3 1 497 0 0371, e-mail: info@ celluloid-dreams.com 35m m Έγχρωμο /
Colour 193'

ΠΛΑΤΦ Ο ΡΜ Α
Η ταινία πήρε τ' όνομά της από ένα κινέζικο ροκ τραγούδι της δεκαετίας τού

PLATFORM
Platform, named after a Chinese rock music hit from the 1980s, is set against a

'80, και έχει ως φόντο τις τεράστιες αλλαγές που έγιναν στην Κίνα εκείνη την

backdrop of the enormous changes that took place in China during that time,

περίοδο, όταν το μαοϊκό σύστημα έδωσε σιγά σιγά τη θέση του σε μια non

when the Maoist system slowly gave way to a popular culture imported from

κουλτούρα προερχόμενη από την Ταϊβάν και το Χονγκ Κονγκ. Είναι το έτος

Taiwan and Hong Kong. It is the year 1979, in Fenyang, a small village in the

1979, στο Φενγιάνγκ, ένα μικρό χωριό στην απομακρυσμένη επαρχία του Σαν-

remote province of Shanxi. The theater company of Minliang and his friends

τσί. Η θεατρική ομάδα του Μινλιάνγκ και των φίλων του παρουσιάζει ένα έργο

presents a play praising Mao Zedong. A year later, the head of the theater

που εκθειάζει τον Μάο Τσετούνγκ. Ένα χρόνο αργότερα, ο επικεφαλής τής

company announces that their shows will be changed to include Western-style

ομάδάς ανακοινώνει ότι το ρεπερτόριό τους πρέπει ν' αλλάξει για να περιλά-

music. In the m id-1980s, the waves of change have finally reached Fenyang,

βει δυτική μουσική. Στα μέσα της δ εκαετίας του '80, το κύμα της αλλαγής

together with a cut in art subsidies. The future of the performance group is

φτάνει πια και στο Φενγιάνγκ, και, μαζί μ' αυτό, οι περικοπές στις κρατικές

uncertain, as are the relationships among its members...

επιδοτήσεις. Το μέλλον της ομάδας είναι άδηλο, όπως είναι και αυτό των σχέ
σεων μεταξύ των μελών του.
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OPENIN G FILM / Τ Α ΙΝ ΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ
ΓΑΛΛΙΑ - ΓΕΡΜΑΝΙΑ - ΙΤΑΛΙΑ / France - Germany - Italy 2001
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Va savoir

Ζοκ Ριβέτ
Γεννήθηκε στη Ρουύν της Γαλλίας, το 1928. Το 1950,
αρχίζει να συνεργάζεται με τον Ερίκ Ρομερ και τον Ζαν-Λικ
ΓκοντΟρ στην -Gazette du Cinéma» και, το 1952,
στα «Cahiers du Cinéma», των οποίων υπήρξε
αρχισυντάκτης από το 1963 εως το 1965

Jacques R ivette
He was bom in Rouen. France, in 1928. In 1950, he began
collaborabng with Eric Rohmer and Jean-Luc Godard in the
«Gazette du Cinéma» and. In 1952. in the «Cahiers du
Cinéma», ot which he served as editor-in-chief from 1963
to 1965

ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ /
SELECTED FILMOGRAPHY
1960 Pans nous appartient
1966 la religieuse
1968 l'amour fou
1972 o u t 1: Spectre
1974 Céline et Julie vont en bateau
1976 Duelle. Noroît
1978 Merry-Go-Round

Σκηνοθεσία / Direction: Jacques Rivette Σενάριο / Screenplay: Christine Laurent. Pascal Bonitzer.
Jacques Rivette Φωτογραφία / Cinem atography: William Lubtchansky Μ οντάζ / Editing: Nicole
Lubtchansky. Ηχος / Sound: Florian Eidenbenz. Σκηνικό / Sets: Manu de Chauvigny Κοστούμια /
Costumes: Laurence Struz. Ηθοποιοί / Cast: Jeanne Balibar, Sergio Castellrtto, Mananne Basler. Jacques
Bonnaffé, Hélène de Fougerolles. Bruno Todeschim Παραγωγός / Producer: Martine Mangnac Παραγωγή /
Production: Pierre Grise Productions. France 2 Cinema, vm Productions, Mikado Films (Italy), Kmowelt
(Germany) Παγκόσμια Εκμετάλλευση / World Sales: Celluloid Dreams. 24 rue Lamartine Pans 75009
France, τηλ. / tel.: + 3 3 1 4970 0370, fax + 3 3 1 4970 0371, info@celluloid-dreams com Ελληνική
Διανομή / Distribution for Greece: Rosebud 35mm Εγχρωμο / Colour 154'

1981 Le Pont du Nord
1984 L'amour par terne
1988 Hurtevent
1989 la bande des quatre
1991 La belle notseuse
1994 Jeanne la PuceHe Les batailles
Jeanne le Pucelle les Prisons
1998 Haut bas fragile
1998 Secret Défense
2001 Va savoir

V A SAVO IR

V A SAVOIR

Ενας ιταλικός θίασος, οε περιοδεία στην Ευρώπη, βρίσκεται στο Παρίσι, οπού

An Italian theater company, on tour across Europe, comes to Pans to stage

θ ανεβάσει το έργο του Πιραντέλο Οπως με θέλεις. Η Καμιγ είναι η πρωτα

Pirandello s As You Desire Me Camille is the leading actress and companion to

γωνίστρια του θιάσου και σύντροφος του Ιγκο. σκηνοθέτη και θιασόρχη Είναι

Ugo. the stage and company director It is the first time she has returned to

η πρώτη φορά που η Καμιγ επιστρέφει στο Παρίσι αφΟτου, εδω και τρία

Pans in three years, since leaving Pierre, a man whose passion threatened to

χρονιά άφησε τον Πιερ. εναν Οντρα του οποίου το πάθος κινδύνευε να κατα

stifle her calhng She secretty tears meeting turn again and with good reason

πνίξει την τέχνη της Η Καμιγ φοβαται κρυφά μη τον ξαναουναντησει. κι έχει

Ugo also has his secret Coming to Pans is a chance tor turn to verify the

κάθε λογο Ο Ιγκο έχει κι αυτός το μυστικό του Ερχόμενός στο Παρίσι, θέλει

existence of an unpublished manuscript by the great Goldoni This search w *

να εξακριβώσει ιην ύπαρξη ενός ανέκδοτου χειρογράφου του μεγάλου Γκολν-

lead him to the seductive Dominique Passions w i nse Each wtf have to face

τονι Η αναζήτηση αυτή θα τον οδηγήσει στη σαγηνευτική Ντομιντκ Η θεατρική

the truth, and the theater, once again. wtH serve as both a setting and as a

παρασταση θα αποτελεοει ταυτόχρονα το φοντο και το μέσο γτα την αποκαλυ-

means of revelation

Φη καθεμας απο τις κρυφές τους ζωές
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CLOSING FILM / Τ Α Ι Ν Ι Α ΛΗ Ξ ΗΣ
Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ - ΓΕΡΜΑΝΙΑ / UK — Germany 2001

Lucky Break

Πίτερ Κατανέο
Γεννήθηκε στο Λονδίνο, το 1964. Αποφοίτησε από το
Βασιλικό Κολέγιο Τέχνη ς το 1989, και η πτυχιακή του ταινία

Spotters

κέρδισε το βραβείο νέου σκηνοθέτη στο Φεστιβάλ

Εδιμβούργου 1990. Η μικρού μήκους ταινία του

Dear Rosie

ήταν υποψήφια για Οσκαρ και βραβείο bafta . Τ ο 1997
γύρισε την πρώτη του μεγάλου μήκους ταινία,

Ά πρες με τα όλα τους,

που κέρδ ισε ένα Όσκαρ,

τρία βραβεία BAFTA, καθώς και πολλά βραβεία σ ε φεστιβάλ
σ' ολόκληρο τον κόσμο.

Σκηνοθεσία / Direction: Peter Cattaneo. Σενάριο / Screenplay: Ronan Bennett. Φωτογραφία / Cinema

Peter Cattaneo
He w as born in London, in 1964. He graduated from the Royal
College of Art in 1989, his graduation film

Spotters winning

the Young Filmm aker of the Year award at the 1990 Edinburgh
Film Festival. In 1991, he w a s nominated for an O scar
and a bafta for his short film
he made his first feature film,

Dear Rosie. In 1997,
The Full Monty, w hich

Music: Anne Dudley. Ηθοποιοί / Cast: James Nebitt, Olivia Williams, Christopher Plummer, Timothy Spall,
Bill Nighy, Lennie James. Παραγωγοί / Producers: Barnaby Thompson, Peter Cattaneo. Παραγωγή /

Production: Fragile Films & Filmfour. Παγκόσμια Εκμετάλλευση / World Sales: Filmfour, 76-7 8 Charlotte
went on

to win one O scar and three bafta aw ards, a s well as
numerous prizes at festivals around the world.

tography: Alwin Kuchler. Μοντάζ / Editing: David Gamble. Σκηνικά / Sets: Max Gottlieb. Μουσική /

S tre e t, London W1P 1 LX, UK, τη λ . / te l.: + 4 4 2 0 7 8 6 8 7 7 0 0 , fax: + 4 4 2 0 7 8 6 8 7 7 6 6 ,
film fourintl@channel4.co.uk Ελληνική Διανομή / Distribution for Greece: Rosebud. 35m m Έγχρωμο /

Colour 112'
ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ / FILMOGRAPHY
1989 Spotters

(μικρού μήκους / short film)
μήκους / short film)
(τηλεταινία / TV film)

1991 Dear Rosie(pu<pod
1995 Loved Up

1997 The Full Monty
2001 Lu cky Break

ΟΙ ΚΥΡΙΟΙ ME ΤΑ ΡΙΓΕ

LUCKY BREAK

Κάτι περίεργο συμβαίνει στη φυλακή Λονγκ Ράντφορντ. Τα σκληρά καρύδια

Something strange is going on at HM Prison Long Rudford. The hard men of B

της Β' πτέρυγας φαίνεται να ’χουν μαλακώσει. Βάζουν θεατρικά κοστούμια και

wing are going soft. They’re putting on costumes and wigs and taking singing

περούκες, και μαθαίνουν τραγούδι και χορό. Έγιναν ξαφνικά ηθοποιοί και θα

and dancing lessons. They’ve turned into Thespians, for an awfully amateur

παίξουν σε μια απελπιστικά ερασιτεχνική παράσταση. Αλλά, βέβαια, τίποτα

production. But all is not what it seems. Behind the theatrical posturing lies an

δεν είναι αυτό που φαίνεται. Πίσω από τους θεατρινισμούς και τα μασκαρέμα-

elaborate escape plan. Ringleaders Jimmy and Rudy have come up with what

τα κρύβεται ένα μεγαλοφυές σχέδιο απόδρασης. Οι αρχηγοί Τζίμι και Ρούντι

they consider a watertight scheme to coast their way to freedom. But all is not

έχουν καταστρώσει ένα σχέδιο που θα τους ταξιδέψει σίγουρα στην ελ ε υ θ ε 

plain sailing when a rom ance blossom s between Jim m y and his c o-star

ρία. Τα πράγματα, όμως, περιπλέκονται όταν ο Τζίμι ερωτεύεται τη συμπρωτα-

Annabel, the beautiful Prisoner Support officer. Will it be curtains for Jimmy and

γωνίστριά του, την όμορφη Αναμπελ, υπεύθυνο Υποστήριξης Κρατουμένων.

his gang, or will they pull off the performance of their lives? And for Jimmy, will

Αραγε θα κλείσει η αυλαία για τον Τζίμι και την παρέα του, ή θα δώσουν την

the choice be love or liberty?

παράσταση της ζωής τους; Κι ο Τζίμι τι θα διαλέξει: ελευθερία ή έρωτα;
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ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ 2001
ΕΛΛΑΔΑ / Greece 2001
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Η

Eonios (itílis

Βαγγέλης Σεϊτανίδης
Γεννήθηκε στην Αθήνα, το 1964. Σπούδασε συγγραφή
σεναρίου και σκηνοθεσία κινηματογράφου στο Columbia
University Film Division. Συγχρόνως παρακολούθησε
μαθήματα στο Actors Studio ως προσκεκλημένος. Εργάστηκε
ως βοηθός σκηνοθέτη Θεόδωρου Αγγελόπουλου και του
Νίκου Παναγιωτόπουλου, με τον οποίο συνεργάστηκε και στο
σενάριο της ταινίας Ο εργένης. Έχει σκηνοθετήσει
βιντεοκλίπ και διαφημιστικά. Δύο μονογραφίες του για το
έργο των Wim Wenders (1988) και Robert Altman (1987)
έχουν εκδοθεί από τις εκδόσεις Αιγόκερως.

Vangelis Seitanidis
He was born in Athens, in 1964. He received an MFAin film
directing from Columbia University Film Division and attended
the Actors Studio as a guest. He has worked as assistant
director to Nikos Panayotopoulos and Theo Angelopoulos on
four feature films and co-scripted Panayotopoulos’ box-office
hit The Bachelor. He has also directed music videos and
commercials. He has published a book on Robert Altman and
another on Wim Wenders.

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ / FILMOGRAPHY
1987 Stay Hungry (μικρού μήκους / short film)
1991 Τεχνητή καρδιά / Artificial Heart (μικρού μήκους / short
film)
1994 War Correspondent (ντοκιμαντέρ / documentary)
1997 Χρήστος και «Βίτσιο» / Dog Eat Dog (μικρού μήκους /
short film)
To γύρισμα του Εργένη / Shooting The Bachelor
(ντοκιμαντέρ / documentary)
2001 Αιώνιος φοιτητής / Ghost of a Chance

Σκηνοθεσία / Direction: Βαγγέλης Σεϊτανίδης / Vangelis Seitanidis. Σενάριο / Screenplay: Βαγγέλης
Σεϊτανίδης / Vangelis Seitanidis. Φωτογραφία / Cinematography: Αλέκος Γιάνναρος / Alekos Yannaros.
Μοντάζ / Editing: Γιώργος Τριαντάφυλλου / Yorgos Triantafyllou. Ήχος / Sound: Αντώνης Οικονόμου /
Antonis Economou. Σκηνικά / Sets: Σοφία Ζούμπερη / Sofia Zoumberi. Κοστούμια / Costumes: Λουκία
Χατζέλου / Loukia Hatzelou. Μουσική / Music: Φωτεινή Μπαξεβάνη / Fotini Baxevani, Δημήτρης Τσάκας /
Dimitris Tsakas. Ηθοποιοί / Cast: Μαρία Σολωμού / Maria Solomou, Αιμίλιος Χειλάκης / Emilios Chilakis,
Μαίη Σεβαστοπούλου / Mae Sevastopoulou, Σπύρος Σταυρινίδης / Spyros Stavrinidis, Μιχάλης Ιατρόπουλος / Michalis latropoulos, Στέλιος Χριστοφορίδης / Stelios Christoforidis. Παραγωγή / Production:
Αξελερέ A.E. / Accéléré Productions, Σάμου 35 / 35 Samou Street, Αθήνα / Athens 104 39, τηλ. / tel.:
+ 3 0 1 8220 251, fax: + 3 0 1 8223 365, e-mail: accelere@otenet.gr /

ept a .e .

/

ert

S.a . & Lexicon and

Partners, Βαγγέλης Σεϊτανίδης / Vangelis Seitanidis. Παγκόσμια Εκμετάλλευση / World Sales: EKK /
Greek Film Centre, Πανεπιστημίου 1 0 / 1 0 Panepistimlou Street, Αθήνα / Athens, τηλ. / tel.: + 3 0 1 3631
733, fax: + 3 0 1 3614 336, e-mail: ¡nfo@gfc.gr 35mm Εγχρωμο / Colour 100'

ΑΙΩΝΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ

______

ΕΛ Λ Η Ν ΙΚ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο ΚΙΝ Η Μ Α Τ Ο ΓΡ Α Φ Ο Υ

GHOST OF A CHANCE

Στο καζίνο, μία είναι η βασίλισσα: η μπίλια. Κανείς από τους παίκτες δε δίνει

In the casino there is only one queen, the small ball that spins on the roulette

σημασία στις κρουπιέρισσες. Όμως ο Τάκης, «αιώνιος φοιτητής» στην Ιατρική

table. None of the players pays the slightest attention to the female dealers. But

Αθηνών, δεν πάει στο καζίνο για τα εκατομμύρια, αλλά για το μεροκάματο. Η

Takis, a «perennial» med student, doesn’t go to the casino to win millions but to

Βέρα δουλεύει σε γυμναστήριο, αλλά πιάνει και δεύτερη δουλειά ως κρουπιέ-

earn a day’s wages. Vera works in a gym but trains and gets a second job as a

ρισσα. Σκοπός της, να προστατέψει τη μητέρα της, αφού ο κανονισμός απαγο

dealer. Her aim Is to protect her mother since regulations forbid relatives of

ρεύει την είσοδο στους συγγενείς των κρουπιέρηδων. Ας χτυπιέται όσο θέλει

employees from entering the casino. Let her Dad knock himself out. There’s no

ο πατέρας της: ρουλέτα δε θα ξαναπαίξει! Κάποια στιγμή, ο Τάκης κι η Βέρα

way he’ll ever play roulette again! At some point, Takis and Vera become lovers.

γίνονται εραστές. Στήνουν ένα παιχνίδι στη ρουλέτα, αφήνουν τα λεφτά στη

They rig a game at the roulette table, leave the money with her mother and hide

μητέρα της και κρύβονται σ’ ένα φιλικό σπίτι. Όταν ο πατέρας της πεθαίνει

out in a friend’s house, where their romantic dream soon succumbs to the

από έμφραγμα μέσα στο τζιπ του, η Βέρα βρίσκεται ξαφνικά με λεφτά. Στην

wretched conditions in which they live. When her father dies of a heart attack In

κηδεία, ο διευθυντής του καζίνο την απειλεί πως θα τη στείλει στη φυλακή...

his Jeep, Vera suddenly finds herself with money. At the funeral, the manager of
the casino threatens to send her to prison...
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GREEK FILMS 2001
ΕΛΛΑΔΑ / Greece 2000
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Stakaman

Α ντώ νης Καφετζόπουλος
Γεννήθηκε το 1951, στην Κωνσταντινούπολη Το 1974
πρωτοεμφανιζεται στη σκηνή του «Ανοιχτού θεάτρου« και
αρχίζει σπουδές στη Δραματική Σχολή της Ευγενίας
Χατζικου Εχει πρωταγωνιστήσει σε περισσότερες από
δέκα ταινίες, σε αρκετά σίριαλ και θεατρικός παραστάσεις
Στην τηλεόραση έκανε την παραγωγή και τη σκηνοθεσία
δυο σίριαλ, και συνεργάστηκε στο οενάριο των ταινιών
Ρεβάνς. ΙιΚένα και Τεριρέμ

Antonis Kafetzopoulos
Bom in Istanbul In 1951 He made his stage debut In 1974
as a substitute in a minor role with the «Open Theater«. This
led to his decision to study drama at the Eugenia Had|ikou
School He has starred in over a dozen films, a large number
of senals and television shows He also produced and
directed two television senes, and participated in the writing
of the scripts of the films Revanche. The Night with Silena
and Tenrem

Σκηνοθεσία / Direction: Αντώνης Καφετζόπουλος / Antonis Kafetzopoulos Σενάριο / Screenplay: Αντωνης Καφετζόπουλος / Antonis Kafetzopoulos Φωτογραφιο / Cinematography: Ευγένιος Διονυσόπουλος /
Evgenios Dionyssopoulos Μοντάζ / Editing: Γιάννης Τσιτσόπουλος / Yannis Tsitsopoulos Ηχος /
Sound: Αντώνης Οικονόμου / Antonis Economou Σκηνικά / Sets: Λαμπρινή Καρδάρα Lambnni Kardara
Κοστούμια / Costumes: Ελενα Πάπα / Elena Patta Μουσική / Music: The Earthbound Ηθοποιοί / Cast:
Αντώνης Καφετζόπουλος / Antonis Kafetzopoulos. Δάφνη Κουτσάφτη / Dafni Koutsafti Σπυρος Καλογήpou / Spyros Kalogirou, Δημήτρης Καλλιβωκας / Dimitns Kallivokas. Μαρία θεοδωροβα Mana Theodorova, Βαλέριος Ελευθέρωφ / Válenos Eleftherov Παραγωγός / Producer: Κώστας Βαρκόδος / Costas Var-

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ / FILMOGRAPHY
1993 Υπόθεση Παπάζογλου / The Papazoglou Affair

(τηλεταινία / TV film)
2001 Στακαμαν / Stakaman

kados Παραγωγή / Production: Bad Movies & Mega Channel & Filmnet & EKK / Greek Film Centre Παγκό
σμια Εκμετάλλευση / World Sales: Bad Movies, Λεωφ Κηφισίας 125-127 / 125-127 Kifissias Ave , Αθήνα
Athens 115 26, τηλ. / tel

+ 3 0 1 6985 050, fax: + 3 0 1 6985 053. e-mail info<g>badmovies gr 35mm

Εγχρωμο / Colour 90'

Ι Α Λ Μ Μ Μ Ο A I H T P O Μ ΙΜ Μ Μ Α Τ Ο Τ Φ ΙΦ Ο ν

ΣΤΑΚΑΜΑΝ

STAKAMAN

Ενας σεμνός και μετρημένος καθηγητής μαθηματικών κληρονομεί από τη

A modest and retmng maths teacher inherits the traditional famrfy fur business

μητέρα του. κάπου στην Καστόρια, την πατροπαραδοτη οικογενειακή επιχείρη

somewhere in Kastona from his mother, along with her mansion, provided that

ση. ένα γουναραδικο και το αρχοντικό της. με τον ορο να αναλαβει υπό την

he looks after two elderly men. who are living in an Athens retirement home

προστασία του δυο τροφίμους ενός Γηροκομείου Η διαθηκη αποκαλύπτει ότι

The will reveals that one of the two is his real father But who7 It s something

ο ένος απο τους δυο είναι ο πραγματικός πατέρας Ποιος, όμως: Αυτό δεν το

no one knows inctudmg his kvety late mother

γνώριζα ούτε η ζωηρή μακαριιιοοα
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Athanassios Christopoulos, enas lismonimenos piitis

Σταμάτης Τσαρουχάς
Σπούδασε κινηματογράφο στην Αθήνα και παρακολούθησε
μαθήματα σκηνοθεσίας στο National Film School του
Λονδίνου. Εργάστηκε ως βοηθός σκηνοθέτης σ ε π ο λλές
ελλη νικές ταινίες, ενώ παράλληλα σκηνοθέτησε πολλά
διαφημιστικά σποτ. Έ χ ε ι γράψει πολλά σενάρια κι έχ ει
διατελέα ει σκηνοθέτης, μοντέρ και παραγωγός πολλών
ντοκιμαντέρ για την τηλεόραση.

Stamatis Tsarouchas
He studied film in Athens and attended film direction c la ss e s
at the National Film School in London. He has worked a s an

Σκηνοθεσία-Σενάριο / Direction-Screenplay: Σταμάτης Τσαρουχάς / Stamatis Tsarouchas. Φωτογραφία /

assistant director on numerous Greek film s and has directed

Cinematography: Τάκης Βενετσανάκος / Takis Venetsanakos. Μοντάζ / Editing: Τάκης Κουμουνδούρος /

many com m ercials. He has written screenplays and directed,

Takis Koumoundouros. Μουσική / Music: Χρήστος Τσιαμούλης / Christos Tsiamoulis. Επιστημονικός

edited and produced documentaries for television.

Σύμβουλος / Scientific Advisor: Καθηγητής Γιώργος Ανδριωμένος / Professor George Andriomenos.
Αφήγηση / Narration: Θεόδωρος Δημήτριεφ / Theodoras Dimitriev, Νίκος Παντελίδης / Nikos Pantelidis.

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ / FILMOGRAPHY
1980 Ελληνικές αρχαιότητες / Greek Antiquities
(ντοκιμαντέρ / documentary)

Ηθοποιοί / Cast: Νίκος Παντελίδης / Nikos Pantelidis. Παραγωγός / Producer: Σταμάτης Τσαρουχάς /
Stamatis Tsarouchas. Παραγωγή / Production:

e k k

/

Greek Film Centre &

N ET

& Δήμος Καστοριάς /

1983 To παζάρι / The Bazaar

Municipality of Kastoria, Σταμάτης Τσαρουχάς / Stamatis Tsarouchas. Παγκόσμια Εκμετάλλευση / World

1987 Η ελληνική γούνα / Greek Fur (ντοκιμαντέρ /

Sales:

documentary)
1993-94 Τα πουλιά με το χρώμα του φεγγαριού

ekk

/ Greek Film Centre, Πανεπιστημίου 10 / 1 0 Paneplstimiou Street, Αθήνα / Athens, τηλ. / tel.:

+ 3 0 1 3631 733, fax: + 3 0 1 3614 336, e-mail: info@ gfc.gr 35m m Έγχρωμο / Colour 6 1 '

/ The Birds with the Colour of the Moon
1999 0 ανθός της λίμνης / The Flower of the Lake
2001 Αθανάσιος Χριστόπουλος, ένας λησμονημένος
ποιητής / Athanassios Christopoulos, a Forgotten
Poet (ντοκιμαντέρ / documentary)

ΕΛ Λ Η Ν ΙΚ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο ΚΙΝ Η Μ Α Τ Ο ΓΡ Α Φ Ο Υ

ΑΘ ΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟ ΠΟ ΥΛΟ Σ,
ΕΝΑΣ ΛΗ ΣΜ Ο Ν Η Μ ΕΝ Ο Σ ΠΟ ΙΗΤΗΣ

ATHANASSIOS CHRISTOPOULOS,
A FORGOTTEN POET

Η ταινία αφορά στη ζωή και το έργο του καστοριανού ποιητή Αθανάσιου Χρι-

The life and work of the Kastoria-born poet Athanassios Christopoulos, an

στόπουλου, μιας άγνωστης αλλά σπουδαίας μορφής του νεότερου ελληνι

unknown but im portant figure of neo-Hellenism , who lived during the 18th

σμού, που έζησε τον 18ο αιώνα στις παραδουνάβιες, κυρίως, ηγεμονίες. Κα

century, mostly In the Principalities of the Danube. He came from a poor family

ταγόταν από φτωχή οικογένεια και, σχεδόν ασκητεύοντας στα νεανικά του

and, leading an almost ascetic life as a young man, he succeeded in enriching

χρόνια, κατόρθωσε να πλουτίσει το νου του με μάθηση πρωτόγνωρη για την

his mind with learning which w as unheard of at the tim e and rising to the

εποχή και να ανέλθει σε ανώτατα αξιώματα. Πολιτικός συγγραφέας, φιλόσο

highest ranks of office. A political w riter, philosopher, doctor, legislator,

φος, γιατρός, νομοθέτης, ανώτατος δικαστής, μεταφραστής αρχαίων κειμέ

Supreme Court justice, translator of ancient texts, man of letters and playwright,

νων, φιλόλογος και θεατρικός συγγραφέας, έμεινε στην πνευματική ιστορία

he went down in the history of Modern Greece as primarily a master craftsman

της Ελλάδας κυρίως ως δεξιοτέχνης στιχοπλόκος και λυρικός ποιητής. Ο φα

of verse and a lyrical poet. The film follows in the poet’s footsteps, visiting the

κός, ακολουθώντας τα βήματα του ποιητή στους τόπους όπου έζησε κι εργά

place where he lived and worked, in an attempt to shed light on the unknown

στηκε, προσπαθεί να φωτίσει τις άγνωστες πτυχές αυτής της πολυσήμαντης

aspects of this multifarious personality, while at the same time illustrating the

προσωπικότητας, αποκαλύπτοντας συγχρόνως την κοινωνικοπολιτική τοιχο

sociopolitical conditions of the time.

γραφία της εποχής.
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Brazilero

Σωτήρης Γκορίτοας
Γεννήθηκε στην Αθήνα, το 1955 Σπούδασε οικονομικά
στην ΑΙΟΕΕ. και κινηματογράφο στο London International
Film School Εχει σκηνοθετήσει πολλά ντοκιμαντέρ
για την ΕΤ-ι, καθώς και διαφημιστικά Η πρώτη μεγάλου
μήκους ταινία του. Απ' ro χιόνι, κέρδισε
τον Χρυσό Αλέξανδρο στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης 1993

Sotiris Goritsas
He was bom in Athens, in 1955 He studied economics in
Athens and film at the London International Film School
He has directed many documentaries tor Greek tv .
His first feature film. From the Snow, won the Golden
Alexander at the Thessaloniki Film Festival in 1993

Σκηνοθεσία / Direction: Σωτήρης Γκορίτοας / Sotiris Goritsas Σενάριο / Screenplay: Σωτήρης
Γκορίτοας / Sotiris Goritsas Φωτογραφία / Cinematography: Γιώργος Αργυροηλιόπουλος / Yorgos Argyroiliopoulos Μοντάζ / Editing: Τάκης Γιαννοπουλος / Takis Yannopoulos Ηχος / Sound: Νικος Παπαδημητριου / Nikos Papadimitriou Σκηνικά-Κοστουμια / Sets-Costumes: Αναστασία Αροένη 1 Anastasia Ar

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ / FILMOGRAPHY

seni Μουοική / Music: Νίκος Πορτοκάλογλου / Nikos Portokaloglou Ηθοποιοί / Cast: Μαρία Κεχαγιο-

1987 Κάποιος ξαγρυπνά / Someone Keeps Vigil (μεσαίου

γλου / Maria Kehagioglou. Στέλιος Μύινας / Stelios Mamas. Rufus Beck. Ivarto Marescotti. Γεράσιμος

μήκους / mid-length film)
1990 Δέσποινα / Despina (πιλεταινία / TV film)
1993 An το χιόνι / From the Snow
1997 Βαλκανιζατερ / Balkamzater
2001 Μπραζιλέρο / Brazilero

Σκιαδαρέσης / Gerassimos Skiadaressis. Παναγιώτης Σαπουνύκης / Panayotis Sapounakis Παρογωγος /
Producer: Σωτήρης Γκορίτοας / Sotiris Goritsas Παραγωγή / Production: SoGo Films Κρατερου 2

2

Kraterou Street. Αθήνα / Athens 157 71. τηλ. / tel.-fax + 3 0 1 7486 348. e-mail gontsas@hol gr &
Antenna TV & EKK / Greek Film Centre & Σπέντζος Φιλμ / Spentzos Films Παγκόσμια Εκμετάλλευση /
World Sales: EKK / Greek Film Centre. Πανεπιστήμιου 1 0 /1 0 Panepistimiou Street Αθήνα Athens τηλ
tel : + 3 0 1 3631 733, fax: + 3 0 1 3614 336, e-mail mfo@gfc gr 35mm Εγχρωμο / Colour 95'

■AAMNtHO Κ Α Ν Τ ΙΟ ΙΙΙΜ ΙΜ ΙΤ Ο Γ Φ Α Φ Ο Υ

Μ Π Ρ Α ΖΙΛ ΕΡΟ

BRAZILERO

■ Ημασιαν τρεις φίλοι, εντάξει. Εγω. ο Τζιοβανι ο Ιταλός κι ο Αλεξ ο Ολλαν

«The three of us were buddies. OK’ Me, Giovanni the Italian and Alex the

δός Μέχρι που. μια μέρα, εντελώς ξαφνικό, στα καλα του καθουμένου μιλά

Dutchman Until the day when all of a sudden. I mean nght out of the blue the

με. τους 'τσιμπάει μύγα’ τους δυο ξένους και μ’ αρχίζουν τα κολπα

two foreigners got ‘ a bee m their bonnet' and started giving me a hard time

Ε. τι να

έκανα κι εγω Γίνανε Ολα γης μαδιαμ1» Σε μια πόλη της ελληνικής επαρχίας, η

So what was I to do7 AH heu broke loose'» Against the backdrop of a Greek

κωμικοτραγική περιπέτεια της σύγκρουσης του Ελληνα με δυο ευρωπαιους

provincial town, the tragicomic adventure of a Greek s clash with two European

ελεγκτες γύρω από το τι τελικά απεγινε η ευρωπαϊκή επιδότηση που αυτός

auditors regarding the burning question of what finally happened to the

ετχε πάρει Σύγκρουση, με απρόσμενα για Ολους αποτελέσματα Μια κοινωνι

European Union subsidy he had received A clash with unexpected

κή σάτιρά της σημερινής ζωής σε Ελλαδα και Ευρώπη

consequences for aN A social satire on Me in Greece (and Europe) today
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Dekapentavgoustos

Κωνσταντίνος Γιάνναρης
Γεννήθηκε οτην Αθήνα, το 1959. Σπούδασε οικονομία και
ιστορία στο Πανεπιστήμιο του Keele, και παρακολούθησε
μεταπτυχιακές σπουδές στην Ιστορία, στο Πανεπιστήμιο
του Μπέρμινχαμ. Ξεκίνη σε την καριέρα του ως σκηνοθέτης
γυρίζοντας ανεξάρτητες μικρού μήκους ταινίες χαμηλού
προϋπολογισμού. Οι ταινίες του έχουν προβληθεί
σ ε πολλά διεθνή φεστιβάλ κι έχουν αποσπάσει βραβεία
και διακρίσεις. Η ταινία του

Από την άκρη της πόλης

κέρδιοε

το βραβείο καλύτερης σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ
Θεσσαλονίκης 1998.

Σκηνοθεσία / Direction: Κωνσταντίνος Γιάνναρης / Constantine Giannaris. Σενάριο / Screenplay: Κων

Konstantine Giannaris

σταντίνος Γιάνναρης / Constantine Giannaris. Φωτογραφία / Cinematography: Άγγελος Βισκαδουράκης /

He w a s born in Athens, in 1959. He studied history and

Angelos Viskadourakis. Μοντάζ / Editing: Ιωάννα Σπηλιοπούλου / Ioanna Splliopoulou. Ή χος / Sound:

econom ics at the University of Keele, and pursued
postgraduate studies in history at the University of

Ντίνος Κίττου / Dlnos Klttou. Σκηνικά / Sets: Μ ιχάλης Σαμιώ της / M ichalls Sam iotis. Κοστούμια /

Birmingham. After completing his academ ic studies, he began

Costumes: Κωνσταντίνα Μανίκη / Connie Manos. Μουσική / Music: Άκης Δαούτης / Akis Daoutis. Ηθο

to make low budget independent short film s. His m ovies have
been shown in many international film festivals and have won
awards and distinctions. His feature film

City won the

From the Edge of the

award for best director at the Thessaloniki Film

Festival 1998.

ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ / SELECTED FILMOGRAPHY
1988 Jean Genet Is Dead (μικρού μήκους / short film)

ποιοί / Cast: Ελένη Καστάνη / Eleni Kastani, Ακύλας Καραζήσης / Akylas Karazissis, Αμαλία Μουτούση /
Amalia Moutoussi, Αιμίλιος Χειλάκης / Emilios Chilakis, θεοδώ ρα Τζήμου / Theodora Tzimou, Μιχάλης
Ιατρόπουλος / Mlchalis latropoulos. Παραγωγοί / Producers: Παντελής Μητρόπουλος / Pantelis Mitropoulos, Γιώργος Λυκιαρδόπουλος / George Lyklardopoulos. Παραγωγή / Production: Αττικά A.E. / Attika
S.A. &

ekk

/ Greek Film Centre & J.N. Leoussls Group, Προοπτική A.E. / Prooptikl S.A. Παγκόσμια Εκμε

1989 Τρώ ες / Trojans (ντοκιμαντέρ / documentary)

τάλλευση / W orld Sales: Αττικά A.E. / Attika S.A., Γ. Αργύρη & Λεωφ. Ειρήνης / G. Argyri Street & Eirlnis

1990 A Desperate Vitality (μικρού μήκους ντοκιμαντέρ / short

Ave., Λυκόβρυση / Lykovryssi, τηλ. / tel.: + 3 0 1 3304 959, fax: + 3 0 1 3838 801, e-mail : info@attlka.gr

documentary)
1991 North of Vortex (μικρού μήκους / short film)

& EKK / Greek Film Centre - Hellas Film. 35m m Εγχρωμο / Colour 1 0 6 '

__________

1994 Μια θέση στον ήλιο / A Place in the Sun (μικρού μήκους
/ short film)
1995 Three Steps to Heaven / Κοντά στον Παράδεισο
1998 Απά την άκρη της πόλης / From the Edge of the City

ΕΛ Λ Η Ν ΙΚ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ ΙΝ Η Μ Α Τ Ο ΓΡ Α Φ Ο Υ

2001 Δεκαπενταύγουστος / One Day in August

ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

ONE DAY IN AUGUST

Αύγουστος στην Αθήνα. Καιρός για απόδραση. Το καλοκαίρι φτάνει οτο τέλος

August in Athens. A time to escape. The summer is coming to an end. In the

του. Στο κέντρο της Αθήνας, οι κάτοικοι μιας τριώροφης πολυκατοικίας ετοι

city center, the residents of a three-storey apartment building are preparing to

μάζονται να φύγουν για λίγες μέρες. Μέσα από το μάτια ενός 17χρονου διαρ

get away for a few days. Through the eyes of a 17-year-old burglar who breaks

ρήκτη, που λεη λα τεί τα άδεια διαμερίσματα, μαθαίνουμε την πιο σκοτεινή

Into the empty apartments, we learn the «dark side», the other desires; we

πλευρά, τις άλλες επιθυμίες- παραβιάζουμε τα μυστικά των βασικών χαρα

violate the secrets of the main characters and wait to see whether dreams

κτήρων και περιμένουμε να δούμε αν τα όνειρα θα γίνουν πραγματικότητα.

become reality. Three apartments, three parallel stories, three takes on everyday

Τρία διαμερίσματα, τρεις παράλληλες ιστορίες, τρεις πτυχές της καθημερινής

life and the miracles that all of them pray will happen.

ζωής, και τα θαύματα για τα οποία όλοι αυτοί προσεύχονται να γίνουν...
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e-mail

Μ άρκος Χολέβας
Γεννήθηκε στο Στρασβούργο, το 1959 Σπούδασε οικονομικά
στη Βιομηχανική Σχολή της Θεσσαλονίκης και σκηνοθεσία
στη Σχολή Χατζίκου Υπήρξε βοηθός του Τόκη
Κσνελλόπούλου και σκηνοθέτης μιας σειράς ντοκιμαντέρ για
την ελληνική τηλεόραση Μέλος της συντακτικής επιτροπής
του κινηματογραφικού περιοδικού «Κινηματογραφικό
Τετράδια- και ιδρυτικό μέλος και πρόεδρος του Φεστιβάλ
Super-θ Θεσσαλονίκης (1979- 1983) Η τηλεταινία του
Ονειρο γλυκό περιλαμβάνεται στην ταινιοθήκη του
Πολιτιστικού Κέντρου Πομπιντου του Παρισιού.

Σκηνοθεσία / Direction: Μάρκος Χολέβας / Markos Holevas Σενάριο / Screenplay: ΝτΙνος Γιωτης I

M arkos Holevas
He was born in Strasbourg, in 1959 He studied economics
at the University ot Thessaloniki, School of Industry, and
Mm direction at the Hadzikou Film School He was assistant
director on two features by Takis Canellopoulos and went
on to direct several documentary series tor television He
served on the editonal board ol •■Kmimatografica Tetradia»
(Film Notes) Magazine and was a founding member and
president ot the Thessaloniki Super-8 Film Festival
(1979-1983) His film Sweet Dreams is included
in the cinematheque ot the Pompidou Center in Paris
ΦίΛΜΟΓΡΑΦΙΑ / FILMOGRAPHY

1978 Φραγμα / Barner (μικρού μήκους / short film)
1977 To πένθος / Mourning (μικρού μήκους / short film)
1979 5684 κινηματογραφικά καρέ / 5684 Film Frames
(μικρού μήκους / short film)
1981 Επίσημος προσκεκλημένος / Official Guest (μικρού
μήκους / short (Am)
1989 Ονειρα γλυκό / Sweet Dreams (τηλεταινία / TV film)
199S Αυτόπτης μάρτυρας / Eyewitness
2001 e-mail

Dinos Yiotis. Φωτογραφία / Cinematography: Γιάννης Βαλεράς / Yanms Valeras Μοντάζ / Editing: Γιάν
νης Τσιτσόπουλος / Yannis Tsitsopoulos. Ήχος / Sound: Γιώργος Πάταγος / Yorgos Potagas Σκηνικά /
Sets: Αλεξάνδρα Χωριανοποϋλου / Alexandra Honanopoulou Κοστούμια / Costumes: Σάννυ Αλμπερτη
Sanny Alberti. Μουσική / Music: Νίκος Μπιτζένης / Nikos Bitzenis. Ρια Μαζινη / Ria Mazim. «Micro«
Ηθοποιοί / Cast: Αφροδίτη Σημίτη / Afrodib Simiti. Κώστας Καππας / Costas Kappas. Μαρία Σκαφτουρα
Maria Skaftoura. Γιώργος Χρανιωτης / Yorgos Chramotis. Φώτης Σπυρος / Fotis Spyros Παραγωγός /
Producer: Τάκης Βερέμης / Takis Veremis Παραγωγή / Production: Strada Productions & Rosebud A E /
SA &

ept

A E / ERT S A & Ε κ κ / Greek Film Centre & ON Productions & Filmnet (Greece) & MC4 (France)

Παγκόσμιο Εκμετάλλευση / World Sales: Strada Productions. Πλ Μητροπολεως 1 1 1 1 Mitropoleos
Square, Αθήνα / Athens 105 56, τηλ. / tel.: + 3 0 1 3 3 1 0 71 5 , fax: + 3 0 1 3311 30 9 . e-m ail
stradatv@otenet.gr 35mm Εγχρωμο / Colour 103'

e-m ail

e-m ail

Ιστορίες έρωτα και παρεξηγήσεων μιας παρέας νέων στην Αθήνα Ο Δημη-

Against the backdrop ot the worldwide web. Dmrvtns falls m love with Nephete

τρης ερωτεύεται, μεσω ίΜβτηβι. τη Νεφελη Εχουν στείλει εκατοντάδες β-

through the Internet They have sent hundreds ol e-mails to each other have

ιτιοιΐ ο ενός στον άλλον, έχουν συναντηθεί σε αμέτρητα εικονικά ραντεβού.

met on countless virtual dates but their eyes have never met Meanwhile there

χωρίς ποτέ να έχουν ανιαλλαξει ένα βλέμμα Παράλληλο. Ομως, υπάρχει και η

is also Sandy, a kinky girl on the web. with whom Dimitns almost always ends

Σοντι. to kinky girl του διαδικτύου με την οποία σχεδόν παντα ο Δημητρης

up tele-petting Somewhere between the past and the future romance and

καταλήγει να τηλεχαιδευεται Μια παρέα νέων παιδιών μας ταξιδεύει, μέσα

scathing, often sarcastic humor, between tenderness and cyme ism a group ot

απο τα μονοπάτια του κυβερνοχωρου. στον αντιφατικό κοομο του σήμερα Πα-

young people takes us on a tourney through cyberspace and our contradKtory

pe^flYhocic nou npocpxovrai ano eva cniKOnrwvraKO pcoo nou cnitpenei va

modem world Misunderstandings that stem from a communication medium

μην αποκαλύπτεις την ταυτότητα σου. και μια νεανική ιστορία με πολύ χιούμορ

that aiows you not to reveal your face or identity and a spry youthful story with

μέσα σε μια ζέστη αυγουστιαίικη Αθήνα

a hefty dose ot humor m the heat ot an Athenian August
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Idolo ke rolos

Φρέντυ Βιανελλης
Γεννήθηκε στην Αθήνα, το 1950. Έ χ ε ι εργαστεί ως βοηθός
σκηνοθέτης σ ε π ο λλές διεθ νείς παραγω γές, στην Ελλάδα
και στο εξωτερικό, συνεργαζόμενος με σκηνοθέτες
όπως οι Πίτερ Μπρουκ, Τ έ ρ ε ν ς Γιανγκ και Πολ Μαζούρσκι.
Εργάζεται ως σκηνοθέτης, σεναριογράφος και παραγωγός.

Freddy Vianellis
He w as boni in Athens, in 1950. He has worked as an
assistant director in numerous international productions,
both in Greece and abroad, with film m akers such as Peter
Brook, Terence Young and Paul M azursky. He works
a s a director, screenwriter and producer.

Σκηνοθεσία / Direction: Φρέντυ Βιανελλης / Freddy Vianellis. Σενάριο / Screenplay: Φρέντυ Βιανέλλης /
Freddy Vianellis. Φωτογραφία / Cinem atography: Δημήτρης Κορδελλάς / Dimitris Kordellas. Μ οντάζ /
Editing: Παναγιώτης Γκίνης / Panayotis Ghinis. Κοστούμια / Costum es: Ά γγελος Παπαδημητρίου /

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ / FILMOGRAPHY
1980 ...στο δρόμο/ ...o n the road (μικρού μ ή κο υς/
short film)

Nikos Xydakis. Ηθοποιοί / Cast: Υβόννη Μ ολτέζου / Yvonni Maltezou, Νίκος Α λεξίου / Nikos Alexiou,
Γιώργος Μωρόγιαννης / Yorgos Moroyannis, Κερασία Σαμαρά / Kerassia Samara, Γιολάντα Μπολοούρα /

1983 Αφιέρωμα στον Γιώργο Ζαμπέτα / Tribute to
Yorgos Zam betas

Angelos Papadimitriou. Μουσική / Music: Νίκος Σιδηροκοστρίτης / Nikos Sidirokastritis, Νίκος Ξυδάκης /

(ντοκιμαντέρ / documentary)

Yolanda Balaoura, Ιωάννα Π απ π ά / Ioanna Pappa. Παραγωγή / Production: Κινη.,.ματο..γραφή ΕΠΕ /

Δυο φίλοι, δυο ζωγράφοι / Tw o Friends,

C in e ...m a to ...g ra p h y Ltd. Π α γ κ ό σ μ ια Ε κ μ ε τ ά λ λ ε υ σ η / W o rld S a le s : Κ ιν η .,.μ α τ ο ..γ ρ α φ ή /

Two Painters (ντοκιμαντέρ / documentary)

Cine...mato...graphy Ltd., Μπουμπουλίνας 5 / 5 Bouboulinas Street, Πειραιάς / Piraeus 185 35, τηλ. / tel.:

1984 Χώμα και νερό / Earth and Water (τηλεταινία /

TV film)
1988 Εικόνες αλληλογραφίας / Images of

+ 3 0 932 910 3753, fax: + 3 0 1 8824 177, e-mail: fvian@athserv.otenet.gr &

εκκ

/ Greek Film Centre -

Hellas Film. 35m m Έγχρωμο / Colour 8 0'

Conespondence (ντοκιμαντέρ / documentary)
1 990-1992 Όνειρο II / Oneiro II
2000-2001 Είδωλο και ρόλος / Reflection on the Role

ΕΛ Λ Η Ν ΙΚ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ ΙΝ Η Μ Α Τ Ο ΓΡ Α Φ Ο Υ

ΕΙΔΩΛΟ ΚΑΙ ΡΟΛΟΣ

REFLECTION ΟΝ THE ROLE

Είναι μητέρα και ηθοποιός. Προετοιμάζεται για το ανέβασμα του θεατρικού

She is a mother and an actress. She is preparing for her role in the play The

έργου Το μελτεμάκι του Παντελή Χορν. θέμ α του, η συζυγική απιστία, που

Northeastern Wind by Pantelis Horn. The play is about marital infidelity, which

αντιμετωπίζεται με ανάλαφρο τρόπο. Βιώνει την απιστία στην προσωπική της

is treated in a lighthearted w ay. The actress experiences infidelity in her

ζωη. Η ερμηνεία της Μήδειας από π) Μαρία Κόλλας την επηρεάζει, θ α δράσει

personal life. She is affected by Maria Callas’ performance as Medea. Will she

όπως της υπαγορεύει η τέχνη ή όπως της υπαγορεύει η φύση της;

act as her art dictates or will she follow the dictates of her nature?
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H kilia tis melissas

Βοοίλης Ελιυθιρίου
Γεννήθηκε <πη Λύρισα. to 1958. Σπούδασε κινηματογράφο
στη Σχολή Σταυρύκου. (1979-1982) Εργάζεται
ως σκηνοθέτης και σεναριογράφος.

Vassilis Eleftheriou
He was bom In Larissa, in 1958 He studied film at the
Stavrakos Film School (1979-82) He works as a filmmaker
and screenwriter

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ / FILMOGRAPHY
1984 Ελασσον μπλουζ / Minor Blues (μικρού μήκους /
short film)
1989 Πηνειός / Pinios (ντοκιμαντέρ / documentary)
1990 Βιολογικός καθαρισμός αστικών λυμάτων / Bilogical
Cleaning of Urban Waste (ντοκιμαντέρ / documentary)
1995 Αρον άρον / Hurry1Hurry' (μικρού μήκους / short film)
2001 Η κοιλιά της μέλισσας / The Belly of the Bee

Σκηνοθεσία / Direction: Βασίλης Ελευθερίου / Vassilis Eleftheriou Σενάριο / Screenplay: Βασίλης Ελευ
θερίου / Vassilis Eleftheriou Φωτογραφία / Cinematography: Κωστής Γκικας / Costis Ghikas Μοντάζ /
Editing: Ηλεκτρα Βενάκη / Electra Venaki Ηχος / Sound: Στέφανος Ευθυμίου Stefanos Efthymiou Σκη
νικά / Sets: Κώστας Βάρνας / Costas Vamas Κοστούμια / Costumes: Ελευθερία Δομένικου / Elefhtena
Domenikou. Μουσική / Music: Βαγγέλης Φάμπας / Vangelis Fambas Ηθοποιοί / Cast: Σωτήρια Λεονάρ
δου / Stiria Leonardos Βαγγέλης Μουρικης / Vangelis Mounkis. Ελευθερία Δομένικου / Elefhtena Dome
nikou. Κώστας Τζουβαράς / Costas Tzouvaras. Μαριλίτα Λαμπροπουλου / Manlita Lambropoulou. Νίκος
Αρβανίτης / Nikos Arvanitis. Ποραγωγή / Production: EKK / Greek Film Centre & S M Art - Art Media
Παγκόσμια Εκμετάλλευση / World Sales: S M Art - Art Media. Σκουφά 59 / 59 Skoufa Street. Αθήνα
Athens 106 72, τηλ. / te l: + 3 0 1 3643 686. fax + 3 0 1 3617 211. e-mail artmedia@otenet gr & e k k /
Greek Film Centre - Hellas Film 35mm Εγχρωμο / Colour 90'

Η Κ Ο ΙΛ ΙΑ ΤΗΣ Μ Ε Λ ΙΣ Σ Α Σ

THE BELLY OF THE BEE

Ο μυθικός θησαυρός των Ρομανωφ. με τα μεγαλύτερα μαύρα διαμάντια στον

The mythical treasure of the Romanovs, complete with the largest black

κόσμο και το περίφημο στέμμα της Τσαρίνας Αικατερίνης με τη διαμαντενια

diamonds in the world and the famous tiara with the diamond bee that belonged

μέλισσα, ταξιδεύουν μυστικά στη χωρά, με άγνωστο προορισμο Ομως, μια

to Cathenne the Great is traveling secretly through the country *s destination

σειρά απο μυστηριώδεις συγκυρίες ματαιώνουν το ταξίδι του Τα κοσμήματα

unknown However, a senes of mysterious comcidences postpone the (Ourney

χάνονται, κι αρχίζει το κυνήγι του θησαυρού Τρεις άπλοι άνθρωποι, ένας «οε-

The tewets disappear, and the treasure hunt begins Three ordinary people a

κιουριτος«. ενός τυχοδιώκτης και η αρχηγός μιας παιδικής κατασκήνωσής, θα

security guard, a desperado and the head of a children s camp will be

βρεθούν αντιμέτωποι με τη -Διαμαντενια Παγίδα- Οι ρολοι κυνηγου και θηρά

confronted by the -Diamond Trap- The roles of hunter and hunted w i become

ματος περιπλέκονται κωμικοτραγικά με τη διείσδυση της Αλλης Διάστασης

confused in ways both tragic and comical, as the Other Dimension of the

του Αιωνίου στο Πραγματικό Μια ξεκαρδιστική κωμωδία καταστάσεων ένας

Eternal proceeds to enter into Reality A hdanous comedy a madcap nightmare

κωμκος εφιάλτης, οπού Ολα θυμίζουν παιχνίδι και παραμύθι και η λύση φτά

where everything is hke a game and a fairy tale, the solution arriving fortuitously

νει λυτρωτική απο το χώρο του φαντοστκου

from the realm of the fantastic...
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Μία mera ti nihta

Γιώργος Πανουοόπουλος
Γεννήθηκε στην Αθήνα και εργάστηκε ως διευθυντής
φωτογραφίας σ ε π ο λλές ταινίες γνωστών σκηνοθετών.
Γράφει, σκηνοθετεί, κάνει την παραγωγή, τη διεύθυνση
φωτογραφίας και, συχνά, το μοντάζ στις ταινίες του,
οι οποίες έχουν παρουσιαστεί σ ε πολλά διεθνή φεστιβάλ
κι έχουν κερδίσει βραβεία και διακρίσεις.

Yorgos Panoussopoulos
Born in Athens, he began his career in film s a s a director
of photography and cam eram an, and has over thirty film s
to his credit. He acts as writer, producer, director,
cinematographer and, often, editor of his film s, which have

Σκηνοθεσία / Direction: Γιώργος Πανουοόπουλος / Yorgos Panoussopoulos. Σενάριο / Screenplay: Σω
τήρης Κοκίσης / Sotiris Kakissis, Γιώργος Πανουοόπουλος / Yorgos Panoussopoulos. Φωτογραφία /

been screened at numerous international festivals, winning

Cinematography: Χρήστος Καραμάνης / Christos Karamanls, Γιώργος Πανουοόπουλος / Yorgos Panous

many aw ards and distinctions.

sopoulos. Μοντάζ / Editing: Γιάννης Σακαρίδης / Yannis Sakaridls. Ηχος / Sound: Πόνος Τζελέκης /
Panos Tzelekis. Καλλιτεχνική Διεϋθυναη / Art Direction: Σπόρος Λάσκαρης / Spyros Laskaris. Μουσική /

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ / FILMOGRAPHY

Music: Στέλιος Βαμβακάρης / Stellos Vamvakaris. Ηθοποιοί / Cast: Μπέττυ Λιβανού / Betty Livanou,

1978 To ταξίδι του μέλιτος / Honeymooon

Μηνάς Χατζησάββας / Minas Hadjisawas, Υρώ Λούπη / Yro Loupi, Ηλίας Λογοθέτης / Illas Logothetis,

1981 Οι απέναντι / A Foolish Love

Μ αριλίτα Λαμπροπούλου / Marilita Lambropoulou, Νίκος Αρβανίτης / Nikos Arvanitis. Παραγω γοί /

1985 Μανία / Mania
1989 Μ' αγαπάς; / Love Me Not?

Producers: Φένια Κοσσοβίτσα / Fenia Kossovitsa, Αμάντα Λιβανού / Amanda Livanou, Ηρακλής Μ αυ-

1994 Ελεύθερη Κατάδυση / Love Knot

ροειδής / Iraklis Mavroidis. Παραγωγή / Production: Idéefixe Audiovisual Productions & EKK / Greek Film

2001 Μια μέρα τη νύχτα / Athens Blues

Centre & Filmnet & EPT A.E. /

e r t s .a .

Παγκόσμια Ε κμετάλλευση / W orld Sales: Idéefixe Audiovisual

Productions, Αδριανείου 25 / 25 Adrianiou Street, Αθήνα / Athens 115 25, τηλ. / tel.: + 3 0 1 6771 428,
fax: + 3 0 1 6 7 4 2 7 5 6 , e-m ail : contact@ ldeefixe.gr & EKK Greek Film Centre - Hellas Film. 35m m
Έγχρωμο / Colour 112 '

Vs
ΕΛ Λ Η Ν ΙΚ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ ΙΝ Η Μ Α Τ Ο ΓΡ Α Φ Ο Υ

M IA ΜΕΡΑ ΤΗ ΝΥΧΤΑ

ATHENS BLUES

Εννέα πρόσωπα, πλήθος παράλληλων επεισοδίων και ο τρόπος που αυτά

Nine characters, a host of parallel incidents and the manner in which they are

διαπλέκονται στη διάρκεια μιας ζεστής καλοκαιρινής νύχτας.

interwoven in the course of a warm summer night.

Ενα αγόρι 6 ετών το σκάει από το σπίτι του για να δει τι συμβαίνει στον κόσμο

A six-year-old boy runs away from home to explore what goes on in the world

στη διάρκεια μιας νύχτας. Ανακαλύπτει μια πόλη μαγική και συναντά ανθρώ

during a summer night. He discovers a magical city and meets people who are

πους τελείω ς διαφορετικούς από αυτούς που βλέπει κανείς την ημέρα.

totally different from the ones he sees during the day.
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Βαγγέλης Σερντάρης
Γεννήθηκε το 1938 Σπούδασε πολιτικές επιστήμες και
κινηματογράφο Από το 1959 έως το 1969 εργάστηκε ως
βοηθάς σκηνοθέτης σε περισσότερες από 50 ταινίες
Συμπαραγωγος της ταινίας Ρεμπέτικο, έχει σκηνοθετήσει
πολλά ντοκιμαντέρ για την Ελληνική Τηλεόραση

Vangelis Serdaris
Bom in 1938. he studied political science and film. From
1959 to 1969 he worked as assistant director on over fifty
films Co-producer of Rembetiko. he has also directed many
documentais for Greek television

Σκηνοθεσίο / Direction: Βαγγέλης Σερντάρης / Vangelis Serdaris Σενάριο / Screenplay: Βαγγέλης
Σερντάρης / Vangelis Serdaris Φωτογραφία / Cinematography: Γιάννης Βαρβαριγος / Yanms Varvangos
Μοντάζ / Editing: Τάκης Κουμουνδουρος / Takis Koumoundouros Ηχος / Sound: Caloyanoy Vlado Σκη-

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ / FILMOGRAPHY
1969 Ληστεία στην Αθήνα / Robbery in Athens
1971 Ζήτημα ζωής και θανάτου / A Matter of Life and Death
1972 Συμμορ«α εραστών / Lovers' Conspiracy
1974 θέμα συνείδησης / A Matter of Conscience
1978 Πάτμος. το νησί της Αποκάλυψης / Patmos Island of
the Apocalypse (ντοκιμαντέρ / documentary)
1979 Τα Πάθη και η Ανάσταση / The Passion and the
Resurrecbon (ντοκιμαντέρ / documentary)
1981 Κόντρα / Contra
1983 Η έξοδος / The Exodus (ντοκιμαντέρ / documentary)
1984 Απελευθέρωση της Αθήνας / The Liberation of
Athens (ντοκιμαντέρ / documentary)
1988 θερμοκήπιο / The Greenhouse
1993 Ενοχες σχεσεις / Guilty Relationships (τηλεταινία/
TV Mm)
1997 Βασιλική / Vassibki
2001 0 7ος ήλιος του έρωτα / The Seventh Sun of Love

νικά-Κοστοϋμια / Sets-Costumes: Δέσποινα Αθανασιάδη / Despina Athanassiadi Μουσική / Music: Μικης θεοδωράκης / Mikis Theodorakis Ηθοποιοί / Cast: Κατερίνα Παπαδάκη / Katenna Papadaki Θόδω
ρός Σκουριάς / Thodoros Skourtas, Μαρία Καβουκιδου / Maria Kavoukidou, Χρύσανθος Παύλου / Chryssanthos Pavlou Παραγωγός / Producer: Βαγγέλης Σερντάρης / Vangelis Serdaris Παραγωγή /
Production: Βαγγέλης Σερντάρης / Vangelis Serdans Film Production. Δερβενακίων 19

19 Dervenakion

Street, Αθήνα / Athens τηλ. / tel :. EKK / + 3 0 1 2848 630, fax + 3 0 1 2849 253 & Greek Film Centre 4 EPT
A E / ERT S A & Geopoly Ltd 4 Academysanat lletisimi Παγκόσμια Εκμετάλλευση / World Sales: EKK /
Greek Film Centre, Πανεπιστήμιου 10 / 1 0 Panepistimiou Street. Αθήνα / Athens, τηλ / tel

+ 3 0 1 3631

733, fax: + 3 0 1 3614 336, e-mail: info@gfc gr 35mm Εγχρωμο / Colour 124’

Ο 7ος Η Λ ΙΟ Σ TO Y ΕΡΩΤΑ

THE SEVENTH SUN OF LOVE

Μια ερωτική ιστορία που εξελίσσεται στον ελλαδικο χώρο την περίοδο του

A love story that unfolds in Greece around 1922. the year of the A sa Minor

1922, τότε που συνέβη η Μικρασιατική Καταστροφή, το σημαντικότερο γεγο

disaster, the most significant event m the history ol modem Greece and one

νός στην ιστορία της νεότερης Ελλάδας Μια νεαρή υπηρέτρια γίνεται αντι

which has either a direct or indirect effect on the characters of the story A

κείμενο ποθου που το διεκδικουν ένας εν ενεργεια ταγματάρχης του ελληνι

young maidservant becomes the obtect of the desire of a major m the Greek

κού στρατού, ο ιπποκομος του και. στο τέλος, η νεαρή συζυγος του ταγματάρ

army, his young and inexperienced groom and. fnaty. the major s young wde

χη Ενα βωβά δραμα παίζεται στο εσωτερικό του σπιτιού, που τα ηθη και οι

A silent drama is played out m the household which the manners and mores ot

αυστηροί κώδικες συμπεριφοράς της εποχής δεν επιτρέπουν να εξωτερικευ-

the era and the stem codes of conduct prevent from mantesbng itself Bid the

τει Σύντομα, όμως, ο ταγματάρχης αναγκάζεται να φύγει για το Μικρασιατικό

major s soon forced to leave for the Asa Minor front

Μέτωπο
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Χρήοτος Βούπουρας
Γεννήθηκε στη Μυτιλήνη, το 1954. Σπούδασε
κινηματογράφο στην Αθήνα κι έχ ε ι εργαστεί ως μοντέρ
σ ε π ο λλές ταινίες. Η ταινία του

Mirupalshim

(σ ε συν-

σκηνοθεσία με τον Γιώργο Κόρρα) κέρδισε το Α' βραβείο
στο Φεστιβάλ θεοσαλονίκης 1998. Το ομότιτλο βιβλίο
κυκλοφόρησε από τις εκ δό σ εις ΕΣΤΙΑ.

Christos Voupouras
He w a s born in Mytilene, in 1954. He studied film in Athens
and has worked a s an editor on numerous film s. His feature
film

Mirupalshim

(co-directed with Yorgos Korras) won the

First prize at the Thessaloniki Film Festival 1998. The book
by the sam e title w a s published by Hestia Publishers.

Σκηνοθεσία / Direction: Χρήστος Βούπουρας / Christos Voupouras. Σενάριο / Screenplay: Χρηστός Βού
πουρας / Christos Voupouras. Φωτογραφία / Cinematography: Κωστής Γκίκας / Costis Ghikas. Μοντάζ /
Editing: Αλεξάνδρα Κουρή / Alexandra Kouri. Ηχος / Sound: Νίκος Μπουγιούκος / Nikos Bouyoukos. Ηθο
ποιοί / Cast: Κωστούλα Βούπουρα / Costoula Voupoura, Myzafer Et’ Hem Zifla, Στρατής Κουδουνάκης /

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ / FILMOGRAPHY
1987 Λιποτάκτης / Deserter (συν-σκηνοθεσία /
co-direction)
1997 Mirupafshim (συν-σκηνοθεσία / co-direction)
2001 0 χορός των αλόγων / The Dance of the Horses

Stratis Koudounakis, Husam Gerab. Παραγωγή / Production: Χρήστος Βούπουρας / Christos Voupouras &
ekk

/ Greek Film Centre & Κωστής Γκίκας / Costis Ghikas & Δήμος Λουτροπόλεως θερ μ ή ς Λέσβου /

Municipality of Theme Spa Lesvos & Υπουργείο Αιγαίου / Ministry of the Aegean. Παγκόσμια Εκμετάλλευση /
World Sales:

ekk

/ Greek Film Centre, Πανεπιστημίου 1 0 / 1 0 Panepistimiou Street, Αθήνα / Athens, τηλ. /

tel.: + 3 0 1 3631 733, fax: + 3 0 1 3614 336, e-mail: info@gfc.gr 35m m Εγχρωμο / Colour 6 4'

ΕΛ Λ Η Ν ΙΚ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο ΚΙΝ Η Μ Α Τ Ο ΓΡ Α Φ Ο Υ

Ο ΧΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΛΟΓΩΝ

THE DANCE OF THE HORSES

Ένα πανάρχαιο λατρευτικό δρώμενο, η θυσία στους θεούς, ιδωμένο, στη ση

An age-old rite of worship, the sacrifice to the gods, seen through the eyes of

μερινή εξέλιξη και επιβίωσή του διαμέσου της χριστιανικής θρησκείας, μέσα

an eight-year-old boy in its present-day form and its survival through the

από τα μάτια ενός οκτάχρονου παιδιού. Ξεναγός και συνοδοιπόρος σ’ αυτό το

Christian faith. His eighty-year-old grandmother’s narrative of her memories and

ταξίδι, η αφήγηση της μνήμης και της εμπειρίας της ογδοντάχρονης γιαγιάς

experience guide and accom pany him on this journey. In this w ay, the boy

του. Μ ’ αυτόν τον τρόπο, το παιδί έρχεται σ’ επαφή με την ιστορία και την πα

comes into contact with the history and tradition of his homeland: with ancient

ράδοση του τόπου του, με τον αρχαίο και τον βυζαντινό πολιτισμό, με την Ανα

and Byzantine civilization; with the Orient and the West, both in conflict and in

τολή και τη Δύση, στη σύγκρουση και τη συνύπαρξή τους, με τη θρησκεία και

co-existence; with religion and faith; with eroticism and revelry, but also with

την πίστη, με τον ερωτισμό και το γλέντι, αλλά και με την ιδέα του θανάτου.

the idea of death.
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Μαρία Μαυρίκου
Γεννήθηκε στη Σκύρο Σπούδασε φιλολογία, ντοκιμαντέρ
και αρχαιολογία στο UCLA. Εχει γυρίσει πολλά ντοκιμαντέρ
για την ελληνική τηλεόραση, τον Απόδημο Ελληνισμό
και το Υπουργείο Πολιτισμού. Τα ντοκιμαντέρ της
έχουν προβληθεί διεθνώς

M aria M avrikou
She was bom on the island ot Skyros She studied literature,
documentary and archaeology at UCLA. She has made
numerous documentanes for Greek Television. Greeks
Abroad and the Greek Ministry of Culture Her documentries
have been screened internationally

ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ /
SELECTED FILMOGRAPHY
1977 Καρναβάλι της Σκυρου / Skyros Carnival
(ντοκιμαντέρ / documentary)
1978 Σκυριανός γόμος / Skynan Wedding
(ντοκιμαντέρ / documentary)
1981 Παραδοσιακό κόσμημα / Traditional Jewellery
(ντοκιμαντέρ / documentary)
1995 Ανάσταση της Ορθοδοξίας στην Αλβανία /
Orthodox Resurrection in Albania (ντοκιμαντέρ /
documentary)
1998 Χριστούγεννα στην Κορυτσό / Christmas in
Κοτςί (ντοκιμαντέρ / documentary)
1997 To ταξίδι / The Journey (ντοκιμαντέρ /
documentary)
2000 Παιδιά ιης θύελλας οι Ελληνες της Τοεχιας /
Children ol the Storm Greeks in the Czech
Republic (ντοκιμαντέρ / documentary)
1991-2000 Οι απεκει / Apeke (ντοκιμαντέρ / documentary)

Σκηνοθεσία / Oirection: Μαρία Μαυρίκου / Maria Mavrikou. Σενάριο / Screenplay: Μαρία Μαυρίκου /
Maria Mavrikou Φωτογραφία / Cinematography: Ανδρέας Σινόνος / Andreas Sinanos, Σάκης Μανιάτης /
Sakis Maniatis. Φίλιππος Κουτσάφτης / Filippos Koutsaftis, Χρηστός Ασημακόπουλος / Christos Assimakopoulos. Μοντάζ / Editing: Δέσποινα Μαρουλάκου / Despina Maroulakou Ηχος / Sound: Μαρίνος Αθανασόπουλος / Marinos Athanassopoulos, Δημήτρης Βασιλειάδης / Dimitris Vassiliadis Παραγωγός /
Producer: Μαρία Μαυρίκου / Maria Mavrikou Παραγωγή / Production: Μαρία Μαυρίκου / Maria
Mavrikou, Ελβετίας 15 / 1 5 Elvetias Street, Αγ. Παρασκευή / Aghia Paraskevi 153 4, τηλ / tel. + 3 0 1
6395 328, fax: + 3 0 1 6081 322 Πογκόομιο Εκμετάλλευση / World Sales: EKK/ Greek Film Centre,
Πανεπιστημίου 10 / 1 0 Panepistimiou Street, Αθήνα / Athens, τηλ. / tel.: + 3 0 1 3631 733, fax: + 3 0 1
3614 336, e-mail: info@gfc.gr 35mm Εγχρωμο / Colour 97'

ΟΙ ΑΠΕΚΕΙ

APEKE

θέμα της ταινίας είναι η Εθνική Ελληνική Μειονότητα στην Αλβανία, κι είναι η

A documentary about the National Greek Minority Irving m Albania, this is the first

πρώτη φορά που παρουσιάζεται ταινία με το θέμα αυτό Μέσα απο την ποίηση,

film ever to be made on this subiect Through the poetry, legends, music and

τους θρυλους. τη μουσική και τα πολυφωνικα τραγούδια της Βορείου Ηπείρου,

polyphonic songs of Northern Epirus, the film traces the history of «apeke»

περνάει η ιστορία «του απ' εκεί» ελληνισμού, απο την αρχαιότητα εως σήμε

HeHemsm (Greeks living «on the other side·*) from antiquity to the present day It

ρα Οι αγώνες για τη διατηρηση της γλωσσάς και της θρησκείας διάμεσου των

is a chronicle of the struggle waged to preserve the Greek language and Orthodox

οιωνων άλλο κι η σημερινή σκληρή πραγματικότητα η ερημωση των πατροπα-

rekgwn, as well as of the harsh present-day reality of the desolate homesteads,

ραδοτων εστιών υστέρα απο τη φυγή των νέων προς την Ελλαδα Τα γυρί

left behind by the young people who have all fled to Greece Filming began m

σματα της ταινίας ξεκίνησαν το 1991 και τελείωσαν το 2000 Οι λήψεις έγιναν

1991 and ended m 2000. and took place m all parts of Albania where there is a

σε Ολες τις περιοχές οπού ζει η Εθνική Ελληνική Μειονότητα (Αργυροκοστρο.

Greek minority (Gprokaster. Delvme. Sarande. Himare. etc.), during different

Δελβινο Αγιοι Σαροντα. Χειμαρα κ λπ ) σε διοφορετικες εποχές του χρονου

seasons of the year and under extremely adverse condrtions due to the lack of

και κάτω απο φοβέρα αντίξοες συνθήκες, λόγω έλλειψης δρόμων, κατα

roads, accomodabon and. above al. safety

λυμάτων και. κϋριως ασφαλείας
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0 kaliteros mou filos

Λάκης Λαζόπουλος
Γεννήθηκε στη Λάρισα. Σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο
της Θράκης, με μεταπτυχιακά στην εγκληματολογία στο
Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Ηθοποιός, θεατρικός
συγγραφέας, σεναριογράφος και σκηνοθέτης, με εξαιρετικά
επιτυχημένη πορεία στο θέατρο και την τηλεόραση. Το 1999
πρωταγωνίστησε στη μεγάλου μήκους ταινία

Έλληνες

Φοβού τους

σ ε σκηνοθεσία του Τζον Τατούλης και σενάριο δικό

του και του John Galbraith.

Γιώργος Λάνθιμος
Γεννήθηκε στην Αθήνα, το 197 3. Σπούδασε σκηνοθεσία
κινηματογράφου στη Σχολή Σταυράκου και, παράλληλα,
εργάστηκε ως βοηθός σκηνοθέτη του Λάκη Λαζόπουλου
στη σειρά «Δέκα Μικροί Μήτσοι». Έ χ ε ι σκηνοθετήσει video
dance, διαφημιστικά σποτ και βιντεοκλίπ.

Σκηνοθεσία / Direction: Λάκης Λαζόπουλος / Lakis Lazopoulos, Γιώργος Λάνθιμος / Yorgos Lanthimos.
Σενάριο / Screenplay: Λάκης Λαζόπουλος / Lakis Lazopoulos. Φωτογραφία / Cinematography: Πλάτων
Ανδρονίδης / Platon Andronidis. Μοντάζ / Editing: Γιώργος Μαυροψαρίδης / Yorgos Mavropsaridis. Ηχος /

Sound: Πόνος Παπαδημητρίου / Panos Papadimitriou. Σκηνικά / Sets: Αννα Γεωργιάδου / Anna Georgiadou. Κοστούμια / Costumes: Ελλη Παπαγεωργακοπούλου / Elli Papageorgakopoulou. Μουσική / Music:

Lakis Lazopoulos
He w a s born in La rissa. He studied law at the University of

Νίκος Πατρελάκης / Nikos Patrelakis. Ηθοποιοί / Cast: Λάκης Λαζόπουλος / Lakis Lazopoulos, Αντώνης

Thrace and pursued post-graduate studies in criminology at

Καφετζόπουλος / Antonis Kafetzopoulos, Βέρα Κρούσκα / Vera Krouska, Σμαράγδα Καρύδη / Smaragda

the University of Thessaloniki. He is an actor, playwright,
scriptwriter and director with a hugely su ccessfu l career in the

Karydi, Μαρία Καβογιάννη / Maria Kavoyanni, Γιάννης Μποσταντζόγλου / Yannis Bostantzoglou. Παραγω

theater and television. In 1999 he starred in John Tatoulis'

γή / Production: L.L. Productions &

Beware of Greeks Bearing Guns,

σμια Εκμετάλλευση / World Sales: L.L. Productions, Μαιανδρουπόλεως 1 7 / 1 7 Meandroupoleos Street,

which w a s co-scripted by

Lazopoulos and John Galbraith.

Yorgos Lonthimos
He w a s born in Athens, in 1973. He studied film direction at

ekk

/ Greek Film Centre &

M EGA

Channel & Filmnet & Mythos. Παγκό

Αθήνα / Athens 115 24, τηλ. / tel.: + 3 0 1 7225 228, fax: + 3 0 1 722 6 2 90 , e-mail: poldia@otenet.gr &
ekk

/ Greek Film Centre - Hellas Film. 35m m Έγχρωμο / Colour 95'

the Stavrakos Film School while working a s an assisatnt
director to Lakis Lazopoulos on his Tv series «Ten Little
M itsoi». He has directed dance videos, com m ercials and
m usic videos.

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ / FILMOGRAPHY

ΕΛ Λ Η Ν ΙΚ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο ΚΙΝ Η Μ Α Τ Ο ΓΡ Α Φ Ο Υ

2001 Ο καλύτερός μου φίλος / My B est Friend

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ Μ Ο Υ Φ ΙΛ Ο Σ

M Y BEST FRIEND

Η ταινία διηγείται τη σχέση δυο φίλων, οι οποίοι σιγά σιγά ανακαλύπτουν ότι ο

The film tells the story of the relationship between two friends who gradually

καθένας κρατούσε μυστικά από τον άλλον κι έπαιζε πίσω από πιν πλάτη του

discover that they have each kept secrets from the other and played dirty games

παιχνίδια. 0 Λάκης, ασφαλιστής σε μια μεγάλη εταιρεία, έχ ει κερδίσει ένα

behind each other’s back. Lakis, an insurance broker in a large company, has

ταξίδι στο εξωτερικό ως «bonus» για πι δουλειά του. Όμως, χάνει την πτήση

won a trip abroad as a «bonus» for his work. He misses his flight, however, and

του και, επιστρέφοντας στο σπίτι, βρίσκει τη γυναίκα του στο κρεβάτι με τον

returns home to find his wife in bed with his best friend. Following his mother’s

καλύτερό του φίλο. Ακολουθώντας τη συμβολή της μάνας του -« ν α σκέφτεσαι

advice -«think for five minutes before you a c t» - he starts to wander around

πέντε λεπτά προτού ενερ γήσ εις»- αρχίζει μια περιπλάνηση στην Αθήνα και,

Athens, at the same time reliving all his relationships through a series of comic

ταυτόχρονα, σε όλες του τις σχέσεις, μέσα από μια σειρά κωμικών καταστά

situations.

σεων.
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0 paradissos ine prossopiki ypothessi

Δήμητρα Αράπογλου
Γεννήθηκε στη θεσοαλονίκη, to 1959 Σπούδασε
marketing στην Αθήνα και κινηματογράφο στο Pans ιιι
OERCAV Ενώ σπούδαζε στο Παρίσι, εργάστηκε στο
κινηματογραφικό έργο 37.2 Le Matin (Μπέη Μήλου. 1986)
του J.J Beinex και για το LTC St Cloud Laboratones Από το
1987 εργάζεται επαγγελματικά στον κινηματογράφο
ως σκηνοθέτης, βοηθάς σκηνοθέτης και παραγωγός
Από το 1991 μέχρι σήμερα έχει στο ενεργητικό της
περισσότερα από 100 διαφημιστικά σποτ και βιντεοκλίπ.

D im itra Arapoglou
She was bom in Thessaloniki, in 1959 She studied
marketing in Athens and film at the him 3 7 2 Le Matin
{Betty Blue. 1986) by J.J Beinex and for the LTC St.
Cloud Laboratones Since 1987 she has been working
professionally in films as an assistant director, director
and producer From 1991 to the present she has directed
over 100 commercials and music videos

Σκηνοθεσία / Direction: Δήμητρα Αράπογλου / Dimitra Arapoglou. Σενάριο / Screenplay: Αχιλλέας Kuριακίδης / Achilleas Kyriakidis. Δήμητρα Αράπογλου / Dimitra Arapoglou. Φωτογρο<ρία / Cinematography:
Σταμάτης Γιαννούλης / Stamatis Yannoulis. Μοντάζ / Editing: Γιάννης Τοιτοόπουλος / Yannis Tsitsopoulos. Ηχος / Sound: Μαρίνος Αθανασόπουλος / Marinos Athanassopoulos Σκηνικό / Sets: Λυδία
Δαμπασίνα / Lydia Dambassina. Κοστοϋμιο / Costumes: Λένα Παπαχριστοφίλου / Lena Papchristofilou
Μουσική / Music: Κωνσταντίνος Μπαλταζάνης / Constantinos Baltazanis Ηθοποιοί / Cast: Λένα Κιτσοπούλου / Lena Kitsopoulou, Κρατερός Κατσούλης / Krateros Katsoulis. Μπέττυ Λιβάνου / Betty Livaπου, Αντώνης θεοδωρακόπουλος / Antonis Theodorakopoulos, θέμις Μπαζάκα / Themis Bazaka, Χάρης

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ / FILMOGRAPHY
1988 Κοινά-ΣτΟχος / Target Group (μικρού μήκους /
short film)
1990 Τυφλόμυγα / Blind Man's Bluff (μικρού μήκους /
short film)
2001 0 παράδεισος είναι προσωπική υπόθεση /
Paradise Is a Personal Matter

Σώζος / Haris Sozos Παραγωγός / Producer. Δήμητρα Αράπογλου / Dimitra Arapoglou Παραγωγή /
Production: Δήμητρα Αράπογλου / Dimitra Arapoglou, Εκκ / Greek Film Centre. EPT a e / ERT S A , Μοδιάνος A.E. / Modianos S A., N. Καραπαναγιώτης / Ν Karapanagiotis, Plato Petraki Παγκόσμια Εκμετάλλευση /
World Sales:

εκκ

/ Greek Film Centre, Πανεπιστήμιου 1 0 /1 0 Panepistimiou Street, Αθήνα / Athens, τηλ. /

tel.: + 3 0 1 3631 733, fax: + 3 0 1 3614 336, e-mail: info@gfc.gr 35mm Εγχρωμο / Colour 9 0 ’

ΕΛ Λ Η Ν ΙΚ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ ΙΝ Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Υ

Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΩ ΠΙΚΗ
ΥΠΟΘΕΣΗ

PARADISE IS A PERSONAL MATTER

0 Ανδρεας Καραμανωλης. ψερελπις επιστήμων και άπελπις μοναχογιος. εγ

Andreas Karamanolis. a hopeful young scientist and hopeless only son. leaves

καταλείπει μητέρα στο νοσοκομείο και μνηστή στα κρύα του λουτρού, και

his mother in hospital and his fiancee in the lurch to go after the first person

παίρνει απο πιοω τον πρώτο άνθρωπο που (νομίζει ότι) τον κοίταζε με πραγ

who. he thinks, has looked at him with real -human, as well as sexual- interest

ματικό -ανθρώπινο, άλλο και ερωτικό- ενδιαφέρον τη νεαρή τραγουδίστρια

the young singer Katia Despite herself, but also without doing anything to

Κατια Η Κατια, χωρίς να το επιδιώκει, αλλα και χωρίς να κάνει τίποτα για να

prevent it, Katia not only sparks off Andreas revolution but also draws him into

το αποτρεψει, δεν πυροδοτεί απλώς την πρώτη επανάσταση του Ανδρέα. αλλα

her world an isolated farm, a totally disorganized microcosm, on the brink of

και τον παρασέρνει στον κοομο της ένα απομονωμένο αγρόκτημα εναν εντε

every sort of bankruptcy, that survives only by virtue of some inexplicable

λώς αποδιοργανωμενο μικροκοσμο. στα πρόθυρα κάθε είδους χρεοκοπίας,

media

που επιζει μονο και μόνο ελεώ καποιας ανεξήγητης αδράνειας

wdl bve out one of his dreams But Kaba s father her mother, her grandmother

Σ' αυτό το

Andreas plunges into this -absurd- environment in the behet that he

εντελώς -παράλογο- περιβάλλον οπού βυθίζεται ο Ανδρεας πιστεύοντας ότι

a lawyer a psychiatrist and a loan shark. aN conspire to turn Andreas dream

θα ζήοει ενα απ τα όνειρα του. ο πατέρας της Καιιας η μητέρα της. η γιαγια

mto a nightmare

της ένας δικηγόρος ένας ψυχίατρος κι ένας τοκογλύφος μετατρέπουν το
όνειρό του Ανδρεα οε εφιάλτη
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Όλγα Μαλέα
Γεννήθηκε στην Αθήνα, το 1960. Σπ ο υδ ές: 1987-88:
σκηνοθεσία και σεναριογραφία στο Πανεπιστήμιο του Yale
( η π α )· 1986: Διδακτορικό Ψυχολογίας (Ph.D ), Πανεπιστήμιο
του Yale ( η π α )· 1983: Πτυχίο Νομικής, Πανεπιστήμιο
Αθηνών 1982: Β.Α. Ψυχολογίας, Deree College, Αθήνα.
Εχει σκηνοθετήσει τέσσερα αντικαπνιστικά σποτ για την
Ελληνική Ανπκαρκινική Εταιρεία, καθώς και εκπαιδευτικά
βίντεο για το Ίδρυμα Λαμπράκη. Το

Ριζότο είναι η τρίτη της

μεγάλου μήκους ταινία.

Σκηνοθεσία / Direction: Ολγα Μ αλέα / Olga Malea. Σενάριο / Screenplay: Ολγα Μ αλέα / Olga Malea,

Olga M alea
Born in Athens, in 1960, she studied film directing and

Μανίνα Ζουμπουλάκη / Manina Zoumboulaki. Φωτογραφία / Cinematography: Γιώργος Αργυροηλιόπου-

scriptwriting at Yale and holds a Ph.D. in psychology from the

λος / Yorgos Argyroillopoulos. Μοντάζ / Editing: Γιώργος Μαυροψαρίδης / Yorgos Mavropsaridis. Ήχος /

sam e university. She Is also a graduate of the University of

Sound: Νίκος Παπαδημητρίου / NIkos Papadimitriou. Σκηνικό / Sets: Όλγα Λεοντιάδου / Olga Leontladou.

Athens School of Law and has a B.A. In psychology from
Deree College, Athens. She has directed four anti-smoking

Κοστούμια / Costumes: Βάσω Τρανίδου / Vasso Tranidou. Μουσική / Music:

spots for the Greek Cancer Society and has written and

τρα Ματσούκα / Dimitra Matsouka, Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης / Constantinos Markoulakis, Αννα Μάσχα /

directed a number of educational videos for the Lam brakis

Anna Mascha, Κλέων Γρηγοριάδης / Kleon Grigoriadis. Παραγωγός / Producer: Τάσος Παπανδρέου /

Research Foundation.

Risotto

DNA.

Ηθοποιοί / Cast: Δήμη

is her third feature film.

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ / FILMOGRAPHY
1 9 8 6 1 raccontl della boca: storie dl Genovesl e

Tassos Papandreou. Παραγωγή / Production: Παπανδρέου Α.Ε. / Papandreou
Centre &

a n ten n a

S .A .

& ΕΚΚ / Greek Film

& Plenman Enterprises Ltd. & Αντώνης Μανιάτης / Antonis Maniatis. Παγκόσμια Εκμε

τάλλευση / World Sales: Παπανδρέου A.E. / Papandreou S.A, Διδότου 45, 45 Didotou Street, Αθήνα /

nostalgia (δραματοποιημένο ντοκιμαντέρ/
docu-drama)

Athens 106 80, τη λ ./te l.: + 3 0 1 3 614216 3 5 m m Έγχρωμο/ Colour 95'

1990 Αναμνήσεις: Τα βιβλία της Πηνελόπης Δέλτα /
Childhood M emories: The Books of Penelope
Delta (δραματοποιημένο ντοκιμαντέρ /
docu-drama)
1996 Ο οργασμός της αγελάδας / The C o w 's Orgasm
1997-1998 Η διακριτική γοητεία των αρσενικών / The Mating
ΕΛ Λ Η Ν ΙΚ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ ΙΝ Η Μ Α Τ Ο ΓΡ Α Φ Ο Υ

Game
2000 Ριζότο / Risotto

ΡΙΖΟΤΟ

RISOTTO

Η Ευγενία είναι φωτογράφος και η Βίκυ στιλίστρια. Και οι δύο παντρεμένες με

Eugenia is a photographer and Vicky a stylist. Both are married with children.

παιδιά. Ζουν σ’ ένα συνεχές άγχος, προσπαθώντας να τα προλάβουν όλα. Οι

They live under constant stress, trying to cope with careers, sex and kids. Their

άντρες τους, ο Φίλιππος κι ο Μανόλης, θέλουν πολύ να τις βοηθήσουν, αλλά,

husbands, Phillppos and Manolis, love them and really want to help them out

δυστυχώς... δεν έχουν ποτέ χρόνο. Αποτέλεσμα: οι καβγάδες γίνονται απα

but unfortunately... they never have the time. As a result, they fight constantly

νωτοί, και τελικά όλοι ξεσπάνε στα παιδιά.Σε πραγματική απόγνωση, η Βίκυ κι

and in the end they all take it out on the kids. In despair, Vicky and Eugenia are

η Ευγενία αναγκάζονται να συμμαχήσουν για να τα βγάλουν πέρα. Έτσι, μαζί

forced to join forces and move in together, along with their children. To their

με τα παιδιά τους, βρίσκονται να ζουν στο ίδιο σπίτι. Μ ε έκπληξη διαπι

surprise, they discover that their life becomes easier and their relationship with

στώνουν ότι η ζωή τους γίνεται πιο εύκολη, και η σχέση τους με τα παιδιά, κα

their kids improves. Phillppos and Markos, however, immediately react to this

λύτερη. Ο Φίλιππος και ο Μανόλης, όμως, αντιδρούν στη νέα κατάσταση και

new situation and it is now their turn to form an alliance. This time, they find the

συμμαχούν κι αυτοί με τη σειρά τους. Αυτή τη φορά, βρίσκουν το χρόνο και κα

time and to lay complex plans aimed at bringing the two families back to their

ταστρώνουν πολυμήχανα σχέδια για να ξαναφέρουν τις δύο οικογένειες στην

«normal» set-up. Along the way, however, things get mixed up on all levels,

κανονική τους μορφή. Στην πορεία, όμως, τα πράγματα μπερδεύονται σε όλα

especially where sex is concerned. Everything is in flux and the risotto goes up

τα επίπεδα, κυρίως, στο ερωτικό. Τα πάντα γίνονται ρευστά, και το ριζότο

inflam es...

παίρνει φωτιά...
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Screamin' Jay Hawkins: I Put a Spell on Me

Νίκος Τ ρ ια ντα φ υ λλ ιά ς
Γεννήθηκε στο Σικάγο, το 1966 Κείμενά του για το ροκ εν
ρολ και τον κινηματογράφο δημοσιεύτηκαν σε διάφορα
Εντυπα (1984-1993), ενω εργάστηκε ως ραδιοφωνικός
παραγωγός (1988-1991) Κυκλοφόρησε την ποιητική
συλλογή Τα επίτηδες (εκδ Γνώση, 1990) Σπούδασε
Κοινωνιολογία στην Πάντειο και Κινηματογράφο στο
London International Film School

Nikos Triandafyllidis
He was bom in Chicago, in 1966 He worked as a freelance
wnter (rock'n'roll and him. 1984-1993); a radio producer
(1988-1991); and a music promoter/producer (1995 to the
present) Educated in sociology and communication studies
at the Panteion University. Athens, and in filmmaking at the
London International Film School, he made his film debut in
1990. writing and directing his first short.

Σκηνοθεσία / Direction: Νίκος Τριανταφυλλιδης / Nikos Triandafyllidis Φωτογραφία / Cinematography:
Χρήστος Καραμάνης / Christos Karamanis Μοντάζ / Editing: Γιάννης Σακαρίδης / Yanms Sakaridis Ηχος /
Sound: Σπιιρος Αραβόσιτός / Spyros Aravossitas Ερευνα / Research: Αλέξης Καλοψωλιας / Alexis Kalofolias. Φιλική συμμετοχή / Guest appearances by: Henry. Bo Diddley. Rudi Protrudi. Eric Burdon, Jim
Jarmusch. Peter Zaremba, André Williams, Diamanda Galas, Michael Ochs. Arthur Brown, Frank Ash. Milan
Melvin. Monique Hawkins Παραγωγοί / Producers: Φένια Κοοοβιτσα / Fema Kossovitsa. Αμόντα Λιβάνου /

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ / FILMOGRAPHY
1990 Since I Was a Kid. I Hated Sundays (μικρού μήκους /
short him)
19911Love Her, She Hates Me (μικρού μήκους / short film)
1992 Μωμος. μόνο μεταξύ γυναικών / Momus, Amongst
Women Only (ντοκιμαντέρ / documentary)
1993 Τα σκυλιά γλείφουν την καρδιά μου / Dogs Licking
My Heart (μικρού μήκους / short film)
1990 Ράδιο Μόσχα / Radio Moscow
1997 To παλτό / The Overcoat
1998 Tuxedomoon No Tears (ντοκιμαντέρ / documentary)
1999 Μαύρο γάλα / Black Milk
2001 Screamm Jay Hawkins I Put a Spell on Me
(ντοκιμαντέρ / documentary)

Amanda Livanou. Ηρακλής Μαυροειδής / Iraklis Mavroidis. Νίκος Τριανταφυλλιδης / Nikos Tnandafyfhdis
Παραγωγή / Production: Idéefixe Audiovisual Productions. Αδριανειου 25 / 25 Adrtaniou Street. Αθήνα
Athens 115 25 τηλ. / tel : + 3 0 1 6771 428, fax: + 3 0 1 6742 756, e-mail contact@ideefixe gr Παγκόσμια
Εκμετάλλευση / World Sales: Filmtrade. Λεωφ Κηφισίας 130A / 130A Kifissias Avenue. Αθήνα Athens
115 25, τηλ. / tel.: + 3 0 1 6981 083, fax: + 3 0 1 6983 430, e-mail filmtrade<§>ath torthnet gr 35mm
Εγχρωμο / Colour 102’

SC REAM IN' JAY H A W K IN S :
I PUT A SPELL ON ME

ΤΟ ΤΜ Φ Ο Τ

SC REAM IN' JAY H A W K IN S :
I PUT A SPELL ON ME

Η ζωή ενός θρυλου σε ενα ντοκιμαντέρ ο Screamin’ Jay Hawkins, η θρυλική

The life of a legend in a documentary Screamm Jay Hawkins -confesses»

αυτή μορφή ιης σύγχρονης μουσικής ίου 20ου αιώνα, εξομολογείται μπροστά

before the camera The story of his life unfolds m extraordinarily warm and

στην καμερα. ξετυλίγοντας την ιστορία της ζωής του σε ιδιαίτερα θερμες και

personal moments with the director Granted complete access -behind the

προσωπικές στιγμές με το σκηνοθέτη Εχοντας την απόλυτη πρόσβαση στα

scenes- the director reveals secret stones with strange fans, artists on the

παρασκήνια ο σκηνοθέτης αποκαλύπτει κρυμμένες ιστορίες πίσω απ' τη σκη

verge of a nervous breakdown, etc Along the way. and always following m

νή με παράξενους οπαδούς, καλλιτέχνες στο πρόθυρα νευρικής κρίσης κ λπ

Hawkins' footsteps, the director meets and talks with artists who have worked

Στην πορεία, και ακολουθώντας παντα τα βήματα του Hawkins, ο σκηνοθέτης

with him as well as with people who had the good fortune to meet the Man

ουνσντα και συνομιλεί με καλλιτέχνες που κατο καιρούς συνεργάστηκαν μαζί

himself

του, καθώς και με ανθρώπους που είχαν την τύχη να συναντήσουν τον ίδιο τον
ονθρωπο
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Sosse me

Στράτος Τζίτζης
Σπούδασε κινηματογράφο στη Σχολή Σταυράκου
και παρακολούθησε εργαστήρια σεναρίου στο UCLA.
Έ χ ε ι εργαστεί ως βοηθός σκηνοθέτης μ ε τους Παντελή
Βούλγαρη, Γιώργο Πανουσόπουλο και Νίκο Περάκη.

Stratos Tzitzis
He studied film at the Stavrakos Film School and attended
script workshops at UCLA. He has worked a s assistan t director
to Pantelis Voulgaris, Yorgos Panoussopoulos
and Nikos Perrakis.

Σκηνοθεσία / Direction: Στρατός Τζίτζης / Stratos Tzitzis. Σενάριο / Screenplay: Στράτος Τζίτζης / Stratos
Tzitzis. Φωτογραφία / Cinematography: Γιώργος Γιανέλλης / Yorgos Yanellis. Μοντάζ / Editing: Βάνα Eu-

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ / FILMOGRAPHY
1986 Στακ / Stak (μικρού μήκους / short film)

σταθιάδου / Vana Efstathiadou. Ήχος / Sound: Παναγιώτης Τζελέκης / Panayotis Tzelekis. Σκηνικά / Sets:

1988 Μωρό μου / My Baby (μικρού μήκους / short film )

Μιχάλης Τοπκαράς / Michalis Topkaras. Κοστούμια / Costumes: ΛΛα Μπούρα / Lila Boura. Μουσική / Music:

1989 Ενός λεπτού σιγή / One Minute of Silence (μικρού

Αλέξης Καλοφωλιάς / Alexis Kalofolias, θάνος Αμοργινός / Thanos Amorginos. Ηθοποιοί / Cast: Μαρία

μήκους / short film)
2000 Η αγάπη είναι ελέφαντας / Love Is an Elephant
2001 Σώ σε μ ε / R e s c u e Me

Ζορμπά / Maria Zorba, Βασιλική Δέλλιου / Vassiliki Delliou, Αλέκος Συσσοβίτης / Alekos Syssovitis, Μανώλης
Γιούργος / Manolis Giourgos, Μαρίλη Μαστραντώνη / Marili Mastrantoni, Γιάννης Τσορτέκης / Yannis
Tsortekis. Παραγωγοί / Producers: Στράτος Τζίτζης / Stratos Tzitzis, Παναγιώτης Βερέμης / Panayotis
Veremis. Παραγωγή / Production: Στράτος Τζίτζης / Stratos Tzitzis, e-mail: stratosgg@hotmail.com & Strada
Productions - Παναγιώτης Βερέμης / Panayotis Veremis & Audiovisual. Παγκόσμια Εκμετάλλευση / World

Sales: Στράτος Τζίτζης / Stratos Tzitzis & Strada Productions - Παναγιώτης Βερέμης / Panayotis Veremis, Πλ.
Μητροπόλεως 1 1 /1 1 Mitropoleos Sq., Α θ ή ν α /Athens 105 56, τηλ. / tel.: + 3 0 1 3310 715, fax: + 3 0 1 3311
309, e-mail: tv-strada@ath.forthnet.gr Ελληνική Διανομή / Distribution for Greece: Audiovisual & Odeon.
35mm Έγχρωμο / Colour 100'

i----------

ΕΛ Λ Η Ν ΙΚ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ ΙΝ Η Μ Α Τ Ο ΓΡ Α Φ Ο Υ

ΣΩΣΕ ME

RESCUE ME

Ενα αισθηματικό δράμα με κεντρική ηρωίδα την Αννα, μια κοπέλα που η

An emotional drama revolving around Anna, a young woman whose desire to

λαχτάρα της ν’ αγαπήσει και ν’ αγαπηθεί, την οδηγεί σε μια σειρά από λάθη

love and be loved leads her from one mistake to the next, until she finds herself

και, τελικά, σε αδιέξοδο. Μ ε τρόπο σχεδόν ντοκιμαντερίστικο, η ταινία κατα

in a situation from where there seem s to be no way out. In the style of a

γράφει τη βία της καθημερινότητας, τη σκληρότητα των ανθρώπινων συναλλα

documentary, the film follows Anna’s struggle to disentangle herself from the

γών στη σημερινή Αθήνα, καθώς και τον αισθηματικό κόσμο της ηρωίδας που

suffocating reality in which she is trapped, in a harsh and merciless society, in a

αγωνίζεται να ξεφ ύγει από τον ασφυκτικό κλοιό που την περιβάλλει. Παρ’

city where everyday life is fast, impatient, unkind and even violent. Failing to win

όλες τις προσπάθειες της να κερδίσει τον χαμένο χρόνο, δεν τα καταφέρνει

her case under these conditions, Anna sends out a cry for help to the only man

και απευθύνει έκκληση σωτηρίας στον μοναδικό άντρα που αγάπησε ποτέ.

she ever really loved. It’s a message of life and love which, in order to reach its

Ενα μήνυμα ζωής και έρωτα, που θα πρέπει να καλύψει μεγάλες αποστάσεις,

recipient, has to cross a large distance, both literal and figurative. It is this act

μεταφορικές και κυριολεκτικές, για να φτάσει στον παραλήπτη του...

that, in the end, will resolve the situation.
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To monon tis zois tou taxidion

Λάκης Παπαστάθης
Γεννήθηκε στο Βόλο, το 1943. Σπούδασε κινηματογράφο
στην Αθήνα Εργόστηκε ως βοηθός σκηνοθέτης σε πολλές
ελληνικές ταινίες από το 1968 έως το 1971. Εχει γυρίσει
ταινίες μυθοπλασίας, καθώς και ντοκιμαντέρ, που έχουν
λόβει βραβεία και διακρίσεις Εργάζεται στην ελληνική
τηλεόραση από το 1974

Lakis Papastathis
He was bom in Volos, in 1943. He studied film in Athens
and worked as an assistant director on numerous films
between 1968 and 1971 He has directed fiction and
documentray films, which have received awards and
disbnctions He has been working in Greek television since
1974

Σκηνοθεσία / Direction: Λάκης Παπαστάθης / Lakis Papastathis Σενάριο / Screenplay: Ελενα Πεγκα /
Elena Pega, Λάκης Παπαστάθης / Lakis Papastathis, Μαριάννα Κουτάλου / Mananna Koutatou Φωτογρα
φία / Cinematography: Γιάννης Δασκαλοθανάσης / Yanms Daskalothanassis Μοντάζ / Editing: Ιωάννα
Σπηλιοπούλου / Ioanna Spiliopoulou Ηχος / Sound: Νικος Παπαδημητρίου / Nikos Papadimitnou Καλλι
τεχνική Διεύθυνση / Art Direction: Γιώργος Γεωργίου / Yorgos Georgiou Μουσική / Music: Γιώργος

ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ /
SELECTED FILMOGRAPHY
1981 Τον καιρό των Ελλήνων / The Time of the Greeks
1987 Θεόφιλος / Theophilos
2001 To μόνον ιης ζωής του ταζειδιον / The Only Journey
of His Life

Παπαδάκης / Yorgos Papaqdakis Ηθοποιοί / Cast: Ηλίας Λογοθέτης / litas Logothetis. Φραγκισκη
Μουστάκη / Frangiski Moustaki, Ρουλα Πατερακη / Roula Pateraki. Λάζαρος Ανδρέου / Lazaros Andreou.
Μαρίνο Ψάλτη / Marina Psalti, Υβόννη Μαλτέζου / Yvonni Maltezou Παραγωγός / Producer: Λάκης
Παπαστάθης / Lakis Papastathis Παραγωγή / Production: Απόστολος Παπαευσταθιου / Apostolos Papaefstathiou & Cinevision Film & Borough Film Ltd & Cinetic Ο E & EKK / Greek Film Centre & NET Παγκό
σμια Εκμετάλλευσή / World Sales: EKK / Greek Film Centre. Πανεπιστήμιου 10 / 1 0 Paneprstimiou Street.
Αθήνα / Athens, τηλ. / te l: + 3 0 1 3631 733, lax: + 3 0 1 3614 336, e-mail mlo@g1c gr 35mm Εγχρωμο 1
Colour 87'

TO M O N O N ΤΗΣ ΖΩ Η Σ TOY ΤΑΞΕΙΔΙΟΝ

, y

THE ONLY JOURNEY OF HIS LIFE

Στα τέλη του 19ου αιώνα, ο συγγραφέας Γεώργιος Βιζυηνός κλεινεται οε ψυ

At the end of the 19th century, the writer Georgtos Vizyenos was admitted to a

χιατρικό αουλο στην Αθήνα Λίγο πριν, εχει ξεσπάσει το ερωτικό του πάθος

mental asylum in Athens Shortly before this, he had expressed an obsessive

για τη δωδεκάχρονη Μπεπνα Ζωντας έγκλειστος, προσπαθεί να θυμηθεί την

passion tor twelve-year-old Bettma While in hospital, he attempted to recall

παιδική του ηλικία στην Κωνσταντινούπολη και τη Θράκη Παράλληλο, ξαναδια

memories ol his childhood m Constantinople and Thrace At the same time, he

βάζει το λογοτεχνικό του έργο, που στηρίζεται σε αυτές τις μνήμες Το βίωμα,

read through his literary work, which is based on these memories FteaMy and

αλλα και η λογοτεχνική του επεξεργασία, μπλέκονται στο ταραγμένο του μυα

fiction became contused m tvs mmd The mam character m his memories was

λό Κυρίαρχο πρόσωπό των αναμνήσεων του είναι ο πολύ ηλικιωμένος παπ

tvs grandfather who spent the first ten years of tvs Me dressed as a got He was

πούς του που εζησε τα δέκα πρώτα χρονιά ιης ζωής του ντυμένος κορίτσι

forced to hide fus sex m order to avoid serving m the army Vizyenos grand-

Εκρυβε ίο ψυλο του για να αποψυγει να υπηρετήσει στο στρατό Ο παππούς

father lived all his life in fairy tales and dream s thus influencing the

του Βιζυηνου εζησε Ολη τη ζωη του μέσα στα παραμυθία και το Ονειρο

psychological development of his grandson The film is based on Vizyenos

διαμορφώνοντας κατα κάποιο τροπο τον ψυχισμό του εγγονου του

shod story by the same M e

Η ταινία

βασκπηκε στο ομοτιτλο ίκηγημα του Γεωργιου Βιζυηνου
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To pehnidi fis skias

Σταύρος Βιδάλης
Γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε αρχιτεκτονική και
κινηματογράφο στην Ανώτατη Σχολή Τεχνώ ν και θεαμάτων

(IN.S.A.S.) του Βελγίου, όπου μαθήτευσε δίπλα στους André
Delveaux και Henri Colpi. Έ χ ε ι σκηνοθετήσει μία μικρού
μήκους ταινία κι εννέα ντοκιμαντέρ για την ελληνική
τηλεόραση.

Το παιχνίδι της σκιάς είναι η πρώτη του

μεγάλου

μήκους ταινία.

Stavros Vidalis
He w as born in Athens and studied architecture and film at the

IN.S.A.S. in Belgium under André Delveaux and Henri Colpi. He
has directed a short film and nine docum entaries for Greek
television.

Shadow-play is

his first feature film.

Σκηνοθεσία / Direction: Σταύρος Βιδάλης / Stavros Vidalis. Σενάριο / Screenplay: Σταύρος Βιδάλης /
Stavros Vidalis. Φωτογραφία / Cinematography: Χάρης Αντύπος / Haris Antypas. Μοντάζ / Editing: Avδρέα ς Τρούσσος / Andreas Troussas. Ηχος / Sound: Τζίμης Μπάρδας / Jim m y Bardas. Μουσική /

Music: Λεονάρδος Βάλενσταϊν / Leonard Walenstein. Ηθοποιοί / Cast: Δέσποινα Νέρη / Despina Neri,
ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ / FILMOGRAPHY
To μοντέλο / The Model (μικρού μήκους / short film)
2001 To παιχνίδι της σκιάς / Shadow-play

Γρηγόρης Αναστασιάδης / Grigoris Anastasiadis, Πένυ Καλαφατάκη / Penny Kalafataki, Βασίλης Τσάγκλος /
Vassilis Tsaglos. Παραγωγός / Producer: Σταύρος Βιδάλης / Stavros Vidalis. Παραγωγή / Production:
Virtual Action. Παγκόσμια Εκμετάλλευση / World Sales: Virtual Action, Ξενοκράτους 38 / 38 Xenokratous
Street, Αθήνα / Athens, τηλ. / tel.: + 3 0 1 721 9 830, fax: + 3 0 1 7222 049, e-mail: viaction@ otenet.gr
35m m Ασπρόμαυρο / B&W 130'

TO Π Α ΙΧ Ν ΙΔ Ι ΤΗΣ ΣΚΙΑΣ

SHADOW -PLAY

Σε μια συνοικία της Αθήνας, κάποιοι άνθρωποι αναζητούν, πέρα από την κα

In a neighborhood of Athens, a group of people try to go beyond everyday life,

θημερ ινότητα , τη δ υν ατότητα να εκφρασ τούν μέσα από το μύθο που ο

seeking a chance to express them selves through the myth that each one

καθένας στήνει για τον εαυτό του. Κανείς τους δεν αρκείται στον έμφυτο

chooses for himself. None of them is content with his innate role, but seeks the

ρόλο του, αλλά αναζητά το μύθο μέσα από ρόλους άλλω ν μέσα από μια

myth through the roles of others; through a primordial process; through the

διαδικασία αρχέγονη· μέσα απ’ το θέατρο' μια διαδικασία που, όταν τη ζήσει

theater. When one begins to experience this process, when one begins to

κανείς, όταν αρχίσει να «υποκρίνεται» άλλες ζωές, συνειδητοποιεί ότι Ζωή

«play» other lives, one realizes that Life and Death are the coryphaeoi and the

και θάνατος είναι οι κορυφαίοι κι όλοι οι υπόλοιποι είμαστε ο χορός. 0 Γρηγό

rest of us are the chorus. Grigoris saw at a very early age that people are never

ρης είχε καταλάβει από πολύ μικρός ότι ο άνθρωπος ποτέ δεν είναι ικανο

satisfied with themselves. Now in his sixties, he still refuses to fit into reality.

ποιημένος με τον εαυτό του. Τώρα, στα εξήντα του, παραμένει ανέντακτος

Though he rejects the role of fallen Don Quixote, which his students cleverly

στην πραγματικότητα. Αν και αρνείται το ρόλο του έκπτωτου Δον Κιχώτη που

tried to pin on him, he continues to occupy himself with his improvisational

προσπάθησαν έντεχνα να του κολλήσουν οι μα θητές του, εξα κ ο λ ο υθεί ν ’

shadow-play...

ααχολείται με το αυτοσχέδιο παιχνίδι του: το παιχνίδι της σκιάς...
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To tama

Ανδρέας Π άντζης
Σπούδασε στο Κρατικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου
της Μόσχας και παρακολούθησε μαθήματα δραματουργίας
και παραγωγής λυρικών έργων
Από το 1989 μέχρι το 1992 έζησε στο Βερολίνο
ως υπότροφος της daad (Πολιτιστικής Υπηρεσίας
του Υπουργείου Εξωτερικών της Δυτικής Γερμανίας)

Andreas Pantzis
A graduate of the State Institute ot Cinematography
m Moscow, he went on to take practical drama and opera
production courses He lived in Berlin from 1989
to 1992, having received a daad scholarship He directs
for films and the stage

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ / FILMOGRAPHY
1972 Ανακωχή στο ποτάμι / Truce by the River
(μικρού μήκους/ shod film)
1(73-1978 Οι πυροβολισμοί που πέοαν την αυγή δεν είναι
οι τελευταίοι / The Morning Gunshots Are Not
the Last Ones (μεσαίου μήκους / medium length)
1981-1982 Τριμιθι αναπαράσταση με λέξεις / Trimithi;
Reconstruction with Words (ντοκιμαντέρ /
documentary)
1985:0 βιασμός της Αφροδίτης / The Rape
ol Aphrodite
1987-1(88: Κόμικς ιστορίες με εικόνες / Comics Stones
with Images (ντοκιμαντέρ / documentary)
1989: θα ήθελα να χορεύω / 1Wish I Could Oance
(ντοκιμαντέρ / documentary)
1995 Η σφαγή του κόκορα / The Slaughter of the Cock
2000 To τάμα/ Word ol Honour

Σκηνοθεσία / Direction: Ανδρέας Πάντζης / Andreas Pantzis Σενάριο / Screenplay: Ανδρέας Πάντζης /
Andreas Pantzis. με τη συμβολή τού / with the contribution of Aleksandr Adabachian Φωτογραφία /
Cinematography: Nikolay Lazarov Μοντάζ / Editing: Φανή Ζιωζια / Fan! Ziozia Ηχος / Sound: Svetlozar
Gueorghiev. Σκηνικα-Κοστουμια / Sets-Costumes: Στέφανος Αθηαινιτης / Stefanos Athiemtis Μουσική /
Music: Βάσος ΑργυρΙδης / Vassos Argyridis. Ηθοποιοί / Cast: Γιώργος Χωραφάς / George Corraface.
Valeria Golino, Ηλίας Αλετράς / llias Aletras, Γιάννης Βόγλης / Yanms Voglis, Ποπη Αβραάμ

Ρορι

Avraam, Νανά Γεωργίου / Nana Georgiou Παρογωγός / Producer: Ανδρέας Πάντζης / Andreas Pantzis
Παρογωγή / Production: EKK / Greek Film Centre. PA Stephania Film Productions Ltd & Cyprus Film
Advisory Board & Kourion Films & EPT A E. / ERT S A (Greece). Bulgarian National Film Centre & Cmemax
(Bulgaria) & Sigma TV & Lumière Productions Ltd Παγκόσμια Εκμετάλλευση / World Sales: EKK / Greek
Film Centre. Πανεπιστήμιου 10 / 1 0 Panepistimiou Street, Αθήνα / Athens, τηλ. I tel

+ 3 0 1 3631 733.

fax: + 3 0 1 3614 336, e-mail: info@gfc gr 35mm Εγχρωμο / Colour 153'

TO TA M A

W O R D OF HO NOUR

0 Ευαγόρας, οικογενειάρχης από την Κύπρο, στον καημό του να αποκτήσει

Evagoras is a family man who lives in Cyprus He has five daughters and

γιο. κάνει τάμα στον Απόστολο Ανδρέα Ο γιος γεννιέται, κι ο ηρωας αναλαμ-

secretly longs for a son. So he gives Saint Andreas ms word of honor that if he

βανει την εκπλήρωση του τάματος, που είναι να πάει με το γάιδαρο του στην

acquires a son he will walk ad the way to the samt s monastery and be there on

άλλη άκρη ίου νησιού, οπού βρίσκεται το Μοναστήρι Ο πατέρας του. που ε ί

his feast day He finally acquires a son and must now keep ms word to the

ναι παπας. τον νουθετεί πριν ξεκινήσει -Γ ιε μου. ο δρόμος είναι πειρασμός

samt Before he sets out on the long trek from one end ot Cyprus to the other

Να προσεχείς, γιατί πρεπει να φτάσεις στον Αγιο καθαρός αγνός- Ο Ευαγο-

ms father who is a pnest. admonishes mm -M y son. the road ahead is fuN ot

ρος το υπόσχεται, αλλά, δυστυχώς, κατα τη διάρκεια της πορείας του. ενω

temptations Take care, tor you must be clean and pure when you reach the

προσπαθεί να κάνει το καλό, καταλήγει να δωπραπει ολο τα αμαρτήματα

Samt'» Evagoras promises but. unfortunately m the course of the journey while
trying to do good, he ends up committing every kind ol sm
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Kleftis i í pragmatikotita

Αντουανέττα Αγγελίδη
Γεννήθηκε στην Αθήνα. Δίπλωμα Αρχιτεκτονικής

από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Δίπλωμα σκηνοθεσίας
και μοντάζ από το IDHEC, στο Παρίσι. Σημειολογία
στον Κινηματογράφο με τον Christian Metz
στην Ecole des Hautes Etudes en Scien ces So ciales,
στο Παρίσι. Έ χ ε ι ασχοληθεί με τη ζωγραφική.

Antoinette! Angelidi
An artist and filmmaker, she w a s born in Athens and obtained
a degree in architecture from the National Technical University

Σκηνοθεσία / Direction: Αντουανέττα Αγγελίδη / Antoinetta Angelidi. Σενάριο / Screenplay: Rea Wallden,

of Athens and a diploma in film directing and editing
from the id hec in Paris.

Αντουανέττα Αγγελίδη / Antoinetta Angelidi. Φωτογραφία / Cinematography: Ηλίας Κωνσταντακόπουλος /
Elias Konstantakopoulos. Μοντάζ / Editing: Ιωάννα Σπηλιοττούλου / Ioanna Splliopoulou. Ήχος / Sound:

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ / FILMOGRAPHY
1975 L'histoirecrite (βίντεο μικρού μήκους / short video)

Μαρίνος Αθανασόπουλος / Marinos Athanassopoulos, Κώστας Μπώκος / Costas Bokos. Σκηνικά / Σκηνι

κά: Αντουανέττα Αγγελίδη / Antoinetta Angelidi, Κωνσταντίνος Κυπριωτάκης / Constantinos Kypriotakis.

1976 L'eau (μικρού μήκους / short film)

Κοστούμια / Costumes: Χριστίνα Παπούλια / Christina Papoulla. Μουσική / Music: θοδωρής Αμπαζής /

1977 Idées Fixes/Dies Irae (Παραλλαγές στο ίδιο θ έμ α) /

Thodoris Abazis. Ηθοποιοί / Cast: Παρθενόπη Μπουζούρη / Parthenopi Bouzourl, Νίκος Παντελίδης /

Idées Fixes/Dies Irae (Variations on the Sam e Them e)
1985 Τόπος /T o p o s

Nikos Pantelidls, Ευρύκλεια Σωφρονιάδου / Evriklela Sofroniadou, Αντζελα Μπρούσκου / Angela Brouskou,

1995 Οι Ώ ρ ες - Μια Τετράγωνη Ταινία / The Hours

Αγγελος Αντωνόπουλος / Angelos Antonopoulos. Παραγωγός / Producer: Αντουανέττα Αγγελίδη / Antoi

1997 Fragments (ντοκιμαντέρ / documentary)

netta Angelidi. Παραγωγή / Production:

2001 Κλέφτης ή Η πραγματικότητα / Thief or Reality

ΕΚΚ/

Greek Film Centre,

ερτ

A .E . / e r t S .A .,

Town Film. Παγκόσμια

Εκμετάλλευση / World Sales: Αντουανέττα Αγγελίδη / Antoinetta Angelidi, Φρύνης 7 / 7 Frynis Street,
Αθήνα / Athens 116 34, τηλ. / tel.: + 3 0 1 7563 807, fax: + 3 0 1 3801 046 &

ΕΚΚ

/ Greek Film Centre -

Hellas Film 35m m Εγχρωμο / Colour 83'

ΕΛ Λ Η Ν ΙΚ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ ΙΝ Η Μ Α Τ Ο ΓΡ Α Φ Ο Υ

ΚΛΕΦΤΗΣ Η Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

THIEF OR REALITY

«Κλέβει η πραγματικότητα τα όνειρά σου, κι εσύ την κλέβεις για να ονειρευ

«Reality steals your dreams, and you steal it in order to dream. Reality steals

τείς. Κλέβει η πραγματικότητα τη ζωή σου, κι εσύ την κλέβεις για να ζήσεις.»

your life, and you steal It in order to live.» A darkly optim istic film . Three

Μια ταινία σκοτεινά αισιόδοξη. Τρεις εκδοχές μιας και μόνης μέρας. Τρία

versions of a single day. Three characters trapped in parallel universes. The

πρόσωπα εγκλωβισμένα σε παράλληλα σύμπαντα. Η εισβολή του Κλέφτη θα

invasion of the Thief will unite them. Each point of view produces a different

τα ενώσει. Κάθε βλέμμα παράγει μια διαφορετική ιστορία. Η Λαξεύτρια ορα

story. The Sculptress has visions of Judgment Day, the Scientist holds fast to a

ματίζεται την Κρίση, η Επιστήμων γαντζώνεται σε μια κομματιασμένη μνήμη, ο

fragmented m em ory, the Actor sees «Antigone» invading all space. Three

Ηθοποιός βλέπει την «Αντιγόνη» να εισβάλλει παντού. Τρεις φιλοσοφικές

philosophical viewpoints: Fate - Chance - Free W ill. W hat do they have in

θεωρήσεις ενός κόσμου που τίποτα δεν υποδεικνύει ότι είναι ενιαίος: Μοίρα

common? The Thief progresses towards an answer. It is the human condition

- Τύχη - Βούληση. 0 κλέφτης γνέφει προς μια απάντηση. Είναι η ανθρώπινη

that unites us, imprisons us and frees us. The brotherhood of mortality.

κατάσταση που μας ενώνει. Μας φυλακίζει και μας ελευθερώ νει. Η αδελφότη

Whatever I spent, I had. Whatever I saved, I lost. Whatever I gave, I have.

τα της θνητότητας.
Όη ξόδεψα, το είχα. Ότι αποταμίευσα, το έχααα. Ότι δώριοα, το έχω.
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To klama vgike apo ton paradiso

Μ ιχάλης Ρίππας
Θανάσης Παπαθαναοίου
Γεννήθηκαν και 04 60ο το 1959 Ο θανΰσης Παπαθανασίου
σπούδασε πολιτικές επιστήμες στο Πύντειο Πανεπιστήμιο
και φοίτησε ενΰμιση χρόνο στη Σχολή Σταυρόκου Ο Μιχάλης
Ρέππας σπούδασε μαθηματικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών,
θέατρο στη Σχολή του Εθνικού θεάτρου, και φοίτησε ένα
χρόνο στη Σχολή Σταυρόκου Από το 1987 συνεργάζονται,
γράφοντας για το θέατρο και την τηλεόραση

Michalis Reppas
Thanassis Papathanassiou
They were both bom in Athens in 1959 Thanassis
Papathanassiou studied political science at the Panteion
University and attended the Stavrakos Film School for one
year Michalis Reppas studied mathematics at the University
of Athens, drama at the National Theatre School, and directing
tor one year at the Stavrakos Film School They have been
working together since 1987. writing for the theater and
television

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ / FILMOGRAPHY
2000 Safe Sex
2001 To κλάμα βγήκε από τον παρόδεισο /
Tears from Paradise

Σκηνοθεσία-Σενάριο / Direction-Screenplay: Μιχάλης Ρέππας / Michalis Reppas. Θανάσης Παπαθανα
οίου / Thanassis Papathanassiou. Φωτογραφία / Cinematography: Κωστής Γκικας / Costis Ghikas Μον
τάζ / Editing: Ιωάννα Σπηλιοποιιλου / Ioanna Spiliopoulou. Ηχος / Sound: Ντίνος Κίττου / Dmos Krttou
Σκηνικά / Sets: Αντωνης Χαλκιάς / Antonis Halkias Κοστούμια / Costumes: Εβελυν Σιουπη

Evelyn

Sioupi Μουσική / Music: Αφροδίτη Μάνου / Atroditi Manou Ηθοποιοί / Cast: Αννα Παναγιωτοπουλου /
Anna Panayotopoulou. Μιρκα Παπακωνσταντίνου / Mirka Papakonstantinou. Τάσος Χαλκιάς / Tassos
Halkias, Μιχάλης Ρέππας / Michalis Reppas, Μαρία Καβογιάννη / Mana Kavoyanni, Χάρης Γρηγοράπουλος / Haris Grigoropoulos Παραγωγός / Producer: Ελενα Χατζηαλεξάνδρου / Elena Hatzialexandrou
Παραγωγή / Production: Ελενα Χατζηαλεξάνδρου - Safe Company ΕΠΕ / Elena Hatzialexandrou-Safe
Company Ltd., Καπετάν Χρονά 1 8 /1 8 Kapetan Chrona Street. Ψυχικό / Psyhiko. τηλ / tel

+ 3 0 1 6773

851-2, fax: + 3 0 2 6773 853, e-mail: safe@otenet.gr & Village Roadshow & Antenna

τν & Γιώργος

Κορδοπάτης / Yorgos Kordopatis &

ekk

/ Greek Film Centre Παγκόσμια Εκμετάλλευση / World Sales:

Village Roadshow, Μαρίνου Αντυπα 47 / 47 Mannou Antypa Street, Νεο Ηράκλειο / Neo Irakho, τηλ

tel

+ 3 0 1 2704 800, fax: + 3 0 1 2704 888 35mm Εγχρωμο / Colour 105'

IA A M N W O M M T K ) tU MNU A TOf f M O Y

TO ΚΛΑΜ Α ΒΓΗΚΕ ΑΠΟ TON ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ

SILICON TEARS

Η υπόθεση επικεντρώνεται γύρω απο τη σύγκρουση δυο οικογενειών: της

The story focuses on the conflict between two families the filthy nch Deiafranga

βαθύπλουτης οικογένειας Δελαφραγκα και της παμπτωχης οικογένειας Μπισ-

family and the dirt poor Bisbiki family Femmes fatales, incorrupt lawyers,

μπιχη Στη δίνη αυτής της αναμέτρησης εμπλέκονται μοιραίες γυναίκες, αδιά

society babes, working-class lads, sunken ships, mamages of convenience and

φθοροι δικηγόροι, κοσμικά κορίτσια, λαικα αγόρια, βυθισμένα καραβια. γαμοι

all the themes of the tear-ierfcer cinema of the sixties are aft swept up m this

απο συμφέρον και, γενικά. Ολα τα μοτιβα του δακρύβρεχτου κινηματογράφου

whirlwind conflict Most of the story takes place m the years 1965- 70. while

της δεκαετίας του 60 Το μεγαλύτερο μέρος της υπόθεσης διαδραματίζεται

there are two flashbacks the first to the Occupation, spoofing the way m wfech

στα χρονιά 1965- 70. ενω γίνονται δυο αναδρομές στο παρελθόν η πρώτη

the old Greek films presented the national resistance against the German

στην Κατοχή, οπού διακωμωδειιαι ο ιροπος που παρουσίαζαν οι παλιές ελλη

invaders, and the second to the turn of the 20th century and the era of folk

νικές ιαινιες την εθνική αντίσταση κατα των γερμανων καιακιητων και η δεύ

movies

τερη στις αρχές του αιώνα και στην εποχή των βλάχικων ταινιών
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Imerologia katastromatos - Yorgos Seferis

Στέλιος Χαραλαμπόπουλος
Γεννήθηκε στην Αθήνα, το

1956.

Σπούδασε οικονομικά

και κινηματογράφο στην Ελλάδα, και έκανε μεταπτυχιακές
σπουδές στο Παρίσι. Το

1988,

ίδ ρυσε, μαζί με τους θάνο

Λαμπρόπουλο και Γιάννη Βαρβαρίγο, την εταιρία
κινηματογραφικών και π)λεοπτικών παραγωγών Περίπλους,
η οποία ειδικεύεται στην παραγωγή δημιουργικών
ντοκιμαντέρ. Δ ια τέλεσ ε παραγωγός ντοκιμαντέρ για την
ελληνική τηλεόραση και έχ ει συνεργαστεί με πιλεοπτικούς
σταθμούς της Ευρώπης.

Stelios Haralambopoulos
He w a s born in Athens, in

1956.

He studied econom ics

and film in Greece, and pursued postgraduate studies in Paris.
In

1988

he co-founded, together with Thanos Lambropoulos

and Yannis Varvarigos, the film and TV production com pany
Periplus, which specializes in the production of creative
documentaries. He has produced docum entaries for Greek
Television and has collaborated with European TV channels.

Σκηνοθεσία / Direction: Στέλιος Χαραλαμπόπουλος / Stelios Haralambopoulos. Σενάριο / Screenplay:
Στέλιος Χαραλαμπόπουλος / Stelios Haralambopoulos. Φωτογραφία / Cinematography: Γιάννης Βαρβαρίγος / Yannis Varvarigos. Μοντάζ / Editing: Γιώργος Διαλεκτόπουλος / Yorgos Dialektopoulos. Ηχος /

Sound: Μαρίνος Αθανασόπουλος / Marinos Athanassopoulos. Μουσική / Music: Νίκος Κυπουργός / Nikos Kypourgos. Αφηγητής / Narrator: Δημήτρης Καταλειφός / Dimitris Katalifos. Επιστημονικός Σύμβου

λος / Scientific Advisor: Δημήτρης Δασκαλόπουλος / Dimitris Daskalopoulos. Πορογωγός / Producer:

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ / FILMOGRAPHY

θάνος Λαμπρόπουλος / Thanos Lambropoulos. Παραγωγή / Production:

1980 Σ ε μια λευκή σελίδα / On a Blank Page (μικρού μήκους

Tetraktys & Cyprus Film Advisory Board (Cyprus) & Περίπλους / Periplus. Παγκόσμια Εκμετάλλευση /

/ short film)
1987 Η βόλτα / The Stroll (μικρού μήκους / short film)
1991 Αθήνα: δυο φίλοι, δυο ηθοποιοί / Athens: Tw o Friends,
Tw o Actors

ekk

/ Greek Film Centre & NET &

World Sales: Περίπλους / Periplus, Αριστοτέλους 1 7 6 / 176 Aristotelous Street, Αθήνα / Athens 112 51,
τηλ. / tel.: + 3 0 1 8670 478, fax: + 3 0 1 8677 828 & EKK / Greek Film Centre - Hellas Film. 35m m Έγ

χρωμο / Colour 70'

1993 Την ώρα που κόπηκε ο καιρός / The Moment Tim e W as
Suspended (ντοκιμαντέρ / documentary)
1995 Πάτμος / Patmos (ντοκιμαντέρ / documentary)
1996 Α δ η ς /H a d es
2000 Είδαν τα μάτια μας γιορτές / Mediterranean Stories
(ντοκιμαντέρ / documentary)
2001 Ημερολόγια καταστρώματος - Γιώ ργος Σεφ έρ η ς / Log
Books - George Seferis (ντοκιμαντέρ / documentary)

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΕΦΕΡΗΣ

ΕΛ Λ Η Ν ΙΚ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ ΙΝ Η Μ Α Τ Ο ΓΡ Α Φ Ο Υ

LOG BOOKS - GEORGE SEFERIS

Ένα ταξίδι στην ποίηση και τη σκέψη του Γιώργου Σεφέρη. Οι περιπλανήσεις

A journey into the poetry and thought of George Seferis. The wanderings of a

ενός ακάματου ταξιδιώτη σε τόπους, κείμενα, μουσικές, ταινίες, ανθρώπους-

tireless voyager in places, texts, music, films and people; successive layers;

διαδοχικές επιστρώσεις- εμπειρίες που συσσωρεύονται σ’ ένα πλούσιο υπέ

experiences that accumulate in a rich foundation of things both significant and

δαφος από σημαντικά και ασήμαντα, πριν μεταγραφούν σ’ αυτή την άλλη

insignificant, before they are transcribed into that other language, Poetry. A

γλώσσα, την Ποίηση. Ένας εργάτης της γλώσσας. Ορκισμένος εχθρός των

wordsmith; a sworn enemy of lofty forms of rhetoric and emotional exploitation;

υψηλότερων ρητορικών σχημάτων και της συναισθηματικής εκμετάλλευσης,

a lover of work and austerity; an obsessive literary craftsman. «By whittling

εραστής της δουλειάς και του λιτού, ένας μανιακός χειροτέχνης της γραφής.

ourselves, that is how we write»; his words vividly illustrate the often tim e-

«Πελεκώ ντας τον εαυτό μας, έτσι γράφουμε»: μια φράση του Σεφέρη που

consuming and extraordinarily arduous Odyssey of artistic creation.

δείχνει ανάγλυφα τη συχνά μακρόχρονη και εξαιρετικά επίπονη Οδύσσεια της
δημιουργίας.
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Aviotes mnimes

Αθηνά Ξενίδου
Σπούδασε πιάνο και θεωρία μουσικής στις Βασιλικές
Σχολές Μουσικής του Λονδίνου αγγλική φιλολογία,
μουσική και θέατρο οτο Πανεπιστήμιο του Φριμπουρ
της Ελβετίας σκηνοθεσία, στην Ακαδημία
Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστήμων
του Λος Αντζελες και κινηματογράφο, στο Πανεπιστήμιο
της Καλιφορνιας, στη Σύντα Μπάρμπαρα

Athena Xenidou
She holds» diploma in pianoforte and music theory from
the Royal Schools of Music. London: a diploma in English
Literature. Music and Theater from the University
ot Fnbourg. Switzerland: a certificate in directing from the
Academy of Motion Picture Arts and Sciences, Los Angeles:
and a Bachelor’s degree in film from the University of
California at Santa Barbara

Σκηνοθεσία / Direction: Αθηνά Ξενίδου / Athena Xenidou Σενάριο-Αφήγηση / Screenplay-Narration:
Αθηνά Ξενίδου / Athena Xenidou. Αναστασία Παπαδοπουλου / Anastasia Papadopoulou. Φωτογραφία /
Cinematography: Paul Swift. Κωνσταντίνος Οθωνος / Constantinos Othonos Μοντάζ / Editing: Μαριάννα Γκιόκα / Marianna Ghioka. Ηχος / Sound: Μάρκος Παστός / Markos Pastos Μουσική / Music: Σιμός
Σιμού / Simos Simou. Παραγωγοί / Producers: Αναστασία Παπαδοπουλου / Anastasia Papadopoulou.
Αθηνά Ξενίδου / Athena Xenidou. Πορογωγή / Production: Αναστασία Παπαδοπουλου / Anastasia Papa

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ / FILMOGRAPHY
1995 Dead End (μικρού μήκους / short film)
I9 9 t The Made Guy (μικρού μήκους / short film)
1997 Tnpwire (μικρού μήκους / short film)
1997 Radicchio Rosso
1999 Bad City Blues
2000 Αβίωτες μνήμες / Unwitnessed Memones
(ντοκιμαντέρ / documentary)

dopoulou. Αθηνά Ξενίδου / Athena Xenidou & Sigma TV (Cyprus) & Μαριαννα Γκιόκα / Mananna Ghioka
(Greece) Πογκόσμια Εκμετάλλευση / World Sales: Danale Productions. Ζήνωνος Σόζου 38 / 38 Zinonos
Sozou Street, Λευκωσία / Nicosia 1137, Κύπρος / Cyprus, τηλ. / tel : + 3 5 7 9 469 193, fax + 3 5 7 2 568
790, e-mail: danale_productions@yahoo com 35mm Εγχρωμο / Colour 60'

ΑΒΙΩΤΕΣ Μ Ν Η Μ Ε Σ

UNW ITNESSED MEM ORIES

Κύπρος, έτος 2000 Μια μεταπολεμική γενιά. Οπως οι μεταπολεμικές γενιες

Cyprus, the year 2000 A post-war generation, simitar to those of Germany

της Γερμανίας, της Βόρειας Ιρλανδίας, της Νότιας Αφρικής, της Μέσης Ανα

Northern Ireland. South Afnca. the Middle East: generations that have been

τολής Γενιες στιγματισμένες απο τις μακρόχρονες άλυτες πολίτικες κατα

scarred by the unsolved political situations ot their homelands A dividing me.

στάσεις των χωρων τους Μια διαχωριστικη γραμμή, χαραγμένη στη χωρά

drawn through their country by an occupation army splitting it m two ever smce

τους απο στρατό κατοχής, τη χωρίζει στα δυο από τον καιρό της γέννησης

they were bom Memones that float beyond the drvKkng Ime These are their

ιούς Αναμνήσεις που πλανωνται πέρα απο τη διαχωριστικη γραμμή Αυτές εί

unwitnessed memones The film is a social documentary that sketches the

ναι οι αβίωτες μνήμες τους Η ταινία είναι ενα κοινωνικό ντοκιμαντέρ που

psychological profile ot thu generation which tafcs about its tears. As hopes, its

σκιαγραφεί το φυχαλογικο προφίλ της γενιάς αυτής, που για πρώτη φορά εκ

dreams and its nightmares for the first time

φράζει τους φοβους τις ελπίδες, τα όνειρα και τους εφιάλτες της Οκτώ εκ

generation reveal the truth that lies behind the blows ot daily life and the

πρόσωποι της γενιάς αυτής ξεδιπλώνουν την αλήθεια που κρύβεται πίσω απο

remnants ot a war they <Mn t bve through Eight (M erer* stones one common

τα πλήγματα της καθημερινής ζωής και τα απομειναρια ενός πολέμου που

denominator

Eight representatives ot this

δεν τον βιωοαν Οκτώ διαφορετικές ιστορίες ένας κοηος παρονομαστής
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Alexandras ke Aishe

Δημήτρης Κολλάτος
Κινηματογραφικός και θεατρικός σκηνοθέτης και
συγγραφέας. Ηταν ο πρώτος που ανέβασε avant-garde
θεατρικές παραστάσεις στην Ελλάδα (Ionesco, Becket,
Pinter) το 1960-1962, με το πειραματικό θέατρο Τσ έπ η ς,
του οποίου υπήρξε και ιδρυτής. Κατά τη διάρκεια της
δικτατορίας, έζη σ ε στη Γαλλία, όπου ανέβασε 20 θεατρικές
παραγωγές και έκανε δύο ταινίες. Επέστρεψ ε στην Ελλάδα
το 1975, ανεβάζοντας μια οειρά έργων που δημιούργησαν
σάλο, και συνέχισε να κάνει ταινίες και να γράφει βιβλία.

Dimitris Kollatos
A film and stage director, he is also an author and playwright.

Σκηνοθεσία / Direction: Δημήτρης Κολλάτος / Dimitris Kollatos. Σενάριο / Screenplay: Δημήτρης Κολλά
τος / Dimitris Kollatos. Φωτογραφία / Cinematography: Γιάννης Δασκαλοθανάσης / Yannis Daskalotha-

He w a s the first to put on avant-garde stage productions

nassis. Μοντάζ / Editing: Δημήτρης Κολλάτος / Dimitris Kollatos. Σκηνικά / Sets: Δημήτρης Κολλάτος /

in Greece (Ionesco, Becket, Pinter) in 1 96 0-1 96 2, with the

Dimitris Kollatos. Ηθοποιοί / Cast: Βασιλική Ράπτη / Vassiliki Rapti, Αλέξανδρος Κολλάτος / Alexandras

experimental Pocket Theater, of which he w a s the founder.
During the military dictatorship in Greece he lived in France,

Kollatos, Αγγελική Αντωνοπούλου / Angeliki Antonopoulou, Λυκούργος Καλλέργης / Lykourgos Kallergis,

where he staged over twenty theatrical productions and made

Κώστας Χατζηχρήστος / Costas Hadjichristos, Ανδρέας Μπάρκουλης / Andreas Barkoulis. Παραγωγή /

two film s On his return to Greece in 1975 he put on a series
of controversial plays, which he wrote and directed,
and continued making film s and writing books.

Production: Αλέξανδρος

a .e

.

/ Alexandras

S .A . & e k k

75, τηλ. / tel.-fax: + 3 0 1 7 250508, 0937 766 746 &

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ / FILMOGRAPHY
1966 Ο θάνατος του Αλέξανδρου / Death of Alexander
1972 Συμπόσιο / Sym posium

/ Greek Film Centre. Παγκόσμια Εκμετάλλευση /

World Sales: Αλέξανδρος A.E. / Alexandras S.A., Λουκιανού
ek k

/

8 /8

Loukianou Street, Αθήνα / Athens 106

Greek Film Centre, Πανεπιστημίου 1 0 / 1 0 Pa-

nepistim iou Street, Αθήνα / Athens, τηλ. / tel.: + 3 0 1 3 63 1 7 3 3 , fax: + 3 0 1 3 6 1 4 3 3 6 , e-m ail:
info@ gfc.gr 35m m Εγχρωμο / Colour 110'

1977 Η Γαλλία του Ζισκάρ / G iscard ’s France
1980 Στροφή δεξιά / Right Turn
Ψάχνοντας για την Πηνελόπη / In Search of Penelope
1981 Αγιος Πρεβέζης / The Saint of Preveza
1989 Η ζωή με τον Αλκή / Life with Alkis
1993 Κόκκινο τριαντάφυλλο / Red Rose
2001 Αλέξανδρος και Α ίσέ / Alexander and Aishe

.Λ Ε Α Ν Δ Ρ Ο Σ ΚΑΙ ΑΪΣΕ
Ένας νεαρός από την Κομοτηνή ερω τεύεται μια μουσουλμάνο, την Αίσέ. Τη

ΕΛ Λ Η Ν ΙΚ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ ΙΝ Η Μ Α Τ Ο ΓΡ Α Φ Ο Υ

ALEXANDER AND AISHE
A young man from Komotini falls in love with Aishe, a Muslim girl. He met her in

γνωρίζει στη Θεσσαλονίκη, στο νοσοκομείο όπου έχει πάει να δει ένα φίλο

a Thessaloniki hospital where he had gone to visit a friend. He didn’t know that

του. Δεν ξέρει ότι η κοπέλα που γνωρίζει και αγαπά αμέσως είναι μουσουλ-

the girl he met and immediately fell in love with was a Muslim from Komotini

μάνα από την Κομοτηνή κι ότι ο πατέρας της είναι πλούσιος και φανατισμένος

and that her father was a wealthy and fanatic Muslim. When he finds out he

μουσουλμάνος. Οταν το μαθαίνει, αποφασίζει να ζήσει μαζί της. Τα δυο παιδιά

decides to live with her. The young couple considers leaving Komotini and

σκέφτονται να φύγουν από την Κομοτηνή και να πάνε να ζήσουν στη Θεσσαλο

moving to Thessaloniki or Athens. They have decided that they will each keep

νίκη ή στην Αθήνα. Έχουν αποφασίσει να κρατήσει ο καθένας τη θρησκεία

their religion. When their love affair becomes known, Alexandras’ father and the

του. Όταν γίνεται γνωστός ο έρωτάς τους, ο πατέρας του Αλέξανδρου κι ο

Bishop pressure him to persuade Aishe to convert to Christianity. At the same

δεσπότης τον πιέζουν να κάνει την Αίσέ χριστιανή. Την ίδια στιγμή, ο τούρκος

time, the Turkish Consul in Komotini and Aishe’s father and brothers pressure

πρόξενος της Κομοτηνής, ο πατέρας της Αίσέ και τ ’ αδέλφια της την πιέζουν,

her, threaten her and coerce her to make Alexandras a Muslim.

την απειλούν, την εκβιάζουν να κάνει τον Αλέξανδρο μουσουλμάνο.
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Gi ke anhtropi

Γιώργος Κεραμιδιώτης
Γεννήθηκε στην Καλλιθέα Κατερίνης Σπούδασε
θεατρολογία στο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου
και σκηνοθεσία κινηματογράφου στο Παρίσι (Pahs νιιι)
με καθηγητή τον Denis Levy Σκηνοθέτης, σεναριογρύφος
και θεατρικός συγγραφέας, έχει σκηνοθετήσει θεατρικό
έργα και πολλά ντοκιμαντέρ για την τηλεόραση Το Γη
και άνθρωποι είναι η πρώτη του μεγάλου μήκους ταινία

George Kerom idiotis
He was bom In Kallithea. Prefecture ot Katenm He studied
drama at the University ot Berlin and filmmaking
at the University of Pans νιιι. under Denis Levy A director,
scnptwnter and playwnght. he has staged plays and has
directed numerous documentaries for television
Land and People is his first feature film

Σκηνοθεσίο-Σενάριο / Direction-Screenplay: Γιώργος Κεραμιδιώτης / George Keramidiotis Φωτογραφία /
Cinematography: Ευγένιος Διονυσοπουλος / Evgenios Dionyssopoulos Μοντάζ / Editing: Φανή Ζιωζια /
Fan! Ziozia. Ηχος / Sound: Ντίνος Κίττου / Dinos Kittou Σκηνικο-Κοστουμιο / Sets-Costumes: Μαιρη Πο
λυχρονίου / Mary Polychronidou Ηθοποιοί / Cast: Ηλιος Λομπαδαριου / Elias Lambadanou. Λακης Κεραμιδιωτης / Lakis Keramidiotis, Παναγιώτης Φυτόπουλος / Panayotis Fytopoulos. Γιώργος Βατουσιαδης /
Yorgos Vatoussiadis, Αντώνης Παπαγεωργίου / Antonis Papageorgiou. Ασημίνα Καλαϊτζή / Assimina

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ / FILMOGRAPHY
2000-2001 Γη και άνθρωποι / Land and People

Kalaitzi. Παραγωγή / Production: Γιώργος Κεραμιδιώτης / George Keramidiotis & ΕΤ3 Παγκόσμια Εκμε
τάλλευση / World Sales: Γιώργος Κεραμιδιώτης / George Keramidiotis. Γεωργίου Σταύρου 3 / 3 Georgiou
Stavrou Street. Θεσσαλονίκη / Thessaloniki 546 23, τηλ. / tel : + 3 0 31 278 710, lax: + 3 0 31 535 449
35mm Εγχρωμο / Colour 110'

ΓΗ ΚΑΙ Α Ν Θ ΡΩ Π Ο Ι
Ο Ηλιος Λομπαδαριου. 25 χρόνων, αποφοιτος των τει . άνεργος, επιστρέφει

LAND AND PEOPLE
Elias Lambadanou, a 25-year-old unemployed graduate of Technical College

στο χωρίο του, καίω οπο τον Ολυμπο, όπου έζησε μέχρι κάποιο ηλικία με τους

returns to his village at the foot ot Mount Olympus, where he grew up with his

αγρότες γονείς του. που Ομως έφυγαν για τη Θεσσαλονίκη μετά απά ένα ατύ

tanner parents Following an accident, some years carter tvs parents moved to

χημα του πατέρα του Ο Ηλιος μένει προσωρινά με τον ξαόελφά του, Λακη. 45

Thessaloniki For the time being. Ekas is staying with tvs cousin Lakis a 45-

χρόνων, αγρότη στο επάγγελμά -Δ εν είναι καθορισμένο, αλλά σκέφτομαι να

year-old farmer -It s not decided but I'm thinking of satymg». is Ekas stock

μείνω- είναι η απάντηση του Ηλια σε οποίον τον ρωτά αν επεστρεψε για ν'

answer to whomever asks whether tvs return home means he's going back to

ασχοληθεί με τη γεωργία Ano χωράφι σε χωράφι απο συνάντηση σε συνάν

(arming From one field to the next, from one encounter to the next, from the

τηση, απο την πεδιάδά στο βουνά και ταναπαλιν. ο Ηλιοο εισχωρεί ο έναν

plain to the mountain and back again Ekas gradually enters a present world that

παρόντα κοομο μπερδεμένο, μοναχικό και κουρασμένο, αλλα δε χάνει τη

is confused, solitary and bred however, he does not lose his will to nse up

θέληση του να ορθωθεί Ανοίγεται πάνω στην ίδια τη γη, που του δίνει τα ση

Opening himself to the land itself he is given signs of kfe and death and is

μάδια της ζωής και του θανατου πέφτει πάνω στην ιστορική της μνήμη

confronted by the earth s historical memory
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Ki avrio mera ine

Δώρα Μασκλαβάνου
Γεννήθηκε στην Καβάλα, το 1960. Σπούδασε υποκριτική
στη Σχολή Κατσέλη και έλα βε πτυχίο μηχανικής
από το Πολυτεχνείο Αθηνών. Από το 1981 έω ς το 1991
εργάστηκε ως παραγωγός ραδιοφωνικών εκπομπών
στην Ελληνική Ραδιοφωνία. Έ χ ε ι πρωταγωνιστήσει
σ ε μεγάλου μήκους ταινίες και τηλεοπτικές σ ειρ ές ,
έχ ει τραγουδήσει σ ε ηχογραφήσεις δίσκων των Χατζιδάκι,
Κυπουργού, Ξυδάκη κ.ά.. κι έχ ει εργαστεί στην εκτέλεση
παραγωγής μεγάλου μήκους ταινιών. Εργάζεται
ως σκηνοθέτης και σεναριογράφος.

Σκηνοθεσία-Σενάριο / Direction-Screenplay: Δώρα Μασκλαβάνου / Dora Masklavanou. Φωτογραφία /

Dora Masklavanou

Cinematography: Κωστής Γκίκας / Costis Ghikas. Μοντάζ / Editing: Γιώργος Μαυροψαρίδης / Yorgos

She w as bom in Kavala, in 1960. She studied acting at the

Mavropsaridis. Ηχος / Sound: Νίκος Παπαδημητρίου / Nikos Papadimitriou. Σκηνικά / Sets: Δαμιανός Ζα

Katseli School and holds a degree in engineering from the
National Technical University of Athens. From 1981 to 1991
she worked as a radio producer. She has starred in feature

ρίφης / Damianos Zarifis. Μουσική / Music: Νίκος Ξυδάκης / Nikos Xydakis. Ηθοποιοί / Cast: Ταμίλα Kouλίεβα / Tamila Koulieva, Στέφανος Καραντινάκης / Stefanos Karandinakis, Εύα Βλαχάκου / Eva Vlahakou,

film s and has sung on recordings by Hadjidakis, Kypourgos,

Μηνάς Χατζησάββας / Minas Hadjisavvas. Παραγωγή / Production: Idéefixe Audiovisual Productions &

Xydalis et al., and she has worked as executive producer

TNT John and Johny. Παγκόσμια Εκμετάλλευση / World Sales: Idéefixe Audiovisual Productions,

of feature film s. She works as a director and screenwriter.

Αδριανείου 2 5 / 2 5 Adraniou Street, Α θή ν α / Athens 115 25, τ η λ ./te l.: + 3 0 1 677 1428, fax: + 3 0 1 6742
756, e-mail: contact@ideefixe.gr &

ekk

/ Greek Film Centre - Hellas Film. 35m m Έγχρωμο / Colour 87'

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ / FILMOGRAPHY
1993 Έρ ω ς - Ή ρω ς / Ero s - Hero (μικρού μήκους /
short film)
2001 Κι αύριο μέρα είναι / Tom onow Is Another Day

ΚΙ ΑΥΡΙΟ ΜΕΡΑ ΕΙΝΑΙ

TO M O R R O W IS ANOTHER DAY

Η Αλεξάνδρα περιπλανιέται στην πρωτεύουσα αναζητώντας ένα σπίτι να νοι

In the heart of August, Alexandra wanders around Athens, knocking on doors all

κιάσει γΓ αυτήν και το γιο της. Χτυπάει πόρτες στην αυγουστιάτικη Αθήνα όλη

day in search of an apartment to rent for herself and her son. She meets people

μέρα. Συναντάει άγνωστους ανθρώπους ποικίλων τάξεων, ηλικιών, συμπερι

of all walks of life, of different ages, feelings and behaviors. She fights, she

φορών, αισθημάτων. Δ ιεκδικεί, ανακαλύπτει, υπομένει, εμπιστεύεται. Οι α

discovers, she endures, she trusts. Unexpected, chance meetings will bring her

προσδόκητες τυχαίες συναντήσεις θα της μάθουν τη χαρά τού να μπορείς να

joy, and teach her how to draw strength and make a fresh start, how to never

ξεκινάς τη ζωή σου απ’ την αρχή, να βρίσκεις δύναμη, να αυτοσχεδιάζεις

stop improvising one’s life, not even for a moment.

ασταμάτητα.
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I psyhes ton kaikion

Νίκος Καρακώστας
Γεννήθηκε στην Αθήνα, ίο 1943 Σπούδασε κινηματογράφο
στο London Film School και υποκριτική στην École
du Théâtre d aujourd'hui στο Παρίσι Σεναριογράφος
και σκηνοθέτης τριών μικρού μήκους ντοκιμαντέρ, έχει
επίσης εκδώοει τέσσερις ποιητικές συλλογές και δυο
μυθιστορήματα Οι ψυχές των κοίκιων είναι η πρώτη του
μεγάλου μήκους ταινία

Nikos Korakostas
He was born in Athens, in 1943 He studied film at the
London Film School and acting at the École du Théâtre
d aujourd'hui in Pans Besides writing and directing three
shon documentaries, he has published four poetry
collections and two novels The Souls ot the Fishing Boats
Is his first feature film

Σκηνοθεσία / Direction: Νίκος Καρακώστας / Nikos Karakostas. Σενάριο / Screenplay: Νικος Καρακωστας / Nikos Karakostas Φωτογραφία / Cinematography: Προκοπής Δαφνος / Prokopis Dafnos Μοντάζ /
Editing: Δέσποινα Μαρουλακου / Despina Maroulakou. Ηχος / Sound: Αργυρής Λαζαριδης / Argyris
Lazandis Σκηνικά-Κοστούμια / Sets-Costumes: Φαίδρα Οικονομου / Fedra Economou Μουσική / Music:
Νίκος Καρακώστας / Nikos Karakostas Ηθοποιοί / Cast: Δανάη Δίτσα / Danai Ditsa. Νικος Φλέσσας /
Nikos Flessas. Κατερίνα Στεργιωτη / Katerina Stergioti. Μιχάλης Φρονιστας / Michalis Fromstas, Γιωργος

•ΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ / FILMOGRAPHY
1985 Ο μαστρο-Γιωργης Ψαρράς και η Σύμη / Georgis
Psarros and Symi Island (ντοκιμαντέρ / documentary)
1981 Μικρά μου Καστελόριζό / My Little Castellonzo
(ντοκιμαντέρ / documentary)
1998 Ενας ιαξιδευτης στην Κάσο / A Voyager in Kassos
(ντοκιμαντέρ / documentary)
2001 Ο ψυχές των καικιων / The Souls of the Flshmg Boats

Λεονταρίτης / Yorgos Leondaritis. Νικος Ρηγινός / Nikos Rigmos Παραγωγός / Producer: Χάρις Γιαννοποιιλου / Haris Yannopoulou Παραγωγή / Production: Χάρις Γιαννοπουλου / Hans Yannopoulou. Αλκή Διτσα / Alki Ditsa Παγκόσμια Εκμετάλλευση / World Sales: Φάσμα ΕΠΕ / Fasma Ltd Σολωμου & Αριστοτελους 1 / 1 Aristotelous & Solomou Streets, Αθήνα / Athens 183 45. τηλ / tel -fax: + 3 0 1 4825 983, fax
+ 3 0 1 4828 267, e-mail: fasmattd@hol gr 16mm Εγχρωμο / Colour 87'

ΟΙ Ψ ΥΧ ΕΣ ΤΩΝ Κ Α ΙΚ ΙΩ Ν

THE SOULS OF THE FISHING BOATS

Η ιστορία ενός αγοριού που μαγεύεται απ' τη θάλασσα Η συνάντησή του με

The story ot a hoy enchanted by the sea. illustrated through his meetings with

ιούς παλιούς ναυιικους που τον μυούν στην τέχνη της. Τα ταξίδια του σε

old fishermen who teach him the art of the sea. tvs trips during the seventies to

μικρά νησιά του Αιγαίου του 7 0 : το Κουφονηοι. την Κοοο. το Καστελόριζό Τα

the smaller Aegean islands, such as Koutomssi. Kassos and Castefkxizo the

γλέντια ίου και οι παράξενες ιστορίες των καικιων Τέλος, η μοναχική του πο

local feasts and the strange tales told about legendary fishing boats, and his

ρεία στο χρονο και το Αιγαίο μια τρυφερή ματια στη μοίρα των ξύλινων κοι-

solitary journey through Ome and the Aegean Sea An affectionate look at the

κιων που γερνάνε, αποσυρονται και διαλύονται Οι περισσότεροι χαρακτήρες

fate of wooden fishing boats, as they grow old. retire and finally disappear

της ταινίας είναι αυθεντικοί εργύτες της θαλαοοας παλιοί ναυτικοί και νησιώ

Most of the him s characters are real seamen and islanders Recent filming s

τες Χρησιμοποιήθηκε και αρχειακό υλικό του σκηνοθέτη, απο τις περιηγήσεις

complemented by archival footage from the director's travels around the

του στο μικρά νησιά του Αιγαίου τα τελευταία 35 χρονιά

Aegean during the past 35 years
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Pes sti morfiní akoma tin psahno

Γιάννης Φάγκρας
Σπούδασε σκηνοθεσία και θεωρία κινηματογράφου
στη Νέα Υόρκη, και μετά το τέλο ς των σπουδών του
εργάστηκε σ ε ανεξάρτητες παραγωγές στην Αμερική
ως ακηνοθέπις, σεναριογράφος, διευθυντής φωτογραφίας,
μοντέρ, ηχολήπτης και ηθοποιός. Το

Πες στη μορφίνη,

ακόμα την ψάχνω είναι η πρώτη του

μεγάλου μήκους ταινία.

Yannis Fagras
He studied film direction and theory in New York. After
graduating, he worked on independent productions in the US
as a director, scriptwriter, cinematographer, editor, sound
engineer and actor.

Still Looking for Morphine,

is his first feature film.

Σκηνοθεσία / Direction: Γιάννης Φάγκρας / Yannis Fagras. Σενάριο / Screenplay: Νικόλ Ρούσσου / Nicole
Roussou, Γιάννης Φάγκρας / Yannis Fagras. Φωτογραφία / Cinematography: Παναγιώτης Σαλαπάτας /
Panayotis Salapatas. Μοντάζ / Editing: Γιάννης Φάγκρας / Yannis Fagras. Ήχος / Sound: θοδωρής Μ ε 
λής / Thodoris Melis. Κοστούμια / Costumes: Σίσσυ Σουβατζόγλου / Sissy Souvatzoglou. Ηθοποιοί / Cast:

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ / FILMOGRAPHY

Εκάβη Ντούρα / Ecavi Douma, Παναγιώτης Καρράς / Panayotis Karras, Κατερίνα Φάγκρα / Katerina Fangra,

1988 Venus (μικρού μήκους / short film)

Νίκος Πομώνης / Nikos Pomonis, Ιωσήφ Πολυζωΐδης / lossif Polyzoidis, Χριστίνα Φραγκιαδάκη / Christina

1990 Camera Obscura (μικρού μήκους / short film)
1991 Guts (μικρού μήκους / short film)
?001 Π ες στη μορφίνη ακόμα την ψάχνω / Still Looking
for Morphine

Frangiadaki. Παραγωγοί / Producers: Παναγιώτης Σαλαπάτας / Panayotis Salapatas, Γιάννης Φάγκρας /
Yannis Fagras. Παραγωγή / Production: Παναγιώτης Σαλαπάτας - Ιωάννης Φάγκρας / Panayotis Salapatas
- loannis Fagras O.E., Δύο Χάδια / Two Stroke Films & Βύρων Νικολόπουλος / Vyron Nikolopoulos & Κώστας
Αρβανιτάκης / Costas Arvanitakis. Παγκόσμια Εκμετάλλευση / World Sales: Δύο Χάδια / Two Stroke Films,
Τυρολόης 17 / 1 7 Tyrolois Street, Αθήνα / Athens 171 24, τηλ. / tel.-fax: + 3 0 1 3 2 2 0 5 5 2 , e-m ail:
twostrokefilms@yahoo.com 35m m Εγχρωμο / Colour 119'

¿ I ΣΤΗ Μ Ο ΡΦ ΙΝΗ, AKOMA ΤΗΝ Ψ ΑΧΝΩ

STILL LOOKING FOR M O RPHINE

Η Ρίκι οδηγεί τη μοτοσικλέτα της ανάμεσα σε κινδύνους πραγματικούς και

R icky rides her m o torcycle am ong real and im agined dangers, to arrive

επινοημένους, για να φτάσει ανέπαφη, αλλά οριστικά αλλαγμένη, στο τέλος

unscathed, but irrevocably changed, at the end of the summer. The unrelenting

του καλοκαιριού. 0 ασταμάτητος άνεμος της εποχής αναδεύει ένα τοπίο α

wind of the season disrupts a landscape of inaction, theft and controlled

πραξίας, κλοπής και παράνομων ουσιών. Το τέλος της εφηβείας έχει ήδη αρ

substances. The end of innocence has already begun, and a new path, dark and

χίσει, κι ένα καινούργιο μονοπάτι φαντάζει σκοτεινό κι ελπιδοφόρο, σαν τα

hope-filled, stands waiting, like the ships beyond her window. It will be an act of

πλοία στο λιμάνι, λίγο έξω απ’ το παράθυρό της. Μια αναπάντεχη πράξη βίας

violence that thrusts the girl into womanhood and leads her to a new life where,

θα σπρώξει το κορίτσι να γίνει γυναίκα, και θα την οδηγήσει σε μια νέα ζωή,

not without pain, everything is possible.

όπου, όχι χωρίς πόνο, όλα είναι πιθανά.
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Roz olotahos

Δημήτρης Γιατζουζάκης
Γεννήθηκε το 1961 Σπούδασε γλυπτική στη Βενετία
και κινηματογράφο στη Ρώμη με τους G. Amelio και
Μ Leto Εκανε ντοκιμαντέρ για την κραπκή τηλεόραση
εως το 1991, οπΰτε ολοκλήρωσε την πρώτη του μεγάλου
μήκους ταινία Φανουρόπιτα Εχει πολλές φορές βραβευτεί
στην Ελλάδα και στο εξωτερικά Πότε πάτε εργάζεται
ως γλυπτής και ως εικονογράφος παιδικών βιβλίων

D im itris Yatzouzakis
Born in 1961 Me studied sculpture and Commedia deli arte
m Venice and film In Rome under G Amelio and M Leto
He made documentanes lor the Greek state television until
1991, when he completed his first feature. Saint Fanounos'
Pie He has received numerous awards, both in Greece and
abroad He somebmes works as a sculptor and as an
illustrator for children's books

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ / FILMOGRAPHY
19B6 Ελληνες ζωγράφοι στη μεσαιωνική Ρώμη / Greek
Painters m Medieval Rome (ντοκιμαντέρ / documentary)
1987 Εγκώμιο στην Κοίμηση της θεοτΟκου / Encomium in
Oormitionem Manae (ντοκιμαντέρ / documentary)
1988 Αντιδικιαιορικο κίνημα / Against Dictatorship
(ντοκιμαντέρ / documentary)
1990 Ποδηλάτου εγκώμιο / In Praise of the Bicycle
(ντοκιμαντέρ / documentary)
1991 Φανουροπιτο / Saint Phanounos Pie
1996 Μη μου άπτου / Noli Me Tangere
2001 Ροζ ολοταχώς / Full Pink Ahead

Σκηνοθεσία / Direction: Δημήτρης Γιατζουζάκης / Dimitris Yatzouzakis Σενάριο / Screenplay: Χάρης
Ρώμας / Haris Romas. Αννα Χατζησοφιά / Anna Hadjisofia Φωτογραφία / Cinematography: Σταμάτης
Γιαννουλης / Stamatis Yannoulis. Μοντάζ / Editing: Γιώργος Χελιδονιδης / Yorgos Helidomdis Ηχος /
Sound: Μαρίνος Αθανασόπουλος / Marinos Athanassopoulos. Σκηνικά / Sets: Λια Ασβεστά / Lia Asvesta
Κοστούμια / Costumes: Αγις Παναγιωτου / Aghis Panayiotou. Μουσική / Music: Μιχαλης Δέλτα / Michalis Delta Ηθοποιοί / Cast: Ναταλια Δραγουμη / Natalia Dragoumi. Χάρης Ρωμας / Hans Romas. Χρυσά
Αβράμη / Chryssa Avrami. Φίλιππος Σοφιανός / Filippos Sofianos. Βαοω Γουλιελμάκη / Vasso Goulielmaki.
Κώστας Κάκλας / Costas Koklas Παραγωγή / Production: Παπανδρέου AE / Papandreou SA & a n t i

tv

Παγκόσμια Εκμετάλλευση / World Sales: Παπανδρέου A E / Papandreou S A . Διδοτου 45 / 45 Didotou
Street, Αθήνα / Athens 106 80, τηλ. / tel + 3 0 1 3614 216, 3637026. 35mm Εγχρωμο / Colour 100'

ΡΟ Ζ Ο Λ Ο ΤΑ ΧΩ Σ

FULL PINK AHEAD

Ενας σκανδαλοθηρας δημοσιογράφος στήνει παγίδα σ' έναν υπουργό για τον

A scandal-mongenng loumalist sets up a minister who is believed to be gay,

οποίο υπάρχουν ενδείξεις ότι είναι ομοφυλόφιλος, χωρίς να είναι Αντίθετα, ο

though, as it turns out. he's not Instead, the (oumakst tvmsetf fate into he own

δημοσιογράφος πέφτει στο δόκανο που έχει στήσει ο ίδιος, με αποτέλεσμα

trap, the result being that the entire country considers him to be a -raging

όλη η Ελλοδα να τον θεωρεί -κραγμένη αδερφή- Απολύεται απο το κανάλι,

queen- He is hred from his (Ob at a tv channel, he's lucked out by tvs wde he's

τον διώχνει η γυναίκα του. τον αποκληρώνει η μητέρα του. του της βρέχουν

disowned by tvs mother, he's beaten up a gang ol thugs, yet despite a l (hat he

κάτι χούλιγκαν, άλλο καταφέρνει ν' ανακαμψει Γίνεται σύμβολο της απελευ

succeeds m making a come-back He becomes a symbol ot gay kberaaon, unM

θέρωσης των ομοφυλοφίλων, ωσπου τον εκδικείται ο αθώος υπουργός που

the day when the innocent mmister. who has meanwhile lost his place m the

στο μεταξύ έχει χάσει τη θέση του στο κομμά

party takes tvs revenge
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GREEK CO-PRODUCTIONS

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΕΣ

GRIEK CO-PRODUCTIONS / ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΕΣ
ΕΛΛΑΔΑ - ΓΕΡΜΑΝΙΑ - ΙΣΠΑΝΙΑ / Greece - Germany - Spain 2001
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Anna's Summer

Zaviv Μ ιιρ ά π φ ιλ
Σπούδασε στη Σχολή Δημοσιογραφίας του Μπουένος
Αιρες και στο Ινστιτοτυτο Κινηματογράφου της Hochschule
fur Gestaltung του Ουλμ Από το 1966 εργάζεται ως
σκηνοθέπς και σεναριογράφος Απά το 1970 έως το 1980
εργάστηκε ως κριτικός κινηματογράφου σε εφημερίδες και
περιοδικά, ενω απά το 1990 είναι καθηγήτρια στο Τμήμα
Κινηματογράφου της Ακαδημίας Τεχνών Media της
Κολόνιας Οι ταινίες της έχουν προβληθεί και βραβευτεί
σε πολλά διεθνή φεστιβάλ

Jeanine M eerapfel
She studied at the School of Journalism In Buenos Aires and
at the Film Institute of the Hochschule fur Gestaltung in Ulm
Since 1966 she has been working as a filmmaker and
screenwriter From 1970 to 1980 she worked as a film critic
m newspapers and magazines, while. In 1990. she began
teaching at the Film Department of the Academy of Media
Arts m Cologne Her films have been screened and won
awards at numerous international festivals

Σκηνοθεσία-Σεναριο / Direction-Screenplay: Jeanine Meerapfel Φωτογραφία / Cinematography: Avδρεας Σινανος / Andreas Sinanos Μοντάζ / Editing: Bemd Euscher Ηχος / Sound: Eva Valino Καλλιτε
χνική Διεύθυνση / Art Direction: Alexander Scherer. Ντόρα Λελουδα / Dora Lelouda Κοστούμια /
Costumes: Ιουλία Σταυρίδου / loulia Stavridou Μουσική / Music: Φλώρος Φλωριδης / Floros Flondis
Ηθοποιοί / Cast: Angela Molina, Herbert Knaup, Δημήτρης Καταλειψος / Dimitns Katalrfos, Rosana Pastor.
Αγης Εμμανουήλ / Aghis Emmanouil, θέμις Μπαζύκα / Themis Bazaka. Μαρία Σκουλύ Mana Skoula, Δεσπω Διαμαντίδου / Despo Diamandidou. Παραγωγοί / Producers: Dagmar Jacobsen. Φάνης Συναδινος /
Fanis Synadinos. José Louis Borau Παραγωγή / Production: FS Production & Integrafilm & Malena Films &
El Iman. Παγκόσμιο Εκμετάλλευση / World Sales: Integrafilm GmbH / Dagmar Jacobsen. Bieibtraustrasse

•lAMOrPAOMA / FILMOGRAPHY
1980-81 Malou
1961 m the Country of My Parents
1985 Melek Leaves
1987 Days to Remember
1987-88 La Amiga
1986-89 Desembarcos - When Memory Speaks
Amigo mio
2001 Anna s Summer

1 0 / 11, Berlin 10623, Germany τηλ / tel.: + 4 9 30 8855 1586. fax + 4 9 30 88 55 2846. e-mail
integrafilm@yahoo de 35mm Εγχρωμο / Colour 104’
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A N N A 'S SUM M ER

Σ ’ ενο ελληνικό νησί, η Αννα Καοτελάνο μαζεύει το πατρικό της σπίτι, το

Anna Castelano is packing up the home that belonged to her family on a Greek

οποω σκέφτεται να πουλήσει Ωστοοο. σ’ αυτό το οικείο περιβάλλον την επι

island She is considering putting it up for sale However, in these familiar

σκέπτονται μνήμες απο το παρελθόν το δικό της και της σεφαραδικης κατα

surroundings, she is revisited by memones of her own past and that of her

γωγής οικογένειας της Η Αννα δεν εχει ξεπεράοει ακόμα το θανατο του άν

Sephardic-Jewish family Anna has not yet got over the death of her husband

τρα της. Μαξ. και περνάει το καλοκαίρι στο νησί προσπαθώντας ν' αποδεχθεί

Max She spends the summer on the island, which has become her second

π) μοναχική της ζωή Οταν θ ’ ανοίξει το παλιό σεντούκι του σπιτιού, θ αναδυ-

home, trying to come to terms with her soktude For the first time she opens

θουν απο μέσα ίου αναμνήσεις και φανταοματα μαζί τους η Αννα θα μάγειρε -

the family's iron chest Memones and ghosts rise up, with whom she cooks,

φει. θα χορεφει και θα κόψει σύκα θ ανακαλύψει τηλεγραφήματα που ανοψε-

dances and picks tigs She finds old telegrams relating to the fate of her

ρονται στην τύχη που είχε η γταγτΟ της η Αννα και θα βρει το ημερολόγιο μιας

grandmother Anna She also discovers the diary of another Anna, her father s

άλλης Αννας της πρώτης αγαπης του πατέρα της Υπάρχει Ομως κι ο Νικο-

first love But the present also makes itself felt Anna meets Nikola He is

λος ενός νεαρός που κάνει μικροδουλειες στο νησί και γίνεται ο σύνδεσμος

considerably younger than her and does odd |Obs around the island

της Αννας με το παρόν
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ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΕΣ
ΤΣΕΧΙΑ - ΕΛΛΑΔΑ / Czech Republic - Greece 2001

Podzimni navrat

Γιώργος Αγοθονικιάδης
Γεννημένος στην Ελλάδα, το 1947, πέραοε το μεγαλύτερο
κομμάτι της ζωής του στην πρώην Τσεχοσλοβακία. Σπούδασε
στη FAMU της Πράγας και ξεκίνησε την καριέρα του
στα στούντιο της Πράγας και του Μπρνο της κρατικής
τσεχικής τηλεόρασης. Επέστρεψε στην Ελλάδα το 1983
και άρχισε να εργάζεται στην ΕΡΤ. Η Φθινοπωρινή επιστροφή
είναι η πρώτη του μεγάλου μήκους ταινία.

Yorgos Agathonikiadis
Born in Greece, in 1 94 7, he spent a large part of his life in the
former Czechoslovakia. He graduated from the FAMU in Prague
and began his career in film at the Prague and Brno studios
of Czechoslovak state television. He returned to Greece
in 1983 and began working for ERT. Returning in Autumn
is his first feature film.

Σκηνοθεσία / Direction: Γιώργος Αγοθονικιάδης / George Agathonikiadis. Σενάριο / Screenplay: Γιώργος
Αγοθονικιάδης / George Agathonikiadis. Φωτογραφία / Cinematography: Kristian Hynek, Josef Pavek.
Μοντάζ / Editing: Miroslav Pergl. Ηχος / Sound: Lubor Hochmann. Σκηνικά / Sets: Karel Cerny. Κοστού
μια / Costumes: Libena Rochova. Μουσική / Music: Παναγιώτης Καλατζόπουλος / Panayotis Kalatzopoulos. Ηθοποιοί /C ast: Vilma Cibulkova, Jiri Bartoska, Όλγα Τουρνάκη/ Olga Tournaki, Γιώργος Βελέντζας/
Yorgos Velentzas, Πέτρος Αλεξανδρίδης / Petros Alexandridis, Miroslav Vladyka. Παραγωγή / Production:

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ / FILMOGRAPHY
2001 Podzimni Navrat / Φθινοπωρινή επιστροφή

Czech Television, Kavci Hory, 140 70 Prague 4, Czech Republic, τηλ. / tel.-fax: + 4 2 2 6113 7047, fax:
+ 4 2 2 6121 1354, e-mail: telexport@czech-tv.cz &

ept a .e . /

ERT s.A. Παγκόσμιο Εκμετάλλευση / World

Sales: Telexport, Kavci Hory, 140 70 Prague 4, Czech Republic, τηλ. / tel.-fax: + 4 2 2 6113 7047, fax:
+ 4 2 2 6121 1354, e-mail: telexport@czech-tv.cz 35mm Εγχρωμο / Colour 114'

ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Μετά από πολλά χρόνιο, ο Σταύρος, εκ πρώτης όψεως ένας ώριμος, πετυχη

RETURNING IN AUTUM N
After many years, Stavros, at first sight a successful, mature man returns to the

μένος άντρας, επιστρέφει στην Τσεχία, στη χώρα και στο μέρη όπου πέρασε

country and the places of his childhood, where he came as a young boy after

την παιδική του ηλικία, μετά τον Εμφύλιο Πόλεμο στην Ελλάδα. Στη σημερινή

the Civil War in Greece. Today it is difficult to find any traces of the past.

Τσεχία είναι δύσκολο να βρει κανείς τα σημάδια του παρελθόντος. Όλα έχουν

Everything has changed, just as he has. But the memories of the people and

αλλάξει στη χώρα αυτή, όπως έχει αλλάξει κι αυτός. Ωστόσο, οι αναμνήσεις

events that shaped his early life are still vivid.

των ανθρώπων και των στιγμών που έζησε, παραμένουν έντονες.
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...Ke to treno pai ston ourano

Γιάννης Ιω άννου
Γεννήθηκε στη Λευκωσία της Κυπρου Σπούδασε
στο ΚραηκΟ Ινστιτούτο Κινηματογράφου της Μόσχας,
οπό Οπου αποφοίτησε το 1984 έχοντας στο ενεργητικό του
τρεις ταινίες μικρού μήκους Εχει επίσης σκηνοθετήσει
για την τηλεόραση διάφορα άλλο ντοκιμαντέρ
Οι ταινίες του προβλήθηκαν σε διάφορα φεστιβάλ
και άλλες εκδηλώσεις του εξωτερικού.

Yonnis Ιοαππου
Bom In Nicosia. Cyprus, he studied at the State Film Institute
m Moscow, from where he graduated in 1984 with three
short films to his credit He has directed a number
ot documentanes tor television His films have been
presented at various festivals and other events
m different countries

Σκηνοθεσία / Direction: Γιάννης Ιωάννου / Yannis loannou Σενάριο / Screenplay: Γιάννης Ιωάννου /
Yannis loannou, Ivan Balevski Φωτογραφία / Cinematography: Ανδρεας Μπελλης / Andreas Beilis Μον
τάζ / Editing: Ντινα Αλεξάνδρου / Dina Alexandras Γιάννης Ιωάννου / Yannis loannou. Ηχος / Sound: Ale
xander Bachrarov Κοστούμια / Costumes: Boriana Senerdjieva Μουσική / Music: Τάσος Καρακατσανης /
Tassos Karakatsanis Ηθοποιοί / Cast: Ειρήνη Παπά / Irene Papas. Αλέξης Ιωάννου / Alexis loannou.
Πανικός Τοερσιχ / Panikos Tschersich, Piro Milkani, Nikolai Rudarov Παραγωγός / Producer: Γιάννης

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ / FILMOGRAPHY
1984 Νεκατωμένοι αέρηδες / Weltenng Winds
1987 Βουβές σημαίες / Silent Flags (ντοκιμαντέρ /
documentary)
1993 Η Αθήνα κι ο Μόνος Χατζιδάκις / Athens
and Manos Hadjidakis (σειρά ντοκιμαντέρ /
documenatry senes)
1994-95 Κσενιηά / Expatnabon (σειρά ντοκιμαντέρ/
documenatry series)
1997 Επι πτερύγων ανέμων / On the Wings of the Wind
(ντοκιμαντέρ / documentary)
2001 Και το τρένο πάει στον ουρανό /
And the Tram Goes to the Sky

Ιωάννου / Yannis loannou. Παραγωγή / Production: Γιάννης Ιωάννου / Yannis loannou & J K Televisual
Services (Cyprus) & EKK / Greek Film Centre & Movie Makers International (Greece) & Kanina Film (Bulgaria)
& Cinema Studio Camera (Georgia) Πογκοσμιο Εκμετάλλευση / World Sales: Γιάννης Ιωάννου / Yannis
loannou, Αρχ Μακαρίου 18B, 18B Archbishop Makarios Street, Λεμεσός / Limassol, Κύπρος / Cyprus, τηλ
/tel.: + 3 5 7 5 750 795 & EKK / Greek Film - Hellas Film 35mm Εγχρωμο / Colour 93'

...K A I TO ΤΡΕΝΟ ΠΑΕΙ ΣΤΟ Ν Ο Υ ΡΑ Ν Ο
Γεωργία. Σοβιετική Ενωση. 1937 Η ιστορία της γνωριμίας και της φιλίας δυο

...A N D THE TRA IN GOES TO THE SKY
Georgia, the Soviet Union. 1937 Two boys, a Greek and a Georgian, meet and

νεαρών παιδιών, ενός Ελληνα και ενός Γεωργιανού Μέσα από την ανεμελιό

become friends From their carefree everyday routine and the calm, humorous

της καθπμερινοτητάς τους και την ήρεμη, γεμάτη χιούμορ ζωη του μικρού συ

life of the small neighborhood, emerges the tragedy of the penod with the

νοικισμού ξεπροβάλλει η τραγωδία της εποχής με τους διωγμούς των Ελλή

persecution of the Greeks, who were exited and imprisoned The him takes us

νων, την εξορία, πς φυλακές Πως δυο παιδικές ψυχές του τότε αναζητούν τη

back in time, as we follow these two young souls as they seek their own

δίκη τους απάντηση στο ερώτημα «Τι είναι πατρίδα σήμερα>

answer to the present-day question -What is homeland7 ·
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Hundstage
ΣΚΥΛΙΣΙΕΣ ΜΕΡΕΣ
Czesc, Tereska
ΓΕΙΑ ΣΟΥ, ΤΕΡΕΣΚΑ
Kandahar
ΚΑΝΤΑΧΑΡ
Sestry
ΑΔΕΛΦΕΣ
La pianiste
Η ΔΑΣΚΑΛΑ ΤΟΥ ΠΙΑΝΟΥ
Ni nei pien chi tien
ΤΙ ΩΡΑ ΕΙΝΑΙ ΕΚΕΙ;
Det Nya Landet
ΝΕΑ ΠΑΤΡΙΔΑ
Atanarjuat (The Fast Runner)
Ο ΔΡΟΜΕΑΣ
Y tu mamá también
ME TH MAMA ΜΑΖΙ
Drift
OI ΑΚΥΒΕΡΝΗΤΟΙ

Bully
ΟΙ ΝΤΑΗΔΕΣ
Miss Wonton
MISS WONTON
The Business of Strangers
ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΞΕΝΩΝ
The Chateau
Ο ΠΥΡΓΟΣ
In the Bedroom
ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΚΡΕΒΑΤΟΚΑΜΑΡΑ
L.I.E.
L.I.E.
Acts of Worship
ΠΡΑΞΕΙΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ

New German Qmema
Stiller Sturm
ΣΙΩΠΗΛΗ ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ
Ich werde dich auf Händen tragen
ΘΑ Σ' ΕΧΩ ΣΤΑ ΠΟΥΠΟΥΛΑ
Drei Sterne
ΜΑΡΘΑ
Mein langsames Leben
ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΠΟΥ ΠΕΡΝΑ
In den Tag hinein
Ol ΜΕΡΕΣ ΑΝΑΜΕΣΑ

Le souffle
HΑΝΑΣΑ
Brève traversée
ΣΥΝΤΟΜΟ ΠΕΡΑΣΜΑ
Le café de la plage
ΤΟΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΚΑΦΕ
Stand-By
ΣΕΑΝΑΜΟΝΗ
Trouble Every Day
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ

The Fluffer
ΦΛΑΦΕΡ
Vagón fumador
ΒΑΓΟΝΙ ΚΑΠΝΙΣΤΩΝ

Nargess
NARGESS
Russari aby
HΓΥΝΑΙΚΑ MEΤΟ ΠΕΠΛΟ
Zir-e poust-e shahr
ΤΟΠΕΤΣΙ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

Sakali leta
BIGBEAT
Pelisky
MIA ΖΕΣΤΗΦΩΛΙΑ
Misime se prohamat
ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΔΙΧΑΣΜΟΥ KAI...
ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ

Ruan Ling-yu
ΗΘΕΑΤΡΙΝΑ
Yue kuai le, yue duo luo
ΣΦΙΧΤΑΓΚΑΛΙΑΣΜΑ
Lan Yu
ΛΑΝ ΓΙΟΥ

Atlantis: The Lost Empire
ΗΧΑΜΕΝΗ ΑΤΛΑΝΤΙΔΑ

^

χουν περάσει δέκα ολόκληρα χρόνια από τότε που οι «Νέοι Ορίζοντες» εμφανίστηκαν στον κινηματογραφικό χάρτη
της Ελλάδας. Κλείνοντας μια δεκαετία δραστηριότητας,
μας δίνεται η ευκαιρία να κοιτάξουμε στο παρελθόν, να
εξετάσουμε τις κινηματογραφικές και πολιτιστικές διαδροI

μές που χαράχτηκαν μέχρι σήμερα, και να ανιχνεύσουμε

t has been ten years since «N ew Horizons» first appeared on

I

the Greek scene of film events. On this, our tenth anniversary,
w e would like to take a look at the past; to exam ine the
pathways that have since been opened in the fields of film

and culture; and, finally, to trace the even newer horizons of
our future work.

τους ακόμη νεότερους ορίζοντες του μελλοντικού μας έργου.

Ten years of «N ew Horizons» translate into screenings of a total

Δέκα χρόνια «Νέοι Ορίζοντες» μεταφράζονται σε προβολές 4 6 2

of 4 6 2 film s, hun dred s of foreign guests an d th ousand s of

συνολικά ταινιών, σε εκατοντάδες ξένους καλεσμένους και σε χι

film goers. Ten y e a rs of « N e w H o rizon s» m eans a ce ase le ss

λιάδες θεατές. Δέκα χρόνια «Νέοι Ορίζοντες» σημαίνει αδιάκο

con tact with the Th e ssa lo n iki au d ie n ce w h ich , being mostly

πη και ακούραστη ανακάλυψη νέων σκηνοθετών, νέων μορφών

yo u ng an d thus m ore open to our p ro g re ssiv e a n d , often,

έκφρασης και νέων προβληματισμών. Πάνω από όλα, ωστόσο,

co u rag eo us o fferin g s, brings life to our w ork and g ives it a

δέκα χρόνια «Νέοι Ο ρίζοντες» καθορίζονται από μια συνεχή

reason for being. I, therefore, ow e the greatest thanks of this

επαφή με το κοινό της Θ εσσαλονίκης που, ως επί το πλείστον

tenth anniversary edition of «N ew Horizons» to its view ers.

νέο οε ηλικία και δεκτικό στις πρωτοποριακές και ενίοτε θαρρα
λέες προτάσεις μας, δίνει ζωή και λόγο ύπαρξης στο έργο αυτό.
Οφείλω, λοιπόν, να κρατήσω το μεγάλο «ευχαριστώ» της δέκατης
επετειακής έκδοσης των Νέων Οριζόντων στους θεατές του.
Κοιτώντας το φετινό πρόγραμμα των «Νέων Οριζόντων», διαπιστώ
νει κανείς ότι αποτελεί αποκρυστάλλωση της δεκαετούς προσπάθειάς μας. Μ' άλλα λόγια, εκεί όπου συναντάμε το έργο παλιών,
γνώριμων και καταξιωμένων πλέον σκηνοθετών, βρίσκουμε επίσης
ταινίες από νέους και συχνά άγνωστους σκηνοθέτες, τους οποίους,
ωστόσο, ελπίζουμε ότι θα συναντάμε πιο συχνά στο μέλλον. Έτσι,
λοιπόν, το συγκλονιστικό πορτρέτο μιας ερωτικά καταπιεσμένης γυ
ναίκας στο Η δασκάλα του πιάνου μπορεί να καταφθάνει με την
υπογραφή του Μίκαελ Χάνεκε -που πρωτοπαρουσιάστηκε μέσα από
τους «Νεόυς Ορίζοντες» το 1 9 9 4 - και μια πληθώρα βραβείων
από το Φεστιβάλ Καννών, δίπλα του όμως στέκονται τα προκλητικό

Looking at this year's «N ew Horizons» program , one sees that it
constitutes the essence of our ten-year-long effort. In other words,
films by old acq u a in ta n ce s, w ho a re now distinguished film 
m a k e rs , ca n be found sid e -b y -sid e w ith y o u n g a n d often
unknown directors, whom w e hope, nonetheless, to come across
ag ain in the future. Thus, the wrenching portrait of a sexually
repressed woman in The P ia n o T e a c h e r may come to us bearing
the signature of M ichael Haneke -w h o w a s first presented by
« N e w H o rizo n s» in 1 9 9 4 - and acco m p a n ie d by a slew of
prizes from the Cannes Film Festival, but it will be found next to
U lrich S e id e l's p ro vo cative D o g D a y s , w in n e r of the G ra n d
Special Prize at this year's Venice Film Festival, and M ichiel van
Ja a rs v e ld 's ic o n o cla stic A d r if t , both of w h ich treat sensitive
topics with maturity and insight. Equally, Mohsen M akhm albaf's
timely and prophetic K a n d a h a r touches upon the subject of the

Σκυλίσιες μέρες του Ούρλιχ Ζάιντελ βραβευμένο με το Μεγάλο Ει
δικό Βραβείο του φετινού Φεστιβάλ Βενετίας, και Οι ακυβέρνητοι

violation of human rights in modern-day Afghanistan, in a w a y

του Μίχιελ φαν Γιάαρσβελντ, που εξετάζουν τα δύσκολα θέματά

that a p p ro a ch e s the outer limits of m ag ic realism , w h ile the

τους με ώριμη διάθεση και διεισδυτικότητα. Ομοίως, το επίκαιρο

award-winning film H i, Tereska, by Robert G lin ski, draw s upon

και προφητικό Κανταχάρ του Μοσέν Μαχμαλμπάφ θίγει το θέμα

the documentary style in its treatment of crucial social issues.

της καταπάτησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο σύγχρονο Αφ

The tributes to Independent Am erican, Germ an and N ew French

γανιστάν, προσεγγίζοντας τα όρια του μαγικού ρεαλισμού, όπως

cinem a a re on the sam e w avelen g th . Thus, the controversial

και το πολυβραβευμένο Γεια σου, Τερέσκα του Ρόμπερτ Γκλίσνκι αν

B u lly , by the multi-talented Larry C la rk , takes the subject of his

τλεί τον έντονο κοινωνικό του προβληματισμό μέσα από το ύφος

last feature, K id s , one step further, in an in-depth analysis of the

του ντοκιμαντέρ.

problem s facin g youth to d ay. At the sam e tim e, the sm aller

Στο ίδιο μήκος κύματος κινούνται και τα παράλληλα αφιερώματα

tributes to Germ an and French cinem a, giving a foretaste of the

στον Αμερικανικό Ανεξάρτητο, τον Γερμανικό και τον Νέο Γαλλι

m any different forms and developm ents of European cinem a,

κό κινηματογράφο. Έτσι, το αμφιλεγόμενο Οι νταήδες του πολυ-

feature the latest films by, among others, Catherine Breillat and

πράγμονα Λάρι Κλαρκ ξεπερνάει τη θεματική του προηγούμενου

C laire Denis.

δημιουργήματος του, K id s , εμβαθύνοντας ακόμη περισσότερο

In addition, this year sees the return of our 3 x 3 section, which

στον προβληματισμό του για τη σύγχρονη νεολαία. Παράλληλα,

will be presenting to the Thessaloniki public the work of three

τα μικρά αφιερώματα στον Γαλλικό και τον Γερμανικό κινηματο

directors with very different artistic and cultural backgrounds,

γράφο προϊδεάζουν για την πολυμορφία και τις ε ξ ελ ίξεις του

and yet with a common vision in the art of film: Stanley Kwan

ευρωπαϊκού κινηματογράφου, με συμμετοχές των τελευταίων δη

from Hong Kong, Jian Hrebejk from the C ze ch Republic, and

μιουργιών των Μπρεγιά, Ντενί και πολλών άλλων.

Rakhshan Bani Etem ad from Iran. Fin ally, the children in our

Φέτος, επίσης, επιστρέφει το 3 x3 για να παρουσιάσει στο κοινό

audiences will be able to enjoy A tla n tis : The Lost C o n tin e n t and

της Θεσσαλονίκης το έργο τριών σκηνοθετών με διαφορετικές κι

our regular children's party, while those slightly older will have

νηματογραφικές και πολιτισμικές καταβολές, αλλά κοινό όραμα

the opportunity to experience somewhat more complex forms of

στην τέχνη του κινηματογράφου, με τη συμμετοχή του Στάνλεϊ

entertainment through our nighttime program.

Κουάν από το Χονγκ Κονγκ, του Γιαν Ζέιμπεκ από την Τσεχία και
της Ραξάν Μπανί Ετεμάντ από το Ιράν. Τέλος, το παιδικό κοινό
μπορεί ν' απολαύσει τη Χαμένη Ατλαντίδα και την καθιερωμένη
παιδική γιορτή, ενώ το πιο ενήλικο κοινό θα έχει την ευκαιρία να
περιηγηθεί σε πιο σύνθετους προβληματισμούς μέσα από τις επι
λογές του νυχτερινού -και πάντα προκλητικού- προγράμματος.

Δημήτρης Ε'ίπίδης
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Dimitri Eipides

ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ Δκθνής Επιλογή / NEW HORIZONS International Selection
ΑΥΣΤΡΙΑ / Austria 2001

Hundstage

Ούλριχ Ζάιντλ
Γιννημένος στη Βιέννη, το 1952, είναι διεθνώς
αναγνωρισμένος για τα Βραβευμένα του ντοκιμαντέρ,
μεταξύ των οποίων Good News. Animal Love και Models
Οι Σκυλίσιες μέρες είναι η πρώτη του μεγάλου μήκους
ταινία

Ulrich Seidl
Bom in Vienna. In 1952. he is internationally acclaimed for
his award-winning documentaries, including Good News.
Animal Love and Models Dog Days is his first feature film

Σκηνοθεσία / Direction: Ulrich Seidl Σενάριο / Screenplay: Ulrich Seidl. Veronica Franz Φωτονραψιο /
Cinematography: Wolfgang Thaler Μοντάζ / Editing: Andrea Wagner, Christol Schertenleib

ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ /
SELECTED FILM O GRAPHY
1990 Good News (ντοκιμαντέρ / documentary)
1992 Mit Verlust ist zu rechnen (ντοκιμαντέρ /
documentary)
1994 Oie Letzten Manner (τηλεταινία / TV film)
1995 Ttertsche Uebe (ντοκιμαντέρ / documentary)
1998 Models (ντοκιμαντέρ / documentary)
2001 Hundstage

Ηχος /

Sound: Ekkehart Baumung. Σκηνικά / Sets: Andreas Donhauser. Renate Martin Κοστούμια / Costumes:
Sabine Volz Ηθοποιοί / Cast: Maria Hofstatter. Georg Friedrich, Alfred Mrva, Erich Finsches. Victor
Hennemann, Christine Jirku, Claudia Martini. Victor Rathbone

Παραγωγοί / Producers Helmut Grasser.

Philippe Bober Παραγωγή / Production: Allegro Film, Krummgasse 1a. A-1030 Vienna Austna. τηλ

tel

+ 4 3 1 712 5036. lax + 4 3 1 712 5036-20, e-mail: office@allegrofilm at Πογκοσμια Εκμετάλλευση /
World Sales: The Coproduction Office, Mommsenstrasse 27, 0-10629 Berlin, Germany, τηλ. / tel 49 30
32 777 879, fax: + 4 9 30 3232091, e-mail info@thecopro de 35mm Εγχρωμο / Colour 129'

ΣΚΥΛΙΣΙΕΣ ΜΕΡΕΣ

DOG DAYS

Ενα ασφυκτικά ζεστό Σαββατοκύριακο οτα προάστια της Βιέννης, κάπου

It is a hot and stifling weekend in the suburbs of Vienna, somewhere between

ανάμεσα στον αυτοκινητόδρομο και τις εξόδους του. τα σουπερμάρκετ και

the autobahn and the exit roads, the supermarkets and the new housing estates

τους νεόκτιστους οικισμούς Τις σκυλίσιες αυτές μέρες, ξετυλίγονται έξι

Dunng these dog days of summer, six interwoven stones unfold, revealing a

αλληλένδετες ιστορίες που αποκαλύπτουν έναν κόσμο γεμάτο απογοητεύσεις

world of disillusionm ent and lonely souls W hile the days are lazy and

και μοναχικές ψυχές Κι ενω οι μέρες είναι ράθυμες και μελαγχολικες. με

melancholy, spent lounging in underpants and Mums the nights steeped m

τους ηρωες της ταινίας να τεμπελιάζουν φορώντας εσώρουχα ή μαγιό, οι

alcohol, sex and song, unleash a fury of violence and raw emotions With no

νύχτες, ποτισμένες με αλκοόλ, σεξ και τραγούδι, εξαπολύουν μια θύελλα

respite from the oppressive heat, tension builds and tempers rise to an

οργής και βίας, ξεγυμνώνοντας τις ψυχές και τα συναισθήματα 0 ηλεκτρι

atmosphere of seething aggression This is life at its most vulnerable and

σμός στην αιμοοψαιρα όλο και εντεινετοι. ενω μια διάχυτη επιθετικότητα σι

inornate

γοβράζει απειλητική Αυτή είναι και η πιο ευάλωτη, η πιο ιδιωτική πλευρά της
(Μ ής..
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ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ Διεθνής Επιλογή
ΠΟΛΩΝΙΑ / Poland 2001

Czesc, Tereska

Ρόμπερτ Γκλίνοκι
Γεννήθηκε το 1952. Απόφοιτος της Εθνικής Ακαδημίας
Κινηματογράφου, Τηλεόρασης και θεάτρου του Λοτζ,
καθώς και του Τμήματος Αρχιτεκτονικής του Πολυτεχνείου
της Βαρσοβίας, έχ ει γυρίσει ντοκιμαντέρ
κι έχ ε ι σκηνοθετήσει στο θέατρο και στην τηλεόραση.

Robert Glinski
He w as born in 1952. A graduate of the State Academ y
of Film, Television and Theater in Lodz and the Architecture
Department of the W arsaw Polytechnic, he has made

Σκηνοθεσία / Direction: Robert Glinski. Σενάριο / Screenplay: Jarek Wyszomirski, Robert Glinski. Φω

a number of documentaries and also directs for television

τογραφία / Cinematography: Petro Aleksowski. Μοντάζ / Editing: Krzysztof Szpetmanski. Ηχος / Sound:

and theater.

Lech Branski. Καλλιτεχνική Διεύθυνση / Art Direction: Elwira Pluta. Ηθοποιοί / Cast: Aleksandra Gietner,
Karolina Sobczak, Zbigniew Zamachowski, Malgorzata Rozniatowska, Krzysztof Kiersznowski. Παραγωγός /

ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ /
SELECTED FILMOGRAPHY
(Τίτλοι στα αγγλικά / English titles)
1983 Sunday Games

Producer: Filip Chodzewicz. Παραγωγή / Production:
World Sales:

TV P

S.A. - Poltel Ent., ul.

J .P .

TV P

S.A. - Film Agency. Παγκόσμια Εκμετάλλευση /

Woronicza 17, 0 0-9 9 9 Warsaw, Poland, τηλ. / tel.: + 4 8 22 547

6139, fax: + 4 8 22 547 7583, e-mail: malgorzata.cup@waw.tvp.pl 35m m Ασπρόμαυρο / B&W 9 1'

1988 Swan Song
1990 Supervision
1992 All That Really Matters
1996 Her Mother's Mother
1997 Love and Do What You Want
2001 Hi, Tereska

ΓΕΙΑ ΣΟΥ, ΤΕΡΕΣΚΑ
Η 15χρονη Τερέσκα ζει σε μια εργατική πολυκατοικία με τον άνεργο και αλ

H I, TERESKA
Tereska is a teenager living in a gray housing block with her father, an un

κοολικό πατέρα της και τη μητέρα της, εργάτρια σε εργοστάσιο, η οποία δεν

employed alcoholic, and her mother, an uncommunicative factory worker. The

επικοινωνεί με κανέναν. Η τηλεόραση παίζει συνέχεια στη διαπασών. Παρά το

television blares constantly. However, despite this depressing environment and

καταθλιπτικό περιβάλλον και την απουσία οποιοσδήποτε ενθάρρυνσης από

the absence of any encouragement from her parents, Tereska has grown up

τους γονείς της, η Τερέσκα είναι ευαίσθητη και ντροπαλή. Ο νειρεύεται να

sensitive and shy. Her improbable dreams of becoming a fashion designer send

γίνει σχεδιάστρια μόδας και πηγαίνει σε μια τεχνική σχολή, όπου γνωρίζει την

her to a trade school, where she meets the rebellious and confident Renata.

ατίθαση και θαρρετή Ρενάτα. Στο πλευρό της, η Τερέσκα θα καπνίσει το πρώ

Soon, Renata is introducing Tereska to her first cigarette, her first kiss and,

το της τσιγάρο, θα φιλήσει το πρώτο της αγόρι και, τελικά, θα διαπράξει το

eventually, her first crim e. The film is G linski’s personal response to an

πρώτο της έγκλημα. Εναυσμα για το γύρισμα της ταινίας αυτής ήταν η πληθώ

inundation of news reports about fourteen and fifteen-year-old Polish children

ρα των βίαιων περιστατικών που συμβαίνουν στην Πολωνία τα τελευταία χρό

abusing and killing each other.

νια ανάμεσα αε 14χρονα και 15χρονα παιδιά.
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NEW HORIZONS International Selection
ΙΡΑΝ - ΓΑΛΛΙΑ / Iran - France 2001

Kandahar

Μ ο ο ίν Μαχμαλμπόφ
Γεννήθηκε το 1957, οε μια φτωχογειτονιά της Τεχεράνης.
Στα 15 του άφησε το σχολείο για να ζήσει την οικογένειά
του Δυο χρόνιο αργότερα φυλακίστηκε κι ελευθερώθηκε
με την Ιολαμικη Επανάσταση Από το 1980, ασχολειται με
το γράψιμο, ενω το 1981 ίδρυσε το Κέντρο για τη
Διαιώνιση της Ισλομικης Σκέψης

Mohsen M akhm albaf
He was bom in 1957, in a poor neighborhood in Teheran At
the age of 15. he quit school to provide tor his family. Two
years later he was arrested, and was not released until the
Islamic Revolution Since 1980. he has worked as an
author, while in 1981 he founded the Center for the
Propagation of Islamic Thought

Σκηνοθεσία / Direction: Mohsen Makhmalbaf Σενάριο / Screenplay: Mohsen Makhmalbaf Φωτογραφία /
Cinematography: Ebraham Ghafouri. Μοντάζ / Editing: Mohsen Makhmalbaf Ηχος / Sound: Berhouz
Shahamat, Faroukh Fadai. Μουσική / Music: mahamed Reza Darvishi Ηθοποιοί / Cast: Niloufar Pazira.
Hassan Tantai, Sadou Teymouri. Hayatalah Hakimi Παραγωγός / Producer: Mohsen Makhmalbaf
Πορογωγή / Production: Makhmalbaf Film House, # 3 2 , 16th North Felestin Avenue. Tehran 14157, Iran,

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ / FILMOGRAPHY
(Τίτλοι στα αγγλικά / English titles)
1982 Nassooh's Repentance
1983 Two Sightless Eyes
1984 Boycott
1988 The Peddler
1988 The Cyclist
1989 Mamage of the Blessed
1990 Time of Love
Nights of Zayandeh Rud
1991 Once upon a Time Cinema
1995 Salaam Cinema
1999 Gabbeh
A Moment of Innocence
1998 The S4ence
2001 The Sun Behind the Moon

τηλ. / tel.: + 9 8 21 895 8384, fax: + 9 8 21 895 2200, e-mail makhmalbaf film@tavana net Παγκόσμια
Εκμετάλλευση / World Sales: Wild Bunch. 47 rue Dumont d'Urville. 75116 Pans. France, τηλ

tel

+33

1 7176 1120, fax: + 3 3 1 7176 1124 35mm Εγχρωμο / Colour 85'

KANTAXAP
Η Νοψος είναι μια νεαρή δημοσιογράφος που γεννήθηκε στο Αφγανιστάν και

THE SUN BEHIND THE M O O N
Natas is a young journalist who was bom in Afghanistan and took refuge m

καιεφυγε στον Καναδα κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου με τους

Canada dunng the time of the c m I war with the Taliban As the him begins, she

Ταλιμπαν Στην αρχή της ταινίας, η Ναφας αφπγειται την ιστορία της σ’ εναν

is telling her story to a helicopter pilot as he tries to smuggle her into

πιλοτο ελικόπτερου που προσπαθεί να τη βάλει λαθραία στο Αφγανιστάν

Afghanistan When her family fled Afghanistan. Natas s younger sister was

Οιαν η οικογένεια της Ναφας Εφυγε απο την πατρίδα της. η μικρή της αδελφή

maimed by a land mine and lost in the fray Now. years later. Natas has

χάθηκε στο πανδαιμόνιό Τώρα, μεια απο χρόνια, η Ναφας Ελαβε ενα γραμμα

received a letter from her sister unable to go on Irving under the Taliban she

απο ιην αδελφή της. η οποία δεν αντέχει πια να ζει κάτω απο τους Ταλιμπαν

plans to commit suicide dunng the next eclipse Natas has three days to find a

και σκοπεύει ν αυτοκτονηοει με την επόμενη Εκλειψη ήλιου Η Ναφας εχει

way into the country and then to the city of Kandahar, m order to stop her

τρεις μερες καιρό να εισχωρήσει στο Αφγανιστάν και να πάει στο Κανταχαρ

Covering herself r the heavy burka or veil to enter Afghanistan Natas feels

για να σώσει την αδελφή ιης Υποχρεωμένη να φορεοει το βαρύ ισαντορ. η

first-hand the suffocating lack of freedom experienced by contemporary Afghan

Ναφας γνωρίζει απο πρώτο χέρι την ασφυκτική ελλειψη ελευθερ ία ς που

women

βιωνουν οι γυναίκες του Αφγανιστάν σήμερα
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ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ Διεθνής Επιλογή

I

ΡΩΣΙΑ / Russia 2001

Sestry

Σεργκέι Μποντρόφ, Jr.
Γεννήθηκε στη Μόσχα, το 197 1 , και έλα βε πτυχίο M aster’s
στην ιστορία της τέχνης από το Κρατικό Πανεπιστήμιο
της Μόσχας. Έ χ ε ι εργαστεί ως δάσκαλος, σεναριογράφος
και παρουσιαστής ειδήσεω ν στην τηλεόραση.
Πρωτοεμφανίστηκε ως ηθοποιός στην ταινία του πατέρα του,
Σερ γκέι Μποντρόφ,

Ο αιχμάλωτοι; του Καύκασου

(1 99 6),

κοι στη συνέχεια έπ α ιξε και σ ε ά λλες ταινίες. Οι Αδ ελ φ ές
είναι η πρώτη του μεγάλου μήκους ταινία.

Sergei Bodrov, Jr.

Σκηνοθεσία / Direction: Sergei Bodrov, Jr. Σενάριο / Screenplay: Sergei Bodrov, Jr., Gulshad Omarova,

He w as bom in M oscow, in 1971, and earned his M aster's

Segei Bodrov. Φωτογραφία / Cinematography: Valery Martynov. Μοντάζ / Editing: Natasha Kucherenko.

degree in art history from M oscow State University.
He has worked as a teacher, scriptwriter and television
anchorman. After making his acting debut in his father
Sergei Bodrov’s 1996 film

Prisoner of the Mountains,
Sisters m arks

he played in several other film s.
his directorial debut.

Ηχος / Sound: Maxim Belovolov. Σχεδιασμός Παραγωγής / Production Design: Vladim ir Kartashov.
Μουσική / Music: Viktor Tsoi, Vadim Samoilov, Gleb Samoilov. Ηθοποιοί / Cast: Oksana Akinjshina, Katya
Gorina, Sergei Bodrov, Jr., Andrei Krasko, Alexander Bashirov. Παραγωγός / Producer: Sergei Selganov.

Παραγωγή / Production: CTB Film Company, 10 Kamennoostrovsky Avenue, 197101 St. Petersburg,
Russia, τηλ. / tel.: + 7 8 12 326 8338, fax: + 7 8 12 326 8331, e-mail: kino@ctb.ru Παγκόσμια Εκμετάλ

λευση / World Sales: Intercinema-Art Agency, Druzhinnikovskaya 1 5 ,1 2 3 2 4 2 Moscow, Russia, τηλ. / tel.ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ / FILMOGRAPHY

fax: + 7 0 95 255 9052, 255 9082 e-mail: intercin@online.ru 35m m Έγχρωμο / Colour 85'

2001 Sestry

ΑΔΕΛΦΕΣ

SISTERS

Δύο ετεροθαλείς αδελφές, οκτώ και δεκατριών ετών, δεν έχουν νιώσει ποτέ

Two half-sisters, aged eight and thirteen, have never shared any affection or

αγάπη η μία για την άλλη, ο ύτε έχουν και κανένα σημείο επ αφής. Ζουν

even connection. In fact, they barely know of each other’s existence. The

χωριστά, σχεδόν χωρίς να γνω ρίζει η μία για την ύπαρξη της άλλης. Η

younger of the two lives with her rich parents, enjoying tutors, music lessons

μικρότερη ζει με τους εύπορους γονείς της, με δασκάλους στο σπίτι, μαθήμα

and all manner of luxury. The elder lives with her poor grandmother, forced by

τα μουσικής και κάθε είδους πολυτέλεια. Η μεγαλύτερη ζει με τη φτωχή της

necessity to show maturity and responsibility beyond her years. When the girls’

γιαγιά, αναγκασμένη εκ των πραγμάτων να επ ιδ είξει ωριμότητα και συναί

father faces reprisal from a rival gangster, the younger sibling finds herself in

σθηση ευθυνης ασυνήθιστη για ένα παιδί της ηλικίας της. Όταν ο πατέρας

great danger: her father's enemies are hunting her down, and the only person

των κοριτσιών δέχεται τα αντίποινα ενός αντιπάλου κακοποιού, η μικρή αδελ
φή βρίσκεται οε μεγάλο κίνδυνο. Οι εχθροί του πατέρα της την κυνηγούν, κι ο
μόνος άνθρωπος στον οποίο μπορεί να στραφεί είναι η μεγάλη της αδελφή.
Ξαφνικά, τα δύο κορίτσια βρίσκονται να καταδιώκονται με κίνδυνο της ζωής
τους από την τοπική μαφία. Στον αγώνα τους να γλιτώσουν, οι δυο αδελφές
θα μάθουν να κατανοούν και να βασίζονται η μία στην άλλη...
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she can turn to is her older sister. Suddenly, the girls find themselves running
for their lives from the local Mafiosi. Over the course of their flight, the pair
come to understand and rely on each other...

NEW HORIZONS International Selection
ΑΥΣΤΡΙΑ - ΓΑΛΛΙΑ / Austria - France 2001
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La pianiste

Μ ίκο ιλ Χάνεκι
Γεννήθηκε στο Μόναχο, το 1942 Σπούδασε φιλοσοφία,
ψυχολογία και θέατρο στη Βιέννη Το 1967, όρχισε
να γράφει σενάριά για τη γερμανική τηλεόραση,
και, το 1970, νο σκηνοθετεί τηλεταινίες
Εχει επίσης σκηνοθετήσει πολλά θεατρικό έργα

Michael Haneke
He was bom in Munich, in 1942 He studied philosophy,
psychology and drama in Vienna In 1967. he began writing
scripts for German television, and in 1970 directing films for
television He has also directed numerous stage
productions

Σκηνοθεσία / Direction: Michael Haneke Σενάριο / Screenplay Michael Haneke, βαο στο μυθιστόρημα
της / based on the novel by Elfnede Jelinek Φωτογραφία / Cinematography: Chnsban Berger Μοντάζ /
Editing: Monika Willi, Nadine Muse Ηχος / Sound: Guillaume Sciama Σκηνικό / Sets: Chnstoph Kanter
Κοστούμια / Costumes: Annette Beaufays Ηθοποιοί / Cast: Isabelle Huppert, Benoit Magimel. Annie

9IAM OrPA«IA / FILMOGRAPHY
q y y X ik q / English titles)
1989 The Seventh Continent
1992 Benny's Video
1994 71 Fragments of a Chronology of Chance
1997 Castle
1997 Funny Games
2000 Code Unknown
2001 The Piano Teacher

(T itAoi o to

Girardot. Anna Sigalevitch, Susanne Lothar ΠαραγωγΟς / Producer: Veit Heduschka Παραγωγή /
Production: Wega-Film, Hagelingasse 13, 1140 Vienna, Austna. τηλ. / tel

+ 4 3 1 982 5742, fax: + 4 3 1

982 5833, e-mail: wegafilm@aon at Παγκόσμια Εκμετάλλευση / World Sales: MK2 Diffusion 55 rue
Traversiere, 75012 Paris, France, t??. / tel.: 33 1 4467 3055, fax: 33 1 4341 3230, sales@mk2 com
35mm Εγχρωμο / Colour 129'

Η ΔΑΣΚΑΛΑ TOY Π ΙΑ Ν Ο Υ

THE PIA N O TEACHER

Η Ερικα Καχουτ, οαρονια περίπου ετών, είναι καθηγητρια πιάνου στο διακε

In her late thirties, Erika Kahut is a piano teacher at the esteemed Vienna

κριμένο Ωδείο της Βιέννης Επιβλητική κι απόμακρη, εμπνέει δέος και σ ε

Conservatory She is strict, intimidating and respected, however, her personality

βασμό άλλο η προσωπικότητα της είναι ένα προσεκτικό κατασκεύασμα και μια

is a diligent construction and a painful response to her constricted Me She sM

οδυνηρη αντίδραση στην περιορισμένη της ζωη Η Ερικα (ει με τη μητέρα της,

shares an apartment with her mother, and their co-dependent relabonship is

και η αλληλοεζαρτηση τους είναι ασφυκτική, ενίοτε δε και βίαιη Πουθενά

stifling and even violent Nowhere m Enka's world is there anything approaching

στον κοσμο της Ερικα δεν υπάρχει η παραμικρή υποψία ευτυχίας. Η Ερικα.

happiness At the same time that she is tortNddmg and cold. Erika a a cultural

παροτι αυστηρη και ψυχρή, δεν παύει να αποτελεί πολιτιομυιο πρότυπό Κι ενω

ideal Even though she repeatedly professes to have no emotions her repressed

διατείνεται οττ δεν έχει αισθήματα, οι απωθημενες επιθυμίες της την ωθούν σε

leekngs drive her to morbid voyeurism and horrendous acts of sell-mutilation

μακάβριες προζεις ηδονοβλεψίας και αυτοτραυμαπομου Ωσπου ο Βαλτερ. ένας

And then Walter a younger student decides to seduce ha teacher believing

νεαρός μαθητής της, αποψοσιζει ν αποπλανήσει τη δοσκαλα του. πιστεύοντας

that he senses a kindred spurt

οττ έχει βρει σ' αυτήν μα αδελψη ψυχή
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ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ Διτθνής Επιλογή
ΤΑΪΒΑΝ - ΓΑΛΛΙΑ / Taiwan - France 2001

Ni nei pien chi tien

Τσάι Μ ινγκ-λιάνγκ
Γεννήθηκε στη Μαλαισία, το 1957. Το 1977, πήγε
στην Ταϊβάν, όπου σπούδασε στο θεατρικό Τμήμα
του Κινεζικού Πολιτιστικού Πανεπιστημίου.
Πέρα από το έργο του στον κινηματογράφο, έχ ει εργαστεί
επίσης ως σκηνοθέτης στο θέατρο και στην τηλεόραση.

Tsai Ming-liang
He w as born in M alaysia, in 1957. In 1977 he moved to
Taiwan, where he studied at the Chinese Cultural University.
He worked a s a director in theater and television before
beginning his career in cinem a.

Σ κ η ν ο θεσ ία / D irec tio n : Tsai M ing -liang. Σ ενά ρ ιο / S cre e n p la y : Tsai M ing -liang, Yang Pi-ying.
Φωτογραφία / Cinematography: Benoit Delhomme. Μ οντάζ / Editing: Chen Sheng-chang. Ή χος / Sound:
Tu Duu-chih, Tang Hsiang-chu. Σχεδιααμάς Παραγωγής / Production Design: Yip Kap Tim. Ηθοποιοί /

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ / FILMOGRAPHY
(Τίτλοι στα αγγλικά / English titles)

Cast: Lee Kang-sheng, Jean-Pierre Leaud, Chen Shiang-chyi, Lu Yi-ching, Miao Tien. Παραγωγός /

1992 Rebels of a Neon God

Producer: Bruno Pesery. Παραγωγή / Production: Arena Films, 20 avenue Franklin D. Roosevelt, 75008

1994 Vive I’ amour

Paris, France, τηλ. / tel.: + 3 3 1 5688 2030, fax: + 3 3 1 5688 0188. Παγκόσμια Εκμετάλλευση / World

1996 The River
1998 The Hole
2001 What Time Is It There?

Sales: Fortissimo Film Sales, Cruiquiusweg 4 0 ,1 0 1 9 AT Amsterdam, The Netherlands, τηλ. /te l.: + 3 1 20
627 3215, fax: + 3 1 20 626 1155, e-mail: info@fortissimo.nl 35m m Έγχρωμο / Colour 116'

ΤΙ ΩΡΑ ΕΙΝΑΙ ΕΚΕΙ;

W H A T TIME IS IT THERE?

Ο Χσιάο-κανγκ είναι ένας νεαρός που πουλάει ρολόγια στους δρόμους τής

Hsiao-kang is a young man who sells watches on the streets of Taipei. When

Ταϊπέι. Όταν π εθαίνει ξαφνικά ο πατέρας του, η μητέρα του Χσιάο-κανγκ

his father dies suddenly, his mother becomes obsessed with reincarnation and

αποκτά μια εμμονή με τη μετενσάρκωση και την ιδέα ότι ο άντρας της μπορεί

the thought that her husband may return in another form. Hsiao-kang’s grief

να επιστρέφει με άλλη μορφή. Το πένθος του Χσιάο-κανγκ τον οδηγεί κι αυτόν

soon leads him to an obsession of his own: he meets Shiang-chyi, a beautiful

σιγά σιγά σε μια μονομανία: γνωρίζει την Σιάνγκ-τσίι, μια πανέμορφη γυναίκα

woman who is moving to Paris, and sells her his own watch despite misgivings

που ετοιμάζεται να πάει να ζήσει στο Παρίσι, και της πουλάει το δικό του

about its peculiar relation to his father’s death. Fixated on their brief encounter

ρολόι, παρότι νιώθει ότι το ρολόι αυτό έχει μια περίεργη σχέση με το θάνατο

and obsessed by the thought of Shiang-chyi living in «another time», Hsiao-

του πατέρα του. Προσκολλημένος στη σύντομη συνάντησή τους κι έχοντας

kang starts to set every watch and clock he sees seven hours ahead, to Paris

συνέχεια στο μυαλό του ότι η Σιάνγκ-τσίι ζει τώρα σε «άλλη ώρα», ο Χσιάο-

time. As mysterious coincidences begin to occur, the two cities no longer seem

κανγκ αρχίζει να βάζει κάθε ρολόι που συναντάει επτά ώρες μπροστά, στην

so far apart.

ώρα του Παρισιού. Ακολουθεί μια σειρά από μυστηριώδεις συμπτώσεις, κι οι
δυο πόλεις δε μοιάζουν πια να είναι και τόσο μακριά η μία από την άλλη.
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NEW HORIZONS International Selection
ΣΟΥΗΔΙΑ / Sweden 2000

Det Nya Landet

Γκίιρ Χ α ν ό τα ν Γιόργκενστιν
Γεννήθηκε στο Μουμοαρμπι της Σουηδίας, το 1968
Σπούδασε στην Ακαδημία Κινηματογράφου της Σουηδίας
και στη Σχολή Κινηματογράφου του Δραματικού
Ινστιτούτού Η N to παφιύο είναι η πρώτη του μεγάλου
μήκους ταινία

Geir Hansteen Jorgensten
He w as bom in Mumsarby. Sweden. In 1968 He studied at
itie Swedish Film Academy and the Dramatic Institute Film
School The New Country Is his first feature film.

Σκηνοθεσία / Direction: Geir Hansteen Jorgensten Σενάριο / Screenplay: Peter Birro. Lukas Moodysson
Φωτογραφία / Cinematography: Marek Wieser Μοντάζ / Editing: Frednk Morheden

ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ /
SELECTED FILMOGRAPHY
(τίτλοι στα αγγλικά / English titles)
1996 Emergency Exit (μικρού μήκους / short film)
1997 Close Encounter (μικρού μήκους / short film)
2000 The New Country

Ηχος / Sound:

Anders Billing. Niclas Merits Σκηνικά / Sets: Gunnar Bertilson Μουσική / Music: Milcho Leviev Ηθοποιοί /
Cast: Mike Almayehu, Lia Boysen, Μιχάλης Κουοτσογιαννάκης / Michalis Koutsogiannakis. Lars Vannger
Παρογωγός / Producer: Christer Nilson Παραγωγή / Production Gdta Film. SVT Drama Göteborg Film I

vast, Nordisk Film & TV Fond

Παγκόσμιο Εκμετάλλευση / World Sales: Nordisk Film International Sales.

Halmtorvet 29, DK-1700 Copenhagen V. Denmark, τηλ / tel. + 4 5 3326 6880. fax + 4 5 3326 6889
35mm Εγχρωμο / Colour 128'

ΝΕΑ ΠΑΤΡΙΔΑ
Σ' ίνα στρατόπεδό προσφυγών στη νότια Σουηδία συναντιούνται ο 15χρονος

THE NEW LAND
At a refugee camp in the south ot Sweden 15-year-old Somalian Alt and 40-

Σομαλος Αλί κι ο 40χρονος Ιρανος Μασουντ Οταν, μια μέρα, γίνονται μάρ

year-ok) Iranian Massoud meet Witnessing a brutal deportation one day, they

τυρες μιας βίαιης απέλασης αποφασίζουν να παρουν την τύχη τους στα χέρια

decide to take their tate into their own hands and escape m an ok) car With the

τους, και το σκανε μ' ενα παλιό αυτοκίνητο Παράνομοι πια. ξεκινάνε ενα απί

threat ot anest and deportation hanging over them they head oh on a fantastic

θανο ταξίδι μέσα απο το καλοκαιρινό τοπίο της Σουηδίας Η πρώτη τους στά

tourney through the Swedish summer landscape The first slop a a strawberry

ση είναι σ' ενα χωράφι με φράουλες οπού ο Αλι πιάνει δουλειά κάνοντας το

field, where Ah gets a tob as a scarecrow Through a garden hedge he sees

οκιαχτρο Μέσα απο κάτι θάμνους, βλεπει τη Λουιζ. μια πρώην Μις Σουηδία,

Louise, a former Miss Sweden, and tals n love with her Louse has decided to

και την ερωτεύεται Η Λουιζ εχει αποφασίσει ν' αναζητήσει την τύχη της στην

seek her fortune m the tug city. so together Ah and Massoud drive Louse to the

πάλη, κι έτσι ο Αλι κι ο Μοσουντ την πάνε μέχρι το σταθμό του τρένου Συνε

tram station and see her off Next they meet a family that hides refugees but

χίζοντας το ταξίδι τους συναντούν μια οικογένεια που κρύβει προσφυγές αλ-

after a couple ot days they are forced to travel on In Goteborg they meet Louse

λα μετά απο λίγες μερες οναγκοζονιαι να φυγουν Στο Γκετεμποργκ ξαναβρί

agam She has recently been evicted from her apartment She suggests they a*

σκονται με τη Λουιζ. στην οποία μόλις εχει γίνει έξωση Εκείνη τους προτείνει

drive to see her parents who feve m the north ot Sweden

μι

πάνε ολοι μαζί επιοκεφη στους γονείς της που ζουν στη βόρεια Σουηδία
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ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ Δκθνής Επιλογή
ΚΑΝΑΔΑΣ / Canada 2001

Atanarjuat (The Fast Runner)

Ζακαράιας Κουνούκ
Γεννήθηκε το 1957 και έζησε νομαδική ζωή μέχρι τα εννιά
του χρόνια, οπότε ή οικογένεια του εγκαταστάθηκε στο
Ιγκλούλικ του νησιού Μπάφιν. Το 198 1 , κι ενώ ήταν ήδη
διάσημος λαξευτής, πούλησε τρία γλυπτά στο Μόντρεαλ
κι έφ ερ ε στην πόλη του, όπου δεν υπήρχε ακόμα τηλεόραση,
την πρώτη βιντεοκάμερα.

Ο δρομέας είναι η πρώτη του

μεγάλου μήκους ταινία.

Zacharias Kunuk
He w as bom in 1957 and lived a nomadic lifestyle until he

Σκηνοθεσία / Direction: Zacharias Kunuk. Σενάριο / Screenplay: Paul Apak Angilirq. Φωτογραφία / Cine

w a s nine, when his family settled in Igloolik on Baffin Island.
An internationally renowned carver, he sold three sculptures
in Montreal and brought home the arctic’s first videocam era
to a community that did not yet have television.

(The Fast Runner)

Atanarjuat

matography: Norman Cohn. Μοντάζ / Editing: Zacharias Kunuk, Norman Cohn, Marie-Christine Sadra.
Καλλιτεχνική Διεύθυνση / Art Direction: James Ungalaaaq. Μουσική / Music: Chris Crilly. Ηθοποιοί /
Cast: Natar Ungalaaq, Sylvia Ivalu, Peter-Henry Arnatsiaq, Lucy Tulugarjuk, Madeline Ivalu, Pauloosie

is his first feature film.

Qulitalik, Eugene Ipkarnak. Παραγωγοί / Producers: Paul Apak Angilirq, Norman Cohn, Zacharias Kunuk.

Ποραγωγή
ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ / FILMOGRAPHY
1989 Qaggiq / Gathering Place (μικρού μήκους / short film)

/

Production: Igloolik Isuma Productions Inc.,

PO

Box 223, Igloolik, Nunavut

XOA 0 L 0 ,

Canada,

τηλ. / tel.: + 1 867 934 8809, fax: + 1 867 934 8700, e-mail: ¡suma@ isum a.ca Παγκόσμια Εκμετάλλευ

1991 Nunaqpa / Going Inland (μικρού μήκους / short film)

ση / World Sales: Isuma Distribution International, 4326 ave March, Montreal, Quebec H4A 2Z8, Canada,

1993 Saputi / Fish Traps (μικρού μήκους / short film)

τηλ./tel.: + 1 5 1 4 4 8 6 0 7 0 7 ,fax: + 1 5 1 4 4 8 6 9 8 5 1 , e-mail: cohn@ isum a.ca35mm Εγχρωμο/Colour 172'

1995 Nunavut / Our Land (μικρού μήκους / short film)
1999 Nipi / Voice (ντοκιμαντέρ / documentary)
2001 Nanugiurutlga / My First Bear (ντοκιμαντέρ /
documentary)

: 1ΡΟΜΕΑΣ

ATANARJUAT (THE FAST RUNNER)

Ο Ατοναρτζουάτ, ο δρομέας, είναι ερω τευμένος με την όμορφη Ατουάτ. Μα

Atanarjuat, the Fast Runner, finds himself In love with the lovely Atuat. While she

ενώ κι εκείνη τον αγαπάει, δυστυχώς είναι λογοδοσμένη στον Οκι, τον φανφα

loves him in return, unfortunately she has been promised to Oki, the boastful and

ρόνο και ψευτοπαλικαρα γιο του αρχηγού των νομάδων. Όταν ο Αταναρτζουάτ

bullying son of the camp leader. When Atanarjuat forces the issue, he violates

επιμένει, καταλήγει να εναντιω θεί στα απαράβατα έθιμα της μικρής κοινω

the carefully observed customs of the community. In a timeless story, Oki sets

νίας. Ο Όκι αποφασίζει να εκδικηθεί. Μ ε ηθοποιούς και συνεργείο σχεδόν εξ

out to gain revenge. Featuring an all-lnuit cast, Atanarjuat, the first feature ever

ολοκλήρου Ίνουιτ, όπως λέγονται πια σήμερα οι Εσκιμώοι, Ο δρομέας είναι η

made in the Inuit language Inuktitut, was shot by an almost entirely Inuit crew on

πρώτη μεγάλου μήκους ταινία που γυρίζεται στη γλώσσα των Ίνουιτ, την Ινού-

location in the North Baffin region of the Canadian Arctic. Costumes, props and

κτιτουτ. Τα γυρίσματα έγιναν στο νησί Μπάφιν της καναδικής Αρκτικής, με

sets were handmade by local artists and elders, who also advised on every stage

σκηνικά και κοστούμια φτιαγμένα από τοπικούς χειροτέχνες. Στη συγγραφή

of the scriptwriting process in order to ensure cultural accuracy.

του σεναρίου συνεργάστηκαν ως σύμβουλοι γέροντες Ίνουιτ, ώστε να ε ξ α 
σφαλιστεί η πολιτισμική ακρίβεια.
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NEW HORIZONS International Selection
ΜΕΞΙΚΟ - ΗΠΑ / Mexico - USA 2001

Y tu mamá también

Αλφόνσο Κουαρόν
Γεννήθηκε στην Πόλη του Μεξικού και σπούδασε
κινηματογράφο και φιλοσοφία στο Εθνικά Αυτάνομο
Πανεπιστήμιο του Μεξικού Εκτός από σκηνοθέτης, έχει
δτατελέσει μοντερ. παραγωγός και σεναριογράφος
μεγάλου μήκους ταινιών Ζει. εδω και αρκετά χρόνια,
οπι Νεα Υόρκη

Alfonso Cuaron
He was bom in Mexico City and studied film and philosophy
at the National Autonomous University of Mexico In addition
to directing, he has served as an editor, producer and
screenwriter on feature films He has been living in New
York tor several years

Σκηνοθεσία / Direction: Alfonso Cuarón Σενάριο / Screenplay: Carlos Cuarón. Alfonso Cuaron Φωτο
γραφία / Cinematography: Emmanuel Lubezki. Μοντάζ / Editing: Alfonso Cuarón, Alex Rodnguez Ηχος /
Sound: José Antonio Garcia Καλλιτεχνική Διεύθυνση / Artistic Direction: Miguel Angel Alvarez Μουσική /
Music: José Enrique Fernández, Camilo Lara Ηθοποιοί / Cast: Manbel Verdu. Gael Garcia Bernal, Diego

OlAMOrPAOHA / FILMOGRAPHY
1991 Solo con tu pareia
1995 Little Pnncess
1998 Great Expectations
2001 And Your Mother Too

Luna Παραγωγοί / Producers: Jorge Vergara. Alfonso Cuaron Παραγωγή / Production: Besante Mucho
Pictures, 1041 North Formosa Avenue. Formosa Bldg Room 107, West Hollywood CA 90046. USA, ιηλ. /
tel.: + 1 323 850 2560, fax: + 1 323 850 2561 Παγκόσμια Εκμετάλλευση / World Sales: IFC Films,
10353 West Washington Blvd.. Culver City CA 90232, USA, τηλ. / tel.. +1 310 287 1481. fax + 1 310
287 2603. 35mm Εγχρωμο / Colour 10V

ME ΤΗ M A M A Μ Α Ζ Ι

AND YO UR MOTHER TOO

Η ζωή ίων ΐ7χρονων Χουλιο και Τενότς ορίζεται απο τις ορμονες τους, τη φι

The lives ot Julio and Tenoch. like the lives of most 17-year-otd boys, are ruled

λία τους και την ορμητική τους πορεία προς την ενηλικιωση Σε μια οικογε

by their hormones, their fnendship and their headlong rush into adulthood At a

νειακή γιορτή γνωρίζουν τη Λουισα. την 28χρονη συζυγο του ξαδελφου τού

family celebration, they meet Luisa, the 28-year-old wife of Tenoch s cousin In

ΤενΟτς Προσπαθώντας να την ξελογιασουν, της λενε για ένα φανταστικό

an attempt to seduce her they fabncate a plan about a road tnp to an imaginary

μέρος κοντά στη θαλαοσα. εναν αληθινό παράδεισο, το Στόμα του Ουρανού

beach paradise called Boca del Ciel (Heaven's Mouth) To their surprise Luisa

Λίγες μερες αργότερα, η Λουισα τους τηλεφωνεί και τους προτείνει να πάνε

calls them soon after and asks to come along for the nde

εκεί Η ίδια αντιμετωπίζει σοβαρα προβλήματα κι ελπίζει πως αυτή η εκδρομή

own struggles -o n es that are tar more serious than Julio and Tenoch's

θα τη βοηθήσει να ξεχα ατει λίγο Στο δρομο. τα δυο αγόρια αρχίζουν να

adolescent yearnings- and is hoping that the tnp wtf provide the much needed

She is facing her

συναγωνίζονται ποιος απο τους δυο θα κερδίσει τη Λουισα Ανομολόγητες

space to heal On the road, a subtle competition tor her affections is ignited

ζήλιες εξελίσσονται σε μια διαμάχη που αποκαλύπτει ποοο εύθραυστη είναι η

between the two boys unspoken jealousies turn mto a battle that exposes the

φιλία τους και σύντομα δε μιλιούνται Οταν. Ομως φτονουν στη θαλαοσα

tragtty of thee fnendship. and soon none of them are speaking to each other

ανακαλύπτουν ο τι το Στομο του Ουρανου πράγματι υπάρχει

But when they reach the coast, they Uncover that Boca del Ciel exists after al
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ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ Δκθνής Επιλογή / NEW HORIZONS International Selection
ΟΛΛΑΝΔΙΑ / The Netherlands 2001

Μίχιελ φαν Γιάαρσβελτ
Αποφοίτησε το 1992 από την Ακαδημία Κινηματογράφου
και Τηλεόρασης της Ολλανδίας, όπου σπούδασε σκηνοθεσία,
μοντάζ και σενάριο. Έγραψ ε και σκηνοθέτησε μικρού μήκους

Μαρακές (199 6)
Adrift είναι η πρώτη του

ταινίες, και στη συνέχεια την ταινία
για την ολλανδική τηλεόραση. To
μεγάλου μήκους ταινία.

Michiel van Jaarsveld
He graduated in 1992 from the Dutch Film and Television
Academ y, where he studied directing, editing
and scriptwriting. He wrote and directed several short film s
before he made

Adrift is

Marrakesh

(1996) for Dutch television.

his first feature film.

Σκηνοθεσία / Direction: Michiel van Jaarsveld. Σενάριο / Screenplay: Jacqueline Epskamp. Φωτογραφία /
Cinematography: Joost van Gelder. Μοντάζ / Editing: Peter Alderliesten. Ηχος / Sound: Ludo Keeris.
Σχεδιασμός Παραγωγής / Production Design: Roos Kalff. Ηθοποιοί / Cast: Christel Oomen, Dragan Bakema,
Hans Hoes, Bert Luppes, Maud Dolsma. Παραγωγός / Producer: Wilant Boekelman, Jan van der Zanden.

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ / FILMOGRAPHY

Παραγωγή / Production: Waterland Film & TV, De Kempenaerstraat

2001 Drift

Netherlands, τηλ.: / tel.: +3 1 20 682 2164, fax: + 3 1 20 682 3061, e-mail: mail@waterlandfllm.nl Παγκόσμια

Εκμετάλλευση

/

World Sales: Proctor Film &

TV ,

11

A,

W arm oesstraat 149,

n l -1051 C J

N L -101 2 J C

Amsterdam, The

A m sterdam , The

Netherlands, τη λ .:/te l.: + 3 1 2 622 1640, fax: + 3 1 2 639 3169, e-mall: ellisdriessen@compuserve.com
35m m Έγχρωμο / Colour 90'

ΟΙ ΑΚΥΒΕΡΝΗΤΟΙ
Η 1 δχρονη Σάμι ζε ι με τον μεγάλο της αδελφό Γιάκομπ από τό τε που ο

ADRIFT
Fifteen-year-old Sam m y has lived with her older brother Jakob since their

πατέρας τους κλείστηκε σε ψυχιατρική κλινική. Η μητέρα των παιδιών έχει

prematurely senile father was Institutionalized. The siblings have not heard from

χρόνια να δώσει σημείο ζωής, κι έτσι ο Γιάκομπ τους ζει, εμπορευόμενος

their mother in ages, so Jakob provides for them by trading in substandard

κρέατα που θεωρούνται ακατάλληλα προς κατανάλωση. Λόγω των συνθηκών,

meat. Due to their situation, Jakob was forced to accept a tremendous amount

ο Γιάκομπ υπ οχρεώ θηκε ν’ αναλάβει τερ ά σ τιες ευ θ ύ ν ε ς σε πολύ νεαρή

of responsibility and burden at a very early age. As a result, he has forgotten his

ηλικία, με αποτέλεσμα να ξεχάσει τα δικά του όνειρα και να ζει μόνο για να

own dreams and lives only to protect his little sister. Sammy has always found

προστατέψει τη μικρή του αδελφή. Η Σάμι ένιω θε πάντα ασφαλής μέσα στη

their relationship reassuring, but things change when she begins to wake up to

σχέση τους, αλλά τα πράγματα αλλάζουν όταν αρχίζει να ωριμάζει ως γυναίκα

her sexuality and realizes that members of the opposite sex find her attractive.

και να βλέπει ότι άλλοι άντρες τη βρίσκουν ελκυστική. Νιώθοντας την ανάγκη

Feeling the need to free herself of her brother’s possessive love, she becomes

να απελευθερω θεί από την κτητική αγάπη του αδελφού της, η Σάμι γίνεται

increasingly provocative towards boys at school and Jacob's friends, finally

όλο και πιο προκλητική, ώσπου στο τέλος ξελογιάζει τον πατέρα της καλύτε-

seducing the father of her best friend...

ρής της φίλης...
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US INDEPENDENTS / ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
ΗΠΑ / USA 2001

Λάρι Κλαρκ
Γεννήθηκε στην Τάλοα της Αριζόνας. το 1943
Φωτογράφος, καλλιτέχνης και σκηνοθέτης, έχει εκδώοει
|)ι0λια με φωτογραφίες του, ης οποίες έχει παρουσιάσει
οε πάνω απά 50 ατομικές εκθέσεις σ' άλο τον κόσμο
Η πρώτη του ταινία, Kids, διαγωνίστηκε στο Φεστιβάλ
Καννων θεωρείται ένας οπό τους σημαντικότερους
φωτογράφους του 20ού αιώνα

Larry Clark
He was bom in Tulsa. Arizona, in 1943 A photographer,
artist and filmmaker, he has published books
of photography, while his work has been shown In over
50 solo exhibitions worldwide. His first feature film. Kids,
was screened in competition at the Cannes Film Festival
He is considered one of the most important photographers
ot the 20tti century

Σκηνοθεσίο / Direction: Larry Clark Σενάριο / Screenplay: David McKenna. Roger Pullis. j r . βαο Στο
βιβλίο / based on the book Bully, the True Story ot a High School Revenge tou / by Jim Schutze Φωτο

γραφία / Cinematography: Steve Gainer. Μοντάζ / Editing: Andy Hafrtz Ηθοποιοί / Cast: Brad Renfro.
Rachel Miner. Bijou Philips, Nick Stahl. Leo Fitzpatrick. Παρογωγοί / Producers: Chris Hanley. Fernando
S u lic h in . Don M u rp h y. Παραγωγή / Production: M u s e P roduction & Black List Film s & G ravity
Entertainm ent & Studio Canal Παγκόσμια Εκμετάλλευση / World Sales: Wild Bunch, 17 rue Dum ont

ΦΙΑΜΟΓΡΑΦΙΑ / FILMOGRAPHY
1895 Kids
1898 Another Day in Paradise
2001 Bully

d'Urville, Paris 7 51 1 6 , France, τηλ / tel.: + 3 3 1 7 17 6 1122. fax: + 3 3 1 7 1 7 6 1124 35m m Εγχρωμο /

Colour 106'

ΟΙ ΝΤΑΗΔΕΣ

BULLY

0 Μπομπι κι ο Μ άρτι παιδικοί φίλοι, είναι νέοι. Ομορφοι κι αργόσχολοι Ζουν

A couple ot good-looking smaH-town teenage slackers. Bobby and Marty, have

οε μια μικρή πόλη, οπού βγάζουν λεφτά προοφεροντας τις υπηρεσίες τους

known each other forever They work dead-end jobs, do drugs and husde cash

στους ομοφυλοφίλους της περιοχής, πουλώντας ερασιτεχνικές πορνοταινιες

from local homosexuals, selling porno home videos and queer phone sex The

οε βίντεο και δουλεύοντας ροζ τηλέφωνα Ο σαδιστής Μπομπι έχει τον Μαριι

sadistic Bobby treats Marty like a toy. dominating him brutally and efficiently

σαν παιχνίδι, εξουσιάζοντας τον σκληρά Τα αγόρια συναντιούνται στην παρα

They hook up with beautiful, spoilt Ak and her awkward, vulnerable friend Lisa

λία με την πανέμορφη, κακομαθπμενη Αλι και την αμηχανη, ευάλωτη φίλη της.

for a double-date on the beach, where Ah is viciously humiliated by Bobby,

Λαα Το αποτέλεσμα είναι, ο Μπομπι να ταπεινώσει με τον χειρότερό τροπο

while Lisa tads m love with Marty Bobby feels tvs control sfeppmg. and things

την Αλι και η Λισα να ερω τευτεί τον Μαρτι Ο Μπομπι νιώθει να χύνει ιον

get ugly When another encounter with Ah ends in a violent rape. Lisa -now

έλεγχο του φίλου ίου. και ία πραγραία παίρνουν άσχημη τροπή Οταν μια δεύ

pregnant- convinces Marty that fits tormentor and best friend has got to d *

τερη συνάντηση με την Αλι καταλήγει σε βιασμό η Λισα -ιω ρ α πια εγκυοςπειθει τον Μαρτι οτι ο βασανιστής και καλύτερος του φίλος πρεπει να πε-

θονει
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ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
ΗΠΑ - ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ / USA - Singapore 2000

Miss Wonton

Μ ενγκ Ονγκ
Γεννημένος στη Σιγκαπούρη, ζει σήμερα στη Νέα Υόρκη.
Σπούδασε στη Σχολή Κινηματογράφου του Πανεπιστημίου
της Νέας Υόρκης Οι ταινίες του έχουν προβληθεί σ ε πολλά
διεθνή φεστιβάλ σ' ολόκληρο τον κόσμο, όπως του Κλερμάν
φεράν και της Φ ιλαδέλφειας. To

Miss Wonton είναι η πρώτη

του μεγάλου μήκους ταινία.

Meng Ong
A Singaporean-bom filmm aker based in New York, Ong
studied at the New York University Film School. His film s and
videos were selected for many international film festivals all
over the world, including the Clermont Ferrand Short Film
Festival and the Philadelphia International Film Festival.

Wonton is

Miss

his first feature film.

Σκηνοθεσία / Direction: Meng Ong. Σενάριο / Screenplay: Meng Ong. Φωτογραφία / Cinematography:
Tsuyoshi Kimoto. Μοντάζ / Editing: Meng Ong. Ηχος / Sound: Jonatham Parham. Σχεδιασμός παραγω

γής / Production Design: Charlotte Burke. Καλλιτεχνική Διεύθυνση / Art Direction: Cecile Thalman.
Μουσική / Music: Evan Evans. Ηθοποιοί / Cast: Amy Ting, Ben Wang, James Burns, Chyna Ng, Sakura
Ting, Scott Chan. Παραγωγός / Producer: Dave Johnson. Παραγωγή / Production: Dreamchamber Films,

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ / FILMOGRAPHY

150 Columbus Ave # 1 6 D , New York,

1984 News for Frankie (μικρού μήκους βίντεο / short video)

7411, e-mail: davejmengo@ aol.com. Παγκόσμια Εκμετάλλευση / World Sales: Hisami Kuroiwa, Media

1985 The Garden (μικρού μήκους βίντεο / short video)

NY

10023,

U SA ,

1988 Sweet and Sour (μικρού μήκους βίντεο / short video)

S pace In c ., N ew Y ork,

1990 The Dancers (μικρού μήκους βίντεο / short video)

hkuroiwal 900@ aol.com 35m m Έγχρωμο / Colour 88'

USA,

τηλ. / tel.: + 1 6 46 2 06 5 430, fax: + 1 212 724

τη λ . / te l.: + 1 2 1 2 4 7 5 4 4 8 8 , fax: + 1 2 1 2 4 7 5 6 9 4 7 , e -m a il:

1992 W aves of a Distant Shore (μικρού μήκους / short film)
1993 Buddha's Garden (μικρού μήκους / short film)
1995 The Wooden Clogs (μικρού μήκους / short film )
2 00 0 M iss Wonton

MISS WONTON

MISS WONTON

Η Α Να, μια νεαρή Κινέζο, αναζητώντας μια καλύτερη ζωή, κατορθώνει να

Ah Na, a young Chinese woman, flees from her small native village to go to

φύγει από το χωριό της και να πάει στην Αμερική. Έχοντας διαφύγει από την

America, in search of a better life. Having escaped from the persecution of her

καταπίεση της πατρίδας της, η Α Να κυνηγά τη δική της αφελή εκδοχή του α

own land, Ah Na pursues her naive vision of the American dream, all the while

μερικανικού ονείρου, παλεύοντας αδιάκοπα με τα φαντάσματα του κρυφού της

struggling with ghosts from her secret past. She becomes involved with an

παρελθόντος. Ξεκινάει μια σχέση μ’ έναν Αμερικανό, στηρίζοντας πάνω του

Am erican man and puts all her hopes in him, only to see them ultimately

όλες της τις ελπίδες, στο τέλος προδίδεται. Το πολλές φορές οδυνηρό ταξίδι

dashed. Ah Na’s often painful journey through the physical and cultural maze of

της Α Να μέσα από τον πολεοδομικό και πολιτισμικό λαβύρινθο της Νέας Υόρ-

New York brings her to an awakening of personal identity, and the power she

κης θα οδηγήσει τελικά στην αφύπνιση της προσωπικής της ταυτότητας και

has In determining her own future.

της δύναμής της να καθορίσει η ίδια το μέλλον της.
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The Business of Strangers

Πάτρικ Σ τίτν ιρ
Μεγάλωσε στη Νέα Υορκη και σπούδασε στο Πανεπιστήμιο
Κολουμπια Η διπλωματική του μικρού μήκους ταινία Flux
(1996) παίχτηκε σε διάφορα διεθνή φεστιβάλ
Την περίοδο αυτή είναι εταίρος του Εργαστηρίου
Σκηνοθεσίας και Σεναρίου στο Σάντανς. Το Υποθέσεις
ζίνων είναι η πρώτη του μεγάλου μήκους ταινία.

Patrick S tettner
Η« was raised in New York City and studied at Columbia
University His thesis protect, the short film Flux (1996).
played at several film festivals around the world.
He is currently a fellow in the Sundance Screenwnters
and Directors Lab The Business ol Strangers
is Ns feature debut

Σκηνοθεσία / Direction: Patrick Stettner. Φωτογροφίο / Cinematography: Patrick Stettner Μοντάζ /
Editing: keiko Deguchi. Ηχος / Sound: Eugene Gearty Καλλιτεχνική Διεύθυνση / Art Direction: Dina
Goldman Μουσική / Music: Alexander Lasarenko Ηθοποιοί / Cast: Stockard Channmg, Julia Stiles.
Frederick Weller, Mary Testa. Jack Hallet Παραγωγοί / Producers: Susan A Stover, Robert H Nathan
Πορογωγή / Production: i5 Films, 917 Bryant Street, San Francisco CA 94103. USA, τηλ. / tel

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ / FILMOGRAPHY
2001 The Business of Strangers

+ 1 415

703 0163, fax. + 1 415 703 0164, e-mail: i5@i5films.com Παγκόσμια Εκμετάλλευση / World Sales:
Beyond Films, 53-55 Brisbane Street, Surrey Hills, NSW, Australia, τηλ. / te l: + 6 1 2 9281 1266, fax + 6 1 2
9281 9220. 35mm Εγχρωμο / Colour 84'

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΞΕΝΩΝ
Η Τζουλι. 45 ετών και στέλεχος επιχειρήσεων, περνάει μια φριχτή μέρα

THE BUSINESS OF STRANGERS
Forty-something career woman Julie is not having a good day First, she

Πρώτον, υποψιάζεται οτι πρόκειται να απολυθεί Υστερα αναγκάζεται να κάνει

suspects that she is about to be fired, then she has to give a presentation on her

μια παρουσίαση μονή της, γιατί η νεαρή βοηθος της. Πύλα. εχει καθυστερή

own when her technical assistant, young Paula, fails to show up When Paula

σει Οταν επιτελούς η Παλα εμφανίζεται, η Τζουλι την απολύει Πιστεύοντας

does finally arrive Juke fires her Behevtng her own hnng to be imminent. Juke

Οτι επικειιαι και η δίκη της απόλυση, η Τζουλι κανονίζει να συναντηθεί μ εναν

sets up a meeting with a headhunter in hopes ot finding another |Ob, but when

«κυνηγό κεφαλών- για να ψάξει για άλλη δουλειά, τελικά, όμως, το αφεντικό

she meets with her company s CEO she finds out that she’s actually being

της της ανακοινώνει οτι παίρνει προαγωγή Το ίδιο βράδυ, η Τζουλι ουναντα

promoted Later that evening. Juke runs into Paula at the bar ot an airport hotel

τυχαία την Παλα στο μπαρ ενός ξενοδοχείου κοντά στο αεροδρόμιο οπού βρί

where they are both stranded Reaching a tentative truce, the two women start

σκονται κι οι δυο αποκλεισμένες Κάνοντας ανακωχή οι δυο τους αρχίζουν να

sharing dnnks and intimacies When Nick Hams. Julie s headhunter shows up

πίνουν και να τα λενε. ωσπου εμφανίζεται ο Νικ Χάρις, ο «κυνηγός κεφαλών»

a! the bar. Paula also claims to know turn, and things quickly start to spiral out

της Τζουλι Η Παλα ισχυρίζεται οτι κι εκείνη τον ξερει. και πολύ σύντομα τα

of control

πράγματα βγαίνουν έκτος ελεγχου
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The Chateau

Τζέοι Π έρας
Γεννημένος στη Βοστόνη, το 1969, σπούδασε
κινηματογράφο στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, αλλά
δεν αποφοίπισε. Έ χ ε ι γυρίσει τέσ σ ερ ις μικρού μήκους
ταινίες και πολλά βιντεοκλίπ. Η πρώπι του μεγάλου μήκους
ταινία,

Πρώτη αγάπη, τελευταίο φιλί,

προβλήθηκε

στους Νέους Ορίζοντες το 1998.

Jesse Peretz
Born in Boston, in 1969, he studied film at New York
University but didn't graduate. He has made four short film s
and many m usic videos. H is first feature,

Last Rites w as

First Love,

screened in New Horizons in 1998.

Σκηνοθεσία / Direction: Jesse Peretz. Φωτογραφία / Cinematography: Tom Richmond. Μοντάζ / Editing:
James Lyons, Steve Hamilton. Ήχος / Sound: Steve Bron. Καλλιτεχνική Διεύθυνση / Art Direction:
Christian Marti. Μουσική / Music: Nathan larson, Patrick Bartosch. Ηθοποιοί / Cast: Paul Rudd, Sylvie

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ / FILMOGRAPHY
1989 Urine Trouble (μικρού μήκους / short film)
i5 9 0 Radio Dreamers (μικρού μήκους / short film)
1991 Toast (μικρού μήκους / short film)
>192 Six Hours from Cleveland (μικρού μήκους / short film)
1997 First Love, Last Rites

Testud, Romany Malco, Didier Flamand, Philippe Nahon. Παραγωγοί / Producers: Robin O’Hara, Scott
Macaulay. Παραγωγή / Production: Forensic Films & Greene Street Films & Crossroads Films. Παγκόσμια

Εκμετάλλευση / World Sales: Fortissim o Film Sales, C ruquiusweg 4 0 , 1 0 1 9 AT A m sterdam , The
Netherlands, τηλ. / tel.: + 3 1 20 6 27 321 5 , fax: + 3 1 20 6 2 6 1155, e-mail: info@ fortissim o.nl 35m m

Εγχρωμο / Colour 90'

2001 The Chateau

ΠΥΡΓΟΣ

THE CHATEAU

Ο πύργος έχει ως κεντρικούς ήρωες δυο αδέλφια, τον αθώο και ενθουσιώδη

An improvised comedy shot with only a story outline, The Chateau centers on

Γκρέιαμ και τον κυνικό, μαύρο, υιοθετημένο αδελφό του Αλαν που, όμως,

two brothers, the naive and enthusiastic Graham and his cynical black adopted

προτιμάει να τον φωνάζουν Ρ εξ. Τα αδέλφια δεν έχουν καμία επαφή, μέχρι

brother Alan, who prefers to be called Rex. The brothers were estranged, until

που κληρονομούν, από έναν θείο που δεν ήξεραν ότι υπήρχε, έναν πύργο στη

they inherited a chateau in southern France from an uncle they didn't even know

Νότια Γαλλία. Στο ταξίδι τους με τρένο από το Παρίσι προς τον πύργο, οι δια

they had. Traveling down by train from Paris, the differences between them are

φορές τους είναι ήδη εμφανείς, με τον τσαπατσούλη και ανοργάνωτο Γκρέιαμ

already apparent, with sloppy, disorganized Graham gushing about all things

να εκθειάζει οτιδήποτε το ευρωπαϊκό, ενώ ο Ρ εξ παραμένει κολλημένος στο

European, while Rex stays glued to his cell phone, monitoring his business back

κινητό του, επιβλέποντας τις δουλειές του στο Λος Α ντζελες. Τα αδέλφια

in L A. The two brothers arrive at a vast, run-down estate, where communication

φτάνουν σ’ έναν τεράστιο, παραμελημένο πύργο, και αμέσως παρουσιάζονται

problems immediately arise with the oddball live-in servants...

τα πρώτα προβλήματα στην επικοινωνία τους με το εκκεντρικό υπηρετικό
προσωπικό...
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In the Bedroom

Τοντ Φ ιλ ν τ
Γεννήθηκε στην Καλιφόρνια, το 1964 Τα τελευταία δέκα
χρόνια, εργάζεται ως ηθοποιός και σκηνοθέτης
Οι δυο μικρού μήκους ταινίες του When I Was a Boy
και Met σημείωσαν μεγάλη επιτυχία στο Φεστιβάλ
του Σάντανς Το Μέσο στην κρεβατοκάμαρα είναι
η πρώτη του μεγάλου μήκους ταινία

Todd Field
He was bom in California, in 1964 He has spent the last ten
years working as an actor and filmmaker His two shorts.
When I Was a Boy and Me», both met with tremendous
success at the Sundance Film Festival In the Bedroom
Is Ins first feature film

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ / FILMOGRAPHY
1993 When I Was a Boy (μικρού μήκους / short film)
1995 Alex (μυφου μήκους / short film)
2001 In the Bedroom

Σκηνοθεσία / Direction: Todd Field Σενάριο / Screenplay: Robert Festmger, Todd Field, βασ στο διήγημα
του / based on the short story by André Dubus Φωτογραφία / Cinematography: Antonio Calvache Μον
τάζ / Editing: Frank Reynolds Ηχος / Sound: Chris Jenkins. Will Riley. Edward Tise Καλλιτεχνική Διεύ
θυνση / Art Direction: Shannon Heart Μουσική / Music: Thomas Newman Ηθοποιοί / Cast: Tom
Wilkinson. Sissy Spacek. Nick Stahl. Marisa Tomei. Deborah Detecktor, Veronica Cartwnght. Παραγωγοί /
Producers: Graham Leader, Ross Katz. Todd Field Παραγωγή / Production: Good Machine Παγκόσμια
Εκμετάλλευση / World Sales: Good Machine. 417 Canal Street. 4th Floor. New York. NY 10013, USA. τηλ. /
tel.: + 1 212 343 9230, fax: +1 212 343 7412, e-mail: ascartascim@goodmachine com 35mm Εγχρωμο /
Colour 136'

ΜΕΣΑ ΣΤΗ Ν ΚΡΕΒΑΤΟΚΑΜ ΑΡΑ

IN THE BEDROOM

Η ιστορία εκτυλίσσεται στην ειδυλλιακή πολιτεία του Μ έιν. όπου ο Φρανκ

The story opens in idyllic Maine, where Frank Fowler is lobstermg before

Φοουλερ περνά το καλοκαίρι ψαρεύοντας αστακούς Το φθινόπωρό, θα ξεκι

heading to college in the tall to study architecture A happy well-rounded youth

νήσει σπουδές αρχιτεκτονικής Χαρούμενο παιδί με συγκροτημένη προσωπι

he is involved with Natalie a woman ten years Ns senior Frank and Natalie's

κότητα. ο Φρανκ βγαίνει με τη Ναταλι. κατά δέκα χρονιά μεγαλύτερη του Η

relabonship is almost impossibly tender, and even Frank s parents, an upper-

σχέση τους είναι εξαιρετικό τρυφερή, κι ακόμα και οι γονείς του Φρανκ ενα

middle class couple, are unconcerned about then son's decisions confident

μεγαλοαστικό ζευγάρι, δεν ανησυχούν ξερουν οτι. μακροπρόθεσμα ο γιος

that he'll make the right ones in the long run However their hves change

τους θα πάρει τις σωστές αποψαοεις Οστοσο. η ζωή τους θ αλλαξει φριχτά

horntically when Frank is murdered in a home invasion and when his luAer

όταν ο Φρανκ θα δολοφονηθεί μεοα στο σπιπ του απο εναν εισβολέα, κι όταν

Natalie s estranged husband, skirts around the mdKiai process and is released

ο δολοψονος του. ο εν διαστοοει σύζυγος της Ναταλι. καταφέρει με διάφορες

onbad .

δικολαβιες να αψεθει ελεύθερος με εγγύηση
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L IE .

Μ άικλ Κουεστα
Πολυβραβευμένος σκηνοθέτης διαφημιστικών σττοτ,
έχ ει εργαστεί για σχεδόν ό λ ες τις μ εγάλες διαφημιστικές
ετα ιρείες των ηπα και της Ευρώπης. Απόφοιτος της Σχολής
Εικαστικών Τεχνών, όπου σπούδασε φωτογραφία και
λογοτεχνία, εργάστηκε ως φωτογράφος και μετά πέρασε
στον κινηματογράφο. To

LI.E. είναι η πρώτη του

μεγάλου

μήκους ταινία.

Michael Cuesta
An award-winning com m ercial director, he has worked for
almost every major advertising agency in the u.S. and Europe.

Σκηνοθεσία / Direction: Michael Cuesta. Σενάριο / Screenplay: Stephen M. Ryder. Φωτογραφία / Cine

A graduate of the School of Visual Arts, where he studied

matography: Romeo Tirone. Μοντάζ / Editing: Eric Carlson, Kane Platt. Ήχος / Sound: Marshall Gupp.

photography and literature, he went on to a career a s a still

Καλλιτεχνική Διεύθυνση / Art Direction: Elise Bennett. Κοστούμια / Costumes: Daniel Glicker. Μουσική /

photographer before moving into film , l i .e m arks his feature
film directorial debut.

Music: Mark Wike, Pierre Foldes. Ηθοποιοί / Cast: Brian Cox, Paul Franklin Dano, Billy Kay, Bruce Altman,
James Costa, Tony Donnelly, W alter masterson. Παραγωγοί / Producers: René Bastian, Linda Moran,
Michael Cuesta.. Παραγωγή / Production: Alter Ego & Belladonna. Παγκόσμια Εκμετάλλευση / World

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ / FILMOGRAPHY
2001 L.I.E .

Sales: Belladonna Productions, 4 50 W. 15th Street, Suite 602, New York,

NY

10013,

U SA, τ η λ .

/ tel.: + 1

212 807 0108, fax: + 1 212 989 5505, e-mail: moranir@ aol.com 35m m Έγχρωμο / Colour 97'

u .t.

L.I.E.

To LI.E. μάς πηγαίνει σ’ ένα μέρος με ωραία σπίτια και δεντροστοιχίες κατά

L IE . takes us to a place where the American Dream thrives In nice homes on

μήκος των δρόμων, όπου το αμερικανικό όνειρο μοιάζει πραγματικότητα. Το

tree-lined streets. The Long Island Expressway is the paved conduit that leads

Long Island Expressway είναι ο δρόμος που οδηγεί στα απαστράπτοντα αυτά

to the squeaky clean suburbs of New York, against which the film is set. Fifteen-

προάστια της Νέας Υόρκης όπου εκτυλίσσεται η ταινία. 0 δεκαπεντάχρονος

year-old Howie, whose mother has just died, must navigate his adolescence

Χάουι, του οποίου η μητέρα έχει μόλις πεθάνει, διαπλέει την εφηβεία του χω

virtually unsupervised. His father, a corrupt building contractor, can barely keep

ρίς σχεδόν καμιά καθοδήγηση ή επίβλεψη. Ο πατέρας του, διεφθαρμένος ερ 

tabs on his young girlfriend, let alone Howie. The only adult giving Howie any

γολάβος, μόλις που καταφέρνει να παρακολουθεί τη νεαρή του φιλενάδα, πό-

attention at all is Big John, a local man w ho is a respected pillar of the

οο μάλλον το γιο του. 0 μοναδικός ενήλικας που ασχολείται, έστω και στοιχει

community. But we soon discover that Big John has secrets of his own.

ωδώς, με τον Χάουι, είναι ο Μπιγκ Τζον, ένα καθ’ όλα ευυπόληπτο μέλος τής
μικρής κοινότητας. Ωστόσο, σύντομα ανακαλύπτουμε ότι και ο Μπιγκ Τζον έχει
τα μυστικά του.
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Acts of Worship

Ρόουζμαρι Ρ ο ν τρ ίγ κ ιζ
Παρακολούθησε το Ενταηκό Πρόγραμμα Σκηνοθεσίας
t o u Πανεπιστήμιου της Νέας Υύρκης και έχει εργαστεί
στο μοντάζ και το casting πολλών ταινιών, μεταξύ
των οποίων και του Salaam Bombay της Μίρα Ναίρ.
Εχει σκηνοθετήσει δυο μικρού μήκους ταινίες,
καθώς και βιντεοκλίπ. Το Πράξεις λατρείας θεωρήθηκε
το πιο καλογραμμένο δραματικό σενύριο στο Φεστιβάλ
του Μπρούκλιν

Rosemary Rodriguez
She attended n y u ' s Intensive Filmmaking Program and has
worked as an editor and associate casting director on several
films, including Mira Nair's Salaam Bombay She has directed
two shod films, as well as music videos Acts ol Worship
was named the best written dramatic screenplay
at the Brooklyn Film Festival

Σκηνοθεσία / Direction: Rosemary Rodriguez Σενάριο / Screenplay: Rosemary Rodnguez Φωτογραφία /
Cinematography: Luke Geissbuhler. Μοντάζ / Editing: Elizabeth Downer Ηχος / Sound: Doug Roberts
Καλλιτεχνική Διεύθυνση / Art Direction: Johnny Hardesty Μουσική / Music: Jim Coleman Ηθοποιοί /
Cast: Ana Reeder. Michael Hyatt, Christopher Kadish, Nestor Rodriguez. Kelly Cole Ποραγωγοί /
Producers: Nadia Leonelli, Fredrik Sundwall. Rosemary Rodriguez Παραγωγή / Production: Manifesto
Films. Παγκόσμια Εκμετάλλευση / World Sales: Manifesto Films. 73 Spnng Street. Suite 408, New York, NY

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ / FILMOGRAPHY
Flunn (μικρού μήκους / short film)
The Fix (μικρού μήκους / shod film)
2000 Acts ot Worship

10012, USA, τηλ. / tel.: +1 212 966 7686, fax: +1 212 966 4512, e-mail manifestofilms@hotmail com
35mm Εγχρωμο / Colour 94'

ΠΡΑΞΕΙΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ
0 εθιομος στα ναρκωτικά, κατα την άποψη της Ροντριγκεζ. είναι ενα θέμα που

ACTS OF W O R S H IP
Addiction is surrounded by hypocrisy and denial, according to Rodnguez The

περιβάλλεται απο υποκρισία και Ορνηαη Ο μύθος ότι Οφείλεται σε έλλειψη

myth that addiction is lust lack ot willpower only serves to maintain the

θέλησης, απλώς διαιωνιζει το πρόβλημα, μια που τα θύματα βασανίζονται απο

phenomenon victims are burdened by shame, gull and sett-hatred In her f*n ,

ντροπή και ενοχες. και καταλήγουν να μισούν τον εαυτό τους Η ταινία δείχνει

Rodnguez shows that a drug addict, someone who is a failure m the opinion of

οττ ένας ναρκομανής που η κοινωνία τον θεωρεί αποτυχημένο, δεν διαφέρει

society, is not really much different from someone who is successful and leads

και πολύ απο κάποιον επιτυχημένο που ζει μια »φυσιολογική ζωη». Η Αλιξ ζει

a »normal·· Me AJn lives on the street and is a heroin addict Digna is a talented

στο δρομο και είναι ηρωινομανης Η Ντιγκνα είναι μια ταλαντούχα φωτογρά

photographer who is about to break through She has a house and a good

φος στο κατώφλι της αναγνώρισης και με μια καλή προσωπική ζωη Η Ντιγκνα

relationship The place where she finds the inspiration tor her work is the same

αναζηιει τα θέματα ιης στην ίδια περιοχή οπού η Αλιξ αγοράζει τη δόση της

one where Akx gets her drugs However (Afferent the two women may seem

Οσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν, όταν οι δυο αυτές γυναίκες γνωριστούν, θ

when they meet they turn out to be the two sides ot the same com

αποδειχθει πως είναι οι δυο πλευρές του ίδιου νομίσματος
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Stiller Sturm

Τομάς Τόμσον
Γεννήθηκε στην Πολωνία, το 1973, και το 1981 πήγε στη
Γερμανία. Σπούδασε κινηματογράφο <πην Εθνική Ακαδημία
Κινηματογράφου και Τηλεόρασης του Λοτζ, και στη συνέχεια
εργάστηκε ως μοντέρ για το Canal+ στη Βαρσοβία.
Από το 1997 εργάζεται ως σκηνοθέτης και παραγωγός
σπ) Γερμανία. Η πρωταγωνίστρια της ταινίας του

Σιωπηλή καταιγίδα

έλα βε το βραβείο Max Ophuls 2001

καλύτερης νέας ηθοποιού.

Tomosz Thomson

Σκηνοθεσία / Direction: Tom asz Thomson. Σενάριο / Screenplay: Tom asz Thomson. Φωτογραφία /

He w as bom in Poland, in 1973, and in 1981 he moved
to Germany. He studied film at the National Film and

Cinematography: Oliver Soravia. Μοντάζ / Editing: Christian Cloos. Ηχος / Sound: Monika Allegretti.

Television Academ y in Lodz, and went on to work a s a film

Σκηνικά / Sets: Guido Holz. Κοστούμια / Costumes: Elly Schelte. Ηθοποιοί / Cast: Jana Thies, Brigitte

editor for Canal + in W arsaw . Since 1997 he has been
working as a director and producer in Germ any.
The leading actress of his film

Silent Storm

won

the Max Ophuls Award 2001 for best newcom er actress.

Hobmeier, Marcus Born, Christoph Bach, Doreen Dietel, Maik Solbach. Παραγωγός / Producer: Björn
Klimek. Παραγωγή / Production: Screenworks Cologne GmbH; ZDF. Παγκόσμιο Εκμετάλλευση / World

Sales: Screenworks Cologne GmbH, Hildeboldplatz 15-17, D -50672 Cologne, Germany, τ η λ ./te l.: 49 221
579 680, fax: + 4 9 221 579 820, e-mail: infokoeln@screen-works.de S16m m Εγχρωμο / Colour 93'

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ / FILMOGRAPHY
2001 Stiller Sturm

ΣΙΩΠΗΛΗ ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ

SILENT STORM

Η Αννα είναι μια κοπέλα που ζει σε μια μεγάλη πόλη, χτισμένη στις όχθες

Anna is a young woman who lives in a large city on a river. She has her own

ενός ποταμού. Το διαμέρισμά της βρίσκεται πίσω απ’ τον ζωολογικό κήπο, και

apartment behind the zoo. Day and night she hears the cries of the captured

κάθε νύχτα ακούει τις κραυγές των αιχμάλωτων ζώων. Η Αννα νιώθει μοναξιά,

animals. In her heart she is lonely, but not alone. There is her best friend, Nora,

αλλά δεν είναι μόνη. Υπάρχει η Νόρα, η καλύτερή της φίλη, που προσπαθεί να

who tries to pull Anne out of her lethargy, to get her to join in her own wild life.

τη βγάλει από το λήθαργο και να τη συμπαρασύρει στη δική της ξέφρενη ζωή.

There is Stefanie, who works with Anne at a bar, and Andrea, the bar owner.

Υπάρχει η Στέφανι, συνάδελφος της Αννας στο μπαρ όπου εργάζεται, και η

There is also Anne’s neighbor, an old, lonely woman, who only lives for her two

Άντρεα, ιδιοκτήτρια του μπαρ. Τέλος υπάρχει η γειτόνισσα της Αννας, μια

cats. In her life, Anne is searching for love, warmth and security. This summer,

μοναχική γριά που ζει μόνο για τις δύο της γάτες. Η Αννα ψάχνει γι’ αγάπη,

the sun shines mercilessly, life stagnates, and the city’s pulse slows down.

ζεστασιά και ασφάλεια. Το καλοκαίρι αυτό, ο ήλιος είναι αμείλικτος, η ζωή

Four men will cross Anne’s path, leaving their tracks on her life, on her soul.

βαλτώνει, κι ο σφυγμός της πόλης πέφτει. Τέσσερις άντρες θα βρεθούν στο
δρόμο της Αννας, και θ' αφήσουν τα ίχνη τους στη ζωή και την ψυχή της.
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Ich werde dich auf Händen tragen

Ίαν Ν τίλδι
Γεννήθηκε στο EpfJaiv της Σκοτίας. το 1971.
Απύ το 1992 £ως το 1997 σπούδασε χημείο
και φαρμακευτική στο ΜΟρμπουργκ και στο Μάιντς
Απο το 1997. φοίτα στην Ακαδημία Κινηματογράφου
Baden· Württemberg του Λουντβιχομπουργκ

lain Dilthey
He was bom in Irvine, Scotland, in 1971. Between 1992
and 1997 he studied chemistry and pharmaceutics
in Marburg and Mainz Since 1997. he has been a student
at the Baden-Württemberg Film Academy in Ludwigsburg

Σκηνοθεσία / Direction: lain Dilthey Σενάριο / Screenplay: lain Dilthey. Silke Parzich Φωτογραφία /
Cinematography: Sibylle Grunze Μοντάζ / Editing: Barbara Hoffmann. Dirk Stoppe

Ηχος / Sound:

Alexander Buck. Markus Reisinger Μουσική / Music: Stefan Schulzki Ηθοποιοί / Cast: Eva LObau. Dirk
ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ / FILMOGRAPHY
1995 Es war einmal ein Kind (μικρού μήκους / short film)
1996 Gegen die Sülle (μικρού μήκους / short film)
1997 Langsame Flucht (μικρού μήκους / short film)
1996 Bergpredigt (μικρού μήκους / short film)
Joseph '98 (μικρού μήκους / short film)

Waanders. Sigrid Skoetz, Manfred Kranich, David Steffen, Maximilian Hummler Παραγωγός / Producer:
Silke Parzich Πορογωγή / Production: Filmakademie Baden-Württemberg Παγκόσμια Εκμετάλλευσή /
World Sales: Filmakademie Baden-Württemberg, Mathildenstrasse 20. D-71638 Ludwigsburg. Germany.
τηλ./tel.: + 4 9 7141 969 231, fax: + 4 9 7141 969 298 35mm Εγχρωμο / Colour 62'

1999 Partisanen' (μικρού μήκους / short film)
Sommer aut Hortachen (μικρού μήκους / short film)

2000 Ich werde dich auf Händen tragen

ΘΑ Σ ' ΕΧΩ ΣΤΑ Π Ο Υ Π Ο Υ Λ Α
Η Ραμονα, που δεν εχει κλείσ ει ακόμα τα 18. φ εύγει από τη Βιέννη και

I'LL W A IT ON YOU HAN D AND FOOT
Ramona, not quite 18. leaves Vienna for a German provincial town to be

πηγαίνει σε μια μικρή επαρχιακή πόλη της Γερμανίας, για να ξανασμίξει με

reunited with Toni, the love of her We and her baby's father The gwl puts a> her

τον Τόνι. τον έρωτα της ζωής της και πατέρα του μωρού της Η Ραμονα

faith in Tom's promises, made on a whim, to marry her Immedatety after her

πιστεύει ολόψυχα την υπόσχεση που της εδωοε ο Τόνι. απο ενα καπρίτσιο, οτι

arrival, however, she is forced to realize Tom is no longer interested m her SOI

θα την παντρευτεί Ωστοσο. αμέσως μόλις ψτανει. η Ραμονα αναγκοζεται να

Ramona tries to make her dream of a family come true

συνειδητοποιήσει ότι ο Τόνι δεν ενδιοψερεται πια για κείνη Παρ όλα αυτα. η
Ραμονα θα προσπαθήσει να κάνει πραγματικότητα το όνειρο της οικογένειας
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Drei Sterne

Σάντρα Νέτελμπεκ
Γεννήθηκε στο Αμβούργο, το 1966. Σπούδασε
κινηματογράφο στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο
του Σαν Φρανσίσκο, και η ταινία της

A Certain Grace

κέρδισε

το βραβείο καλύτερης μικρού μήκους ταινίας στο Φεστιβάλ
του Σαν Φρανσίσκο. Η δεύτερη τηλεταινία της,

Mammamia,

κέρδισε το βραβείο Max Ophuls καλύτερης ταινίας
και καλύτερου σεναρίου.

Samdra Nettelbeck
She w as born in Hamburg, in 1966. She studied film
at San Francisco State University, her short film

A Certain Grace winning the

Best Short Film Award

at the San Francisco iff . Her second t v film,

Mammamia,

won the Max Ophuls Award for Best Film and Best Script.

Σκηνοθεσία / Direction: Sandra Nettelbeck. Σενάριο / Screenplay: Sandra Nettelbeck. Φωτογραφία /
Cinematography: Michael Bertl. Μοντάζ / Editing: Mona Bräuer. Μουσική / Music: Manfred Eicher. Ηθο
ποιοί / Cast: Martina Gedeck, Maxime Foerste, Sybille Canónica, Katja Studt, August Zirner. Παραγωγοί /
Producers: Karl Baumgartner, Christoph Friedei. Παραγωγή / Production: Pandora Film Productions,
Ebertplatz 21, 50668 Cologne, Germany, τηλ. / tel.: + 4 9 221 973 320, fax: + 4 9 221 9 73 329. Παγκόσμιο

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ / FILMOGRAPHY

Εκμετάλλευση / World Sales: Bavaria Film International, Bavariafilmplatz

2000 Drei Sterne

Germany, τηλ. / tel.: + 4 9 89 6499 2686, fax: + 4 9 89 649 9 3720. 35m m Έγχρωμο / Colour 107'

ΜΑΡΘΑ

8,

D -82031 Geiselgasteig,

MOSTLY M ARTHA

Η Μάρθα εργάζεται ως σεφ σ’ ένα γκουρμέ εστιατόριο του Αμβούργου όπου,

Martha is the chef at a small gourmet restaurant in Hamburg who, in her own

με τον ψυχαναγκαστικό αλλά και χαριτωμένο της τρόπο, μεταμορφώνει κάθε

obsessive but charming way, creates mini-m asterpieces in every dish. She

πιάτο σ’ ένα μικρό αριστούργημα. Η δ ο υλ ειά της είν α ι η ζωή τη ς, κι ο

devotes every waking hour to her w ork, and her shyness keeps her from

ντροπαλός της χαρακτήρας δεν ευνο εί παρεκκλίσεις από την καθημερινή

breaking out of her monotonous routine or meeting new people. When her sister

ρουτίνα ή νέες γνωριμίες. Όταν η αδελφή της σκοτώνεται σε δυστύχημα, η

dies in an accident, she is compelled to adopt Lina, her eight-year-old niece.

Μάρθα νιώθει πως πρέπει να υιοθετήσει τη Λίνα, την οκτάχρονη ανιψιό της. Η

Martha’s life changes in an instant: not only is she faced with adjusting to her

ζωή της Μάρθας αλλάζει τότε δραματικά, μια που, εκτός από την προσαρμογή

new parental role, but she must also find inspired ways to deal with Lina's grief

της στον καινούργιο της ρόλο του γονιού, πρέπει να βρει εμπνευσμένους

over the loss of her mother. Surprisingly, help comes from Mario, Martha's

τρόπους να παρηγορήσει τη Λίνα. Ως από μηχανής θε ό ς εμφανίζεται στο

Italian sous-chef who begins to visit Martha and Lina, doing all he can to cheer

πλευρό της ο Μάριο, ο ιταλός βοηθός της στο εστιατόριο, που αρχίζει να

them up with jokes and elaborate meals. But, just as life seems to be getting

επισκέπτεται τακτικά τη Μάρθα και τη Λίνα, διασκεδάζοντάς τες με αστεία και

back to normal, Lina's father-long since presumed missing-arrives, announcing

λουκούλλεια γεύματα. Ομως, εκεί που η ζωή τους μοιάζει να έχει μπει σ’ ένα

that he wants to take her back to Italy with him...

ρυθμό, καταπλέει ο πατέρας της Λίνας -α π ό καιρό ε ξα φ α ν ισ μ έν ο ς- και
ανακοινώνει πως θέλει να πάρει τη Λίνα μαζί του στην Ιταλία...
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Mein langsames Leben

Α ν τζιλ α Σ α ν ιλ ικ
Γεννημένη ίο 1962. σπούδασε υποκριτική στην Ανώτερη
Σχολή Μουσικής και Δραματικής Τέχνης της
Φρανκφούρτης Απΰ το 1984 έως το 1991 εργάστηκε
στο Schauspielhaus της Κολόνιας, στο Thalia Theater
του Αμβούργου, στο Schaubuhne του Βερολίνου
και στο Schauspielhaus του Μπΰχουμ Το 1990 συνέχισε
πς σπουδές της στην Ακαδημία Κινηματογράφου
και Τηλεόρασης του Βερολίνου (DfFB), απ' όπου
αποφοίτησε το 1995 Το 1996 έλαβε το βραβείο
των γερμανων κριτικών

Σκηνοθεσία / Direction: Angela Schanelec Σενάριο / Screenplay: Angela Schanelec Φωτογροφίο /

Angela Schanelec

Cinematography: Reinhold Vorschneider Μοντάζ / Editing: Angela Schanelec. Bettina Böhler Ηχος /

Bom m 1962. she studied acting at the Hochschule
tur Musik und darstellende Kunst in Frankfurt From 1984
to 1991 she appeared at the Schauspielhaus in Cologne,
the Thalia Theater in Hamburg, the Schaubuhne at Berlin
and the Schauspielhaus in Bochum In 1990 she enrolled
m Berlin s DFFB, from where she graduated
m 1995 In 1996 she received the German Cntics Award

Sound: Heino Herrenbruck. Jochen Hergersberg. Andreas Ruft Σκηνικά / Sets: David Hoffmann Κοστού
μια / Costumes: Anette Guther. Ηθοποιοί / Cast: Ursina Lardi. Andreas Patton. Anne Tismer. Wolfgang
Michael, Sophie Aigner, Clara Enge Παραγωγοί / Producers: Flonan Koemer von Gustorf, Michael Weber
Παραγωγή / Production: Schramm Film Πογκάσμιο Εκμετάλλευση / World Sales: Schramm Film,
Bulowstr 90, 10783 Berlin, Germany, τηλ / tel

+ 4 9 30 261 5140. fax: + 4 9 30 261 5139. e-mail

schrammfilm@snafu.de 35mm Εγχρωμο / Colour 85’
9IAMOrPA9IA / FILMOGRAPHY
1993 Ich bin der Sommer über in Berlin gebleiben
1995 Das Gluck meiner Schwester
1997-1998 Platze in Städten
2000-2001 Mein langsames Leben

ΤΟ ΚΑ ΛΟ Κ Α ΙΡΙ ΠΟ Υ ΠΕΡΝΑ

PASSING SUM M ER

Στην αρχή της ταινίας, η Σοφι ανακοινώνει στη Βαλερι ότι θα λειψει για εξι

At the very start of the film, Sophie tells Valene that she s leaving tor Rome

(■γνες στη Ρώμη, οπού βρήκε μια δουλειά Υστερα εξαφανίζεται, και δεν την

where she will be working for su months Then she disappears and we don t

ξαναβλέπουμε παρα μονο στο τέλος της ταινίας θα μπορούσαμε, λοιπΰν. να

see her again until the end of the Mm So you could say that the him is about

πούμε οτι το θέμα της ταινίας είναι το τι εγινε οσο η Σοφι ελειπε στη Ρώμη η

what happened to while Sophie was in Rome Valene w * tai m love. Mane and

Βαλερι θα ερωτευτεί, η Μαρι κι ο Αλεξαντερ θα πάνε διακοπές, η Μαρία θα

Alexander will go on holiday. Mana will get mamed. Valene s father wid die

παντρευτεί, ο πατέρας της Βαλερι θα πεθύνει. η Μαρι θα ξαναμεινει έγκυος

Mane w il become pregnant again Thomas w il go to Pans, and so on Some of

ο Τομα θα πάει στο Παρίσι κ λπ κ λπ καποια απ' αυτα τα γεγονότα θα τα

these events we only hear about in a conversation, while of others we only see

μάθουμε απλώς απο συζητήσεις, ενω αλλα θα τα δούμε αποσπασματικό

short excerpts There is always something outside the frame something we

Υπάρχει παντα κάτι πιο πέρα απο το πλάνο κάτι που δεν μπορούμε να δούμε

cannot see something we can only sense m a reflection or a sound, or maybe

κάτι που μπορούμε μοναχα να ντωσουμε σε μια σντανακλοση η ο έναν ηχο η

even a hne of dialog or a tew bars of music whose source is unknown to us

οε μιαν αιοκα η σε μερικές μουσικές φράσεις των οποίων την πηγη αγνοούμε

But miraculously, ak these fragments finally come together forming the real

Σαν απο θαύμα, όμως Ολα αυτα τα κομμάτια τελικά ενώνονται, για να

world that surrounds the Mm s heroes

σχηματίσουν τον πραγματικό κοσμο που περιβάλλει τους ηρωες της ταινίας

109

ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ Νέος γερμανικός κινηματογράφος
ΓΕΡΜΑΝΙΑ / Germany 2001

In den Tag hinein

Μαρία Σπετ
Γεννήθηκε οτη Γερμανία, το 1967. Σπούδασε υποκριτική
με

τη Γιανίνα Σάρεκ, και από το 1991 εργάζεται ως βοηθός

μοντέρ και βοηθός σκηνοθέτης σ ε κινηματογραφικές
και τηλεοπτικές παραγω γές. Από το 1996 σπουδάζει

στην Ακαδημία Κινηματογράφου και Τηλεόρασης Konrad Wolf
του Πότσνταμ. Η ταινία της Οι μέρες ανάμεσα κέρδισε
το βραβείο vpro Tiger στο Φεστιβάλ του Ρότερνταμ.

M aria Speth
She w as born in Germany, in 1967. She attended acting
c la sses with Janina Szarek, and since 1991 she has been
working as an assistant editor and director on film s and
television programs. She has been a student at the Konrad
Wolf Academ y of Film and Televsion in Potsdam since 1996.

The Days Between won the vpro Tiger Award

at the

Rotterdam IFF 2001.

Σκηνοθεσία / Direction: Maria Speth. Σενάριο / Screenplay: Maria Speth. Φωτογραφία / Cinemato
graphy: Reinhold Vorschneider. Μοντάζ / Editing: Dietmar Kraus. Ηχος / Sound: Johannes Grehl. Σκηνι
κά /Sets: Heike Wolf. Κοστούμια / Costumes: Regina Gappmayr. Ηθοποιοί / Cast: Sabine Timoteo, Hiroki
Mano, Florian Miiller-Mohrungen, Sabina Riedel, Nicole Marischka, Guntram Brattia, Kim Andrzejewski,
Saima Ahmad. Παραγωγός / Producer: Klaus Salge. Παραγωγή / Production: November Film, Fritschestrasse 79, 1 0585 Berlin, Germany, τηλ. / tel.: + 4 9 30 347 0 265 6 , fax: + 4 9 30 3 4 7 0 265 7 , e-mail:

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ / FILMOGRAPHY
2001 In den Tag hinein

novem bertilm @ agdok.de Παγκόσμια Εκμετάλλευση / World Sales: Celluloid Dreams, 2 rue Turgot,
7 5 0 0 9 Paris, France, τηλ. / tel.: + 3 3 1 4 9 7 0 0 37 0 , fax: + 3 3 1 4 9 7 0 037 1 , e-m ail: info@ celluloiddreams.com 35m m Έγχρωμο / Colour 120'

Oi ΜΕΡΕΣ ΑΝΑΜΕΣΑ

THE DAYS BETWEEN

Η Λιν είναι άνθρωπος χαρισματικός και ευθύς. Παρότι δεν έχει στόχους στη

Lynn is a charismatic and direct young woman. Although she completely lacks

ζωή της, η ζωντάνια και η ευχάριστη προσωπικότητά της την κάνουν πολύ δη

any kind of life goal, she manages to attract a lot of admirers with her energetic,

μοφιλή. Η σχέση της με τον φίλο της, Ντάβιντ επιβεβαιώνει την παλιά ρήση ότι

appealing personality. Her relationship with her boyfriend David reflects the old

τα ετερώνυμα έλκονται, μια που ο τρόπος με τον οποίο βλέπει εκείνος τη

adage that opposites attract, as his approach to life is the complete opposite to

ζωή, είναι διαμετρικό αντίθετος προς τον δικό της: ο Ντάβιντ προπονείται για

hers: he is training for the w orld sw im m ing cham pionship and is totally

το παγκόσμιο πρωτάθλημα κολύμβησης κι είναι ολοκληρωτικό αφοσιωμένος

absorbed in his rigorous regime. Despite his affection for her, David is resolved

στο αυστηρό του πρόγραμμα. Παρά τα αισθήματά του για τη Λιν, δεν επιτρέπει

that his relationship with Lynn cannot be allowed to get in the w ay of his

στη σχέση τους να μπει εμπόδιο στην επιτυχία του. Στο σκηνικό αυτό εμφανί

chances. Into this scenario walks Koji, a Japanese student, who speaks little

ζεται ο Κότζι, φοιτητής από την Ιαπωνία, που μιλά ελάχιστα αγγλικά κι ακόμα

English and less German. In spite of their efforts, he and Lynn can exchange

λιγότερα γερμανικό. Μόλο που δεν καταφέρνουν ν' ανταλλάξουν παρά μόνο

only a few words, yet it becomes obvious that the time they spend together is

λίγες λέξεις, οι ώρες που περνούν μαζί η Λιν και ο Κότζι γίνονται όλο και πιο

becoming more and more important to both of them...

πολύτιμες...
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Le souffle

Ν τα μιίν Ο ντούλ
Γεννήθηκε στο A t now ττ>ς Οβερνης το 1968 Από τα 16
του ταξίδευε στην Ευρώπη και στην Ασια Εξεδωσε την
πρώτη του ποιητική συλλογή σε ηλικία 19 ετών, κι ενα χρόνο
αργότερα γύρισε την πρώτη του μικρού μήκους ταινία
Εγραψε την Αναοα μέσα σε 17 μερες. κι είναι η πρώτη του
μεγάλου μήκους ταινία

Damien Odoul
He was born κι Le Puy. Auvergne, κι 1968 From the age of
16 he traveled around Europe and Asia He published his first
poetry colecbon when he was 20, and shot his first short film
a year later Deep BreeM is his first feature film, and he wrote
I n 17 days

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ / FILMOGRAPHY
1988 La douce (μικρού μήκους / short Mm)
1990 A I ouest de Γorient (μωρού μήκους / short Mm)
1999 Etegeia (μικρού μήκους / short Mm)
2000 Sans monde (μωρού μήκους / short Mm)
Le souffle
2001 M ag* (μωρού μήκους / short Mm)

Σκηνοθεσία / Direction: Damien Odoul Σενάριο / Screenplay: Damien Odoul Φωτογραφία / Cinema
tography: Pascale Granel Μοντάζ / Editing: Gwenola Heaulme Ηχος / Sound: Olivier Schwob Σκηνικό I
Sets: Helene Melani Ηθοποιοί / Cast: Pierre-Louis Bonnetblanc. Dominique Chevallier. Maxime Daibrut.
Jean-Claude Lecante. Jean Milord, Stéphane Terpereau Παραγωγός / Producer: Gérard Lacroix
Παραγωγή / Production: Morgane Production, 5 passage Piver, 75011 Pans, France, τηλ. / tel

+33 1

4314 9203, fax: + 3 3 1 4314 8820, e-mail: morgane@morgane-prod fr Παγκόσμια Εκμετάλλευση /
World Sales: MK2. 5 rue Traversiere, 75012 Paris, France, ιηλ / tel + 3 3 1 4467 3055, fax: + 3 3 1 4341
3230, e-mail sales@mk2 com 35mm Ασπρομουρο / B&W 80'

Η Α Ν Α ΣΑ

DEEP BREATH

0 Ντοβιντ είναι ένας μοναχικός κι αποξενωμένος έφηβος ανήσυχος και

David is an alienated teenage boy. bored, restless and t i i of aggressive energy

γεμάτος ενέργεια που δεν ξερει που να τη διοχετεύσει Ζει με το θειο του ο

who fives with tis unde m the French countryside His parents long absent from

ενα αγρόκτημα στη γαλλική επαρχία Το μοναδικό του κοινωνικό περιβάλλον

his life. David s only social environment consists of the rough and vulgar

είναι οι άξεστοι και χυδακχ χωρικοί απο τα γύρω αγροκτήματα Τη μέρα αυτή,

country-toll from the surroundmg farmland On the day. they have ad gathered

έχουν μαζευτεί Ολα στο σπίτι του θειου του Ντοβιντ για να ψήσουν Καθώς το

for a barbecue As the afternoon progresses. David convinces fits uncle to gwe

απόγευμα προχωραει ο Ντοβιντ πείθει το θειο του να τον αψοσει να πιει το

Mm Ms first dnnk and soon becomes quite drunk Drifting away from die party

πρώτο του κρασί Ο μωρός δεν αργεί να μεθύσει και. φεύγοντας απο τη σύνα

David meets up wkh a teenage friend and they wander oft through the country

ξη συνοντβται μ' ενσν συνομήλικο φίλο του Μαζί, τα δυο αγόρια περιπλα

side to engage in their own form of male bonding it is not long before a

νιέτα ι μέσα στα χωροψια ενω άνομεοα τους αρχίζει να αναπτύσσεται ενός

(Afferent and more serious lund of drama begets to emerge

σύνδεσμος συντροφικότητας Οστοοο. τα πραγματα σύντομα θα πάρουν δρομοτωη iporffl
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Brève traversée

Κατρίν Μπρεϊγιά
Μυθιστοριογράφος και σκηνοθέτις. Διατέλεσ ε

Το δέρμα
Η μεταξένια αράχνη (Ζακ Μπαρατιέ),
£ la nave va (Φεντερίκο Φελίνι), Ζανζιβάρη (Κριστίν Πασκάλ)
και Police (Μορίς Πιαλά).
σεναριογράφος ή συν-σεναριογράφος στις ταινίες
(Αιλιάνα Καβύνι),

Catherine Breillat
Novelist, screenwriter and film director, she has written
or co-written the scrip ts fot The Skin (Liliana Cavani),
L'araignée du satin (Jacq u es Baratier), E la nave va
(Federico Fellini), Zanzibar (Christine P a sc a l), and Police

Σκηνοθεσία / Direction: Catherine Breillat. Σενάριο / Screenplay: Catherine Breillat, Φωτογραφία / Cine
matography: Eric Gautier. Μοντάζ / Editing: Pascale Chavance. Ή χος / Sound: Yves Osmu, Frédéric Attal,

(Maurice Pialat).

Sylvain Lasseur. Σκηνικά / Sets: Frédérique Belvaux. Μουσική / Music: Marc Filippi, Patrick Chevalier,

<PIAMOrPA<PIA / FILMOGRAPHY

D'JuIz. Ηθοποιοί / Cast: Sarah Pratt, Gilles Guillain, M arc Filippi, Laetitia Lopez, Christelle Dacosta,

1976 Une vraie jeune fille

Alexandre Le Balidec. Π αραγω γός / P roducer: Jean-P ierre Guerin. Παραγω γή / Production:

1979 Tapage nocturne

Productions, 27 rue Marbeuf, Paris 75008, France, τηλ. / tel.: + 3 3 1 5357 5100, fax: + 3 3 1 5357 5150 &

1987 36 Fillette

a r te.

1991 Sale com me un ange

GMT

Παγκόσμια Εκμετάλλευση / W orld Sales: Roissy Films, 59 avenue Pierre Charron, Paris 75008,

1995 Aux Niçois qui mal y pensent

France, τηλ. / tel.: + 3 3 535 3 505 0 , fax: + 3 3 1 928 9 269 3 , e-mail: contact@ roissyfilm s.com 35m m

1996 Parfait amour!

Έγχρωμο / Colour 84'

1998 Romance
2001 Brève Traversée

ϊ Ύ ΝΤΟΜ Ο

ΠΕΡΑΣΜΑ

Ενα πλοίο φεύγει από το Σεν Μαλό για την Αγγλία. Ο Τομά, γάλλος έφηβος,

BRIEF CROSSING
A ferry leaves Saint Malo for England. Thomas, a French adolescent, meets

γνωρίζεται με την Αλις, τριαντάρα Αγγλίδα. Το θαλασσινό ταξίδι ενθαρρύνει

Alice, an English woman in her thirties. The sea crossing encourages the woman

τη γυναίκα να πιάσει κουβέντα με τον νεαρό, κι ύστερα να τον ξελογιάσει. 0

to strike up a conversation, and then to enter into the game of seduction.

Τομά την αφήνει να τον οδηγήσει. Είναι τρυφερό παιδί και βλέπει την Αλις σαν

Thomas lets himself be guided by her. He’s tender, and sees her as someone

μια γυναίκα μόνη κι εγκαταλειμμένη. Προς το βράδυ, αρχίζει να παίρνει εκ εί

alone and abandoned. In the evening he starts taking the initiative. At first she

νος την πρωτοβουλία. Στην αρχή, εκείνη αποτραβιέται, ύστερα όμως αφήνει

retreats, then she lowers her resistance and gives herself to him. As the ferry

τις αντιστάσεις της να πέσουν, και του δίνεται. Καθώς το πλοίο φτάνει στο

reaches Portsm outh, she prom ises to w ait for him while he picks up his

Πόρτσμουθ, ο Τομά πάει να πάρει τις αποσκευές του κι η Αλις τού λέει πως

luggage. But when the boy looks for her, she has vanished...

θα τον περιμένει. Οταν όμως ο Τομά επιστρέφει, εκείνη έχει εξαφανιστεί...
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Le café de la plage

Mncvouà Γκραφιν
Γεννηθηκε το 1966 Ελαβε πτυχίο Master s φιλοσοφίας
από το Πανεπιστήμιο της Μπολύνιας, κι έχει γράψει ύρθρα
για περιοδικά, καθώς και σενάρια

Benoît G raffin
He was bom in 1966 He earned a Master's degree
m philosophy from the University ot Bologna, and has
written tor magazines and journals,
as well as several screenplays

Σκηνοθεσία / Direction: Benoit Graftin. Σενάριο / Screenplay: André Techiné. Benoit Graffin. βασ σε
ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ / FILMOGRAPHY

έργο του Πολ Μποουλς / based on a work by Paul Bowles Φωτογραφία / Cinematography: Yorick

1998 New Yorker
2001 Le calé de la plage

LeSaux. Μοντάζ / Editing: Camille Cotte Ηχος / Sound: Antoine Ouvner, Emmanuel Croset Μουσική /
Music: Philippe Miller. Ηθοποιοί / Cast: Jacques Nolot. Ouassini Embarek, Leila Belarbi. Dalia Amrani,
Meriem Serbah Παραγωγοί / Producers: Cyriac Auriol. Pauline Duhault. Παραγωγή / Production: Les
Films du Requin, 7 rue Ganneron, París 75018, France, τηλ. / tel : + 3 3 1 4387 0007, fax + 3 3 1 4387
3472, e-mail: films.requin@wanadoo.fr Πογκάσμιο Εκμετάλλευση / World Sales: Celluloid Dreams. 2 rue
Turgot, Paris 75009, France, τηλ / tel.: + 3 3 4970 0370, fax: + 3 3 1 4970 0371, e-mail info@celluloiddreams.com 35mm Εγχρωμο / Colour 85’

ΤΟ ΠΑΡΑ ΛΙΑ Κ Ο ΚΑΦΕ

BEACH CAFÉ

0 Ντρτς. ενός Ομορφος και δυναμικός νέος, γοητεύεται απο εναν ηλικιωμένο

Dnss is a handsome and persistent young man who becomes fascinated by an

κιτριό που γνωρίζει μια μέρα σε μια παραλία εξω από την Ταγγερη 0 Φουαντ.

old man he meets one day when visiting the beaches outside Tangiers Fouad is

με τα ασημένια μαλλια και το αισαλινο βλέμμα, είναι ο τεμπέλης ιδιόκτητης

the silver-hair, steely-eyed, indolent owner ot a rundown decrepit beach cate,

ενΟς παραλιακού καφέ Ο Ντρις είναι πολυτεχνίτης, χρησιμοποιώντας το

perched precariously on a rocky outcrop overlooking a small sandy beach

αυτοκίνητο του για να πουλήσει ψαρια. να κάνει μεταφορές, άλλο και καμία

Dnss is a lack-ot-all-trades using his car to sell fish, move furniture and

Φορά ως ταξί Ο Ντρις προτείνει σιον Φουαντ να μετα ιρ εψ ει το καφέ σε

occasionally as a taxi Dnss suggests to the older man that he should turn Ns

εστιατόριό, και προοφερεται μαλιστα να συνεταιριστεί μαζί του 0 Φουαντ

beach cafe into a restaurant Dnss otters to go into business with Nm b u t»

προχωραει στη μειατροπη μονος του. με αποτέλεσμα ο Ντρις να πληγωθεί και

confused and hud when Fouad bypasses the otter and proceeds with the plan

να θεωρεί τη συμπεριφορά του Φουαντ ανεξήγητη Χρησιμοποιώντας τους

alone Using Ns friends as spies. Dnss tnes to get to the bottom ot Fouad s

Φίλους του ως κατάσκοπους ο Ντρις θα προσπαθήσει να εξιχνιάσει τη γεμάτη

contraftctory personality ,

ανίιθεοεις προσωπικότητα του Φουαντ
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ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ Νέος γαλλικός κινηματογράφος
ΓΑΛΛΙΑ / France 2000

Stand-By

Ρος Στεφανίκ
Ξεκίνησε ως παιδί για ό λ ες τις δ ο υ λειές, και στη συνέχεια
εργάστηκε ως βοηθός σκηνοθέτης ο ε μεγάλου μήκους
ταινίες. Η πρώτη του μικρού μήκους ταινία,

Un tour au bois,
Bisbille,

διαγωνίστηκε σ ε διάφορα φεστιβάλ, ενώ η δεύτερη,

κέρδισε το βραβείο καλύτερης μικρού μήκους ταινίας στο
Φεστιβάλ Καννών.

Roch Stephanik
He started as a runner before working a s an assistan t director
on several feature film s. His first short film ,

Un tour au bois,
Bisbille,

w a s selected for various festivals, while his second,

won the award for Best Short Film at the Cannes Film Festival.

Σκηνοθεσία / Direction: Roch Stephanik. Σενάριο / Screenplay: Roch Stephanik. Φωτογραφία / Cinema
tography: Tetsuo Nagata. Μοντάζ / Editing: Dan Facundo, Roch Stephanik. Ήχος / Sound: Jean-Marcel
Milan, Florent Ravalent, Dominique Douret. Ηθοποιοί / Cast: Dominique Blanc, Roschdy Zem, Patrick
Catalifo, Jean-Luc Bideau, George Corraface, Gamil Ratib, Cecile Brune. Παραγωγή / Production: Roch

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ / FILMOGRAPHY
2000 Stand-By

Stephanik, 14 rue Saint Lazare, Paris 75009, France, τηλ. / tel.: + 3 3 1 4878 1494, fax: + 3 3 1 4280 4630.

Παγκόσμια Εκμετάλλευση / World Sales: Diaphana Distribution, 155 rue de Fbg. Saint Antoine, Paris
75011, France, τηλ. / tel.: + 3 3 1 5346 6666, fax: + 3 3 1 5346 6229. 35m m Έγχρωμο / Colour 121 '

IE ΑΝΑΜΟΝΗ

STAND-BY

Μια γυναίκα εγκαταλείπεται από τον άντρα της λίγα λεπτά προτού επιβιβα

A woman is left by her husband a few minutes before catching the plane that

στούν σ’ ένα αεροπλάνο που θα τους πήγαινε στο Μπουένος Αιρες. Ψυχικά

should be taking them to Buenos Aires. In her injured emotional state, she is

τραυματισμένη, η γυναίκα αδυνατεί να φύγει από το αεροδρόμιο, όπου βρί

unable to leave the airport, where she is stuck without money or resources. As

σκεται αποκλεισμένη χωρίς χρήματα ή άλλους πόρους. Καθώς οι ώρες περ

the hours go by, she begins to organize her survival with the help of a waiter

νούν, η γυναίκα αρχίζει να οργανώνει την επιβίωσή της με τη βοήθεια ενός

until, in the days after, she regains stability by working as a prostitute and

σερβιτόρου. Στις μέρ ες που θα ακολουθήσουν, θ ’ αρχίσει να εργάζεται ως

becoming the airport's only permanent inhabitant. The airport Itself competes

πόρνη και θα γίνει η μοναδική μόνιμη κάτοικος του αεροδρομίου. Το ίδιο το

with the drama and the psychological recovery of the woman for the right to be

αεροδρόμιο ανταγωνίζεται το δράμα και την ψυχολογική ανάκαμψη της γυναί

the film’s undisputed protagonist. Desolate and Inhuman at times, full of life at

κας για το δικαίωμα να θεωρείται ο αδιαμφισβήτητος πρωταγωνιστής της ται

others, it functions not only as a more reliable metaphor for the world beyond it,

νίας. Αλλοτε έρημο κι απάνθρωπο, κι άλλοτε γεμάτο ζωη, δεν είναι απλώς μια

but as company more faithful and stable than a husband.

αξιόπιστη αλληγορία του έξω κόσμου, αλλά και πιο πιστό και σταθερό από ένα
σύζυγο.
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Trouble Every Day

Κ λ φ Ν τιν ί
Γεννημένη στο Παρίσι το 1948, περοοε την παιδική της
ηλικία σε διόφορες χώρες της Αφρικής Το 1971
αποφοίτησε από το ιΟΗεε Σκηνοθέτις με εξαιρετικό
προσωπικό ύφος Το έργο της έχει διακριθει διεθνώς

Claire Denis
She was bom In Paris. In 1948. and spent her childhood
Wing in a number ol Alncan countries She studied
cinematography at idhec and graduated In 1971.
A highly personal Filmmaker with a penchant lor arresting
images, she has commanded intemabonal acclaim

Σκηνοθεσίο / Direction: Claire Denis Σενάριο / Screenplay: Claire Denis, Jean-Pol Fargeau Φωτογραφία /
Cinematography: Agnès Godard Μοντάζ / Editing: Nelly Quettier Ηχος / Sound: Jean-Louis Ughetto
Σκηνικά / Sets: Arnaud de Moleron Ηθοποιοί / Cast: Vincent Gallo. Tricia Vessey. Beatnce Dalle Alex
Descas. Florence Loiret-Caille. Παραγωγοί / Producers: Georges Benayoun. Philippe Liégeois. Jean-

•IAMOTPAOIA / FILMOGRAPHY

Michel Rey Παραγωγή / Production: Rezo Productions, 29 rue du Fbg Poissonnière, 75009 Pans, France,

1989 Chocolat
Man No Run
1990 S en foul la mori
Jacques Rivette, le veilleur
1991 Keep 11lor Yourself
1993 J ai pas sommeil
1994 us Go Home
1998 Nenette el Bora
1999 Beau Travail
7001 Trouble Every Day

τηλ. / tel.: + 3 3 1 4246 4630, fax: + 3 3 1 4246 4082 & Messoud/a Films, 2 rue Turgot. 75009 Pans.
France, τηλ / tel.: + 3 3 1 4453 1170, fax: + 3 3 1 4016 0084 Παγκόσμιό Εκμετάλλευση / World Sales:
Wild Bunch, 17 rue Dumont D'Urville, 75016 Paris, France, τηλ. / tel : + 3 3 1 7176 1000, fax + 3 3 1 7176
1124, e-mail: vmaraval@studiocanal com 35mm Εγχρωμο / Colour 100'

ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ

TROUBLE EVERY DAY

Ο Σέιν και η Τζουν είναι ένα ζευγάρι αμερικανων νεόνυμφων στο Παρίσι

Shane and June are American newlyweds in Pans, but this is no ordinary

Ωστοσο. δεν πρόκειται για εναν συνηθισμένο μήνα του μελιτος 0 Σειν βασα

honeymoon Shane is a man possessed, desperately searching tor his old

νίζεται απο μια έμμονη ιδέα και ψάχνει απελπισμένα να βρει τον παλιό του

colleague Dr Leo Semeneau, with whom he worked on dangerous experiments

συνοδελψο. Δρα Λιο Σεμενο με τον οποίο είχαν κάνει επικίνδυνα πειραματα

into the human libido He and Semeneau bear the terrible living scars of their

με την ανθρώπινη λιμπιντο Και οι δυο επιστήμονες φέρουν ακόμα τα φριχτά

researches, and Shane is tormented by a ravenous hunger that will not be

σημάδια της ερευνάς τους, κι ο Σειν υποψερει απο μια τρομερή πείνα που δε

quieted As Shane searches for Leo, the doctor pursues Core, his wife who has

λεει να κοπάσει Κι ενω ο Σ ε » αναζητεί τον Λιο. ο ίδιος ο γιατρός ψάχνει να

fled the prison ot her bedroom Shane finds her first crouched over the corpse

βρει τη γυναίκα του. την Κορ. η οποία εχει δραπετεύσει από την κρεβατοκάμα

of a young neighbor, splattered with blood Meanwhile, June struggles to

ρα οπού ήταν φυλακισμένη Ο Σειν τη βρίσκει πρώτος σκυμμένη πάνω απο το

understand her husband s dttturbrngly erratic behavior from a handful ot ckjes

πτώμα μα ς νεαρής γειτονοοος μεοα στο αίματα

Nothing makes sense

Στο μεταξύ, η Τζουν αγω

νίζεται να εξηγήσει την αλλόκοτη συμπεριφορά του άντρο της Ολα π)ς φοινοντοι ανεξήγητα
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The Fluffer

Ρίτσαρντ Γκλάτσερ
Διδάκτωρ αμερικανικής λογοτεχνίας του Πανεπιστημίου
της Βιρτζίνια. Δ ια τέλεσ ε παραγωγός και επιμελητής
τηλεοπτικών σειρών, καθώς και σεναριογράφος.
Το

Φλάφερ είναι η δεύτερη

μεγάλου μήκους ταινία του.

Richard Glatzer
He received his Ph.D. in Am erican literature from the
University of Virginia, and has worked in television as a series
producer and story editor. He is also a screenwriter.

The Fluffer is

his second feature film.

Σκηνοθεσία / Direction: Richard Glatzer, Wash West. Σενάριο / Screenplay: Wash West. Φωτογραφία /
Cinematography: Mark Putnam. Μοντάζ / Editing: John Binninger. Ήχος / Sound: Stacey A. Washer.

Ουός Ουέοτ

Καλλιτεχνική Διεϋθυνση / Art Direction: Devorah Herbert. Μουσική / Music: The Bowling Green, Micko

Αυτοδίδακτος σκηνοθέτης, γύρισε την πρώτη του ταινία,

Squishy, στη

Νέα Ορλεάνη, το 199 5. Εργάζεται ως

Westmoreland, John Vaughn. Ηθοποιοί / Cast: Scott Gurney, Michael Cunio, Roxanne Day, Taylor Negron,

σκηνοθέτης γκέι πορνοταινιών στο Λ ος Α ντζελες.

Richard Riehle. Παραγωγοί / Producers: John Sylla, Victoria Robinson. Παραγωγή / Production: Fluff and

Wash W est

Fold LLC, 727 3 Waring, Los Angeles

A self-taught filmmaker, he directed his first film,

Squishy,

New Orleans in 1995. He directs gay pom in Lo s Angeles.

in

CA

9 00 4 6 ,

U SA,

τηλ. / tel.: + 1 3 23 9 54 071 0 , fax: + 1 3 23 634

9051, e-mail: gusbrodle@ aol.com Παγκόσμια Εκμετάλλευση / World Sales: Media Luna Entertainment
GmbH & Co., Hochstadenstrasse 1-3, Cologne D -50674, Germany, τηλ. / tel.: + 4 9 221 139 2222, fax:
+ 4 9 221 139 2224, e-mail: info@medialuna-entertainment.de 35m m Εγχρωμο / Colour 95'

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ / FILMOGRAPHY
Ρίτσαρντ Γκλάτσερ / Richard Glatzer
1994 Grief
2001 The Fluffer (συν-ακηνοθεσία / co-direction)

Ouoq Oueot / Wash West
1998 Naked Highway
2000 Devil Is a Bottom
2001 The Fluffer

(ouv-OKTivoOeoia / co-direction)

ΦΛΑΦΕΡ

THE FLUFFER

Η ζωή του Τζόνι Ρ έμπ ελ, σταρ ταινιώ ν πορνό, χ α ρ α κ τη ρ ίζετα ι από την

Porn star Johnny Rebel’s life is characterized by one key contradiction: although

αντίφαση ότι, ενώ είναι ετεροφυλόφιλος, η ανάγκη τον έχει κάνει να παίζει σε

he is a hot-blooded heterosexual male, he is earning his living as a gay actor in

πορνοταινίες γκέι. Ο Σον ΜακΓκίνις, αφελής τυχοδιώκτης, πηγαίνει στο Λος

porn films. Sean McGinnis is a naive young adventurer who goes to L.A. to

Αντζελες να γίνει διάσημος ηθοποιός, αλλά καταλήγει στην αγκαλιά τού νό

make a name for himself in the movies, but ends up In the arms of Hollywood's

θου και αποκληρωμένου παιδιού του Χόλιγουντ, δηλαδή της βιομηχανίας πα

disowned step-child: the porn Industry. The reason is: he is obsessed with

ραγωγής πορνοταινιών. Ο λόγος είναι ότι ο Σον είναι παθιασμένος με τον

Johnny Rebel. Julie Disponzio, better known as Babylon, is the hottest dancer at

Τζόνι Ρέμπελ. Η Τζούλι Ντισπόνζιο, γνωστή και ως Βαβυλωνία, είναι διάσημη

the strip club. She and Johnny have been a couple for three years. A tough nut,

στριπτιζέζ κι έχει σχέση με τον Τζόνι εδώ και τρία χρόνια. Κι ενώ φέρνει βόλτα

she’s not afraid of Johnny’s little power games, though, ultimately, she's at a

τον δύσκολο χαρακτήρα του, τελικά βρίσκεται σε μειονεκτική θέση, μια που

disadvantage. The reason for that is that she's in love with him. Hoping to get a

είναι ερωτευμένη μαζί του. Μ ε την ελπίδα να βρεθεί κοντά στο ίνδαλμά του, ο

little closer to his idol, Sean manages to get a job as a cameraman...

Σον βρίσκει δουλειά ως οπερατέρ...
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Vagón fumador

Βιρόνικα Tocv
Γεννήθηκε cno Μπουένος Αιρες. to 1969 Σπούδασε
λογοτεχνία στο Πανεπιστήμιο του Μπουένος Αιρες
Το 1992 αρχίζει να διδάσκει στη Σχολή Εικάνας και Ηχου
του Πανεπιστήμιου του Μπουένος Αιρες και ν' ασχολεΐται
με το γύρισμα διαφημιστικών σποτ, ντοκιμαντέρ και
βιντεοκλίπ Απόφοιτος του Κέντρου Κινηματογραφικού
Πειραματισμού και Σκηνοθεσίας (CERC). έχει εργαστεί
ως βοηθός σκηνοθέτης και μοντέρ σε πολλές μεγάλου
μήκους ταινίες

Veronica Chen
She was bom in Buenos Aires, in 1969 She studied
literature at the University ol Buenos Aires In 1992.
she began teaching at the School of Image and Sound of the
University of Buenos Aires, and started working
on commercials, documentaries and music videos
A graduate of the Center for Film Experimentation
and Direction (CERC), she has worked as an assistant
director and editor on numerous feature films

Σκηνοθεσία / Direction: Verónica Chen Σενάριο / Screenplay: Verónica Chen Φωτογροφία / Cinema
tography: Nicolás Theodossiou. Μοντάζ / Editing: Verónica Chen Ηχος / Sound: Juan Pablo DiBitonto
Καλλιτεχνική Διεύθυνση / Art Direction: Julián D Angiolillo Μουσική / Music: Edgardo Rudmtzky.
Chango Spasiuk Ηθοποιοί / Cast: Cecilia Bengolea. Leonardo Brezicki. Adrián Fondari. Pablo Razuk,
Carlos Issa, Fernando Moumdjian Παραγωγοί / Producers: Donald K Ranvaud, Verónica Chen Παρα
γωγή / Production: Serene Skylight & Ezeiza Films Παγκόσμια Εκμετολλευση / World Sales: Donald K
Ranvaud, Torre de Madnd, Plaza de España 18, piso 26, Apt. 5. Madnd 28023. Spam. τηλ. / tel

+ 3 4 91

524 7203. e-mail: donaldk@sogepaq es 35mm Έγχρωμο / Colour 87'
ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ / FILMOGRAPHY
1994 Out telicidad (μικρού μήκους / short film)
Los mocentes (μικρού μήκους / short film)
1995 Soldado (μικρού μήκους / short film)
Anal Lavale (μικρού μήκους / short film)
1996 Calor humano (μικρού μήκους / short film)
2015 (μικρού μήκους / short film)
1997 iin n
2001 Vagon fumador

ΒΑΓΟΝΙ Κ Α Π Ν ΙΣΤΩ Ν

SMOKERS ONLY

Εκείνος είναι εικοοι χρόνων Διασχίζει οαν σφαίρα τη νυχτερινή πόλη πάνω

He's 20 years old He flies through the city nights on ro*er blades and he's also

στα πατίνια του Δουλεύει ως «taw boy» Εκείνη είναι 20 χρόνων και τραγου

a «taxi boy» She s 20 years old and sings with a struggling band One night,

δάει με μια μπαντα που αγωνίζεται να πετυχει Μια νύχτα, η κοπέλα τον συ

she meets him at a cash machine, he s with a customer She torgets her cash-

νάντα ο ενα μηχάνημα ανάληψης μετρητών Εκείνος είναι μ' έναν πελάτη

card inside the machine and he keeps it She lets him keep it Who s testing

Εκείνη ξέχνα την καρτα της στο μηχάνημά, κι εκείνος την παίρνει Η κοπέλα

whom, they wonder

τον οψηνει να κρατήσει την καρτα της Αραγε, ποιος δοκιμάζει ποιον, αναρω

it’ His price is $100 and she won t pay a penny for love The film is a tourney

τιούνται κι οι δυο Ενα επικίνδυνο παιχνίδι έχει ξεκινήσει Τι σχέση έχει η

into the endless night, merging and mixing landscapes crossing countless

αγαπη μ άλα αυτα. Η τιμή του είναι 100 δολάριά κι εκείνη δε δίνει δεκάρά για

streets, pausing m the surreal squares of Buenos Aires The tug city closes m ad

A dangerous game has begun What s love got to do with

τον έρωτα Η ταινία ταξιδεύει μέσα στην αχανή νύχτα σμίγοντας κι ανακα

around them kfce a tentacied monster enticing them into the nether regnns of

τεύοντας τοπία διασχίζοντας αμέτρητους δρομους σταματώντας για λίγο

thee game

στις σουρεαλιστικές πλατείες του Μπουένος Αιρες Η πόλη αγκαλιάζει το
ζευγάρι με τα πλοκάμια της. παρασυροντας τους στα όρια του παιχνιδιού
το υ ς.
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ΡΑΧΙΑΝ-ΜΠΑΝΙΕΤΕΜΑΝΤ

Rakhshan Bani-Etemad

Ράχσαν Μπάνι-Ετεμάντ
Μια από τις κορυφαίες σκηνοθέτιδες

One of the leading female film m akers in Iran, she w a s born In Tehran, in 1954, and studied

του Ιρόν. Γεννήθηκε στην Τεχεράνη, το

film direction at the College of Dramatic Arts. She joined Iranian State Television a s a script

1954, και σπούδασε σκηνοθεσία στο

girl in 1973, then w a s promoted to assistan t director, then producer and m anager. During this

Κολέγιο Δραματικών Τεχνώ ν. Το 1973

time, her work gradually evolved into docum entary filmm aking. Her first three features are

άρχισε να εργάζεται στην κρατική

com edies with a sharp eye for social satire. The central characters are the sub jects of events

τηλεόραση ως σκριπτ, κι ύστερα ως

to which they can only react. The women in these film s are only background figures. But her

βοηθός σκηνοθέτης, παραγωγός και

later, more personal work, fo cu ses on strong women under repressive so cial conditions. She

διευθύντρια. Την περίοδο αυτή γυρίζει

often touches upon taboo su b jects, such a s poverty, crim e and forbidden love. In Nargess,

κυρίως ντοκιμαντέρ. Οι τρ εις πρώ τες

she pushes censorship codes to the limits, questioning the m ores of society, showing
desperate people overwhelmed by social conditions and a couple living together without

μεγάλου μήκους ταινίες της είναι

The Blue-Veiled,

κωμωδίες που σατιρίζουν εύστοχα τη

being married. Her ensuing work,

ζωή στο Ιράν. Οι κεντρικοί χαρακτήρες

elderly man of m eans and a strong-headed young working c la ss wom an, who refuses to

είναι αποδέκτες καταστάσεων στις

know «her place». Under the

ο πο ίες μπορούν μόνο ν' αντιδράσουν. Οι

and her determination to protect and forgive them in the face of social upheaval.

Skin of the City is

is about the forbidden love between an

a hymn to a m other’s love for her children

γυναίκες στις ταινίες αυτές ήταν απλώς
φιγούρες στο φόντο. Στο κατοπινό,
όμως, και πιο προσωπικό της έργο, πρωταγωνιστούν δυνατές γυναίκες κάτω από
καταπιεστικές κοινωνικές συνθήκες. Τα θέματά της είναι συχνά ταμπού, όπως η φτώχεια,
το έγκλημα και η απαγορευμένη αγάπη. Στη

Ναργκές,

εξάντλησε τα όρια της λογοκρισίας,

αμφισβητώντας τα ήθη της κοινωνίας, δείχνοντας απελπισμένους ανθρώπους απέναντι σ ε
αδυσώπητες κοινωνικές συνθήκες κι ένα ζευγάρι που συζεί χωρίς να έχ ει παντρευτεί.

γυναίκα με το πέπλο

Η

έχ ει ως θέμα την απαγορευμένη αγάπη εν ός ηλικιωμένου άντρα και

μιας θεληματικής κοπέλας της εργατικής τάξης, που αρνείται να φερθεί σύμφωνα με «τη
θέση της». Η πιο πρόσφατη ταινία της,

Στο πετσί της πόλης,

είναι ένας ύμνος στην αγάπη

μιας μητέρας για τα παιδιά της και στην αποφασιστικότητά της να τα προστατέψει και να τα
συγχωρήσει σ ε πείσμα της κοινωνίας.

ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ / SELECTED FILMOGRAPHY

The La st V isit with Iran Daftari (ντοκιμαντέρ / docum entary)
1992

(Τίτλοι στα αγγλικά / English titles)
1979 Consum erism (ντοκιμαντέρ / documentary)

Nargess
Spring to Spring (ντοκιμαντέρ / docum entary)

1981 The Independence of the City Immigrants (ντοκιμαντέρ / documentary)

1994 Who Do You Show Th ese Film s T o ? (ντοκιμαντέρ / docum entary)

1984

1995 The Blue Veiled

The W ar Econom y (ντοκιμαντέρ / documentary)

Beneath the C ity 's C over (ντοκιμαντέρ / docum entary)

Focus (ντοκιμαντέρ / documentary)
1987

1998 The May Lady

Off the Lim its

1989 Canary Yellow

1999 Baran and the Native (μικρού μήκους / short film)

1990 Foreign Currency (ντοκιμαντέρ / documentary)

2001 Under the Skin of the City

1991 A Report

■

Nargess

ΙΡΑΝ / Iran 1992

ΝΑΡΓΚΕΣ
Ένα κλεφτρόνι ερω τεύεται και παντρεύεται μια κοινωνικά άβγαλτη κοπέλα
σ ε μια φτωχογειτονιά της Τεχερ άνη ς, αλλά οι προσπάθειές του να πάρει
τον ίσιο δρόμο τορπιλίζονται από το ποινικό του μητρώο και τη ζωή του
στο δρόμο. Μια ιστορία τριών σύνθετων χαρακτήρων, που έχουν πιαστεί
σ' έναν ιστό έρωτα, οργής και απελπισίας, ένα προϊόν του παρελθόντος
τους που μοιάζει να καθορίζει το μέλλον τους. Σ ’ ένα χώρο φτώχειας και
την ανεργίας, η σκηνοθέτις εστιάζει στον αγώνα ανάμεσα στα όνειρα και
στην πραγματικότητα, στην αξιοπρέπεια και στην απόγνωση, μέσα από τις
επ ιλογές χαρακτήρων που

και

αγαπά

και

καταλαβαίνει. Η ταινία

απαγορεύτηκε για δύο χρόνια από τη λογοκρισία, και στη συνέχεια
κέρδισε τα βραβεία καλύτερης σκηνοθεσίας και καλύτερης μουσικής στο
Φεστιβάλ του

ΤΆ\τ στο

Ιράν. Ήταν η πρώτη φορά που γυναίκα κέρδιζε αυτή

τη διάκριση.

NARGESS

Σκηνοθεσία / Direction: Rakhshan Bani-Etemad. Σενάριο / Screenplay: Rakhshan Bani-

A petty thief falls in love with and marries a social naif in the slu m s of

Etemad, Freydun Jeirani. Φωτογραφία / Cinematography: Hossein Jafarian. Μοντάζ /

Tehran, but his efforts to go straight are thwarted by his record and his life

Editing: Shirin Vahidi. Ήχος / Sound: Parviz Abnar. Σκηνικά / Sets: Amir Esbati. Ηθοποιοί /

on the streets. A story of three com plex individuals caught in a complicated
web of love, anger and desperation, a product of p asts that seem to
determine their future Among the poverty and unemployment, Rakhshan

Cast: Farimah Farjam i, Atefeh Razavi, Abolfazl Poorabab, Reza K aram rezai, Vajiheh
Loghmani, Mohammad Reza Khamseh, Majid Golpayegani, Mohammad Zarandi-Nia. Παρα

Bani-Etemad exam ines the struggle between dream s and reality, dignity and

γωγοί / Producers: R. Bani-Etemad. Παραγωγή / Production: Arman Film. Παγκόσμια Εκ

desperation, through the choices of characters she both loves and

μετάλλευση / World Sales: Farabi Cinema Foundation, 55 Sie-Tir Ave., Tehran 11358, Iran,

understands.

Nargess

w as banned by Iranian censorship for two years, and then won the

Best Direction and Best M usical Score awards at the Fajr Film Festival in
Iran. It w a s the first time that a woman had ever won this award.
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RAKHSHAN BANI-ETEMAD

Russari aby

ΙΡΑΝ / Iron 1995

Η ΓΥΝΑΙΚΑ ME TO ΠΕΠΛΟ
Ο Ρασουλ Ραχμανι στα 60 του, είναι ένας καλοσυνάτος γαιοκτήμονας και
τοματοπαραγωγός Χήρος για πολλά χρόνια. ζει με ττγν κόρη του Η
Νομπάρ Κορντανι είναι μια φτωχή κοπέλα που είναι υποχρεωμένη να
συντηρεί την τρελή της μητέρα, τον αδελφό της που είναι έμπορος
ναρκωτικών, και την αδελφή τους Η Νομπάρ επιλέγεται να πάει να
δουλέψει για τον Ροσουλ. ο οποίος δεν αργεί να την ερωτευτεί Απΰ φόβο
ID σχολιαστεί, η Νομπάρ στην αρχή κρατάει τις αποστάσεις, αλλά όταν
διαπιστώνει Οτι η αγάπη του Ρασούλ είναι αληθινή, αρχίζει και συναντιέται
μαζί του κρυφά
Η ταινία κέρδισε τη Χάλκινη Λεοπάρδαλη στο Φεστιβάλ του Λοκάρνο
1995

THE BLUE VEILED

Σκηνοθεσία / Direction: Rakhshan Bani-Etemad Σενάριο / Screenplay: Rakhshan Bam-

Sodyish Rashul Rahmam is the kind-hearted owner of a tomato farm and a
factory he has set up next to it A widower lor several years, he lives with
his daughter Nobar Kordani is a poor young girt who has to support her
insane mother, her drug-dealer brother and her sister When she is selected
to go and work at Rashul s farm, he soon falls in love with her Not wishing
to be gossiped about. Nobar keeps her distance, but when she realizes that
Rashul's love Is sincere, she begins to meet with him secretly .
The him won the Bronze Leopard at the 1995 Locarno Film Festival

Etemad Φωτογραφία / Cinematography: Aziz Sa'ati. Μοντάζ / Editing: Abbas Ganiavi
Ηχος / Sound: Parviz Abnar. Morteza Dehnavi Σκηνικά / Sets. Farhad Farsi Μουσική /
Music: Ahmad Pezhman Ηθοποιοί / Cast: Ezzatollah Entezami, Fatemeh Motamed-Aria.
Golab Admeh. Afsar Asadi. Jamshid Esmailkham Παραγωγός / Producer: Mapd Modarresi
Παγκόσμιο Εκμετάλλευση / World Sales: Farabi Cinema Foundation, 55 Sie-Tir Ave
Tehran 11 358. Iran, τηλ / tel.: + 9 8 21 67 0 1010, fax: + 9 0 21 67 0 8 1 55. e-m ail
fcf1@dpi.net ir 35mm Εγχρωμο / Colour 85'
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Zir-e poust-e shahr

IRAN / Iron 2001

ΤΟ ΠΕΤΣΙ ΤΗΣ Π Ο Λ Η Σ
Η κπορια εκτυλίσσεται τις παραμονές των βουλευτικών εκλογών στο Ιράν
Η ατμόσφαιρα στις πόλεις είναι ηλεκτρισμένη, καθώς οι πολίτες
προσδοκούν το καλύτερο Μεοα ο' Ολη αυτή την αναστάτωση ζει και η
Τουμπα. μια σεμνή γυναίκα, εργάτρια σε εργοστάσιο και αφιερωμένη
στα τρία ενήλικα παιδιά της. δυο γιους και μια κόρη Ο πρωτότοκος.
Αμηάς προσπαθήσει να πάρει βίζα για να πάει στην Ιαπωνία Οπως
πολλά Ιρανολ. ελπίζει να βρει δουλειά στο εξωτερικό για να μπορέσει να
βοηθήσει οικονομικά την οικογένειά του Προσπαθώντας να
χρηματοδοτήσει το τοξιδι του. ο Αμπας εμπλέκεται με εμπόρους
ναρκωτικών και θετει οε κίνδυνο πρωία το σπίτι της μητέρας του κι
υστέρα την ασφαλεία ολόκληρης της οικογένειας

UNDER THE SKIN OF THE CITY
The story · set mst before the general elections m Iran The cibes are nte
w«h expectation and te n s ** as ctozens hope lor the best Uwng am d the
eacaemeni is Tuba a modest, hard-working factory laborer who s
unquesborangty devoted to her grown chddron. two sons and a daughter
Her efetost son. Abbas is eying to obtaei a visa to leave tor Japan Uka
many a * « Inmans he is hopmg to work ei a foreign country to earn
money to help las tantoy Lured by the need to finance tea top abroad
Abbes becomes entangled « toe world ol *u g daabng and places fas
mother s home -end Bien las snare tantoy s safety- at jeopardy

Σκηνοθεσία / Direction: Rakhshan Bam Etemad Σενάριο / Screenplay Rakhshan Bam
Φωτογραφία / Cinematography: Hossem Jafanan Μοντάζ /
Editing Mustafa Kherghehpaush Ηχος / Sound Asghar Shahverck Σκηνικό Soto: Orrad
Mohit Ηθοποιοί / Cast: Golab Admeh. Mohammad Reza Foroutan Baran Kosan Ebrafnm
Shaybam Mohsen Ghazi Moracfc Homeyra Riazi Παραγωγοί Producers: Jahangu Kosan
R Bam Etemad Παραγωγή / Production: Farabi Cinem a Foundation Παγκοομια
Εκμετάλλευση World Sates: Farabi Cinema Foundation 55 Sie-Tir Ave Tehran 11358

Etemad. Farid Mestafavi

Iran, ιηλ / toi

+ 9 8 21 670 1010. tax + 9 8 21 670 8155. e-mad Ict1@dpi net» 35mm

Εγχρωμα/ Colour 92'
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Π Α Ν ΧΡΕΜ ΠΕΚ

Γιαν Χρέμπεκ

Jan Hrebejk
Γεννήθηκε στην Πράγα, το 1967, και

He w a s born in Prague, in 1967, and studied script writing and editing, from 1987 to 199 1, at

σπούδασε σενάριο και μοντάζ, από το

the Prague Film Academ y (FAMU). He directed his first short film s while at school, gaining

1987 έω ς το 1991, στην Ακαδημία

popular acclaim a s well as winning several prizes at student festivals. His feature film debut

Κινηματογράφου της Πράγας (FAMU).

w a s the m usical

Γύρ ισε τις πρώ τες του μικρού μήκους

fellow-student Petr Ja rch o v sky , it is a retro com edy set at the end of the fifties about the

ταινίες ενώ ήταν ακόμα φοιτητής,

arrival of rock'n'roll in C zechoslovakia. Th is popular film won several aw ards, including the

Big Beat,

w hich premiered in 199 3. Based on a screenplay by his friend and

αποσπώντας θ ετικές κριτικές, καθώς

1993 Czech Lions for B est Director, B est Actor, B est Film and Best Original Film Score. His

και βραβεία σ ε σπουδαστικά φεστιβάλ. Η

next film,

πρώτη του μεγάλου μήκους ταινία ήταν

question: What is more important: what you believe in, or how you act in everyday life? The

το μιούζικαλ

Big Beat,

που έκανε την

Cosy Dens,

is a warm -hearted com edy w hich, nevertheless, posed the serious

film ’s m usic, alw ays of primary importance for Hrebejk, is a compilation of contemporary

πρεμιέρα του το 1993. Βασισμένο σ ε

recordings by local bands and singers, and is used to exp ress the depth of the generation

σενάριο του φίλου και συμφοιτητή του

gap. The parents, nurtured on swing and Ru ssian folk m usic, listen to officially sanctioned

Χρέμπ εκ, Πετρ Γιαρτσόφσκι, πρόκειται

pop m usic, while the teenagers support the Czech type of rock’n'roll called «Big Beat».

για μια ρετρό κωμωδία για την έλευσ η

Dens

του ροκ εν ρολ στην Τσεχοσλοβακία,

S verak’s Oscar-winning film

στα τέλη της δεκαετίας του '50.

various film festivals all over the world. Hrebejk's m ost recent film ,

Cosy

broke Czech box-office records, surpassing Hollywood productions and equaling Jan

Kolya,

and w a s chosen to represent the Czech Republic at

Divided

We

Fall,

a black

com edy based on a true story, w a s nominated for the Academ y Award for Best Foreign Film.

Η δημοφιλής αυτή ταινία κέρδισε πολλά βραβεία, μεταξύ των οποίων και το Τσεχικό
Λιοντάρι καλύτερης σκηνοθεσίας, καλύτερου ανδρικού ρόλου, καλύτερης ταινίας και
καλύτερης πρωτότυπης μουσικής. Η επόμενη ταινία του, μ ε τίτλο

Μια ζεστή φωλιά,

είναι

μεν κωμωδία, θ έτει όμως το σοβαρό ερώτημα του τι είναι πιο σημαντικό: το τι πιστεύει
κανείς, ή το τι πράττει στην καθημερινή του ζωή: Η μουσική της ταινίας, μεγάλης σημασίας
πάντα για τον Χρέμπ εκ, είναι μια συλλογή από τραγούδια της εποχής, ερμηνευμένα από
τοπικά συγκροτήματα και τραγουδιστές, και εκφράζει το βάθος του χάσματος των γενεώ ν.
Οι γονείς, μεγαλωμένοι με swing και ρωσική δημοτική μουσική, ακούν την επίσημα
καθιερωμένη non, ενώ τα νέα παιδιά υποστηρίζουν ένα τσεχικό είδ ο ς ροκ εν ρολ, γνωστό
ως «Big Beat»’ . Το

Μια ζεστή φωλιά

έσ π ασε τα ταμεία στην Τσεχία, κάνοντας περισσότερα

εισιτήρια από τις χολιγουντιανές παραγωγές και τα ίδια με τη βραβευμένη με Όσκαρ ταινία
του Γιαν Σβέρακ,

Ο μικρός Κόλια,

εκπροσώ πησε δ ε την Τσ εχία σ ε πολλά διεθνή φεστιβάλ.

Η πιο πρόσφατη ταινία του Χρέμπ εκ,

Ιστορίες διχασμού και... εγκυμοσύνης,

ήταν υποψήφια

για Όσκαρ καλύτερης ξέν η ς ταινίας.

ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ / SELECTED FILMOGRAPHY

1993 Big Beat

(Τίτλοι στα αγγλικά / English titles)

1996 Where S tars Fall

1988 Everything You Alw ays Wanted to Know About Sex But Were Afraid to Experience

1999 C osy Dens

1989 1948 A.D.

2 00 0 Divided We Fall

1991 You Do Nothing Because You’ve Got No Good Reason
1992 Charity Benefit

Sakall leta

ΤΣΕΧΙΑ/ Czech Republic 1993

BIG BEAT
Ήταν μια εποχή φτώχειας και πολιτικού σκοταδισμού- μια εποχή που οι
ο ικο γένειες μαζεύονταν για να παρακολουθήσουν τις πρώτες
τηλεοράσεις- που τα παιδιά μάζευαν τα πακέτα απ' τα αμερικάνικα
τσιγάρα- και που μια ολόκληρη γενιά προσπαθούσε να ξεφ ύγει από ένα
γκρίζο σοσιαλιστικό μέλλον. Όταν ο «Baby» καταφθάνει μια μέρα σ' ένα
προάστιο της Πράγας, το καλοκαίρι του 195 9, δε φ έρνει μαζί του μόνο την
κιθάρα και τα εντυπωσιακά του ρούχα: φ έρνει και μια επανάσταση του ροκ
εν ρολ. Μια ιστορία για το χάσμα των γ εν ε ώ ν μια ιστορία για κανόνες που
καταπατιούνται και καρδιές που ραγίζουν πάνω απ' όλα, όμως,
μια ιστορία για το πώς η μουσική μπορεί ν' αλλάξει μια ολόκληρη γ ενιά ...
Μ ε φόντο το Ντεΐβίτσα, ένα λαϊκό προάστιο της Πράγας, και με κέντρο
το Ξενοδοχείο International, το

Big Beat ακολουθεί τις

ζω ές μιας παρέας

νέων παιδιών, τα οποία, χάρη στον «Bab y», ανακαλύπτουν ότι η ζωή
δεν είναι μόνο το σύστημα στο οποίο έχουν μάθει να πειθαρχούν.

BIG BEAT

Σκηνοθεσία / Direction: Jan Hrebejk. Σενάριο / Screenplay: Petr Jarchovsky, βασ. σε

It w a s a time of poverty and political darkness. A time when fam ilies

διήγημα τού / based on a short story by Patr Sabach. Φωτογραφία / Cinematography: Jan

gathered to watch the first television screen s, when kids collected the

M alir. Μοντάζ / Editing: Jan M attlach. Μουσική / Music: Ivan Hlas. Χορογραφίες /

packages from Am erican cigarettes, and when a whole generation sought
escape from a bleak socialist future. When «Baby» arrives in a suburb of

Choreography: Josef Prouza. Ηθοποιοί / Cast: Jakub Spalek, Martin Dejdar, Jan Semotan,

Prague one day in the sum m er of 1959, he brings along more than just his

Sylva Tomankova, Josef Abrham, Jitka Asterova, Jiri Ornest. Παραγωγός / Producer: Jiri

guitar and flashy clothes: he brings a rock'n'roll revolution. A story about

Jezek. Παραγωγή / Production: Space Films Ltd. Παγκόσμιο Εκμετάλλευση / World Sales:

the generation gap; a story of breaking rules and breaking rules; but m ost of
all, it's about how m usic can change a whole generation... Set in Dejvice, a

Space Films Ltd., Karlovo nam. 19, 120 00 Prague 2, Czech Republic, τηλ. / tel.: + 4 2 2

working-class neighborhood of Prague, and centered around the Hotel

2491 2937, fax: + 4 2 2 2491 1370. 35m m Έγχρωμο / Colour 109'

International, Big Beat follows the lives of a gang of kids and teenagers,
who, thanks to «Baby», find out there's more to life than the well-ordered
system they’ve been taught to obey.
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JA N HREBEJK

ΡβΙί5ΐ(γ

ΤΣΕΧΙΑ/ Czech Republic 1999

Μ ΙΑ ΖΕΣΤΗ Φ Ω Λ ΙΑ
Σε μια διώροφη βίλα της Πράγας ζουν 60ο οικογένειες Οι δυο πατεράδες
εκπροσωπούν εκ διαμέτρου αντίθετες πολιτικές τοποθετήσεις Ο κύριος
Σέμπεκ. ένας απλοϊκός στρατιωτικός, έχει έναν νεαρό γιο και
υποστηρίζει το σοσιαλιστικό κατεστημένο Ο κύριος Κρύους, ένας
πικρόχολος τέως αντιστασιακός με σκληρές εμπειρίες από τον πόλεμο,
έχει μια νεαρή κόρη και είναι αμετακίνητος αντικομμουνιστής Ο καθένας
τους πιστεύει ότι έχει πάντα δίκιο, όποιο κι αν είναι το θέμα, ενω οι
πολύπαθες, τρυφερές γυναίκες τους προσπαθούν να περιορίσουν τις
εκόστοτε συγκρούσεις Τα παιδιά των δυο αυτών αιωνίων εχθρών δεν
έχουν ιδεολογικό κόμπλεξ θαυμάζοντας τα επαναστατικά «παιδιά των
λουλουδιων- της καπιταλιστικής Δύσης Εν μέσω αυτών των εφηβικών
ερωτων και των οικογενειακών διάφορων, τα μοιραία γεγονότα της
σοβιετικής εισβολής του 1968 αλλόζουν για πάντα τη ζωή όλων

Σκηνοθεσία / Direction: Jan Hrebeik Σενάριο / Screenplay: Petr Jarchovsky βαα σε

COSY DENS
Two families live in a two-story villa In Prague The fathers stand on
opposite ideological sides Mr Sebek. a simple-minded officer, has a
teenage son and supports the socialist establishment Mr Kraus, a cholenc
former resistance tighter with a bitter war expenence. is the father of a
teenage daughter and Is a staunch anticommunist Each of them thinks he
is always right under any and all circumstances, while their wary, loving
wives try to curb any conflict that may arise The children of these two
eternal rivals don't have any ideological hang-ups. as they share a common
fascination with rebellious, capitalist «flower children« In the midst of first
loves and family trauma, the fateful events of the 1968 Soviet invasion
change everyone s life forever

Misime se prohamat

μυθιστόρημα τού / based on a novel by Patr Sabach Φωτογραφία / Cinematography: Jan
Malir Μοντάζ / Editing: Vladimir Barak Μουσική / Music: Διάφοροι / Various Σκηνικό /
Sets: Milan Bycek Κοστούμια / Costumes: Katarina Holla Ηθοποιοί / Cast: Miroslav
Donutil. Jiri Kodet, Simona Stasova, Emilia Vasaryova. Eva Holubova. Boleslav Polivka
Stella Zazvorkova, Jaroslav Dusek Παραγωγοί / Producers: Pavel Borovan. Ondrei Troian
Πορογωγή / Production: Czech Television & Total HelpArt THA Παγκόσμια Εκμετολλευση /
World Sales: Czech TV Telexport, Kavci hory. 140 70 Prague 4. Czech Republic, τηλ / tel
+ 4 2 2 6121 2945, fax + 4 2 2 6121 1354. e-mail: telexport@czechtv cz 35mm Εγχρωμο/
Colour 116'

ΤΣΕΧΙΑ/ Czech Republic 2000

ΙΣΤΟΡΙΕΣ Δ ΙΧ Α Σ Μ Ο Υ
Κ Α Ι... ΕΓΚ ΥΜ Ο ΣΥΝ Η Σ
Η ταινία εκτυλίσσεται σε μια μικρή πόλη της Τσεχίας το 1943. με
κεντρικούς ήρωες ένα ζευγάρι χωρίς παιδιά, τον Γιόζεφ και τη Μαρί. που
u va σχετικά απαθείς προς τη γερμανική κατοχή, ωσπου ο Γιόζεφ βριακει
έναν παλιό του γατονα, τον εβραιο Ντάβιντ. που έχει μόλις δραπετεύσει
ano το στρατόπεδο συγκέντρωσης του Τερέζινστατ 0 Γιοζεφ, με τη
βοήθεια της Μαρς του φτιαχτούν μια κρυψώνα στο πατάρι του σπιτιού
ιούς Το ζευγάρι ανησυχεί για τον καλύτερό τους φίλο. Χορστ. ο οποίος
συνεργάζεται με τους Γερμανούς και ποθεί τη Μαρι Οταν εκείνη τον
αποκρούει, ο Χορστ αποφασίζει να εκδικηθεί, υποχρεώνοντας τους να
φιλοξενηθούν έναν υψηλόβαθμο Νάζι στο δωμάτιο που προόριζαν για
παιόαίΟ και βάζοντας έτσι σε κίνδυνο και το ζευγάρι και τον Νταβιντ Η
Μαρι εξηγεί στον Χορστ οτι δεν μπορεί ν παραχωρήσει το δωμάτιο γιατί
είναι έγκυος ñapo τι ο Γιοζεφ έχει μόλις διαχνωστει ως στείρος

DIVIDED WE FALL
I
I
j
I

Sal n i smM C ecil town n 1M 3 ■ * Nm rwctves irourd a entlass couple
José M Mam Cuek. who an somawhai apafwec toward the German
ocopaaon * * jo s * ends he k*m er Jewish iwghbor Dawd who has past
m m pad kom Thtresondstadl canca r» a on camp W w Mane s haß) Josa»
c o m b a n a ta l tor hm n fia · M K The Ceaks an concerned about tm
best Inane H onl as he ■ a Naa coliOarMDr and B «to n siid «i Mane tM an
sne names he aovantes ha e Oeaermned » taka revenge by nwnng a lupiι» ο ·φ Ν Μ M o » » home (v *> i room vem du) lor « ru s a iy i puangOawd
and tw Cu b s tutea r danger Mane rabuts h a torced hosplM y by
a im en she a pregnant a r n p i Joset has east bean dagnoaod a sawfe

Σκηνοθεσία Direction: Jan Hrebeik Itvopto / Screenplay Petr Jarchovsky Φωτογραφία I
Cinematography: Jan Makr Μοντοζ / Editing Vtadmw Barak Καλλιτεχνική Διεύθυνση !
Art Direction: Milan Bycek Κοστούμια Costumes: Katarina Hoia Μουσική ' Music Ales
Brezina Ηθοποιοί ' Cast: Boleslav Pofevka Arma Stskova Jaroslav Dusek. Csongor Kassai
Jiri Pecha. Simona Stasova Παραγωγοί / Producers: Pavel Borovan. Ondrei Troian
Παραγωγή / Production: Space Films Ltd Παγκόσμια Εκμετάλλευση World Sales
Παραγωγή Production Czech Television &Total HeipA/t τηα Παγκόσμια Εκμετάλλευση !
World Sales: Czech tv Telexport Kavci hory. 140 70 Prague 4 Czech Repubhc τηλ / lot
-*•422 6121 2945 tu +42 2 6121 1354 e-mad teiexportia'czechtv cz 35mm Εγχρωμο /
Colour 117'
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H A N A U KUTAN

Stanley Kwan

Στάνλεϊ Κουάν
Γεννήθηκε στο Χονγκ Κονγκ, το 1957.

He w a s born in Hong Kong, In 1957. After studying Com m unications, he joined the television

Σπούδασε επικοινωνίες και άρχισε να

station t v b as a trainee actor, but soon moved to the production training division. He found

εργάζεται στον τηλεοπτικό σταθμό t v b

himself working a s assistan t to several of the young directors who went on to launch a «new

ως εκπαιδευόμενος ηθοποιός, αλλά

w ave« In Hong Kong cinem a, including Ann Hui, Yim Ho and Patrick Tam . Kwan directed his

Love Unto Waste, w a s invited into competition at
Rouge, won him a substantial international audience

σύντομα πέραοε στην παραγωγή.

own first feature in 198 5. H is second film,

Συνεργάστηκε ως βοηθός σκηνοθέτης με

the Locarno Film Festival, and his third,

τους πρωτεργάτες του «νέου κύματος»

Red Rose, White Rose, told the

του κινηματογράφου τού Χονγκ Κονγκ,

different wom en. Kw a n 's next project w a s unusual - and unusually personal. He directed,

όπως οι Αν Χούι, Γιμ Χο και Πάτρικ Ταμ. Ο

scripted and appeared in

Κουάν σκηνοθέτησε την πρώτη του

that Chinese cinem a has dealt more frankly and provocatively with questions of gender and

a film e ssa y that argued

sexuality than any other national cinem a. Kwan builds his case with film clip s and interviews,

μεγάλου μήκους ταινία το 1985. Η
δεύτερη ταινία του,

story of a young man torn between his love for two very

Yang & Yin: Gender in Chinese Cinema,

Η αγάπη στα

including one with his mother in w hich he quietly com es out to the viewer a s a gay man. His

σκουπίδια, διαγωνίστηκε στο Φεστιβάλ
του Λοκάρνο, ενώ η τρίτη, Κόκκινο, τον
έκανε γνωστό διεθνώς. Το Κόκκινο
τριαντάφυλλο, λευκό τριαντάφυλλο,
αφηγείται την ιστορία ενός νέου που αγαπάει ταυτόχρονα δύο πολύ διαφορετικές γυναίκες.

1991 film Actress, won the Best A ctress prize at the Berlin Film Festival and, in 199 7, Hold
You Tight won both the Alfred Bauer prize for innovation and the Teddy Award for best
lesbian/gay feature film, again in Berlin. His last film, Lan yu, w a s selected for the Cannes
Film Festival. In addition to his feature film s, he has also directed shorts, docum entaries and a
short play, w hich w a s staged in both Hong Kong and London.

Το επόμενο έργο του Κουάν ήταν ασυνήθιστο και ασυνήθιστα προσωπικό. Σκηνοθέτησε,
έγραψε και εμφανίστηκε στο κινηματογραφικό δοκίμιο Γιανγκ & γιν: Το κοινωνικό φύλο στον
κινεζικό κινηματογράφο, όπου υποστήριξε ότι ο κινεζικός κινηματογράφος έχ ει ασχοληθεί πιο
απερίφραστα και προκλητικά με θέματα κοινωνικού φύλου και σεξουαλικότητας απ'
οποιονδήποτε άλλον. 0 Κουάν επιχειρηματολογεί με σκηνές από ταινίες και συνεντεύξεις,
μεταξύ των οποίων και μία με τη μητέρα του, κατά την οποία το κοινό πληροφορείται πολύ
απλά ότι ο Κουάν είναι ομοφυλόφιλος. Η ταινία του

Η θεατρίνα

κέρδισε το βραβείο καλύτερης

ηθοποιού στο Φεσπβάλ Βερολίνου και, το 1997, το Σφιχταγκάλιασμα κέρδισε το βραβείο
καινοτομίας Alfred Bauer, καθώς και το βραβείο Teddy καλύτερης λεσβιακής/γκέι μεγάλου
μήκους ταινίας στο Βερολίνο. Η ταινία του Λαν

γιου διαγωνίστηκε στο

Φεστιβάλ Καννών.

Εκτός από τις μεγάλου μήκους ταινίες του, έχ ει επίσης γυρίσει μικρού μήκους ταινίες και
ντοκιμαντέρ, καθώς και ένα θεατρικό έργο που ανέβηκε στο Χονγκ Κονγκ και στο Λονδίνο.

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ / FILMOGRAPHY

1993 Tw o Sisters (μικρού μήκους / short film )
Siqin Gaowa (ντοκιμαντέρ / docum entary)

(Τίτλοι στα αγγλικά / English titles)
1985 Women

1995 Red R o se, White Rose

1986 Love Unto Waste

1996 Yang & Yin: Gender in Chinese Cinema (ντοκιμαντέρ / docum entary)

1987 Rouge

1997 Still Love You After All

1989 Full Moon in New York

1997 Hold You Tight
1999 The Island Tales

1992 Actress / Center Stage

2001 Lan Yu

Too Happy for W ords

■

Ruan Ling-yu

ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ, KINA/ Hong Kong, Chino 1992

Η ΘΕΑΤΡΙΝΑ
Στη

θεατρίνα, ο Στάνλι Κουάν και η ηθοποιός του

Μάγκι Τσενγκ, ξεκινούν

σ ε μια αναζήτηση της ηθοποιού Ρουάν Λινγκ-γιου, που υπήρξε η απάντηση
της Κίνας στη Γκρέτα Γκάρμπο και μια από τις πιο διακεκριμένες
ηθοποιούς του βωβού κινεζικού κινηματογράφου. Η ταινία αποτελεί μια
ενδιαφέρουσα καταγραφή όχι μόνο της σύντομης ζωής της Λινγκ-γιου, η
οποία αυτοκτόνησε στα 25 της χρόνια, αλλά και της πρώιμης περιόδου
της κινεζικής κινηματογραφίας. Ο Κουάν, προφανώς τιμά τη μνήμη τής
μεγάλης ηθοποιού, και αναπαριστά με μεγάλη τρυφερότητα την τραγική
προσωπική της ζωή, ξεφεύγοντας δ ε από τις συνήθεις συμβάσεις των
βιογραφικών ταινιών, χρησιμοποιεί αρχειακό υλικό από τις έ ξ ι ταινίες της
Λινγκ-γιου που σώζονται ακόμα, ενώ οι ηθοποιοί, σ ε δ εδ ομ ένες στιγμές,
βγαίνουν από το ρόλο τους και συζητούν για το τι σήμαινε γι' αυτούς και
για την ιστορία των βωβών ταινιών στην Κίνα
η Λινγκ-γιου.

ACTRESS / CENTER STAGE
In Actress, Stanley Kwan and his actress Maggie Cheung set out in search

Σκηνοθεσία / Direction: Stanley Kwan. Σενάριο / Screenplay: Chiu Tai An-ping, βασ. σε
θέμα / based on a subject by Peggy Chiao. Φωτογραφία / Cinematography: Poon Hang-

of actress Ruan Ling-yu, C hina's answ er to Greta Garbo and one of that

sen. Μοντάζ / Editing: Cheung Yan-chung, Keung Tsuen-tak. Σκηνικά / Sets: Pok York-

country's m ost highly regarded silent film stars. The film is a compelling

mok, Pat Lai. Ήχος / Sound: Zhan Xin. Μουσική / Music: Siu Chung. Ηθοποιοί / Cast:

glimpse into not only the brief life of its subject -R u a n Ling-yu committed

Maggie Cheung, Carina Lau, Tony Leung Kar-fai, Shin Hong, Lawrence Ng, Waise Lee. Πα

suicide at age 2 5 - but also the early years of Chinese filmmaking. Kwan
obviously holds the memory of Llng-yu in high regard, having lovingly

ραγωγός / Producer: Yongning Zhang. Παραγωγή / Production: Paragon Films Limited.

recreated what is known of her tragic personal life at the time. In a unique

35m m Εγχρωμο / Colour 146'

tw ist on the standard biopic, Kwan uses archival footage from the actress'
six surviving film s and even goes so far a s to have the players step out of
their character from time to time, to d iscu ss what Ling-yu meant to them
and to the history of silent film s in China.
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ST ANLEY K W A N

Yue kuai le, yue duo luo ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ,

ΚΙΝΑ/ Hong Kong, Chino 1997

ΙΦ ΙΧ Τ Α Γ Κ Α Λ ΙΑ Σ Μ Α
Τέσσερα πρόσωπα ζητούν συγγραφέα (και έρωτα) Η A Μουν είναι μια
δυστυχισμένη σύζυγος ο όντρας της. Φουνγκ Ουόι. ασχολεΐται μόνο με τη
δουλειά του ο Τονγκ είναι ένας απογοητευμένος γκέι και περνά τον καιρό
του ανάμεσα στο μπαρ και τη σάουνα και ο Τζίε είναι ένα αγόρι που δεν
έχει καταλήξει ακόμα σχετικά με τη σεξουαλικότητα του Πάνω απ' άλα.
όμως, είναι τέσσερα πορτρέτα της πικρίας που φέρνει η μοναξιά, και της
σύγχυσης που προκαλεί η απώθηση των συναισθημάτων Πρόκειται για
την πρώτη ταινία που γύρισε ο Κουάν μετά την αποκάλυψή του ότι είναι
ομοφυλόφιλος και. ως εκ t o u t o u , η πρώτη φορά που δε χρειάζεται πια να
χρησιμοποιεί θηλυκά alter egos για να εκψρόσει τις σκέψεις και τις
εμπειρίες του

HOLD YO U TIG HT
Four characters in search ot an author (and love) Ah Moon Is unhappily
married, her husband. Fung Wai. only cares about his work. Tong Is a
deluded homosexual who divides his time between the bar and the bath
house. and Jie is a young boy is still sexually undecided But above all.
these are tour portraits ot the bitterness that comes from solitude and the
incomprehension that dirrves trom repressed emotions This is the first film
that Kwan directed after revealing he was gay and. as a result, it is the first
bme he no longer needs to use female alter egos in order to express his
thoughts and experiences

Lan Yu

Σκηνοθεσία / Direction: Stanley Kwan Σενάριο / Screenplay: Jimmy Ngai. από μια ιδέα
τού / from an idea by Elmond Yeung Φωτογραφία / Cinematography: Kwan Pun-leung
Μοντάζ / Editing: Maurice Li. Σκηνικό / Sets: Bruce Yu. Ηχος / Sound: Kinson Tsang. Tu
Duu-chih Μουσική / Music: Yu Yat-yiu. Keith Leung Ηθοποιοί / Cast: Chmgmy Yau, Sunny
Chan. Eric Tsang. Ko Yue-iin, Sandra Ng. Tony Rayns. Παραγωγός / Producer: Raymond
Chow Παραγωγή / Production: Golden Harvest Film Co & Kwan S Creative Workshop
35mm Έγχρωμο / Colour 99'

ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ, KINA/ Hong Kong, Chino 2001

ΛΑΝ ΓΙΟΥ
Πεκίνο 1988 Σχεδόν μεσήλικας, ο Τσεν Χαντόνγκ γνώρισε πάντα την
επιτυχία στη ζωή του Πρωτότοκος γιος ενός υψηλόβαθμου στελέχους της
κυβέρνησης είναι ιδιόκτητης μιας ραγδαία αναπτυσσόμενης εμπορικής
εκκρειος, κι ενω εργάζεται πολύ σκληρά, φροντίζει και να χαίρεται τη ζωή
του Ο Λον Γιου είναι ένας νεαρός από την επαρχία, που έχει μόλις έρθει
στο Πεκίνο για να σπουδάσει αρχιτεκτονική Αντιμετωπίζοντας
σοβαρότερο οικονομικό πρόβλημα από τον μέσο φοιτητή, είναι πρόθυμος
να κάνει οτιδήποτε για να βγάλει χρήματα Ο Χαντόνγκ συναντά τον Λαν
Γιου ο ενα σφαιριστήριο Τον μυεί στον ομοφυλοψιλικο έρωτα, και η ζωή
του Λαν Γιου αλλάζει δια παντός Ο δυο τους εξακολουθούν να βλέπονται
συχνά. και ο Λαν Γιου αρχίζει να νιώθει ασφαλής στη σχέση τους, αν και ο
Χαντόνγκ επιμένει ότι θέλει απλώς κάποιον για να περνάει καλα. όχι έναν
σύντροφο ζωής και προειδοποιεί τον Λαν Γιου ότι καποια στιγμή θα
χωρίσουν

LAN YU
Beeng. 1988 On the cusp of middle age Chen Handong has known wee
bU success * he Me The eldest son of a senior government bureaucrat
he heads a tast-growmg traderg company and plays as hard as he works
lan Vu is t country boy newly arrived w Be*ng to study arcMeclure Atore
must students he is short ot money and e«m g to try anytherg to earn
some He meets Handong ei a poor-haland ends up expenencmg a Mechengwg setup w aagn Hendong and Lan VU meet often and the boy ·
toon very secure n he love lor the men but Hangdong neats that he onty
•ants a play-man not a Making companon and warns Lan Vu that They
w i evsrftMPy break up

Σκηνοθεσία / Direction: Stanley Kwan Σενοριο / Screenplay: Jimmy Ngai fkto στο
διαδικτυακό μυθιστόρημα / based on the Internet novel B ei/m g Story του / by Bei|ing
Comrade Φωτογραφία Cinematography Tao Yang Μοντοζ / Editing WilliamChang
Καλλιτεχνική Διεύθυνση / Art Direction: WilliamChang Ηχος / Sound: Xueyi Wang
Μουσική Music: Yadong Zhang Ηθοποιοί Cast: Jun Hu. Ye Uu. Jin Su. HuatongLi. Fang
Lu Παραγωγός / Producer: Yongnmg Zhang Παραγωγή Production: Kwan s Creabve
Workshop 20A Magnoiua Mansion No 4, Tai Hau Temple Road. North Point. Hong Kong.
China π\λ / Tel -1-86 13 9011 75651. e-maN stenleykkp.a/netvigator com Παγκόσμια
Εκμετάλλευση World Sates: CeWoid Dreams 2 rue Turgot Pans 75009 France ιηλ. /
tel +33 1 4970 0370. fax +33 1 4970 0371. e-mad bdo@celuloid-dreams com 35mm
Εγχρωμα Colour 86
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Atlantis: The Lost Empire

Γκάρι Τράουσντεϊλ
Γεννημένος στην Καλιφόρνια, σπούδασε στην CalArts για
τρία χρόνια, και μετά άρχισε να εργάζεται στο κινούμενο
σχέδιο. Μ ε την Disney συνεργάζεται πάνω από 16 χρόνια,
εργαζόμενος με διάφορες ιδιότητες στη δημιουργία ταινιών
animation.

Gary Trousdale
Born in California, he studied at CalArts for three years and
then joined the ranks of working animators. He has been
involved in making animated film s at Disney for over 16 years,
working in a variety of capacities.

Σκηνοθεσία / Direction: Gary Trousdale, Kirk Wise. Σενάριο / Screenplay: Tab Murphy. Ιστορία / Story:
Kirk Wise, Gary Trousdale, Joss Whedon, Bryce Zabel, Jackie Zabel, Tab Murphy. Μ οντάζ / Editing: Ellen

Κερκ Ουάιζ
Γεννημένος στο Σαν Φρανσίσκο, σπούδασε για τέσσερα
χρόνια στην CalArts, και στη συνέχεια ξεκίνη σε τη
συνεργασία του με την Disney, στο χώρο του animation και
του storyboarding. Σήμερα εξακολουθεί να εργάζεται στην
Disney, στο χώρο του animation, με διάφορες ιδιότητες.

Keneshea. Καλλιτεχνική Διεύθυνση / Art Direction: David Goetz. Καλλιτεχνικός Συντονισμός / Artistic
Coordination: Christopher Jenkins. Ακούγονται οι φω νές των / With the voices of: Michael J. Fox, James
Garner, Cree Summer, Leonard Nimoy. Παραγωγή / Production: Walt Disney Pictures. Διανομή για την
Ελλάδα / Distribution in Greece: Προοπτική

A .E .

/ Prooptiki S.A., Κωλέττη 4 0 -4 2 , 4 0 -4 2 Koletti Street,

Α θ ή ν α /Athens 106 82, τ η λ ./te l.: + 3 0 1 3844 544, fax: + 3 8 1 3 762. 35m m Εγχρωμο/ Colour 9 9 '

Kirk Wise
Born in San Francisco, he studied for four years at CalArts,
and then began collaborating with Walt Disney Pictures in
animation and storyboarding. He continues to work for Disney
animation in many different capacities.

ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ /
SELECTED FILMOGRAPHY
Γκαρι Τράουσντεϊλ / G ary Trousdale & Κερκ Ουάιζ / Kirk W ise
1991 Beauty and the Beast
1996 The H unchback of Notre Dame
2001 Atlantis: The Lo st Continent

Η ΧΑΜΕΝΗ ΑΤΛΑΝΤΙΔΑ

ATLANTIS: THE LOST EMPIRE

Ένας άπειρος νεαρός λάτρης της περιπέτειας γίνεται το κλειδί για το ξεδ ί

An Inexperienced young adventure-lover, becomes the key to the unfolding of

πλωμα ενός αρχαίου μυστηρίου, όταν συνεργάζεται με μια ομάδα ατρόμητων

an ancient mystery, when he joins a group of fearless explorers in search of the

εξερευνητών που αναζητούν τα μυστικά της θρυλικής Ατλαντίδας. 0 αφελής,

mythical city of Atlantis. The naive, but forceful, chartographer and linguist Milo

αλλά και δυναμικός, χαρτογράφος και γλωσσολόγος Μάιλο θατς, ονειρεύεται

Thatch, dreams of completing the research begun by his grandfather, a famous

να ολοκληρώσει την έρευνα που ξεκίνησε ο παππούς του, διάσημος εξερ ευ 

explorer. When new evidence is revealed regarding the location of Atlantis, an

νητής. Όταν προκύπτουν νέα στοιχεία για την τοποθεσία, ένας εκκεντρικός

eccentric billionaire decides to finance the expedition, giving things a whole new

δισεκατομμυριούχος αποφασίζει να χρηματοδοτήσει την αποστολή, δίνοντας

twist. Milo leads Captain Rourke and his team to the kingdom that lies at the

νέα τροπή στην υπόθεση. Ο Μάιλο οδηγεί τον Καπετάνιο Ρουρκ και την ομάδα

bottom of the sea, but when they get there, what they see falls short of their

του στο βασίλειο που κρύβεται στο βυθό της θάλασσας, αλλά αυτό που αντι

expectations. Milo will try and explain what’s gone wrong...

κρίζουν εκεί, δεν είναι αντάξιο των προσδοκιών τους. 0 Μάιλο αναλαμβάνει
να εξηγήσει τι έχει συμβεί...
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ΜΑΤΙΕΣ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ
ΤΟΥΡΚΙΑ / Turkey 2001

_________________________________' _____________

Herkes kendi evinde

Σεμί Καπλάνογλου
Γεννήθηκε στη Σμύρνη, το 1963. Απόφοιτος του Τμήματος
ΚινηματοΥράφου-Τηλεόραοης της Σχολής Κολών Τεχνώ ν του
Πανεπιστημίου Ντοκούζ Ε ι Μ , εργάστηκε αρχικά ως βοηθός
οπερατέρ σ ε ντοκιμαντέρ. Έ χ ε ι ασχοληθεί μ ε το τηλεοπτικό
σενάριο, τη διαφήμιση, ενώ από το 1984 άρθρα του για τον
κινηματογράφο και τις τέχ νες έχουν δημοσιευτεί σ ε πο λλές
εφημερίδες και περιοδικά. Από το 1996 διατηρεί μόνιμη
εβδομαδιαία στήλη στην εφημερίδα -R adikal». Το

απ’ την πατρίδα,

Μακριά

η πρώτη του μεγάλου μήκους ταινία,

κέρδισε ε ξ ημισείας το κρατικό βραβείο καλύτερης ταινίας
στο Φεστιβάλ της Κωνσταντινούπολης.

Σκηνοθεσία / Direction: Semih Kaplanoglou. Σενάριο / Screenplay: Semih Kaplanoglou, Ozden Cankaya,
Serpil Kirel. Φωτογραφίο / Cinematography: Hayk Kirakosyan. Μοντάζ / Editing: Hakan Akol, Onur Tan.

Semih Kaplanoglou

Σκηνικά / Sets: Gazla Olmanlar. Μουσική / Music: Selim Atakan. Ηθοποιοί / Cast: Erol Keskin, Tolga

He w as bom in Izmir, in 1963. A graduate of the Cinema-

Cevik, Anna Bielska, Ozelm Cinar Ve, Siikran Giingor, Ciineyt Turel. Παραγωγοί / Producers: All T. Bilgen,

Televsion Department of the School of Fine Arts at Dokuz Eylul
University, he began his career as an assistan t cam eram an on
documentaries. He has written scripts for TV and worked In
advertising, while his articles on film and the arts have been
published In numerous newspapers and m agazines. Since
1996 he writes a regular weekly column in «Radikal»
newspaper.

Away from Home,

his first feature film , won the

Leyla Ozlap, Semih Kaplanoglu, Levent Onan. Παραγωγή / Production: Haylaz Production, Gazi Umur Pasa
Sok, 17/1 Balmumcu, 80700 Istanbul, Turkey, τηλ. / tel.: + 9 0 212 213 1115, fax: + 9 0 212 3 56 2268, email: haylazz@superonline.com Παγκόσμια Εκμετάλλευση / World Sales: Mrs. Keriman Ulusoy, 4 rue de
V ertb o is , 7 5 0 0 3 P aris, France, τηλ. / te l.: + 3 3 1 4 8 8 7 3 6 2 6 , fax: + 3 3 1 4 8 8 7 3 5 8 7 , e-m a il:
ulusoyke@club-internet.fr 35m m Έγχρωμο / Colour 110'

National Prize for Best Turkish Film (ex aequo) at the Istanbul
Film Festival.

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ / FILMOGRAPHY
2001 Herkes kendi evinde

Μ ΑΚ ΡΙΑ Α Π ' ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ

A W A Y FROM HOME

Οταν ο Νασούχι επιστρέφει στην πατρίδα του ύστερα από πολλά χρόνια, ο

As Nasuhl is returning to his homeland which he left years ago, his young

νεαρός ανιψιός του, Σελίμ, ετοιμάζεται να φύγει για τις

nephew Selim is heading out to a new life. Olga is a young Russian girl, who

ηπα.

Η Όλγα, μια

νεαρή Ρωσίδα, έχει φύγει από το σπίτι της αναζητώντας τον χαμένο πατέρα

has run away from home to search for her missing father, a sea captain. She

της, καπετάνιο στα καράβια. Ενώ τον νόμιζε στην Κωνσταντινούπολη, μαθαίνει

thought he was in Istanbul, but now finds out that he has moved to Sydney, so

πως βρίσκεται στο Σίδνεί, κι αποφασίζει να μαζέψει χρήματα για να πάει στην

she tries to get together the money to go to Australia. Nasuhi finds Olga beaten

Αυστραλία. 0 Νασούχι τη βρίσκει δαρμένη, ύστερα απ’ την πρώτη της εμπει

up after her first attempt at prostitution. Together, Nasuhi, Selim and Olga set

ρία ως πόρνης. Μαζί, ο Νασούχι, ο Σελίμ κι η Όλγα ξεκινάνε για τα Αλάτσατα,

out for Alacati, the Aegean town that Nasuhi left 50 years ago. The olive grove

τη μικρασιατική πόλη που ο Νασούχι εγ κ α τέλ ειψ ε πριν από 50 χρόνια. 0

and stone house that Selim has inherited Is the only home Nasuhi has. For

ελαιώνας και το πέτρινο σπίτι που έχει κληρονομήσει ο Σελίμ, είναι το μόνο

Selim, settling In the USA is his only dream. Selim has to make a decision

μέρος όπου μπορεί ο Νασούχι να μείνει. 0 Σελίμ, που ονειρεύεται πια μόνο τη

between selling his inheritance in Turkey or giving it to Nasuhi, who desperately

ζωή του στην Αμερική, πρέπει ν’ αποφασίσει αν θα πουλήσει την περιουσία

needs to find his roots.

του ή αν θα την παραχωρήσει στον Νασούχι, που τόση ανάγκη έ χ ε ι να
ξαναβρεί τις ρίζες του.
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Dust

Μ ίλτοο Μ αντσ ίψ σ κι
Γεννήθηκε στο Σκόπια, το 1959 Εγινε γνωστός ως
φωτογράφος πλατό. συγγραφέας και σκηνοθέτης
πειραματικών ταινιών, καθώς και βραβευμένων βιντεοκλίπ
I

για καλλιτέχνες όπως οι Anested Development Η πρώτη
του μεγόλου μήκους ταινία, Πριν τη βροχή, κέρδισε το
Χρυσό Λιοντόρι στο Φεστιβάλ Βενετίας 1994, προτάθηκε
για Οσκαρ καλύτερης ξένης ταινίας το 1995 και έλαβε
πολλές ακόμα διεθνείς διακρίσεις

Milcho Manchevski

I

Bom in Skopje, in 1959, he made his name as a stillsphotographer, a writer and a director of experimental films,
as weR as award-winning music videos for artists such as
Anested Development His first feature film. Betöre the Ram,
won the Golden Lion for Best Film at the Venice Film Festival
in 1994 was nominated for the 1995 Oscar for Best Foreign
Film, and went on to win numerous international
distinctions

Σκηνοθεσία / Direction: Milcho Manchevski Σενάριο / Screenplay: Milcho Manchevski Φυτογραφία /
Cinematography: Barry Ackroyd. Μοντάζ / Editing: Nic Gaster Ηχος / Sound: Roby Guver Σκηνικά /
Sets: David Munns. Κοστούμια / Costumes: Anne Jendritzkoe Μουσική / Music: Kiril Dzaikovski
Ηθοποιοί / Cast: Joseph Fiennes, David Wenham, Adrian Lester. Anne Brochet, Rosemary Murphy.
Nikolina Kujaka, Vlado Jovanovski Παραγωγοί / Producers: Chris Auty, Vesna Jovanoska. Domenico
Procacci Πορογωγή / Production: History Dreams & ENA Film & Fandango Παγκόσμιο Εκμετολλευση /
World Sales: The Sales Co The Sales Co., 62 Shaftesbury Avenue, London W1D 6LTD. UK. τηλ / tel
+ 4 4 207 434 9061, tax: + 4 4 207 494 3293, e-mail: films@salesco demon.co uk 35mm Εγχρωμο /
Colour 1 2 7 '

ΦΙΛΜΟΤΡΑΦΙΑ / FILMOGRAPHY
(τίτλοι στα αγγλικά / English titles)
1994 Before the Ram
7000 Dust

ΣΚΟΝΗ

DUST

Την αυγή του περασμένου αιώνα, στην αμερικανική Δύση, δυο αδέλφια ερω

At the dawn of the last century tn the American West, two brothers tad m love

τεύονται την ίδια γυναίκα Η Λιλιθ διαλέγει τον νεΟτερο αδελφό, τον Ελαιτζα

with the same wom an Lilith chooses the younger brother, Elijah The

Γεματος πικρία, ο πρωτότοκος Λουκ πηγαίνει στην Ευρώπη Οι δαιμονές του

embittered older brother. Luke, travels alone to Europe His demons drive him to

Οπου γίνεται ένας αμείλικτος

the region which today is

μαθοφορος εν μέσω των πολλών και άγριων συμμοριών του τοπου Ωστόσο η

among the numerous and

τοπική επανάσταση θ αποκτήσει ανθρώπινο πρόσωπο όταν μια έγκυος

takes on a human face when the pregnant Neda saves Luke from certain death

τον οδηγουν στην περιοχή της σημερινής

πγδμ .

fyrom ,

v ic io u s

where he becomes a ruthless mercenary

local gangs The local revolution however

κοπέλα, η Νεντα σώζει τον Λουκ από βέβαιο θανατο Εκατό χρονιά αργότερα,

One hundred years later, m New York C«y. a desperate robber named Edge tnes

στη Νεα Υορκη evo απελπισμένος ληστης, ο Εντζ προσπαθεί να κλεφει την

to part an etderty woman Angela, from her Me savings But she refuses to gne

περιουσία μα ς ηλικιωμένης γυναίκας, της Αντζελα Εκείνη, όμως, αρνειιαι να

up her hoard of ancient gold coins unM Edge has kstened to her M the story of

του δώσει τη συλλογή π κ από αρχαία χρυσά νομίσματα αν ο Εντζ δεν καθίσει

two brothers who te l m love with the same woman a very long ame ago. ei the

να του διηγηθει μια ιστορία για δυο αδέλφια που ερω τεύτηκαν την ίδια

Far West

γυναίκα πριν τόσα χρονιά στο Φαρ Ουεστ
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ΜΑΤΙΕΣ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ
ΓΑΛΛΙΑ - ΑΛΒΑΝΙΑ / France - Albania 2001

Γκιέργκι Τζουβάνι
Γεννημένος το 1963, στα Τίρανα, σπούδασε στην Ακαδημία
Καλών Τεχνώ ν των Τιράνων, με ειδικότητα στο θέατρο.
Η μικρού μήκους ταινία του

ταφής)

Funeral Business (Επιχείρηση

προβλήθηκε στο Φεστιβάλ Βενετίας και κέρδισε

το πρώτο βραβείο στο Φεστιβάλ του Μ ονπελιέ. Εκτός
από το σκηνοθετικΰ του έργο, έχ ε ι εργαστεί ως βοηθός
σκηνοθέτης σ ε π ο λλές ταινίες κι έχ ει γράψει σενάρια
για ταινίες animation, καθώς κι ένα παιδικό βιβλίο
κι ένα μυθιστόρημα.

Σκηνοθεσία / Direction: Gjergj Xhouvani. Σενάριο / Screenplay: Ylljet Aligka, βασ. στο διήγημα του «Τα

Gjergi Xhouvoni
Bom in Tirana, in 1963, he studied at the Tirana Academ y of
Fine Arts with a specialization in drama. His short film

Business

Funeral

w as presented at the Venice Film Festival and won

first prize at the Montpellier Film Festival. Besides his
directorial work, he has worked as assistan t director
on several film s, and has written screenplays for animation,
a s well as a children's book and a novel.

πέτρινα συνθήματα» / based on his short story «The Stone Slogans», Yves Hanchar, Gjergj Xhuvani.

Φωτογραφία / Cinematography: Gerald Thiaville. Μοντάζ / Editing: Didier Ranz. Ηχος / Sound: PierreYves Lavoue. Μουσική / Music: Denis Barbier. Ηθοποιοί / Cast: Artur Gorishti, Luiza Xhuvani, Agim
Qirjaqi, Birge Hasko, Niko Kanxheri, Festim Qelaq, Robert Ndrenika. Παραγωγοί / Producers: AnneDominique Toussaint, Pascal Judelewicz. Παραγωγή / Production: Les Films des Tournelles, 10 rue
Sainte-Anastase, 7 5 0 0 3 Paris, France, τηλ. / tel.: + 3 3 1 4 2 7 7 623 4 , fax: + 3 3 1 4 2 7 7 7 67 0 , e-mail:
tournelles@tournelles.com & Albanian General Vision & Roissy Films & Les Film en Hiver. Παγκόσμιο

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ / FILMOGRAPHY
(τίτλοι στα αγγλικά / English titles)
1991 Black and White (μικρού μήκους / short film)

Εκμετάλλευση / World Sales: Celluloid Dreams, 24 rue Lamartine, 75009 Paris, France, τηλ. / tel.: + 3 3 1
4970 0370, fax: + 3 3 1 4970 0371, e-mail: info@celluloid-dreams.com 35m m Έγχρωμο / Colour 9 0 '

1992 The Last Sunday (μικρού μήκους / short film)
1994 A Day from a Life (μικρού μήκους / short film)
1995 Last Love
1996 Tirana '96 (ντοκιμαντέρ / documentary)
1999 Funeral Bu siness (μικρού μήκους / short film)
2001 Slogans

ΣΥΝΘ ΗΜ ΑΤΑ

SLOGANS

Μ ε φόντο τα τέλη της δεκαετίας του 7 0 , όταν ο Εμβέρ Χότζα κυβερνούσε την

Set in the late 1970s, when the Hoxha regime held Albania in an iron grip, the

Αλβανία με σιδηρά πυγμή, η ταινία αφηγείται την ιστορία του Αντρέ, που έχει

film tells the story of Andre, who arrives in a remote mountain village for his

διοριστεί δάσκαλος σ’ ένα απομακρυσμένο ορεινό χωριό. Το πρώτο καθήκον

new teaching post at the local elementary school. His first task is to select a

που του αναθέτουν, είναι να διαλέξει ένα πολιτικό σύνθημα για την τάξη του.

p o litic a l slogan fo r his c la s s . The c h o ic e lies b e tw e e n «G lo ry to the

Ανάμεσα στο «Δόξα στο επαναστατικό πνεύμα» και το «Ο αμερικανικός ιμπε

Revolutionary Spirit» and «American Imperialism Is Only a Paper Tiger» and

ριαλισμός είναι μια χάρτινη τίγρη», ο Αντρέ διαλέγει το μικρότερο- ευτυχώς,

choosing the shortest one proves to be to his advantage, as Andre soon learns

μια που, όπως πληροφορείται, η τάξη του πρέπει να γράψει το σύνθημα αυτό

that his class will have to outline the slogan in stone on the mountainside and

με πέτρες πάνω στη βουνοπλαγιά, και οποιοδήποτε λάθος τιμωρείται αυστη

any mistakes are severely punished. While everyone in the village sees the

ρότατα. Ενώ όλοι στο χωριό αναγνωρίζουν το γελοίο της υπόθεσης, κανείς δε

ridiculousness of the situation, no one would dream of questioning the strict

διανοείται ν’ αμφισβητήσει την αυστηρή πειθαρχία του κόμματος. Οταν ένας

discipline of the party. When a local shepherd is accused of having sabotaged

βοσκός κατηγορείται για παραποίηση των συνθημάτων που, ούτως ή άλλως,

the slogans that he could not read anyway, Andre springs to his defense, an act

δεν ξέρει να διαβάσει, ο Αντρέ τον υπερασπίζεται, μια πράξη που καταδικάζε

treated as counter-revolutionary.

ται ως αντιεπαναστατική.
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ΟΛΛΑΝΔΙΑ - ΟΥΓΓΑΡΙΑ / Bulgaria - The Netherlands - Hungary 2001

Prismo do Amerika

I
I

Ιγκλίκα Τριφόνοβα
Αποφοίτησε από την Εθνική Ακαδημία θεάτρου και
Κινηματογράφου το 1982 ως σκηνοθίτις Εργάστηκε
ως βοηθάς σκηνοθέτης σε μεγάλου μήκους ταινίες.
και το 1990 έγραψε και γύρισε το πρώτο της ντοκιμαντέρ.
Η χρονιά rου 1990, που κέρδισε το πρώτο βραβείο στο
Prix Futura του Βερολίνου Το ντοκιμαντέρ της Ιοτοριες
φόνου έλαβε το Χρυσό Ρόδά καλύτερου βουλγαρικού
ντοκιμαντέρ το 1994 Το Γράμμα στην Αμερική είναι η
πρώτη της μεγάλου μήκους ταινία

Σκηνοθεσία / Direction: Iglika Triffonova Σενάριο / Screenplay: Iglika Trtffonova Φωτογραφία / Cinema

Igliko Triffonovo
She graduated from the National Academy ol Theater and
Cinema in 1982 as a him and television director
She worked as an assistant director on feature films,
and m 1990 wrote and directed her first documentary.
Year o l 1990. which won first prize at Prix Futura in Berlin
Her documentary Murder Stones won the Golden Hose for
Best Bulganan Documentary in 1994 Letter to America
is her first feature film

tography: Rali Ralchev Μοντάζ / Editing: Yordanka Bachvarova. Floor Smal Ηχος / Sound: Gusta van
Eijk. Antoin Cox. Robert Juhazs Σκηνικά / Sets: Svetlana Bonnet. Krassimir Vaikanov Μουσική / Music:
Milcho Leviev Ηθοποιοί / Cast: Phillip Abramov. Ana Papadopoulou. Peter Antonov Παραγωγοί /
Producers: Rossita Valkanova. Petra Goedings. Laszlo Kantor Παραγωγή / Production: Klas Film, 156
Kniaz Boriz 1 Str., Sofia 1000, Bulgaria, τηλ / tel -fax: + 3 5 9 2 526 868. e-mail klasfilm(a>$ofianet net &
Phanta Vision (The Netherlands) & Budapest Filmstudio (Hungary) Παγκόσμιο Εκμετάλλευση / World
Sales: Celluloid Dreams, 24 rue Lamartine. 75009 Paris, France, τηλ / tel + 3 3 1 4970 0370, fax + 3 3 1
4970 0371, e-mail: info@celluloid-dreams com 35mm Εγχρωμο / Colour 88'

•ΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ / FILMOGRAPHY
(Πίλοι στα αγγλικά / English titles)
1990 Year of 1990 (ντοκιμαντέρ / documentary)
1992 Possible Distances (ντοκιμαντέρ / documentary)
1993 Murder Stones (ντοκιμαντέρ / documentary)
2001 Letter to America

ΓΡ Α Μ Μ Α ΣΤΗ Ν ΑΜ ΕΡΙΚ Η

LETTER TO AMERICA

0 Ιβαν θυμαται μονο τον πρώτο στίχο αυτού του

«Lite passes like a shadow...«. Ivan can only remember the first Ime of an old

παλιού δημοτικού τραγουδιού που κάποτε πίστευαν ότι μπορούσε ν' αναστησει

folk song once believed capable of resurrecting the dead He used to sing if with

νεκρούς Ο Ιβαν το τραγουδούσε με τον καλύτερό του φίλο, τον Καμεν. που

his best fnend. Kamen, who now lies between *te and death m a US hospital

«Η ζωη περνά σαν μια σκιά

ιωρα κινδυνεύει να πεθανει σε νοσοκομείο της Αμερικής Γεμάτος οδύνη, ο

Stncken by worry. Ivan feels that all he wants to express to his sick fnend s m

Ιβαν νιώθει οπ Ολα οσα θελει να πει στο φίλο του. εμπεριέχονται στα λόγια του

the words of that song from their childhood If only he could remember them

τραγουδιού που. όμως, του είναι αδύνατον να τα θυμηθεί Οταν η αίτηση του

When denied a visa to travel to Kamen s bedside Ivan takes to the road m

για βίζα απορρίπτεται, ο Ιβαν ξεκινάει ενα άλλο ταξίδι, μέσα στη Βουλγαρία, σε

search of the forgotten song With the camcorder Kamen gave fwn. Ivan begins

αναζήτηση ίου τραγουδιού Με τη βιντεοκάμερά που του εδωοε ο Καμεν. αρ

to put together a video-letter that features the people he meets along the way

χίζει να συνθετει ενα γραμμα-βιντεοταινία με πρωταγωνιστές τους ανθρώπους

Traveling through milages tucked away m the mountainous countryside Ivan

που ουναντο στο δρομο του Σε απομακρυσμένα ορεινά χωρία ο Ιβαν ανακα

discovers quickly-doappeanng Bulganan traditions and Mestytes. « id fes eyes

λύπτει παραδόσεις και τροπους ζωής που τείνουν να εξαφανιστούν, ενω

are opened to the detads of Me that are often mssed m a busy modem world

αρχίζει να παρατηρεί τις λεπτομέρειες της ζωής που συχνά παραβλεπονται

Yet no one seems to be able to remember the resurrection song wrymore

στον πολύβουο σύγχρονο κοομο
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ΜΑΤΙΕΣ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ
ΙΡΛΑΝΔΙΑ - ΙΤΑΛΙΑ - Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ - ΓΑΛΛΙΑ / Ireland - Italy - UK - France 2001

How Harry Became a Tree

Γκόραν Πασκάλκβιτς
Γεννήθηκε στο Βελιγράδι, το 1947. Σπούδασε στη σχολή
κινηματογράφου FAMU της Πράγας, και υπήρξε κι αυτός
μ έλο ς της «Σχολής της Πράγας», μαζί με τους Μάρκοβιτς,
Καράνοβιτς και Κουστουρίτσα. Εκτός από τις μεγάλου
μήκους ταινίες του έχ ει σκηνοθετήσει πάνω από σαράντα
ντοκιμαντέρ και μικρού μήκους ταινίες.

Goran Paskaljevic
He w a s born in Belgrade, in 194 7. He studied at the FAMUfilm
school in Prague and, together with other Yugoslav
film m akers, such a s M arkovic, Karanovic and Kusturica,
formed the so-called «Prague School». In addition to his
features, he has directed more than forty docum entaries and
short film s.

Σκηνοθεσία / Direction: Goran Paskaljevic. Σενάριο / Screenplay: Goran Paskaljevic, Stephen Walsh,
Christine Gentet, βασ. στο διήγημα / based on the short story «Lao Dan» xou / by Yang Zhengshung.

Φωτογραφία / Cinematography: Milan Spasic. Μοντάζ / Editing: Petar Putnikovic. Σκηνικά / Sets: Lesley
Oakley. Κοστούμια / Costumes: Carol Betera. Μουσική / Music: Stefano Arnaldi. Ηθοποιοί / Cast: Colm
Meaney, Adrian Dunbar, Gillian Murphy, Kerry Condon. Παραγωγός / Producer: Riccardo Tozzi. Παραγω

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ / FILMOGRAPHY
(τίτλοι στα αγγλικά / English titles)
1976 The Beach Guard in Winter

γή / Production: Cattleya & Paradox Pictures Film and General Productions &

m act

Productions. Παγκό

σμιο Εκμετάλλευση / World Sales: Bavaria Film International Bavaria Film International, Bavariafilmplatz 8 ,

1977 The Dog Who Loved Trains

Gelselgasteig 82031, Germany, τηλ. / tel.: + 4 9 89 6499 2686, fax: + 4 9 89 6499 3720. 35m m Έγχρωμο /

1979 And the Days Passed

Colour 100'

1980 Special Treatment
1987 Guardian Angel
1990 The Time of M iracles
1992 Tango Argentino
1995 Someone E ls e 's Am erica
1998 The Powder Keg
2001 How Harry Becam e a Tree

ΠΩΣ Ο XAPI ΕΓΙΝΕ ΔΕΝΤΡΟ

H O W HARRY BECAME A TREE

Ιρλανδία, 1924. Στη διάρκεια του Εμφυλίου Πολέμου, ο Χάρι χάνει τον αγαπη

Ireland, 1924. During the Civil War, Harry loses his darling son, Patrick. Shortly

μένο του γιο, Πάτρικ. Λίγο καιρό αργότερα, π εθα ίν ει κι η αγαπημένη του

after, his wife Annie dies too. His life goes on in the little house near the village

γυναίκα, Ανι. Η ζωή του Χάρι συνεχίζεται στο σπιτάκι του έξω από το χωριό

of Skillet with his other son, Gus. But Harry slowly begins to close in on himself.

Σκίλετ, παρέα με τον άλλο του γιο, Γκας. Ωστόσο, ο Χάρι αρχίζει σιγά σιγά να

One day, deeply depressed, he has an idea: he’ll find an enemy. Love has given

κλείνεται στον εαυτό του. Μια μέρα, κι ενώ βρίσκεται σε βαριά κατάθλιψη, του

him nothing, so he thinks hate may give him the feeling for life once more...

έρχεται μια ιδέα: να βρει έναν εχθρό. Η αγάπη δεν του έχει δώσει τίποτα,

After careful consideration, he chooses George, the most powerful man in the

σκέφτεται, λοιπόν, ότι το μίσος μπορεί να τον κάνει να νιώσει πάλι ζωντανός...

village. He becomes obsessed on destroying him...

Ύστερα από πολλή σκέψη, καταλήγει στον Τζορτζ, τον πιο ισχυρό άντρα του
χωριού. Από τη στιγμή εκείνη, μοναδικός σκοπός του Χάρι είναι να τον καταστρέψει...
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BALKAN SURVEY
ΒΟΣΝΙΑ ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ / Bosnia Herzegoniva 2000

Miljecni put

Φαρούκ Σοκόλοβιτς
Γεννήθηκε στο Σαράγεβο, το 1952 Αποφοίτησε
οπΟ το Τμήμα Κινηματογράφου της Φιλοσοφικής Σχολής
του ΣαρΟγεβο το 1976 Το 1982. άρχισε να εργάζεται
στην Τηλεάραση του ΣαρΟγεβο. σκηνοθετώντας
τηλεταινίες Μ ετά τον πόλεμο, κι ενω η κινηματογραφία
στη Βοσνία Ερζεγοβίνη περνούσε φοβερή κρίση,
ο Σοκόλοβιτς κατόρθωσε να γυρίσει δυο ταινίες
μίσα σε ισάριθμα χρόνια

Faruk Sokolovk
He was bom in Saraievo. in 1952 He graduated Irom the
F4m Department ot the Saraievo Faculty of Philosophy in
1976 In 1982. he began working tor tv Saraievo, where he
directed numerous tv films After the war. and while film In
Bosnia Herzegovina was in total crisis, he managed to make
two feature films in as many years

Σκηνοθεσία / Direction: Faruk Sokolovic Σενάριο / Screenplay: Almir Imsirevic. Faruk Sokolovic Φωτο
γραφία / Cinematography: Stipe Svetinovic. Μοντάζ / Editing: Rosan Mulic Καλλιτεχνική Διεύθυνση /
Art Direction: Faruk Sokolovic Μουσική / Music: Zlatan Fazlic. Ηθοποιοί / Cast: Zan Marolt. Gordana
Buban. Davor Janie, Selma Alispahic. Dragan Bielogrlic. Παραγωγή / Production: Mebius Film Παγκόσμια
Εκμετάλλευση / World Sales: Mebius Film. Bairama Zenunija 4/16. Saraievo 71000. Bosnia Herzegovina,
τηλ / tel -fax + 3 8 7 33 463 336. e-mail: mebius@bih net ba 35mm Εγχρωμο / Colour 93'

•ΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ / FILMOGRAPHY
(πίλοι στα αγγλιχά / English tides)
I N I The Tunnel
2000 Milky Way

ΓΑΛΑΞΙΑΣ
Εχοντας περοσει τα χρονιά του πολέμου στη Βοσνία Ερζεγοβίνη, ο Μουζο,

M ILK Y W A Y
After staying m Bosnia Herzegovina dunng the years of the war Muto. a former

ιεως καθηγητης βιολογίας, αποφασίζει να μεταναστεύσει με την οικογένεια

biotogy professor, decides to move with his (amity to New Zealand However

του στη Νεα Ζηλανδία Πρωία, όμως, πρεπει να εγκριθει η αίτηση του απο την

first he must pass the test of the Resettlement Agency, which he fads, since he

Υπηρεσία Επάνεγκαταστόσης πραγμα που δεν γίνεται, επειδή ο Μουζο και η

and his wife Sena are both Moslems M uk> starts earning a living driving a

γυναίκα του. Σένα, είναι μουσουλμάνοι 0 Μουζο πιάνει δουλειά ως αμαξας

horse-drawn carnage through the streets of Saraievo Anka and Josip. a young

στους δρομους ίου Σαραγεβο Η Ανκα κι ο Γιοοιπ, ενα νεαρό ζευγάρι ορθοδο-

Orthodox couple who also want to go to New Zealand, live at the other end of

(« ν που επίσης θελει να πάει στη Νεα Ζηλανδία, ζει στην άλλη άκρη της πό

town The fates ot these two families begin to converge m the villa of Ale a

λης Οι δρομοι ίων δυο οικογενειών συναντιούνται στη βίλα του Αλε. ενός

newly-made tycoon, who is afraid of being assassinated One day whde Muio

νεοκοπου μεγιστάνα που φοβάται Οτι θα δολοφονηθεί Μια μέρα κι ενω ο

is dnvtng Ale in his carnage, he thwarts an assassination attempt, thereby

Μουζο πηγαίνει κάπου τον Αλε με την αμαξα. γίνεται μια απόπειρα δολοφο

saving Ale's Me M order to repay him. Ale decides to help Muto and also to

νίας κι ο Μουζο οωζει τη ζωη του Αλε Για να του το ξεπληρώσει ο Αλε απο-

solve Josip s problem

φαοιζει να τον βοηθήσει να πραγματοποιηθεί τ' Ονειρο του και. ταυτόχρονα
να λύσει και το πρόβλημα του Γιοσιπ
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ΡΟΥΜΑΝΙΑ - ΓΑΛΛΙΑ / Romania - France 2000

Dupa amiaza unui tortionar

Λουτσιάν Πιντιλίε
Γεννήθηκε στη Ρουμανία, το 1933. Σπούδασε
στο Ινστιτούτο Κινηματογραφικής και θεατρικής Τέχνη ς.
Εχει εργαστεί στον κινηματογράφο, στο θέατρο και στην
τηλεόραση. Από το 1974 έω ς το 1990 εργάστηκε στο
Παρίσι και, το 1990, επ έσ τρ εψ ε στη Ρουμανία, όπου έγινε
διευθυντής στο Στούντιο Κινηματογραφικής Δημιουργίας
στο Βουκουρέστι. Το 1998, η ταινία του
ο

Παράδεισος

Τελευταία στάση

κέρδισε το Ειδικό Βραβείο της Κριτικής

Επιτροπής στο Φεστιβάλ Β ενετίας.

Σκηνοθεσία / Direction: Lucian Pintilie. Σενάριο / Screenplay: Lucian Pintilie, βασ. στο μυθιστόρημα Ο

Lucian Pintilie
Bom in Romania, in 1933, he studied at the Institute
of Cinematic and Theatrical Art. He has worked in film,
theater and television. From 1974 to 1990 he worked
in Paris and, in 1990, he returned to Rom ania, where
he becam e director of the Studio of Cinematic Creation
in Bucharest. In 1998, his feature film

Last Stop Paradise

won the Ju ry 's Special Award at the Venice Film Festival.

δρόμος για τη Δαμασκό / based on the novel The Road to Damascus της / by Doina Jela. Φωτογραφία /

Cinematography: Calin Ghibu. Μοντάζ / Editing: Nita Chivulescu. Ήχος / Sound: Andrei Pap. ΣκηνικάΚοστούμια / Sets-Costumes: Gloria Papura. Ηθοποιοί / Cast: Gheorghe Dinica, Radu Beligan, loana
Macaria, Coca Bloos, Dorina Chriac. Παραγωγή / Production: The Studio for Cinematic Creation of the
Romanian Ministry of Culture & Filmex Romania &

YM C

Productions. Παγκόσμια Εκμετάλλευση

/

World

Sales: The Studio for Cinematic Creation at the Romanian Ministry of Culture and Filmex Romania, Street
Pictor A. Verona 2, Bucharest 70146, Romania, τηλ. / tel.: + 4 0 3 158 913, fax: + 4 0 3 121 388. 35m m

(PIAMOrPAOIA / FILMOGRAPHY

Έγχρωμο/Colour 88'

1965 Duminica la ora 6
1968 Reconstituirea
1973 Paviljon VI
1979 De ce trag clapotele, M itica?
1991 Le chêne
1992 Un été inoubliable
1995 Trop tard
1997 Term inus Paradis
2 00 0 Dupa amiaza unui tortionar

TO ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΕΝΟΣ ΒΑΣΑΝΙΣΤΗ
0 Φραντ Ταντάρα, που διατέλεσε βασανιστής στις ρουμανικές φυλακές, είναι

THE AFTERNOON OF A TORTURER
Frant Tandara, a former torturer in the Romanian prisons, is ready to confess

διατεθειμένος να ομολογήσει τα εγκλήματά του σε μια δημοσιογράφο κι έναν

his crimes to a journalist and a former political prisoner. The two meet him at

τέως πολιτικό κρατούμενο. Οι δυο τους τον συναντούν στο σταθμό της πόλης

the train station in Giurgiu, w here Tandara, a man with a shy dem eanor,

Τζούρτζου, όπου ο Ταντάρα, ένα συνεσταλμένο ανθρωπάκι, τους προσφέρει

welcomes them by offering them flowers. But the confession presents problems

λουλούδια. Όμως, η ομολογία του είναι ε ξ αρχής προβληματική. Ο Ταντάρα μι

right from the start: the tape recorder doesn't work, Tandara talks too fast or too

λάει τη μια πολύ γρήγορα, την άλλη πολύ αργά... Προσπαθεί ν’ αρχίσει την

s lo w ... The protagonist tries to begin the tale by talking about the least

ιστορία του μιλώντας για ασήμαντα γεγονότα της ζωής του: τον στρατιωτικό

significant parts of his life: his father in the m ilitary, his education, his

πατέρα του, την παιδεία του, τις περιπλανήσεις του στο τέλος του πολέμου. Η

wanderings at the end of the war. The journalist tries to pin him down with

δημοσιογράφος προσπαθεί να τον στριμώξει με απερίφραστες ερωτήσεις για

direct questions about his career as a butcher, but only gets evasive answers.

την καριέρα του ως σφαγέα, αλλά οι απαντήσεις του είναι όλο υπεκφυγές. ΕΙ

Tandara’s wife intervenes to ask them to stop torturing her husband...

σύζυγος του Ταντάρα παρεμβαίνει, ζητώντας τους να πάψουν να βασανίζουν
τον άντρα της...
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BALKAN SURVEY
ΣΛΟΒΕΝΙΑ / Slovenia 2001

Oda presernu

Μ άρτιν Σρψπ ότνιακ
Γεννήθηκε στη Λιουμπλιάνα, το 1972 Σεναριογράφος
και σκηνοθέτης. Η 06ι) στον ποιητή είναι η πρώτη του
μεγάλου μήκους ταινία και κέρδισε το βραβείο του κοινού
και της κριτικής επιτροπής στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου
του Πορτάροζ. στη Σλοβενία

M artin Srebotnjak
He was bom in L|utri|ana. in 1972 A screenwriter and film
director. Ode to the Poet is his first feature film and won
the Audience and Jury awards at the Portoroz Film Festival
in Slovenia

Σκηνοθεσία / Direction: Martin Srebotnjak Σενάριο / Screenplay: Martin Srebotniak Φωτογραφία / Cine
matography: Ven Jemersic Μοντάζ / Editing: Dafne Jemersic Ηχος / Sound: Juli| Zomik. Joze Trtmk
Κοστούμια / Costumes: Sabina Buzdon Μουσική / Music: Alo|Z Srebotniak Ηθοποιοί / Cast: Martin

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ / FILMOGRAPHY
(Τίτλοι στα αγγλικά / English titles)
1996 Cinders (μικρού μήκους ντοκιμαντέρ / short
documentary)
1997 Vivere (μικρού μήκους / short film)

2000 The Ultimate Guide for Bachelors (μικρού μήκους /

Srebotnjak. Barbara Cerar, Gregor Cusin. Brane Grubar. Barbara Zefran, Gasper Tic Παραγωγός /
Producer: Danijel Hocevar Παραγωγή / Production: Vertigo / Emotiontilm & vpk Παγκόσμιο Εκμετάλ
λευση / World Sales: vertigo / Emotiontilm. Kersmkova 4. SI-1000 Ljubliana. Slovenia, τηλ. / tel + 3 8 6 1
430 3531-2. fax: + 3 8 6 1 430 3530. e-mail danijel@emotionfilm si 35mm Εγχρωμο / Colour 100'

short Mm)
2001 Ode to the Poet

ΩΑΗ ΣΤΟΝ Π Ο ΙΗ ΤΗ

ODE TO THE POET

0 άσημος ποιητης Μιχα βγάζει τα προς το ζην γράφοντας φτηνά διαφημιστικό

Obscure poet Miha writes cheap commercial slogans for a living When an

σλόγκαν Οταν Ολοι οι υπόλοιποι ποιητές της χωράς αρνουνται την πρόσκλη

invitation to write an epic poem m honor of the bicentenary of the birth of the

ση ίου κράτους να γράφουν ενα έπος για τα 200 χρονιά απο τη γέννηση του

great Slovenian poet Preseren is turned down by everyone else Mrfia is hnaiy

μεγάλου ποιητη Πρεοερεν. το έργο ανατίθεται τελικά στον Μιχα Στο μεταξύ,

asked to do it Meanwhile Miha finds tvs gulfnend m bed with another man and

ο Μιχα βρίσκει τη φιλενάδά του στο κρεβάτι μ' εναν άλλον και τη διώχνει απο

throws her out of the apartment Petra a young student, enters his Me and

το σπίτι Η Πέτρα, μια νεαρή φοιτήτρια, μπαίνει στη ζωή του και προοφερεται

oflers to help him struggle with the great myth of Preseren Miha is having

να τον βοηθήσει στην πάλη του με το μύθο του Πρεοερεν Ο Μιχα δυσκολεύ

difficulty writing the poem, and as if that wasn t enough he has two other

εται να γράφει το ποίημα και. οαν να μην εφτανε αυτό, τον πιεζει απ τή μια ο

people breathing down his neck his friend Edo. who has a number of new

φίλος του ο Εντο. που βλεπει τα διοφημιστικα σλόγκαν να μενουν πίσω, κι απ

commercials 9ned up. waiting tor slogans, and the Stan Secretary, who wants

την άλλη ο Γραμματέας του Κράτους, που δεν θελει η γιορτή να «ιονομευτει

to make sure the cetebrabon won t be sabotaged by an nappropnate poem

απο ενα ποίημα με ανάρμοστο περιεχόμενό
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ΜΑΤΙΕΣ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ
ΣΛΟΒΕΝΙΑ / Slovenia 2001

Sladke sanje

Σάσο Ποντγκόρσεκ
Γεννήθηκε το 1 9 6 4 . Αποφοίτησε από την AGRFT. Έ χ ε ι
συμμετάσχει σ ε πάνω από 70 παραγωγές του Studio
Ljubljana κι έχ ει γυρίσει διαφημιστικά σποτ, βιντεοκλίπ
και video dance. Τα

Γλυκά όνειρα

είναι η δεύτερη μεγάλου

μήκους ταινία του.

Saso Podgorsek
He w a s bom in 1 9 6 4 . Sin ce graduating from AGRFT, he has
participated in over 70 productions by Studio Ljubljana, as
well as shooting com m ercials, m usic videos and dance
videos.

Sweet Dreams

is his second feature film.

Σκηνοθεσία / Direction: Saso Podgorsek. Σενάριο / Screenplay: Miha Mazzini. Φωτογραφία / Cinema
tography: Sven Pepeonik. Μοντάζ / Editing: Zlatjan Cuckov. Ήχος / Sound: Marjan Cimperman, Julij
Zornik. Σκηνικά / Sets: Dusan Mandic, Miran Mohar, Andrej Savski. Κοστούμια / Costumes: Uros Belantic.

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ / FILMOGRAPHY
1990 Prostor (po)gleda (μικρού μήκους / short film)
1992 The Goat Survived (μικρού μήκους / short film)
1999 Dark Angels
2001 Sweet Dreams

Μουσική / Music: Mitja Vrhovnik Smrekar. Ηθοποιοί / Cast: Janko Mandic, Veronika Drolc, Ive Zupancic,
Josef Nadj, Gregor Brakovic, Marinka Stern. Παραγωγός / Producer: Franci Zajc. Παραγωγή / Production:
Arsmedia &

r tv

Slovenia & Slovenian Film Fund. Παγκόσμια Εκμετάλλευση / World Sales: Arsmedia,

Zrinjskega 9, 1000 Ljubljana, Slovenia, τηλ. / tel.: + 3 8 6 1 4 38 398 0 , fax: + 3 8 6 1 231 734 0 , e-mail:
francl.zajc@arsmedia.si 35m m Έγχρωμο / Colour 110'

ΓΛΥΚΑ ΟΝΕΙΡΑ

SWEET DREAMS

Ο Εγκον Βιτόρι είναι δεκατριών χρόνων και δεν έχει πικάπ. Βρισόμαστε στα

Egon Vittori is thirteen years old and does not have a record player. It is the

πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 7 0 , και η Γιουγκοσλαβία μοιάζει να είναι η γη

beginning of the seventies and Yugoslavia seems to be the land of prosperity.

της ευημ ερ ία ς. Εισάγονται συνέχεια προϊόντα από τη Δύση, μ ετα ξύ των

Goods are being imported from the West, and these include American music,

οποίων αμερικανική μουσική, μόδα και κινηματογράφος. Όλοι έχουν πικάπ

films and fashion. Everybody but Egon owns a record player. Finding his way

εκτός από τον Έγκον. Ελισσόμενος ανάμεσα σε συγγενείς, χίπηδες κατόχους

among fam ily m em bers, hippie ow ners of m usic records, sch ool-m ates,

μουσικών δίσκων, συμμαθητών, δασκάλων, κομμουνιστών και αντικαθεστωτι-

teachers, communists and dissidents, Egon gets his record player in the end,

κών, ο Έγκον αποκτά επιτέλους το πικάπ του και, στην πορεία, παύει πια να

and grows up somewhere along the way.

είναι παιδί...
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BALKAN i U K V t T
ΚΡΟΑΤΙΑ / Crootia 2000

Blagajnica hoce ici na more

Νταλιμπόρ Μ άτα νιτς
Γεννήθηκε στο Ζύγκρεμπ, το 1975 Ξεκίνησε σπουδές
σκηνοθεσίας το 1993. στην Ακαδημία Δραματικών Τεχνών
του Ζάγκρεμπ, όπου σήμερα κάνει μεταπτυχιακά
Εχει εργαστεί ως βοηθός σκηνοθέτης κι έχει
σκηνοθετήσει και συν-οκηνοθετήσει βραβευμένα
ντοκιμαντέρ και μία μικρού μήκους ταινία Η rap/ας θ έλει
διακοπές είναι η πρώτη του μεγάλου μήκους ταινία

Dalibor M a ta n k
He was bom in Zabreb. in 1975 He began studying film
and TV direction in 1993. at Zagreb's Academy ot Dramatic
Arts, where he is currently a graduate student He has
worked as an assistant director, while has also directed
and co-dtrected award-winning documentanes and one
short film The Cashier Wants to Go to the Sea
is his first feature film

Σκηνοθεσία / Direction: Dalibor Matamc Σενάριο / Screenplay: Dalibor Matamc. Φωτογραφία / Cinema
tography: Branko Linta Μοντάζ / Editing: Tomislav Pavlic Ηχος / Sound: Mladen Siklic. Ruben Albahan
Καλλιτεχνική Διεύθυνση / Art Direction: Gorana Stepan Κοστούμια / Costumes: Lada Gamutm Μουσική /
Music: Svadbas Ηθοποιοί / Cast: Dora Polic. Ivan Brkic. Nina Violic. Milan Stripe. Vera Tima Παραγωγός /
Producer: Ankica June Tilic. Παραγωγή / Production: HRT - Croatian Television Παγκόσμιό Εκμετάλλευ
ση / World Sales: HRT - Croatian Television. Prisavlje 3. 10000 Zagreb. Croatia, τηλ / tel

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ / FILMOGRAPHY

+ 3 8 5 1 634

3691, tax: + 3 8 5 1 634 3692, e-mail branka prazic@hrt hr 35mm Εγχρωμο / Colour 86’

2000 Biagaimca hoce ici na more

Η Τ Α Μ ΙΑ Σ ΘΕΛΕΙ ΔΙΑΚΟΠΕΣ

THE CASHIER W AN TS
TO GO TO THE SEASIDE

Η Μπαριτσα ζει μονή με την άρρωστη κόρη της. κάπου στις παρυφές του Ζάγκ

Barica lives alone with her ailing daughter, somewhere on the outskirts of

ρεμπ Εργάζεται ως ταμίας και ονειρεύεται μια μέρα να καταφέρει να πάει την

Zagreb She works as a cashier and dreams of taking her daughter to the

κόρη της στη θαλασσα Ωστοοο τα χρήματα που βγάζει, μόλις που της φτά

seaside one day However, the money she earns is barely enough for everyday

νουν για τα καθημερινά έξοδα Και τότε, μια μέρα, εμποδίζει μια ληστεία να

expenses Then, one day. after saving the shop from being robbed, she

γίνει στο εστιατόριό Με αφορμή το γεγονός αυτό, πείθει το αφεντικό της να

manages to coax her boss to let her go to the seaside tor a couple ot days But

την αφήσει να πάει μια-δυο μέρες στη θαλασσα Ομως, τα πράγματα θα περι-

things get complicated when a new. attractive female employee is taken on

πλακουν όταν μια νεα ελκυστική υπάλληλος προσληφθει στο μαγαζί
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Μ Α Τ Ι Ε Σ ΣΤΑ Β Α Λ Κ Α Ν Ι Α / BAL KAN S U R V E Y
ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ / Yugoslavia 2001

Natasha

Λιούμπισα Σάμαρτζιτς
Γεννήθηκε στα Σκόπια, το 1936. Σπούδασε στην Ακαδημία
θεάτρου του Βελιγραδιού και έγ ιν ε ένας από τους
διασημότερους ηθοποιούς του μεταπολεμικού
γιουγκοσλαβικού κινηματογράφου, πρωταγωνιστώντας σε
πάνω από 150 μεγάλου μήκους ταινίες. Η πρώτη του
μεγάλου μήκους ταινία ως σκηνοθέτη,

(Αγκίστρι στον ουρανό),

Nebeska udica

που γυρίστηκε με αφορμή τους

ΝΑΤΟίκούς βομβαρδισμούς, προβλήθηκε στο αφιέρωμα
«Μ ατιές στα Βαλκάνια» του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης 2000.

Σκηνοθεσία / Direction: Ljubisa Samardzic. Σενάριο / Screenplay: Srdjan Koljevic. Φωτογραφία / Cine

Ljubisa Samardzic
He w a s born in Skopje, in 1936. He studied at the Belgrade
Drama Academ y and went on to become one ot the m ost
popular actors in post-World W ar II Yugoslavia, starring in
over 150 feature film s. His directorial debut,

(Sky Hook),

Nebeska udica

made as a result of the NATO bombings, w a s

screened at the «Balkan Survey» of the Thessaloniki Film
Festival 2000.

matography: Radoslav Vladic. Μοντάζ / Editing: Marko Glusac. Ήχος / Sound: Branko Djordjevic. Σκη
νικά / Sets: Vladislav Lasic. Κοστούμια / Costumes: Jasmina Sanader. Μουσική / Music: Zoran Eric. Ηθο
ποιοί /Cast: Tijana Kondic, Nikola Djuricko, Anica Dobra, Davor Janjic, Dragan Bjelogrlic, Boris Milivojevic.
Παραγωγός / Producer: Ljubisa Samardzic. Παραγωγή / Production: Cinema Design. Παγκόσμιο Εκ

μετάλλευση / World Sales: Cinema Design, Ustanicka 125/1, Belgrade, Yugoslavia, τηλ. / tel.-fax: + 3 8 1
11 4888 011, 4882 377, e-mail: sinema@eunet.yu 35m m Έγχρωμο / Colour 92'

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ / FILMOGRAPHY
1 999-2000 Nebeska udica
2001 Natasha

ΝΑΤΑΣΑ

NATASHA

Η Νοτάσα είναι μια κοπέλα 17 χρόνων. 0 π ατέρας της, επ ιθεω ρητής τής

Natasha Is a 17-year-old girl. Her father, a police inspector, was killed during an

αστυνομίας, σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια μιας απόπειρας δολοφονίας. Ένα

assassination attempt. A year later, at the peak of the disintegration of the

χρόνο αργότερα, κι ενώ το διεφθαρμένο καθεστώς είναι έτοιμο να καταρρεύ-

corrupt regime, pursued by her own emotional chaos and determined to find out

σει, η Νατάσα, βασανιζόμενη από το συναισθηματικό της χάος και αποφασι

the truth, she engages In a child’s impulsive revenge. Torn between her love for

σμένη να μάθει την αλήθεια, βάζει μπρος ένα απερίσκεπτο σχέδιο εκδίκησης.

Marko, a married book salesman, and the unplanned protection offered to her

Διχασμένη ανάμεσα στην αγάπη της για τον Μάρκο, έναν παντρεμένο έμπορο

by Kiza, Marko’s friend and a local criminal, Natasha is unaware that her child’s

βιβλίων, και την απρόβλεπτη προστασία που της προσφέρει ο Κίζα, φίλος τού

play is turning into a dangerous adventure. Both Marko and Kiza, each in his

Μάρκο και κακοποιός, η Νατάσα δε συνειδητοποιεί ότι το παιχνίδι που παίζει,

own way, try to save her from the avalanche her actions have put into motion.

έχει αρχίσει να μετατρέπεται σε επικίνδυνη περιπέτεια. 0 Μάρκο και ο Κίζα,
καθένας με τον τρόπο του, θα προσπαθήσουν να σώσουν τη Νατάσα από τη
χιονοστιβάδα που έχουν προκαλέσει οι πράξεις της.
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Νέος αργεντινός κινηματογράφος:
Μια μεταβατική περίοδος

Τ

ο 2001 οπωσδήποτε δεν είναι μια χρυσή χρονιά για

ηου υπονομεύουν αυτή την προσπάθεια σ' έναν χέρσο για την

την Αργεντινή. Η χώρα αντιμετωπίζει μια βαθύτατη οι

τέχνη τόπο.

κονομική κρίση εξαιτίας της αδυναμίας να πληρώσει

Ο ι μεμονωμένες προσπάθειες του Rejtman θα ανταμειφθούν από

τους τόκους του εξωτερικού χρέους. Με τα ποσοστά

δύο εξελίξεις που θα είναι αποφασιστικές για την ανάδυση της

της φτώχειας και της ανεργίας να έχουν ανέβει σ ε πο

νέας γενιάς, αλλά και παράδοξες. Απ' τη μια μεριά, απ' το 1991

λύ υψηλά επίπεδα, κανείς δεν μπορεί να ελπίζει σε μια

κι έπειτα αυξάνονται σημαντικά οι σπουδαστές του κινηματογρά

οικονομική ανάκαμψη βραχυπρόθεσμα. Η τυφλή εφαρμογή νεο

φου κι ανοίγουν νέες σχολές. Ανάμεσα σ' αυτές, το Πανεπιστή

φιλελεύθερων πολιτικών κατά τα τελευταία χρόνια έχει θέσει σε

μιο Κινηματογράφου, το οποίο θα διαδραματίσει σπουδαίο ρόλο

δεύτερη μοίρα τους πολίτες, οι οποίοι βυθίζονται σε μια ολοένα

τα επόμενα χρόνια, όχι μόνο ως πηγή νέων σκηνοθετών και τεχ

και μεγαλύτερη απόγνωση. Παραδόξω ς, όμω ς, το 20 0 1 είναι

νικών, αλλά και ως παραγωγός ταινιών. Το περίεργο είναι ότι

μια καλή χρονιά για τον αργεντινό κινηματογράφο, η αναβίωση

αυτή η αναβίωση του ενδιαφέροντος για κινηματογραφικές σπου

του οποίου γίνεται αισθητή από την επανεμφάνισή του στα διεθνή

δές συμπίπτει με τη χειρότερη στιγμή του αργεντινού κινηματο

φεστιβάλ, παρ' όλο που κι αυτή η ευημερία δεν μπορεί παρά να

γράφου στο σύνολό του, τόσο απ' την άποψη της ετήσιας παρα

είναι σχετική ως προς το μέγεθος της οικονομικής κρίσης και

γωγής ταινιών (με μια μείωση που φτάνει στις πέντε ανά έτος)

των συνεπειών της στο πεδίο της πολιτιστικής ανάπτυξης.

όσο και από άποψη ποιότητας. Μια πιθανή εξήγηση σ' αυτή την

Αν οι παραπάνω συνθήκες καθιστούν τον αργεντινό κινηματογρά
φο ανίσχυρο και το μέλλον του αβέβαιο, το πρόσφατο παρελθόν
του αξίζει μια επισκόπηση· κυρίως, γιατί εξακολουθεί να υπάρχει
ένα παρόν: υπάρχει μια μερίδα ταινιών που αποδεικνύουν ότι η
οργεντινή κινηματογραφία, σε μια στιγμή ισχνής λάμψης πάνω
στην παγκόσμια παραγωγή, έχει να παρουσιάσει σημαντικά δείγ
ματα ζωής κι ότι υπάρχει μια νέα γενιά σκηνοθετών που ανανεώ
νουν μια παράδοση εξαντλημένη.
Τα πράγματα, όμως, δεν ήταν έτσι το 1 9 9 3 , όταν o Martín Rejtman σκηνοθέτησε το R a p a d o , μια ταινία που μπορεί να ιδωθεί
ως ορόσημο στον αργεντινό κινηματογράφο. Γυρισμένη από σαβ
βατοκύριακο σε σαββατοκύριακο και μ' έναν πενιχρό προϋ
πολογισμό, η ταινία δεν προκάλεσε τίποτα παραπάνω από αδια
φορία. Πρόκειται για μια μινιμαλιστική αφήγηση, με ηθοποιούς
ανέκφραστους και φειδωλούς στην ερμηνεία τους, πράγμα που
ερχόταν σε πλήρη αντίθεση με τις αισθητικές τάσεις που κυριαρ
χούσαν στον αργεντινό κινηματογράφο τις δύο προηγούμενες δε
καετίες: την εμμονή στην ηθογραφική αφήγηση, τα ευκαιριακά
χρονικά στην περίοδο της δικτατορίας, τον μαγικό ρεαλισμό, τον
βεβιασμένο οπτιμισμό, τα συμβατικά πλάνα χωρίς αισθητικές
αναζητήσεις. Το R a p a d o είναι μια ταινία δυσπρόσιτη, ασφυκτική,
όπου η εκφραστικότητα των ερμηνειών αντικαθίσταται απ' την
εμμονή στα αντικείμενα, οαν να ήταν αυτά η μόνη πηγή αλήθειας
απέναντι στην ανθρώπινη αβεβαιότητα. Υπό ένα πρίσμα μεταγε
νέστερο, η ταινία μπορεί να ιδωθεί σαν την άρνηση ενός κινημα
τογραφιστή να χρησιμοποιήσει τα γλωσσικά μέσα των συγχρό
νων του, σαν μια επιβεβαίω ση της ανάγκης να δημιουργηθεί
ένας κινηματογράφος πραγματικός, καθώς και των δυσκολιών
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αντίφαση είναι ότι η σχεδόν υπό εξαφάνιση κινηματογραφική βιο
μηχανία της χώρας (μια βιομηχανία, της οποίας οι παραγωγές
επιβαρύνονται ακόμα περισσότερο απ' τη συμβατικότητα και την
κοινοτοπία) κατέληξε ν' αποτελέσει κίνητρο και να ενθαρρύνει
την αλλαγή. Ο δεύτερος παράγοντας ήταν μια νομοθετική ρύθ
μιση που καθιέρωνε το κονδύλιο των 5 0 εκατομμυρίων δολα
ρίων για τη χρηματοδότηση του εθνικού κινηματογράφου και
επανέφερε ως κατώτατο όριο παραγωγής ταινιών τις τριάντα ανά
έτος. Το παράδοξο είναι ότι αυτή η προστατευτική ρύθμιση συντελέστηκε ακριβώς σε μια περίοδο κατά την οποία παγκοσμίως επι
κρατούσε η τάση της απαγκίστρωσης από τους κρατικούς θε
σμούς· ίσως επειδή ακόμα και οι κυβερνήσεις που εφαρμόζουν
τα πιο αντιλαϊκά μέτρα, καταλήγουν να πιστεύουν πως θα βγουν
ενισχυμένες απ' τον κινηματογράφο, αν τον ενισχύσουν κι οι
ίδιες.
Χάρη σ' αυτή τη νομοθετική ρύθμιση, από το 1 9 9 5 , η παραγωγή
μιας ταινίας στην Αργεντινή γίνεται πολύ πιο εύκολη. Βέβαια, οι
χρηματοδοτήσεις δεν απευθύνονται στους νέους δημιουργούς,
αλλά στους ίδιους εκείνους παραδοσιακούς παράγοντες που
υποστηρίζονται από τις μεγάλες βιομηχανίες επικοινωνίας. Άλλο
εθνικό παράδοξο είναι η σύσταση της εταιρείας Patagonik από,
μεταξύ άλλων, την Telefónica España και το τοπικό παράρτημα
της Disney. Ο ι ταινίες αυτής της εταιρείας επιχορηγούνται απ' το
ίδιο το κράτος, τον μόνο ίσως φορέα που χρηματοδοτεί γυρί
σματα στο Χόλιγουντ (άλλη μια ενδιαφέρουσα αντίφαση).
Μ ' αυτόν τον τρόπο, ώς το τέλος της θητείας της κυβέρνησης
του Μένεμ (μέχρι το 2 0 0 0 ), πολλές ταινίες πραγματοποιήθηκαν
χρησιμοποιώντας νομικά μονοπάτια, όπως τη μετατροπή μιας τη
λεταινίας σε κινηματογραφική. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων

New Argentinean Cinema:
A Time of Changes

2

001 has not been a great year for Argentina. The

students and new schools w ere founded. Among them, the

country is facing a grave economic crisis as a result

Cinema University, which w as to play an important role in the

of its inability to pay the interest on its foreign debt.

years that followed, as a hotbed for new directors as well as in

The poverty and unemployment rotes are extremely

its capacity as a producer of films. W hat is curious is that this

high, and no one can trust in the economy to

eag ern ess to pursue film studies co in cid e d with the worst

recover in the short term. Due to the blind applic

moment in the history of Argentinean cinem a in general, in

ation of neo-liberal policies during recent years, the citizens are

regard to both quantity (annual production w as down to five

no longer a priority but, instead, are left sinking deeper and

films a year) and quality. A possible explanation for this contra

deeper into desperation. Para d o xically, however, 2001 is a

diction may lie in the fact that the near disappearance of the

good year for Argentinean cinem a, the revival of which is

country's film industry (which was further weighted down by its

making itself felt through its reapp earance at international

production routines and conventional results), ended up being

festivals, even though this prosperity occurred at the same time

an incentive for change. The second factor was the passing of a

as the deterioration of the economy and its negative effects in

new cinema legislature which established an annual fund of 5 0

the field of culture.
If the conditions mentioned above constitute Argentinean cinema
fragile and its future uncertain, its recent past still merits a closer
look. Above all, because there continues to exist a present: there
is a group of films that prove that, during a time which is not
especially bright for world production, Argentinean cinema is
sending out significant signs of life and the message that there is
a new generation of directors that are reviving an exhausted
tradition.
Things were different in 1 9 9 3 , when Martin Rejtman directed

R apado, a film that today can be seen as a landmark in new
Argentinean film. Filmed during a weekend, on an insignificant
budget, it provoked little more than indifference. The film is a
minimalist story, featuring reticent, inexpressive actors, which
went totally ag ain st the aesthetic traits that had dominated
A rg e n tin e an cin em a for two d e c a d e s : folk lite ra tu re , the
opportunist chronicles of the period of the dictatorship, magic
realism, forced optimism, and conventional shots free of any

million dollars for the subsidizing of national cinema and reset a
minimum annual production of fifty films. W hat is paradoxical is
that this protective legislature went against the trend of the time
towards global deregulation. Perhaps it is because even govern
ments that enforce the most unpopular m easures, ultimately
believe that cinema can help them if they help it.
Thanks to this legislature, as of 1995, the production of a film in
Argentina has become much easier. Nevertheless, subsidies are
not directed tow ards the young but tow ards the traditional
secto rs that a re supported by the la rg e co m m u n icatio n s
companies. Another Argentinean paradox is the founding of a
com pany entitled Patag onik, which is m ade up of, among
others, Telefónica España and the local subsidiary of Disney
The film s p ro d u ce d by this c o m p a n y a re fund ed by the
Argentinean State, perhaps the only one to finance filming in a
Hollywood studio (yet another interesting contradiction).
In this w ay, during the remaining term in office of the Menem
government (up until 2 0 0 0 ), many films by the younger gener
ation were made using legal avenues, such as converting a TV

oesthetic exploration. R a p a d o is a difficult, repressed film, in

movie into a theater screening. During the past few years, many

which the expressiveness of the characters is replaced by the

directors finished shooting with less than 5 0 ,0 0 0 dollars. This

need to cling to objects, as if they were the only source of truth

money (which, in general, derived from the modest funding of a

in the face of human incertitude Retrospectively, the film can be

foundation) w as used to buy new 16mm film and to feed the

seen as the refusal of a filmmaker to speak the language of his

crew during filming The rest was all ad honorem work by the

contemporaries, as the affirmation of the need to create a real

actors and technicians, equipment which w as borrowed or

cinema and of the difficulties of doing so in an artistic waste

rented from a film school and a generous dose of good will The

land
Redman's solitary work w as to be rewarded by two develop
ments that proved decisive for the emergence of a new gener

films to 35mm, including labor costs It was in this woy that films

ation Both of these were paradoxical On the one hand, after
1991, there was a considerable increase in the number of film

m ade, the creative freedom of which w as as great as their

same legislature allowed later on for the blowing up of these
such as Crone W o rld , S ilvia Prieto, Freedom and Saturday w ere
budgets were precarious. O n the other hand, as of 1996, the
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ετών, πολλοί ολοκλήρωσαν τα γυρίσματα της ταινίας τους με λι

αφήγησης και ο δεξιοτεχνικός χειρισμός της εικόνας συνοδεύον

γότερο από 5 0 .0 0 0 δολάρια. Τα χρήματα αυτά (που προέρχον

ται από μια ματιά προς τα περιθωριακά θέματα, απαλλαγμένη

ταν κυρίως από τη φειδωλή χρηματοδότηση κάποιου οργανι

από τη συγκαταβατικότητα με τα οποία τα χειρίζεται συνήθως ο

σμού) χρησιμοποιήθηκαν για την αγορά παρθένου φιλμ 16mm,

κινηματογράφος.

καθώς και για τα έξοδα διατροφής των συντελεστών κατά τη

Το 1 9 9 8 , o M artín Rejtman ολοκληρώνει το Σ ίλ β ια Π ρ ιέ τ ο , τη

διάρκεια των γυρισμάτων. Τα υπόλοιπα ήταν η ανιδιοτελής εργα

δεύτερη μεγάλου μήκους ταινία του. Διακρίνεται πλέον ως ένας

σία των ηθοποιών και των τεχνικών, δανεισμένα ή ενοικιασμένα

ώριμος σκηνοθέτης, που τελειοποιεί τη λιτότητα του ύφους του

μηχανήματα από κάποια σχολή και μια μεγάλη δόση θέλησης. Η

με μια κωμωδία όπου οι σχεδόν αυτιστικοί της ήρωες μιλούν μια

ίδια νομική ρύθμιση επέτρεψε αργότερα την επεξεργασία των

γλώσσα κενή νοήματος. Στο μεταξύ, o Roberto Trapero γυρίζει

ταινιών αυτών σε φιλμ 35m m , προβλέποντας μάλιστα και την

το Κ ό σ μ ο ς -γ ε ρ α ν ό ς , μια ταινία χω ρίς σ ενά ριο, που αποτελεί

αμοιβή της απαιτούμενης εργασίας. Με αυτόν τον τρόπο έγιναν

συνέχεια της προηγηθείσας μικρού μήκους ταινίας του Π α ζ α ρ έ 

οι ταινίες Κ ό σ μ ο ς -γ ερ α ν ό ς , Σ ίλ β ια Π ρ ιέ το , Ε λ ε υ δ ε ρ ία και Σ ά β β α 

μ α τα , μια δουλειά εξαιρετικά πρωτότυπη, οι ηθοποιοί της οποίας

το, ανάμεσα σε άλλες, όπου η ελεύθερη δημιουργικότητα ήταν

είναι οι συγγενείς και οι γείτονες του σκηνοθέτη. Και στις δύο

τόσο μεγάλη όσο και η ένδεια του προϋπολογισμού. Απ' την

ταινίες o T rap ero χρησιμοποιεί για την πλοκή τού έργου του

άλλη πλευρά, το Πανεπιστήμιο Κινηματογράφου, απ' το 1 9 9 6 κι

δήθεν τεκμηριωμένα αρχεία, ανοίγοντας το δρόμο για ένα νέο

έπειτα, παρήγαγε τρεις ταινίες και συμμετέσχε σε πολλές άλλες.

είδος μυθοπλασίας στην Αργεντινή. Το Κ ό σ μ ο ς -γ ε ρ α ν ό ς δέχεται

Η πρώτη απ' αυτές ήταν η M o e b iu s , τη σκηνοθεσία της οποίας

πολλές ερμηνείες κι έχει χαρακτηριστεί «νεορεαλιστική» ταινία,

το Πανεπιστήμιο ανέθεσε στον Gustavo M osquera, έναν κινημα

ενώ ο κεντρικός ήρωάς του φαίνεται να έχει ξυπνήσει μετά από

τογραφιστή που ανήκε στην προηγούμενη δεκαετία, μολονότι η

τριάντα ώ ρες ύπνο, όπως σε μια ταινία του φανταστικού. Η

τεχνική ομάδα που τον πλαισίωνε, απαρτιζόταν από σπουδαστές.

ταινία μελετά την Αργεντινή της δεκαετίας του '9 0 μέσα από την

Το M o e b iu s αποτελεί το κομβικό σημείο μιας μετάβασης: είναι

αφελή και πρωτόγνωρη οπτική γωνία του Ρούλο Μαργκάνι, ενός

μια ταινία επιστημονικής φαντασίας (ένα νέο είδος για την Α ρ

μοναδικού χαρακτήρα. Περισσότερο, όμως, από τη δεξιοτεχνική

γεντινή) που διερευνά πολύ ενδιαφέρουσες όψεις της κινηματο

αφήγηση της ιστορίας ενός ανέργου, η ταινία είναι η ματιά τού

γραφικής εικόνας. Ωστόσο, η δραματουργία, οι ερμηνείες και ο

κεντρικού ήρωα, αποστασιοποιημένη και, ταυτόχρονα, τρυφερή,

αλληγορικός χαρακτήρας της πλοκής ανήκουν στην προηγούμενη

χάρη στην επιδέξια ποιητική του T rap ero . Π αράλληλα, το Κ ό -

περίοδο. Αργότερα, το Πανεπιστήμιο θα αναθέτει τη σκηνοθεσία

σ μ ο ς -γ ε ρ α ν ό ς αναπαριστά τη συντελούμενη αλλαγή στον αργεν-

των παραγωγών του στους ίδιους τους φοιτητές του.

τινό κινηματογράφο: στις βεβαιότητες της προηγούμενης γενιάς

Σ' αυτό το στάδιο, οι νέοι ήταν ήδη εξειδικευμένοι τεχνικοί κι εί

αντιτάσσει την αβεβαιότητα που πηγάζει απ' την αναγκαιότητα

χαν αρχίσει να εργάζονται τόσο στον κινηματογράφο όσο και

μιας νέας γλώσσας απέναντι σε μια χώρα που έχει ερημωθεί, τεί

στην τηλεόραση. Ωστόσο, μόνο μετά το «Historias Breves» ανα

νοντας προς τον αφανισμό. Τελικά , ανοίγει μια σχισμή ελευ

δύεται ξεκάθαρα η ιδέα ότι θα μπορούσε να γίνει μια σημαντική

θερία ς και ελπίδας σε μια κινηματογραφία που έχει γεράσει

αλλαγή, ότι αυτή η προσπάθεια που είχε ξεκινήσει σαν παιχνίδι,

πρόωρα.

ήταν πιο πολύ μια ρήξη παρά η συνέχιση του παρελθόντος. Η

Οι ταινίες Κ ό σ μ ο ς -γ ε ρ α ν ό ς και Σ ίλ β ια Π ρ ιέ τ ο προβάλλονται τον

ταινία αποτελείται από δέκα ταινίες μικρού μήκους, που οι σενα

Απρίλιο του 1 9 9 9 στο νεοσύστατο Φεστιβάλ Ανεξάρτητου Κινη

ριογράφοι τους αναδείχθηκαν σ' ένα διαγωνισμό οργανωμένο

ματογράφου στο Μπουένος Ά ιρες. Είναι μια στιγμή σταθεροποίη

από το Ινστιτούτο Κινηματογράφου, και χρηματοδοτήθηκαν με το

σης μετά το μεταβατικό στάδιο. Από δω και στο εξή ς, οι και

ποσό των 4 0 .0 0 0 δολαρίων για την ολοκλήρωση της παραγω

νούργιες ταινίες αρχίζουν να δίνουν το παρόν σε φεστιβάλ (μετά

γής τους. Το συλλογικό αυτό έργο είχε μεγάλη εμπορική απή

από μια παρατεταμένη απουσία), κερδίζοντας βραβεία, χωρίς το

χηση και βρήκε θερμή υποδοχή απ' την αργεντινή κριτική: δεν

φαινόμενο να περνάει απαρατήρητο από τα σχόλια της διεθνούς

ήταν μόνο η ποιότητα και το ταλέντο που ξεχώριζε στα περισσό

κριτικής. Για πρώτη φορά, οι ταινίες μιας λατινοαμερικανικής χώ

τερα απ' αυτά (το Ν ε κ ρ ό ς Β α σ ιλ ιά ς της Lucrecia Martel αφήνει

ρας εγκαταλείπουν το γκέτο του εξωτισμού, για να στηριχτούν

να φανεί μια σημαντική κινηματογραφίστρια σε δεκατρία μόλις

στην ίδια την ιδιαιτερότητά τους.

λεπτά), α λλά , επίσης, τα καλύτερα απ' αυτά είχαν ένα κοινό

Τα επόμενα δύο χρόνια, μπορεί να μιλήσει κανείς για μια άνθη

στοιχείο αιφνιδιαστικό: μια νέα ματιά στη σύγχρονη Αργεντινή

ση, η οποία διαφαίνεται και στις ταινίες που επελέγησαν για το

τελείως διαφορετική, με ήρωες νέους, χωρίς να διακρίνονται τό

Αφιέρωμα της Θ εσ σα λο ν ίκη ς. Η αύξηση της παραγωγής των

σο για την τεχνική τους επεξεργασία όσο για μια ειλικρινή ανα

ταινιών είναι αποτέλεσμα μιας ανανεωμένης εμπιστοσύνης προς

ζήτηση της αυθεντικότητας και των εκφραστικών τους μέσων.

τους νέους δημιουργούς και στις δυνατότητές τους, μιας καλύ

Από τη στιγμή εκείνη, άρχισε να φαίνεται λογική η ελπίδα για κά

τερης διαχείρισης των οικονομικών πόρων, καθώς και του ενδια

τι σημαντικό απ' αυτή την ομάδα σκηνοθετών.

φέροντος που αυτή η νέα γενιά αρχίζει να ξυπνά στις βιομηχα

Έ ξ ι απ' αυτούς σκηνοθέτησαν τουλάχιστον μία ταινία μεγάλου

νίες του εθνικού και του διεθνούς κινηματογράφου. Χάρη σ' αυ

μήκους. Οι πρώτοι που το έκαναν, ήταν o Adrián Caetano κι ο

τή την παράμετρο, ο νέος κινηματογράφος δεν είναι πια αναγκα

Bruno Stagnaro, με την Π ίτσ α , μ π ίρα κ α ι τα ιγ α ρ ά κ ια , μια αστυνο

σμένος να εξαρτάται από μηδαμινούς προϋπολογισμούς.

μική ταινία που αιφνιδίασε στο Φ εστιβάλ M ap δελ Πλάτα το

Η ταινία Ο β ά λ τ ο ς είναι η πιο πειστική απόδειξη. Για πρώτη φο

1 9 9 7 , χάρη στη δύναμη της αφήγησης, την παρουσία της ίδιας

ρά ταινία ενός πρωτοεμφανιζόμενου σκηνοθέτη έχει εξασφαλίσει

της πόλης στην πραγμάτευση του θέματος και την ικανότητα ν'

τη χρηματοδότησή της ήδη απ' τα γυρίσματα. Το σενάριο της ται

αφουγκράζεται την απλή γλώσσα των συγχρόνων του. Ο C a e 

νίας κερδίζει ένα σημαντικό βραβείο από την ιαπωνική τηλεόρα

tano θα γυρίσει αργότερα το Β ο λ ιβ ία , έχοντας ήδη αποδείξει με

ση στο Φεστιβάλ του Σάντανς και μια χρηματοδότηση από το

τις μικρές και μεσαίου μήκους ταινίες του ότι είναι ένας σκηνο

γαλλικό Fond Sud. Στην Αργεντινή, η οργάνωση της παραγωγής

θέτης που έχει δημιουργήσει ένα έργο, όπου το ενδιαφέρον τής

γίνεται από την Lita Stantic, μια παραγωγό με μεγάλη εμπειρία, η
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Cinem a University produced three films and participated in

confronted by the incertitude of one who acknowledges that

numerous others. The first one w as M o e b iu s , but the school

there is a need for a new language in the face of a country that

entrusted the film's direction with Gustavo M osquera, a film

has deteriorated to the point of beginning not to recognize itself

maker that had em erged during the previous d e ca d e, even

Finally, a ray of freedom and creativity cam e to shine upon

though the technical crew w as made up of students. M o e b iu s

prematurely aged Argentinean film.

marks a point of transition: it is a science fiction film (a new

C ran e W o rld and S ilvia Prieto were screened in April 1999 in

genre for Argentina) that explores interesting visual concepts.

the newly-established Independent Film Festival in Buenos Aires,

However, the dramaturgy, the acting and the allegorical nature

and marked the moment of stabilization following the transition

of the plot belong to a film of a past time. The University charged

al period. From that point on, new Argentinean films began to

its students with carrying out all subsequent productions.

be screened at festivals (after a long absence), to win aw ards

At this stage, the young graduates were competent technicians

and attracting the attention of international critics. For the first

and had begun to work in both film and television. However,

time in years, films from a Latinamerican country appeared to

the idea that an important change could be brought about and

be escaping from the ghetto of exoticism in order to be consider

that what had begun as a game was actually a rift rather than

ed based on their singularity.

the reestablishm ent of a continuity within the industry, only

In the next two years, one can speak of a blossoming, which is

emerged after «Historias Breves». This is a film consisting of ten

reflected in Thessaloniki's film selection This proliferation of

shorts, the screenplays of which were winners in a competition

films is the result of a renewed confidence in young directors

held by the Film Institute and received 4 0 ,0 0 0 d o lla rs for

and their capablities, a better administration of public resources,

filming. This collective work w as very successful commercially

and also the interest that this generation begins to awaken in the

and astonished many of Argentina's film critics: not only did

national as well as the international film industry. Thanks to this

certain ones display quality and talent (Lucrecia M artel's Rey

latter factor, new cinema no longer needs to rely on insignificant

M u erto reveals an important filmmaker in the space of thirteen

budgets.

minutes), but also, the best ones had a surprising trait in common:

The S w a m p is the most convincing proof of this. For the first

a d e cid ed ly refreshing look at m odern-day A rg entina that

time, the film of a debuting director had secured its financing

feature young characters and which was not so much elaborate

from the moment shooting began. The film's screenplay won an

as sincere in its quest for precision and authenticity. From that

important prize from Japanese television at Sundance and a

moment on, it made sense to expect something important from

subsidy from the French Fond Sud. In Argentina, the project

this group of directors.
Six of these filmmakers went on to make at least one feature

contributed personal funds. The film lived up to everyone's

film. The first to do so were Adrián Caetano and Bruno Stag-

expectations and was selected for the Berlin IFF 2001, where it

naro, with P izza, Birra, Smokes, a police film which caused a

won an aw ard . The S w am p is a film that also delved into an

sensation at the M ar del Plata Film Festival in 1997, thanks to its

unknown Argentinean reality, that of the provincial bourgeoisie,

manager was Lita Stantic, a producer of great experience who

powerful narration, the presence of the city and to its «ear» for

stagnating as time goes by. Martel reintroduces a tradition of

contemporary language. Caetano would go on to direct Bolivia,

Argentinean cinema forgotten since the films of Torre Nilsson

having alre ad y proved through both his short and medium-

and Leonardo Favio, by intimately exploring a claustrophobic

length films that he is a filmmaker who has already created an

world on the w ay to extinction. An ambitious film. The S w am p

oeuvre, in which the taste for narration and the visual elegance

c o v e rs the sp a c e of a w e e k an d te lls the story of three

are accompanied by an interest in more marginal sectors, free

generations of one family. Great care has been taken in every

of the condescension with which film usually treats them.
In 19 98 , Martin Rejtman completed S ilv ia Prieto, his second

detail of this production.
By now, even Patagonik, the powerful com pany mentioned

feature. Already emerging as a mature filmmaker, who hones

earlier, began to take an interest in young directors and held a

his sober style in a com edy in w hich its p ra c tic a lly autistic

screenplay competition. The winner w as Fabian Belinsky, an

characters speak a language empty of all meaning. Meanwhile,

assistant director in advertising who, at forty, had very little chance

Roberto Trapero makes C ra n e W o rld , a film witout a script,

of ever making a film. N in e Queens became the box-office hit of

which is in fact a continuation of his short film N e g o c io s , a

the yeor 2 0 0 0 . But contrary to the rest of the com m ercial

profundly o riginal w ork, its cast consisting of the director's

successes of the local market, this was on intelligent, extremely

relatives and neighbors. In both these films, Trapero uses a
pseudo-documentary style, thereby paving the w ay for a new

well-made film. This detective film, that features no guns and no

genre of fiction in Argentinean cinema. C ran e W o rld admits of

accumulation of swindles and crim inal acts creates a vague

various interpretations and has been classified as a «neorealist»
film when, essentially, its protagonist seems to have woken up

sense of vertigo which also alludes to the almost metaphysical
horror of an unrecognizable Argentina, which was never refer

after thirty years of sleep, as in a fantasy film. C ra n e W o rld

red to in the films of the past. Moreover, N in e Q ueens is a prod

explores nineties Argentina through the naivetée and astonish

uct of the industry which allows for the appreciation o f certain

explicit violence, is more than a rivetting story: the masterful

ment of Rulo M argani, a unique character. But more than the

standards of production (as, for example, a huge improvement

story of a jobless man narrated from a above, the film is in fact

in the quality of image and sound), which have improved in the

the g a ze of the protagonist; a g a ze at once distanced and

past decade Despite the local success of the film and its potent

affectionate, thanks to the subtle poetics of Trapero At the same

ial as regards other audiences, N in e Q ueens only just began to

time. C rane W o rld accurately represents the change in Argentin

be screened at film festivals, following over a year of silence

ean cinem a the certainties of the previous generation are

The reason for this is that it never occurred to its producers to
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οποία συνεισφέρει στο οικονομικό σκέλος. Η ταινία αποδίδει τα

κύρος κάποιων ταινιών, προκειμένου να Γιαραχθούν ταινίες για

προσδοκώμενα αποτελέσματα και προβάλλεται στο διαγωνιστικό

την εγχώρια και τη διεθνή αγορά, σε μια προσπάθεια να φανούν

τμήμα του Φεστιβάλ Βερολίνου 2 0 0 1 , όπου και βραβεύεται. Ο

ισάξιες των χολιγουντιανών, αλλά χωρίς να χάσουν τον ιδιαίτερο

β ά λ τ ο ς είναι μια ταινία που επίσης επιχειρεί μια διείσδυση σε

χαρακτήρα τους. Η εμφάνιση ενός τέτοιου είδους ταινιών στην

μιαν άγνωστη πλευρά της Αργεντινής· αυτή τη φορά, όμως, στη

Αργεντινή είναι μάλλον αναμενόμενη, καίτοι καιροφυλακτεί ο

μεσαία τάξη της επαρχίας που έχει με τον καιρό αγκυλωθεί στον

κίνδυνος, η επανάληψη και ο οπορτουνισμός να εξαντλήσουν

εαυτό της. Η M artel ανατρέχει σε μια χαμένη παράδοση του

όλες αυτές τις δυνατότητες και να εξουδετερώσουν τους ίδιους

αργεντινού κινηματογράφου μετά τις ταινίες του Torre Nilsson και

λόγους που οδήγησαν στη σημερινή αναβίωση- γιατί το πιο χα

του Leonardo Favio, ερευνώντας τις βαθύτατες πτυχές ενός κό

ρακτηριστικό στοιχείο της νέας γενιάς είναι ότι δεν έχει αντιγρά

σμου κλειστοφοβικού που χάνεται ολοένα και περισσότερο. Η

ψει άλλες φόρμουλες κι ότι τα καλύτερα έργα της έχουν ως αφε

ταινία, έχοντας έναν ευρύ ορίζοντα προσδοκιών, αφηγείται μέσα

τηρία την επιθυμία για έναν απόλυτα ελεύθερο κινηματογράφο,

στη χρονική δράση μιας εβδομάδας την ιστορία τριών γενεών,

απαλλαγμένο απ' την τυφλή υιοθέτηση στερεότυπων μορφών: αυ

ενώ η παραγωγή είναι προσεγμένη σε κάθε της λεπτομέρεια.

τή είναι η ειδοποιός διαφορά τους σε σύγκριση με την πλειονότη

Ό μ ω ς και η Patagonik, η ισχυρή εταιρεία για την οποία έγινε

τα των σύγχρονών τους ταινιών.

μνεία παραπάνω, αρχίζει να δείχνει ενδιαφέρον για τους νέους

Η διαφοροποίηση και η τόλμη αυτών των ταινιών είναι οι παρά

σκηνοθέτες, κι οργανώνει ένα διαγωνισμό σεναρίου, όπου ανα-

γοντες που επιτρέπουν να σκεφτούμε το μέλλον του αργεντινού κι

δεικνύεται ο Fabian Belinsky, ένας βοηθός σκηνοθέτης που προ

νηματογράφου, καθώς είναι χαρακτηριστικά που διατηρούνται

έρχεται απ' το χώρο της διαφήμισης και που στα σαράντα του

και στις πιο πρόσφατες ταινίες. Αρκεί να δει κανείς τρεις ταινίες

χρόνια είχε πολύ λίγες πιθανότητες να γυρίσει κάποτε μια ταινία.

του 2 0 0 1 , για να αντιληφθεί το πεδίο δυνατοτήτων που υπάρχει

Το Ε νν ιά β α σ ίλ ισ σ ε ς καταφέρνει να γίνει η ταινία με τη μεγαλύτε

αυτή τη στιγμή. Το η φ α ίσ τ ε ιο τ η ς ζ ω ή ς της A na Poliak είναι μια

ρη εισπρακτική επιτυχία του 2 0 0 0 . Ό μ ω ς, αντίθετα από τις υπό

ταινία καθαρά πολιτικού χαρακτήρα, η οποία συνδέει τα κακώς

λοιπες εμπορικές επιτυχίες της εγχώριας αγοράς, αυτή είναι μια

κείμενα της σημερινής Αργεντινής με την απεχθή κληρονομιά τής

έξυπνη και πολύ καλοδουλεμένη ταινία. Πρόκειται για μια αστυ

στρατιωτικής δικτατορίας. Είναι η δεύτερη ταινία της Poliak, μετά

νομική περιπέτεια χωρίς πολλά πυρά ούτε και ρητές μορφές βίας,

από ένα διάλειμμα σχεδόν δέκα ετών. Ο ριζοσπαστισμός τής

που κρατάει προσηλωμένους τους θεατές: η επιδέξια συσσώρευ

ιδεολογίας της, αφ' ενός αντιτάσσεται προς τις υπόλοιπες ταινίες

ση από παράνομες και εγκληματικές πράξεις προκαλεί μια συγκε

και αφ' ετέρου τις συμπληρώνει, αφού καμιά απ' αυτές δεν έχει

χυμένη αίσθηση ιλίγγου που, ταυτόχρονα, καθρεφτίζει και τον

να κάνει με τον συντηρητικό κομφορμισμό του παραδοσιακού

σχεδόν μεταφυσικό τρόμο μιας άγνωστης Αργεντινής, στην οποία

κινηματογράφου. Μια ταινία όπως το Σ ά β β α τ ο του Juan Villegas

δεν γίνεται καμία αναφορά στον κινηματογράφο του παρελ

θα αποτελούσε εξαίρεση υπό άλλες συνθήκες, όμως αυτή η «ρο

θόντος. Το Ε νν ιά β α σ ίλ ισ σ ε ς είναι, επιπλέον, μια ταινία που πλη

μερική» κωμωδία είναι τόσο ακραία σκηνοθετημένη όσο πολιτικά

ροί πολλές προδιαγραφές από τεχνική άποψη (πολύ καλή ποιότη

αδιάλλακτο είναι και Το η φ α ίσ τ ε ιο τ η ς ζ ω ή ς . Η ταινία Ε λ ε υ δ ε ρ ία

τα ήχου και εικόνας), κάτι που παρατηρείται σε πολλές ταινίες τής

του Lisandro Alonso είναι με τον τρόπο της άλλο ένα παράδειγμα

τελευταίας δεκαετίας. Παρά την εγχώρια επιτυχία του, το Ε ν ν ιά

όπου η κινηματογραφική αφήγηση φτάνει στα άκρα. F1 ταινία

β α σ ίλ ισ σ ε ς μόλις άρχισε να προβάλλεται στα φεστιβάλ, μετά από

διηγείται είκοσι τέσσερις ώρες από τη ζωή ενός μοναχικού ξυλο

μια σιωπή που κράτησε περισσότερο από έναν χρόνο, κι αυτό,

κόπου, και σ' όλο το έργο δεν ακούγεται παρά μία φράση. Η

γιατί δεν πέρασε απ' το μυαλό των παραγωγών του, αφού η ται

ταινία, που κινείται στο μεταίχμιο μυθοπλασίας και ντοκιμαντέρ,

νία είχε ήδη βρει διεθνή διανομή. Ό πω ς είχε συμβεί και παλιό-

δίχασε κριτική και προκάλεσε το κοινό, κάτι που είχε να συμβεί

τερα, από τον ιταλικό νεορεαλισμό ώς το βραζιλιάνικο Cinem a

πολλά χρόνια.

N o v o (αν και η σύγκριση είναι κάπως παράτολμη), οι ταινίες

Αν η οικονομική κρίση στην Αργεντινή δε συμπαρασύρει τον κινη

τέχνης ήταν αυτές που άνοιξαν το δρόμο για τις ξένες αγορές.

ματογράφο, δεν αποκλείεται στο εξή ς να παράγονται περισσό

Την ίδια στιγμή, η νέα γενιά δημιουργεί νέους δεσμούς με τον

τερες ταινίες τέτοιου επιπέδου. Η Αργεντινή, όμως, όπως είπαμε,

κινηματογράφο του παρελθόντος. Στην πλειονότητά τους, βέβαια,

είναι μια παράδοξη χώρα, και θα μπορούσε να «σκοτώσει» η

οι ταινίες τους διηγούνται ιστορίες που οι κεντρικοί τους χαρα

ίδια τον κινηματογράφο της, τη στιγμή που αυτός βρίσκεται στο

κτήρες είναι νέοι, πράγμα που έχει φέρει νέους ηθοποιούς στο

άνθος της ακμής του.

προσκήνιο, αν και η παρουσία της G ra c ie la Borges στο La c ie g a
και του Ricardo Darin στο Ε ν ν ιά β α σ ίλ ισ σ ε ς αποδεικνύουν ότι
υπάρχει περιθώ ριο να α ναβιώ σουν δ η μ οφ ιλείς φ ιγο ύ ρ ες. Η
τελευταία ενδιαφέρουσα δουλειά της Borges (της τελευταίας
ντίβας του αργεντινού κινηματογράφου) βασίζεται στη δεκαετία
του 'Ó0, ενώ του Darin (ενός αξιόλογου ηθοποιού που αηορροφήθηκε από την τηλεόραση), στη δεκαετία του '7 0 .
Αυτή τη στιγμή, όλοι οι παράγοντες του αργεντινού κινηματο
γράφου αντιλαμβάνονται πως βρίσκονται σε μια γόνιμη περίοδο
κι ότι διευρύνονται πλέον οι δυνατότητες για μια καλύτερη επαφή
με το εγχώριο κοινό, καθώς και οι ευκαιρίες διεθνούς αναγνώ
ρισης και πρόσβασης οτις αγορές του εξω τερικού. Στο εξή ς,
όπως συνέβη και με άλλες αναπτυσσόμενες κινηματογραφίες (του
Ιράν, π.χ., ή της Κορέας), επικρατεί η τάση να χρησιμοποιείται το
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Κιντίν
Κριτικός κινηματογράφου, ιδρυτής του περιοδικού
«El Amante / Cine»,
Διευθυντής του Διεθνούς Φεστιβάλ Ανεξάρτητου
Κινηματογράφου του Μπουένος Αψ ες.

screen this film which has now achieved international distrib

allow us to think of the future, and these features can be found in

ution. As in other cases, from Italian N eorealism to Brazilian

the most recent films. It is enough for one to see three films made

Cinema Novo (even though the comparison is somewhat irrever

in 20 01 in order to m easure the potential that exists at the

ent), it is the arthouse films that pave the w ay for the exportation

moment. The Faith o f the Volcano, by Ana Poliak, is an openly

of the rest.

political film, which links what is wrong with Argentina today to

At the same time, the new generation forges different links with

the unspeakable heritage of the military dictatorship. This is

the cinema of the past. Even though the majority of their stories

Poliak's second film, arriving after a spell of almost ten years.

involve young protagonists, a fact that has brought new actors to

Her ideological radicalism both opposes itself to the other films

the fore, the presence of G raciela Borges in La c ie g a and Ricar

and complements them, since none of them responds to the

do Darin in N in e Q ueens proves the possibility of revitalizing

conservative comformism of traditional cinema. Under different

popular figures. The last interesting role for Borges, the last diva

circumstances, a film like Juan Villegas' S aturda y would be an

of Argentinean cinema, goes back to the sixties, while Darin, a

exception, but this Rohmer-type com edy is as extreme in its

fine actor who was assimilated by television, last had interesting

rigorous mise-en-scene as The Faith o f the V olcano is in its politic

work in the seventies.

al identity. Freedom , by Lisandro Alonso, is, in its own w ay ,

At the present time, all those involved in Argentinean cinema

another adm irable example of a journey to the outer limits of

realize that this is a good time and that many possibilities are

cinem a. The film presents twenty-four hours in the life of a

opening up for more contact with the local public, as well as

solitary woodcutter and its argument ca be encapsulated in a

opportunities for international recognition and foreign sales.

single phrase. The film w alks a fine line between fiction and

From now on, as was the case with other developing film industr

documentary, provoking fierce discussions among critics and

ies (Iran or Ko rea, for exam ple), the temptation w ill become

challenging the public like no other film had in years. If the

increasingly stronger to use the prestige of certain films in order

economic crisis in Argentina doesn't drag cinema along with it,

to produce others for the national or international market, the

there is every indication that more films of this standard will be

method being to make them as similar as possible to Hollywood

produced in the future. But, as we have already pointed out,

productions, but without losing a certain local color. W e can

Argentina is a paradoxical land and may very well attempt to

expect such films from Argentina, with the consequent risk that

«assassinate» its cinema just as it find itself at its best moment.

repetition and opportunism soon exhaust all possibilities, thereby
cancelling the reasons that had initially provoked the current
revival. Because the most notable feature of the new generation
is that it has not copied other formulas and that its best works
derive from a wish to make films in absolute freedom, without

Quintin
Film Critic, Founder of «El Amante / Cine»,
Director of the Buenos Aires International
Independent Film Festival

adopting a formula; that is what distinguishes them from the
majority of contemporary films.
The diversity and risk-taking of these films are the factors that
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ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ - ΓΑΛΛΙΑ / Argentina - France 1997

Invierno mala vida

Γκρεγκόριο Κράμερ
Γεννήθηκε στο Μπουένος Α ιρ ες, το 197 0. Από τα 17 του
εργάζεται στον κινηματογράφο. Σπούδασε κινηματογράφο
στο Μ πουένος Α ιρες και στη Νέα Υόρκη. Το

μαύρα χάλια

Χειμώνας,

είναι η πρώτη του μεγάλου μήκους ταινία.

Gregorio Cramer
He w as born in Buenos Aires, in 1970. He has been working
in the film industry since he w a s 17. He studied film
in Buenos Aires and New York.

Winterland is

his first

feature film.

Σκηνοθεσία / Direction: Gregorio Cramer. Σενάριο / Screenplay: Matías Oks, Gregorio Cramer, σε συνερ
γασία με τον / in collaboration with Marcelo Cohen. Φωτογραφία / Cinematography: Victorio González.

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ / FILMOGRAPHY
1990 Tráiler (μικρού μήκους / short film)
1991 Time Out (μικρού μήκους / short film)

Μοντάζ / Editing: Ana Poliak. Ήχος / Sound: Anne-Marie Leduc. Σκηνικά / Sets: Giselle Peisojovich.
Ηθοποιοί / Cast: Ricardo Bratis, Miguel Guerberoff, Susana Szperling, Gabriel Correa, Luis Ziembrosky,

R i p an April Sonata (μικρού μήκους / short film)

Maria Dolores Villarroel de Aguirre. Παραγωγοί / Producers: Milena Poylo, Gilíes Sacuto. Παραγωγή /

Tiem pos muertos (μικρού μήκους / short film)

Production: Haku-a Producciones, Parana 1255, 1018 Buenos Aires, Argentina, τηλ. / tel.: + 5 4 1 816

1992 Estudio para un autorretrato
(μικρού μήκους / short film)

0349, fax: + 5 4 1 812 0959; TS Productions (France). Παγκόσμια Εκμετάλλευση / World Sales: Art Box,

1994 Refugio en la ciudad (μικρού μήκους / short film)

18 rue de Malignan, 7 5008 Paris, France, τηλ. / tel.: + 3 3 1 4425 0101, fax: + 3 3 1 4425 0123. 35m m

1996 Al cielo, no (μικρού μήκους / short film)

Έγχρωμο / Colour 84'

1997 Invierno mala vida

ΧΕΙΜ Ω ΝΑΣ, Μ ΑΥΡΑ ΧΑ ΛΙΑ

WINTERLAND

Εγκαταλειμμένος στην Παταγονία, ο αλκοολικός Βαλδίβια ζει από μικροδου-

Abandoned in Patagonia, the alcoholic Valdivia lives off odd jobs, and mainly off

λειές και μικροκλεψιές. Μια μέρα, ενώ παραβιάζει ένα αυτοκίνητο, πιάνεται

petty theft. One day, while breaking into a car, he is caught by the owner. A

στα πράσα από την ιδιοκτήτριά του. Μια παράξενη σχέση γεννιέται ανάμεσα

strange relationship develops between him and the w om an, a sw im m ing

στον Βαλδίβια και τη γυναίκα, δασκάλα κολύμβησης την ημέρα και σερβιτόρα

instructor who also works nights in a bar. Soon, however, their affair comes to

σε μπαρ τα βράδια. Ωστόσο, ο δεσμός τους σύντομα διαλύεται. Συνηθισμένος

an end. Valdivia, a man accustomed to failure, dreams of a golden sheep that

στην αποτυχία, ο Βαλδίβια ονειρεύεται ένα χρυσό πρόβατο που είχε κάποτε

he once had and then lost. He then receives a call from a mysterious man, who

αλλά το ’χάσε. Τότε, δέχεται ένα τηλεφώνημα από έναν μυστηριώδη άντρα,

hires him to find just such a sheep. Valdivia begins to travel further south, as if

που τον προσλαμβάνει για να του βρει ακριβώς ένα τέτοιο πρόβατο. Ο Βαλδί

trying to reach the end of the world, in a search that gives meaning to his life.

βια αρχίζει να ταξιδεύει ακόμα πιο νότια, σαν να προσπαθεί να φτάσει στο
τέλος του κόσμου, σε μια αναζήτηση που θα δώσει νόημα στη ζωή του.
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Moebius

Πονιπιστημιο Κινηματογράφου
του Μ π ουίνος Αψες
Η πρώτη αυτή μεγάλου μήκους ταινία του Πανεπιστημίου
Κινηματογράφου γυρίστηκε υπό την εποπτεΐα
του καθηγητή Γουστάβο Μοσκέρα Ρ από ένα εργαστήριο
45 τελειόφοιτων της σχολής, με σκηνοθέτες τους Αρτουρο
Ονιατιβα. Ναταλία Ουρουτι. Γκαμπριέλ Λιφσιτς
και Πεάρο Κριστιάνι. και παραγωγό την καθηγήτρια
Μαρία Ανχελες Μίρα

The Buenos Aires Cinema U niversity
The Cinema University's first feature was made under the
general direction ol Professor Gustavo Mosquera R , by a
workshop of 45 final year students It was directed by
Arturo Oflativa. Natalia Urruty. Gabriel Lilschitz and Pedro
Chnsbani. and was produced by Professor
Mana Angeles Mira

Σκηνοθεσίο / Direction: Συλλογική / Collective Σενάριο / Screenplay: Arturo Oflativa. Natalia Urruty.
Gabriel Lilschitz, Pedro Christiani, Maria Angeles Mira, Gustavo Mosquera R . βασ στο μυθιστόρημα Eva

τούνελ που λέγεται Moebius / based on the novel A Tunnel Named Moebius του / by A J Deutsch
Φωτογραφία / Cinematography: Abel Peflalba Μοντάζ / Editing: Pablo Georgelli. Aleiandro Brodersohn
Ηχος / Sound: Martin Grignaschi. Σκηνικά / Sets: Federico Ostrofky Κοστούμια / Costumes: Lucia
Leschinsky. Μουσική / Music: Mariano Nuflez West Ηθοποιοί / Cast: Guillermo Angelelli. Roberto
Carnaghi, Jorge Petraglia, Anabella Levy Ποραγωγός / Producer: Mana Angeles Mira Παραγωγή /

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ / FILMOGRAPHY
1996 Moebius

Production: Universidad del Cine. Buenos Aires. Argentina Πογκάσμια Εκμετάλλευση / World Sales:
Fama Films, San Juan Nr 10, E 28200 San Lorenzo del Escorial, Spain, τηλ / tel : + 3 4 1 890 5855, fax
+ 3 4 1 896 1070. 35mm Εγχρωμο / Colour 88'

Μ Ο Ε Μ Π ΙΟ Υ Σ
Ενα τρένο με περισσότερους απο τριάντα επιβάτες εξαφανίζεται στο δίκτυο

MOEBIUS
A tram with more than thirty passengers disappears in the Buenos Aires metro

του υπόγειου σιδηροδρόμου του Μπουένος Αψες. Οι υπευθυνοι σημαίνουν

system The alarm is given, and an extensive search begins, an attempt to

συναγερμό, και μια εκτενής αναζήτηση ξεκινά, προκειμενου να διαλευκανθει η

explain the inexplicable disappearance A young topologist is put m charge ot

μυστηριώδης εξαφάνιση Ενας νεαρός τοπογράφος τίθεται επικεφαλής της

the investigation Little by little, he gathers the necessary maps and technical

ερευνάς Σιγά σιγά, καταφέρνει να περισυλλεξει τους απαραίτητους χάρτες

data Although he is unable to locate the elderly scholar who designed the

και τα τεχνικά στοιχεία Παροτι δεν καταφέρνει να εντοπίσει τον ηλικιωμένο

underground system, he receives unexpected help from a little gwt However,

επιστήμονα που σχέδιασε το μέτρο, δεχεται την απρόσμενη βοήθεια ενός μι

everything seems pointless It is only by a chance event, one which nearly

κρού κοριτσιού Οστοοο. ολα μοιάζουν ματαια Τότε, ενα τυχαίο γεγονος, που

costs him his Me that he discovers the surprising solution

παραλίγο να του στοιχίσει τη ζωή. αποκαλύπτει στον νεαρό τοπογράφο την
απίθανη λύση του μυστήριου
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Mala época

Νικολάς Σαάντ, Μαριάνο δε Ράσα,
Σαλβαδόρ Ροσελι, Ροδρίγο Μορένο
Γεννήθηκαν στην Αργεντινή, στις αρχές της δεκαετίας
του 7 0 , και είναι απόφοιτοι του Τμήματος Σκηνοθεσίας
του Πανεπιστημίου Κινηματογράφου του Μ πουένος Α ιρ ες.

Nicolas Saad, M ariano de Rosa,
Salvador Roselli, Rodrigo Moreno
They were born in Argentina, in the early seventies
and are graduates of the Filmmaking Department
of the Cinema University in Buenos Aires.

Σκηνοθεσίο-Σενάριο / Direction-Screenplay: Nicolás Saad, Mariano de Rosa, Salvador Roselli, Rodrigo
Moreno. Φωτογραφία / Cinematography: Javier Julia, Lucas Schiaffi. Μοντάζ / Editing: Alejandro

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ / FILMOGRAPHY
Nicolás Saad

Brodersohn, Guillermo Grillo, Pablo Trapero. Ηχος / Sound: Adriano Salgado, Federico D ’Auria, Jesica
Suárez, Catriel Vildosola. Σκηνικά / Sets: Saula Benavente, Alfonso de Lázzari, Andrés Tambornino.

1993 Un ojo en la rauta (μικρού μήκους / short film)

Μουσική / Music: Mono Cieza. Ηθοποιοί / Cast: Nicolás Leivas, Diego Peretti, Daniel Valenzuela, Pablo

1994 La piel de la gallina

Vega. Παραγωγή / Production: Universidad del Cine. Παγκόσμια Εκμετάλλευση / World Sales:

M ariano de Rosa

Universidad del Cine, Pje. J.M. Giuffra 330, C1064ADD Buenos Aires, Argentina, τηλ. / tel.: + 5 4 11 4300

1994 Identikit (μικρού μήκους / short film)

1413, fax: + 54 11 4300 0674, e-mail: fuc@ ucine.edu.ar 35m m Έγχρωμο / Colour 1 1 0 '

1995 Zabeca (μικρού μήκους / short film )
1996 Película bruta (μικρού μήκους / short film)

Salvad o r Ro selli
1995 Ora (μικρού μήκους / short film)

Rodrigo Moreno
1993 Nosotros (μικρού μήκους / short film)

ΔΥΣΚΟΛΟΙ ΚΑΙΡΟΙ

BAD TIMES

Μ ετά την ταινία Moebius, αυτή είναι η δεύτερη ταινία μεγάλου μήκους του

After Moebius, this is Universidad del Cine’s second feature film, made entirely

Πανεπιστημίου Κινηματογράφου, γυρισμένη ε ξ ολοκλήρου από μαθητές που

by students who were allowed to freely experiment and express their creativity.

πειραματίστηκαν κι εκφράστηκαν δημιουργικά κι ελεύθ ερ α . Κύριος σκοπός

Its main purpose was to complete their education in cinema and open the doors

της ταινίας ήταν να ολοκληρώσει την κινηματογραφική τους παιδεία και να

to the w orld of professional film m aking. It is not a film consisting of four

τους ανοίξει τις πόρτες στον κόσμο της επαγγελματικής κινηματογραφίας. Η

episodes but, rather, four of the many stories that take place at the same time in

ταινία δεν αποτελείται από τέσσερα επεισόδια, αλλά από τέσσερις ιστορίες

a big city: the story of the young man from the provinces who arrives hoping to

που εκτυλίσσονται την ίδια ώρα σε μια μεγάλη πόλη: η ιστορία του νεαρού

conquer it; the story of the teenager for whom everything, even love, seems

επαρχιώτη που έρχεται να την κατακτήσει· η ιστορία της εφήβου για την οποία

beyond reach; the story of the Paraguayan builder disturbed by a revealing

τα πάντα, ακόμα κι η αγάπη, μοιάζουν απλησίαστα1 η ιστορία του παραγουανού

encounter; or the story of the man who, despite himself, gets involved in the

χτίστη που ταράζεται από μια αποκαλυπτική συνάντηση- η ιστορία του άντρα

political tangle of a city district committee. Everything happens at the same

που, ερήμην του, εμπλέκεται στο πολιτικό παιχνίδι μιας δημοτικής επιτροπής.

tim e, in space of the sam e day, because th a t’s the w ay life is: one thing

Όλα συμβαίνουν ταυτόχρονα, μέσα σε μια μέρα, γιατί έτσι είναι η ζωή: συμβαί

happens, and then everything else follows on its heels.

νει ένα πράγμα, κι ύστερα όλα τ ’ άλλα ακολουθούν κατά πόδας.

146

ARGENTINEAN CINEMA: A NEW BEGINNING
ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ / Argentina 1999

Mundo grúa

Πόμπλο Τραπίρο
Γεννήθηκε το 1971 Από το 1991 ώς το 1995.
παρακολούθησε μαθήματα και σεμινάρια για την τεχνική
του κινηματογράφου Αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο
Κινηματογράφου το 1995. όπου και δίδαξε την ίδια χρονιά
Από το 1992, ίχ ε ι εργαστεί ως βοηθός σκηνοθέτης,
μοντερ και παραγωγός σε διάφορες αργεντινές ταινίες

Pablo Trapero
Bom in 1971, he followed a number of courses and
seminars in film technique between 1991 and 1995
He graduated in directing from the Universidad del Cine in
1995. and held courses on film that year Since 1992.
he has worked as assistant director, editor and producer
on various Argentinean films

Σκηνοθεσία / Direction: Pablo Trapero Σενάριο / Screenplay: Pablo Trapero Φωτογραφία / Cinemato
graphy: Cobi Migliora. Μοντάζ / Editing: Nicolas Goldbart Ηχος / Sound: Catnel Vildosola Σκηνικά /
Sets: Andrés Tambornino Μουσική / Music: Francisco Canaro Ηθοποιοί / Cast: Luis Margam. Adnana
Aizemberg. Daniel Valenzuela. Roly Serrano. Fedenco Esquerro. Graciana Chirom. Alfonso Rementena Πα
ραγωγός / Producer: Lila Stantic Παραγωγή / Production: Lita Stantic Cinematográfica Παγκόσμια Εκ

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ / FILMOGRAPHY
1992-93 Mocoso malcnado (μικρού μήκους / shod film)
1995 Negocios (μικρού μήκους / shod film)
1999 Mundo grúa

μετάλλευση / World Sales: Lita Stantic Cinematográfica. Juncal 3 1 0 2 . piso 17D. 1452 Buenos Aires.
Argentina, τηλ. / tel. 54 11 4 8 2 3 7245, fax: 54 11 4821 0 3 1 6 35m m Ασπρόμαυρο / BAW 90’

Κ Ο ΣΜ Ο Σ-ΓΕ ΡΑ Ν Ο Σ

CRANE W O RLD

0 Pouko, 50 χρόνων κοι παλιός μποοιστας σ' ένα διάσημο συγκρότημα ροκ της

Rulo. a 50-year-old bass player m a famous rock group of the seventies, fmds

δεκαετίας του 7 0 . βρίσκει δουλειά ως οδηγος γερανού σε μια οικοδομή Προ

work as a crane operator at a building site But before he actually gets the |06.

τού Ομως ξεκινήσει, πρεπει να περάσει διάφορες εξετάσεις Στο μεταξύ, ξεκι

he has to pass a number of tests Meanwhile, he embarks on a love affair with

νάει μια σχέση με την Αντριανα. μια περίπτερου, και μαζί της μαθαίνουμε για το

Adnana. the owner of a kiosk, and along with her we learn of the tumultuous

πολυτάραχο παρελθόν του Ρουλο και της μπάντας ίου 0 Ρουλο συντηρεί τη

past of Rulo and his band Rulo has to provide for his mother and 19-year-old

μητέρα και τον ΐθχρονο γιο του. που θελει ν' ακολουθήσει στα βήματα του πα

son Claudio, who wants to follow m his father s footsteps and form a band ot

τέρα ίου και να φτιάξει το δικό του συγκρότημα Μια μέρα, έρχεται ένας άλλος

his own Then one day. a crane operator appears and takes Ruto s p b who B

οδηγος γερανού στην οικοδοιιι κι ο Ρουλο χάνει τη δουλειά του Εξασφαλίζει

forced to leave Buenos Aires tor a secure p b and steady pay 2.000 kilometers

δουλειά και μισθό ο ένα μέρος 2 000 χιλιόμετρα απο το Μπουενος Αψες

away However after a long period ot adjustment work on the new buikftng site

όμως υστέρα απο μια δύσκολη περίοδο προσαρμογής, η δουλειά στην οικοδο-

stops, and Ruio returns home, to start a l over again

ιΠ σταματάει κι ο Ρουλο είναι αναγκασμένος ν' αρχίσει πάλι απ την αρχή

The film was a competition entry at the 40th Thessaloniki international Film

Η ιαινια διαγωνίστηκε στο 400 Φεστιβάλ Κινηματογροφου Θεσσαλονίκης και

Festival and received numerous awards at international Mm festivals including

ίλαβε πολλά βραβεία οε διεθνή φεστιβάλ μεταξύ των οποίων τα βραβεία

the Tiger and f p r e s c i awards at the Rotterdam FBm Festival 2000

figar και RPRESQ στο Φεστιβάλ του Ροτερνταμ 2000
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Silvia Prieto

Μ αρτίν Ρέιτμαν
Γεννήθηκε στο Μ πουένος Ά ιρ ες, το 1961, όπου έζη σ ε
μέχρι τα είκοσι του χρόνια. Σπούδασε σκηνοθεσία
στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης και εργάστηκε
ως βοηθός σκηνοθέτης σ ε π ο λλές ταινίες. Η πρώτη του
μεγάλου μήκους ταινία,

Rapado,

προβλήθηκε σ ε πολλά

διεθνή φεστιβάλ. Εκτός από σκηνοθέτης είναι
και συγγραφέας. Συ λλο γές διηγημάτων του έχουν εκδοθεί
στην Αργεντινή και στην Ευρώπη.

M artin Rejtman
He w as born in Buenos Aires, in 1961, where he lived until the

Σκηνοθεσία / Direction: Martin Rejtman. Σενάριο / Screenplay: Martin Rejtman. Φωτογροφίο / Cinema

age ot 20. He then went to New York University to study

tography: Paula Grandio. Μοντάζ / Editing: Gustavo Codella. Ήχος / Sound: Nestor Frenkel, Javier Ntaca,

filmmaking. He worked as an assistan t director on several

Victor Tendler. Σκηνικά /Sets: Sebastián Orgambide, Alejandra Seeber. Κοστούμια / Costumes: Monica

film s before making his own. His first feature film,

Rapado,

w as screened at several international film festivals. Besides
being a filmm aker he is also an author, with short stones
published in Argentina and Europe.

van Asperen. Μουσική / Music: Gabriel Fernández Capello. Ηθοποιοί / Cast: Rosario Bléfari, Valeria
Bertucelli, Gabriel Fernández Capello, Marcelo Zanelli, Susana Pampin, Luis Mancini, Mirtha Busnelli, Πα

ραγωγός / Producer: Martin Rejtman. Παραγωγή / Production:

r /m

Films. Παγκόσμια Εκμετάλλευση

/

World Sales: R/M Films, Oro 2 25 0 PB 1, Buenos Aires 1 425, Argentina, τηλ. / tel.-fax: + 5 4 11 489 9
ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ / FILMOGRAPHY

2000, e-mail: musa@sinectis.com.ar 35m m Εγχρωμο / Colour 92'

1992 Rapado
1998 Silvia Prieto

ΣΙΛΒΙΑ ΠΡΙΕΤΟ

SILVIA PRIETO

Στα 27α γ ενέθλιά της, η Σίλβια Πριέτο αποφασίζει ν ’ αλλάξει τη ζωή της.

On her 27th birthday, Silvia Prieto decides to change her life. She gets a job in a

Π ιάνει δουλειά σε μια καφετερία, αγοράζει ένα καναρίνι και σταματάει να

coffee bar, buys a canary, and stops smoking pot. Silvia keeps meticulous

καπνίζει μαριχουάνα. Η Σίλβια μετράει ακριβώς πόσους καφ έδες σερβίρει

count of the coffees she serves at work, compulsively chops and cooks tons of

κάθε μέρα, κομματιάζει και μ α γ ε ιρ ε ύ ε ι μανιωδώ ς τε ρ ά σ τιες π οσ ότητες

chicken, and occasionally steals something. Still restless, Silvia tires of her job,

κοτόπουλου, και κάθε τόσο κλέβει και κάτι. Μη μπορώντας να ησυχάσει, η

quits it, and goes on a trip to the seaside. In an encounter with a suave Armani-

Σίλβια παραιτείται απ’ τη δουλειά της και πηγαίνει ένα μικρό ταξίδι σ’ ένα

clad Italian tourist, Silvia finds out about the existence of another woman called

παραθαλάσσιο θέρετρο. Εκεί, γνωρίζεται μ’ έναν υπέρκομψο ιταλό τουρίστα

Silvia Prieto, a realization that makes her world crumble...

και μαθαίνει ότι υπάρχει μια άλλη γυναίκα που λέγεται Σίλβια Πριέτο. Και τότε
ο κόσμος της αρχίζει να καταρρέει...
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Nueve reinas

Φαμηιάν Μ π ιιλίνσκι
Απόφοιτος του Εθνικού Ινστιτούτού Κινηματογράφου,
ξεκίνησε την καριέρα του ως Βοηθός σκηνοθέτης
σε διαφημίσεις και μεγόλου μήκους ταινίες,
ενω. ταυτόχρονα, δίδασκε στο Ινστιτούτο Εχει εργαστεί
επίσης ως σεναριογράφος Οι Εννιά βασίλισσες
είναι η πρώτη του μεγόλου μήκους ταινία

Fabian Bielinsky
A graduate ol the National Institute ot Cinematography,
he began his career as an assistant director in commercials
and feature films, while also teaching at the N c I
He has also worked as a scnptwnter Nine Queens
is his first feature film

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ / FILMOGRAPHY
2000 Nueve reinas

Σκηνοθεσία / Direction: Fabián Bielinsky Σενάριο / Screenplay: Fabián Bielinsky Φωτογραφία / Cine
matography: Marcelo Camorino Μ οντάζ / Editing: Sergio Bottola Ηχος / Sound: Osvaldo Vacca
Σκηνικά / Sets: Marcelo Salvioli Κοστούμια / Costumes: Mómca Toschi Μουσική / Music: Cesar Lemer
Ηθοποιοί / Cast: Ricardo Darin. Gaston Pauls, Leticia Brédice. Tomás Fonzi Ignasi Abadal. Aleiandro
Awada Ποραγωγος / Producer: Cecilia Boss! Παραγωγή / Production: Patagomk Film Group Παγκόσμια
Εκμετάλλευση / World Sales: Patagonik Film Group. Godoy Cruz 1540, 1414 Buenos Aires Argentina
τηλ / tel.: + 5 4 11 4777 7200, fax + 5 4 11 4777 9447, e-mail: sandra franco@patagomk com ar 35mm
Εγχρωμο / Colour 115'

ΕΝΝΙΑ Β Α ΣΙΛΙΣΣΕΣ

NINE QUEENS

Δυο μικροαπατεωνες. ο Χουάν κι ο Μάρκος, που συνήθως βγάζουν πεν-

Two small-time swindlers. Juan and Marcos, who usually work tor a few bucks

ταροδεκαρες απο δω κι απο κετ. συναντιούνται τυχαία ενα πρωί και βρίσκονται

here and there, run into each other one momtng and are unexpectedly faced

ξαφνικά μπ λεγμένοι σε μια υπόθεση που μπορεί να τους αποψερει ένα

with the prospect of a million dollar deal There is not time for thought or

εκατομμύριο δολάριά Δεν υπάρχει χρονος για σκέψη ή για ενδοιασμούς πρεπει

doubts they have to accept it. do what it takes, and grab this opportunity

να δεχτούν, να κανουν αυτό που πρεπει. ν αρπάζουν την ευκαιρία αυτή, γιατί άλ

because they I probably never get a second chance Indeed. Juan »id Marcos

λη δεν πρόκειται να υπάρξει Ετσι, λοιπον. ο Χουαν κι ο Μάρκος ακολουθουν το
σχέδιο, αποκαλύπτοντας στην πορεία εναν κοομο γεμάτο απατεώνες και κομ
πιναδόρους. κλεφτρόνια και πορτοφολάδες, μια ζούγκλα Οπου ο καθένας κατα
θέτη το μικρό του μερίδιο της διαφθοράς Σαν σ' ενα παιχνίδι, τα μαθήματα του
Μάρκος προς τον νεοτερο και άπειρο συνεργάτη του θ αρχίσουν να μοιάζουν μ’
αυτό που τους στηφαινουν κατά τη διάρκεια της παράξενης αυτής μέρος

go along wrth the plan, revealing a world ot thieves and con men. pdterers and
pickpockets, a lungle where everybody contributes their small share ot
corruption As in a game Marcos lessons to his young and mexpenenced
colleague will begin to resemble what they are going through during this
unusual d ay..
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El sur de una pasión

Κριστίνα Φασουλίνο
Γεννήθηκε στο Μπουένος Α ιρ ες, το 1965. Σπούδασε
σκηνοθεσία στο Εθνικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου
και φιλολογία στη Φιλοσοφική Σχολή. Έ χ ε ι γράψει πολλά
σενάρια για την τηλεόραση και τον κινηματογράφο,
κι έχ ει γυρίσει μικρού μήκους ταινίες. Ο φόβος

του πάθους

είναι η πρώτη της μεγάλου μήκους ταινία.

Cristina Fasulino
She w a s born in Buenos Aires, in 1965. She studied
filmmaking at the National Institute of Cinematography and
literature at the Faculty of Arts and Letters. She has written
numerous scripts for film and television, and she has directed
several short film s.

The South of a Passion is

her first feature

film.

Σκηνοθεσία / Direction: Cristina Fasulino. Σενάριο / Screenplay: Cristina Fasulino. Φωτογραφία / Cine
matography: Paula Grandio. Μοντάζ / Editing: José del Peon. Ήχος / Sound: Gabriel Coll. Σκηνικά /
Sets: Pepe Uria. Κοστούμια / Costumes: Valentina Gieco. Μουσική / Music: Marcelo Ferreyra. Ηθοποιοί /
Cast: Analia Couceyro, Gabriel Monilelli, Isis Kruger, Gabriel Correa, Ingrid Pellicori, Ruben Szuchmacher.
Παραγωγός / Producer: Cristina Fasulino. Παραγωγή / Production: Patagonik Film Group. Παγκόσμια Εκ

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ / FILMOGRAPHY
1984 La oficina (μικρού μήκους / short film)
1986 Cuidado con eso s viajes (μικρού μήκους / short film)
1989 Comida para buitres (μικρού μήκους / short film)

μετάλλευση / World Sales: Mandragora Producciones, Suipacha 1140, 1008 Buenos Aires, Argentina,
τ η λ ./te l.: + 5 4 11 430 4 1225, fax: + 5 4 11 4304 1225, e-mail: mandragora.prod@ciudad.com.a r3 5m m

Εγχρωμο / Colour 90'

1995 Traición (μικρού μήκους / short film)
2000 El su r de una pasión

Ο ΦΟΒΟΣ TOY ΠΑΘΟΥΣ

THE SOUTH OF A PASSION

Η νεαρή Σούσαν μένει με τον πατέρα της σ’ ένα ενοικιαζόμενο δωμάτιο. Οι

Susan is a young woman who lives with her father in a boarding house. The two

δυο τους ζουν χορεύοντας τανγκό σ’ ένα κακόφημο νυχτερινό κέντρο. Η

of them make a living by dancing the tango in a seedy bar. Susan’s mother left

μητέρα της Σούσαν τούς άφησε πριν χρόνια, και π ατέρας και κόρη έχουν

them years ago, and father and daughter are involved in an incestuous relation

αιμομικτική σχέση. 0 πατέρας πίνει ακατάσ χετα, κι όταν κατα λή γει στη

ship. The father is an alcoholic and, when he ends up in jail, Susan decides to

φυλακή, η Σούσαν αποφασίζει να γίνει πόρνη: είναι ο μόνος τρόπος να βγάλει

become a prostitute, since this is the only way she can make enough money to

αρκετά χρήματα για να πληρώσει την εγγύηση. Γνωρίζεται με μια άλλη πόρνη,

pay for her father to be released. She meets another prostitute, Lili, who

τη Λίλι, που ενσαρκώνει όλα όσα η Σούσαν φοβάται: τη σωματική φθορά και

represents everything that Susan fears: physical decay and failure. Nonetheless,

την αποτυχία. Παρ’ όλα αυτά, μια στενή σχέση δημιουργείται ανάμεσα στις

a strong relationship develops between the two women...

δυο γυναίκες...
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Sólo por hoy

Α ριίλ Ρότιρ
Γεννήθηκε στο Μπουένος Αιρες. ίο 1973 Σπούδασε
σκηνοθεσία, τέχνη, θέατρο και φωτογραφία
στο Πανεπιστήμιο Κινηματογράφου Εχει εργαστεί
ως υπευθυνος φωτισμού, βοηθός οπερατέρ και
διευθυντής φωτογραφίας σε πάνω από 100 διαφημιστικά
σποτ και 60 περίπου βιντεοκλίπ Το Μόνο για σήμερα
είναι η πρώτη του μεγάλου μήκους ταινία.

Ariel Rotter
He was bom in Buenos Aires, in 1973 He studied
filmmaking. art. drama and photography at the Cinema
University He has worked as a lighting engineer, assistant
cameraman and cinematographer on more than
100 commercials and about 60 music videos
Only lor Today is his first feature film

Σκηνοθεσία / Direction: Ariel Rotter. Σενάριο / Screenplay: Ariel Rotter. Lautaro Nurtez de Arco
Φωτογραφία / Cinematography: Marcelo lavintman Μοντάζ / Editing. Pablo Giorgelli Ηχος / Sound:
Martin Grignaschi. Καλλιτεχνική Διεύθυνση / Artistic Direction: Lucia Leschtnsky. Aili Chen Μουσική /
Music: Gustavo Cerati Ηθοποιοί / Cast: Sergio Boris. Aili Chen. Damian Dreizik. Federico Esquerro.
Mariano Martinez. Παραγωγή / Production: Universidad del Cine Παγκόσμια Εκμετάλλευση / World
Sales: Universidad del Cine, Pje. J M Giuffra 330, C1064ADD Buenos Aires. Argentina, τηλ / tel + 5 4 11

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ / FILMOGRAPHY
1992 Last tango tor Astor (μικρού μήκους / short film)
1993 Alcanzar el alma (μικρού μήκους / short film)

4300 1413, fax: + 5 4 11 4300 0674, e-mail: fuc@ucine edu ar 35mm Εγχρωμο / Colour 100'

Lególas (μικρού μήκους / short film)

1995 Espectros (μικρού μήκους / short film)
2001 Solo por hoy

M O N O ΓΙΑ ΣΗ Μ ΕΡΑ
0 Τορο Δεν ξέρει αν πρέπει να συνεχίσει την προσπάθεια του να Διακριθει ως
ηθοποιός η να τα παρατήσει Ο Εκις έχει περάσει μια ερωτική απογοήτευση
και σκέφτεται να φύγει απ' το Μπουένος Αιρες και ν’ αναζητήσει τον έρωτα
της ζωής του άλλου, χωρίς να υποψιάζεται ότι η γυναίκα αυτή μπορεί να βρί
σκεται πολύ πιο κοντό Ο Φερ ξέρει ότι πρέπει ν' αλλάξει, κι ενω δεν εχει
ιδέα τι συνεπάγεται κάτι τέτοιο, νιώθει οη τα χρονικά περιθώρια στενεύουν 0
Μορον και η Αιλι μοιάζουν εκπληκτικά Εκείνη γεννήθηκε στην Ταιπέι κι
εκείνος στο Μπουένος Αιρες Αυτό που τους συνδεει. είναι μια αίσθηση κε
νού που τους ωθεί ν αναζητησουν κάτι που θα δώσει στη ζωη τους νόημα
Μια ταινία για πέντε νέους ανθρώπους με σχέδια για το μέλλον, καλές προ

ONLY FOR TODAY
Toro is uncertain as to whether he should continue trying to achieve recognition
as an actor or whether he should |ust give up Equs is broken hearted and s
considering leaving Buenos Aires altogether, to search for the love of his tote
elsewhere, not realizing that she may be much closer than he thinks Fer knows
that he must somehow change, and although he has no idea what that ertads
he senses that he hasn't much time in which to do it Moron and Aili are
astonishingly similar Aik was bom m Taipei and Moron m Buenos Aires What
binds them is a teefcng of emptiness that propels them to search for something
meaningful If only they could find this certain something perhaps their lives
would change forever A film about five young people with plans, good
intentions and goals, but who waste the* time on other thmgs

θέσεις και στόχους που. όμως, σπαταλουν το χρονο τους κάνοντας αλλα
ηραγμοτα
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La fe del volcan

Ava Πόλιακ
Γεννήθηκε στο Μ πουένος Αιρ ες, το 1962. Σπούδασε
κοινωνικές επικοινωνίες και παρακολούθησε μαθήματα
σχεδίου και ζωγραφικής με τον Ανσέλμο Πίκολο. Κατόπιν,
παρακολούθησε μαθήματα σκηνοθεσίας στο Εθνικό
Ινστιτούτο Κινηματογράφου, και το 1983 ξεκίνησε
την καριέρα της στον κινηματογράφο.

Ana Poliak
She w a s born in Sueños Aires, in 1962. She studied social
com munications and took drawing and painitng lesso n s with
Anselmo Piccolo. She then attended a filmmaking course at

Σκηνοθεσία / Direction: Ana Poliak. Σενάριο / Screenplay: Willi Behnisch, Ana Poliak. Φωτογραφία /

the Instituto Nacional de Cinematografía, and in 1983 began

Cinematography: Willi Behnisch. Μοντάζ / Editing: Ana Poliak. Ήχος / Sound: Luis Corazza. Σκηνικά /

her career in film.

Sets: Maria Eva Duarte. Μουσική / Music: Los Kjarkas. Ηθοποιοί / Cast: Monica Donay, Jorge Prado.

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ / FILMOGRAPHY

Εκμετάλλευση / World Sales: Viada Producciones, Juncal 3 302, 7o piso «Α», Buenos Aires, Argentina,

1985 El eco (μικρού μήκους / short film)

τηλ. / tel.-fax: + 5 4 11 4828 0172, e-mail: anapoliac@ arnet.com.ar 35m m Εγχρωμο/Colour 85'

Παραγωγή / Production: Viada Producciones; H ubert Bals Fund (The N eth erlands). Παγκόσμια

1986 Bolshoi Ballet in Buenos Aires (ντοκιμαντέρ /
documentary)
1987 Naum Knop, Retrospective (μικρού μήκους / short film)
1989 Suco de Sábado (μικρού μήκους / short film)
1990 Qué vivan los crotos (ντοκιμαντέρ / documentary)
2001 La fé del volcán

Ο ΗΦΑΙΣΤΕΙΟ ΤΗΣ ΖΩ ΗΣ

THE FAITH OF THE VOLCANO

Η ταινία αφηγείχαι την ιστορία του ευφάνταστου ακονιστή ψαλιδιών Ντανίλο και

The film tells the story of the imaginative scissor-sharpener Danilo and the

της νεαρής Ανι, που προσπαθούν να επιζήσουν σε μια μεγαλούπολη της

young Annie, both of them trying to survive in a large Argentinean city. Annie is

Αργεντινής. Η Ανι είναι βοηθός σε κομμωτήριο, ενώ ο Ντανίλο κυκλοφορεί

an assistant in a hairdresser's and Danilo travels the streets on his bike,

στους δρόμους με το ποδήλατό του, στο οποίο βρίσκεται με ευφυέστατο τρόπο

complete with an ingenious built-in sharpening kit, looking for customers. The

ενσωματωμένο το ακονιστήρι, ψάχνοντας για π ελάτες. Οι πιο χαρούμενες

lighter m om ents in th e ir existence are th e ir m eetings w ith each other,

στιγμές της μέρας τους είναι οι συναντήσεις τους, τις οποίες σημαδεύουν οι

characterized by Danilo’s verbose, occasionally melancholy, sometimes bitter

λαλίστατοι και ενίοτε μελαγχολικοί στοχασμοί του Ντανίλο πάνω στη δουλειά,

reflections on work, politics, and life in general. La fe del volcan is a hopeful film

την πολιτική και τη ζωή γενικότερα. Η πίστη του ηφαίστειου είναι μια αισιόδοξη

about passion in a world filled with pain and about people who manage to

ταινία με θέμα το πάθος μέσα σ’ έναν κόσμο γεμάτο πόνο και τους ανθρώπους

maintain their humanity despite their everyday confrontations with setbacks,

που κατορθώνουν να κρατήσουν ζωντανή την ανθρωπιά τους σε πείσμα των

poverty and violence...

εμποδίων, της φτώχειας και της βίας που αντιμετωπίζουν καθημερινά...
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Sabado

Χουαν Β ιτοίγας
Γεννήθηκε το 1971 Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο
Κινηματογράφου του Μπουένος Αιρες. όπου γύρισε
δυο μικρού μήκους ταινίες Εδώ και δύο χρόνια
συνεργάζεται με το περιοδικό «ΕΙ Amante / Cine»
ως κριτικός κινηματογράφου Την περίοδο αυτή ετοιμάζει
tvo ντοκιμαντέρ γιο μια πόλη που ανοζητό ένα νέο
πρόσωπο, καθώς και την κινηματογραφική διασκευή
ενός σημαντικού οργεντινου μυθιστορήματος με θέμα
την αυτοκτονία Το ΙΟββατο είναι η πρώτη του μεγάλου
μήκους ταινία

Σκηνοθεσία / Direction: Juan Villegas Σενάριο / Screenplay: Juan Villegas Φωτογραφία / Cinema

Juan Villegas

tography: Sebastián Almeida Μοντάζ / Editing: Martin Mainoli Ηχος / Sound: Federico Billordo Σκη-

Η* was bom m 1971. He attended the Cinema University ol
Buenos Aires, where he made two short films For the past
two years he has been writing film reviews for the film

νικα-Κοστουμια /Sets-Costumes: Luciana Inda Ηθοποιοί / Cast: Gastón Pauls. Daniel Hendler. Eva Sola.

loumal «ΕΙ Amante / Cine» His cunent protects include
a documentary about a city seeking a new identity and the
adaptation of an important Argentinian novel on suicide
Satunlay is his first feature film.

Leonardo Murua, Mariana Anghileri, Camila Toker Παραγωγή / Production: Tresplanos Cine Παγκόσμια
Εκμετάλλευση / World Sales: Tresplanos Cine. Vicente Lopez 1933. Piso 9o Depto 61. Buenos Aires
CII28ACC, A rgentina, τηλ / te l.: + 5 4 11 4801 7 5 9 6 , fax: + 5 4 11 4 8 0 7 9 3 6 9 , e-m ail:
tresplanos@fibertel.com.ar 35mm Εγχρωμο / Colour 72'

ΦΙΑΜΟΓΡΑΦΙΑ / FILMOGRAPHY
2001 Sábado

ΣΑΒΒΑΤΟ

SATURDAY

Σαββατο σ' ενα έρημο Μπουένος Αιρες που θα δυσκολευόταν κάνεις να το

Saturday in a desolate, almost unrecognizable Buenos Aires Su young people

αναγνωρίσει Εξι νέοι άνθρωποι προσπαθούν να κρύψουν τη μοναξια τους

try to conceal their solitude by complicating their daily itineraries unsuccess

περιπλέκοντας τις καθημερινές τους διαδρομές, αναζητώντας χωρίς επιτυχία

fully seeking something novel or a new feeling that wdl give meaning to their life

κάτι καινούργιο η ενα νεο συναίσθημα που θα δωοει νόημα στη ζωή τους ενα

A couple that have almost grown used to the tediousness of their daily routine

ζευγάρι που εχει σχεδόν συνηθίσει την καθημερινή του πλήξη μια κοπέλα

a young woman who has decided she wants to be on her own. her boyfriend

που εχει ηδη αποφασίσει οτι θελει να μείνει μονή ο φίλος της που δυσκολεύ

who is having trouble dealing with her decision: a famous actor who doesn t

εται να το αποδεχθεί ένας διάσημος ηθοποιος που μοιάζει να μην μπορεί να

seem to be able to feel comfortable anywhere, and a young woman who

νιώσει ανετα πουθενά μια κοπέλα που κάνει πως περνάει καλα και δεν κατα

pretends to be having a good time, without realizing that she is. in tact,

λαβαίνει οπ στην πραγματικότητα, διαρκώς πλήττει Μια μελαγχολικη κωμω

constantly bored A melancholy comedy on loneliness and the quest tor

δία πάνω στη μοναξιά και την αναζήτηση της ευτυχίας

happiness
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ΤΟ ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΟΥ ΑΡΓΕΝΤΙΝΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ / Argentina 2001

La libertad

Λιοάντρο Αλόνοο
Γεννήθηκε στο Μ πουένος Ά ιρ ες, το 197 5. Σπούδασε τρία
χρόνια στο Πανεπιστήμιο Κινηματογράφου και στη συνέχεια
άρχισε να εργάζεται ως βοηθός σκηνοθέτης σ ε μεγάλου
μήκους ταινίες. Το 1995 συν-σκηνοθέτησε με τον Κατριέλ
Βιλδοσάλα τη μικρού μήκους ταινία

Dos en la vereda

(Δύο στο πεζοδρόμιο).

Lisandro Alonso
He w as born in Buenos Aires, in 1975. He studied for three
years at the Cinema University and went on to work
a s an assistant director on numerous feature film s.
In 1995 he co-directed the short film

Dos en la vereda (Two

on the Sidewalk).

Σκηνοθεσία / Direction: Lisandro Alonso. Σενάριο / Screenplay: Lisandro Alonso. Φωτογραφία /
Cinematography: Cobi Migliora. Μοντάζ / Editing: Martin Mainoli. Ήχος / Sound: Catriel Vildosola.
Μουσική / Music: Juan Montecchia. Ηθοποιοί / Cast: Misael Saaverda, Humberto Estrada, Rafael Estrada,
Omar Didino, Javier Didino. Παραγωγός / Producer: Hugo Alonso. Παραγωγή / Production: r / m Films,
Oro 2 2 5 0 PB 1, B uenos A ires 1 4 2 5 , A rg e n tin a , τη λ . / te l.-fa x : + 5 4 11 4 8 9 9 2 0 0 0 , e -m a il:

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ / FILMOGRAPHY
2001 La libertad

musa@sinectis.com.ar Παγκόσμια Εκμετάλλευση / World Sales: TVOR, 42 avenue Kleber, 7 5116 Paris,
France, τηλ. / tel.: + 3 3 1 4405 1400, fax: + 3 3 1 4405 1455, e-mail: tvor@ wanadoo.fr 35m m Έγχρωμο /

Colour 73'

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

FREEDOM

Η ταινία καταγράφει μια μέρα στη ζωή του Μισάελ, ενός νεαρού ξυλοκόπου

A day in the life of M isael, a young w oodcutter in the Pam pa, the largest

στην Πάμπα, τη μεγαλύτερη επαρχία της Αργεντινής. Η κάμερα τον ακολουθεί

province of Argentina. The camera follows him in his daily labor and his solitary

στον καθημερινό του μόχθο και τις μοναχικές ώρες ξεκούρασης. Ο Μισάελ ζει

hours of rest. Misael lives isolated from the rest of the world, living with the bare

απομονωμένος από τον υπόλοιπο κόσμο, με τα αυστηρώς απαραίπιτα. Ζει σε

necessities in a tent, which he moves, little by little, as his work advances. He

μια σκηνή, την οποία μετακινεί σιγά σιγά, καθώς προχωρόει το έργο του. Στο

only visits the village to sell the wood he has cut and to make a phone call to a

χωριό πηγαίνει μόνο για να πουλήσει τα ξύλα που κόβει και για να τηλεφωνή

friend who gives him news of his mother. Night is falling, and the weather is

σει σ' ένα φίλο του που του δίνει νέα της μητέρας του. Η νύχτα πέφτει, κι ο

getting worse. Yet, bleak though his life may seem, one cannot ignore the fact

καιρός φαίνεται να χαλάει. Το πιθανότερο είναι ότι η επόμενη μέρα θα είναι

that Misael is a man freed from the constraints of the world, master of his own

για τον Μισάελ μια μέρα δουλειάς, ίδια μ’ όλες τις άλλες. Κι όμως, όσο άχαρη

fate and seem ingly content to live a life that is stripped to its very bare

κι αν φαίνεται η ζωή του, ο Μισάελ δεν παύει να είναι ένας άνθρωπος που

essentials: the dignity of work and the food of the land.

έχει απελευθερωθεί από τα δεσμό του κόσμου, είναι κύριος της τύχης του και
μοιάζει ευτυχής να ζει με την αξιοπρέπεια που του δίνει η δουλειά του, και
την τροφή που του χαρίζει η γη.
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Bolivia

Ιοραίλ Αδριάν Καετάνο
Γεννήθηκε στο Μοντεβιδέο της Ουρουγόης, to 1969. και
οε ηλικία 16 ετών πήγε να ζήοει στην επαρχία ΚΟρδοβα
της Αργεντινής Ενώ (θύσε εκεί, γύρισε μερικά μικρού
μήκους βίντεο (Visite Carlos Paz. Blanco y negro. Calafate)
Το έπαθλο σ' ένα διαγωνισμό για μικρού μήκους σενάριο
του επέτρεψε να γυρίσει το Cuesta abajo
Στη συνέχεια γύρισε το Πηοα, μπίρα και τοιγαράκια
(οε ουν-οκηνοθεσία με τον Μπρουνο Σταγκνάρο),
που σημείωσε μεγάλη επιτυχία Ακολούθησε η μικρού
μήκους ταινία Ο φόβος του πάθους και η Βολιβία

Σκηνοθεσία / Direction: Israel Adrián Caetano Σενάριο / Screenplay: Israel Adrián Caetano Φωτογραφία /

Israel Adrián Caetano

Cinematography: Julián Apezteguia Μοντάζ / Editíng: Lucas Scavino. Santiago R ic c i

He was bom in Montevideo. Uruguay, in 1969 and moved to
the province ot Cordoba. Argentina, at the age ol 16 While
lnvmg there he shot several short videos (Visite Carlos Paz,
Blanco y negm. Calafate) A pnze for a short script allowed
him to film Cuesta aba/o This was followed by Pizza, Beer.
Smokes (co-directed with Bruno Stagnaro). which was a
great success Next came the shod Desire and then Bolivia

Juan Pablo Mellibovsky. Luciano Specos Σκηνικό / Sets: Marta Eva Duarte Μουσική / Music: Los

Ηχος / Sound:

Kjarkas Ηθοποιοί / Cast: Freddy Waldo Flores. Rosa Sánchez. Oscar Berlea. Marcelo Videla. Enrique
Liporace Παραγωγή / Production: Matías Mosteinn & Lita Stantic Παγκόσμια Εκμετάλλευση / World
Sales: Matías Mosteinn &, Lita Stantic, Av. Santa Fé 3205. piso 2o ot 31. 1425 Buenos Aires Argentina.
τηλ./tel.: + 5 4 11 4823 7245, fax + 5 4 11 4821 0316, e-mail lstantic@elsitionet 35mm Ασπρόμαυρα/
B&W 75'

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ / FILMOGRAPHY
1992 Visite Carlos Paz (μικρού μήκους / shod film)
1993 Cuesto abajo (μικρού μήκους / shod film)
1997 Pizza. Bina y Faso (συν-σκηνοθεοια / co-direction)
1998 La expresión del deseo (μεσαίου μήκους /
mid-length him)

2001 Bolivia

ΒΟΛΙΒΙΑ

BOLIVIA

0 Φρεντι εχα αψηοει στη Βολιβία αυτό που αγαπαει πάνω απ' ολα: την οικογένεια

Freddy has left in Bolivia what he loved the most, his family He has come to

του Εχει έρθει στο Μπουενος Αιρες για να βρει δουλειά κι ενο σπίτι για τους

Buenos Aires in order to find a good |0b lor himself and a place for them to

όκους του. τους οποίους ελπίζει να ψερει εκεί. Ομως, αυτή η πόλη δεν είναι πια

stay But this city is not as friendly as it was once upon a time There is no

τοσο φιλόξενη όσο ήταν μια φορά κι εναν καιρό Δεν χωράνε όνειρα σ' αυτό το

place for dreams in this Buenos Aires, which has left its nch and generous past

Μπουενος Αιρες. που εχει αψηοει πιοω το πλούσιο και γενναιόδωρο παρελθόν

behind Freddy gets a K>b as a cook m a cheap diner for free food and t5 pesos

του 0 Φρενττ πιάνει δουλειά σ' ενα φτηνό καφέ-μπαρ, για δωρεάν φαγητό και 15

a day. five of which he spends everyday to cal his tarndy n La Paz He shares

πεσος την ήμερα, απο τα οποία τα πεντε τα ξοδεύει στο καθημερινό τηλεφώνημα
στους δικούς του. στη Λα Πας Στη δουλειά, συναναστρέφεται ανθρώπους που
μοιάζουν ξένοι στην ίδια τους τη χωρά το αφεντικό του. που αδιαφορεί αν ο
Φρεντι είναι οπο τη Βολιβία, το Περού -ή κάποια άλλη χωρά της Κεντρικής
Αμερικής- εναν πλανόδιό πωλητη απο τη μακρινή επαρχία της Κόρδοβα, που
υφκπαται διακρίσεις επειδή ε η α ομοφυλοφιλος εναν ταξιτζή που νομφι οττ είναι

his time at work with people who seem to be strangers m their own land his
boss, who doesn t seem to care it he is from Bokvia Peru or -another Central
American country»: a street salesman from Cordoba, a faraway province, who
is discriminated against tor being gay, a taxi driver who thinks that the reason
tor his disgrace is the nahonakty ot the people he owes money to. and Rosa, a

ντροπή να χρωστάει λεφτό σε οτομα ορισμένων εθνικοτήτων και τη Ροζα. μια

gut from Paraguay who works as a waitress Like aM of them Freddy

κοπέλα απο την Παρογουαη που δουλεύει σερβιτόρα Οπως ολοι αυτοί ε τα κι ο

become fust another victim of the c«y

Φρεντι θα γτνα άλλο ενα θύμα της πάλης

w in

ΤΟ ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΟΥ ΑΡΓΕΝΤΙΝΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ / Argentina 1997

Pizza, birra y faso

Ισραέλ Αδριάν Καετάνο
Γεννήθηκε στο Μοντεβιδέο της Ουρουγουάης, το 1969.
Το

Πίτοα. μπίρα και τοιγαράκια

είναι η πρώτη μεγάλου

μήκους ταινία του. Ακολούθησαν οι ταινίες Ο

του πάθους

φόβος

Βολιβία.

και

Israel Adrián Caetano
Pizza, Beer,
Desire and then

He w a s bom in Montevideo, Uruguay, in 196 9.

Smokes is
Bolivia.

his first feature film. Next cam e

Σκηνοθεσία / Direction: Israel Adrián Caetano, Bruno Stagnaro. Σενάριο / Screenplay: Israel Adrián

Μπρούνο Στανιάρο
Γεννήθηκε στο Μπουένος Α ιρ ες, το 1973. Το 1992 ξεκίνησε
σπουδές στο Πανεπιστήμιο Κινηματογράφου. Το

και τοιγαρόκια

Πίτοα, μπίρα

είναι η πρώτη του μεγάλου μήκους ταινία.

Caetano, Bruno Stagnaro. Φωτογραφία / Cinematography: Marcelo Levintman. Μοντάζ / Editing: Andrés
Tomborino. Ήχος / Sound: Martin Grignaschi. Καλλιτεχνική Διεύθυνση / Art Direction: Sebastian Roses.

Μουσική / Music: Lea Sujatovich. Ηθοποιοί / Cast: Hector Anglada, Jorge Sesán, Pamela Jordan, Walter

Bruno Stagnaro

Diaz, Alejandro Pous, Adrian Yospe. Παραγωγή / Production:

He w a s born in Buenos Aires, in 1973. In 199 2, he began

Sales:

attending the Cinema University.

Pizza, Beer, Smokes

is his

first feature film.

in c a a ,

INCAA.

Παγκόσμια Εκμετάλλευση / World

Lima 319, Buenos Aires 1073, Argentina, τηλ. /te l.: + 5 4 11 383 0028-9. 35m m Έγχρωμο /

Colour 90'

ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ /
SELECTED FILMOGRAPHY
Ισραέλ Αντριάν Καετάνο / Israel Adrian Caetano
1997 PÍZZ3, birra y faso (συν-σκηνοθεσία / co-direction)
1998 La expresión del deseo (μικρού μήκους / short film)
2001 Bolivia
Μπρούνο Σταγκνάρο / Bruno Stagnaro
1992 En el año del señor (μικρού μήκους / short film)
1993 Tocata y fuga para violin (μικρού μήκους / short film)
Guarisove, los olvidados (μικρού μήκους / short film)

1997 Pizza, birra y faso (συν-σκηνοθεσία / co-direction)

ΠΙΤΣΑ, Μ Π ΙΡ Α ΚΑΙ ΤΣΙΓΑΡΑΚΙΑ
Ο Κορντομπές και οι τρεις φίλοι του, Φρούλα, Μεγκαμπόμ και Πάμπλο, ζουν

PIZZA , BEER, SMOKES
Cordobés and his three friends, Fruía, Megabom and Pablo, are squatters living

ως καταλήψιες στο ίδιο σπίτι. Η Σάντρα, φίλη του Κορντομπές, είναι έγκυος

in the same house. Sandra, Cordobés’s girlfriend, is pregnant. She lives with

και ζει κι εκείνη μαζί τους. Περιθωριακοί έφηβοι, έχουν β ρ εθεί μαζί σχεδόν

them too. They are teenage misfits, who have come together almost by chance,

τυχαία και τριγυρνούν από δω κι από κ ει, κάνοντας το μόνο πράγμα που

and they wander about doing the only thing they know how to do: stealing. But

ξέρουν να κάνουν: να κλέβουν. Αλλά η ζωή στη μεγαλούπολη είναι δύσκολη, κι

life in the big city is hard, and they know it. Even in their own environment, they

αυτό το ξέρουν καλά. Ακόμα και στο περιβάλλον τους, πάντα εξαρτώνται από

are always depending on someone else. There is always a «boss» that hires

κάποιον άλλον. Υπάρχει πάντα ένα «αφεντικό» που τους προσλαμβάνει και

them and keeps most of the booty, so that they never end up making much.

που παίρνει το μεγαλύτερο μέρος της λείας, με αποτέλεσμα τα παιδιά να μη

Their motto seems to be: «As long as it’s enough for beer...»

βγάζουν ποτέ πολλά λεφτά. «Αρκεί τα λεφτά να φτάσουν για μπίρες...», είναι,
με δυο λόγια, η φιλοσοφία τους.
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Negocios
ΠΑΖΑΡΕΜΑΤΑ
Σ ένα μαγαζί ανταλλακτικών αυτοκινήτων, στις παρυφές του
Μπουένος Αιρες. ο Ρουλο και ο Μαρτ αντιμετωπίζουν τα καθημερινά
προβλήματα χρήματα, ποντίκια, ερωτοδουλειές και τρακαρισμένα
αυτοκίνητα Η ταινία αποτέλεσε το σπόρο για τη μεγάλου μήκους
ταινία του Τραπέρο. Κάσμος-γερσνός

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ / Argentino 1 9 9 $

Σ κ η ν ο θ ε σ Ιο -Σ ε ν ά ρ ιο / D ire c tio n S c re e n p la y : Pablo

Trapero Φ ω τογραφ ία / C in em atogra phy: Cobi Miliora.
Μ οντάζ / Editing: Pablo Trapero

Η χος / Sound: Mario

Calabrese Ηθοποιοί / Cast: Luís Margani. Martín Trapero.
Franco Mantuano. Pablo Trapero. Carmen Chironi.
Π αρ α γω γή / P roduction : Universidad del Cine 16mm
Ασπρόμαυρο / BAW 18'

NEGOCIOS
In a shop of car supplies in the outskirts of Buenos Aires. Rulo and Mart
face everyday problems money, rats, romance and car crashes
The film was the seed for Trapero's first feature film, Crane World

■■■■■■■

Rey Muerto
ΝΕΚΡΟΣ ΒΑΣΙΛΙΑΣ
Σε μια πάλη του Βορρά που λέγεται Ρέι Μουέρτο (Νεκρός Βασιλιάς),
μια γυναίκα εγκαταλείπει τον άντρα της. παίρνοντας μαζί τα παιδιά
της Βία. ένα άδειο ρεβόλβερ και η επιθυμία να χωριστεί ένας
πατέρας από τα παιδιά του...

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ / Argentino 19 9 $
Σ κη ν ο θ εσ ίο -Σ εν ο ρ ιο / D ire c tio n -S c re e n p la y : Lucrecia

Martel Φ ω τογραφία / C inem atography: Esteban Sapir
Μ ο ν τ ά ζ / E d itin g : Fernanda Rossi

Ηχος / Sound:

Horacio Almada 35mm Έ γχρωμο / Colour 13 '

REY MUERTO
In a northern town called Rey Muerto (Dead King), a woman takes her
children and leaves her husband Violence, an empty revolver and the
desire to separate a father from his children

M i

La expresión del deseo
ΗΕΚΦΡΑΣΗΤΟΥ ΠΟΘΟΥ
Το 1996 δυο ανππαλες συμμορίες περνάνε την ωρα τους σε μια
πλατεία στην κορδοβα. τη δεύτερη μεγαλύτερη πάλη της Αργεντινής
Η ι«α είναι μη συμμορία μεσηλικων άστεγων και η άλλη αποιελειται
οπο νεαρούς περιθωριακούς που εμπορεύονται μαλακό ναρκωτικά
Μη μπορωντος να κονουν πποτ άλλο τελικά συγκρούονται

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ / Argentino 19 9 8
Σ κ η ν ο θ ε σ ιο -Σ ε ν ο ρ ιο / D ire c tio n -S c re e n p la y

Israel

Adrián Caetano Φ ω τογραφία / C inem atography: Juhan
Apezteguia Μ ο ν τ ά ζ / E diting: Israel Adrian Caetano
Σ κ η ν ικ ά / S ets: Federico Ostrovsky

Η χ ο ς / S ound:

Nestor Frenkel. Horacio Almada Ηθοποιοί / Cast: Pablo
Casteiio Roberto Merlo. Jorge Sesan. Hector Angiada,

DESIRE
In 1996 two rival gangs spend thee tvrw n a puttc square m Cordoba.
Argenma s second largest ety One a a gang of mOOe-aged homeless
and e » o«ter e composed ot young outsiders who deal in soft drugs
Unable lo do anyVeng else tie y ftnaOy end up hghOng each o*ter

Guillerm o Perez Π α ρ α γ ω γ ο ί / P r o d u c e r s : Julian
Apezteguu. Noemi Führer 16mm Αοπρομαυρο !

BAW3 V
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To πρόγραμμα MEDIA της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής υποστηρίζει
οπτικοακουστικά Φεστιβάλ

Τ

α φεστιβάλ κινηματογράφου έχουν έναν πολύ σημαντικό
πολιτιστικό, κοινωνικό και εκπαιδευτικό ρόλο να παίξουν
οτην Ευρώπη. Συντελούν στη δημιουργία μεγάλου αριθ-

μού άμεσων και έμμεσων θέσεω ν εργασία ς, και παρέ

χουν το απαραίτητο δίκτυο προώθησης και διανομής, που ενι
σχύει την παραγωγή της ευρωπαϊκής οπτικοακουστικής βιομηχα
νίας. Νέοι, ταλαντούχοι δημιουργοί έχουν έτσι την ευκαιρία να
δείξουν τα έργα τους, και νεαρά ακροατήρια γνωρίζουν καλύτε
ρα την ευρωπαϊκή κινηματογραφία.
Το Πρόγραμμα MEDIA της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υποστηρίζει τα

The MEDIA Programme of the
European Commission Supports
Audiovisual Festivals

F

ilm festivals have a very im portant cultural, so cial and
educative role to play in Europe. They contribute to the
creation of a larg e number of d irect and ind irect jobs
and provide a much needed promotion and distribution

n e tw o rk , w h ich e n h a n ce s the p ro d u ctio n of the E u ro p e an
audiovisual industry. N ew , talented creators are thus given the
opportunity to show their works and young audiences may get
better acquainted with European cinem atography.
The M ED IA Programme of the European Com m ission gives its
support to festivals with a view to improve the conditions of pro

φεστιβάλ, με σκοπό να βελτιώσει τις συνθήκες προώθησης και

motion and distribution of European audiovisual works and the

διανομής ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών έργων και την πρόσ

access of independent producers and distributors to the Euro

βαση ανεξάρτητων παραγωγών και διανομέων στην ευρωπαϊκή

pean and international market.

και τη διεθνή αγορά.

This action aims to reinforce the link between the European pub

Η δράση αυτή στοχεύει στην ενίσχυση του δεσμού ανάμεσα στο

lic at large and films produced in Europe. About fifty festivals

ευρωπαϊκό κοινό και στις ταινίες που παράγονται στην Ευρώπη.

acro ss Europe, in the M em ber States as w ell as in the third

Πενήντα περίπου φεστιβάλ σ' ολόκληρη την Ευρώπη, σε χώρες-

countries participating in the M ED IA Programme, are granted fi

μέλη, καθώς και στις τρίτες χώρες που συμμετέχουν στο Πρό

nancial support. Every ye ar, thanks to the activities of these fes

γραμμα MEDIA, λαμβάνουν οικονομική στήριξη. Κάθε χρόνο, χά

tivals and to the support of the European Com m ission, about

ρη στη δραστηριότητα αυτών των φεστιβάλ και στην υποστήριξη

1 0 ,0 0 0 audiovisual works displaying the rich diversity of Euro

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περίπου 1 0 .0 0 0 οπτικοακουστικά

pean cinem atographies, are presented to a public of about two

έργα, που προβάλλουν τον πλούτο και την ποικιλία της ευρω

million spectators.

παϊκής κινηματογραφίας, παρουσιάζονται σ' ένα κοινό δύο εκα

M oreover, the Commission supports actively the networking of

τομμυρίων, περίπου, θεατών.

film festivals on a European scale. W ithin this fram ework, the

Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει έμπρακτα τη δι

activities of the European C o ord in ation of Film Festivals w ill

κτύωση των φεστιβάλ κινηματογράφου σε ευρωπαϊκή κλίμακα.

help strengthen the cooperation between festivals and the devel

Στα πλαίσια αυτά, οι δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Συντονι

opment of joint projects, thus reinforcing the positive impact of

σμού των Φεστιβάλ Κινηματογράφου θα βοηθήσει στην τόνωση

these events on European cinem a.

της συνεργασίας μεταξύ των φεστιβάλ και στην ανάπτυξη από
κοινού έργων, ενισχύοντας έτσι τη θετική επίδραση των εκδηλώ
σεων αυτών στον ευρωπαϊκό κινηματογράφο.

The MEDIA Programme,
partner of the 42st International Thessaloniki Film Festival

Το Πρόγραμμα MEDIA
στηρίζει το 4 2 ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

European Commission
MEDIA Programme - Audiovisual festivals
DGEAC - C3
100 rue Belliard
B-1049 Brussels, Belgium
TqA. / tel.: +32 2 295 8406
Fax: +32 2 299 9214
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Τζον Μπούρμαν: Ταξιδιώτης του κινηματογράφου

Τ

υχοδιώκτης στις ηπείρους του Μ ύ9ου και χρονικο

σωπικού μύθου τού σκηνοθέτη, και η πιο εντυπωσιακή παραγω

γρ ά φ ο ς π εριπ ετειώ ν από το β α σ ίλ ε ιο της Π ρ α γ 

γή του.

ματικότητας, ο John Boorman, στις δεκατέσσερις ται

Έ χ ο ν τ α ς ο λ ο κλ η ρ ώ σ ει τον πρώτο κύκλο του έργου του, ο

νίες του από το 1965 μέχρι σήμερα, επανεξετάζει και

Boorman ξανοίγεται σε νέες περιπέτειες. Για να κινηματογραφή-

ανανεώνει τα πιο σημαντικά κινηματογραφικά είδη, κα-

σει τη σύγκρουση του πολιτισμού των λευκών με τον πολιτισμό

ταφέρνοντας να συμφιλιώσει το καλλιτεχνικό του όρα

των Ινδιάνων, στο οικολογικό ουέστερν Το σ μ α ρ α γ δ έ ν ιο δ ά ο ο ς

μα με την επιθυμία του θεατή να απολαμβάνει το θέαμα.

(1 9 8 5 ) εκστρατεύει ώς το τροπικό δάσος του Αμαζόνιου, την ψυ

Ο Boorman γεννήθηκε στό Έπσομ, στις 18 Ιανουάριου 1 9 3 3 , κι

χή του πλανήτη. Πίσω στην Αγγλία με το βραβευμένο Ε λ π ίδ α κ α ι

από παιδί, μεγαλώνοντας στο Σέπερτον, σ' ένα νοικοκυριό όπου

δ ό ξ α του 1 9 8 7 κινηματογραφεί ένα τρυφερό κεφάλαιο από το

κυριαρχούσαν οι γυναίκες, πλάι στον Τάμεση και κοντά στα περί

οικογενειακό του χρονικό, με φόντο την παράλογη εικονογραφία

φημα κινηματογραφικά στούντιο, ένιωσε την ακαταμάχητη γοη

του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Η ευφάνταστη, δραματική κομεντί

τεία του κόσμου του κινηματογράφου. Για να τον πλησιάσει, ακο

Ε κ ε ί π ο υ Β ρ ίσ κ ε τ α ι η κ α ρ δ ι ά (1 9 9 0 ) τον ξαναφέρνει στη Νέα

λούθησε μια «συνηθισμένη» διαδρομή, που ξεκίνησε από τη δη

Υόρκη, αλλά η άδικη εμπορική αποτυχία αυτής της πολύ προσω

μοσιογραφία, πέρασε από το ραδιόφωνο και κατέληξε στην τηλε

πικής και εικαστικής ταινίας φρενάρει κάπως τη δημιουργικότητά

όραση.

του. Η κινηματογραφική του αυτοπροσωπογραφία Ο ν ε ιρ ε ύ τ η κ α

Η πρώτη ταινία του, C a tc h Us I f Y ou C a n (1 9 6 5 ), αποτυπώνει με

ό τι ξ ύ π ν η σ α (1 9 9 1 ) τον δείχνει στο κτήμα του, στην Ιρλανδία, α

τον ασπρόμαυρο δυναμισμό τού free cinem a την ανησυχία, τη

νάμεσα στην καθημερινότητα και τις φαντασιώσεις του, ανάμεσα

ρευστότητα και την ψεύτικη ευφορία του «σουινγκάτου» κόσμου

σε πραγματικούς φίλους και ονειρικές εικόνες των βασικών του

της διαφήμισης και της μουσικής non. Πολύ πιο φιλόδοξη και ρι

μύθων.

ψοκίνδυνη ήταν η πρώτη ταινία του Boorman στο Χόλιγουντ, Ο ε 

Η επόμενη κινηματογραφική του εκστρατεία γίνεται στην Α σία , με

π α ν α σ τ ά τ η ς το υ Α λ κ α τ ρ ά ζ (1 9 6 7 ), με πρωταγωνιστή τον στενό

τη φεμινιστική και πολιτική περιπέτεια Π έ ρ α α π ό τη Ρ α ν γ κ ο ύ ν

φίλο του, Lee M arvin - ταινία, που συνειδητά προσπαθούσε να

(1 9 9 5 ), όπου ένα οδυνηρό οδοιπορικό κάθαρσης μιας τραυματι

ανανεώσει την γκανγκστερική ταινία με μια σεναριακή ευαισθη

σμένης αμερικανίδας γιατρού μπερδεύεται με πραγματικά γεγο

σία επηρεασμένη απ' τη γραφή του Pinter, μια αφηγηματική δομή

νότα από τον αγώνα της δημοκρατικής αντιπολίτευσης ενάντια

εμπνευσμένη απ' τις αναδρομές στο παρελθόν του Resnais και

στη χούντα της Βιρμανίας, το 1 9 8 8 . Στον αντίποδα του ταραγμέ

μια τελείως πρωτότυπη και εικαστική δουλειά με το χρώμα.

νου σασπένς της τελευταίας ταινίας βρίσκεται η γαλήνια ομορφιά

Η συνεργασία με τον Lee M arvin συνεχίζεται στην παράξενη, ποι

του μικρού μήκους Δ ύ ο γ υ μ ν έ ς λ ο υ ό μ ε ν ε ς ( 1 9 9 5 ) , όπου ο

ητική και ουσιαστικά αντιπολεμική ταινία Δ ύ ο λ ιο ν τ ά ρ ια σ τ ο ν Ει

Boorman εφευρίσκει μια ιστορία για την κατασκευή του ομότιτ

ρ η ν ικ ό (1 9 6 8 ). Εδώ, όμως, οι παραγωγοί, θεωρώντας όχι αρκε

λου πίνακα και, ταυτόχρονα, κάνει μια γοητευτική πραγματεία

τά βίαιη αυτή την ειρωνική μικρογραφία του πολέμου, άλλαξαν

για τη σχέση της ζωγραφικής με τον ερωτισμό.

το τελικό μοντάζ. Ο Boorman, εξοργισμένος, επιστρέφει στην πα

Αλλάζοντας γεωγραφία, θεματογραφία και εικονογραφία, στις ε

τρίδα του, γυρίζει το Λ έ ω ν ο Έ σ χ α τ ο ς και κερδίζει το βραβείο

πόμενες ταινίες του ο Boorman συγκεντρώνεται στο πορτρέτο α

σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ Καννών 1 9 7 0 .

ληθινών προσώπων. Το Lee M a r v in , έ ν α π ρ ο σ ω π ικ ό π ο ρ τρ έ το α 

Το 1 9 7 1 , ο Boorman επιστρέφει στην Αμερική. Αποφασισμένος

π ό τ ο ν J o h n B o o rm a n του 19 9 8 είναι ένας μεγάλος αποχαιρετι

να μη ριψοκινδυνεύσει πλέον τον καλλιτεχνικό έλεγχο των ται

σμός στο φίλο και πρωταγωνιστή του, στον οποίο οφείλει ώς ένα

νιών του, αναλαμβάνει τα καθήκοντα του παραγωγού και γυρίζει

σημείο την καριέρα του στο Χόλιγουντ. Το βραβευμένο, ασπρό

το Ό τ α ν ξ έ σ π α σ ε η β ία , την πιο ολοκληρωμένη ώς τότε ταινία

μαυρο, κοινωνικό χρονικό Ο Σ τ ρ α τ η γ ό ς (1 9 9 8 ) εξιστορεί τη ζωή

του, που αναμιγνύει αριστοτεχνικά την περιπέτεια με τη φρίκη

και τα κατορθώματα του Martin C a h ill, ενός πραγματικού Ιρλαν

και, ταυτόχρονα, εκφ ρά ζει την οικο λο γ ική αγω νία του δ η 

δού εγκληματία-λαϊκού ήρωα των τελευταίων χρόνων. Στην τε

μιουργού. Στις επόμενες ταινίες του κινείται αδιάκοπα από την

λευταία ταινία του, ο Boorman επιστρέφει στα παραδοσιακά κινη

Αμερική στην Ευρώπη, δοκιμάζοντας κάθε φορά τα όρια ενός

ματογραφικά είδη, μ' ένα καινούργιο ταξίδι στη Λατινική Α με

διαφορετικού κινηματογραφικού είδους. Το Ζ α ρ ν τ ό ζ του 1973

ρική. Ο ρ ά φ τ η ς το υ Π α ν α μ ά (2001 ) μεταφέρει στην οθόνη την ο

είναι ένα απαισιόδοξο φιλοσοφικό παραμύθι για το τέλος του πο

μότιτλη κατασκοπική περιπέτεια του John Le C a rré και αφηγείται

λιτισμού, μασκαρεμένο σε επιστημονική φαντασία, Ε ξ ο ρ κ ισ τ ή ς II:

μια ιστορία ψέματος και εκμετάλλευσης σ' έναν κυνικό, διεφθαρ

Ο α ιρ ε τ ικ ό ς του 1 9 7 7 είναι μια οδυνηρή περιπέτεια υπέρβασης

μένο κόσμο που σφύζει από ερωτισμό και ανθρώπινη ζωτικότη

των κλισέ της ταινίας τρόμου, και το μεγαλειώδες, ιστορικό έπος

τα.

Ε ξ κ ά λ ψ π ε ρ (1981 ) είναι η υλοποίηση ενός σχεδίου ζωής: η κινη
ματογράφηση του θρύλου τού βασιλιά Αρθούρου, του πιο προ
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Νίκος Σαββάτης

John Boorman: Cinema's Journeyman

A

d e s p e ra d o in the c o n tin e n ts of M yth an d a

atm osphere of A frica n m ag ic. The m ajestic histo rical ep ic

chronicler of adventures from the kingdom of Reality,

E x c a lib u r (1 9 8 1 ), shot in the tim eless la n d sc a p e around

John Boorm an, in the fourteen films he has made

Boorman's farm in Ireland, is the realization of a lifetime ambition:

from 1965 to the present, re-examines and renews

to make a film of the legend of King Arthur, the myth closest to

the most im portant cinem a ge n res, su ccessfully

the filmmaker's heart. Excalibur was Boorman's most impressive

reco nciling his artistic vision with the film goer's

production to date.

desire to enjoy the show.

Having completed the first cycle of his oeuvre, Boorman embarks

Boorman was born in Epsom, on January 18th, 1933, and even

on new adventures. In order to film the conflict between Western

os a child, growing up in Sheperton, in a household dominated

and native Indian civilizations in the ecological western The

by women, next to the Thames and close to the famous film

Em erald Forest (1 9 8 5 ), Boorman traveled to the Am azonian

studios, he felt the irresistible fascination of the world of cinema.

jungle, the soul of our planet. Back in the UK, in the a w a rd 

In order to enter this world, he followed a «conventional» path,

winning Hope and Glory (1 98 7), he films a tender chapter from

which began in journalism, passed through radio and ended up

his family chronicles: the awakening of the artistic sensibilities of

in television. In 1956, he was hired as an apprentice film editor

a boy who would grow up to become a filmmaker, against an

at privately-owned ITN , and the ten years of successful television

absurdist W orld W a r II backdrop. The innovative, dram atic

work that ensued at various TV stations (Southern TV, BBC Bristol)

comedy W here the Heart Is (1 9 9 0 ) brings him back to N ew

constitute an invaluable preparation period for his work in film.

York, but the unjust commercial failure of this very personal,

His first film, Catch Us If You Can (1 9 6 5 ), uses the black and

visually artistic film about family ties and the liberation of young

white energy of free cinema to illustrate the restless, mercurial

people at the end of capitalism, somewhat thwarts his creativity A

and falsely euphoric «swinging» world of advertising and pop

self-portrait on film, I Dreamt I Woke Up (1991), shows him at his

music. A much more ambitious and risky project w as Boorman's

farm, in Ireland, surrounded by his daily chores and fantasies,

first Hollywood production, Point Blank (1 96 7), starring his close

among neighbors and co-workers, as well as dreamlike images

friend, Lee M arvin - a film w hich consciously attempted to

of his personal myths. His next cinem atic expedition w as to

renew the American gangster movie with a sensitive screenplay

A s ia , for the fem inist political adventure B ey o n d Rangoon

influenced by the works of Harold Pinter; a narrative structure

(1 99 5), where the painful journey of catharsis of a traumatized

inspired by Alain Resnais' journeys into the past; and an entirely

American woman doctor gets caught up in real events during the

original and artistic w ay of working with color.

democratic struggle against the military dictatorship in Burma, in

His collaboration with Lee M arvin continued in the strange,

1988. The gripping suspense of this film is counteracted by the

poetic and, essentially, anti-war film, Hell in the Pacific (1968).

tranquil beauty of his short film Two N udes Bathing (1 9 9 5 ),

However, in this case, deeming that this ironic micrography of

where Boorman invents a story behind the making of the paint

war was not violent enough, the producers undertook the final

ing by the same name and, at the same time, produces an en

cut. Furious, Boorman returns home and, far from Hollywood

chanting essay on the relationship between painting and eroticism

conventions, proceeds to make Leo the Last, starring Marcello

In his next films, Boorman changes location, theme and images,

Mastroianni, and goes on to win the aw ard for Best Direction at

and concentrates on the portraits of real people In Lee Marvin,

the 1970 Cannes Film Festival.
In 1971, despite his success and the fact that he had settled in

a great friend and actor, to whom, at least to a certain degree,

A Personal Portrait by John Boorman (1998), he says goodbye to

Europe, Boorman returns to the US. Determined not to risk losing

he owed his career in Hollywood

artistic control over his films a g a in , he takes on the role of

award-winning, black and white social chronicle, tells the story

The G e n e ra l (1 9 9 8 ), an

producer and shoots D eliverance, his most consummate film to

of the life and times of M artin C a h ill, a true Irish crim in a l/

date, which masterfully combined adventure with horror, while,

popular hero of recent history In his last film, escaping from real

ot the same time, expressing the filmmaker's concerns about the

stories is combined with a surprise a return to traditional film

environment In his next films, Boorman keeps moving back and

genres and a new journey to Latin America The Tailor o f Panama

forth between the US and Europe, each time testing the limits of

(2 00 1) is a film version of John Le C arre's spy novel and is a

a d ifferent film g enre

Z a rd o z , in 1 9 7 3 , is a p e ssim istic

p h ilo s o p h ic a l f a ir y ta le a b o u t the end of c iv iliz a t io n ,

story of lies and exploitation in a cynical, corrupt world, pulsat
ing with eroticism and human vitality.

masquerading as science fiction. Exorcist II: The Heretic, made
in 1977, is a painful odventure that breaks through horror film

N ikos 5a vatu

clichés and opens itself up to the savage beliefs and primitive
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ΤΖΟΝ ΜΠΟΥΡΜΑΝ: ΕΝΑΣ ΟΡΑΜΑΤΙΙΤΗΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΤΟΥ

Catch Us If You Can

Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ / UK 1965

ΠΙΑΣΕ Μ ΑΣ ΑΝ ΜΠΟΡΕΙΣ
Ο Στιβ και τρεις φίλοι του, όλοι ανεξάρτητοι κασκαντέρ, οι οποίοι το
χειμώνα γυρίζουν ταινίες και το καλοκαίρι διδάσκουν υποβρύχιο κατάδυση,
εργάζονται στο Λονδίνο σε μια τηλεοπτική διαφήμιση για κρέας. Ο Στιβ και
η πρωταγωνίστρια του διαφημιστικού, Ντάινα, «η χασάπισσα»,
αποφασίζουν να τα παρατήσουν, και φεύγουν με την άσπρη ϋβςυβτ που
«παίζει» στο σποτ. Στο δρόμο, εμπλέκονται σε μια στρατιωτική άσκηση, με
αποτέλεσμα το αυτοκίνητό τους να καταστραφεί. Ενα μεσήλικο ζευγάρι,
ο Γκάι και η Ναν, τους μεταφέρει στο Μπαθ και τους φιλοξενεί στο σπίτι
του. Η διαφημιστική εταιρία, κάτω από τις οδηγίες του διευθυντή της, που
είναι γοητευμένος από την Ντάινα, κυκλοφορεί τη φήμη ότι ο Στιβ την έχει
απαγάγει...

CATCH US IF YOU CAN
Steve and three of his mates, all of them freelance stuntmen who make
movies during the winter and teach scuba-diving during the summer, are
working in London, in an advertisement for meat. Steve and the ad's leading
actress, Dina, the «lady butcher», decide they’ve had enough and take off in
the white Jaguar that's part of the props. Along the way, they become
involved in a military exercise and their car is destroyed. Guy and Nan, a
middle-aged couple, give them a ride to Bath and invite them to stay in their
house. Following the directions of its manager, who is fascinated with Dina,
the ad company puts out a rumor that she’s been kidnapped by Steve...

Σκηνοθεσία / Direction: John Boorman. Σενάριο / Screenplay: Peter Nichols. Φωτογραφία /
Cinematography: Manny Wynn. Μοντάζ / Editing: Gordon Pilkington. Ηχος / Sound: Arthur
Ridout. Καλλιτεχνική Διεύθυνση / Art Direction: Tony Woollard. Μουσική / Music: The
Dave Clark Five. Ηθοποιοί / Cast: Dave Clark, Barbara Ferris, Lenny Davidson, Rick Huxley,
Mike Smith, Denis Payton, David Loge, Robin Bailey. Παραγωγός / Producer: David
Deutsch. Παραγωγή / Production: Bruton Film Productions. 35mm Ασπρόμαυρο / B&W 91'

■

Point Blank

ΗΠΑ / USA 1967

Ο ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΑΛΚΑΤΡΑΖ
Ενώ κλέβει τα κλοπιμαία από το ελικόπτερο μιας αντίπαλης συμμορίας,
ο Ουόκερ προδίδεται από το συνεργάτη του, Μαλ Ρις, ο οποίος τον
πυροβολεί, φεύγει με την άπιστη γυναίκα του και τον αφήνει να πεθάνει
στην εγκαταλελειμμένη νησιωτική φυλακή του Αλκατράζ. Ο Ουόκερ
σώζεται από θαύμα και βγαίνει κολυμπώντας στην απέναντι ακτή.
Δυο χρόνια αργότερα, ένας μυστηριώδης άντρας με το όνομα Γιοστ
πλησιάζει τον Ουόκερ και προσφέρεται να τον βοηθήσει να εκδικηθεί
και να πάρει πίσω τα λεφτά του από την «Οργάνωση», για την οποία
εργάζεται ο Ρις...

POINT BLANK
While stealing the loot from the helicopter of a rival gang, Walker is doublecrossed by his partner, Mai Reese, who shoots him,takes off with his
unfaithful wife and leaves him to die on the deserted island-prison of
Alcatraz. Walker miraculously survives and swims ashore. Two years later,
a mysterious man approaches Walker and offers ro help him take revenge
and get back his money from the «Organization» which is currently
employing Reese...

Σκηνοθεσία / Direction: John Boorman. Σενάριο / Screenplay: Alexander Jacobs, David
Newhouse, Rate Newhouse από το μυθιστόρημα / from the novel The Hunter τού / by Richard
Stark. Φωτογραφία / Cinematography: Philip H. Lathrop. Μοντάζ / Editing: Henry Berman.
Ηχος / Sound: Franklin Milton. Καλλιτεχνική Διεύθυνση / Art Direction: George W. Davis,
Albert Brenner. Σκηνικά / Sets: Henry Grace, Keogh Gleason. Κοστούμια / Costumes: Lambert
Marks, Margo Weintz. Σύμβουλος στο χρώμα / Colour consultant: William Stair. Μουσική /
Music: Johnny Mandel. Ηθοποιοί / Cast: Lee Marvin, Angie Dickinson, Keenan Wynn, Caroll
O'Connor, Lloyd Bochner, Michael Strong. Παραγωγοί / Producers: Judd Bernard, Robert
Chartoff, Irwin Winkler. Παραγωγή / Production: MGM. 35mm Έγχρωμο / Colour 92'
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Hell in the Pacific

ΗΠΑ / USA 1968

Δ ΥΟ Λ ΙΟ Ν Τ Α Ρ ΙΑ ΣΤΟ Ν ΕΙΡΗΝΙΚΟ
Προς το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ένας αμερικανός
πιλότος κι ένας ιΰπωνας αξιωματικός του Ναυτικού έχουν ναυαγήσει σε
μια μικρή ατόλη του Ειρηνικού Στην παραλία απειλούν να συγκρουστουν.
με μοναδικό όπλα ένα μαχαίρι και μια λόγχη από μπαμπού Εξαντλημένοι
οπισθοχωρούν ο καθένας σε μιαν όκρη του όρμου Μιλούν διαφορετικές
γλώσσες, και μετά από διάφορες αμοιβαίες προσβολές και προκλήσεις,
ο Ιάπωνας εξουδετερώνει τον Αμερικανό και τον δένει σ' έναν κορμό
Υστερα από λίγο, ο Αμερικανός αντιστρέφει την κατάσταση Ξαφνικά,
παράλογα, απελευθερώνει τον παραξενεμένο Ιάπωνα Ακολουθεί μια
τεταμένη ανακωχή, περνούν τις μέρες τους άπρακτοι με παιδιάστικα
παιχνίδια, ωσπου ο Ιάπωνας αρχίζει να κατασκευάζει μια αξιοθρήνητη
σχεδία

Σκηνοθεσία / Oireclion: John Boorman Σενάριο / Screenplay: Alexander Jacobs. Eric

HELL IN THE PACIFIC
Towards the end ol wwii. an American pilot and a Japanese officer find
themselves shipwrecked on a tiny atoH. somewhere In the Pacific On the
beach, they threaten to attack each other using a knife and a sharpened
bamboo stick Exhausted, each one retreats to opposite sides of the cove
They each speak their own language and. after a senes of mutual insults
and taunts, the Japanese officer disarms the Amencan and ties him to a
tree trunk Before long, the Amencan turns the tables on his opponent And
then, suddenly, inexplicably, he releases the astonished man A tense truce
ensues, and the two men wile away their time with childish games, until the
Japanese officer begins to make a deplorable raft

Bercovici, Shinobu Hashimolo, από μια ιστορία του / from a story by Reuben Bercovitch
Φωτογραφία / Cinematography: Conrad Hall Μοντάζ / Editing: Thomas Stanford Ηχος /
Sound: Tooru Sakata. Καλλιτεχνική Διεύθυνση / Art Direction: Anthony Pratt. Masao
Yamazaki Σκηνικά / Sets: Makato Kikuchi Ειδικό Εφέ / Special Effects: Joe Zomar.
Kunishige Tanaka Μουσική / Music: Lalo Schifnn Ηθοποιοί / Cast: Lee Marvin. Toshiro
Mifune. Παραγωγός / Producer: Reuben Bercovitch Παραγωγή / Production: Selmur
Pitures 35mm Εγχρωμο / Colour 103'

Leo the Last

Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ / UK 1970

ΛΕΩΝ Ο ΕΣΧΑΤΟΣ
O Ato είναι ένας εξόριστος πρίγκιπας, αδιάφορος για τους άλλους και
συνοισθημαιικα απαθής Επιστρεφοντας στο Λονδίνο, απομονώνεται στην
καιοικια του. που βρίσκεται σε ένα αδιέξοδο, για να αναρρωσει Τον
Φροντίζουν η γκουβερναντα. ο γιατρός κι ο δικηγόρος του. η Μοργκαρετ
που θέλει να τον παντρευτεί για την περιουσία του. κι ο Λόζλο. ο αρχηγός
μιας ομοδος εξόριστων, ο οποίος επιθυμεί να παλινορθωσει τον πρίγκιπα
στο θρόνο του σε κάποιο μέρος της Ευρώπης Η μοναδική επιθυμία
του Λ » είναι να παρακολουθεί τα πουλιά με το τηλεσκόπιό του Το χόμπι
του τον οδηγεί να ενδιοφερθει για τους φτωχούς γείτονες του. τους
οποίους παρακολουθεί χωρίς να το ξερουν μέσα στις τρώγλες τους
Η ram a έλαβε το βραβείο σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ Καννων 1970

LEO THE LAST
Leo · an «sod pm ca who is n tttaran t to other people and emoftonaly
apatheOc Upon retumng to London, he isolates hanseN n las home at the
and of a ad-de-sac ei order to recuperate He is looked after by las
governess las doctor and lawyer Margaret, who wants to many lam lor las
lonune and Lasdo la leader ol a group ol odes who wishes to reinstate
die ponce i t an leatamed European coiaWy The ordy Sang that Leo wishes
to do « to w aen beds wdh hts tetescope H e hobby wd lead lam to lake an
raeres e las poor n e g N x n whom he watches ei thee shacks wdhout
thee knoeeng
leo the Last raceered the Best Oeecaon award at die 1970 Cannes FWn
fen nel

Σ κ η ν ο θ εσ ία / D ire c tio n : John Boorman Σ ε ν ά ρ ιο / S c re e n p la y : William Stair John

Boorman, απο to θεατρικό έργο / from the play The Prince tou / by George Tabon Φώτα
γροφίο / Cinem atography: Peter Suschitzky Μ οντάζ
Sound Ron Baron Κ αλλιτεχνική Δ ιεύθυνση

Editing Tom Priestley

Η χος I

Art Direction Tony Woodard Κοστούμια I

Costum es: Joan Wooilard Ειδικά Egc / Special E tlects John Richardson Μ ουσ ική /
Music: Fred Myrow Ηθοποιοί

C a s t Marcedo Mastrorann Bdhe WTvteiaw Calvin Lockhart

Gierma Forster-Jones. Graham Crowden Gwen Frangcon-Oavtes David De Keyset Vtadek
Sheybal. Keete West. Kenneth J Warren Patsy Smart n e p o y w y e t / Producers Irwin
Winkler Robert Chartoft Παραγωγή

Production: Irwin WtnkJer Robert Chartott John

Boorman 35mm Εγχρωμο Colour 104'
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Deliverance

ΗΠΑ / USA 1972

ΟΤΑΝ ΞΕΣΠΑΣΕ Η ΒΙΑ
Τέσσερις φίλοι από την πόλη φτάνουν στα Απαλάχια Όρη. Ο Λούις έχει
πείσει τους άλλους τρεις να διαπλεύσουν με κανό έναν ανεξερεύνητο και
κατά πάσα πιθανότητα επικίνδυνο ποταμό. Οι δυο ντόπιοι που θα
οδηγήσουν τα αυτοκίνητα της παρέας στο μέρος όπου θα φτάσουν με τα
κανό, προσπαθούν να τον αποτρέψουν από το σχέδιό του. Η πρώτη μέρα
είναι καθαρή απόλαυση, καθώς οι φίλοι μαθαίνουν να χειρίζονται τα κανό
τους και περνούν το πρώτο δύσκολο κομμάτι της διαδρομής. Τη δεύτερη
όμως, ο Εντ και ο Μπΰμπι που προηγούνται, σταματούν για λίγο σ' ένα
σημείο του δάσους, κι εκεί, δυο ορεσίβιοι τους ακινητοποιούν...
Η ταινία ήταν υποψήφια για Οσκαρ καλύτερης ταινίας, σκηνοθεσίας
και μοντάζ το 1972.

DELIVERANCE
Four friends from the city arrive at drive up the Appalachian Mountains.
Louis has convinced the other three to go canoeing down an unexplored
and, quite possibly, dangerous river. The two locals that will be driving the
men's cars to their destination down-river try to dissuade Louis from
carrying out his plan. The first day is pure enjoyment, as the young men get
the hang of the canoes and go down the first rough part of the river.
However, on the second day, Ed and Bobby, who are ahead, stop for a little
while along the forested riverbank, where there they are held at gunpoint by
two backwoodsmen...

Σκηνοθεσία / Direction: John Boorman. Σενάριο / Screenplay: John Boorman, James
Dickey, από το μυθιστόρημά του / from his novel. Φωτογραφία

/

Cinematography: Vilmos

Zsigmond. Μοντάζ / Editing: Tom Priestley. Ήχος / Sound: Walter Goss. Καλλιτεχνική
Διεύθυνση / Art Direction: Fred Harpman. Ειδικά Εφέ / Special Effects: Marcel Vercoutere.
Μουσική / Music: «Duelling Banjos», σε εκτέλεση και ενορχήστρωση των / played and
arranged by Eric Weissberg & Steve Mandel. Ηθοποιοί / Cast: Jon Voight, Burt Reynolds,
Ned Beatty, Ronny Cox, Bill McKinney, Herbert Coward, James Dickey, Ed Ramey, Billy
Redden, Seamon Glass, Randall Deal. Παραγωγός / Producer: John Boorman. Παραγωγή /
Production: Warner Bros, Elmer Enterprises. 35mm Έγχρωμο / Colour 109'

The film was nominated for Best Film, Best Direction and Best Editing
Academy Awards in 1972.

ΖαπΙοζ

Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ / UK 1973

ΖΑΡΝΤΟΖ
2293. Η βιομηχανική κοινωνία έχει καταρρεύσει από το 1990, και το
μεγαλύτερο μέρος της Γης έχει μετατραπεί σε μολυσμένη έρημο. Οι
φυλές των Κτηνών καλλιεργούν την άγονη γη και λατρεύουν τον ιπτάμενο
θεό Ζαρντόζ, μια πελώρια πέτρινη μάσκα, που κατά περιόδους κατεβαίνει
στη Γη για να μαζέψει τους καρπούς και να μοιράσει όπλα στους
Εξολοθρευτές. Η προνομιούχα κόστα των Εξολοθρευτών, οι φύλακες των
Κτηνών, είναι η μόνη φυλή στην οποία επιτρέπεται η αναπαραγωγή. Στο
μεταξύ, κάπου σε μια εύφορη κοιλάδα, βρίσκεται το Βόρτεξ, μια κοινότητα
αθανάτων διανοουμένων και επιστημόνων, που υπάρχει εδώ και 300
χρόνια, διαφυλάσσει όλη την ανθρώπινη γνώση και προστατεύεται από τον
έξω κόσμο από ένα πεδίο βαρύτητας...

ZARDOZ
2293. Industrialized society has collapsed since 1990, and the greater part
of the Earth has become a polluted wasteland. The tribes of the Beasts
cultivate the barren land and worship the flying god Zardoz, a huge stone
mask that comes down to earth to collect the harvest and give out weapons
to the Exterminators. The privileged class of the Exterminators, guards of
the Beasts, is the only tribe which allowed to reproduce. Meanwhile, in a
fertile valley somewhere, lies Vortex, a community of immortal intellectuals
and scientists, that holds all human knowledge and is protected from the
outside worid by a gravity field...

Σκηνοθεσία / Direction: John Boorman. Σενάριο / Screenplay: John Boorman, Bill Stair.
Φωτογραφία / Cinematography: Geoffrey Unsworth. Μοντάζ / Editing: John Merritt. Ήχος
/ Sound: Liam Saurin. Καλλιτεχνική Διεύθυνση / Art Direction: Anthony Pratt. Σκηνικά /
Sets: John Hoesli, Martin Atkinson. Κοστούμια / Costumes: Christel Kruse Boorman. Ειδικά
Εφέ / Special Effects: Gerry Johnston. Μουσική / Music: David Munrow. Ηθοποιοί / Cast:
Sean Connery, Charlotte Rampling, Sara Kestelman, Sally Anne Newton, John Alderton, Niall
Buggy, Bosco Hogan, Jessica Swift, Bairbre Dowling, Cristopher Casson, Reginald Jarman.
Παραγωγός / Producer: John Boorman. Παραγωγή / Production: John Boorman
Productions (20th Century Fox). 35mm Έγχρωμο / Colour 104'
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Exorcist II: The Heretic

ΗΠΑ / USA 1977

ΕΞΟΡΚΙΣΤΗΣ II: Ο ΑΙΡΕΤΙΚΟΣ
Ο πατήρ Λαμόντ. που φοβάται ότι χύνει την πίστη του, ερευνά πώς πέθανε
ο πατήρ Μέριλ στην προσπάθειό του να εξορκίσει ένα δαίμονα από τη
νεαρή Ρέιγκαν Μακ Νιλ Μ ε τη συνεχή φροντίδα της Δόκτορος Τζιν Τάσκιν
η Ρέιγκαν είναι πια μια φυσιολογική έφηβη Στο ψυχιατρικό ινστιτούτο,
ο Λαμόντ παρευρίσκεται σε μια θεραπευτική συνεδρία ύπνωσης, στη
διάρκεια της οποίας η ψυχίατρος "ξαναζεί» τον εξορκισμό και πρέπει -να
οωθεί» από τον ιερέα. Αυτή η εμπειρία του Κακού και η ταραχή από την
επίσκεψή του στο όδειο παλιό σπίτι της Ρέιγκαν. συγκλονίζουν και
γοητεύουν τον πατέρα Λαμόντ τόσο πολύ, που αποφασίζει να συμμετάσχει
ο ίδιος σε μια συνεδρία ύπνωσης.

EXORCIST II: THE HERETIC
Father Lamont. who fears he is losing his faith, is investigating the death of
Father Memll that occurred while he was trying to exorcise a demon from
young Regan McNeil Under the constant care of Doctor Jean Taskln.
Regan is now a well-adjusted teenager At the psychiatric hospital. Lamont
attends a therapeutic hypnosis session, during which the psychiatrist
«relives» the exorcism and has to be «saved» by the priest. This experience
with evil and a disturbing visit to Regan’s old. empty house, trouble and
fascinate Father Lamont to such a degree that he decides to undergo
hypnosis himself

Σκηνοθεσία / Direction: John Boorman Σενάριο / Screenplay: William Goodhart βοσ σε
χαρακτήρες τού / based on characters created by William Peter Blatty Φωτογραφία /
Cinematography: William A. Fraker Μοντάζ / Editing: Tom Priestley Ηχος / Sound: Walter
Goss. Καλλιτεχνική Διεύθυνση / Art Direction: Richard MacDonald Σκηνικά / Sets: Jack T
Collis. Gene Rudolf Κοστούμια / Costumes: Robert De Mora Ειδικά Εψέ / Special Effects:
Chuck Gaspar. Wayne Edgar. Jim Blount. Jeff Jarvis. Roy Kelly Μουσική / Music: Enmo
Morricone Ηθοποιοί / Cast: Linda Blair. Richard Burton. Louise Fletcher. Max von Sydow.
Kitty Winn, Paul Henreid. James Earl Jones, Ned Beatty, Belinha Beatty. Rose Portillo. Barbara
Cason, Tiffany Kinney, Joey Green Πορογωγοί / Producers: Richard Lederer, John
Boorman Παραγωγή / Production: Warner Bros Pictures 35mm Εγχρωμο / Colour 117'

Excalibur

ΗΠΑ / USA 1981

ΕΞΚΑΛΙΜΠΕΡ
Μεσαίωνας Μ ε αντάλλαγμα το μαγικό ξίφος Εξκάλιμπερ. ο Ούθερ
Πεντραγκσν υπόσχεται στον μάγο Μέρλιν ότι θα συμφιλιωθεί με τον εχθρό
του, το Δουκα της Κορνουόλης Παραβαίνει, όμως, την υπόσχεσή του
τη στιγιχι που αντικρίζει τη Δουκιοσα. την Ιγκρέιν. και πείθει τον Μερλιν
να τον βοηθήσει να μπει στο κάστρο της Κορνουύλης μεταμφιεσμένος ως
Δούκας Κονει έρωτα με την Ιγκρέιν. και μετά από εννιά μήνες ο Μέρλιν
έρχετοι να εισπρύξει την αμοιβή του: τον Αρθούρο, καρπό αυτής
της ένωσης 0 Ουθερ σκοτώνεται οε ενεδρα. αφού πρωία έχει βυθιοει
το Εξκάλιμπερ σε κάποιο βράχο, από τον οποίο, όπως έχει προβλέψει
ο Μερλιν. μΟνο ένας αληθινός βασιλιάς θα μπορέσει να το βγάλει

EXCALIBUR
Tht ΜκΜώ Ages In exchange tor Excahbur the magic sword. Uther

Pendragon promises Mertai the magKian that he l make peace with hrs
enemy the Ouke of Cornwall However, he breaks his promise when he
sees the Duchess Igrame and convinces tvtertm to let hen enter the castle
doguned as the Duke He makes love to Igrame and mne months later
Merer arrives to coked he payment Arthur the true of the union
Udier is U hd at an ambush after first hawng plunged Excakbur m o a rock,
from when as Merer has prodded onfy a kmg wd be able to remove (

Σκη νοθεοιο / Direction: John Boorman Σενάριο / Screenplay: Rospo PaJlenberg, John

Boorman, από το βιβλίο του / from the novel by Thomas MaRory φωτογραφία

C inem a

tography: Alex Thomson Μ οντοζ / Editing: John M erit Ηχος / Sound: Doug Turner Tom

Curran Κ ο λ λ ιΐέ χ ν ικ ή Δ ιεύ θυ ν σ η / A rt D irection: Anthony Pratt Σ κη νικ ό
Hutchinson Κοστούμια

Sets Tim

Costumes: Bob Rmgwood Ειδικό Εφ< . Special Effects: Peter

Hutchinson. Alan WteWey Gerry Johnstone Michael Doyle Mououdl Music Trevor Jones.
Wagner Ortt Ηθοποιοί / Cast: Nigel Terry. Helen Mirren Nicholas Clay Chene Lungh Paul
Geoffrey Nicof Wtfkamson Robert Addie Gabnet Byrne Keith BucUey. Katrine Boorman.
Liam Neeson Conn Redgrave. NiaH 0 Brian Π αραγω γός
Πορογωγη

Producer John Boorman

Production Onon Pictures Corporation 35mm Εγχρωμο

Cotour 140

165

ΤΖΟΝ ΜΠΟΥΡΜΑΝ: ΕΝΑΣ ΟΡΑΜΑΤΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΤΟΥ

The Emerald Forest

ΗΠΑ / USA 1985

ΤΟ ΣΜ ΑΡΑΓΔΕΝΙΟ ΔΑΣΟΣ
Ο αμερικανός μηχανικός Μπιλ Μάρκαμ εργάζεται στην κατασκευή ενός
φράγματος στις παρυφές του δάσους του Αμαζόνιου. Ζει σε μια σύγχρονη
πόλη με τη σύζυγό του, Τζιν, τον εφτάχρονο γιο του, Τΰμι, και την
πεντάχρονη κόρη του, Χέδερ. Ενα πρωί, ακολουθώντας κάποιους
Ινδιάνους στην αρχή της ζούγκλας, ο Τόμι εξαφανίζεται μαζί τους. Δέκα
χρόνια αργότερα, μετά από πολλές έρευνες, ο Μπιλ δεν έχει παραιτηθεί
ακόμα από τις προσπάθειές του να ξαναβρεί το γιο του, ενώ δουλεύει για
την ολοκλήρωση του φράγματος. Όλον αυτό τον καιρό, ο Τΰμι έχει
υιοθετηθεί από τον Ουάναντι, τον αρχηγό της φυλής των Αοράτων...

THE EMERALD FOREST
American engineer Bill Markham is working on the construction of a dam on
the edge of the Amazon jungle. He lives in a modem city, together with his
wife Jean, his seven-year-old son Tommy and his five-year-old daughter,
Heather. One morning, Tommy follows a group of Indians into the forest
and disappears. Ten years later and after extensive searches, Bill has still
not given up on finding his son, while at the same time he's working on
finishing the dam. Meanwhile, all this time Tommy has been living as the
adopted son of Wanandi, the leader of the tribe of the Invisibles...

Σκηνοθεσία / Direction: John Boorman. Σενάριο / Screenplay: Rospo Pallenberg.
Φωτογραφία / Cinematography: Philippe Rousselot. Μοντάζ / Editing: Ian Crafford. Ηχος /
Sound: Doug Turner. Καλλιτεχνική Διεύθυνση / Art Direction: Simon Holland. Σκηνικά /
Sets: Marcos Flacksman, Ian Whittaker. Κοστούμια / Costumes: Christel Boorman, Clovis
Bueno. Ειδικά Εφέ / Special Effects: Ralph Salis. Μουσική / Music: Junior Homrich, Brian
Gascoigne. Ηθοποιοί / Cast: Powers Boothe, Charley Boorman, Meg Foster, William
Rodriguez, Yara Vaneau, Estee Chandler, Dira Paes, Eduardo Conde, Ariel Coelho, Peter
Marinker, Mario Borges, Atilia lorio, Gabriel Archanjo, Gracindo Junior, Arthur Muhlenberg,
Παραγωγός / Producer: John Boorman. Παραγωγή / Production: Christel Films, Embassy
Pictures. 35mm Έγχρωμο / Colour 115'

■

Hope and Glory

Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ / UK 1987

ΕΛΠΙΔΑ ΚΑΙ ΔΟΞΑ
Οταν ξεσπάει ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, ο εννιάχρονος Μπιλ
Ρόαν ζει με τους γονείς του, Γκρέις και Κλάιβ, και τις δυο αδελφές του,
την δεκαπεντάχρονη Ντον και την πεντάχρονη Σου, σ’ ένα κάπως
απομονωμένο σπίτι, στα προάστια του Λονδίνου. Το επόμενο καλοκαίρι,
η ζωή της οικογένειας έχει δυσκολέψει. Ο Κλάιβ έχει επιστρατευθεί
υπηρετεί ως γραφέας σε αγγλικό έδαφος, και κάπου κάπου επιστρέφει
στο σπίτι του με άδειο. Η Γκρέις αποφασίζει να στείλει τον Μπιλ και τη
Σου σε κάποιο συγγενή στην Αυστραλία, αλλά στον σιδηροδρομικό σταθμό
αλλάζει γνώμη. Όταν αρχίζουν οι βομβαρδισμοί, το σχολείο κλείνει, και η
κατεστραμμένη γειτονιά πασχίζει να αντιμετωπίσει με χιούμορ το
χαλασμό...
Η ταινία έλαβε τα βραβεία της Βρετανικής Ακαδημίας για την καλύτερη
ταινία και την καλύτερη ερμηνεία δεύτερου γυναικείου ρόλου
(Susan Wooldridge).

Σκηνοθεσία-Σενάριο / Direction-Screenplay: John Boorman. Φωτογραφία / Cinema

HOPE AND GLORY
When World War II breaks out, nine-year-old Bill Roan is living with his
parents, Grace and Clive, and his two sisters, fifteen-year-old Dawn and
five-year-old Sue, in a somewhat isolated house in a London suburb. The
following summer, the life of the family has become difficult. Clive has been
conscripted and works as a scribe on British territory, coming home on
leave every once in a while. Grace decides to send Bill and Sue to a relative
in Australia, but when she gets to the railroad station she changes her mind.
When the bombing begins, the school shuts down and the neighborhood
tries to keep its sense of humor, despite the destruction...
The film received the bafta Award for Best Film and Best Supporting
Actress (Susan Wooldridge)
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tography: Philippe Rousselot. Μοντάζ / Editing: Ian Crafford. Ήχος / Sound: Peter Handford.
Καλλιτεχνική Διεύθυνση / Art Direction: Anthony Pratt. Σκηνικά / Sets: Don Dosset.
Κοστούμια / Costumes: Shirley Russel. Σχεδιασμάς Ειδικών Εφέ / Special Effects Design:
Phil Stokes. Μουσική / Music: Peter Martin. Αφηγητής / Narrator: John Boorman. Ηθοποιοί
/ Cast: Sebastian Rice Edwards, Geraldine Muir, Sarah Miles, David Hayman, Sammi Davis,
Derrick O’Connor, Susan Wooldridge, Jean-Marc Barr, Ian Bannen, Annie Leon. Παραγωγός /
Producer: John Boorman. Παραγωγή / Production: Columbia Pictures Corporation, Nelson
Entertainment, Goldcrest Films and Television. 35mm Έγχρωμο / Colour 112'

JOHN BOORMAN: A VISIONARY OF HIS TIME
ΗΠΑ / USA 1990

Where the Heart Is
ΕΚΕΙ ΠΟ Υ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ Η ΚΑΡΔΙΑ
Ο Στιουορτ Μ α* Μπέιν. Διευθυντής κατασκευαστικής εταιρείας και
ειδικευμένος στις απαλλοτριώσεις, εμποδίζεται από μαχητικούς
περιΒαλλσντολόγους να κατεδαφίσει το Ολλανδικό Μέγαρο, το μοναδικό
διατηρητέο κτίριο σε ένα οικόπεδο του Μπροϋκλιν Η ανεύθυνη
συμπεριφορά των παιδιών του τον εξοργίζει ακόμα περισσότερο Η Χλόη
τελειώνει τη Σχολή Καλών Τεχνών με μια προκλητική έκθεση ζωγραφικής,
ο Τζιμι τα έχει κόνει θάλασσα με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και η
Δάφνη δε δείχνει καμιά ιδιαίτερη φιλοδοξία Κάποια νύχτα, ο Μακ Μπέιν
οδηγεί τα παιδιά του στο διατηρητέο κτίριο και. δίνοντός τους ένα
μικροποσό. τους δηλώνει ότι στο εξής πρέπει να τα βγάλουν πέρα μόνοι
τους

WHERE THE HEART IS
Stuart McBam. the director of a construction company and a demolitions
expert, is being stopped from tearing down an old tenement building in
Brooklyn by militant environmentalists But what enrages him even more is
the behavior of his children Chloe is marking her graduation from art school
with a provocative painting exhibition. Jimmy has made a mess of his
computer studies, and Daphne doesn't seem to be showing any ambition at
all One night. McBam takes his children to the old tenement building, gives
them a small amount of money, and tells them that from that moment
onward, they're on their own.

Σκηνοθεσία / Direction: John Boorman Σενάριο / Screenplay: Telsche Boorman. John
Boorman. Φωτογραφία / Cinem atography: Peter Suschitzky. Μ οντάζ / Editing: Ian
Crafford Ηχος / Sound: Brian Day, Ron Yoshida Καλλιτεχνική Διεύθυνση / Art Direction:
Carol Spier. Σκηνικό / Sets: James McAteer, Susan Kaufman Κοστούμια / Costumes:
Linda Matheson. Μουσική / Music: Peter Martin. Nikolai Rimski-Korsakov, Cowboy Junkies
Ηθοποιοί / Cast: Dabney Coleman. Uma Thurman. Joanna Cassidy. David Hewlett Suzy
Amis, Christopher Plummer, Crispin Glover, Maury Chaykin, Dylan Walsh. Ken Pogue. Sheila
Kelley, Michael Kirby, Dennis Strong, Timothy D Stickney, Emma Woollard Παραγωγός /
Producer: John Boorman Παραγωγή / Production: Touchstone Pictures 35mm Εγχρωμο /
Colour 107'

I Dreamt I W oke Up

|ραανδ|α- μ· βρετανία / Ireland- υκ mi

ΟΝΕΙΡΕΥΤΗΚΑ ΟΤΙ ΞΥ Π Ν Η ΣΑ
Με πρόσχημα μια συνέντευξη οε μια βλοσυρή δημοσιογράφο, ο
σκηνοθέτης John Boorman μας ξεναγεί στην καθημερινή του ζωή στο
κτήμα του. στην Ιρλανδία, συναντά τους γείτονες και συνδιαλέγεται με
τους συνεργάτες του Παράλληλα, το alter ego του σκηνοθέτη μάς εισάγει
στσν κόσμο της φαντασίας του. στα όνειρά του και τους ήρωες της
παιδικής του ηλικίας, αποκαλύπτοντας μας τις ιδ έες και τους μυθουςκλεΑ α της δημιουργίας του

I DREAMT I W OKE UP
On tw pretext of giving an interview to a bght-kpped woman |oumakst.
deector John Boorman guides through Ins daily Me at his farm n Ireland, as
he meets with neighbors and converses with his co-workers At the same
erne the «rector s alter ego introduces us into the world of h e imagination
les dreams and h e chedhood heroes reveahng the ideas and the key-myths
of res creative work

Σ κη ν ο θ εσ ια -Σ εν ο ρ ιο / D irec tio n -S cre en p lay: John Boorman Φ ω τογραφία / C in e m a 
tography Seamus Deasy Μ οντάζ / Editing Ron Dave Μ ουσική

M usic Man MoAoy and

the Chieftains Ηθοποιοί ! Cast: John Hurt. Janet Ale Teer, Charley Boorman. Stan GebferDavid. BngKj Belton John Boorman Orta Brady. May Curley Παραγωγός

Producer John

Boorman Παραγωγή Production Merkn Films. B6C Scotland 35mm Εγχρωμα Colour 41
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ΤΖΟΝ ΜΠΟΥΡΜΑΝ: ΕΝΑΣ ΟΡΑΜΑΤΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΤΟΥ
HflA / USA 1995

Beyond Rangoon
ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗ ΡΑΝΓΚΟΥΝ
Βιρμανία, Αύγουστος 1988. Συντετριμμένη από τις δολοφονίες του
συζύγου και του γιου της στο σπίτι τους, στην Αμερική, η γιατρός Λόρα
Μπάουμαν ακολουθεί την αδελφή της στη νοτιοανατολική Ασία. Στην αρχή
της είναι αδύνατον να σβήσει από τη μνήμη της τα οδυνηρά γεγονότα.
Όμως, οι διαδηλώσεις έξω από το ξενοδοχείο της στη Ρανγκούν τής
προκαλούν τόσο έντονο ενδιαφέρον, που κάποια νύχτα, για να τις
παρακολουθήσει, χάνεται στην πόλη και βλέπει την αρχηγό των
δημοκρατικών Αουνγκ Σαν Σου Κι να αψηφά τα όπλα μιας στρατιωτικής
φάλαγγας της χούντας. Οταν επιστρέφει στο ξενοδοχείο, ανακαλύπτει ότι
έχει χάσει το διαβατήριό της, κι αναγκάζεται να παραμείνει στη Ρανγκούν
μέχρι να το αντικαταστήσει...

BEYOND RANGOON
Burma, August 1988. Devastated by the murders of her husband and son in
their home in the US, Dr. Laura Bowman follows her sister to Southeatem
Asia. At first it's impossible for her to erase the painful memories from her
mind. However, she becomes interested in the demonstations taking place
outside her hotel in Rangoon to such a degree, that one night, in order to
watch them, she gets lost in the city and ends up watching Aung Sun Su Ki,
the leader of the Democrats, defying the weapons wielded by a column of
soldiers representing the dictatorship. When Laura returns to the hotel, she
discovers that her passport is missing and is forced to stay in Rangoon until
she can replace it...

Σκηνοθεσία / Direction: John Boorman. Σενάριο / Screenplay: Naomi Foner, Alex Lasker,
Bill Rubenstein, John Boorman. Φωτογραφία / Cinematography: John Seale. Μοντάζ /
Editing: Ron Davis. Καλλιτεχνική Διεύθυνση / Art Direction: Anthony Pratt. Σκηνικά /
Sets: Errol Kelly. Κοστούμια / Costumes: Deborah La Gorce Kramer. Μουσική / Music:
Hans Zimmer, Nick Glennie-Smlth. Ηθοποιοί / Cast: Patricia Arquette, U Aung Ko, Frances
McDormand, Spalding Gray, Tiara Jacquelina, Kuswadlnath Bujang, Victor Slezak, Jit Murad,
Ye Myint, Adelle Lutz. Παραγωγοί / Producers: Barry Spikings, Eric Pleskow, John
Boorman. Παραγωγή / Production: Castle Rock, Pleskow / Spikings. 35mm Έγχρωμο /
Colour 99'

ΙΡΛΑΝΔΙΑ / Ireland 1995

Two Nudes Bathing
ΔΥΟ ΓΥΜΝΕΣ ΛΟΥΟΜΕΝΕΣ
0 John Boorman αναλαμβάνει μια πνευματώδη έρευνα για τις πηγές του
ανώνυμου πίνακα ζωγραφικής «Δυο γυμνές λουόμενες», που σήμερα
εκτίθεται στο Λούβρο. Επινοεί μια φανταστική ιστορία για έναν νεαρό
ζωγράφο που αναλαμβάνει να αποθανατίσει τις κόρες ενός πικρόχολου
και τυραννικού κόμη σε όλη τους την παρθενική ομορφιά, χωρίς να
προσπαθήσει να τις κολακεύσει ή να τις εξιδανικεύσει. Σταδιακά, το έργο
ολοκληρώνεται. Όμως η παράξενη και προκλητική πόζα των κοριτσιών στο
λουτρό τους -η μια τσιμπά το στήθος της άλλης- προκαλεί καρδιακή
προσβολή στον κόμη. Ενώ όλοι στο πύργο χαίρονται γι’ αυτό, ο ζωγράφος
εξαφανίζεται με την ερωμένη του, μια υπηρέτρια.

TW O NUDES BATHING
John Boorman undertakes a witty investigation into the origins of an
anonymous painting, «Two Nudes Bathing», which is currently at the
Louvre. He concocts a story about a young painter who is charged with
immortalizing the daughters of a cantankerous and tyrannical count. He is to
capture all their virginal beauty, without attempting to flatter or idealize them.
Gradually, the work is completed. But the unusual and provocative pose of
the girls in their bathtub -the one is pinching the other's nipple- gives the
count a heart attack. While everyone at the castle is rejoicing over this
development, the painter goes off with his lover, a young maid.
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Σκηνοθεσία-Σενάριο / Direction-Screenplay: John Boorman. Φωτογραφία / Cinema
tography: Seamus Deasy. Μοντάζ / Editing: Ron Davis. Ήχος / Sound: Brendan Deasy.
Καλλιτεχνική Διεύθυνση / Art Direction: Derek Wallace. Κοστούμια / Costumes: Laine
Geogh. Μουσική / Music: Jocelyn West. Ηθοποιοί / Cast: John Hurt, Charley Boorman,
Juliette Caton, Angeline Ball, Britta Smith, Jocelyn West, Charles Andre de Brissac, Stanislas
de Rouge, Larissa de Brissac. Παραγωγή / Production: Merlin Films. 35mm Έγχρωμο /
Colour 30'

JOHN BOORMAN: A VISIONARY OF HIS TIME

The General

ΙΡΛΑΝΔΙΑ - Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ / Ireland - UK 1998

Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
Δουβλίνο. 1994 Βγαίνοντας από το σπίτι του ο Martin Cahill (γνωστός ως
«Στρατηγός»), πέφτει νεκρός από πς σφαίρες ενός εκτελεστή του ira
Μ ε φλασμπάκ παρακολουθούμε τα καθοριστικά χρόνια για την
εγκληματική σταδιοδρομία του Cahill στην υποβαθμισμένη περιοχή
Χόλιφιλντ Εκεί ξεκίνησε ως ανήλικος μικροκλέφιης γιο να προαχθεί
μεγαλώνοντας στον έμπειρο και εντυπωσιακό ληστή, που πάντα βρισκόταν
ένα βήμα μπροστά από τον επιθεωρητή Ned Kenny. Γοητευτικός και
πνευματώδης, αλλά και εξαιρεπκΰ σκληρός και βίαιος, ο Cahill έπεσε
τελικό θύμα της αλαζονείας του
Η ταινία έλαβε το βραβείο σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ των Καννων 1998

THE GENERAL
Dublin 1994 As he walks oul ol his house. Martin Cahill (also known as
-The General») is shot dead by an ira executioner Using flashbacks, the
Mm takes us back to the years and events that determined Cahill's future life
in crtme. based out of working class Hollyfield That was where he first
began as a petty thief, only to develop into an expenenced and daring
robber, who always managed to stay one step ahead of Inspector Ned
Kenny Charming and witty, but also brutally violent. Cahill was ultimately a
vicbm of his own pride
The Mm received the Best Direction award at the 1998 Cannes Film Festival

Σκηνοθεσία / D irection: John Boorman Σενάριο / S creen pla y: John Boorman από το
βιβλίο τού / based on the book by Paul Williams Φωτογραφία / Cinematography: Seamus
Deasy Μοντάζ / Editing: Ron Davis Ηχος / Sound: Brendan Deasy Καλλιτεχνική Διεύ
θυνση / Art Direction: Derek Wallace Κοστούμια / Costumes: Maeve Paterson Μουσική /
Music: Richie Buckley Ηθοποιοί / Cast: Brendan Gleeson. Adnan Dunbar. Sean McGinley.

Maria Doyle Kennedy. Angeline Ball. Jon Voight. Eanna McLiam. Tom Murphy. Paul Hickey.
Tommy O'Neill, John O'Toole, Ciaran Fitzgerald. Ned Dennehy, Vinme Murphy, Roxanna
Williams. Eamon Owens. Colleen O'Neill. Maebh Gorby. Pat Laftan. Barry McGovern
Παραγωγός / P roducer: John Boorman Παρογωγή / P roduction : Merlin Films l&M
Entairtenment Production Ελληνική Διανομή / D is trib u tio n lo r G reece: Προοπτική /
Prooptiki. 35mm Εγχρωμο τυπωμένο σε Ασπρόμαυρο / Colour printed on BAW 123'

I

The Tailor of Panama

ΙΡΛΑΝΔΙΑ - ΗΠΑ / Ireland - USA 2001

Ο ΡΑΦ ΤΗΣ TO Y Π Α Ν Α Μ Α
0 Λονδρεζος Χαρι Πέντελ είναι ένας εξαίρετος ράφτης κατά παραγγελία,
εξόριστος στην πρωτεύουσα του σημερινού Παναμά Ντύνει με
παραδοσιακή βρετανική κομψότητα τα μέλη των τριάντα πιο ισχυρών
οικογενειών και τον Ιδιο τον Πρόεδρό της χωράς Μ ετά την επιστροφή του
ελέγχου της διώρυγας στην κυβέρνηση του Παναμά, ο άγγλος
καιοσκοπος Αντί Οσναρντ. που είναι σε δυσμένεια, στέλνεται εκεί για να
παρακολουθήσει τα βρετανικά συμφέροντα Πλησιάζει τον Χαρι και
προσπαθεί να εκμεταλλευτεί πς επαφες του ως και την αμερικανιδα
συζυγο του Λουιζα. που εργάζεται στο γραφείο του υπεύθυνου για τη
διώρυγα οξιωματουχου του Παναμά

THE TAILOR OF PA N A M A
Londoner Harry PwiM is an exceient tador Irving κι exile m the capital city
od Panama He makes domes that are wondertuty elegant, w a traditional
Brash way lor the thirty most powerful tamfees m Panama as w el as tor
*w President hmseK When control of the Canal reverts to the government
at Panama Brash spy Andy Osnard currently in detavor is sent there to
look oul lor Brash interests Osnard approaches Harry and tnes to take
advantage ol hrs connections as w e· as hrs American wife lo u se who
works at me office ol the Panama official m charge ol the Canal

Σ κ η ν ο θ εσ ιο / D ire c tio n : John Boorman Σ ενά ρ ιο / S c reen p la y: Andrew Davis. John

Boorman. John Le Carre, από το μυθιστόρημά του / based on his novel Φ ω τογροφιο '
Cinem atography: Philippe Roussetot Μ οντοζ

Editing: Ron Daws Ηχος

Sound Brendan

Deasy Κ ολλιτεχνικη Δ ιεύθυνση / Art Direction: Derek WaBacr Κοστούμια / Costumes
Maeve Paterson Μ ο υσ ική / M u sic: Shaun Davey Η θοπ οιοί / C ast: Pierce Brosnan
Geoffrey Rush. Jamie Lee Curts, leonor Varela David Heyman Brendan Gleeson Katherine
Mac Cormack. Harold Pinter Π α ρ ο ν ω νο ς / P ro d u c e r: John Boorman Π ορ ογω γ η /
P roduction Merlin Films. Columbia TriStar Films Ελληνική Διανομή

D istribution tor

Greece Προοπτική Proopbki 35mm Εγχρωμο Colour 104'
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ΤΖΟΝ ΜΠΟΥΡΜΑΝ: ΕΝΑΣ ΟΡΑΜΑΤΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΤΟΥ

Lee Marvin: A Personal
Portrait by John Boorman

Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ / UK 1998

Λ Ι M APBIN:
ΕΝΑ ΠΡΟΣΩ ΠΙΚΟ ΠΟΡΤΡΕΤΟ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΖΟΝ Μ Π Ο Υ Ρ Μ Α Ν
0 Τζον Μπούρμαν σκιαγραφεί την προσωπικότητα του στενού του φίλου Λι
Μάρβιν και αναπολεί τη συνεργασία τους στις ταινίες Ο επαναστάτης του
Αλκατράζ και 21ύο λιοντάρια στον Ειρηνικό.

LEE M A R IN : A PERSONAL
PORTRAIT BY JOHN BOORMAN
John Boorman talks about his close friend, Lee Marvin, and reminisces
about two occasions on which they worked together, making Hell in the
Pacific and Point Blank.

/ Direction-Screenplay: John Boorman. Έρευνα / Research: Isabella
Σκηνοθεσία-:
Weibrecht, Richard Kelly. Φωτογραφία / Cinematography: Amie Sirlin, Ira Bremmer,
Rodney Deihl, Paul Ward. Μοντάζ / Editing: Ron Davis, James Finían. Ηχος / Sound: Bob
Schuck, Brian Miklas, Dicey Rieilly, Paul Rosnak. Μουσική / Music: Richie Buckley. Εμφανίζονται / Appearing: Robert Filkosky, William Hurt, Jim Jarmusch, Pamela Marvin, Harry
Wilmer. Παραγωγή / Production: British Film Institute. Beta Έγχρωμο / Colour 60'

Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ / UK 1963

Citizen 63
ΠΟΛΙΤΗΣ 6 3

Σκηνοθεσία / Direction: John Boorman. Φωτογραφία / Cinematography: Arthur Smith,

Μπάρι Αάνγκφορντ: Ένας εβραίος επιχειρηματίας διχάζεται ανάμεσα

Ewart Needham. Μοντάζ / Editing: John Merritt. Ήχος / Sound: Clifford Voice, Howard

στη δουλειά του και στην επιθυμία του να εκφραστεί ως ατζέντης non
συγκροτημάτων... Μάριον Νάιτ: Μια δεκαπεντάχρονη υιοθετημένη
από ένα ζευγάρι του Στρατού της Σωτηρίας εξεγείρεται ενάντια σε μια
θρησκόληπτη οικογενειακή ζωή... Η στάση της έκανε μεγάλη αίσθηση
και η εκπομπή θεωρήθηκε ως μια από τις πρώτες καταγραφές των
αναστατώσεων της δεκαετίας του ’60...

Smith, James Caulfield. Μουσική / Music: Tony Desmond. Παραγωγός / Producer: John

CITIZEN 6 3
Barry Langford: A Jewish businessman is torn between his job and his
desire to express himself as an agent for pop groups... Marion Knight:

A fifteen-year-old girl who is adopted by a couple that belong to the
Salvation Army rebels against her pious family life...

The Newcomers
ΟΙ ΝΕΟΦΕΡΜΕΝΟΙ
Ένα ντοκιμαντέρ έξι επεισοδίων για τη ζωή του νεαρού ζευγαριού Αντονι
και Αλισον Σμιθ. Γυρισμένο στη διάρκεια των τελευταίων τεσσάρων μηνών
τής εγκυμοσύνης της Αλισον, αποκαλύπτει σε κάθε επεισόδιο (γυρισμένο
σε διαφορετικό ύφος) μιαν άλλη όψη της ζωής τους. Το τελευταίο
επεισόδιο τελειώνει με τη γέννηση των δίδυμων κοριτσιών της Αλισον.
θα προβληθούν τα Η αρχή (30’) και Περψένοντας (41 ’).

THE NEWCOMERS
A six-pan documentary about the life of a young couple, Anthony and
Allison Smith. Filmed during the last four months of Allison's pregnancy,
each episode (filmed In a different style) reveals another aspect of their life.
The last episode ends with the birth of Allison's twin daughters.
The episodes to be screened are The Beginning (30') and Waiting (41').
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Boorman. Παραγωγή / Production: BBC West. Beta Ασπρόμαυρο / B&W 6x30’

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

TELEVISION

Ανάμεσα στο 1956 και το 1964, αρχικά ως
μοντέρ και ύστερα ως σκηνοθέτης-παραγωγός,
ο John Boorman πραγματοποίησε αρκετές
εκατοντάδες εκπομπές σε συνεργασία με τους
σταθμούς ιτν (Λονδίνο), Southern τν
(Σαουθάμπτον), BBC West (Μπρίστολ).
Παραθέτουμε τα τεχνικά στοιχεία, μόνο για τις
τελευταίες τηλεοπτικές σκηνοθεσίες του γιατί
αποτελούν σημαντικά έργα μιας ισχυρής
προσωπικότητας και προοιωνίζονται το
κινηματογραφικό του μέλλον.

Between 1956 and 1964, at first as an editor and
then as a director/producer, John Boorman made
several hundred television ptograms, in
collaboration with itn (London), Southern tv
(Southampton), and BBC West (Bristol). Listed
below are the credits of the last of these
programs, as they are important works by a man
with a strong personality, and they foreshadow
his future in film.

Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ / UK 1964
Σκηνοθεσία / Direction: John Boorman. Φωτογραφία / Cinematography: Arthur Smith,
James Saunders. Μοντάζ / Editing: John Merritt, George Inger. Ήχος / Sound: Howard
Smith. Μουσική / Music: David Lee. Παραγωγός / Producer: John Boorman. Παραγωγός /
Production: BBC West. Beta Ασπρόμαυρο / B&W

M oney Into Light: A BBC
Documentary on John Boorman
MONEY INTO LIGHT: ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ
TOY BBC ΓΙΑ TON ΤΖΟΝ ΜΠΟΥΡΜΑΝ m

ΘΗΡΑΪΚΟΣ ΟΡΘΡΟΣ
ΑΝΤΙΟΑΝΑΤΟΛΗ
ΟΟΑΤΤΙ
ΕΞΩΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ
ΜΠΑΛΑΜΟ
ΜΕ ΤΟΝ ΝΙΚΟΚΑΒΒΑΔΙΑ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΙΠΠΟΔΑΜΕΙΑΣ
ΚΑΡΚΑΛΟΥ
ΝΤΑΝΙΛΟΤΡΕΛΕΣ
ΕΝΑΣ ΕΡΩΔΙΟΣ ΓΙΑΤΗΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ:
ΟΦΤΩΧΟΣ ΚΥΝΗΓΟΣ ΤΟΥΝΟΤΟΥ
Του Σταύρου Καπλανώη /
Βγ $1ανπ>$ ΚαρΙαηκΙκ

Σαν τις εικόνες
των σκαπανέων...

0

Like the Images
of the Pioneers...

Σταύρος Τορνές έφυγε σε ηλικία 5 6 χρόνων, τον
Ιούλιο του 1 9 8 8 . Δεκατρία χρόνια μετά, μια επο
χή που επ' ουδενί μπορεί να συνδυαστεί με τη
στρογγυλάδα οποιοσδήποτε επετειακής αφορμής,
το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θ εσσαλονίκης απο
φασίζει να υπενθυμίσει στο κινηματογραφόφιλο

tavros Tornes passed a w a y at the ag e of 5 6 , in July

S

1 9 8 8 . Thirteen years later, at a moment that can in no

w a y be c o m b in e d w ith the rou n d n u m b er of an
anniversary, the Thessaloniki International Film Festival
has d ecid ed to rem ind the film-going public of this

creative figure. The retrospective of his oeuvre is an

κοινό τη δημιουργική περίπτωσή του. Το αναδρομικό αφιέρωμα

ideal opportunity for the re-evaluation of the w o rk, the id eas,

στον κινηματογράφο του είναι η ιδανική αφορμή για την επανεκτί

and even the obsessions which he defended. Younger view ers,

μηση του έργου, των ιδεών, ακόμα και των εμμονών που υπερα

hopeful young filmmakers and many of the younger film critics

σπίστηκε. Ο ι νεότεροι θεατές, οι φερέλπιδες νέοι κινηματογραφι

w ho a re not fa m ilia r with Stavros To m es' films w ill have the

στές και αρκετοί από τους νεότερους κριτικούς κινηματογράφου

opportunity to come face to face with the "beast": the cinem atic

που δεν γνωρίζουν τις ταινίες του Σταύρου Τορνέ, έχουν την ευ

expression; the com plexity of thought that leads to simplicity; the

καιρία να βρεθούν αντιμέτωποι με το «θηρίο»: την κινηματογρα

c la rity and po w er of form ulation; the fighting spirit w h ich is

φική έκφραση, την πολυπλοκότητα της σκέψης που οδηγεί στην

invested w holly in artistic expression ; the idea of life being a

απλότητα, τη σαφήνεια και τη δύναμη της διατύπωσης, με τη μα

straight-lined, creative course, in exo rab ly connected to reality

χητικότητα που επενδύεται εξ ολοκλήρου πάνω στην καλλιτεχνική

and the narrative art that he served; from T h e ra ic D a w n , the first

έκφραση, με τη ζωή να είναι μια ευθύγραμμη δημιουργική πο

surviving film he m ade with C o stas S fik a s, to the films of the

ρεία, αξεδιάλυτα συνδεδεμένη με την πραγματικότητα και την α

Ita lia n p e rio d , to the te le visio n an d fictio n film s w h ich he

φηγηματική τέχνη που υπηρέτησε. Από την πρώτη διασωζόμενη

produced, with extremely limited means, during his last years in

ταινία που συσκηνοθέτησε με τον Κώστα Σφήκα, τον Θ η ρ α ϊκ ό

G reece.

ό ρ δ ρ ο , στις ταινίες της ιταλικής περιόδου, ώς τις τηλεταινίες και

This tribute is not being held because of an y anniversary. Thus it

τις μυθοπλασίες που, υπό δυσβάστακτες συνθήκες παραγωγής,

ta k e s on a g re a te r im p o rta n c e , s in c e , g iv e n the a d v e rs e

παρήγαγε τα τελευταία χρόνια της ζωής του στην Ελλάδα. Αυτό

conditions facing audiovisual culture today, the work of an artist

το αφιέρωμα δεν έχει επετειακή αφορμή. Αποκτά έτσι ιδιαίτερη

that is past but not forgotten acquires a dynam ic tim eliness; a

σημασία, αφού, σε συνθήκες δύσκολες για τον οπτικοακουστικό

timeliness which w a s not devised as a m emorial but emerged

πολιτισμό, η πρόταση ενός καλλιτέχνη περασμένου, αλλά όχι ξε

from th in g s, from the need to re vise a u d io v isu a l ce rtain tie s

χασμένου, λαμβάνει μια δυναμική επικαιρότητα· μια επικαιρότητα

which, more and more frequently, more and more regularly, on

που δεν επινοήθηκε ως μνημόσυνο, αλλά προέβαλε από τα πράγ

an ever in cre a sin g s c a le , a re becom ing resp o n sib le for the

ματα, από την ανάγκη να αναθεωρηθούν οι οπτικοακουστικές βε

world domination of the great illusion that turns our g aze a w a y

βαιότητες που, όλο και συχνότερα, όλο και τακτικότερα, όλο και

from w h at is im portant, focuses it on the frivo lo u s, m akes it

μαζικότερα, ευθύνονται για την κυριαρχία πάνω από τον κόσμο

indiscreet and cheap. And it's no wonder. Stavros Tornes never

της μεγάλης παραίσθησης που κάνει το βλέμμα να αποστρέφεται

sought simply to express the spirit of his time. His im ages, albeit

από τα σημαντικά, να στοχεύει τα επουσιώδη, να γίνεται αδιάκρι

tim e-worn, d isco n n e cte d , « d irty » , h ave su cceed ed in going

το και φτηνιάρικο. Ευεξήγητο. Ο Σταύρος Τορνές δεν επιδίωξε

beyond the time in which they were produced, and are capable

να εκφράσει απλώς το πνεύμα της εποχής του. Ο ι εικόνες του,

of addressing our own age and, perhaps, those to come, with

μολονότι φθαρμένες, χασματικές, αποσπασματικές, «βρόμικες»,

the same relevance; just like the images of the pioneers of film,

κατάφεραν να ξεπεράσουν την εποχή στην οποία παρήχθησαν· εί

which w e constantly discover and rediscover.

ναι ικανές να απευθύνονται με την ίδια επικαιρότητα και στη δική
μας εποχή, ίσως και στις μελλοντικές που θα έρθουν - σαν τις ει
κόνες των σκαπανέων του κινηματογράφου, που διαρκώς ανακα
λύπτονται και ξαναανακαλύπτονται.

Ηλίας Κανέλλης
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Σταύρος Τορνές

Stavros Tornes

Γεννήθηκε το 1932. Οι γονείς του, φτωχοί μικρασιύτες πρόσφυγες, κατοικούν

He was bom in 1932 His parents, poor refugees from Asia Minor, lived in Galatsi

στο Γαλάτσι Ο Σταύρος Τορνές μεγαλώνει ανάμεσα σε ανθρώπους του

Stavros Tomes grew up among laborers who had to work hard to make a living, a

μεροκάματου και της βιοπάλης με την οποία θα βρεθεί αντιμέτωπος πολύ

problem that he would soon have to face himself He attended the two first grades

σύντομα κι αυτός ο ίδιος, θα πάει μία η δυο τάξεις του δημοτικού σχολείου, και

of elementary school and then left school in order to work and to contribute

μετά θα σταματήσει προκειμένου να δουλέψει και να βοηθήσει στις

financially towards his family's daily needs

καθημερινές ανάγκες της οικογένειάς του.

He voiced his leftist ideas very early on. and for this reason he did his military

Από νωρίς εκφράζει -αριστερές» ιδέες, και γι' αυτό θα εκτίσει άοπλη

service without bearing arms, on Makronissos. the island of political exiles, and

στρατιωτική θητεία στο νησί των εξόριστων, τη Μακρόνησο, ως -αναξιόπιστος».

was classified as -untrustworthy» In 1957 he attended the Ch loanmdis film

Το 1957 πηγαίνει στη σχολή κινηματογράφου του X Ιωαννίδη και γνωρίζεται με

school and met young filmmakers of his own generation He acted in a number of

τους νέους κινηματογραφιστές της γενιάς του. Πρωταγωνιστεί σε μερικές

films of the time, before making his directorial debut with the documentary

ταινίες της εποχής πριν από το σκηνοθετικό ντεμπούτο του με το ντοκιμαντέρ

Theraic Dawn, in 1967 Immediately afterwards, he left Greece and went to Italy

Θηραϊκός όρθρος, το 1967 Αμέσως μετά εγκαταλείπει την Ελλάδα και πηγαίνει

There, he made a living doing different jobs, however, he was able to enter into

στην Ιταλία. Εκεί κάνει πολλές δουλειές για να επιβιώσει. Ωστόσο, εισχωρεί

the world of cinema, and appeared as an actor in many films by noteworthy

στους χώρους του κινηματογράφου και εμφανίζεται ως ηθοποιός σε πολλές

directors At the same time, with the few means at his disposal, he managed to

ταινίες αξιόλογων σκηνοθετών. Παράλληλα, θα καταφέρει να σκηνοθετήσει, με

shoot three films before returning to Greece in 1981 He continued to work with

ελάχιστα μέσα, τρεις ταινίες πριν από την επιστροφή του στην Ελλάδα, το 1981

great determination, making four more films on a shoestring budget His -non-

Με επίμονη θα συνεχίσει την πορεία του κάνοντας άλλες τέσσερις ταινίες, με

rationalist» ideas and opinions about film will lead him to clash with an

ελάχιστα και αυτές μέσα. Οι «ανορθολογικές» ιδέες και απόψεις του για τον

establishment which, for many years, adamantly refused to incorporate his efforts

κινηματογράφο θα τον φέρουν αντιμέτωπο με ένα κατεστημένο που για πολλά

into the main body of Greek film production, and insisted on refemng to this

χρόνια αρνείται πεισματικά να ενσωματώσει τις προοπάθειές του στο κυρίως

leading filmmaker as a poet.

σώμα της ελληνικής κινηματογραφικής παραγωγής, χαρακτηρίζοντας τον
σπουδαίο αυτό κινηματογραφιστή, ποιητή.

ΕΛΛΑΔΑ / Greece 1994

Stavros Tornes: 0 ftohos
kinigos tou Notou
ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ:
Ο Φ ΤΩ ΧΟ Σ ΚΥΝΗΓΟΣ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ
Η ταινία, μια εισαγωγή στον κΟομο και τις εικόνες του Σταυρου Τόρνε,
σύνθετα την πορεία του σκηνοθέτη στη χωρά του κινηματογράφου
Αποσπασματα από ταινίες του, καταθέσεις και μαρτυρίες συνεργατών
του. αλλα και ο λόγος του ίδιου του Τορνέ που ακουγεται. είναι ο καμβας
πάνω στον οποίο αποτυπωνονται δραματικό ο κινηματογράφος και ο βιος
του Η ταινία ελαβε τιμητική διάκριση στο 35ο φεστιβάλ Θεσσαλονίκης
1994 και το Βραβείο ΥΠΠΟ καλυτέρου ντοκιμαντέρ 1994

STAVROS TORNES:
THE POOR HUNTER OF THE SOUTH
An M roduclnn to The work) and images of Stavros Tomes, the (Urn pieces
togemer me drector s tourney through the land of cinema Excerpts from
he ferns interviews with h e coleagues as we* as recordmgs of Tomes
temsel m ala up the canvas upon wtech h e art and He are dramabcaly
enpnmed
The Mm received an honorary d e tn c tn n h the 35th Thessatonki Fern
F e s M f ei 1994 and Ore Ministry of CuMure s award for b e « documentary
at Me same year

Σκηνοθεσία / Direction: Σταύρος Καπλανιδης / Stavros Kaptarnàs Ερευνο Σενοριο / Re
se arc h-S c ree nplay: Σταύρος Καπλανιδης

Stavros Kapiamdis Φωτογραφία

tography: Ηλιος Κωνσταντακοπουλος / Ehas Konstantakopoutos Μοντάζ

θεοχαρης / Chroms Theochans Ηχος / Sound Δημητρης Γαλανοπουλος

C inem a

Editing: Χρονης

Dtmitns Gata-

nopoulos Ηθοποιοί / Cast. Δήμος θεός / Dtmos Theos Δημητρης κ ορομηλ ας

Dtmitns

Koromdas. Agnes Varda, Στέλιος Ανοσταοιαδπς / Stehos Anastassiade Μάριος Καραμανης /
Marios Karamams. Ιομηνη Καρυωτακη
Tsiohs Παραγωγή

Ismtm Karyotaki. Σιαυρος Τοιωλης ! Stavros

Production Σιαυρος Καπλανιδης Stavros Kapianda. Εκχ Greek Film

Centre 16mm Εγχρωμο / Colour 71'
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Thiraikos orthros

ΕΛΛΑΔΑ / Greece 1967

ΘΗΡΑΪΚΟΣ ΟΡΘΡΟΣ
Ένα ντοκιμαντέρ για τη Σαντορίνη.

THERAIC DAW N
A documentary about the island of Santorini.

Σ κ η ν ο θ ε σ ία / D ire c tio n : Σταύρος Τορνές / Stavros Tornes, Κώστας Σφήκας / Costas

Sfikas. Φ ω τ ο γ ρ α φ ία / C in e m a t o g r a p h y : Γιώργος Πανουσόπουλος / Yorgos
Panoussopoulos. Μ ο ν τ ά ζ /

E d it in g :

Πόνος Παπακυριακόπουλος / Panos

Papakyriakopoulos. Η χ ο ς / S o u n d : Κώστας Σφήκας / Costas Sfikas. Σ υ μ π α ρ α γ ω γ ή /
C o p ro d u c tio n : Γιώργος Σαμιώτης / Yorgos Samiotis. Ψάλλει ο πατέρας του Παντελή

Βούλγαρη / Chanting by Pantelis Voulgaris’ father. 35mm Ασπρόμαυρο / B & W 20'

Addio Anatoli

ΙΤΑΛΙΑ / Italy 1976

ΑΝΤΙΟ ΑΝΑΤΟΛΗ
Λυρικό δοκίμιο γυρισμένο στη Ρώμη και την Καλαβρία, για την Ανατολή
που χάνεται.

FAREWELL ANATOLIA
A lyrical essay filmed In Rome and Calabria, about Anatolia which
is gradually disappearing.

Σ κ η ν ο θ ε σ ία / D ire c tio n : Σταύρος Τορνές / Stavros Tornes. Φ ω το γ ρ α φ ία / C in e m a 
to g rap h y: Ugo Adilardi. Μ ο ν τ ά ζ / Editin g: Nico D'Alessandria, Giorgio Patrono, Σταύρος

Τορνές / Stavros Tornes, Marcos Spinello. Μ ου σ ική / M usic: Charlotte van Gelder. Π α ραγω 
γή / Production: Δημήτρης Κορομηλάς / Dimitris Koromilas. 1 6 m m Έ γχρ ω μο / Colour 3 6 '
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Coatti

ΙΤΑΛΙΑ / Italy 1977

(Ο Α Τ Τ Ι
Στη Ρώμη του 1977, ένα ζευγάρι (ο Σταύρος Τορνές και η Σαρλότ βαν
Γκέλντερ) ξεκινάει να κάνει ένα ταξίδι στην Ιστορία, αλλά και στην εποχή
όπου ζουν (κυριολεκτικά και μεταφορικά). Τον Σταύρο και τη Σαρλότ. παρά
τη διαφορεπκή καταγωγή τους (Έλληνας, Ολλανδή), ενώνει πρώτα απ'
όλα η Μεσόγειος, κοιτίδα πολιτισμών και χώρος πνευματικής απόλαυσης
Στο Τραστέβερε, τη γειτονιά των μποέμ όπου κατοικούν, συνωστίζεται
πλήθος «αριστερών·· διανοουμένων, καλλιτεχνών, δημοσιογράφων.. 0
Σταύρος και η Σαρλότ. με λίγα δανεικά χρήματα, περιδιαβάζουν τη χωρά
αναζητώντας κάποια αλήθεια

COATTI
In 1977 Rome, a couple (Stavros Tomes and Charlotle van Gelder) set out
on a tourney through history and the present-day world they live in (both
literally and figuratively) Despite his being a Greek and her being Dutch,
Stavros and Charlotte are united, first of all. by the Mediterranean, a cradle
of civilizations and a place of cultural enjoyment Trastevere. the bohemian
neighborhood where they live, swarms with leftist intellectuals, artists and
loumalists Stavros and Charlotte travel through the country on a little
borrowed money, searching for some sort of truth

Σκηνοθεσία / Direction: Σταύρος Τορνές / Stavros Tomes Σενάριο / Screenplay: Σταύρος
Τορνές / Stavros Tornes, Charlotte van Gelder Φωτογρορία / Cinematography: Ezio
Bellani, Ricci Albanese Μοντάζ / Editing: Σταύρος Τορνές / Stavros Tomes Charlotte Van
Gelder. Marcos Spinello Ηχος / Sound: Nico 0 Alessandria Μουσική / Music: Charlotte
van Gelder Ηθοποιοί / Cast: Σταύρος Τορνές / Stavros Tomes. Charlotte van Gelder Pierre
Luigi Abner. Roberto de Angelis. Madhi Michel, Fabrizio Carbone. Pipo Caponera. Mario
Martini. Ποραγωγη / Production: Δημήτρης Κορομηλάς / Dimitris Koromii >$ 16mm
Ασπρόμαυρο- Εγχρωμο / B&W-Colour 76’

■ ■ ■

ΕΙ^ορ^ηιαίίΙζο

ΙΤΑΛΙΑ / Italy 1979

ΕΞΩΠΡΑΓΜ ΑΤΙΚΟ
Το ντοκιμαντέρ αυτό είναι η τελευταία ταινία που γυρίζει ο Σταύρος
Τορνές στην Ιταλία πριν τον επαναπατρισμό του στην Ελλάδα. Ενα μικρό
καΐκι ανεβαίνει ένα ποτάμι Τα πρόσωπα που επιβαίνουν, ταξιδεύουν σε
μιαν άλλη διάσταση του χρονου Στην πόλη μια «πυρκαγιά·· καίει τα
οωθικά της. αλλά οι άνθρωποι, πλούσιοι και φτωχοί, συνεχίζουν να
υπάρχουν μέσα στην καθπμερινοτητά τους, ίσως όχι αδιάφοροι για τη
μοίρα τους, αλλά αδύναμοι για να την αλλάξουν

EKSOPRAGM ATIKO
This documentary was the last Mm that Tomes made in Italy before
returning to Greece A small caique is saAmg up a nver Its passengers are
nam ing n another dimension of tone In the city there is a big «Me»,
however its citizens both nch and poor, continue to kve their everyday
trees perhaps not indifferent to the« fate, bur powerless to change A

Σκηνοθεοια / Direction: Σταύρος Τορνές / Stavros Tomes Σενάριο Screenplay Σταύρος
Τορνές / Stavros Tomes. Charlotte van Gelder Φωτογραφία

Cinem atography Σταύρος

Τορνές / Stavros Tomes Μ οντάζ / Editing: Σταύρος Τορνές / Stavros Tomes Charlotte
van Gelder Ηχος / Sound: Nico D Alessandria Μ ουσική

M usic Charlotte van Gelder

Ποραγωνη / Production: Δημητρης Κορομηλάς / Dimitris Koromiias 35mm Εγχρωμο /
Colour 4 0 ’
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Balamos

ΕΛΛΑΔΑ / Greece 1982

Μ ΠΑΛΑΜΟΣ
Ένας άνθρωπος γυρίζει στις ζωοπανηγύρεις της Θεσσαλίας ψάχνοντας να
αγοράσει ένα άλογο. Τριγυρνά στους χώρους των παζαριών, συναντάται
με τους εμπόρους και προσπαθεί να διαλέξει το άλογο που του ταιριάζει.
Παρατηρώντας νύχτα τα μάτια του αλόγου, υπνωτίζεται και, σαν σε όνειρο,
περνά από διάφορες περιοχές του ιστορικού μύθου. Στην αρχή βρίσκεται
στην Ανατολή, ανάμεσα σε σκλάβους που διοργανώνουν μια εξέγερση.
Φεύγει στον Όλυμπο όπου συναντά έναν γέρο προφήτη ο οποίος,
σύμφωνα με τη μαρτυρία του, είχε συναντήσει τον Χριστό. Σε μια όχθη του
Πηνειού συναντά μια μάγισσα, θαμμένη στη γη, που του υπαγορεύει ότι η
ελευθερία κατοικεί στον εσωτερικό κόσμο των ανθρώπων...

BALAMOS
A man wanders around the country fairs in Thessaly, looking to buy a
horse. Walking around the stalls, he talks with the horse dealers and tries to
find a horse that suits him. Staring into the horse’s eyes at night, he
becomes hypnotized and, as if in a dream, he journeys through various
regions of historical myth. In the beginning he finds himself in the East,
among rebelling slaves. He moves on to Mount Olympus, where he meets
en elderly prophet who claims he had met Jesus Christ. On the banks of the
river Pinios, he comes across a witch who is buried in the ground and who
tells him that freedom lies in a person's inner world...

Σκηνοθεσία-Σενάριο / Direction-Screenplay: Σταύρος Τορνές / Stavros Tornes. Φωτογρα
φία / Cinematography: Σταμάτης Γιαννούλης / Stamatis Yannoulis. Μοντάζ / Editing:
Δήμος θέος / Dimos Theos. Ήχος / Sound: Μανώλης Λογιάδης / Manolis Logiadis. Σκηνι
κά / Sets: Δημήτρης Κακουλίδης / Dimitris Kakoulidis. Καλλιτεχνική Συνεργάτις / Artistic
Collaboration: Charlotte van Gelder. Ηθοποιοί / Cast: Σταύρος Τορνές / Stavros Tornes,
Ελένη Μανιάτη / Eleni Maniati, Κυριάκος Βιλανάκης / Kyriakos Vilanakis, Μήτσος Αγγελακόπουλος / Mitsos Angelakopoulos, Κωνσταντίνος Πάγκαλος / Constantinos Pangalos,
Enzo Attigenti, Χρηστός Καραγούτας / Christos Karagoutas, Σαλί Σαλίλ / Sali Salil, Μπάίράμ
Αλή / Bairam Ali. Παραγωγή / Production: Σταύρος Τορνές / Stavros Tornes, Ελληνική Ρα
διοφωνία Τηλεόραση / Greek Radio & Television. 16mm Έγχρωμη / Colour 80'

B

Me ton Niko Kavadia

ΕΛΛΑΔΑ / Greece 1982

ME TON ΝΙΚΟ ΚΑΒΒΑΔΙΑ
Ένα ταξίδι με τον ηλεκτρικό από την Ομόνοια προς τον Πειραιά,
στο λιμάνι - στον εμβληματικό τόπο της επιστροφής του ποιητή
της θάλασσας Νίκου Καββαδία.
Το ντοκιμαντέρ γυρίστηκε για την ΕΡΤ1.

NIKOS KAVADIAS
A train ride from Omonia Square in Athens to the port of Piraeus,
the emblematic return destination of the poet of the sea, Nikos Kavadias.
The documentary was made for Greek Radio & Television.

Σκηνοθεσ ία-Σενάριο / Direction-S creenplay: Σταύρος Τορνές / Stavros Tornes.
Φωτογραφία / Cinematography: Γιάννης Δασκαλοθανάσης / Yannis Daskalothanassis.
Μοντάζ / Editing: Δέσποινα Μαρουλάκου / Despina Maroulakou. Καλλιτεχνική Συνεργάτις /
Artistic Collaboration: Charlotte van Gelder. Παραγωγή / Production: Cinetic, EPT1 /
Έγχρωμο / Colour 30'
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STAVROS TORNES: THE MAGICIAN OF THE TRIBE

Platia Ippodamias

ΕΛΛΑΔΑ / Greece 1983

ΠΛΑΤΕΙΑ ΙΠ Π Ο Δ Α Μ Ε ΙΑ Σ
Κυριακή στο λιμάνι Πέραμα. Δραπετσώνα. Πλατεία Ιπποδομείος
Στη λαϊκή αγορύ, κόσμος της βιοπάλης έρχεται ν' αγορόσει πουκάμισα,
παντελόνια, κάλτσες Ενα συνονθύλευμα ανθρώπων περιφέρεται
σ' ένα χώρο όπου το παλιό έχει αξία Μοιάζει απλό, αλλά δεν είναι
0 Τορνές παραμονεύει και βρίσκει μια ακόμη αφορμή, για να περιπλανηθεί
ανάμεσα στο πραγματικό και το φαντασιακό. και να μας οδηγήσει
σε μια αυλή θαυμάτων

H IP P O D A M IA S SQUARE
Sunday down at the harbor Perama, Drapetsona. Hippodamias Square
At the oudoor market, working class people come to buy shirts, trousers
and socks An assortment of different people, wandenng around a place
where that which is old is valuable It seems simple, but it's not.
Tomes moves in and out between the real and the imaginary,
leading us into a realm of wonders

Σκηνοθεσία / Direction: Σταύρος Τορνές / Stavros Tomes Σενάριο / Screenplay: Σταύρος
Τορνές / Stavros Tomes Φωτογροφίο / Cinematography: Κώστας Καραμανιδης / Costas
Karamanidis Μοντάζ / Editing: Δέσποινα Μαρουλακου / Despina Maroulakou Ηχος /
Sound: Δημήτρης Αθανασόπουλος / Dimitris Athanassopoulos Σκηνικά / Sets: Στέλιος
Αναστασιάδης / Stelios Athanassiadis Καλλιτεχνική Συνεργάτις / Artistic Collaboration:
Charlotte van Gelder. Ηθοποιοί / Cast: Isaac Jacob Tumne. Uzman, Γιάννης Κωστογλου /
Vannis Costoglou 16mm Εγχρωμο / Colour 20'

Karkalou

ΕΛΛΑΔΑ / Greece 1984

ΚΑΡΚΑΛΟΥ
Ενός ηλικιωμένος βρίσκεται σε ένα ταξί που οδηγεί ένας νεαρός Στο
πορτμπαγκάζ βρίσκεται ένα φέρετρο Νυχτώνει, και το ταξί καταλήγει σε
ενα νταμάρι Ο ηλικιωμένος παρασύρει τον νεαρό άνδρα σε μια καλύβα,
οπού του γνωρίζει μια παρακμασμένη γυναίκα, την Καρκαλου Χορεύουν
στο ρυθμό ενός τραγουδιού του Λουις Αρμστρονγκ. και στη συνέχεια.
Φευγουν για ταξίδι μ' ένα πλοιάριο ένα ταξίδι στη μνήμη Προορισμός των
ταξιδιωτών είναι και πάλι το νταμάρι Εκεί, ενήλικοι άντρες σπάνε
βράχους, επαναστάτες συνωμοτουν για την επανάσταση και ο νεαρός
ταξιτζής, μετουοιωμένο alter ego του ηλικιωμένου οδηγού του,
συμπλέκεται με τη γυνοικα στην αρχή διαπληκτίζεται, αλλά ο
δβπληκτιομός ολοκληρώνεται σ' έναν ερωτικό εναγκαλισμό

KARKALOU
An M erry man is ndmg in a taxi dnven by a young man In the trunk there is
a coffin As mgl* t ils the taxi comes to a quarry The older man lures the
cab driver to a shack, where he introduces him to Karkalou. a woman who
has seen better days They dance to the rhythm of a Louis Armstrong song
and then they leave on a MOe boat to go on a tnp mto the world of
mamones The travelers destination is. once agam. the quarry There
grown men break rocks, revotubonanes conspire to πνοβ. and the young
tan driver transformed « to the alter ego of Ns eiderty guide becomes
entangled w«h the woman Attest they quarrel but then thee quarrel ends
■ a sexual embrace

Σκηνοθεσία / Direction: Σταύρος Τορνές / Stavros Tomes Σενάριο

Τορνές / Stavros Tomes. Charlotte van Gelder
Γιαννουλης / Stamatis Yannoulis
Maroulakou

Ηχος /

Μοντάζ /

Screenplay Σταύρος

Cinematography Σταματης

Editing: Δέσποινα Μαρουλακου / Desptna

Sound: Χρηστός Ακάλεστος / Chnstos Akalestos

Στέλιος Αναστασιάδης / Stebos Anastassiatfcs
Ismim Karyotaki

Φωτογραφία /

Μουοικη /

Κοστούμια

Σκηνικά /

M usic: Charlotte van Gelder

Αναοτασιαδης / Stelios AnasUssiadts Μάριος Καραμονης

Ηβοαοιοι /

C ast: Στέλιος

Marios Karamarus Ισμηνη

Καρυωτακη / Ismim Karyotaki Δήμος θέο ς / Ounos Theos Γιαννης Ηλιοπουλος

Παραγωγή
Stavros Tomes. Ε κ κ /Greek Fdm Centre 35mm Εγχρωμα
Ibopoutos. Βασίλης Κουλές / Vassàs Louies

Sets:

Costumes: k n e w Καρυωτακη

Yam s

Production Σταύρος Τορνές /
Colour 83

177

I

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ: Ο ΜΑΓΟΣ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ
ΕΛΛΑΔΑ -/ Greece 1985

ΟαηίΙο ΪΓβΙβ5
ΝΤΑΝΙΛΟ ΤΡΕΛΕΣ
Ενας εγγλέζος τραγουδιστής περιπλανιέται με μια κιθάρα στο ελληνικό
ύπαιθρο. Συναντιέται μ' ένα παράξενο ανθρωπόμορφο πλάσμα, έναν
Αλεπουδάνθρωπο, και συνεχίζουν να πορεύονται μαζί στην αναζήτηση
ενός προσώπου που η ύπαρξή του χάνεται στα όρια του μύθου: του
Ντανίλο Τρέλες, ενός φημισμένου μουσικού από την Ανδαλουσία,
αγνώστων λοιπών στοιχείων. Στη διαδρομή, τα βήματά τους
θα διασταυρωθούν με διάφορα άλλα παράξενα πλάσματα:
ένα ανθρωπόμορφο κοκοράκι-δόλωμα, μια γυναίκα μάγισσα που ζει
ρουφώντας τους χυμούς των δέντρων, έναν λατινομαθή βιολόγο,
έναν μαύρο μουσικό και μάγο...

DANILO TRELES
An English singer wanders around the Greek countryside with his guitar.
He comes across a strange, anthropomorphic creature -a Foxmanand together they continue to search for a figure whose existence
disappears at the outer limits of myth: Danilo Treles; a famous musician
from Andalusia of whom nothing else is known. Along the way,
they will meet various strange creatures: an anthropomorphic crow/bait,
a witch that lives by sucking the sap from the trees, a biologist that speaks
Latin; a black musician warlock.

Σκηνοθεσία / Direction: Σταύρος Τορνές / Stavros Tornes. Σενάριο / Screenplay: Σταύρος
Τορνές/ Stavros Tornes, Charlotte van Gelder. Φωτογραφία / Cinematography: Γιάννης
Δασκαλοθανάσης / Yannis Daskalothanassis. Μοντάζ / Editing: Σπύρος Προβής / Spyros
Provis. Ηχος / Sound: Μαρίνος Αθανασόπουλος / Marinos Athanassopoulos, Γιάννης
Ηλιόπουλος / Yannis lliopoulos. Σκηνικά / Sets: Στέλιος Αναστασιάδης / Stelios
Anastassiadis. Κοστούμια / Costumes: Αναστασία Αρσένη / Anastasia Arseni. Μουσική /
Music: Bepe Della Matrona, Aren Bee, Deedee M ’Fadul. Ηθοποιοί / Cast: Στέλιος
Αναστασιάδης / Stelios Anastassiadis, Σωτηρία Λεονάρδου / Sotlria Leonardou, Aren Bee,
Deedee M'Fadul, Roberto De Angelis, Francesco Calimera, Γιάννης Ηλιόπουλος / Yannis
lliopoulos, Ηλίας Κανέλλης / Ellas Kanellis, Φρανοουά Στεφάνου / François Stefanou, Ελένη
Στεφάνου / Eleni Stefanou. Παραγωγή / Production: Σταύρος Τορνές / Stavros Tornes, εκκ
/ Greek Film Centre. 35mm Έγχρωμο / Colour 86'

Enas erodios gia tí Germania

ΕΛΛΑΔΑ / Greece 1987

ΕΝΑΣ ΕΡΩΔΙΟΣ
H A T H ΓΕΡΜΑΝΙΑ
0 Λουκάς, ένας απένταρος μικροεκδότης βιβλίων ποίησης, παλεύει να τα
βγάλει πέρα 0 ονειροπαρμένος βοηθός του, Μάριος, τον παρακινεί να
εκδώσει τα ποιήματα ενός φίλου του, αλλά ο Λουκάς έχει ανακαλύψει
έναν άλλο νέο και πολλά υποσχόμενο ποιητή, στον οποίο πιστεύει, τον
Γώγο. Ο τυπογράφος του Λουκά αρνείται να πληρωθεί με γραμμάτια, και
τους προτείνει να εκδώσουν ένα άλλο βιβλίο, εμπορικό, που σίγουρα θα
πουλήσει. Αλλά οι απόψεις του Λουκά για το συγκεκριμένο είδος
λογοτεχνίας δεν συμβαδίζουν με τους εμπορικούς κανόνες της αγοράς.

A HERON FOR GERMANY
Loukas runs a small publishing house of poetry books. He's broke and
struggling to get by. His assistant, Marios, a dreamer, urges Loukas to
publish the poems of a friend of his, but meanwhile Loukas has discovered
another young and promising poet, Ghoghos, In whom he believes. Loukas'
printer demands to be paid in cash and suggests that Loukas publish
another, more commercial book, that will surely sell. However, Loukas has
a low opinion of this specific literary genre, regardless of its commercial
potential.

Σκηνοθεσία / Direction: Σταύρος Τορνές / Stavros Tornes. Σενάριο / Screenplay: Σταύρος
Τορνές / Stavros Tornes, Charlotte van Gelder. Φωτογραφία / Cinematography: Σταμάτης
Γιαννούλης / Stamatis Yannoulls. Μοντάζ / Editing: Γιώργος Τριανταφύλλου / Yorgos Triantafyllou. Ήχος / Sound: Κώστας Πουλοντζάς / Costas Poulantzas. Σκηνικά / Sets: Τάσος
Ζωγράφος / Tassos Zografos. Κοστούμιο / Costumes: Αναστασία Αρσένη / Anastasia
Arseni, Ισμήνη Καρυωτάκη / Ismini Karyotaki. Μουσική / Music: Μόνος Χατζιδάκις / Manos
Hadjidakis. Ηθοποιοί / Cast: Σταύρος Τσιώλης / Stavros Tsiolis, Σταύρος Τορνές / Stavros
Tornes, Μάριος Καραμάνης / Marios Karamanis, Μυρσίνη Τσάπα / Myrsini Tsapa, Τάκης
Δημητρακόπουλος / Takis Dimitrakopoulos, Χρηστός Βακαλόπουλος / Christos Vakalopoulos, Αννα Βιχ / Anna Vieh. Παραγωγή / Production: Σταύρος Τορνές / Stavros Tornes,
εκκ

/ Greek Film Centre. 35mm Έγχρωμο / Colour 90'

Ν Τ ΙΝ Ο Σ Δ Η Μ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ :
Ο Ε Υ Γ Ε Ν Η Σ Τ Ο Υ Λ Α ΪΚ Ο Υ Σ ΙΝ Ε Μ Α

ΤΟΑΜΑΞΑΚΙ
ΑΣΤΕΡΩ
ΑΜΑΡΥΛΛΙΣ
(ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΙ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ)
0 ΗΛΙΟΙ ΤΟΥΘΑΝΑΤΟΥ
ΤΑΔΕΛΦΙΝΑΚΙΑ ΤΟΥΑΜ8ΡΑΚΙΚ0Υ

Η ευγένεια
της κινηματογραφικής
λαϊκότητας

Ο

ελληνικός κινηματογράφος των δεκαετιών του '5 0
και του '6 0 είχε -και έχει- μιαν ανεπανάληπτη λαϊκή
αποδοχή. Παρά την πληδωρική τηλεοπτική του εκμε
τάλλευση, είναι ακόμα και σήμερα ανεξάντλητη πη
γή λαϊκής διασκέδασης. Ο ι λόγοι αυτής της αποδο
χής του είναι πολλοί. Άλλοι την αποδίδουν στους

The Nobility
of Cinematic
Popularity

G

reek cinem a of the fifties and sixties enjoyed -an d
still d o e s- an unprecedented acce p ta n ce by the
people. Despite its extensive exploitation by tele
vision, it still constitutes an inexhaustible source of
popular entertainment. There are many reasons for
this a c c e p ta n c e . Som e people attribute it to the

ηδοποιούς, ιδιαίτερα στο χάρισμα των κωμικών, που έδωσαν βά-

actors, and esp ecially to the charism atic com edians, who gave

δος, όγκο και μέτρο σε τύπους και χαρακτήρες της νεοελληνικής

depth, volume and measure to the human types and characters

ηδογραφίας. Μερίδιο διεκδικούν και τα σενάρια αυτών των ται

featured in M odern G re e k ethography. Part of the credit also

νιών, αυδεντικές και εμπνευσμένες αναφορές στη μεταπολεμική
νεοελληνική πραγματικότητα, που γράφονται από δεατρικούς
-στην πλειονότητά τους-συγγραφ είς. Ά λλω στε, το δέατρο, με
τους αναγνωρίσιμους κώδικές του, ήταν η κυριότερη πηγή για
τον ελληνικό κινηματογράφο.
Ωστόσο, κάποιοι σκηνοδέτες αυτού του κινηματογράφου προσπάδησαν να δώσουν μιαν άλλη διάσταση, να ξεπεράσουν τη
δεατρικότητα και την πρωτόλεια κινηματογραφική αφήγηση, και
να κάνουν ταινίες που να ανταποκρίνονται σε κώδικες του κινη

goes to the screen plays of these film s; authentic and inspired
references to Post-W ar G re e k reality, written mostly by p la y 
wrights. After all, the theater, with its recognizable codes, w as
the main source from which G reek cinem a drew .
However, certain directors that belonged to this cinem a tried to
give it another dim ension; to go beyond the theatricality and the
elem entary cinem atic n arrative, and m ake films w hich would
correspond to the codes of cinem a, rather than being static im

ματογράφου και να μην είναι στατικές εγγραφές, μεταφορές δεα-

prints and mere transfers of theatrical plays to the screen.

τρικών έργων στη μεγάλη οδόνη.

O n e of th ose th at g a v e G re e k film this d im e n sio n of self-

Ένα ς απ' αυτούς που έδωσαν στον ελληνικό κινηματογράφο τη

sufficiency w a s Dinos Dim opoulos. W o rkin g in the most well-

διάσταση της αυτοδυναμίας τής κινηματογραφικής γλώσσας, είναι

equipped (but also the most typified) com pany in the local film

και ο Ντίνος Δημόπουλος. Δούλεψε στην πιο άρτια (αλλά και την

in d ustry, Finos Film s, he m ade 4 9 8 film s, w o rk in g w ith the

πιο τυποποιημένη) εταιρεία της εγχώριας κινηματογραφικής βιομη

greatest stars of the time, from A liki Vouyouklaki, Tzeni Karezi

χανίας, τη Φίνος Φιλμ, γύρισε 48 ταινίες, συνεργάστηκε με τα με

and Sofia Vem bo, to Alekos A lexan d ra kis and M im is Fotopou-

γαλύτερα αστέρια της εποχής, από την Αλίκη Βουγιουκλάκη, την

lo s, venturing into alm ost a ll film g e n re s: slap stick co m ed y,

Τζένη Καρέζη και τη Σοφία Βέμπο ώς τον Αλέκο Αλεξανδράκη και

co m e d y , m e lo d ra m a , « s o c ia l d e n u n c ia tio n » , even b u co lic

τον Μίμη Φωτόπουλο, κι ασχολήδηκε με όλα σχεδόν τα κινηματο

dram as - from J o e th e T e rrib le to Lo la , from A s te rn to M a d a le n a ,

γραφικά είδη: κωμωδίες, κομεντί, μελοδράματα, ταινίες «κοινωνι

from the L a d ie s o f th e C o u r ty a r d to J o u rn e y , all the w a y to his

κής καταγγελίας», ακόμα και «φουστανέλες» - από το Τζο ο τρ ο 

most recent com eback, the tender-hearted Little D o lp h in s o f th e

μ ε ρ ό ς στη Λ ό λ α , απ' την Α σ τ έ ρ ω στη Μ α ν τ ο λ ίν α , απ' τις Κ υ ρ ίε ς

A m v r a k ik o s B a y.

τη ς α υ λ ή ς στο Ταξίδι, ώς την πιο πρόσφατη επανάκαμψή του, με τα
τρυφερά Δ ε λ φ ιν ά κ ια το υ Α μ β ρ α κ ικ ο ύ .

Dimopoulos succeeded, through the conformity and expediency
imposed upon him by com m ercial cinem a, in making films that

Ο Δημόπουλος πέτυχε, μέσα απ' τους κομφορμισμούς και τις
σκοπιμότητες που του επέβαλλε ο εμπορικός κινηματογράφος, να
έχουν οι ταινίες του σπάνια καλλιέπεια και φροντίδα, δεξιοτεχνία, απλότητα, προσωπική υπογραφή. Ο κινηματογράφος του
Ντίνου Δημόπουλου, ίσως ορίζει τη βασική διαφορά ανάμεσα
στην ευγένεια της κινηματογραφικής λαϊκότητας και τη βαρβαρό
τητα του λαϊκισμού. Μ' άλλα λόγια, δεν εκβίασε το γέλιο, το χα

displayed rare eleg ance of style; w ere attentively m ade; w ere
m asterful yet at the sam e time sim p le; and a lw a y s bore his
personal touch. It is possible that the cinem a of Dinos Dimopou
los defines the main difference between the nobility of cinematic
popularity and the barbarity of populism. In other words, Dimo
poulos never forced out laughter, smiles, tears or emotion with

μόγελο, το δάκρυ ή τη συγκίνηση με φτηνά κόλπα. Είχε την αί-

cheap tricks. He had a sense of film acting and taught it to his

σδηση της κινηματογραφικής ερμηνείας και τη δίδαξε στους ηδο

actors; he w a s a w a re of the im portance of photography and

ποιούς, γνώριζε τη σημασία της φωτογραφίας, των σκηνικών. Ο ι

sets. His films are consummate in every w a y ; they have rhythm,

ταινίες του είναι άρτιες από κάδε άποψη, έχουν ρυδμό, είναι

and they are true products of the art of cinem a, in every sense

(όσο κι αν η διατύπωση μοιάζει με παραδοξολογία) κινηματογρα

of the word.

φικές ταινίες.

As time goes by, these virtues give Dinos Dimopoulos a special

Αυτές οι αρετές, με το πέρασμα του χρόνου, δίνουν στον Ντίνο

place in the history of G reek C inem a. The time when he worked

Δημόπουλο μια ξεχωριστή δέση στην ιστορία του ελληνικού κινη

the hardest w as a very difficult period: everything w as done in

ματογράφου. Εκείνα τα χρόνια που αυτός μόχδησε, ήταν μια πε

the name of facileness and expediency; uniformity and recipes

ρίοδος πολύ σκληρή: όλα υπάκουαν σε ευκολίες και σκοπιμότητ

were the unbroken rule. There were certain people who, as much

ες, η ομοιογένεια και η συνταγή ήταν στοιχεία απαράβατα. Ο ρι

as w as humanly possible, succeeded in bypassing these norms.

σμένοι κατάφεραν, στα πλαίσια του εφικτού, να παρακάμψουν

And for this, they should be remembered and honored.

αυτές τις νόρμες. Και γι' αυτό, πρέπει να τους δυμόμαστε και να
τους τιμούμε.

Μ ιχάλης Δημόπουλος
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Michel Demopoulos

D IN O S D IM O P O U L O S : THE N O B L E M A N OF P O P U LA R C IN E M A
ΕΛΛΑΔΑ / Greece 1957

To amaxaki
ΤΟ Α Μ Α ΞΑΚΙ
Δυο αμαξάδες στην Πλάκα βλέπουν το επάγγελμά τους να φθίνει
από την εξέλιξη των μέσων κυκλοφορίας Ο ένας αναγκάζεται να γίνει
ταξιτζής, αλλά ο άλλος επιμένει να κυκλοφορεί με την άμαξά του.
με πιστό πάντα σύντροφο το άλογά του 0 γιος του. ένας χαρτοκλέφτης,
παρασύρει ερωπκά μια κοπέλα με ψεύτικες υποσχέσεις και την
εγκαταλείπει, φεύγοντας στο εξωτερικό 0 γέρος αναγκάζεται να
πουλήσει τσγάρα στο δρόμο για να ζήσει τον εαυτό του και την κοπέλα,
αλλά πεθαίνει Ο γιος του επιστρέφει μεταμελημένος και παντρεύεται
την κοπέλα
Η ταινία συμμετείχε στο επίσημο πρόγραμμα του Φεστιβάλ Καρλύβι-Βάρ*
του 1958

THE LITTLE COACH

Σκηνοθεσία / Direction: Ντίνος Δημόπουλος / Dinos Dimopoulos Σενάριο / Screenplay:

Two coachmen in the Plaka neighborhood ot Athens watch their profession
go into decline because of the evolution of modem means of transport
One of them is forced to become a cab driver, but the other insists on
getting around in his coach and his faithful horse His son. a card-shark,
seduces a young woman with false promises and leaves Greece,
abandoning her The old man is forced to sell cigarettes in the street
in order to make a living for himself and the young woman, but eventually
he dies The young man regrets his behavior, returns from abroad
and marnes the young woman.

Ιάκωβος Καμπανέλλης / lakovos Kambanelis. Νίκος Κιουσης / Nikos Koussis Φωτογραφία /
Cinematography: Ντίνος Κατοουρίδης / Dinos Katsoundis Μοντάζ / Editing: Ντινος Κατσουρίδης / Dinos Katsouridis Ήχος / Sound: Μάρκος Ζέρβας / Markos Zervas Σκηνικά /
Sets: Μάρκος Ζέρβας / Markos Zervas Μουσική / Music: Μάνος Χατζιδάκις

Manos Ha-

djidakis Ηθοποιοί / Cast: Ορέστης Μακρής / Orestis Makns. Αντιγόνη Βαλάκου

Antigom

Valakou. Βασίλης Αυλωνίτης / Vassilis Avlonitis. Γεωργία Βασιλειάδου / Georgia Vassihadou, Χριστίνα Καλογερικού / Christina Kalogerikou. Στέφανος Στρατηγός / Stefanos Stratigos, Παντελής Ζερβός / Pantelis Zervos, Βασίλης Διαμαντόπουλος / Vassilis Diamantopou-

The film was selected by the 1958 Karlovy-Vary Film Festival

los. Πορογωγή / Production: Φίνος Φιλμ / Finos Film 35mm Ασπρόμαυρο / B&W 90'

ΕΛΛΑΔΑ / Greece 1959
Α δ ίβ Γ Ο
ΑΣΤΕΡΩ
Η Αστερω. φτωχή παρακόρη του πλούσιου άρχοντα Μήτρου. είναι
ερωτευμένη με τον θυμιο, το γιο του άρχοντα, ο οποίος, όμως,
ανπδρωντος στο γάμο που σχεδιάζουν οι δυο νέοι, στέλνει την Αστέρω
στο χειμαδιά Εκεί, ο πλούσιος τσέλιγκας θάνος. βλέποντας την Αστέρω
να κάνει γυμνή μπάνιο στο ποτάμι, την ερωτεύεται και τη ζητάει σε γάμο
απο τον Μήτρο Πριν το γάμο της. Ομως, η Αστέρω τρελαίνεται και φεύγει
στα βουνά 0 θυμιος τη βρίσκει, τη συνεφέρνει, και η ερωτική τάξη
αποκαθισταται
Η ταινία συμμετείχε στο Φεστιβάλ Βερολίνου 1959

ASTERO
Astern, the poor servant gel of the wealthy landowner Metros is m love with
Thymos. her master s son Disapproving of the love between the young
couple Muros sends Astero to the winter sheep pens There the rich
shepherd Thanos sees Astero bathing naked in the river, tals n love with
her and asks MUros tor her hand *i marriage However shortly before her
weddng. Astero goes mad and runs oh rto the mountains Thymos finds
her. makes her w el and order m the realm of love is reinstated

Σκηνοθεσία / Direction: Ντινος Δημόπουλος / Dinos Dtmopoutos Σενοριο

Screenplay

Αλέκος Σακελλαριος / AJekos Sakelanos. βοο στην παλαιοτερη totvto του Δ η^τρη Γοζιαδη. σε σενάριο Παυλου Νιρβανα based on the Mm by Oirratns Gaoatks written by Pavtos
Nirvanas Φωτογραφία

C inem atography Ντινος Κατοουρίδης / Dinos Katsoundis Μ ο

ν τά ζ / Editing: Ντινος Κατοουρίδης / Dinos Katsoundis Γιώργος Τσαουλης
The Mm was selected by the 1959 Bertet F<m Festival

Tsaouks Σκηνικό / Sets: Μάρκος Ζερβός / Markos Zervas Μουσική

Votqos

Music Τακης Μω-

ρακης / Talus Moraius Ηθοποιοί: Αλκή Βουγιουκλακη Aktu Vouyoutdatu Δημητρης Παπαμιχαηλ / Dvrvtns Papamichad. Τίτος Βανδης Titos Vanda. Στέφανος Σιραπηος Stefanos
Sbabgos Γεωργία Βαοιλειοδου

Georgu Vassthadou Αθανασία Μουστάκα

Athanassia

Moustaka. Γιώργος Δαμαοιω ιης / Yorgos Damassiotis Σουλα Αθαναοιάδου / Souta
Athanassiadou Μπέμπη Κουλά / Bebt Kouta Πορογωγή

Production Φίνος Φιλμ

Fmos

Fhm & Κλέαρχος Κονιιοωιτης / KJearchos Kondsehs 35mm Ασπρόμαυρο B&W 95

1S1
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Amaryllis (To koritsi tis agapis)

ΕΛΛΑΔΑ / Greece 1959

Α Μ Α ΡΥΛ ΛΙΣ
(ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΙ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ)
Ένας άντρας, προδομένος από τη γυναίκα του, έχει απομονώσει
σε μια βίλα την κόρη του, εμποδίζοντάς την έτσι να ερωτευτεί,
γιατί φοβάται πως θα τον εγκαταλείψει όπως και η μητέρα της...

AMARYLLIS (THE GIRL OF LOVE)
A man, who has been betrayed by his wife, has isolated his daughter
in a villa. In this way, he believes that he will protect her from falling
in love and being left as he was by her mother...

Σκηνοθεσία / Direction: Ντίνος Δημόπουλος / Dinos Dimopoulos. Σενάριο / Screenplay:
Βίων Παπαμιχάλης / Vion Papamichalis, Νέστορας Μάτσας / Nestoras Matsas. Φωτογρα
φία / Cinematography: Δήμος Σακελλαρίου / Dimos Sakellariou. Μοντάζ / Editing: Αριστεί
δης Καρύδης-Φουκς / Aristidis Karydis-Fuchs. Σκηνικά / Sets: Πέτρος Καπουράλης /
Petros Kapouralis. Μουσική / Music: Τάκης Μωράκης / Takis Morakis. Ηθοποιοί / Cast:
Φλωρέπα Ζάννα / Floretta Zanna, Κώστας Κακαβάς / Costas Kakavas, Ντίνος Ηλιόπουλος /
Dinos lliopoulos, Κώστας Κούρτης / Costas Kourtis, Βασίλης Κανάκης / Vassilis Kanakis,
Δημήτρης Μυράτ / Dimitris Myrat, Δέσπω Διαμαντίδου / Despo Diamandidou, Νίκος Κούρκουλος / Nikos Kourkoulos, Γιώργος Δαμασιώτης / Yorgos Damassiotis, Ζώρας Τσάπελης /
Zoras Tsapelis, Σόνια Ζωίδου / Sonia Zoidou. Παραγωγή / Production: Δαμασκηνός-Μιχαηλίδης / Damaskinos-Michailidis. 35mm Ασπρόμαυρο / B&W 95'

0 ilios tou thanatou

ΕΛΛΑΔΑ / Greece 1978

Ο ΗΛΙΟΣ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ
Κρήτη, 1917. Ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος και το έθιμο της βεντέτας
έχουν ερημώσει τα χωριά. Σ’ αυτό το πλαίσιο παρακολουθούμε τη ζωή και
τα προβλήματα ενός έφηβου, που οι γονείς του σκοτώθηκαν στον πόλεμο.
Ο νέος ζει στο κλίμα του θανάτου, αφού είναι και στόχος βεντέτας.
Σώζεται την τελευταία στιγμή με τη θυσία της θείας του που τον φρόντιζε
αυτόν τον καιρό, και συνεχίζει να ζει κάτω από τον «ήλιο του θανάτου».
Η ταινία έλαβε βραβεία σκηνογραφίας και μοντάζ στο Φεστιβάλ
Θεσσαλονίκης 1978.

THE SUN OF DEATH
Crete, 1917. The First Worid War and the tradition of the vendetta have
spread desolation among the villages. In this context, the film examines
the life and concerns of an adolescent, whose parents were killed
in the war. The young man lives under a shadow of death, since he
is also the target of a vendetta. He is saved at the last moment thanks
to the sacrifice of his aunt, who had been taking care of him all this time,
and goes on living under the «sun of death».
The film received the awards for Best Set Design and Best Editing
at the 1978 Thessaloniki Film Festival.

Σκηνοθεσία / Direction: Ντίνος Δημόπουλος / Dinos Dimopoulos. Σενάριο / Screenplay:
Ντίνος Δημόπουλος / Dinos Dimopoulos, βασ. στο ομότιτλο μυθιστόρημα του Παντελή
Πρεβελάκη / based on the novel by Pantelis Prevelakls. Φωτογραφία / Cinematography:
Αρης Σταύρου / Aris Stavrou. Μοντάζ / Editing: Τάκης Χατζής / Takis Hadjis. Σκηνικά /
Sets: Διονύσης Φωτόπουλος / Dionyssis Fotopoulos. Μουσική / Music: Νίκος Μαμαγκάκης
/ Nikos Mamangakls. Ηθοποιοί / Cast: Θανάσης Μπενετάτος / Thanassis Benetatos, Νέλλη
Αγγελίδου / Nelly Angelidou, Μάνος Κατράκης / Manos Katrakis, Γεωργία Ζώη / Georgia
Zoi. Παραγωγή / Production: EKK / Greek Film Centre. 35mm Έγχρωμη / Colour 110'
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Ta delfinakîa tou Amvrakikou

ΕΛΛΑΔΑ

/ Gree<e 1993

ΤΑ Δ Ε Λ Φ ΙΝ Α Κ ΙΑ
ΤΟΥ Α Μ Β Ρ Α Κ ΙΚ Ο Υ
Δυο παιδιά σ' ένα παραθαλάσσιο χωριά του Αμβρακικου περνούν
τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Σε μια βόλτα τους βρίσκουν
σε μιο καλύβα ένα άρρωστο αγόρι Τα παιδιά συντροφεύουν και βοηθουν
το απόβλητο από τον κοινωνικό περίγυρο αγόρι που πάσχει
από φυματίωση, και δίνουν ένα μάθημα ήθους και αυταπάρνησης
στους -μεγάλους··
Η ταινία έλαβε βραβείο ήχου στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης 1993. βραβείο
ερμηνείας στους τέσσερις μικρούς πρωταγωνιστές, καθώς και τρία
κρατικά βραβεία 1993 καλύτερης μεγάλου μήκους ταινίας, ήχου
και β γυναικείου ρόλου (Ντίνα Ανδρεοποϋλου)

Σκηνοθεσία / Direction: Ντίνος Δημοπουλος / Dinos Dimopoulos Σενάριο / Screenplay:

THE LITTLE DOLPHINS
OF THE A M V R A K IK O S BAY
Two children are on holiday at a seaside village ol the Amvrakikos Bay
During one ot their walks, they come across a shack, and inside there is
a little boy who is ill. The children stand by and help the young boy.
a social outcast because he is suflering from tuberculosis, thus giving
a lesson on ethics and sell-denial to the grownups
The film received the award lor Best Sound at the 1993 Thessaloniki Film
Festival, an acting award tor Its lour young protagonists, as well as three
State awards Best Feature Film. Best Sound and Best Supporting Actress
(Dina Andreopoulou)

Ντίνος Δημοπουλος / Dinos Dimopoulos Φωτογραφία / Cinematography: Walter Lassally
Μοντάζ / Editing: Ιωάννα Σπηλιοπουλου / Ioanna Spiliopoulou Ηχος / Sound: Αργυρής
Λαζαρίδης / Argyris Lazaridis Σκηνικό / Sets: Νίκος Καπασάκης / Nikos Kapassakis Κο
στούμια / Costumes: Ελλη Πανουση / Elli Panoussi Μουσική / Music: Χρηστός Λεοντης
Christos Leondis Ηθοποιοί / Cast: Σταύρος Ντογιόκος / Stavros Doghiakos Κωνσταντίνο
Αλευρά / Constantina Alevra. Σπύρος Πανταζής / Spyros Pantazis Νικήτας Χρόνης / Nikitas
Chronis. Ντίνα Ανδρεοποϋλου / Dina Andreopoulou. Αλέξανδρος Ρήγας / Alexandras Rigas
Γιώργος Κροντηρης / Yorgos Krondiris, Μιχάλης Μαραγκάκης / Michabs Marangakis. Χρη
στός Ζορμπάς / Christos Zorbas Παραγωγή / Production: Αγγελος Σιδερατος / Angelos
Sideratos & ΕΚΚ / Greek Film Centre. 35mm Εγχρωμο / Colour 98'
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Ε Π ΙΛ Ε Κ Τ ΙΚ Η Φ ΙΛ Μ Ο Γ Ρ Α Φ ΙΑ / SELECTED F IL M O G R A P H Y
1953 Οι ουρανοί είναι δικοί μας / The Skies Belong to Us
1954 Χαρούμενο ξεκίνημα / Happily Setting Out
1955 Τζο ο τρομερός (Πράκτωρ 000) / Joe the Terrible (Agent 000)

0 αγαπητικός της βοοκοπουλας / The Shepherdess's Paramour
1957 To αμαξάκι / The Little Coach
1958 0 άνθρωπος του τραίνου / The Man on the Train
1959 Στουρναρα 288 / 288 Stoumara Street

1 9 6 7 Κοντσέρτο για πολυβόλα / A Concert for Machine-guns

Πυρετός στην άσφαλτο / Fever in the Streets
Κάτι κουρασμένα παλληκάρια / A Bunch of Weary Fellows
1 9 6 8 Μια Ιταλίδα απ' την Κυψέλη / An Italian Girt from Kypsel

Η αρχόντισα και ο αλήτης / Lady and the Tramp
1 9 6 9 To θύμα / The Victim

Η ωραία του κουρέα / The Barber s Beauty

Αστερω / Astero

Η δασκαλα με τα ξανθά μαλλιά / The Teacher with the Blond Hair

Αμαρυλλίς (To κορίτσι της αγάπης) / Amaryllis (The Girl of Love)

To λεβεντόπαιδό / An Upstanding Fellow

1960 Μανταλενα / Madalena
1961 Η Λιζα και η άλλη / Liza and the Other One
1962 0 Θόδωρός και το δικαννο / Thodoros and his Shotgun

Ταξιδτ / Journey

Να τανε το 13 να πεφτε σε μος / If Only We Won the Footbal Pools
0 ήλιος του θανατου / The Sun of Death
1971 Πίσω μου σ' εχω. Σατανά / Get behind me Satan

1963 Αμόκ / Amuck
1964 Λολα (Λολα της Τρουμπας) / Lola

Ενός μεγάλος έρωτος / A Great Love
Η βιλλα των οργίων / The Orgy ViUa
Δεσποινίς διευθυντής / Miss Manager
1965 Οι εχθροί / The Enemies

M u τρελλη

Η νεράιδο και το παλληκαρι / The Fairy and the Young Man
1970 Μια γυναίκα στην Αντίσταση / A Woman m the Resistance

ιρελλη οικογένεια / It's a Mad Mad Famdy

1966 Τζενη-Τζενη / Jenny-Jenny

Αγαπηοα μια πολυθρόνα / 1 Fen m Love with an Armcha*
Η κόρη του ήλιου / The Daughter ot the Sun
1973 0 φαντασμένος/ Mr Uppity

0 βάλτος / The Swamp
1975 Οι βάσεις και η Βοσουλα / The Army Bases and VassouU
1976 Η Ελλαδα και η θαλοοοα Greece and the Sea
1977 To περιβόλι της Παναγίας / The V ty n Mary s Garden

Κατηγορώ τους ανθρώπους / 1 Accuse Humanity

1983 Τρελλος και πόσης Ελλάδος The Craziest Guy m Greece

Οι κυρίες της αυλής / The Ladies ot the Courtyard

19 93 Τα δελφινακια του Αμβρακικου The Littte Dolphins ot the Amvralulios Bay

Κοινωνία ωρα μηδέν / Society Zero Hour
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Συντονισμός Ευρωπαϊκών Φτοτιβάλ Κινηματογράφου
European Coordination of Film Festivals

Ο

Συντονισμός Ευρωπαϊκών Φεστιβάλ Κινηματογρά
φ ου, ένα ς Ευ ρ ω π α ϊκό ς Ό μ ιλ ο ς Ο ικ ο ν ο μ ικ ο ύ
Ενδιαφέροντος (ΕΕΙΦ), αποτελείται από 160 φεστι
βάλ διαφορετικών θεμάτων και μεγεθών, που όλα
τους στοχεύουν στην προώθηση του ευρωπαϊκού
κινηματογράφου. Ό λ α τα κράτη-μέλη της Ευρω

T

he European Coordination of Film Festivals, a Europ
ean Econom ic Interest G ro up (EEIG), is com posed of
160 festivals of different themes and sizes, all aiming
to promote European cinem a. All member countries of
the European Union are represented as well as some
other European countries.

παϊκής Ένω σης εκπροσωπούνται, καθώς και ορισμένες άλλες

The Coordination develops common activities for its members,

ευρωπαϊκές χώρες.

through co-operation, with the aim of promoting European cine

Ο Συντονισμός αναπτύσσει από κοινού δραστηριότητες για τα

m a, improving circulation and raising public aw areness.

μέλη του, μέσα από τη συνεργασία, με σκοπό την προώθηση του

The members pay a fee that finances these activities, and also

ευρωπαϊκού κινηματογράφου, τη βελτίωση της κυκλοφορίας και

contribute fin a n c ia lly to sp ecific projects. O ther sources of fi

την ενημέρωση του κοινού.

nancing are private and public grants, particularly from the Eu

Τα μέλη πληρώνουν τέλη για τη χρηματοδότηση των δραστηριο

ropean Union.

τήτων αυτών, ενώ συνεισφέρουν και σε συγκεκριμένα προγράμ

Besides these common activities, the Coordination encourages

ματα. Ά λλες πηγές χρηματοδότησης είναι ιδιωτικές και δημόσιες

bilateral and multilateral co-operation among its members.

χορηγίες, ιδιαίτερα από την Ευρωπαϊκή Ένω ση.

The Coordination ensures that the issues affecting film festivals

Πέρα από αυτές τις από κοινού δραστηριότητες, ο Συντονισμός

are highlighted when the European Parliament makes policy de

ενθαρρύνει τη διμερή και πολυμερή συνεργασία μεταξύ των με

cisions. The Coordination distributes a report to these institut

λών του.

ions, and in addition to other international org an isation s, on

Ο Συντονισμός εξασφαλίζει ότι τα θέματα που αφορούν στα φε

film festival matters.

στιβάλ κινηματογράφου τονίζονται όταν το Ευρωπαϊκό Κοινο

The C o ord in ation has produced a code of ethics, w hich has

βούλιο λαμβάνει αποφάσεις πολιτικής. Ο Συντονισμός διανέμει

been adopted by all its members, to encourage common profes

έκθεση στους οργανισμούς αυτούς, καθώς και σε άλλους διε

sional practises among its members.

θνείς οργανισμούς, πάνω σε θέματα σχετικά με φεστιβάλ κινη

The Coordination is also an information centre and a place for

ματογράφου.

festivals to meet.

Ο Συντονισμός έχει καταρτίσει έναν κώδικα δεοντολογίας, ο ο
ποίος έχει υιοθετηθεί από όλα τα μέλη του, για να ενθαρρύνει
μια κοινή επαγγελματική πρακτική μεταξύ των μελών.
Ο Συντονισμός λειτουργεί, επίσης, ως κέντρο ενημέρωσης και
συνάντησης των φεστιβάλ.

European Coordination of Film Festivals
6 4 , rue Philippe le Bon, B-1000 Brussels, Belgium
τηλ. / tel.: 32 2 2 8 0 1 3 7 6 , fax: +32 2 2 3 0 91 41
e-mail: cefc@skypro.be h ttp://w w w .eurofilm fest.org/
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ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ
ΓΑΛΛΙΑ - ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ / France - South Africa 2001

Boesman & Lena

Τζον Μπέρι
Γεννήθηκε το 1917 στη Νέα Υόρκη και πέθανε το 1999
στο Παρίσι. Ξεκίνησε την καριέρα του ως βοηθός
σκηνοθέτης του Όρσον Ουέλς και στη συνέχεια
του Μπίλι Ουάιλντερ. θύμα του Μακαρθισμού,
αυτοεξορίστηκε στο Παρίσι, όπου συνέχισε τη διεθνή του
καριέρα, ταξιδεύοντας σε πολλές χώρες και σκηνοθετώντας
μεγάλου μήκους ταινίες, θεατρικά έργα και τηλεταινίες.

John Berry
He was bom in New York in 1917 and died in Paris in 1999.
He began his career as an assistant director to Orson Welles
and then to Billy Wilder. Blacklisted during the McCarthy era,
he went into exile in Paris, where he pursued an international
career, traveling extensively and directing feature films, plays
and television movies.

Σκηνοθεσία / Direction: John Berry. Σενάριο / Screenplay: John Berry, βασ. στο θεατρικό έργο τού /

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ / FILMOGRAPHY

Production: Pathé Image & Primedia. Παγκόσμιο Εκμετάλλευση / World Sales: Pathé International, 10 rue

1945 Tuesday in November
1945 Miss Susie Slagle's
1951 He Ran All the Way
1954 fa va harder
1955 Je suis un sentimental
1967 A tout casser
1974 Claudine
1977 Thieves
1990 Captive in the Land
2000 Boesman & Lena

based on the play by Athol Fugard. Φωτογραφία / Cinematography: Alain Choquait Μοντάζ / Editing:
Claudine Bouché. Καλλιτεχνική Διεύθυνση / Art Direction: Max Berto. Κοστούμια / Costumes: Diana
Cilliers. Μουσική / Music: Wally Badarou. Ηθοποιοί / Cast: Danny Glover, Angela Bassett, Willie Jonah,
Graham Weir, Anton Stoltz. Παραγωγοί / Producers: François Ivernel, Pierre Rissient. Παραγωγή /
Lincoln, Paris 7 5 0 0 8 , France, τηλ. / tel,: + 3 3 1 4 0 76 9 1 65, fax: + 3 3 1 40 7 6 9 1 2 3 , e-m ail:
maxlme.japy@pathe.com 35mm Έγχρωμο / Colour 90'

Μ Π Ο ΣΜ Α Ν ΚΑΙ ΛΕΝΑ

BOESMAN & LENA

Ενα κρύο απόγευμα, την εποχή του Απαρτχάιντ, ένα ηλικιωμένο ζευγάρι

On a cold afternoon during the Apartheid era, an aging couple arrive at the

φτάνει στους λασπότοπους του Σβάρτκοπς, κοντά στο Κέιπ Τάουν. Είναι ρακο

Swartkops mud flat near Cape Town. They are scavengers rousted out of their

συλλέκτες, οι οποίοι έχουν μόλις εκδιωχθεί από την παραγκούπολη όπου έμε

shantytown that morning by Afrikaners. They’ve been walking all day, carrying

ναν, από τους λευκούς Αφρικάνερ. Όλη μέρα περπατούν, φορτωμένοι τα

all their possessions on their back. She may be alcoholic, he’s prone to anger:

υπάρχοντά τους. Εκείνη πιθανόν να είναι αλκοολική, εκείνος δεν μπορεί να

earlier that day, he beat her for something she didn’t do. Over the next 12 hours,

ελέγξει το θυμό του: εκείνο το πρωί την ξυλοκόπησε για κάτι που δεν έκανε.

their relationship will be tested, as each one remembers earlier events, both

Το επόμενο δωδεκάωρο, η σχέση τους κλυδωνίζεται, καθώς ο καθένας τους

happy and tragic, and because Lena, over Boesman’s objections, takes into

θυμάται περασμένα γεγονότα, ευχάριστα και δυσάρεστα, κι επειδή η Λένα,

their camp an elderly Kaffir tribesman, a Black. Boesman is cruel to the old

παρά τις αντιρρήσεις του Μπόσμαν, επιμένει να φιλοξενήσουν στο παράπηγμά

man, Lena is kind and, as rain heads towards them, a confrontation seems

τους έναν Καφίρ, δηλαδή με μαύρο δέρμα, πιο σκούρο από το δικό τους. 0

inevitable...

Μπόσμαν τού φέρεται με σκληρότητα, η Λένα με καλοσύνη και, καθώς η βρο
χή πλησιάζει, η αντιπαράθεση μοιάζει αναπόφευκτη...
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SPECIAL SCREENINGS
ΤΑΪΒΑΝ / Taiwan 2001

Millennium Mambo

Χου Χοιάο X o iiv
Τα τελευταία δέκα χρόνια, έχει καθιερωθεί ως ένας από τους
σημαντικότερους εκπροσώπους του νέου κύματος
σκηνοθετών της Ταϊβάν Γεννημένος οτην Κίνα, πήγε στο
Ταϊβάν το 1948 Οι ταινίες του έχουν κερδίσει πολλά βραβεία
σε διεθνή φεστιβάλ, ματεξυ των οποίων το Χρυσό Λιοντάρι
στη Βενετία (A City ot Sadness. 1989) και το βραβείο της
κριτικής επιτροπής στις Κόννες (The Puppetmaster, 1993)
Εκτός από σκηνοθέτης, είναι και σημαντικός παραγωγός

Hou Hsiao Hsien
In the last ten years, he has established himself as a leading
figure ot Taiwan's new wave ol filmmakers Bom in China, he
moved to Taiwan in 1948 His films have won numerous
awards at festivals all over the world, including the Golden
Lion at Venice (A City o l Sadness. 1989) and the Jury Pnze in
Cannes (The Puppetmaster. 1993) Besides directing, he is
also active as a producer

Σκηνοθεσία / Direction: Hou Hsiao-Hsien Σενάριο / Screenplay: Chu Tien-wen Φωτογραφίο
tography: Mark Lee Ping-bing. Μοντάζ / Editing: Liao Chmg-sung Ηχος / Sound: Tu Du.

Cm*vnd

· r

chi Σκηνικά / Sets: Hwamg Wem-ying Μουσική / Music: Lim Giong. Yoshih.ro H,· no Η θοπ ο. n
Shu Qi, Jack Kao, Tuan Chun-Hao, Chen Yi-Hsuan. Takeuchi Jun, Niu Chen-Er Παραγωγοί

Ct

Producet

Hou Hsiao-Hsien, Eric Heumann. Παραγωγή / Production: 3H Productions, 2F. No 5, Lane 23 Wa<

j

Street, Wen-Shang Dist., 116, Taipei, Taiwan & Paradis Films & Orly Films Sinomovie com Π α γκόσ μια F<

ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ / SELECTIVE FILMOGRAPHY

μετάλλευσ η / W orld Sales: Fortissimo Film Sales, Cruquiusweg 40, Amsterdam 1

(Τίτλοι στα αγγλικά / English titles)
1980 Cute Girls
1982 Green. Green Grass of Home
1983 The Boys from Fengkuel

Διανομή / Distribution lor Greece: Προοπτική / Prooptiki 35mm Εγχρωμο / Colour 119'

Netherlands, τηλ. / tel.: +3 1 20 627 3215, fax: +31 20 626 1155, e-mail info@fortissimo m Ελλη νική

1985 A Time to Live. A Time to Die
1988 Dust in the Wind
1987 Daughter of the Nile
1989 A City of Sadness
1993 The Puppetmaster
1995 Good Men. Good Women
1996 Goodbye South. Goodbye
1998 Flowers ot Shanghai
2001 Millennium Mambo

M IL LE N N IU M M A M B O

M ILLEN N IU M M A M B O

Η Β ικι. μ ια ν ε α γυ να ίκ α , δ ιχ ά ζ ε τ α ι α ν α μ ε σ α σ το ν Χ α ο -χ ά ο και σ τον Τζα κ Τις

A young w o m a n . Vicky, is to m betw een tw o m en H ao -h ao and Jack At mght

ν ύ χ τες , ε ρ γ ά ζ ε τ α ι ω ς υ π ευ θ υ ν η δημοσ ίω ν σ χ έσ εω ν ε ν ό ς νυ χ τερ ιν ο ύ κέντρ ο υ

she w orks as the PR person for a nightclub in order to support both ot them

γ ια να μ π ο ρ ε ί να τ ο υ ς ζ η σ ε ι κ α ι τ ο υ ς δ υ ο Ο Χ α ο -χ α ο τη ν π α ρ α κ ο λ ο υ θ ε ί

H ao -h ao w atc h es over her all the tim e, no m atter d s h e i s o n o r o f t t h e i o b H e

σ υ ν εχ εία , σ τη δ ο υ λ ε ιά κα ι σ το σ π ίτι, ε λ έ γ χ ο ν τ α ς το υ ς λ ο γα ρ ια σ μ ο ύ ς της. τα

ch e c k s h er ch arge acco u n ts, telep hone bails, cefl phone m essag es, and even

μ η ν ύ μ α τα σ το κ ιν η τά τ η ς , α κ ά μ α κ α ι τη μ υ ρ ω δ ιά ίο υ σ ώ μ α τ ο ς τ η ς . σ ε μια

her body odor, in an attem pt to trace her activities Vicky cann ot stand him any

π ροσ π άθεια να α ν ιχ ν ε υ σ ε ι τις κ ιν ή σ ε ις τη ς Η Βικι δ εν α ν τ έ χ ε ι πια και φ ε ύ γ ε ι

longer and runs aw a y H a o -h a o finds her and begs her to c o m e hom e Vicky

απο το σ π ίτι 0 Χ α ο -χ α ο τη β ρ ίσ κ ε ι κ α ι την π α ρ α κ α λ α ε ι να γ υ ρ ίσ ε ι Ε κ ε ίν η

sets herself a deadline to break up w ith H ao -h ao as soon as she has spent a t

β ά ζ ε ι π ρ ό γ ρ α μ μ α ν α το ν χ ω ρ ίσ ε ι μ ό λ ις ξ ο δ ε ψ ε ι τα λ ε φ τ ά π ου ε χ ε ι σ το ν

the m o n e y in her b a n k a c c o u n t M e a n w h ile , J a c k h a s b e e n m a k in g vario u s

τραπ εζικό τη ς λογα ρ ιασ μό Σ το μ ε τα ξύ , ο Τζακ κ ά ν ε ι δ ιά φ ο ρ ες ε π ε ν δ ύ σ ε ις Η

b u s in e s s in v e s tm e n ts But his p en c h an t tor ot helping an yo n e an d everyo n e

μανία του, ό μω ς, να β ο η θ ά ε ι όποιον ε χ ε ι α νάγκη , δ ε θ α το υ β γ ε ι σ ε καλό

w h o is m need is bound to get him into tro u t*·
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ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ
ΗΠΑ - ΓΑΛΛΙΑ / USA - France 2001
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Mulholland Drive

Ντέιβιντ Λιντς
Γεννημένος το 1946, στην Πολιτεία της Μοντάνα, είναι ένας
παγκοσμίως γνωστός σκηνοθέτης, σεναριογράφος και
παραγωγός, κατά καιρούς δε εργάζεται και ως ηθοποιός.

David Lynch
Born in 1946, in Missoula, Montana, he is an internationally
known director, screenwriter and producer. He is also an
occasional actor.

ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ /
SELECTED FILMOGRAPHY
1976 Eraserhead
1980 The Elephant Man / Ο άνθρωπος ελέφαντας
1984 Dune
1986 Blue Velvet / Μπλε βελούδο
1990 Wild at Heart / Ατίθαση καρδιά
1991 Twin Peaks: Fire Walk with Me / Ο ύποπτος κόσμος
του Τουίν Πικς
1995 Lumière and Company
1996 Lost Highway / Η χαμένη λεωφόρος
1999 The Straight Story
2001 Mulholland Drive

Σκηνοθεσία / Direction: David Lynch. Σενάριο / Screenplay: David Lynch. Φωτογραφία / Cinema
tography: Peter Deming. Μοντάζ / Editing: Mary Sweeney. Σκηνικά / Sets: Jack Fisk. Μουσική / Music:
Angelo Badalamenti. Ηθοποιοί / Cast: Naomi Watts, Laura Elena Harring, Justin Theroux, Ribert Forster,
Dan Hedaya, Ann Miller. Παραγωγοί / Producers: Mary Sweeney, Alain Sarde, Neal Edelstein, Micahel
Polaire, Tony Krantz. Παραγωγή / Production: Babbo Inc., 7029 Senalda Road, Hollywood CA 90068, USA,
τηλ. / tel.: +1 323 874 2919, fax: +1 323 874 7542. Παγκόσμια Εκμετάλλευση / World Sales: Studio
Canal, Espace Lumière, 5/13 Boulevard de la République, Paris 92100, France, τηλ. / tel.: + 3 3 1 7175
9999, fax: + 3 3 1 7175 8973. Ελληνική Διανομή / Distribution for Greece: Προοπτική / Prooptiki. 35mm
Εγχρωμο / Colour 146'

MULHOLLAND DRIVE

MULHOLLAND DRIVE

Μια γυναίκα, γνωστή μόνον ως Ρίτα, τρακάρει με το αυτοκίνητό της στο

A woman, known only as Rita, is involved in a car crash on Mulholland Drive, in

Mulholland Drive του Χόλιγουντ. Στη σύγκρουση σκοτώνονται δύο άντρες, μάλ

Hollywood, with two men, who are apparently evil. In the crash, the two men

λον κακοποιοί. Η Ρίτα επιζεί, αλλά ανακαλύπτει ότι δεν θυμάται τίποτα1ούτε τ ’

die, but Rita escapes. She remembers nothing afterwards, not even her name.

όνομά της. Φτάνει με δυσκολία σ’ ένα συγκρότημα διαμερισμάτων και κρύ

She stumbles towards an apartment complex and hides in the bushes outside.

βεται σε κάτι θάμνους στον κήπο. Στο μεταξύ, δυο άντρες, ο Χερμπ και ο

Meanwhile, at a restaurant, two men, Herb and Dan, sit talking. Dan reveals that

Νταν, κάθονται σ’ ένα εστιατόριο και κουβεντιάζουν. Ο Νταν εξομολογείται ότι

he had a nightmare about the particular restaurant they’re in. When the

είδε έναν εφιάλτη που εκτυλισσόταν σ’ αυτό το συγκεκριμένο εστιατόριο. Ό

nightmare begins to come true, the two men leave at once. Later, an aspiring

ταν ο εφιάλτης αρχίζει να γίνεται πραγματικότητα, οι δύο άντρες φεύγουν

actress named Betty arrives in Los Angeles and goes to the apartment complex

αμέσως. Αργότερα, μια φέρελπις ηθοποιός, η Μπέτι, φτάνει στο Λος Αντζε

where her aunt lives. She finds Rita hiding outside and, when Betty eventually

λες και πηγαίνει στο διαμέρισμα της θείας της. Εκεί, βρίσκει τη Ρίτα να κρύ

tells her about her amnesia, the two women try to find out who she is...

βεται, κι όταν η Ρίτα τής λέει ότι πάσχει από αμνησία, οι δυο γυναίκες θα
προσπαθήσουν ν’ ανακαλύψουν την ταυτότητά της...
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SPECIAL SCREENINGS
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ - ΓΑΛΛΙΑ / Portugal - France 2001

Porto de Minha Infância

Μ α ν ο ίλ ν τ ι Ολιβπρα
Γεννήθηκε στο Πόρτο της Πορτογαλίας, το 1908 Πήγε σε
σχολείο Ιησουιτών και έπειτα εργόστηκε στο εργοστόσιο
υφαντουργίας του πατέρα του. ενώ, παράλληλο, συμμετείχε
σε αυτοκινητικά ράλι Το 1931 προκάλεσε πολιτικό σκάνδαλο
με την πρώτη του ταινία, Douro, Faina Fluvial Στη δεκαετία
του 7 0 , η κριτική τον αναγνώρισε ως έναν από τους
σημαντικότερους ευρωπαίους σκηνοθέτες

M anoel de O liveira
Born in Opoito, in 1908. he attended a Jesuit school and then
went on to worti in his lather's textile factory, racing cars in
hts tree time He caused a political scandal in 1931 with his
first film. Douro, Faina Fluvia\ During the seventies, he was
acknowledged as one ol the most important European
filmmakers

Σκηνοθεσία / Direction: Manoel de Oliveira Σενάριο / Screenplay: Julia Buisel Φωτογραφία / Cinemato
graphy: Emmanuel Machuel Μοντάζ / Editing: Valene Loiseleux Ηχος / Sound: Philippe Morel Ηθοποιοί /
Cast: Augustma Bessa-Luis, Maria de Medeiros. Leonor Silveira. Leonor Baldaque, Jose Wallenstein.
Duarte de Almeida, Peter Rundel, Rogerio Samora, Antonio Fonseca. Ricardo Trepa. Jorge Trepa
Παραγωγός / Producer: Paolo Branco Πορογωγη / Production: Madragoa Filmes & Gemini Films Παγ

ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ /
SELECTED FILMOGRAPHY

κόσμια Εκμετάλλευση / World Sales: Gemini Films. 34 boulevard Sebastopol. Paris 75001. France, τηλ. /
tel.: + 3 3 1 4454 1717, fax: + 3 3 1 4454 9666, e-mail gemim@easynet fr 35mm Εγχρωμο / Colour 62'

1942 Aruki Bobo
1963 Acto da Pnmavera
1978 Amor de Perdx;Jo
1993 Vale Abraao
1994 A Cana
1995 0 Convento
1996 Party
Viagem ao Pnncipio do Mundu

1998 Inquietude
1999 A Carta
2001 Porto da Mmha InIJncia

TO ΠΟΡΤΟ
ΤΗΣ Π Α ΙΔ ΙΚ Η Σ Μ Ο Υ Η Λ ΙΚ ΙΑ Σ
Με την ελευθερία της έμπνευσης και την αυστηρότητα της γραφής που τον

OPORTO OF M Y CHILDHOOD
With the freedom of inspiration and the rigor of writing that are tvs trade marks.

χαρακτηρίζουν, ο Μανοελ ντε Ολιβειρα ξαναγυρίζει στη γενέτειρα του. το

Manoel de Oliveira returns to Oporto, the city of his twth R had already inspired

ΓΙορτο. Η πόλη αυτή υπήρξε πηγή έμπνευσης για την πρώτη του ταινία. Douro.

his first him. Douro. Faina Fluvial, m 1931. and the one that marked he return

Fama Fluvial, το 1931, και σημάδεψε επίσης την επιστροφή του δημιουργού πί

behind the camera m 1956. 0 Pmtor a a Cidade Now he has chosen to him the

σω απο την καμερα το 1956. με την ταινία Ο Pmtor e a Cidade Αυτή τη φορά,

city that doesn't exist anymore and which onty the eyes of memory can sM

ο Ολιβειρα κινηματογραφει την πόλη που δεν υπάρχει πια. και την οποία μονο

see Oporto is also the city that saw the birth of cinema m Portugal The final

τα μάτια της μνημης μπορούν πια να δουν Επίσης, το Πορτο είναι η πόλη

shot of the lighthouse coming on over the infinity of the sea and of the world is

οπού γεννήθηκε ο πορτογαλικός κινηματογράφος Το τελικό πλάνο του φάρου

the reply, m color, to the hrst shot of the first fibn by the young Obveira. seventy

ν' οναβει πάνω απο την απεραντοσύνη της θαλοσοος και του κοσμου. είναι η

years earker

απάντηση έγχρωμη πια. στο πρώτο πλάνο της πρώτης ταινίας του νεαρού
Ολιβειρα εβδομήντα χρονιά πριν
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ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ
ΙΑΠΩΝΙΑ / Japan 2001

__________________________________

Akai hashi noshitano nurui mizu

Σοχέι Ιμαμούρα
Γεννήθηκε στο Τόκιο, το 1926. Σπούδασε Δυτική Ιστορία
στο Πανεπιστήμιο Ουασέντα, όπου ασχολήθηκε επίσης με
το θέατρο. Το 1951 άρχισε να εργάζεται ως βοηθός
σκηνοθέτης, και το 1958 γύρισε την πρώτη του μεγάλου
μήκους ταινία. Ίδρυσε τη δική του εταιρεία παραγωγής, και
το 1975 δημιούργησε π) σημερινή Ιαπωνική Ακαδημία
Εικαστικών Τεχνών. Οι ταινίες του Η μπαλάντα του
Ναραγιάμα (1983) και Το χέλι (1996) κέρδισαν τον Χρυσό
Φοίνικα στο Φεστιβάλ Καννών.

Shohei Imamura
He was born In Tokyo, In 1926. He studied Western history
at Waseda University, where he also wrote and staged
plays. In 1951 he began working as an assistant director
and, in 1958, he shot his first feature film. He founded his
own production company and, In 1975, he created what is
known today as the Japanese Academy of Visual Arts. His
films The Ballad ol Narayama (1983) and The Eel (1996)
won the Palme d’Or at the Cannes Film Festival.
ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ /
SELECTED FILMOGRAPHY
(Τίτλοι στα γαλλικά / French titles)
1958 Désir volé
1963 La femme Insecte
1979 La vengeance est à moi
1983 La ballade de Narayama
1987 Zegen / Le seigneur des bordels
1989 Pluie noire
1996 L'anguille
1997 Kanzo Sensei
2001 De l'eau tiède sous un pont rouge

Σ κη νο θ εσ ία / D irec tion: Shohei Imamura. Σ ενά ρ ιο / S cre en p lay: Motofumi Tomikawa, Daisuke Tengan,

Shohei Imamura. Φ ω το γ ρ α φ ία / C in e m a to g ra p h y : Shigeru Komatsubara. Μ ο ν τ ά ζ / E d itin g : Hajime
Okayasu. Ή χ ο ς / Sound: Kenichi Benitani. Σ κ η ν ικ ά / Sets: Hisao Inagaki. Μ ο υ σ ική / M u sic : Shinichiro
Ikebe. Η θοπ οιοί / C ast: Koji Yakusho, Misa Shimizu, Mitsuko Baisho, Mansaku Fuwa, Kazuo Kitramura.
Παρα γω γός / P rodu cer: Hisa lino. Π α ρα γω γή / Produ ction: Nikkatsu Inc. & lammura Production & BAP

Inc. & Eisei Gekijo & Maru Limited. Π α γ κ ό σ μ ια Ε κ μ ε τ ά λ λ ε υ σ η / W o r ld S a le s : Flach Pyramide
International, 5 rue Richepanse, Paris 75008, France, τηλ. / tel.: + 3 3 1 4296 0220, fax: + 3 3 1 4020
0551, e-mail: elagesse@cybercable.fr Ελλη νική Δ ιανο μή / D istribution for G reece: Προοπτική / Prooptiki.
35mm Έ γχρ ω μο / Colour 1 1 9 ’

ΧΛΙΑΡΟ ΝΕΡΟ
ΚΑΤΩ ΑΠΟ Μ ΙΑ ΚΟΚΚΙΝΗ ΓΕΦΥΡΑ

W A R M WATER UNDER A RED BRIDGE

Η ιστορία του Γιοσούκε, ενός άνεργου σαραντάρη, τον οποίο μόλις έχει

The story of Yosuke, an unemployed man in his forties, whose wife has just left

εγκαταλείψει η γυναίκα του. Ακολουθώντας τις συμβουλές ενός γέρου άστε

him. On the advice of an old vagabond, he travels to a faraway village on the

γου, ταξιδεύει σ' ένα μακρινό χωριό, στη χερσόνησο Νότο. Εκεί, μέσα σ' ένα

Noto Peninsula. There, in a certain house, near a red bridge, close to a river, a

σπίτι, κοντά σε μια κόκκινη γέφυρα που διασχίζει ένα ποτάμι, υπάρχει ένα βά

vase apparently contains a golden Buddha stolen from a temple in Kyoto by this

ζο που περιέχει έναν χρυσό Βούδα, τον οποίο είχε κλέψει ο γέρος αυτός από

old vagabond... The man does not find the vase, but meets a woman, Saeko,

έναν ναό στο Κιότο... 0 Γιοσούκε δεν βρίσκει το βάζο, αλλά γνωρίζει μια γυ

who lives in the house. A kleptomaniac, this strange woman has the power to

ναίκα, τη Σαέκο, που ζει σ’ αυτό το σπίτι. Κλεπτομανής και παράξενη, η γυναί

make flowers bloom out of season and draw fish from the sea into the river, by

κα αυτή έχει τη δύναμη να κάνει τα λουλούδια ν’ ανθίζουν εκτός εποχής, και

the water she secrets when she experiences physical pleasure: the man who

τα ψάρια να μπαίνουν από τη θάλασσα στο ποτάμι, χάρη στα νερά που εκκρί

«bathes» in such water will rediscover his vitality...

νει όταν νιώθει ηδονή. Όποιος άντρας «λούεται» στα νερά αυτά, ξανανιώνει...
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SPECIAL SCREENINGS
ΓΕΡΜΑΝΙΑ/ Germany 1925-'26

Metropolis

Φ ριτς Λ ανγκ
Γεννήθηκε στη Βιέννη, το 1890 Μετά τον Α’ Παγκόσμιο
Πόλεμο πήγε στο Βερολίνο, όπου εργάστηκε αρχικό ως
σεναριογράφος και μετά ως σκηνοθέτης στην Ufa και στη
Nero-Film Το 1933, το καθεστώς των Νάζι απαγόρευσε
την ταινία του Das Testament des Dr Mabuse, και ο Λανγκ
έφυγε για το Παρίσι και στη συνέχεια μετανάστευσε στις
ηπα Το επόμενο 20 χρόνια σκηνοθέτησε πολλές
αμερικανικές ταινίες Πέθανε το 1976

Fritz Lang
He was bom in Vienna, in 1890 After the First World War he
moved to Berlin, where he worked as a writer and then as a
director at Ufa and then at Nero-Film In 1933, the Nazi regime
banned The Testament ot Dr Mabuse, and Lang left tor Pans
and then emigrated to the us Over the next 20 years, he
directed numerous American Films. He died in 1976

ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ ΟΗΛΜΟΓΡΑΦΙΑ / SELECTED FILMOGRAPHY
1919 Die Spinnen

Σκηνοθεσία / Direction: Fritz Lang Σενάριο / Screenplay: Thea Von Harbou. Fritz Lang, βασ στο μυθ τής /
based on the novel by Thea Von Harbou. Φωτογραφία / Cinematography: Karl Freund. Guner Rittau
Φωτογραφία Επεξεργασίας Schütftan / Schufftan-Process Cinematography: Helmar Lerski Οπτικά Ειδι
κά Εφέ / Visual Special Etlects: Guner Rittau. H O Schultze Ζωγραφιστό Ειδικά Εφε / Painted Visual
Effects. Erich Kettelhut. Τεχνικός Σύμβουλος / Technical Advisor: Ench Kettelhut Ειδικά Πλανα / Special
Shots: Konstantin Tschetwerikoff. Τεχνικές Διαδικασίες / Combined Technical Processes: Eugen
Schufftan. Ernst Kunstamann. Constructions-Models / Κατοσκευες-Μοντελο: Otto Hunte. Ench Kettelhut.

1921 Der mude Tod
1922 Dr Mabuse, der Spieler
1924 Die Nibelungen

Karl Vollbrecht Sculptures & Robot Design / Σχεδιασμός Γλυπτών & Ρομποτ: Walter Schultze-Mittenhof

1931 M
1933 Das Testament des Dr Mabuse
193« Fury
1944 Ministry ot Fear
1945 Scarlet Street
1952 Rancho Notorious
1953 The Big Heat
1954 Human Desire
195« Wh4e the City Sleeps
1960 Dm Tausend Auge des Dr Mabuse

Photography: Horst von Harbou. Μουσική / Music: Bernd Schultheis Ηθοποιοί / Cast: Bngitte Helm.

Κοστούμια / Costumes: Aenne Willkomm. Μακιγιάζ / Makeup: Otto Genath Φωτογραφίες ΠλοτΟ / Still
Alfred Abel, Gustav Frohlich, Rudolf Klein-Rogge, Fritz Rasp, Theodor Loos Παραγωγός / Producer: Ench
Pommer Παραγωγή / Production: Universum-Film AG (Ufa). Berlin 35mm Ασπρόμαυρο / B&W 147'

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΗ ΚΟΠΙΑ ME ΝΕΑ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ / RESTOREO VERSION WITH NEW MUSICAL SCORE

METROPOLIS

METROPOLIS

To Metropolis είναι αναμφισβήτητα η γνωστότερη ταινία του γερμανικού βωβού

Metropolis is undoubtedly the best-known of a« German sdent films. Conscious

κινηματογράφου Γνωρίζοντας τους πολλούς μυθους γύρω από αρνητικά φιλμ

ot the many myths surrounding negatives and lost scenes, as well as the

και χαμένες σκηνές, καθώς και τις διάφορες «ανακαινίσεις» που έχουν γίνει

vanous «restorations» that have appeared over the years, the German Bun-

κατα καιρούς, ιο Γερμανικό Ομοσπονδικο Αρχείο και το Μουσείο Κινηματο

desarchiv and the Munich Film Museum, together with the Fnednch Wilhelm

γράφου του Μονάχου, μαζί με το Fnednch Wilhelm Mumau Stiftung, αποφάσι

Murnau Stiftung. decided to collaborate on a version informed by authentic

σαν να συνεργαστούν στην παραγωγή μιας ανακαινισμένης κοπιας. χρησιμο

research, exhaustive use of film archives, and proper laboratory processes

ποιώντας εξαντλητικές μεθόδους έρευνας, αρχειακό υλικά και τις κατάλληλες

With most ot the credrt going to restorer Martin Koerber the result is the most

εργαστηριακές διαδικασίες Χάρη στο έργο, κυρίως, του ΜβΠιη Κοβηκτ. το

definitive version of Metropolis that is currently possible recognizing the loss of

αποτέλεσμα είναι η πιστότερη δυνατή βεροιόν της ταινίας Κι ενω ένα τέταρτο

perhaps a quarter of Lang's ongmal creation, yet recapturing the narrative flow

της αρχικής δημιουργίας του Λανγκ εχει χαθεί, η ανανεωμένη αυτή κόπια

and spectacular photographic quafety of those first prints

διατηρεί και την αφηγηματική ροη. αλλα και την εντυπωσιακή φωτογραφική
ποιότητα του πρωτοτύπου
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ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ
ΗΠΑ / USA 1970

Puzzle of α Downfall Child

Τζέρι Σάτσμπεργκ
Γεννήθηκε το 1927. Άρχισε να σκηνοθετεί ταινίες τη
δεκαετία του 7 0 , ενώ ήδη είχ ε καθιερω θεί ως
επαγγελματι'ας φωτογράφος. Δ ο υ λ ειές του έχουν
δημοσιευτεί σ ε πολλά περιοδικά, μεταξύ των οποίων στο
«Vogue» και στο «M cC all's».

Jerry Shatzberg
He w as born in 1927. Before going on to direct film s in the
197 0s, he has already established a career as a professional
photographer. His work appeared in many magazines,
including «Vogue» and «M cC all's».

Σκηνοθεσία / Direction: Jerry Schatzberg. Σενάριο / Screenplay: Adrian Joyce, βασ. αε μια ιστορία τω ν/
based on a story by Jerry Schatzberg & Adrian Joyce. Φωτογραφία / Cinematography: Adam Holender.
Μοντάζ / Editing: Evan Lottman. Καλλιτεχνική Διεύθυνση / Art Direction: Richard Bianchi. Σκηνικά /

ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ /
SELECTED FILMOGRAPHY

Sets: Hubert J. Oats. Κοστούμια / Costumes: Terry Leong. Μουσική / Music: Michael Small. Ηθοποιοί /

1970 Puzzle of a Downfall Child

Cast: Faye Dunaway, Barry Primus, Viveca Lindfors, Barry Morse, Roy Scheider, Ruth Jackson, John

1971 Panic In Needle Park

Hefferman, Sydney Walker. Παραγωγός / Producer: John Foreman. Παραγωγή / Production: Newman-

1973 Scarecrow
1977 Sweet Revenge

Foreman. 35mm ‘Εγχρωμο / Colour 104'

1979 The Seduction of Jo e Tynan
1980 Honeysuckle Rose
1984 No Small Affair
Misunderstood
1988 Clinton and Nadine
1989 Reunion
1995 Lumière et compagnie
2000 The Day the Ponies Came Back

Η ΚΡΥΦΗ ΖΩΗ ΕΝΟΣ ΜΑΝΕΚΕΝ

PUZZLE OF A DOWNFALL CHILD

Η Λου Αντρέας Σαντ υπήρξε διάσημο μοντέλο. Ο φίλος της, Ερον Ράινχαρτ,

Lou Andreas Sand was once a famous model. Her friend, Aaron Reinhardt,

θ έλει να κάνει μια ταινία με θέμα τη ζωή της. Στο σπίτι της κοντά στη

wants to make a film about her. At her house by the sea, she tells him her life

θάλασσα, εκείνη του διηγείται την ιστορία της: φλασμπάκ, αναπαραστάσεις,

story: flashbacks, recreations, and ghosts from her past glory and vacuous

φαντάσματα της χαμένης δόξας και μιας ζωής κενής από περιεχόμενο. Η Λου

existence. Lou talks about how she was raped at an early age, her relationship

αφηγείται το πώς έπεσε θύμα βιασμού σε νεαρή ηλικία, τις σχέσεις της με

with her agent, Pauline Galba, her marriage to Mark the publicist, her suicide

την ατζέντισά της, Πολίν Γκάλμπα, το γάμο της με τον Μαρκ, την απόπειρα

attempt in Paris, the end of her successful career as a model, and the

αυτοκτονίας της στο Παρίσι, το τέλος της επιτυχημένης της καριέρας ως

depression that ensued. Today, having sought refuge in this seaside villa, she

μοντέλου, την κατάθλιψη που ακολούθησε. Σήμερα, έχοντας καταφύγει σ’

tries to live a different life.

αυτή την παραθαλάσσια βίλα, προσπαθεί να ζήσει αλλιώς.
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Α Φ ΙΕΡ Ω Μ Α ΣΤΗ ΑΕΣΠΩ Δ ΙΑ Μ Α Ν ΤΙΔ Ο Υ / SPECIAL TRIBUTE TO DESPO D IA M A N TID O U

Αφιέρωμα
οτη Δέσπω Διαμαντίδου

Special Tribute to
Despo Diamantidou

Η Δέσπω Διαμαντίδου γεννήθηκε στον Πειραιά Η

Despo Diamantidou was born in Piraeus, of Russian

καταγωγή της ήταν από τη Ρωσία

Αφού τέλειωσε τη

descent After graduating from the National Theater's

Δραματική Σχολή του Εθνικού θ εά τρ ο υ , πρωτοεμ-

Drama S c h o o l. she first appeared in the chorus of

φανίστηκε στο Χορό της Μήδειας του Ευριπίδη το

Euripides' Medea in 1942 Her first important role was as

1942 Ο πρώτος της σημαντικός ρόλος είναι ως Λαίδης

Lady Caroline in James Barry's It's Not Our Star's Fault.

Καρολίνας στο έργο του Τζέιμς Μπάρι Δ ε φταίει το

under the direction of the great teacher and founder of the

αστέρι μας, κάτω από τη σκηνοθετική καθοδήγηση του

Theater. Karolos Koun. As a stage actress, she worked

δασκάλου και ιδρυτή του θεάτρου, Καρόλου Κουν. Στο

with m any th eatrical groups, such as those of

θέατρο συνεργάζεται με πολλούς θιάσους, όπως του

Moussouris. Andreadis. Manolidou-Aroni and Horn From

Μουσουρη, του Ανδρεάδη, της Μανωλίδου-Αρωνη και

1946 to 1950 she was a leading member of the National

του Χορν Από το 1946 εως το 1950 ήταν βασικά στέ

Theater In 1949 she was the coryphaea of the chorus in

λεχος του Εθνικού θεάτρου Το 1949 είναι η κορυφαία

A eschylus' O resteia, w hich was staged m ost

στην Ο ρ έοτεια του Αισχύλου που

successfully at the Herod of Atticus Odeon, directed by

παρουσιάζεται με μεγάλη επιτυχία στο Ηρώδειο. σε

Dimitris Rondiris Despo Diamantidou returned to the

του Χορού

σκηνοθεσία του Δημήτρη Ροντήρη. Στο Εθνικό επανέρ

National Theater in 1954, and remained there until 1963

χεται το 1954 και παραμένει μέχρι το 1963.

In 1947 she made her debut appearance on screen, in the

Το 1947, εμφανίζεται για πρώτη φορά στη μεγάλη οθόνη,

film The C hildren o f Athens, but the way to her

στην ταινία Τα παιδιά της Αθήνας, αλλά ο δρόμος για τη διεθνή κινηματογραφική

international film career was to open in the sixties In 1965, she appeared in the

της καριέρα θα ξεκινήσει στη δεκαετία του '60. Το 1965, εμφανίζεται στην ταινία

film No, Mister Johnson, produced by James Paris and directed by Grigoris

Όχι,., κύριε Τζόνοον, με παραγωγό τον Τζέιμς Πάρις και σκηνοθέτη τον

Grigoriou.

Γρηγόρη Γρηγορίου.

She traveled to the US in 1967 and stayed there until the end of the dictatorship,

Στις ηπα ταξιδεύει το 1967 και παραμένει μέχρι το τέλος της δικτατορίας, το

thus expressing her opposition to the Greek regime. Her stay abroad was

1974, εκφράζοντας την αντίθεσή της στο καθεστώς. Η διαμονή της στο έξω-

accompanied by new creative developments in her career With her close fnend

τερικό συνοδεύτηκε από νέα δημιουργική εξέλιξη στη σταδιοδρομία της. Με

Melina Mercouri, she appeared at the Mark Helinger Theater in New York. Jules

την αχώριστη φίλη της Μελίνα Μερκουρη εμφανίζεται στο θέατρο Μαρκ Χέλιν-

Dassin's Ilya Darling (a stage adaptation of the film Never on Sunday) This role

τζερ, στο Μπρόντγουει της Νέας Υόρκης, με το έργο Μια Ντύρλινγκ του Ζιλ

proved a landmark in her career, as did her role in Cabaret, when, replacing

Ντασέν (θεατρική διασκευή της ταινίας Ποτέ την Κυριακή). Ο ρόλος αυτός

Lotte Lenya, she appeared as Frau Fraeder It was at this time that she played

αποτέλεσε σταθμό στην καριέρα της Δέσπως Διαμαντίδου, όπως κι ο ρόλος

Woody Allen's mother in Love and Death She went on to appear in Black

της στο Καμπαρέ, όταν, αντικαθιστώντας τη Λότε Λένια, μεταμορφώνεται σε

Roses for the Bnde, directed by Hal Prince, Promise at Dawn, shot by Jules

φρόου Φρέντερ. Την ίδια περίοδο γίνεται η κινηματογραφική μητέρα του Γούν-

Dassin in Paris, and The Horsemen, by John Frankenheimer. which was filmed

τι Αλεν, στον Ειρηνοποιό. Στα Μαύρα τριαντάφυλλα για τη νύφη, η Δέσπω

in Spain. In 1991 she received the award for Best Supporting Actress for her

Διαμαντίδου, με σκηνοθέτη τον Χαλ Πρινς, ξεχωρίζει σ' έναν ακόμα ρόλο,

role in Thanassis Skroubelos' film, Johnny Keln, Madam

όπως επίσης και στο Υπόσχεση την αυγή, που γυρίζει ο Ντασέν στο Παρίσι,
και στους Καβαλάρηδες του Φρανκεχάιμερ. που γυρίζεται στην Ισπανία. Το
1991 παίρνει το βραβείο δεύτερου γυναικείου ρόλου για το ρόλο της στην
ταινία του θ Σκρουμπέλου Ο Τζωνυς Κελν, κυρία μου

ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ / SELECTED FILMOGRAPHY
1947 To παιίχο της Αθήνας / The Chtdren ol Athens
1954 θανοοακης ο Πολιτευόμενος / Thanassakis Runs tor Office
To κοριτ« της γειτονιάς / The Neighborhood Gal
1956 To κορίτσι με τα παραμυθία The Fairy Tale Get

1965 Αδίστακτοι / Ruthless
Ντάμα Σπαθί / Queen of Clubs
Ο Διχασμός / Discord
Η δε γυνή να οοφήται τον ανδρα.. / Woman should fear man
Οχι

199Θ Μονταλενα Madatena

κύριε Τ(ονοον, No. Mister Johnson

Ποτέ την Κυριακή / Never on Sunday

1969 Σύντομο διάλειμμά Bref Interlude

Η Χιονάτη και τα επτά γεροντοπαλλήκαρα / Snow White & me Seven Bachelors

1971 The Horsemen ι Οι καβαλορηδες

1991 Η Αλικη στο Νουτκο / ΑΜα n

meNavy

1992 Λουοτροκος The USe Shoeshne
Αγγελοι ταυ Πεζοδρομίου Stdewah Angels

1975 love and Death / Ο ειρηναποιος
1976 Υπόθεση Πολκ / The George P o* Case
1999 Αθνος ή ένοχος Innocent or Guty

1992 Τα κόκκινα φαναρα The Red Lights

19910 ΤζΜνυς Κελν, κυρ« μου Johnny Kati. Madam

1994 Γάμος αλο ελληνικά GreeK-style Marriage

1995 Ακροηαλ / Acropol

To κορίτσι της KupewK Sunday s Get
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ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Βραβιιιμινις ταινίις του Φιστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας 2 0 0 1

0 Gogos

A ' Β Ρ Α Β Ε ΙΟ Μ Υ Θ Ο Π Λ Α Σ ΙΑ Σ /

BEST F IC T IO N A W A R D

0 ΓΚΟΓΚΟΣ
Αργυρής: Τι είν' αυτά;
Βασιλική: Τραπεζομάντιλα...
Αργυρής: Πώς, ρε Βασιλική;
Βασιλική: 0 Γκόγκος! Β ερ εσ έ ο Γκόγκος!
Αργύρης: Να ξεμ π ερ δ έψ εις μόνη σου με τον Γκόγκο...

GOGOS
Argyris: What are these?
V assiliki: Tablecloths.
Argyris: And how is it that we got them ?
V assiliki: Gogos! Gogos sold them to us on credit!
Argyris: You can straighten things out with Gogos on your ow n...

Σκηνοθεσία-Σενάριο / Direction-Screenplay: Παναγιώτης Φαφούτης / Panayotis Fafoutis.
Φωτογραφία / Cinematography: Γιώργος Παπανδρικόπουλος / Yorgos Papandrikopoulos.

Παναγιώτης Φαφούτης
Βοηθός σκηνοθέτης σ ε κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές,

Αστέρια της πόλης, ενώ η μικρού
Η ζωή είναι βραχεία διακρίθηκε στο Φεστιβάλ Δράμας

σκηνοθέτησε την τηλεοπτική σειρά
μήκους ταινία του

του 1 999 και έλα βε βραβείο ποιότητας από το υ π π ο .

Μοντάζ / Editing: Πάνος Βουτσαράς / Panos Voutsaras. Ήχος / Sound: Γιώργος Βασιλείου /
Yorgos Vassiliou. Μουσική / Music:

Cast / Ηθοποιοί: Μαρία Σκουλά / Maria Skoula,

dna.

Γεράσιμος Γεννατάς / Gerassimos Genatas, Ακύλας Καραζήσης / Akylas Karazissis.
Παραγωγή / Production: Ideefixe Productions, Αδριανείου 25 / 25 Adrianiou Street, Αθήνα

Panayotis Fafoutis

115 25 / Athens 115 25, τηλ. / tel.: + 3 0 1 677 14,28, fax: + 3 0 1 6742 756. 35mm Έγ

I

An assistant director In film and television productions, he directed the tv
series

Stars of the City,

while his film

Life Is Short received

an honorary

χρωμο /Colour 13'

mention at the 1999 Drama Film Festival and a Quality Award from the
Ministry of Culture.

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ / FILMOGRAPHY
1999 Η ζωή είναι βραχεία / Life Is Short
2001 0 Γκ ό γ κο ς/G o g o s

See No Evil

Β ' Β Ρ Α Β Ε ΙΟ Μ Υ Θ Ο Π Λ Α Σ ΙΑ Σ /

S E C O N D BEST F IC T IO N A W A R D

li

SEE NO EVIL
Έν α ς παππούς κι η εγγονή του βγαίνουν έξω για την καθημερινή τους
βόλτα και παίζουν ένα παιχνίδι που επ ινοεί εκείνη.

I

SEE NO EVIL
A grandfather and his granddaughter go out for their daily walk, during
which they play a game she invents.

Αρης Μπαφαλούκας
Σπούδασε σκηνοθεσία στη Σχολή Σταυράκου και το Northern Media
School. Εχει σκηνοθετήσει μικρού μήκους ταινίες, τηλεοπτικές εκπο μπές,
διαφημιστικά σποτ και βιντεοκλίπ.

Aris Bafoloukas
He studied filmmaking at the Stavrakos Film School and at the Northern
Media School. His filmography includes short fiction film s, com m ercials,
m usic videos and TV show s.

Σκηνοθεσία-Σενάριο / Direction-Screenplay: Αρης Μπαφαλούκας / Aris Bafaloukas. Φω
τογραφία / Cinematography: Οδυσσέας Παυλόπουλος / Odysseas Pavlopoulos. Μοντάζ /
Editing: Μπονίτα Παπαστάθη / Bonita Papastathi. Ήχος / Sound: Στέφανος Ευθυμίου /
Stephanos Efthymiou. Μουσική / Music: Μέλπω Μπονάτου / Melpo Bonatou. Ηθοποιοί /

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ / FILMOGRAPHY
1995 To ποτάμι / The River
1999 Blackout
Σβούρα/W hirligig
2001 See No Evil

Cast: Κώστας Σφήκας / Costas Sfikas, Δήμητρα Λουμένη / Dimitra Doumeni. Πορογωγή /
Production:

Ε Ρ Τ A .E .-E T 1

/

E R T S .A .- E T 1 ,

Λεωφ. Μεσογείων 136 / 136 Messogion Ave.,

Αθήνα 113 27 / Athens 113 27, τηλ./tel.: + 3 0 1 778 0207, fax: + 3 0 1 775 4603, e-mail:
nfragoulis@ert.gr & Φαντασία Οπτικοακουστική Ε.Π.Ε. / Fantasia Audiovisual Ltd. 35mm
Εγχρωμο / Colour 18'

SPECIAL SCREENINGS
Aw ard-w inning Films of the 2 0 0 1 Dram a Short Film Festival

0 telefteos tabakos

ΒΡΑΒΕΙΟ Κ Α Λ Υ ΤΕ Ρ Η Σ Β Α Λ Κ Α Ν ΙΚ Η Σ Τ Α ΙΝ ΙΑ Σ /
BEST BALKAN FILM A W A R D

0 ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΤΑ Μ Π Α Κ Ο Σ
0 Χαρισης ο ταμπάκος είναι απρόσμενα απών από την καθιερωμένη
σαββατοβροδιάτικη σύναξη των φίλων του στο μαγέρικο Η απουσία του
βαραίνει την ατμόσφαιρα

THE LAST TANNER
Hartssis the tanner is unexpectedly absent from the regular Saturday night
gathenng of his friends at the eating-house His absence casts a pall over
the evening

Λ ιυ τίρ η ς Δανίκας
Ζει και εργάζεται στην Αθήνα ως σκηνοθέτης, σεναριογράφος και
παραγωγός Η πρώτη του μικρού μήκους ταινία. Αναωλικά της Ε6έν,
διακρίθηκε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό

Lefteris Danikas

Σκηνοθεσια-Σενάριο / Direction-Screenplay: Λεύτερης Δανικός / Lefteris Danikas Φωτογροφίο /

He lives and works in Athens as a filmmaker, screenwriter and producer.
His first him. fasf ol Eden, won distinctions both in Greece and abroad

Cinematography: Σπ. Παπατριανταψυλλου / S Papatnantafyllou Μοντάζ / Editing: θ Γουοιας / V.
Goussias Ηχος / Sound: N. Μπουγιουκος / N. Bouyoukos Μουσική / Music: Λ. Δανικός / L. Danikas

QIAMOTPAtPIA / FILMOGRAPHY

Ηθοποιοί / Cast: θ Γραμμένος / Th. Grammenos. Γ. Τζέρπος / Y. Tzerpos, θ Δρόσος / Th Drosos

1985 AvotoAikO me E66v / East ot Eden

Παραγωγή / Production: Λ. Δανίκας / L. Danikas & EKK / Greek Film Centre 35mm Εγχρωμο / Colour 25'

A ' Β Ρ Α Β Ε ΙΟ Σ Π Ο Υ Δ Α Ϊ Τ Ι Κ Η Ι Τ Α Ι Ν Ι Α ! /

Ti kitas?

BEST S T U D E N T F IL M A W A R D

Σκηνοθεσια-Σενάριο / Direction-Screenplay: Μελπομένη Τσαρουχά / Melpomem Tsarouha Φωτο

ΤΙ ΚΟ ΙΤΑΣ;
Κοίτα... όταν περνάς τον Γερμανό για μπάτσο. όταν αποφασίζεις να πιεις
ένα μπουκάλι βότκα με το θεό, όταν στέλνεις φίλακια και am μάνα της...
τότε δυο πράγματα μπορεί να συμβαίνουν: ή έχεις χάσει το πορτοφόλι
σου. ή τα χεις χάσει

γραφία / Cinematography: N Λουκοπουλος / N Loukopoulos Μοντάζ / Editing: N Γκουριωτη / D
Gounoti Ηχος / Sound: K. Κουτελιδάκης / C Koutelidakis Μουσική / Music: A Αραπης / A. Arapis
Ηθοποιοί / Cast: B Τοελεμέγκος / V. Tselemengos, X. Γεωργαντό / Ch Georganta, P Δεληκατερινη /
R. Delikaterini. Παραγωγή / Production: Μ. Τσαρουχά / M Tsarouha. Κατσιμπιρη 30 / 30 Katsibin

W H A T ARE YO U LO OKING AT?

Street, Χολαργός / Holargos 155 61, τηλ. / tel : 0974 715527 35mm Εγχρωμο / Colour 12’

Look when you mistake a folk singer for a cop. when you decide to dnnk a
bottle of vodka with God. and on top ot that you blow kisses to her mother
then there are two possibilities either you've lost your wallet or you're losing it

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ / FILMOGRAPHY
2001 Τι κοιτάς; / What Are You Looking At?

Μ έλπ ομίνη Τσαρουχά

M elpom eni Tsarouha

Εργάζεται από το 1995 ως σκριπτ σε διάφορες τηλεοπτικές και
κινηματογραφικές παραγωγές Το Τι κοιτάς, είναι η πτυχιακή ταινία της

She has been working as a continuity supervisor on various tv and Mm pnxkjctions smce 1995 What Are You
Looking At? is her diploma film

M tÊtm BBÊÊÊÊÊÊeKÊÊÊiÊiÊÊiÊBÊÊÊÊÊÊÊiÊÊÊÊÊÊÊBÊÊÊÊÊiÊÊiiÊmmiÊÊÊiÊiÊÊÊÊÊiÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ

Nona

ΒΡΑΒΕΙΟ Κ Α Λ Υ ΤΕ Ρ Ο Υ Ν Τ Ο Κ ΙΜ Α Ν Τ Ε Ρ / BEST D O C U M E N T A R Y A W A R D

NONA
Η ιωνία είναι ένα ταξίδι στον τόπο της παιδικής ηλικίας Σκοπός της είναι
να προσπαθήσει να διατηρήσει όλες εκείνες τις πολύτιμες στιγμές και να
τις προστατέψει απο τη φθορά του χρόνου

NONA
The him is a tnp to chMhood Its aim e to try to preserve all these precious
moment and to protect them from the ravages of time

Α γ γ ίλ α Μ υλω νακη
Γεννηθηκε στην Αθήνα το 1974 Από το 1994 φοιια στην Ακαδημία
Τηλεόρασης και Κινηματογράφου του Μονάχου

Angela M ylonoki
She was bom m Athens m 1974 Sue« 1994 she has been a student at
me Munch Academy tor Television and F4m

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ / FILMOGRAPHY
Without Sender
F e i*
Franky
The last Tme
2001 Nona

Σκηνοθεσια Σεναpw

Direction Screenplay Αγγέλα Μυλωνακη / Angela Mytonatu Φωτογραφία

Cinematography: Αλεκος Γιανναρος / Alekos Yannaros Αγγελο Μυλωνακη

Angela Mytonaki

Μοντάζ / Editing Αγγέλα Μυλωνακη / Angela Mytonatu Ηχος / Sound: Βαγγέλης Κορσιανος /
Vangeks Korsianos Μουσική

Music: Bulent Kuiukcuc

Bulent Kuiukcuc. The Ah Παραγωγή /

Production: Hochscfkie fur Fernsehen und F*n München. Frankenthaler Strasse 23 81539 München,
Germany, τηλ tel ♦ 49 89 6895 7333. tax + 4 9 89 6895 7339 35mm Αοπρομουρο BèW 30
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Οργαομικό Σινεμό / Orgasmic Cinema
Μια ανθολογία εκρηκτικών μικρού μήκους
ταινιών από το Δ ιεθνές Φεστιβάλ Ταινιών
Μικρού Μήκους Cinematexas

An anthology of explosive shorts
from the Cinematexas
International Short Film Festival, USA

Godard είχε πει κάποτε ότι «η τεχνική είναι ηθική πράξη». Οι
ταινίες και τα βίντεο που επιλέξαμε για το «Οργαομικό Σινεμά»,
επανεξετάζουν τη δήλωση αυτή μέσα από την προγραμματική
«ανηθικότητα» της κινηματογραφικής τους σύνταξης και λεξιλογίου.
Τα έργα αυτά τοποθετούν κυρτά κάτοπτρα ανάμεσα στην Ιστορία και τη
μνήμη, την πραγματικότητα και το όνειρο, το όνειρο και τα είδωλά του,
την ανθρώπινη σάρκα και τη μετενσάρκωσή της σε σελιλόιντ ή ψηφια
κό φιλμ. Κι αυτό το κάνουν με τρόπο ιερόσυλο, χωρίς να ζητούν συγ
γνώμη, με ευδαιμονία.
Με τον δικό της, ιδιόρρυθμο τρόπο, η καθεμιά διασχίζει και εξερευνά
το διαρκώς μεταλλασσόμενο, κρίσιμο τοπίο του αντι-κινηματογράφου.
Και τον αποκαλούμε αντι-κινηματογράφο, επειδή οι μικρού μήκους
ταινίες που δεν φοβούνται τον πειραματισμό, είναι σαν τα αντισώματα
που αναπτύσσει ένας οργανισμός για να πολεμήσει μια λανθάνουσα
ασθένεια. Οι ταινίες αυτές είναι το ανοσοποιητικό σύστημα του κινη
ματογράφου. Αντιστεκόμενες σε φθαρμένους τρόπους έκφρασης, σε
πολυκαιρισμένα είδη και στην άνευ περιεχομένου αναπαράσταση,
υπερασπίζονται σθεναρά την αντοχή και την αξιοπρέπεια της κινούμε
νης εικόνας.
Κι αν ο βρωμιούχος άργυρος ή τα μαγνητισμένα μόρια αποτελούν την
ερεθισμένη σάρκα του κινηματογράφου, τότε ποιο είναι το αίμα του;
Ποια είναι τα ερυθρά αιμοσφαίρια που πηγαίνουν το οξυγόνο στους
μυς στον εγκέφαλο και στα όργανα; Ποια είναι τα λευκά αιμοσφαίρια
που πολεμούν τις λοιμώξεις, προστατεύοντας το σώμα από τους εισ
βολείς, τη φθορά, αλλά κι απ’ τον ίδιο του τον εαυτό; Τι είναι αυτό που
κάνει τον κινηματογράφο να κοκκινίζει; Τι τον κάνει να ριγεί, να τρέμει
και να εκκρίνει τα πολύτιμα υγρά του;
Αυτά τα ερωτήματα θέτονται επίμονα στο Cinematexas από τότε που
πρωτοξεκίνησε, το 1995. Επιλέξαμε κάποιες από τις πιο τολμηρές και
διεγερτικές απαντήσεις στην πρόκληση αυτή για το κοινό τής Θεσσα
λονίκης, ως απόδειξη του γεγονότος ότι, παρά τις δυσοίωνες προβλέ
ψεις, ο κινηματογράφος δεν είναι απλώς ζωντανός, αλλά και ξαναγεννιέται ασταμάτητα και πεισματικά· κλοτσώντας και ουρλιάζοντας, αναπνέοντας και κραυγάζοντας, αντιστεκόμενος στους περιορισμούς, χο
ροπηδώντας εκατό χρόνια τώρα, κάνοντας το απίστευτο πιστευτό.
Τα τρία προγράμματα έχουν σχεδιαστεί σαν ταξίδια στην καρδιά τού
καινοτόμου και πρωτοπόρου κινηματογράφου. Κι όπως όλα τα ταξίδια
χωρίς συγκεκριμένο προορισμό, χωρίς χάρτες και αυτοκίνητα, έτσι κι
αυτό εξερευνά νέα εναλλακτικά μονοπάτια, κρυφούς τόπους γεμάτους
εύθραυστες, αλλά ζωτικές, εικόνες.
Είναι χαρά και προνόμιο για μας να κάνουμε αυτό το περιπετειώδες
ταξίδι παρέα με το ελληνικό κοινό στη θέση του συγκυβερνήτη. Νέο
αίμα. Νέα σάρκα. Νέοι εραστές.

odard once said that «technique is a moral act». The films and
videos we selected for «Orgasmic Cinema» re-examine this
statement through the programmatic «immorality» of their
cinematic syntax and vocabulary. They hold convex mirrors up between
history and memory, reality and dream, dream and its reflections, the
human flesh and its reincarnation on celluloid or digital bits. And they do
so sacrilegiously, unapologetically, blissfully.
Each one in its own idiosyncratic way, they traverse and explore the
ever-evolving, crucial landscape of anti-cinema. And we call it anti
cinema, for short films that don’t shy away from experimentation, are
like the anti-bodies developed by an organism in order to fight a lurking
disease. They are the immune system of cinema. By their resistance to
tired tropes, stale genres and vacuous representation, they arduously
defend the stamina and integrity of the moving image.
And if silver halide or magnetized particles are the itchy flesh of cinema,
what is its blood? What are the red cells, carrying oxygen to the
muscles, brain and viscera? What are the white cells, fighting off
infection, protecting the body from invasion, decay, and even from
itself? What makes cinema blush? What makes it shiver, shudder and
spill its precious bodily fluids?
These are the questions that we persistently ask at Cinematexas since
its inception in 1995. We picked some of the most daring and stimulat
ing responses to this challenge for the Thessaloniki audience, as a
testimony to the fact that, in spite of pessimistic predictions, cinema is not
just alive: it's constantly and stubbornly reborn; kicking and screaming,
breathing and shrieking, resisting confinement, bouncing all over those
hundred years in suspension of disbelief.
All three programs are planned like road trips into the heart of innovative
and groundbreaking cinema. And like all road trips with no fixed destin
ation, maps or rental cars, this one explores new alternative routes,
secret lands of fragile, yet visceral images. It is our pleasure and
privilege to take this adventurous road trip with Greek audiences as our
co-pilots. New blood. New flesh. New lovers.

Ο
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Έφοροι: Αθηνά Ραχήλ Τσαγγάρη, ιδρύτρια του Cinematexas,
και Spencer Parsons, Γενικός Προγραμματιστής
του Cinematexas.
Curated by Athina Rachel Tsangari, Cinematexas Founder,
and Spencer Parsons, Cinematexas Senior Programmer.

NIGHT VISION

ΜΕΤΑΜΕΣΟΝΥΧΤΙΕΣ ΟΠΤΑΣΙΕΣ I:
Σάρκα και αίμα

κίνησης προοιωνίζονται και ενσωματώνουν την ουσιαστική κινηματογραφική
ένταση ανάμεσα στον έρωτα και το θάνατο, ανάμεσα στην επιθυμία και τη
μετουσίωσή της Από το επιστημονικό κείμενο ως την πορνοταινια. από το

(74' συνολική διάρκεια)
Οπως η Ντόροθι στο Μύγο του Οζ, έτσι και οι γυναίκες σ' αυτό το πρόγραμμα

«underground-· ώς το Βιομηχανικό, ο χώρος αυτός ανάμεσα στη συντήρηση ενός

προσπαθούν να ξαναγυρίσουν στο Κάνσας. Στο τέλος του εξωφρενικού και

παρόντος που πεθαίνει μπροστά στην κάμερα, και στην ανάφλεξη του παρόντος

γεμάτου με απίθανες γνωριμίες ταξιδιού τους, συνειδητοποιούν ότι δεν είχαν

που πεθαίνει μπροστά στη μηχανή προβολής, είναι ο χώρος όπου κατοικεί και

Φύγει ποτέ από το Κάνσας Η χώρα του Οζ ήταν μονάχα ένα όνειρο ένα

που παραβιάζει η αχαλίνωτη αυτή ομάδα σινε-αναρχικων

κολλητικό, εθιστικό όνειρο που είχε εισχωρήσει στο αίμα τους κι είχε αφήσει
ανεξίτηλες δαχτυλιές στη σάρκα τους..

NIGHT VISION I:
Flesh and Blood (74min.

NIGHT VISION II:
Eros vs. Thanatos

total running time)

Like Dorothy in The Wizard of Oz. the women in this program are trying to find

(70' total running time)

Is it any coincidence that some of the first motion pictures were nudes’ Poised
between stark, scientific observation of human anatomy in motion and the

their way back to Kansas. In the end of their wild journey full of uncanny

straightforward voyeurism of looking at people with their clothes off. those

encounters, they realize that they had never left Kansas The land of Oz was only

earliest motion studies presage and embody the essential cinematic tension

a dream; an infectious, addictive dream that had entered their blood stream and

between eros and thanatos, between desire and its sublimation From the science

left indelible fingerprints on their flesh..

text to the porno film, from the underground to the industrial, that space between
preserving the dying present in front of the camera and inflaming the dying
present in front of the projector, is the space inhabited and transgressed by this
wild bunch of kino-anarchists.

Going Back Home / Επιστρεφοντας
30" 35mm on video, 2000, Καναδάς / Canada Σκηνοθεσία-Μοντάζ-Ήχος /
Direction-Editing-Sound Design: Louise Bourque.

The Bats / Οι νυχτερίδες

The Bowery / Στην οδό Μπόουερι

Jim Minccio Αφήγηση / Narration: Jim Trainor, Mananne McGinnms

8' 16mm, 1999, ΗΠΑ / USA. Σκηνοθέτης / Director: Jim Trainor Ηχος / Sound:

10', video, 1994, ΗΠΑ/USA. Σκηνοθεσίο / Direction: Sara Driver Μ οντάζ/ Editing:
Jay Rabinowitz Συνεργείο / Crew: Marlon Lawe, Nemo Librizzi, Billy Dock.

Removed / Αψαιρουμενη
7' 16mm, 1999, ΗΠΑ-Μεξικό / USA-Mexico Σκηνοθέτης-Σενοριογρόφος-

Ode / Ωδή

Παρογωγός-Μοντέρ-Οπερατέρ- Ηχος-Μουσική / Director-Writer-Producer-

45' Super-8 on video, 1999, ΗΠΑ/

Editor-Camera-Sound-Music: Naomi Uman.

USA Σκηνοθεσία-ΣενόριοΦωτογραφία / Direction-

Drowning / Ασφυξία

Screenplay-Cinematography:

3 ' 16mm, 2001, ΗΠΑ/ USA Σκηνοθέτης-Μοντέρ-Οπερατέρ- Ηχος / Director-

Kelly Reichardt Μοντάζ / Editing:

Editor-Camera-Sound: James Fotopoulos.

Philip Harrison Μουσική / Music:
Will Oldham Παραγωγός /

Steak Baby / To μωρό μπριζόλα

Producer: Susan Stover.

8' 16mm, 1997, ΗΠΑ/USA. Σκηνοθετης-Σενοριογροφος-Μοντερ- Η χο ς/
Director-Writer-Editor-Sound: Steve McIntyre Οπερατερ / Camera: John

Drink Me / Ρουψηξε με

Grether Ηθοποιοί / Cast: Steve McIntyre και οι κούκλες του / and his puppets

4' Super-8 on video, 2000, ΗΠΑ / USA Σκηνοθεσία-Σενόριο-Φωτογροφία /
Direction-Screenplay-Cinematography: Lisa Bamstone Ηθοποιός / Cast:

C a m a /T o κρεβάτι
(excerpt form -Oormimundo··)

Gabnella Bamstone

2' video, 1998, Μεξικό / Mexico Σκηνοθέτης -

Σεναριογρόφος-Μοντερ- Ηχος / Director-Writer-Editor-Sound: Ximena Cuevas

Bouncing in the Corner: 36DDD / Τεχνική ουτομοστιγώμοτος
3 ’ video, 2000,

ηπα

/ USA Σκηνοθέτις-Οπερατέρ-Μοντέρ / Director-Camera-

Editor: Dara Greenwaid

Devil in the Flesh / Ο διάβολος στο κορμί της
(excerpt from «Dormimundo») 5min video. 1998, Μεξικό Mexico ΣκηνοθέτηςΣεναριογροφος-Μοντερ-Οπερατερ- Ηχος / Director. Writer. Editor. Camera.

SHARONY! / ΣΑΡ0ΝΥ!

Sound: Ximena Cuevas

1 Γ . video. 2000. Μ Βρετανία/UK Σκηνοθετις-Σενοριογραφος-Ποραγωγος-

The Operation /
Η εγχείρηση

Οηεροτερ-Μοντερ / Director Screenwriter-Producer-Camera-Editor Jennet
Thomas Φωτισμός / Lighting: Paul Tarrago Μουοικη / Music: Dograck

1 3 'video 1995 ηπα USA

Ηθοποιοί ' Cast: Lydia Burchill. Daisy Burchd. Paul Motel Dograck

Σκηνοθέτης

Director

Jacob Pander
Σεναριογροφοι

ΜΕΤΑΜΕΣΟΝΥΧΤΙΕΣ ΟΠΤΑΣΙΕΣ II:
Ερως εναντίον θανάτου (70' συνολική διάρκεια)

I

Screenwriters Jacob

Pander Marne Lucas

Είναι, αραγε σύμπτωση ότι κάποιες απο τις πρώτες κινούμενες εικόνες ήταν

Οπερατερ

γυμνά, Ισορροπώντας αναμεοα στην απόλυτα επιστημονική παρατήρηση της
ανθρώπινης ανατομίας σε κίνηση και την απροκάλυπτη ηδονοβλεφια της

Doughton Μ οντερ

Editors: Jacob Pander Joe Webb Μ ουσική

θέασης ανθρώπων χωρίς τα ρούχα τους, εκείν ες οι πρώιμες μελετες της

Mehaei Gerard Ηθοποιοί / Cast: Gma Vetou Otto Wrek

Cam era: Steve
M usic
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Blow-Up / Μπλόου απ

Automatic Meat Probe / Αυτο-σωματο-κίνηση

30” 35mm, 2000, Αυστρία / Austria. Σκηνοθέτης-Οπερατέρ-Μοντέρ- Ηχος /

5 ' 1 6 m m , 2 0 0 1 , Η Π Α / USA.

Direclor-Camera-Edito-Sound: Siegfried A. Fruhauf.

Camera-Editor-Sound: Shawn Morrissey.

#11

www.desires.co.kr

2 1 '35mm, 1999, Ολλανδία/The Netherlands. Σκηνοθέτης-Οπερατέρ-Μοντέρ/

5' 16mm, 2001, Κορέα / Korea. Σκηνοθέτης-Οπερατέρ-Μοντέρ / Director-

Σκηνοθέτης-Οπεροτέρ-Μοντέρ-Ήχος / Director-

Director-Camera-Editor: Joost Rekveld. Ηχος / Sound: Edwin Van Der Heiden,

Camera-Editor: Kim Jong-Kook. Ηθοποιοί / Cast: Kim Sung-Jin, Han Myung-

Joost Rekveld.

Soon.

Billy’s Balloon / To μπαλόνι του
Μπίλυ
5' 16mm, 1999,

ΗΠ Α/U S A .

Σκηνοθέτης-

Σεναριογράφος- Ηχος / Director-WriterSound: Don Hertzfeld. Οπεροτέρ-Μοντέρ
/ Camera-Editor: Rebecca Moline.

Alone: Life Wastes Andy Hardy /
Η ζωή σ υντρ ίβ ει τον Αντυ
Χάρντυ
15' 16mm, 1999, Αυστρία / Austria.

ΜΕΤΑΜΕΣΟΝΥΧΤΙΕΣ ΟΠΤΑΣΙΕΣ III:
Τεστοστερόνη (74' συνολική διάρκεια)

Σκηνοθέτης-Οπερατέρ-Μοντέρ- Ηχος / Director-Camera-Editor-Sound: Martin
Arnold.

0 Ορσον Ουέλς είπε κάποτε ότι ο κινηματογράφος ήταν «το καλύτερο τρενάκι
που είχε ποτέ αγόρι». Τ’ αγόρια... Από την αρχή, ο κινηματογράφος έδωσε στ’

Outerspace/ Εσχατος τόπος

αγόρια ένα κουτί με παιχνίδια που το θεώρησαν όλο δικό τους... παιχνίδια για

10' 35mm cinemascope, 1999, Αυστρία / Austria. Σκηνοθέτης-Σεναριογράφος-

να τα συναρμολογήσουν... παιχνίδια για να τα σπάσουν... παιχνίδια για να προσ-

Ο περατέρ-Μ οντέρ- Ηχος / D irector-W riter-Cam era-Editor-S ound: Peter

ελκύσουν... παιχνίδια κυριαρχίας. Εδώ, βλέπουμε την εδαφική αυτή προσταγή

Tscherkassky.

να επιτρέπεται, να χλευάζεται, να χειραγωγείται, να αναποδογυρίζεται, να ανα

The Heart of the World
/ Η καρδιά του κόσμου

τινάζεται, να αποδομείται και να τιμωρείται. Οχι απαραίτητα μ’ αυτή τη σειρά
και, καμιά φορά, ταυτόχρονα.

7' 35mm, 2000, Καναδάς/

NIGHT VISION III:

Canada. Σκηνοθέτης-

Cojones (74' total running time)

Σεναριογράφος / Director-

Orson Welles once said that cinema was “the best model tiain set a boy ever

Screenwriter: Guy Maddin.

had." Boys. From the start, movies have provided a box of toys the boys

Ηθοποιοί / Cast: Leslie Bais,

considered all their own. Toys to build. Toys to break. Toys to attract. Toys to

Caellum Vatnsdal, Shaun

repel. Toys for domination. Here we find that territorial imperative indulged,

Balbar, Greg Klymkiw.

mocked, manipulated, upended, exploded, deconstructed and punished. Not
necessarily in that order, and sometimes all at once.

Pie Eating 101:101 Years of Pie / Εισαγωγή στην τουρτοφαγία
State of the Union /
Προεδρική
προσφώνηση
2'

video,

15'

video,

1 9 9 8 , ΗΠ Α/U S A .

Σκηνοθέτης-Σεναριογράφος-Οπερατέρ-Μοντέρ-

Ηχος / Director-Screenwriter-Camera-Editor-Sound: Ben Coonley. Ηθοποιοί/
Cast: Ben Coonley, Brantly Turner, Joshua Morsell.

2 0 0 1 , ΗΠΑ/U S A .

Σκηνοθέτης-ΟπερατέρΗχος / Director-CameraSound: Bryan Boyce.

Col. Kharnage: the Commie K iller/
Ο συνταγματάρχης της σφαγής
5'

video,

2 0 0 1 , Η Π Α / USA.

Σκηνοθέτης-Σεναριογρόφος-ΑηϊπίθΙΟΓ/ Director-

Writer-Animator: Paul Hanley. Οπερατέρ / Camera: Kieran Healy. Ηχος /
Sound: Chris Lubbers. Φωνή / Voice: Paul Hanley, Kieran Healy, Lee Sparks,

• Πληροφορίες για τις κόπιες από την Αθηνά Ραχήλ Τσαγγάρη,
haosfilm@yahoo.com.

Chris Lubbers, Rob Linton, Adam Russo.

• Πληροφορίες για ToCinematexas: go to www.cinematexas.org

Spit / φτύσε!

• For print sources, please contact Athina Rachel Tsangari, at

3'

video,

2001,

Καναδάς / Canada. Σκηνοθέτης-Οπερατέρ-Μοντέρ- Ηχος /

Director-Camera-Editor-Sound: Jeremy Drummond.
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haosfilm@yahoo.com.
• For information on Cinematexas, go to www.cinematexas.org

Ψ Η Φ ΙΑ Κ Ο Σ Κ ΙΝ Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Σ

ΔΗΜΟΣΙΩΣ
ΟΐαΤΟΡΙΑ
ΜΙΑ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΜΕΤΟΘΕΟ

Το Φεστιβάλ στην ψηφιακή εποχή

Τ

ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης εισβάλλει

από απόσταση στην εκδήλω ση, ενώ θα κληθούν να συμμετά

δυναμικά στην ψηφιακή εποχή. Κάνει τα δύο πρώτα βή

σχουν εκπρόσωποι της πανεπιστημιακής και φοιτητικής κοινότη

ματα: στο «Ολύμπιον» (πρώτη ψηφιακή αίθουσα στην

τας και της Θεσσαλονίκης. Ο λόγος για τον οποίο θα γίνει η ζω

Ελλάδα μέσα στο 2 0 0 2 ) και στο 4 2 ο Φεστιβάλ (διημε

ντανή σύνδεση, είναι ότι με το σύστημα προβολής Digital

ρίδα για το Digital Cinem a). Θ α προβληθούν ταινίες

Cinem a μπορεί να επιτευχθεί προβολή από απόσταση μέσω δο

που η παραγωγή και η επεξεργασία τους έγινε με ηλε

ρυφόρου. Η εγκατάσταση θα υλοποιηθεί με τη βοήθεια του πανε

κτρονικά μέσα, ενώ ειδικοί από την Ελλάδα και το εξωτερικό θ'

πιστημίου, της NETCONNECT S.A. και του OTE.

αναλύσουν όλες τις δυνατότητες αυτού του συστήματος παραγω

Digital κινηματογράφος ή e-cinema είναι το σύστημα που μεταφέ

γής· συστήματος, που δεν αποκλείεται ν' ανατρέψει όλα όσα

ρει κινηματογραφικές ταινίες και κάθε άλλου τύπου οπτικοακου-

γνωρίζουμε σήμερα για τη διαδικασία από την παραγωγή μιας

στικό πρόγραμμα μεγάλης ευκρίνειας, κάνοντας χρήση της ψη

ταινίας μέχρι την προβολή της στις αίθουσες.

φιακής τεχνολογίας· μιας τεχνολογίας, που μπορεί να αντικαθι

Το «Ολύμπιον» θα είναι η πρώτη αίθουσα Digital Cinem a στη

στά εντελώς το φιλμ ως υλικό αποτύπωσης εικόνων και ήχου. Η

Βαλκανική και στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Μ ε

εικόνα και ο ήχος ψηφιοποιούνται, συμπιέζονται και κωδικοποι-

σογείου, και η ενδέκατη στην Ευρώπη, χωρίς αυτό να σημαίνει

ούνται, κι ύστερα μεταφέρονται με ηλεκτρομαγνητικές μεθόδους,

ότι θα εγκαταλείψει το ρόλο του παραδοσιακού κινηματογράφου.

δορυφορικά ή καλωδιακά, στους κινηματογράφους, όπου αποθη

Θα συνεχίσει να προβάλλει ταινίες γυρισμένες σε φιλμ, έχοντας

κεύονται σε σκληρούς δίσκους, πάντα σε υψηλή ευκρίνεια. Μ '

παράλληλα τη δυνατότητα αξιοποίησης της νέας τεχνολογίας και

αυτόν τον τρόπο, το Digital Cinem a καλύπτει πλήρως όλα τα στά

προβολής ταινιών που, ενδεχομένως, δε θ' αποτυπωθούν ποτέ

δια παραγωγής και διανομής της κινηματογραφικής ταινίας, πα

σε σελιλόιντ.

ρέχοντας ασφάλεια και ευελιξία στη δημιουργία, ταχύτητα στην ε

Αίθουσες Digital Cinem a που ήδη λειτουργούν: η Kinepolis στις

πεξεργασία, και οικονομία στην παραγωγή και διανομή.

Βρυξέλλες, η Gaum ont A q u ab o u le vard στο Π αρίσι, οι Uci

Αν και τα πρώτα πειράματα γύρω από το σύστημα αυτό χρονολο

Kinowelt στο Βερολίνο και στο Ντίσελντορφ, η Cinedom Köln

γούνται το 1 9 3 0 , μόλις το 2 0 0 0 κατάφερε να δώσει τα επιθυμη

στην Κολονία, η Uci C iñese Diagonal στη Βαρκελώνη, η Cine-

τά αποτελέσματα. Στην κορυφαία βιομηχανία οπτικοακουστικού

polis Ciudad de la Imagen στη Μαδρίτη, η W a rn e r Village Star

θεάματος του Χόλιγουντ εγκρίθηκαν τεχνολογικά συστήματα που

C ity στο Μηέρμιγχαμ, οι O deon Leicester Square και W a rn e r

έχουν τις προδιαγραφές για την παραγωγή και τη μετάδοση εικό

V illag e W est End στο Λ ονδίνο, n Uci Film works στο Μάντσε-

νας και ήχου υψηλής ευκρίνειας. Μ εγάλες εταιρείες παραγωγής,

στερ. Διεθνώ ς, σήμερα, 5 0 αίθουσες διαθέτουν την υποδομή

όπως η Disney Studios, ενέκριναν και αποδέχθηκαν αυτό το φορ-

του Digital Cinem a, κι ο αριθμός τους αυξάνεται θεαματικά από

μά για την παραγωγή και τη διανομή ταινιών, καθώς και, το έτος

μέρα σε μέρα.

2 0 0 0 , τη μετατροπή του συστήματος προβολής τους σε Digital

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θ εσσα λονίκης, διακρίνοντας τη

Cinem a.

διεθνή τάση που θέλει ψηφιακό το σύστημα παραγωγής, διανο

- Παραγωγή: Μέχρι το 2 0 1 0 θα έχει μειωθεί η χρήση του φιλμ

μής και προβολής ταινιών (προβλέπεται ότι έως το 2 0 1 0 θα έχει

κατά 9 0 % , κι όλα τα στούντιο παραγωγής θα είναι σε θέση να

μειωθεί η χρήση του φιλμ κατά 9 0% , και το 80% των κινηματο

παράγουν ταινίες ή άλλου τύπου οπτικοακουστικό θέαμα με ψη

γραφικών αιθουσών θα έχουν εξοπλιστεί με την κατάλληλη τε

φιακή τεχνολογία υψηλής ευκρίνειας.

χνολογία), εκπόνησε το πρόγραμμα «Εκσυγχρονισμός Υπηρεσιών
Πολιτιστικού Θεσμού Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης»

- Προβολή: Μέχρι το 2 0 1 0 , το 80% των κινηματογραφικών αι
θουσών θα έχουν εξοπλιστεί με την αντίστοιχη τεχνολογία.

και το πρότεινε προς ένταξη στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό

- Μετάδοση: Αυτή θα γίνεται μέσω δορυφόρου ή καλωδιακά σε

Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας. Το έργο έχει αρχικό προϋπο

λιγότερο από 4 χρόνια. Ήδη στο Χόλιγουντ ηαρήχθησαν πάνω

λογισμό 160 εκατομμύρια δραχμές και αναμένεται να υλοποιηθεί

από 8 0 ταινίες με ψηφιακό τρόπο, ενώ ένας μεγάλος αριθμός

μέσα στο 2 0 0 2 .

ταινιών γυρισμένων σε φιλμ μεταγράφονται σε ψηφιακή ηλε

Οι δυνατότητες του Digital Cinem a θα αναλυθούν σε διημερίδα

κτρονική εικόνα. Σημαντική καινοτομία του Digital Cinem a είναι

που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του 42ου Φεστιβάλ Κινη

ότι μπορεί να προγραμματίσει προβολή σε μία ή περισσότερες

ματογράφου Θεσσαλονίκης.

αίθουσες από απόσταση, μέσω δορυφόρου, χωρίς η προβολή

Κατά τη διάρκεια του διημέρου, το Φεστιβάλ θα είναι σε ζωντανή

να χάσει την υψηλή ποιότητά της.

και αμφίδρομη οπτικοακουστική σύνδεση (teleconference) με το
Πανεπιστήμιο Πάτρας. Φοιτητές και καθηγητές θα συμμετάσχουν
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The Festival in the Digital Age

T

he Th e ssalo n iki Intern ational Film Festival enters the

reaso n for the live con nection is that, by virtue of the D ig ital

d ig ital a g e w ith two d e cisive steps: the «O lym p io n »

C in e m a screening m ethod, a film m ay be screened in vario u s

film theater, w h ich w ill be the first d ig ital theater in

locations at the sam e time via satellite. The system w ill be set up

G re e c e in the y e ar 2 0 0 2 , and a two-day conference

with the help of the University, NETCONNECT S A and OTE.

on Digital C in e m a , held within the context of the 4 2 n d

D ig ital or e-cinem a is the nam e of the system w h ich transm its

Film Festival. Films w ill be screened w hich have been

films and a n y other type of high resolution audiovisual program

produced an d processed e le c tro n ic a lly , w h ile sp e cialists from

through the use of digital technology. It is a technology that can

G re e c e and ab ro ad w ill a n a ly z e all the different possibilities of

totally re p la ce film a s a m aterial for the im printing of im ages

this method of produ ction; a method w h ich m ay w e ll ch a n g e

and sound. Im age and sound are d ig italized and cod ified , and

e veryth in g

a re then transm itted v ia electro m ag n etic m ethods, through

that

a p p lie s

to d a y

re g a rd in g

the

production

procedure of a film, all the w a y to its screening in film theaters.

satellite or ca b le to the film theaters, w here they a re stored on

The «O lym p io n » w ill be the first D igital C in e m a theater in the

hard discs in high resolution. In this w a y , Digital cinem a covers

B a lk a n s an d the g re a te r a re a of the South-Eastern M e d ite r

all stages of film production and distribution, providing safety

ra n e a n , an d the eleventh such theater in Europe. At the sam e

and versatility in the stage of production, speed in the stage of

tim e, it w ill m aintain its role a s a trad itio n al film theater, co n 

processing, and econom y in the stage of distribution.

tinuing to screen con ven tion ally m ade film s, w h ile at the sam e

Although the first experim ents with Digital C in em a date back to

time being a b le to take a d v a n ta g e of new technolog y an d to

1 9 3 0 , it w asn 't until the y e a r 2 0 0 0 that the desired results w ere

screen films that m ay never be imprinted on celluloid.

a c h ie v e d . The le a d in g a u d io v isu a l industry of H o lly w o o d

Digital C in em a theaters a lre a d y in operation include: Kinepolis

ap p ro v e d a series of tech n o lo g ical system s that ca n produ ce

in B russels, G au m on t A q u ab o u le vard in P aris, U ci Kino w elt in

and transmit high resolution im age and sound. Large production

B erlin an d D üsseldorf, C in e d o m Köln in C o lo g n e , U ci C in e se

com p anies, such a s Disney Studios, approved and adopted this

D ia g o n a l in B a rc e lo n a , C in e p o lis C iu d a d de la Im ogen in

format in the production and distribution of their films, chang ing

M a d rid , W a rn e r V illa g e S ta r C ity in B irm in g h am , O d e o n

their screening system over to digital in the year 2 0 0 0 .

Leicester Sq uare and W a rn e r V illag e W e st End in London, and

- Production: by the y e a r 2 0 1 0 , the use of film will be down by

U ci Film w o rks in M a n c h e ste r. A t p resent, 5 0 film theaters

9 0 % and all production studios w ill be ab le to produce films or

in te rn a tio n a lly a re e q u ip p e d w ith the in frastructure of D ig ital

a n y other type of a u d io visu a l m aterial using high resolution

C in em a , how ever their number keeps clim bing at a rap id p ace
every d a y .
A cknow ledg ing the international trend of d ig italizing production,

technology.
- S c r e e n in g : by the y e a r 2 0 1 0 , 8 0 % of film th eaters w ill be
equipped with digital technology.

distribu tio n a n d scre e n in g m ethods - it is e stim ated that, by

-T ra n sm issio n : this w ill take p lace via satellite or ca b le within

2 0 1 0 , use of co n ven tio n al film w ill h ave d e c re a se d by 9 0 % ,

the next four years. A lre a d y , in Hollyw ood, over 8 0 films have

w h ile 8 0 % of a ll film th eaters w ill be e q u ip p e d w ith d ig ita l

been produced d ig itally, w h ile a large number of films m ade

technology- the Thessaloniki Film Festival w orked out a program

on celluloid a re being transcribed An important innovation of

entitled «M o dernization of Services of the Cultural Institution of

D ig ita l C in e m a is that a scre e n in g c a n be held a t se ve ra l

the T h e ssa lo n iki Film Fe stiva l» an d h as p ro p o sed that it be

theaters co n currently, v ia satellite, w ithout com p rom ising its

included in the C entral M aced o nian Regional Business Program.

quality.

The project has an initial budget of 1 6 0 million d rachm as and is
expected to be completed by 2 0 0 2 .
The potential of D igital C in e m a w ill be a n a ly z e d in a two-day
c o n fe re n ce w h ic h w ill take p la c e in the con text of the 4 2 n d
Thessaloniki International Film Festival.
During the conference, the Festival w ill be in teleconference with
the University of Patras. Students an d professors w ill participate
from a fa r, w h ile re p resentatives of the a c a d e m ic an d student
community of Thessaloniki w ill also be invited to participate The
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ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
ΚΟΡΕΑ / Korea 2001

Τζία Ζανγκ-κε
Γεννήθηκε στο Φενγιάνγκ της επαρχίας Σάντσι, το 1970.
Σπούδασε ζωγραφική και, το 1991, εξέδωσε το πρώτο του
μυθιστόρημα. Το 1993, έγινε δεκτός στο Τμήμα Λογοτεχνίας
της Ακαδημίας Κινηματογράφου του Πεκίνου,
όπου σπούδασε θεωρία κινηματογράφου. Το 1995, ίδρυσε
την Πειραματική Κινηματογραφική Ομάδα Νεολαίας,
τον πρώτο ανεξάρτητο κινηματογραφικό φορέα της Κίνας.
Η πρώτη του μεγάλου μήκους ταινία X/ao Wu (Πορτοφολάς),
βραβεύτηκε σε διάφορα διεθνή φεστιβάλ.

Jia Zhang-ke
He was born in Fenyang, Shanxi Province, in 1970. He studied
painting and, in 1991, published his first novel. In 1993, he
was admitted to the Literature Department of the Beijing Film
Academy, where he studied film theory. In 1995, he founded
the Youth Experimental Film Group, the first independent film
organization in China. His first feature, Xiao Wu (Pickpocket),
on several awards at international festivals.

Σκηνοθεσία / Direction: Jia Zhang-ke. Φωτογραφία / Cinematography: Yu Lik-wai. Μοντάζ / Editing: Jia
Zhang-ke. Ηχος / Sound: Lin yl. Ποραγωγός / Producer: Seong Jai Tcha. Παραγωγή / Production: Sidus
Corporation. Παγκόσμιο Εκμετάλλευση / World Sales: Sidus Corporation, 88 Samsungdong, Kangnamgu,

Seoul, Korea, τηλ. / tel.: +82 2 6005 6000, fax: +82 2 6005 6007, e-mail: tcha@sidus.net DV Έγχρωμο /
Colour 32'

&ΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ / FILMOGRAPHY
1998 Xiao Wu
2000 Zhantai
2001 In Public

ΤΜΟΣΙΩΙ
Το Ντατούνγκ, μια μικρή πόλη κοντά σε ορυχεία στην ενδοχώρα της Μογγο
λίας, κινδυνεύει να εγκαταλειφθεί. Το πρώτο πράγμα που έφερε το κύμα τού
καπιταλισμού στην Κίνα, ήταν οι δημόσιοι χώροι διασκέδασης, όπως: σάουνες
και κέντρα με καραόκε, καθώς και δημόσιοι χώροι, όπως: στάσεις λεωφο
ρείων, δημόσια τηλέφωνα κ.λπ. Καθώς ο σκηνοθέτης παρατηρούσε την κατά
σταση στο Ντατούνγκ, αναρωτιόταν: «Τα ορυχεία έχουν σχεδόν στερέψει, ο
κόσμος θ’ αναγκαστεί να πάει σε άλλη πόλη· πού βρίσκουν λοιπόν χρήματα
για να διασκεδάζουν;» Για 45 μέρες, ο Τζία Ζανγκ-κε κινηματογράφησε την
καθημερινή ζωή των κατοίκων του Ντατούνγκ, καθώς εξακολουθούν να προ
σέρχονται σε χώρους κατανάλωσης και διασκέδασης. Ήταν βέβαιος ότι το ψη
φιακό φιλμ ήταν το ιδανικό μέσο για το εγχείρημα αυτό.
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IN PUBLIC
A small m iner’s town in inland Mongolia, Datung is in danger of being
abandoned. What the wave of capitalism first brought to China were places of
entertainment, such as saunas and karaoke clubs, and public places, such as
bus stops, phone booths, etc. As the director observed the situation In Datung,
he couldn’t help asking himself: «The mines are almost dry, the people are
about t o be forced to move to another town, so where are they getting the
money to have fun?» For 45 days, Jia Zhang-Ke filmed the daily life of the
people of Datung, as they continued to gather in public places of consumption
and entertainment. He was certain that digital film would be better for this
project than any other media.

DIGITAL CINEMA
ΚΟΡΕΑ / Korea 2001

Digitopia

Τζον Ακομφρα
Γεννιϊθηκε στο Λονδίνο, το 1957 Διεθνώς αναγνωρισμένος
σκηνοθέτης ψηφιακού κινηματογράφου Η ταινία του Riot
κέρδισε το Μέγα Βραβείο στο Φεστιβάλ του Τζεόντζου
Μέλος της κινηματογραφικής κολλεκτιβας Black Audio, που
ιδρύθηκε το 1982. με σκοπό το γύρισμα πειρματικων και
στρατευμένων ταινιών, έλαβε το βραβείο John Greason για
το πρώτο του ντοκιμαντέρ. Handsworth Songs

John Akom froh
He was bom in London, in 1957 An internationally acclaimed
digital film director, his film Riot won the Grand Prix at the
Jeonju International Film Festival A member ot the Black
Audio Film Collective, founded to in 1982 to produce
expenmental and -politically engaged- dims He received the
John Greason Award tor his documentary debut Handsworlh
Songs

Σκηνοθεσία / Direction: John Akomfrah. Σενάριο / Screenplay: John Akomtrah. Lisa Hatney Φωτογρα
φία / Cinem atography: Dewald Aukema. Μ οντάζ / Editing: Lisa Hatney. Μουσική / M usic: Dario
Marianelli. Ηθοποιοί / Cast: Truman Penfold, Brian Bovell. Stobhan Burke Παραγωγός / Producer: Seong
Jai Tcha Παραγωγή / Production: Sidus Corporation Παγκόσμια Εκμετάλλευση / World Sales: Sidus
Corporation, 88 Samsungdong. Kangnamgu, Seoul, Korea, τηλ. / tel : + 8 2 2 6005 6000. fax + 8 2 2 6005
6007. e-mail: tcha@sidus.net DV Εγχρωμο / Colour 30'

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ / SELECTED FILMOGRAPHY
1986 Handsworth Songs (ντοκιμαντέρ / documentary)
1993 Seven Songs tor Malcolm X
199S Last Angel ot History (τηλεταινία / TV film)
1997 Martin Luther King Days ot Hope (τηλεταινία / TV film)
1998 Speak Like a Child
1999 Riot
2001 Digitopia

D IG ITO PIA

D IG ITO PIA

Μια ταινία που εξερευνά το ουναισθηματικό υπόστρωμα του ψηφιακού. μια

A film in search of the emotional undercurrents of the digital, a film about a man

ταινία για εναν αντρα που ζει αναμεσα σ' εναν αναλογικό και ψηφιακό κοομο.

living between an analogue and digital worlds, a man who works m the former

εναν αντρα που εργάζεται στον πρώτο, αλλα αναζητά της ευχαρίστηση στο

but seeks his pleasures in the latter He is a man who is in search ot love in the

δεύτερο Πρόκειται για εναν αντρα που αναζητά τον έρωτα στο χώρο του ψη

digital domain, through the net and over the phone, but who wants his

φιακού, μέσα απο το διαδίκτυο και το τηλεψωνο. αλλα που θελει η σχέση του

relationship to be m the analogue world This space is his world ot Digrtopu

να υπάρχει στον αναλογικό κόσμο 0 χώρος αυτός είναι ο κόσμος του. ο κό
σμος της ΟκΜορω
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A Conversation With God

Τσάι Μ ινγκ-λιάνγκ
Γεννήθηκε στη Μαλαισία, το 1957. Το 1977, πήγε
στην Ταϊβάν, όπου σπούδασε στο θεατρικό Τμήμα
του Κινεζικού Πολιτιστικού Πανεπιστημίου.
Πέρα από το έργο του στον κινηματογράφο, έχ ει εργαστεί
επ ίσης ως σκηνοθέτης στο θέατρο και στην τηλεόραση.

Tsai Ming-liang
He w a s bom in M alaysia, in 1957. In 1977 he moved to
Taiwan, where he studied at the Chinese Cultural University.
He worked as a director in theater and television before
beginning his career in cinema.

Σκηνοθεσία / Direction: Tsai Ming-liang. Φωτογραφία / Cinematography:Tsai Ming-liang. Μοντάζ /
Editing: Lei cheng ching. Ηχος / Sound: Zhou cheng, Chao yuon fang. Παραγωγός / Producer: Seong Jai
Tcha. Παραγωγή / Production: Sidus Corporation. Παγκόσμια Εκμετάλλευση / World Sales: Sidus Cor

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ / FILMOGRAPHY
(Τίτλοι στο αγγλικά / English titles)
1992 Rebels of a Neon God

poration, 88 Samsungdong, Kangnamgu, Seoul, Korea, τηλ. / tel.: + 8 2 2 6005 6000, fax: + 8 2 2 6005
6007, e-mail: tcha@sidus.net DV Έγχρωμο / Colour 30'

1994 V iv e l’amour
1996 The River
1998

The Hole

2001 What Time Is It There?
A Conversation with God

ΣΥ Ν Ο Μ ΙΛ ΙΑ ME TO ΘΕΟ
Τη βρήκα ενδιαφέρουσα, με μια απίστευτη ακρίβεια στις παρατηρήσεις της.

A CONVERSATION W IT H GOD
I found her interesting and unbelievably accurate. But I still failed to figure out

Ακόμα, όμως, δεν μπορούσα να την καταλάβω. Καβάλησα το μηχανάκι μου,

my subject.

έχοντας μαζί και την ψηφιακή μου κάμερα. Ήμουν αποφασισμένος να ρωτήσω,

determined to ask, face to face, via my DV, whether God could please grant me

πρόσωπο με πρόσωπο, μέσω του θν μου, αν ο θεός θα μου επέτρεπε να την

permission to film her. While I was on my way, I was caught in a traffic jam.

κινηματογραφήσω. Στο δρόμο, έπεσε σε μποτιλιάρισμα. 0 κόσμος μαζευόταν

People gathered at a feast and banquet tables took over a large part of the road.

για μια γιορτή, και μεγάλο μέρος του δρόμου είχε κλείσει με τραπέζια για το

My camera did not capture any god..

φαγητό. Η κάμερά μου δεν κατέγραψε κανέναν θεό...
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I

jumped on my 50cc motorbike, equipped with my

DV. I

was

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

EXHIBITION
OF PHOTOGRAPHS
BY JERRY SCHATZBERG
From stills to Cinema

JERZY SKOUMOWSKI
PAINTING EXHIBITION
Paintings 2001

UFA FILMPOSTERS
Πρεμιέρες ταινιών
1918-1943
Film Premieres 1918-1943

ΕΚΘΕΣΗΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣΤΖΕΡΙΣΑΤΣΜΠΕΡΓΚ/ EXHIBITIONOf PHOTOGRAPHS BYJERRYSCHATZBERG

ΕΚΘΕΣΗ Φ Ω ΤΟ ΓΡΑΦ ΙΑΣ / EXHIBITIO N OF PHOTOGRAPHS

Τζέρι Σάτσμπεργκ / Jerry S chatzberg

Από τη φωτογραφία
στον κινηματογράφο
Jerry Schatzberg ξεκίνησε την καριέρα του ως βοηθός του φωτογράφου Bill Helburn. Στα μέσα
της δεκαετίας του '5 0 ίδρυσε το δικό του στούντιο και άρχισε να συνεργάζεται με περιοδικά
όπως τα «Vogue», «Esquire», «Cosm opolitan», «Life» και «Glam our». Σύντομα καθιερώδηκε ως
ένας οπό τους καλύτερους φωτογράφους μόδας, ενώ τα πορτρέτα διάσημων καλλιτεχνών -μεταξύ των
οποίων οι Catherine Deneuve, Clau dia C a rd in a le, Roman Polanski, Bob Dylan, Rolling Stones- έκαναν
το έργο του ευρέως γνωστό και το προσωπικό του ύφος αναγνωρίσιμο. Το 1 9 7 0 έκανε το ντεμπούτο
του στον κινηματογράφο με την ταινία Η κ ρ υ φ ή ζ ω ή ε ν ό ς μ α ν ε κ έ ν . Ιδωμένο συνολικά, το έργο του
S ch atzberg χαρακτηρίζεται από μια ερεδιστική συνέχεια ανάμεσα στη φωτογραφία και τον
κινηματογράφο. Έ τσ ι, ξαναβρίσκουμε τα «τοπία» του στο S c a r e c r o w και στο H o n e y s u c k le R ose, ενώ η ενότητα «Street Scenes»
παραπέμπει στις ταινίες Ο π α ν ικ ό ς σ τ ο Ν ιν τ λ Π α ρ κ και S tre e t
S m art. Εξ άλλου, τα φωτογραφικά του πορτρέτα φαίνεται πως
του δίδαξαν τον τρόπο να φέρνει στην επιφάνεια τον
πραγματικό εαυτό των ηδοποιών του, αυτόν που έκρυβαν από
τον υπόλοιπο κόσμο. Ο S ch atzberg αφιέρωνε χρόνο στα
μοντέλα του προκειμένου να ελαχιστοποιήσει το φόβο του
φακού και να κερδίσει την εσωτερική τους αλήδεια. Τόσο στις
ταινίες όσο και στις φωτογραφίες του, δίνει την εντύπωση ότι
τον ενδιαφέρει αυτό που υπάρχει πέρα και πίσω από το
κάδρο, μια ιστορία που υπερβαίνει τη στιγμή, αλλά είναι
παρούσα και διαθέσιμη στο βλέμμα του προσεκτικού θεατή.

F r o m s t ills t o C i n e m a

J

erry Schatzberg began his career as an assistant to
the photographer Bill Helburn. In the mid-fifties, he
founded his own studio and started to w o rk with

m ag azin es

such

as

«V ogu e»,

«E sq u ire» ,

«Cosm o

p o litan», «Life» and « G la m o u r» . He soon established
him self as a leading fashion photog rap her, w h ile his
portraits of fam ous artists -am o n g whom , C a therine
Deneuve, C lau d ia C a rd in a le , Roman Polanski, Bob Dy
lan and The Rolling Sto n es- m ade his oeuvre w id ely
known and his personal style recognizable. In 1 9 7 0 , he
m ade his d irecto rial debut with P u z z le o f a D o w n f a ll
C h ild .
Seen in its entirety, Schatzberg's work is marked by an
intriguing continuity betw een ph otog rap hy and film.
Thus, w e rediscover his «landscapes» in S c a re c ro w and
H o n e y s u c k le Rose, while his «Street Scenes» series come
alive in The P a n ic in N e e d le P a rk and S tre e t S m a rt. His
portrait photography, on the other hand, seems to have taught him how to bring to the surface the real self of his actors, the one they
hide from the rest of the world. Schatzberg spent time with his models in order to minimize their fear of the lens and to win their inner
truth. Both in his films and his photographs, he gives the impression that he is interested in what lies beyond and behind the frame, a
story that surpasses the moment, but which is present and available to the g aze of the attentive viewer.
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ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΓΕΡΖΙ ΣΚΟΛΙΜΟΦΣΚΙ / JERZY SKOLIMOWSKI PAINTING EXHIBITION

ΕΚΘΕΣΗ Ζ Ω Γ Ρ Α Φ ΙΚ Η Σ / P A IN T IN G EXH IB ITIO N

Γέρζι Σκολιμόφσκι / Jerzy Skolimowski

Paintings 2001

Σ

κ η ν ο θ έ τ η ς , π ο ιη τή ς , μ π ο ξέ ρ , ζ ω γ ρ ά φ ο ς . Μ ε α υ τή την
τελ ευ τα ία του ιδ ιό τη τα π α ρ ο υ σ ιά ζετα ι σ το 4 2 ο Φ ε σ τιβ ά λ Κι
ν η μ α τ ο γ ρ ά φ ο υ Θ ε σ σ α λ ο ν ίκ η ς ο Π ο λ ω ν ό ς J e rz y S k o li

m o w ski, έν α ς απ ό το υ ς κ ο ρ υ φ α ίο υ ς δ η μ ιο υ ρ γ ο ύ ς του σ ύ γχ ρ ο νο υ
κιν η μ α το γ ρ ά φ ο υ . Χ ρ η σ ιμ ο π ο ιώ ν τα ς το π ινέλο και τα χρ ώ μ α τα α ν 
τί γ ια την κ ά μ ε ρ α , δ ίν ει σ χ ή μ α και μορ φ ή σ το κ α λ λ ιτεχ ν ικ ό του
ό ρ α μ α , και ε κ φ ρ ά ζει την οπτική του γ ια τον κό σ μ ο.
Ο ι π ίν α κ ες το υ S k o lim o w s k i, α φ η ρ η μ έ ν ο ι, α λ λ ά π α ρ α σ τ α τικ ο ί
(δ ο υ λ ε ύ ε ι τη μ ο ρ φ ή κ α ι τ ο το π ίο με μ ο ν α δ ικ ό τ ρ ό π ο ), α π ο 
τελ ο ύ ν ένα ε ξ α ιρ ε τ ικ ό κ α λ λ ιτ εχ ν ικ ό επ ίτευ γμ α , όπ ου η εικ α σ τικ ή
τελ ε ιό τη τα τη ς σ ύ ν θ ε σ η ς σ υ νυ π ά ρ χ ει με την π α θ ια σ μ έν η α ν α ζ ή 
τησ η το υ ν ο ή μ α τ ο ς . Ο ι μ ε γ ά λ η ς κ λ ίμ α κ α ς π ίν α κ ές το υ α π ο κ α 
λύπ τουν ένα ό ρ α μ α που έχ ει τις ρ ίζ ε ς του σ το ν κ ό σ μ ο τω ν τα ι
ν ιώ ν , μ ια « κ ιν η μ α τ ο γ ρ α φ ικ ή » π ρ ο β ο λή σ την ψ υ χ ικ ή ο θ ό ν η του
εσ ω τε ρ ικ ο ύ το υ κ ό σ μ ο υ .
Ο S k o lim o w s k i έ χ ε ι κ ά ν ει α τ ο μ ικ έ ς ε κ θ έ σ ε ις σ τη ν Ευρώ π η και
ο τη Β ό ρ εια Α μ ε ρ ικ ή . Έ ρ γ α το υ β ρ ίσ κ ο ν τα ι σ το Ε θ ν ικ ό Μ ο υ σ ε ίο
τη ς Κ ρ α κ ο β ία ς , κ α θ ώ ς κα ι σ ε ιδ ιω τ ικ ές σ υ λ λ ο γ έ ς , όπ ω ς α υ τέ ς
τω ν Ja ck N ic h o ls o n και D e n n is H o p p e r.
Η έ κ θ ε σ η « P a in tin g s 2 0 0 1 » , που π ε ρ ιλ α μ β ά ν ε ι έ ρ γ α α π ό την

ilmmaker, poet, boxer, painter. It in this latter capacity that Jerzy

F

Skolimowski, one of the leading artists of contemporary cinem a,

will be appearing at the 42nd International Thessaloniki Film Festi

π ιο π ρ ό σ φ α τ η δ ο υ λ ε ιά τ ο υ , ξ ε κ ίν η σ ε τ ο τ α ξ ίδ ι τ η ς α π ό τη

va l. Using paint and brushes, rather than a cam era, he gives shape

Β εν ετία , όπ ου π α ρ ο υ σ ιά σ τη κε σ το π λα ίσ ιο το υ Φ ε σ τιβ ά λ .

and form to his artistic vision and expresses his world-view Skolimows-

Βραβεία: G r a n d P r ix , Δ ια γ ω ν ι σ μ ό ς Δ ι ε θ ν ο ύ ς Σ ύ γ χ ρ ο ν η ς

ki's paintings, abstract and yet so representational (his forms ond land

Τ έχ νη ς, Λ ο ς Α ν τ ζ ε λ ε ς , Η Π Α , 1 9 9 8 .

scapes are truly unique), constitute an extraordinary artistic ach ieve

Ατομικές εκθέσεις:

passionate quest for meaning. His large-scale paintings reveal a vision

ment, w here the visual perfection of the composition co-exists with a

1 9 9 6 Γ κ α λ ε ρ ί W e b e r , Τ ο ρ ίν ο , Ιτα λ ία

that is rooted in the world of cinem a, a «film» projection on the screen

1 9 9 8 Γκαλερί Z e ro O n e , Λ ο ς Α ντζελ ες, ΗΠΑ

of his inner world.

1 9 9 9 Γ κ α λ ε ρ ί P e k a o , Τ ο ρ ό ν το , Κ α ν α δ ά ς

Skolimowski has held solo exhibitions in Europe and North Am erica

2 0 0 0 T e a tr W ie lk i, Λ ο τ ζ , Π ο λ ω ν ία

H is w o rk is on sh o w at the N a tio n a l M useum in K ra k o w , w h ile

2 0 0 1 Γ κ α λ ε ρ ί N a p io r k o w s k a , Β α ρ σ ο β ία , Π ο λ ω ν ία

numerous of his paintings have been acquired by private art collectors,

2 0 0 1 Γ κ α λ ε ρ ί U Je zu ito v , Π ό ζ ν α ν , Π ο λ ω ν ία

such as Jack Nicholson and Dennis Hopper

2 0 0 1 M a n g g h a , Ια π ω νικό Π ο λ ιτ ισ τ ικ ό Κ έντρ ο ,

Skolimowski's Paintings 2001 exhibition, which includes tableaux from

Κ ρ α κ ο β ία , Π ο λ ω ν ία
2 0 0 1 B ie n n a le τη ς Β εν ετία ς , Β εν ετία , Ιτα λ ία

his most recent w ork, began its journey in Venice, where it w as held
during the Film Festival.

Aw ards: Grand Prix, International Modern Art Competition, tos Angeles,
USA, 1 998.

Solo Exhibitions:
1 9 9 6 W e b e r G a lle r y , Turin, Italy
1 9 9 8 Z e ro O n e G a lle ry , Los A n g e le s , USA
1 9 9 9 P e k a o G a lle r y , T o ro n to , C a n a d a
2 0 0 0 Teotr W ie lk i, L o d z, P o la n d
2 0 0 1 N a p io r k o w s k a G a lle r y , W a r s a w , P o la n d
2 0 0 1 U Je zu ito v G a lle r y , P o z n a n , P o la n d
2 0 0 1 M a n g g h a , J a p a n e s e C u ltu ra l C e n te r, K ra k o w , P o la n d
2 0 0 1 V e n ic e B ie n n a le , V e n ic e . Ita ly
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Η Α Φ ΙΣ Α Τ Η Ι UFA / UFA FILM POSTERS

Πρεμιέρες ταινιών 1918-1943
UFA (Universum Film A G .) ιδρύθηκε το 1 9 1 7 και καθιερώθηκε ως η

H

σημαντικότερη
Γερμανία.

εταιρεία

παραγωγής

κινηματογραφικών ταινιών στη

Προω θούσε τις πρεμιέρες των ταινιών της με μεγάλες

διαφημιστικές καμπανιές, βασισμένες κυρίως σε αφίσες, που κυκλοφορούσαν
ευρύτατα και για διάστημα πολλών εβδομάδω ν πριν από την προβολή των
ταινιών. Για ορισμένες ταινίες σχεδιάζονταν περισσότερες από μία αφίσες· κά
ποιες, αποκλειστικά για τις πρεμιέρες στις δύο γερμανόφωνες μητροπόλεις τού κι
νηματογράφου, το Βερολίνο και τη Βιέννη. Ο ι αφίσες της UFA δημιουργήθηκαν
από τους καλύτερους γραφίστες, αποτυπώνοντας τα καλλιτεχνικά ρεύματα της
εποχής, από τον εξπρεσιονισμό και το art déco μέχρι το νεορεαλισμό.
Το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που δημιουργήθηκε τα τελευταία χρόνια για το είδος τής
κινηματογραφικής αφίσας, οδήγησε την Εθνική Βιβλιοθήκη της Αυστρίας και τη
Γερμανική Ταινιοθήκη να ανατρέξουν στα πλούσια αρχεία τους και να ανασύρουν
περίπου 4 .0 0 0 αφίσες, που καλύπτουν την περίοδο 191 8-1943.
Η 80ή επέτειος από την ίδρυση της UFA, το 1 9 9 7 , πρόσφερε την κατάλληλη
αφορμή για την οργάνωση μιας έκθεσης αντιπροσωπευτικών δειγμάτων τής μεγά
λης αυτής συλλογής.

NEG RI
L lE D T K E

Film Premieres 1918-1943
FA (Universum Film A .G .) w as founded in 1 9 1 7 and becam e established

U

as the leading film production com pany in G erm an y. It promoted its film
premieres with large advertising cam paigns, using m ainly posters, which

circulated w id e ly , for several w eeks prior to the screening. For certain films,
more than one poster w as designed; in some cases, posters were designed ex
clusively for the premieres at the two German-speaking film capitals, Berlin and
Vienna. The UFA posters w ere made by top graphic artists, and are indicative of
the artistic movements of the time, from Expressionism and Art Déco to Neoreal
ism.
The interest which has developed in recent years regarding the film poster genre,
led Austria's National Library and the Germ an Cinémathèque to delve into their
extensive archives and select approxim ately 4 ,0 0 0 posters, covering the period
from 1918 to 1 9 4 3 .
Its 80th an n ive rsa ry , in 1 9 9 7 , g ave UFA the perfect opportunity to hold an
REGIE ERKI/T

L U B IT /tH

K U R F Ö R /T E K JD A M M
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exhibition featuring a selection of posters from this great collection.

Διεθνές Διαγωνιστικό
• Ελληνικό Διαγωνιστικό
• Αφιερώματα
• Παράλληλες Εκδηλώσεις
•

• International Competition
• Creek Competition
• Special Screenings
• Cultural Events

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΤΑΙΝΙΩΝ
Αβίωτες μνήμες, 75
Αδελφές, 92
Αδανόσιος Χριστόπουλος, ένας λησμονημένος
ποιητής, 54
Αιώνιος φοιτητής, 52
Ακροβάτες του κήπου, Οι, 33
Ακυβέρνητοι, Οι, 98
Αλέξανδρος και Αί'σέ, 76
Αμαξάκι, Το, 181
Αμαρυλλίς (Το κορίτσι της αγάπης), 182
Ανάσα, Η, 111
Αντίο Ανατολή, 174
Απέκει, Οι, 63
Απόγευμα ενός βασανιστή, Το, 132
Αστέρω, 181
Ασφυξία, 197
Αυτο-σωματο-κίνηση, 198
Αφαιρούμενη, 197
Va savoir, 49
Βαγόνι καπνιστών, 117
Βάλτος, Ο , 46
Βολιβία, 155
Γαλαξίας, 131
Γεια σου, Τερέσκα,, 90
Γερή μπάζα, 38
Γη και άνδρωποι, 77
Γκόγκος, Ο , 194
Γλυκά όνειρα, 134
Γράμμα στην Αμερική, 129
Γυναίκα με το πέπλο, Η, 1 19
Δασκάλα του πιάνου, Η, 93
Δεκαηενταύγουστος, 56
Δελφινάκια του Αμβρακικού, Τα, 183
Διάβολος στο κορμί της, Ο , 197
Δρομέας, Ο , 96
Δύο γυμνές λουόμενες, 168
Δύο λιοντάρια στον Ειρηνικό, 163
Δύσκολοι καιροί, 146
Έβδομος ήλιος του έρωτα, Ο , 61
Εγχείρηση, Η, 197
Είδωλο και ρόλος, 58
Είδωλο στον καδρέφτη, Το, 34
Εισαγωγή ατην τουρτοφαγία, 198
Εκεί που βρίσκεται η καρδιά, 167
Έκφραση του πόδου, Η, 157
Ελευδερία, 154
Ελπίδα και δόξα, 166
e-mail, 57
Ένας ερωδιός για τη Γερμανία, 178
Εννιά βασίλισσες, 149
Εξκάλιμπερ, 165
Εξορκιστής II: Ο αιρετικός, 165
Εξωπραγματικό, 175
Επαναστάτης του Αλκατράζ, Ο , 162
Επίδεση με άνδρακα, 42
Επιστρέφοντας, 197
Έσχατος τόπος, 198
Ζαρντόζ, 164
Ζωή συντρίβει τον Άντυ Χάρντυ, Η, 198
Ήλιος του δανάτου, Ο , 182
Ημερολόγια καταστρώματος: Γιώργος
Σεφέρης, 74
Ηφαίστειο της ζωής, Το, 152
Θα ο' έχω στα πούπουλα, 107
Θεατρίνα, Η, 122
Θηραϊκός όρδρος, 174
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Imago, 45
Ιστορίες διχασμού και... εγκυμοσύνης, 121
Κάδε μέρα και χειρότερα, 1 15
Καδυστερημένο προξενιό, 32
...Και το τρένο πάει στον ουρανό, 85
Καλοκαίρι που περνά, Το, 109
Καλοκαίρι της Άννας, Το, 83
Καλύτερός μου φίλος, Ο , 64
Κανταχάρ, 91
Καρδιά του κόσμου, Η, 198
Καρκαλού, 177
Κάτω από τ' άστρα, 35
Κι αύριο μέρα είναι, 78
Κινούμενος στόχος, 30
Κλάμα βγήκε από τον Παράδεισο, Το, 73
Κλέφτης ή Η πραγματικότητα, 72
Coatti 175
Κοιλιά της μέλισσας, Η, 59
Κόσμος-γερανός, 146
Κρεβάτι, Το, 197
Κρυφή ζωή ενός μανεκέν, Η, 192
Κύριοι με τα ριγέ, Οι, 50
Λαν Γιου, 123
Λέων ο Έσχατος, 163
L.I.E., 104
Λι Μάρβιν: Ένα προσωπικό πορτρέτο από τον
Τζον Μπούρμαν, 170
My Sweet Home, 47
Μακριά απ' την πατρίδα, 126
Mulholland Drive 188
Money Into Light: Ντοκιμαντέρ του BBC για
τον Τζον Μπούρμαν, 170
Μάρδα, 108
Με τη μαμά μαζί, 97
Με τον Νίκο Καββαδία, 176
Μέρες ανάμεσα, Οι, 1 10
Μέσα στην κρεβατοκάμαρα, 103
Metropolis, 191
Μια έφηβη, 40
Μια ζεστή φωλιά, 121
Μια μέρα τη νύχτα, 60
Millennium Mambo, 187
Miss Wonton, 100
Μοέμπιους, 145
Μόνο για σήμερα, 151
Μόνον της ζωής του ταξείδιον, Το, 69
Μπαλαμός, 176
Μπαλόνι του Μπίλι, Το, 198
Μπαρ, 37
Big Beat, 120
Μπλόου an, 198
Μπόσμαν και Λένα, 186
Μπραζιλέρο, 55
Μωρό μπριζόλα, Το, 197
Ναργκές, 11 8
Νατάσα, 136
Νέα πατρίδα, 95
Νεκρός βασιλιάς, 157
Νεοφερμένοι, Οι, 170
Νάνα, 195
Νταήδες, Ο ι, 99
Ντανίλο Τρέλες, 178
Νυχτερίδες, Οι, 197

Παραλιακό καφέ, Το, 113
Πέρα από τη Ρανγκούν, 168
Πες στη μορφίνη, ακόμα την ψάχνω, 80
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Η νυχτερίδα
Οι κλειστές πόρτες
Περιμένοντος τον Μεσαία
Στο δρόμο για το Νιλ
Just Friends
Γειά σου, ξένε
Νοέμβρης
Πολύς έρωτας
καμιά φορά
Κάτω οπό τ’ αστέρια
Ξέχοσέ με
Μηάψπάι
Βρομόπαιδο
Φυλάξου
απ' το σιγανό ποτάμι
Για γέλια!
Ένας αδελφός
Μόνο ο θ εό ς με βλέπει
Ποιος μαδάει το φεγγάρι;
Ο ανθρώπινος παράγοντας
Ερωτομπλεξίματα
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Καρδιά από πέτρα
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όμορφα καίγονται
Τα γαλάζια μάτια
της Γιόντα
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Λούντβιχ 1881
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'Ονειρο II
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των δολοφόνων
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Χαμένες νύχτες
Από την άκρη της πάλης
Τα ρόδινα ακρογιάλια
Χώμα και νερό
Peppermint
Εφήμερη πόλη
Κλειστοί δρόμοι
Ο χορός του νερού
Αν τα γουρούνια
είχαν φτερά
Καλιφόρνια
Υπάλληλοι
Παλούκαβιλ
Τέχνη
για δοσκάλους παιδιών
Η Πολίτις Ρουθ
Παρέα με άντρες
π
Ο ονειροκυνηγός
Τζορτζ Ουάοινγκτον
Η διαρκής αναχώρηση
της Petra G oing
Προπατορικό αμάρτημα
Οκαέρι
Δύο αλήτες

Αγιάζ Σαλόγιεφ
Άτεφ Χετάτα
Ντανιέλ Μπούρμαν
Σου Μπρουκς
Μαρκ-Ανρί Βάινμπεργκ
Πέτερ Βόντιτς
Λουκάς Καρβοβσκί
Λουκά Μηελβό
Αντουάν Ντεροζιέρ
Νοεμί Λβοβσκί
Καρίμ Ντριντί
Κλοντ Μουριερός
Ζακ Ντεσάντ
Λικά Μηελβό
Σιλβί Βερέντ
Μπρ. Πονταλιντές
Κριστίν Κοριέρ
Λοράν Καντέ
Ιλάν Ντιράν Κοέν
Τάκης Τουλιάτος
Νίκος Λυγγούρης
Χέλκε Μίσελβιτς
Τομ Τίκβερ
Ζόραν Σόλομουν
Φατίχ Ακίν
Ντίνο Ταιντσάτζε
Κρίστιαν Π έτσ ολντ
Αλέκο Τσαμηαντζέ

Ιράν

Ιρλανδία

Ισπανία
ΙσησνίοΉΠΑ
Ιταλία

Εταλία-Γαλλία
ΙταλίοΤαλλίαΑργενπνή
ΙταλίοίσησνίοΚορέα
Καζακστάν
Καναδός

ΚαναδάςΤαλλία
Κίνα

Κορέα
Σρ. Ντραγκόγιεθιτς
Φλόρα Γκόμες
Ό λε Κρίστιαν Μάντσεν
Ντ. & Φ. Ντουμπίνι
Αγγελική Αντωνίου
Φρέντυ Βιανέλλης
Σωτήρης Γκορίτοος

ΚορέοΤατζικιστάν
Λιθουανία
Μεγ. Βρετανία

Νίκος Γραμματικός
Περ. Χούρσογλου
Παν. Καρκανεβάτος
Αντώνης Κόκκινος
Μεξικό
Δημήτρης Ινδαρές
Βασιλική Ηλιοπούλου
Στ. Χαραλαμηόηουλος
Ανδρέας Πάντζης
Δημ. Αθανίτης
Αγγελική Αντωνίου
Κων/νος Γιάνναρης
Ευθύμης Χατζής
Πόνος Καρκανέβατος
Κώστας Καπόκας
Γιώργος Ζαφείρης
Σταύρος Ιωάννου
Νιλ Χιμένες,
Μόικλ Στάινμπεργκ
Σάρα Ντρόιβερ
Ντομινίκ Σένα
Κέβιν Σμιθ
ΆλανΤέιλορ
Τζένιφερ Μοντγκόμερι
Αλεξάντερ Πέιν
Νιλ Λαμπιούτ
Ντόρεν Αρονόφοκι
Εντ Ράντκε
Ν τέιβιντ Γκόρντον Γκριν
Αθηνά Ραχήλ Τσαγκάρη
ΤακάσιΊοι
Μακότο Σινοζάκι
Σίντζι Αογιάμα

Νέα Ζηλανδία
Νορβηγία
Ολλανδία
Ουγγαρία
Ουκρανία
Πολώνια

1998
2000
1996
1998
2000
1994
1995
1997
1992
1996
1992
1993
1994
1995
2000
1996

Ψάρια τον Αύγουστο
Α ξέχαστοι
Ο πατέρας
Το μήλο
Τη μέρα που έγινα γυναίκα
Αϊλσα
Ταξίδι ενοχής
Η κάτω βόλτα
Αγελάδες
Οσα δε σου είπα ποτέ
Κονφορτόριο
Λίμπερα
Πόρε με μακριά
Ο ελεγκτής
ΤοΚεφάλιΓ υρίζει
Ξενοδοχείο Ο Φόβος

Γιοέτσίρο Τακαχάσι
Μ α κότο Σινοζάκι
Ματζίντ Ματζιντί
Σαμίρα Μαχμαλμπάφ
Μ α ρζιγιέ Μ εσκινί
Πάντα Μηρένα
Τζέραρντ Στέμπριτζ
Πάτι Μηρένα
Χούλιο Μεντέμ
Ιοάβελ Κόίχέτ
Πάολο Μηενβενούτι
Πάπι Κορσικάτο
Τζ.-Μαρία Ταβορέλι
Στέφανο Ιντσέρτι
Αλεσάντρο Πίβα
Ρενάτο Ντε Μόρια

1999
2000
1993
1992

Μάρκο Μηέκις
Σονγκ Νόινγκ-Χαν
Νταμίρ Μαναμπαγιέφ

1993
1994
1995
1997
1998
1999
2000

Γκαράζ Ολίμπο
Τέλος αιώνα
Άγγελος θανάτου
Ρέκβιεμ για έναν ωραίο
χωρίς καρδιά
Ο ι λωτοφάγοι
Έκλειψη
Τζόνι
Η τελευταία νύχτα
του κόσμου
Για το κέφι του
Οι μέρες
Ο ταχυδρόμος
Πράσινο ψάρι
Ανοιξιάτικη πατρίδα μου
Δημόσια λουτρά
Τέλος αιώνα

1998

Το πέταγμα της μέλισσας

1995
1992
1995
1996
1997
1999
2000
1993
1999
1997

Ο διάδρομος
Ορλάντο
Κοντά στον Παράδεισο
Σύντροφοι στη συμφορά
Εικοσιτέοσερο επτά
Human Traffic
Το τελευταίο καταφύγιο
Στο μέσο του πουθενά
Το τάμα
Γυμνόστηθες γυναίκες
μιλάνε για τη ζωή τους
Κρυοπαγήματα
Μικρή αδελφή
Το μάζεμα των κερασιών
Βόιτσεκ
Πάθος
Ασφυξία
Ο θάνατος
ενός γεννήτορα
Η διασταύρωση
Ένας ευτυχισμένος
άνθρωπος
Σπίτι από λάβα
Σφυροδρέπανο

Τζ. Ουσμόνοφ
Μπιουνκ Χουν Μιν
Σαρούνας Μπάρτας
Σάλι Πότερ
Κων/νος Γιάννορης
Ουνταϊάν Πραοάντ
Σέιν Μέντοους
Τζάστιν Κέριγκαν
Πάβελ Παβλικόφσκι
Ούγκο Ροντρίγκες
Αλεχάντρο Σπρίνγκαλ

1993
1994
1999
1998

1997
1995
1996
1994
1998
1992
1992
1999
2000

Πορτογαλία
Ρωσία
ΡωσίοΤαλλίοΕλλάδα
Ταϊβάν

Τουρκία

Τσεχία
Τσεχία-Σλοβενία
Τσεχοσλοβακία
Τυνησία
Φινλανδία

1994
1994
1996
1992
1993
1994
1996
1995
1997
1998
1999
2000
1992
1994
1993
1997

Άνεμος στην ηόλη
Σκόνη των αγγέλων
18
Ζωή χαράμι
Α-Τσουνγκ
Η αγάπη είναι πιο κρύα
κι απ' το θάνατο
Τούμπες μέσα οε φέρετρο
Το ξεκούμηωμα
Η επιστροφή του ηλίθιου
Μ ο ν α χ ικ ο ί τύ π οι
Ρέκβιεμ για ένα κορίτσι
Οι σιωπές του παλατιού
Σκοτάδι στο Ταλίν
Η συλλέκτρια

Ρομηέρ Μορέν
Πολ Σαπίρο
Τζέρεμι Ποντέοουα
Καρλ Μπεσάι
Ντον ΜακΚέλαρ
Νινγκ Γινγκ
Ουάνγκ Τσιαοσουόι
Χε Τζιαντζούν
Λι Ταανγκ-Ντονγκ
Κουόνγκμο Λι
Ζανγκ Γιανγκ
Σονγκ Νόινγκ-Χαν

Χάρι Σινκλέρ
Κνουτ Έριξ Γιένσεν
Ρόμηερτ Γιαν Βεοτντέικ
Άρνο Κράνενμηοργκ
ΓιάνοςΣας
Γκιόργκι Φεχέρ
Αντρέι Ντόντσικ
Βόιτσεκ Νόβακ
Ούρσουλα Ουρμπάνιακ
Μ α ουγκορζάτα Σουμόφσκα
Πέντρο Κόστα
Σεργκέι Λίβνιεφ
Πέτρος Σεβαστίκογλου
Χσου Χσιάο Μινγκ
Πινγκ Χο
Bou ΝιενΤζεν
Τοο-τοι Τσιανγκ
Κανάν Γκερεντέ
Ν τφ β ίς Ζαϊμ
Πετρ Ζελένκα
Σάοα Γκεντεόν
Ν τ α β ίν τ Ό ν τ ρ ιτ ο ε κ
Φίλιπ Ρεντς
Μουφίντα Τλάτλι
Ίλκο Γιαρβιλατούρι
Άουλι Μαντίλα

INTERNATIONAL THESSALONIKI FILM FESTIVAL
FILMS IN COMPETITION 1992-2000

A u k d ia

1997

Rood to N M I

Sue Brooks

GuineoBisiou

Azerbaijan

1995
1993

Ayaz Sofoyev
M -Hen W ajnberg

Etongary

Belgium

1994

Y oroia
Just Friends
Hey. Stranger

Peter Woodrtsch

kan

1992

Requiem pour un beau

Canada

tarn coeur

1992
1994

O s olhos ozms de Yondo
Woyzeck

1998

Szenveddiy
Pedor

1996
1998

Robert Morin

1993
1994
1999

The lotos Eaters

Paul Shapiro

Eclipse
Johnny

Jeremy Podeswo

C a n a d a fra n o i

1998

lost Night

Corl Bessoi
Don McKellor

Chino

1993

Zhao le

1994

D o ng d un de rizi

1995
1999

Youchoi

Ireland

2 00 0
1994

Sib
Roozi keh zon shodam
Alisa
Guitlrip

Flora Gomes
Janos Szosz
G yorgy Feher
M o|id Mo|tdi
Somira Mokhmafoof
M arziyeh Meshkim
Poddy Breolhnoch

1W ent Down

G erard Stombrtdge
Poddy Breolhnock

1992

Confortarlo

Paolo Benvenuti

N ing Ying

1993

libero

Poppt Corsicato

W ong Xiooshual
H ejionjun

1994

Portami via

1995

II verificotore

G io n-M on o Tavoreto
Stefano Ineerti

Xizhao
Knoflilon

Zhang Yang

2 00 0

LoCapoGira

Alessandro Pivo

Petr Zelenka

ItaFy-f ranee

1996

Hotel Poura

Renate De M ona

C a q Repubhc-Sfovemo 2 000
1999

Somotori

Dovid O ndricek
Sosa Gedeon

W y E ra n a ·

Ndvrot idwto

Argentina

1999

Garate O lim po

Marco Bechis

C a d o iio v o lu o

1992
1999

Requiem pro panenku

Filip Rene

ItalySpairvArgenfina

Daniel Borman

O le Christian Madsen

Japon

2 00 0
1992

Esperando al Mesías

Pizza King

1999

AI abwob al moghlaka

Atel Hetoto

1995

Sindemoii
Okoeri

M akoto Shmozaki

1993
1997

Tallinnon pimeys

lllkko Jarvilaturi

1996

Chinpira

Shiny Aoyamo

Neitoperho

Auli Manilla

1998

1992

listopod [Novembre]

lukosz Karwowsto

M izu n onako
no hochigotsu

Yorchiro Takohashi

1992

Podois Irop d'omour

Lucas Belvaux

2 00 0

Makoto Shmozokr

1993
1994

A la belle etoile

Antoine Desrosières

Kazakhstan

1993

W asurerarenuH itobilo
Surzhekey, Angel Smerti

OuWiemoi

Korea

1997

Chorok mulgolu

LeeChongDang

1995

Byeflye

Noemie Lvovsky
Karim Dridi

1998

Arumdaun sijul

1995
1996

Solegosse

Cloude Mouneros

2 00 0

Segi-mol

1998

BeoUnaldo

Jomshed Usmonov
Byoung Hun Mm

C a d Republic

Denmori
E g y p tfro n a
C—U -J
rm o
frano»

G eo rg e
Germany

G re d firto m

G re e a

1998

M dhetoi de I’eou

1995
1997
Wy

Koreo-Ta|ikistan

Takoshi hhr

Dam * Manabovev
Kwangmo lee
Song N o unghan

qui dort

Jacques Deschomps

1996
1997

Pour rirel

Lucas Belvoux

Udsuania

1995

Koridorius

Sorunas Borlas

Un (rdre

Sylvie Verheyde

Mexico

En medio de la nada

1998
1999

Dwu seul me voit

Bruno Podalydès

1993
1999

Hugo Rodriguez
Alejandro SpnngoR

Q ui plume la tone?
Ressource» humams

Christine Carrière

N ew Zealand

1997

1999

Topless Women
Talk About Their Lives

Harry Sm do*

2 00 0

la confusion des genres

lion Duron Cohen

Norway

1997

Brent av frost

Knut Eric Jensen

1992

Ghomis zekwa
Apricosen im korb

Aleko Tsobadze

The Netherlands

1995

Zusje

1996

De KersenphA

Amo Kranenborg

Smierc dziecioroba

W o jo ech NovwA

1992
1997

Laurent Cantet

Wintorichlafer

Takis Touliatos
Tom Tykwer

Robert Jan Wesldifk

1995

Herz ous stein

Nikos ligouris

1992
1999

Engeicben

Helke Misselwitz
Zoran Solomun

Portogal

2 00 0
1994

Tarowisko
Szczeslrwy czlowiek

Urszuto Urbomok

1996
1997

Casa de leva

1998

Fatih Akin

Russia

1994

Serp i motor

Pedro Costo
Sergei livnev

2 00 0

Kurz und schmerzlos
lo st Killers
Oie innere Sicherheit

Dino Tsinlsodze
Christian Petzold

RussioEron»

2000

Greece

1996

Aremos Sim pod

1992

O rlando

Sally Potter

Spain

1992

Vocos

Pe*as Sevasekoglou
Juke M edtm

1995

Three stops to Heaven

Constantine Gtannons

SpainUSA

1996

1996
1997
1999

Brodiers in Trouble
TwentyfcurSeven

Udayon Prasad
JtXJlw rVwXXjWÎ

Switzerland

1993

Cosas que nunco to dije
Ludwig 1881

Isabel Conor
D a & Fotco Dubm

Taiwan

Hsu H sa o M m g

Justin Kemgon

The lost Resort

Pavel Pawlikowski

1992
1993
1994

Dust of angels

Human Trdhc

2 00 0

18
Dosan

Ping Ho
W e Nmrvjen

1992

Donautso

Angeliki A ntonov

1992

Freddy V io n e k

Tunisia

1993

O *o 1
Ap to horn
1epohi ton dolofonon

Solvis Gonttas
N Ju» G ram m akos

T « tay

1993
1993
1994

leltons Dtmakapoutas
M etohmc

Pencks Hoursogiou

Utoame

Panos Korkonevotos

USA

1994

Teiosepohis

Antons Koikmos

1995

O toalapeenot

W ude Weggefährten

tou Wyommg

Tsachi Chang

Let sdences du pokes

Mouhda Hath

1995
1997

Ask atueden togutot*

Canon Gerede

1992

Tabutto rem ada
Kysnevyi hotod

D e m sZ a m
A ndey Danchyk

1992

The w e tordana

N e d Jmenez.
S A - k - l f . ----1------

1993

Kddorrwa
W hen Pigs Fly

Damm« Sena

1995
1995

A tt k r toochen
o lc W d e n

g n to d o n a b
Hamen*» iWkha»

D e e *» A d e n ·»

C ru e n tuto

Angetto Anlaniou

1996
1997

A po toi d m to pate

Conserves# G o m a n s
E tto n m sH a tn
n* n- ■o i w
M .civ ia n ^ o-■o ·

The O nam Codmr
om >ge rS js n io g *.r

E d la d k e

2000
USAGreece

2000

The S ow lusm em o f G om g

tugotoono

1995

lapa tela topo gore

Adtma Rachel Tiangan
Srdkan D ro g o^nc

1daghi tou kakaro
K am a seepcduo

1997

2000

Chung Tsai

Stol H o rafam bopoda
Andreas P a rce

1996
1997

2 00 0

1996
1994

1993

M e m o kjuvg*
A da

1999
1999

M oigorzoto Szum owiko

D ew tis In d a m
VaskAto E ko p a A x

1995
1996

199«
199·

ro o n a

Santitos

To ra d n a atooyeda
H o m o s* eerc
H ppam *
Ehmen pah
O m dram.

K oto aK a pd K H
Y orgo iZ a hn »

1994

199«
1999

Cltoks
tt-J__ L__ Ért*X*U>neR

to toe Company of Men
e

S eratV ne r
Kmrm Smto
Alan Toytor
JtowAer Mcnejomer»
Atommdm Payne
Nmi laButo
D aren Arcmoisky
O wed G arda * Green
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