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ΚΟΖΑΝΗ

Εξωτερική Περιφερειακή Θεσσαλονίκης 
(Λαγκαδάς - Δερβένι)

Πυλαία - Κήποι 
Κόμβος Αρδανίου

Έργο ζωτικής σημασίας και προτεραιότητας 
για την Ελλάδα και την Ευρώπη.
Έργο που έχει ενταχθεί στα Διευρωπαϊκά Δίκτυα. 
Σημείο αναφοράς Διευρωπαϊκών 
και Πανευρωπαϊκών οδικών αξόνων 
και συνδυασμένων υποδομών 
για τις μεταφορές στην Ευρώπη.
Έργο που ενισχύει τη γεωπολιτική, οικονομική 
και πολιτιστική παρουσία της Ελλάδας 
στην Ευρώπη, στα Βαλκάνια, στη Μεσόγειο 
και στις χώρες της Μαύρης Θάλασσας.

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

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

Γ οεβενά ■ Κοζάνη (Δ. Μακεδονία)

ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ 
ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ 1 2 1  χλμ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 
ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗ (92 χλμ 
παραδόθηκαν αε κυκλοφ ορ ία  
έως το ν  Αύγουστο του 2000) 
ΤΜΗΜΑΤΑ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

2 0 0  χλμ 
2 6 5  χλμ

ΕΧΟΥΝ ΜΕΛΕΤΗΘΕΙ ΚΑΙ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ 
ΝΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΘΟΥΝ 
ΣΥΝΟΛΟ

9 4  χλμ
6 8 0  χλμ

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΠΟΡΟΙ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΑΟ: 1 ΤΡΙ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2000

Το έργο χρηματοδοτείται από την:

•  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 
(Εθνικοί πόροι)

•  ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
(Ταμείο Συνοχής και Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ *  ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣαε
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Λιμάνι της Θεσσαλονίκης^
παράθυρο στα Βαλκάνια

1 1 . .  /  e ____ 'με ευρωπαϊκά δεδομένα
^  με ασφάλεια 
Φ με ποιότητα 
<> με συνέπεια

Λιμάνι Θεσσαλονίκης
ο αξιόπιστος εταίρος σας

Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης ΑΕ
Τ θ  1 0 4 6 7 , GR 541 10  θ ε ο σ α λ ο ν ίκ η  - Τηλ : ( + + 3 0 3 1 )  5 9 3 .1 1 1  -Fax: ( +  + 3 0 3 1 )  5 1 0 5 0 0  

Internet site: h t tp : / /h e rm e s .c iv il .a u th .g r /p o r t /p o r t .h tm l - E-mail : o l th @ s p a rk .n e t.g r

http://hermes.civil.auth.gr/port/port.html
mailto:olth@spark.net.gr


€ * Μ Μ & € ί

|ΕΚΚεντ ρικά
έντυπη επι κοι νωνί α

| ηΤΠαρον ική  επι κοι νωνί α



VENGO 
Tony G a t l i f

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

SMALL T I M E  CROOKS
Uoody A l i e n

THE L AS T  RESORT
Paul Pawl ikows ki

A TIME FOR DRUNKEN HORSES
Bahman Ghobadi

K I P P U R
Amos G i t a i

THE CIRCLE Ja f a r  Panahi  

FAI THLESS L iv  Ullman 

CODE UNKNOWN Michael Haneke 

SOUS LE SABLE François Ozon

για άλλη μια χρονιά η mo δυναμική παρουσία στο.



•  1 6  I  S 1 6 V  · 1 2 0  HP ·  1 8  I  S.  1 6 V  · 1 4 4  HP ·  2 . 0  I  S.  1 6 V  /  2 . 0  T . S  1 6 V  S a l a s p e e d  - 1 S 5  HP ·  2 5 V6  2 4 V  - 1 9 0  HP

Alfa

0 8 0 0 - 5 0 0  8 0 0
A i m t u o  Alfa Romeo

Σπορ π ν ε ύ μ α  σ τη ν  πιο  
γ ο η τ ε υ τ ι κ ή  τ ο υ  φ ό ρ μ α .  
ΑΙΙβ  ε ρ ο Π Λ β ς ο π  Μ ο ν α 
δική σχεδίαση. Τέσσερις  
κινητήρες: 4κυλινδροι και 
δκυλινδροι, με ιπποδύναμη 
α π ο  1 2 0  έ ω ς  1 9 0  Η Ρ .

Τρία κιβώτια ταχυτήτων: 5, 6 
σ χ ε σ ε ω ν  και S e l e s p e e d .  
Τρ ία  π α κέτα  ε ξ ο π λ ισ μ ο ύ  
S p o r t  K it ,  π ρ ο α ι ρ ε τ ικ ά .  
Alta S p o r tw a g o n .  Το σπορ 
station wagon με την υπο
γραφή της Alta Romeo

in
 v>Mi )



ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΡΧΑΙΩΝ 
ΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ 

ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

MUSEUM OF ANCIENT GREEK 
BYZANTINE AND POST BYZANTINE 

MUSICAL INSTRUMENTS

Το Μ ουσείο  Αρχα ίω ν Βυζαντινώ ν και Μ ετα 

βυζαντινών Μ ουσ ικώ ν Ο ργάνω ν ιδρύθηκε 

το 1997 για να φ ιλοξενήσει 200 και πλέον 

όργανα τα οποία υπήρξαν ανάμεσα στο 2800  

π.Χ μέχρι τις αρχές του αιώνα μας.

Η αρχιτεκτονική του χώρου, ο διάκοσμος, τα 

μουσικά όργανα δημιουργούν μια μοναδική 

ατμόσφαιρα και προδιαθέτουν τον επισκέπτη 

να αποδράσει στον κόσμο της Αρχα ίας Βυ

ζαντινής και Μ εταβυζαντινής Μ ουσ ικής 

5000  ετών.

Παράλληλα οι χώ ροι του Μουσείου, το 

φουαγέ και το αμφιθέατρο μπορούν να φ ι

λοξενήσουν μουσικές εκδηλώσεις, φεστι- 

βάλς, εκδηλώσεις τέχνης, σεμινάρια, συνέ

δρια, κοκτέϊλς και φιλικές συναντήσεις.

The M useum  of Ancient Greek, Byzantine 

and Post Byzantine M usica l Instrum ents w as 

established in 1997, in order to g iv e  hom e 

to over 200  m usical instruments, dating 

from  2800  B.C. until the early 2 0 ^  century.

The architecture of the halls, the decor, the 

m usical instrum ents create a un ique 

atmosphere, u rg ing  v isitors to escape into 

the 5000  year-o ld  world of Ancient Greek 

and Post Byzantine M usic.

The M u seum ’s halls, foyer and am phitheatre 

m ay also be used for m usic events, 

festivals, art meetings, seminars, congresses, 

cocktail parties and friendly gatherings.

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ PIRAEUS BANK GROUP
Κατούνη 12-14, 54625 Θεσσαλονίκη Τηλ. 031 555263-5 

Ώρες λειτουργίας: Καθημερινά 9:00-15:00, 17:00-22:00 
Δευτέρα 9:00-15:00

12-14, Katouni Str. 54625 Thessaloniki Tel. 031 555263-5 
Running hours: Daily 9:00-15:00, 17:00-22:00 

Monday 9:00-15:00
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W e arrived three hours early.
Aren't we lucky ?

G r e e c e
That’s life!

HELLENIC  T O U R IS M  O R G A N IS A T IO N
2 A M E R IK IS  ST., 1 0 5 6 4 , A TH E N S , GREECE 

TEL.: 3 2 7 1 3 0 0 , 3 3 1 0 5 6 2 , FAX: 3 2 5 2 8 9 5  
URL: h t tp : / /w w w .g n to .g r , e -m a il:  in fo @ g n to .g r

Taking in a performance at the ancient theater of Epidavros 

was a must. We were so eager, we arrived three hours ahead 

of time. How inspiring! Standing in middle of the empty 

theater made us feel as though we too were 

part of Greece’s history. 

What harmony! What a land!

What a life!

Os «a t ä w

http://www.gnto.gr
mailto:info@gnto.gr
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hessaloniki Documentary Festival 
I  Images of the 21 st Century

Greece's Major Documentary Event
Doc Market
A showcase of Balkan Documentaries 
Round Table Discussions 
Art Exhibitions

D i r e c t o r :  D i m i t r i  E i p i d e s
40, Paparigopoulou str 1 14 73 Athens, Greece 
Tel. (30.1 ) 64 53 669 Fax (30.1 ) 64 48 143 
e-mail: newhorizons@filmfestival.gr

mailto:newhorizons@filmfestival.gr
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κης Νομάρχες και Δημάρχους Κιλκίς Κατερίνης Κοζάνης Έδεσσας Αλεξανδρούπολης Καοτοριάς.

Πρόεδρο της ΕΡΤ Α.Ε. κ. Παναγιώτη Παναγιώτου, εντεταλμένο σύμβουλο ΕΡΤ Α.Ε. κ. ΓιάννηΈξαρχο, Γενικό Διευθυντή της ΕΤ1 κ. Κωνσταντίνο Αλαβάνο, Γενικό διευθυντή 

της NET κ. Νικηφόρο Αντωνόπουλο, Σύμβουλο Κινηματογραφίας του ΥΠΠΟ κ. Γιάννη Μποκογιαννόπουλο, Διευθυντή Γραφείου Υπουργού Πολιτισμού κ. Ροδόλφο Μασλία, 

Πρόεδρο του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου κ. Μάνο Ευστρατιάδη, Ειδικό Σύμβουλο Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου κ. Κώστα Βρεττάκο, Υπεύθυνη Hellas 

Im κ. Βούλα Γεωργακάκου, Οργανισμό Λιμένος Θεσοαλονίκης και ιδιαίτερα τον πρόεδρο κ. Απόστολο Γενίτοαρη και τον διευθύνοντα σύμβουλο κ. Σωτήρη Θεοφάνη, 

Δ ιεθνή Έκθεση Θ εσσ αλονίκης Α.Ε. και ιδιαίτερα τον πρόεδρο κ. Γιώργο Σορτίκο, Ελληνικές Εκθέσεις Α.Ε. και ιδιαίτερα τον πρόεδρο κ. Βασίλη Κουρτέοη, Εγνατία Οδό 

Α.Ε. και ιδιαίτερα τον κ. Δημήτρη Φατούρο, Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και ιδιαίτερα τον διευθυντή κ. Διαγόρα Χρονόπουλο, Ταινιοθήκη της Ελλάδος και ιδιαί

τερα τον κ. Θόδωρο Αδαμόποολο, ΕΤΟΣ και ιδιαίτερα τον πρόεδρο κ. Κώστα Γιακουμή, Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης και ιδιαίτερα τον διευθυντή κ. Κάρολο Τρικολίδη

Πρεσβεία της  Γ α λλ ία ς  οτην Ελλάδα και ιδιαίτερα τον Μορφωτικό Ακόλουθο κ. Didier Talpen, Πρεσβεία του Καναδά στην Ελλάδα και ιδιαίτερα τις κ.κ. Eileen Olexiuk, Ζωή 

Δελήμπαοη, Πρεσβεία της Ρωσίας ατην Ελλάδα και ιδιαίτερα τον κ. Alexander Βαουπον, Ρωσικό Προξενείο στη θεοσαλονίκη και ιδιαίτερα τους κ.κ. Victor Boyko, Basili 

Boskirov, Γ α λλ ικό  Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης και ιδιαίτερα τη διευθύντρια κ. Mona Quichard

Ζήνο Παναγιωτίδη, Σόκη Τοιτομενέα ROSEBUD, Γιώργο Τζιώτζιο, Ντίνα Τοακούμη ODEON, Παντελή Μητρόπουλο, Ειρήνη Σουγανίδου, Κατερίνα Τριανταφυλλοπούλου 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ Α.Ε., Γιώργο και Δημήτρη Στεργιάκη ΑΜΑ FILMS, Κώστα Γούναρη ΝΕΑ ΚΙΝΗΣΗ, Βελιοοάριο Κοοσυβάκη NEW STAR, Αργυρώ Μεαημέρη, Νίκο Μυλωνά, 

STUDIO, Χρήοτο Κούρογλου. Τις εταιρείες: BACARDI HELLAS DEWAR'S, ALFA ROMEO, ΔΕΛΤΑ MILKO, PEPSICO ΗΒΗ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΑΝΤΑΛΗΣ Α.Ε. και ιδι

αίτερα τον κ. Αγγελο Δημητριάδη, ΜΥΛΟΣ και ιδιαίτερα τους κ.κ. Νίκο Στεφανίδη, Αγγελο Κάλλη, KODAK και ιδιαίτερα τον κ. Βασίλη Κουγιουμτζόγλου, EUROGROUP και 

ιδιαίτερα τον κύριο Andrew Macmillan, KINO και ιδιαίτερα τους κ.κ. Κώστα Κατιτζάρο, Αγγελο Χοτζηανδρέου, Μιλτιάδη Μακρή, Δημήτρη Σαραντόπουλο και Ζέτα Κοομάτου. 

Ιδιαίτερα ευχαριστούμε τον κύριο Μάκη θεοφυλοκτόπουλο για την αφίοα των «Νέων Οριζόντων», Αροέν και Ρουμπέν Καλφαγιάν (Γκαλερί Καλφαγιάν Θεσσαλονίκη). Η μετα

φορά των ταινιών έγινε από τις εταιρείες GRECA, DHL και KANGA SERVISES

κα ι τ ις  υπηρεσίες: Διεύθυνση Αστυνομίας Θεσσαλονίκης και ιδιαίτερα τον διευθυντή κ. Ιωάννη Μαρνάς Υπηρεοία Πολιτικής Αεροπορίας (Αεροδρόμιο Μακεδονία) και ιδιαίτε

ρα τον I. Κοναβάκη, Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης και ιδιαίτερα τον κ. Κ. Οικονόμου, Εθνική Τράπεζα Ελλάδος ΕΛΤΑ, Πυροσβεστική Υπηρεοία, OTE
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Alissa Simon, Iowa City, Gulin Ustun, Istanbul, Eva Zalaoza, Karlovy Vary, Hervé Dumont, Lausanne, Henryk Kluba, Lodz, Waltraud Loges, Brian Shingles, Melanie Tebb, 

Joy Wong, London, Aichida Ayono, Dennis Bartok, Heather Holmes, Gary McVey, Rick Schmidlin, Los Angeles, Danijel Hocevar, Jurij Kosak, ljubjana, Silvia Requena, 

Madrid, Mario Aguinaga, Jorge Sanchez, Mexico D.F., Christophe Leparc, Montpellier, Daniele Cauchard, Claude Chamberlain, Montreal, Ludmila Buzaeva, Raissa Fomina, 

Alexander Iskrit, Moscow, Suzane Reinker, Munich, Jonathan Barli, Véronique Godard, Mark Hadjipateras, Valerie Kontakos, Wendy Liddell, Sue Simon, New York, Stine 

Oppegaard, Oslo, Paul Geens, Overijse, Carole Baraton, Patrick Binet, Frédérique Bonnoud, Celine de Beilis, Joel Chapron, Yves Comte, Janine Deunf, Eric Logesse, Laurencma 

Lam, Pierre Menahem, Sophie Meunier, Hubert Niogret, Pascale Ramonda, Marie-Claude Reverdin, Paul Richer, Guy Seligman, Zoron Task, Jean-Jacques Varret, Goelle Vidalie, 

Paris, Pavla Cermakova, Stefan Uhrik, Prague, Mi-Hun Kwok, Pusan, Paolo Minute, Reggio Calabria, Margherita Furdal, Elisabetta Monaco, Jef Nuyts, Amedeo Pagani, 

Roberto Turigliatto, Rome, Gema Beltran, San Sebastian, Renata De Almeida, Sao Paulo, Ognjan Dzinic, Zijod Mehic, Sarajevo, June Lee, Seoul, Blagica Jandrevska, 

Tatjana Janevska, Marina Kostova, Skopje, Rossitsa Valkanova, Sofia, Gunnar Aimer, Nicolas Debot, Stockholm, Olga Agrafenina, St Petersburg, Helga-Runte Langenbein, 

Stuttgart, Mohommad Reza Safiri, Teheran, Kujtim Cashku, Tirana, Yuji Sadoi, Yoshiko Okada, Tokyo, Stefano della Casa, Torino, Sandra Cunnigham, Piers Handling 

Robin Rhodes, Toronto, Marcin Was, Torun, Ute Horbacek, Use Meisinger, Barbara Reumüller, Vienna, Barbara Fundalinsaka, Waldemar Piatek, Andrzej Purzycki, Joanna 

Rok, Slawomir Rogowski, Warsaw, Tatjana Acimovic, Zagreb, Christa Saredi, Zurich

FORTISSIMO FILM SALES, AMSTERDAM, CATALAN FILMS & TV, MESSIDOR FILMS, BARCELONA, CINEMA DESIGN, INSTITUTE ZA FILMS, HORIZONT 7000, BELGRADE 

BERGEN INTERNATIONAL FILM FESTIVAL, BERGEN, CAZZO FILM, THE COPRODUCTION OFFICE, KINOWELT INTERNATIONAL GMBH, SCHRAMM FILM, KOERNER & WEBER, BERLIN 

THE BOSTON JEWISH FILM FESTIVAL, BOSTON, SLOVENSKY FILMOVY USTAV, BRATISLAVA, CINEMATHEQUE ROYALE, BRUSSELS, NATIONAL FILM OFFICE, BUCHAREST 

BUDDHADEB DASGUPTA PRODUCTIONS, CALCUTTA, BAVARIA FILM INTERNATIONAL, GEISELGASTEIG, ATLANTIK, ISTANBUL, CINEMATHEQUE SUISSE. LAUSANNE ROSA 

FILMS, LISBON, FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL FILM, LOCARNO, E-MOTION FILMS, STUDIO ARKADENIA, LJUBLJANA, THE NATIONAL FILM TELEVISION, THEATRE SCHOOL, 

LODZ, HOLLYWOOD CLASSICS, LONDON FILM FESTIVAL, THE SALES CO., VINE INTERNATIONAL PIQURES, LONDON, AMERICAN CINEMATHEQUE, FREEDOM FILM FESTIVAL, 

MGM, MODERNICA PIQURES, TURNER CLASSICS MOVIES (TCM), LOS ANGELES, WANDA VISION, MADRID, FILMANIA, IMCINE, MEXICO D.F., CINEMA MEDITERRANEEN 

MONTPELLIER, MONTPELLIER, FESTIVAL DES FILMS DU MONDE, MONTREAL. INTERCINEMA ART AGENCY, MOSFILM INTERNATIONAL, RACOONFILM, MOSCOW SERVICES 

CULTURELS FRANÇAIS, SONY PIQURES CLASSICS, WINSTAR, NEW YORK, NORSK FILM INSTITUTE, OSLO, BELFILM, OVERIJSE, ALTA LOMA FILMS SA, CAURI FILMS, CELLULOID 

DREAMS, CINEMATHEQUE FRANÇAISE, CINE TAMARIS, DARI FILMS, FILMS ARIANE, FILMS DISTRIBUTION, FLACH PYRAMIDE INTERNATIONAL, GEMINI FILMS, KANPAI 

PRODUQIONS, LES FILMS DU PARADOXE, MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES -  BUREAU DU CINEMA. SODAPERAGA. UGC INTERNATIONAL. UNIFRANCE, WILD BUNCH, 

PARIS, LUCKY MAN FILMS, PRAGUE, PUSAN INTERNATIONAL FILM FESTIVAL. PUSAN, FESTIVAL INTERNAZIONALE CIRCOll DEL CINEMA, REGGIO CALABRIA, ICELANDIC 

FILM FUND, REYKJAVIK. ACHAB FILM, ADRIANA CHIESA ENTERPRISES, CLASSIC S RL. R IZZO llI AUDIOVISIVI ROME, FESTIVAL INTERNATIONAL DE CINE, SAN SEBASTIAN, 

SAO PAULO INTERNATIONAL FILM FESTIVAL, SAO PAULO, REFRESH PRODUQIONS. SARAJEVO FILM FESTIVAL, SARAJEVO Ü  ENTERTAINMENT, CINECUCK ASIA(INTERCLICK 

CO LTD ), PUSAN FILM FESTIVAL, SEOUL INTERNATIONAL SKOPJE FILM FESTIVAL, VAROAR FILM, SKOPJE. KLAS FILM SOFIA, LENFILM STUDIOS, ST PETERSBURG, AS 

SVENSX FILMINDUSTRI. FELICIA FILM AB. STOCKHOLM INlERNATIONAl FILM FESTIVAL, SWEDISH FILM INSTITUTE. STOCKHOLM MARAN FILM STUTTGART MAKHMALBAF 

FILM HOUSE, TEHERAN ORAFILM, TIRANA. BITTERS END. INC. TOKYO THE EAST SIDE FILM, TORONTO INTERNATIONAL FILM FESTIVAL. TORONTO. CAMERIMAGE 2000 

TORUN SEMANA DELLA CRIT1CA, MOSTRA INTERNAZIONALE D' ARTE CINEMATOGRAFICA, VENEZIA ALLEGRO FILM. AUSTRIAN FILM COMMISSION, FESTIVAL. 

NOVOTNYKNOVOTNY TEAMFILM. TELEM TV PROGRAMM Gmbh, VIENNALE VIENNA INTERNATIONAL FILM. VIENNA FILMOTEKA NARODOWA. FILM POLSKI. TEliWIZJA POLSKA 

S A , WARSAW DA FILM, ZAGREB WORLD SALES CHRISTA SAREDI ZURICH
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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ GENERAL ASSEMBLY

Λίλα Δαοκαλάκη
Εκπρόσωπος Υπουργείου Πολιτισμού 
Νίκος Πετανίδης
Εκπρόσωπος Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών (ΕΕΣ)
Στάθης Βαλούκος
Εκπρόσωπος Ενωσης Σεναριογράφων Ελλάδος (ΕΣΕ)
Ρήγας Αξελός
Εκπρόσωπος Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών (ΣΕΗ)
Απόστολος Κομνηνός
Εκπρόσωπος Συνδέσμου Ανεξάρτητων Παραγωγών ΟπτικοακουστικώνΈργων (ΣΑΠΟΕ) 
Νώντας Βακαλόπουλος
Εκπρόσωπος Ενωσης Τεχνικών Ελληνικού Κινηματογράφου Τηλεόρασης (ΕΤΕΚΤ-ΟΤ) 
Αλέξανδρος Ψυχοπουλος
Εκπρόσωπός Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αιθουοαρχών Κινηματογραφιστών (ΠΟΑΙΚ) 
Ζήνος Παναγιωτίδης
Εκπρόσωπος Ένωσης Διανομέων Κινηματογραφικών Ταινιών Ελλάδος 
Μανόλης Σταυρακάκης
Εκπρόσωπος Ομοσπονδίας Κινηματογραφικών Λεσχών Ελλάδος (ΟΚΛΕ)
Βασίλης Κεχαγιάς
Εκπρόσωπος Πανελλήνιας Ένωσης Κριτικών Κινηματογράφου (ΠΕΚΚ)
Γιώργος Σταμπουλόπουλος
Εκπρόσωπος Σωματείου Ελλήνων Σκηνοθετών-Παραγωγών Κινηματογράφου
Χαράλαμπος Τοαροάχας
Εκπρόσωπος ΗΕΣΕΧΡΟ ΔΕΘ
Μόνος Ζαχαρίας
Εκπρόσωπος ΕΡΤ Α.Ε.
Ιφιγένεια Ταξοπούλου 
Εκπρόσωπος Υπουργείου Μακεδονίας-θράκης 
Θόδωρος Αδαμόπουλος 
Εκπρόσωπος της Ταινιοθήκης της Ελλάδος 
Γιώργος Κατοαράς
Εκπρόσωπος του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου 

Δεν έχει διοριστεί ο Εκπρόσωπος του Δήμου θεοσαλονίκης

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΡΟΕΔΡΟΙ: Θόδωρος Αγγελόπουλος 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μιχάλης Δημόπουλος

ΜΕΛΗ
Γιάννης Μπακογιαννόπουλος
Σύμβουλος Κινηματογραφίας ΥΠΠΟ 
Γιώργος Σορτίκος 
Πρόεδρος ΗΕΣΕΧΡΟ ΔΕΘ 
Αντώνης Γυφτόπουλος
Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου θεοοαλονίκης

Χαράλαμπος Μπαρμπουνάκης
Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου θεοοαλονίκης (αναπληρωματικό μέλος)
Μαρία Κωνσταντινίδου
Μέλος Δ.Σ. ΗΕΣΕΧΡΟ ΔΕΘ (αναπληρωματικό μέλος)

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Χαρά Παπαδημητρίου

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Μιχάλης Δημόπουλος 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Αντώνης Κιούκας

Lila Daskalaki
Ministry of Culture

Nikos Petanidis
Greek Directors' Association

Stathis Valoukos
Hellenic Association of Screenwriters

Rigas Axelos
Greek Actors' Guild

Apostólos Komninos
Association of Film, TV, and Video Producers

Nontas Vakalopoulos
Association of Technicians of Greek Cinema and TV

Alexandras Psichopoulos
Hellenic Federation of Film Theaters

Zinos Panayiotidis
Association of Greek Film Distributors

Manolis Stavrakakis
Federation of Film Clubs

Vassilis Kehayias
Hellenic Association of Film Critics

Yorgos Stamboulopoulos
Association of Greek Film Directors-Producers

Haralambos Tsarouhas
HELEXPO TIE

Manos Zaharias
Greek Public Television (ERT SA)
Iphigenio Taxopoulou
Ministry of Macedonian-Thrace

Thodoros Adamopoulos
Cinémathèque of Greece

Yorgos Katsaros
Association of Composers and Songwriters

The Representative of the Municipality of Thessaloniki has not been appointed yet

BOARD OF DIRECTORS
PRESIDENT: Theo Angelopoulos 

VICE PRESIDENT: Michel Demopoulos

MEMBERS
Yiannis Bakoyiannopoulos
Film Advisor to the Minister of Culture 

Yorgos Sortikos 
President HELEXPO TIF 

Adonis Gyftopoulos
Municipal Councillor of Thessaloniki

Haralambos Barbounakis
Municipal Councillor of Thessaloniki (surrogate member)

Maria Konstantinidou
Member of the board HELEXPO TIF (surrogate member)

SECRETARY: Hara Papadimitriou

DIRECTOR: Michel Demopoulos 
DEPUTY DIRECTOR: Adonis Kioukas

20



ΦΕΣΤΙΒΑΛ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Μ ΙΧΑ ΛΗΙ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΟΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΙ ΚΙΟΥΚΑΙ

Υηηίθυνος Ηίυν θρανίων ΔΗΜΗΤΡΗΙ ΕΪΠΙΔΗΖ 

ΔΙΟΙΚΗΙΗ
Διοικηοη Προσωπικού Χορό ΠοηοΔημητρίου 
Οργόνωοη -  Ευνιονιομός Μαρία luóvvoa
Αημοοκις Ικίοιις -  Μορκιτικγκ Αταλάντη Σιάγα Ιυαννα Πονοριτοο, Ευη ΒΧαχόβα 
Διιθνιίς Σιιοπς Ίλοι ΑαιβίΔο
Οικονομικό Τμήμα Ιλίνη Αποοτολου ΓιοιιΧη Μοροολή. Κάλλη ίκονουίη, Αποστολος Ποποοωιηριοο. 
ΓιώτοΤζιμίο
ΟΑΥΜΠΙΟΝ Νότης Φοροος
• Δωμάτιο μι θίο·: Γιάννης Ιυβης 
Λιιτουργία Χώρων: Δάνης Κόκκινος
Γραμματτίο Διιυθυντή: Μαρτώ Ρηγοπούλου
Γραμματιίο Αναπληρωτή Διιυθυντή: Μαρία Τζιύλα
Γραμματιία Ετιλλα Ιλαχομήτρου Αννα Μηλωαη, Δημήτρης Εάννας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Εαιλογή Διιθνους Διογωνιατικου Βαλκανικού Αψιιρυμοτων Μιχάλης Δημόπουλος 
Επιλογή Ηιων Οριζόντων Δημήτρης ΓίπίΔης
Σύμβουλοι Διιθνους Διογωνιοτιχού: Δημήτρης ΕίηιΔης Αλίξης Γρίβας Νίκος Εαββότης 

Ευντανιαμος Προγράμματος:
Φιατιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου: Λουκία Ρικάκη, Ολυμπιάδα Σιωζου
Δκθνις Δισγωνιοτικο -  Αφιιρώματο: Αλίξης Γρίβας
Νίοι Ορίξοντις: Μαρία Γκολ^ιναπουλου Δημήτρης Κιρκινός
«Νιος ρωοικος κινηματογράφος· -  ·Μοηίς οτα Βαλκάνια·: Μαρία Ροιίοοη, Αννα Ρούλιβα
Πιρφιριιοκις ΕκΔηλωοιις: Γιώργος Τατταιπίνης Γιώργος ΜπαομαΔίλης Βίκυ Βακλαβά

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Μαρία ΝαλτοατζιόΔοα, ΑΑιλινο Μιλικιδου. Ρινιά Μητάτου, Πίγκυ Κουτοιούκη
Δημοοιις Ικίοος: Νίκη Κατοαντώνη, Αννα Παναγιωτοπούλου
Ξένος Τύπος: Αλίξης Γρίβας Ηλίκτρο Ριΐοη
Διλτία Τύπον: Πάνας Μονοοοής
Αιιιιθνντής Εφημιρίδος «Πρύτο Πλάνο·: Ευτήρης Ζηκος
Ιυνιντιυξιις Τυπου: Λουκία Ρικάκη Ορίοτης ΑνΔριαΔάκης
Φωτογράφοι Ιαγγίλης και Αγγιλος Ραοαιάς

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ
Αθήνα Ιυόννοο Μοιρη Γιώργου
Ιιιλλα ΙτουμηουΔακη Αίνο Ευοταθίου, Κατιρίνα Γκογκοκη, Κρκατίλ Τοιλιμπάρη 
Guest üonon Γιυργια Auiaa

ΕΝΤΥΠΑ -  ΕΚΔΟΣΕΙΣ
•Κατάλογος·, Σύνταξη -  Συντονιομος Υλης Α.Μ. Κιτροιφ Επιμιλιιο Αχιλλίος Κυριακϋης 

ΑΑττοφροοιις Α.Μ. Κιτροιφ, Καλλιτιχνικη Επιμιλιιο Α. Αρβανίτης 
Παραγωγή Δημήτρης Χριοτόαααλος -  Αρχιτυπα Α.Ε.Ι.Ε.

•θοΔωρος λγγιλαπουλος· ΕκΔάαος Κοοτανιωτη Επιλογή κιηκνων Ειρήνη Ετάθη.
Emprimo ικΔοαης Αχιλλίος ΚαριακίΔης

•Jerry Skohmowski· Επιμιλιιο ιχΔοοης θυμός λιναράς Σύνταξη -  Επιμιλιιο κιιμινων 
Μιχαλης Αημάαααλας R o ta i· Torigliato, Margtaita Fardai

• Κπνος ΚαιοαυμιΔης· ΕκΔοους AirOKEPQX Επιμιλιιο Γιάννης ΕαλΔάτας 
•Ιααλης ΡαφαηλιΔης. ΕκΔααος ΑΙΓΟΜΡΟΙ Επιμιλιιο Γιάννης ΕαλΔάτας
■ Ελληιπκη κπημοιογροφκη βφλίογραφιο· ΕκΔάαος A1TMEPQI Κιηιινα Αημητρης ΚαλονττΔης

ΜΠΑΦΡΑΕΕΙΕ
ΔΑιτοφροακις lamuv -  Ταυιοκρονη μπαφρααη Ιφη ΚαλλιφαπΔη 
ΤααπιλΜμας STORY TEUER

KINNEN ΤΑΙΝΙΟΝ
TanΑννη U m  ΑαφΔα Τίνο ΣΔίρη 
ΔΜκηηαη λαπιρης Καρπός
Μιιαφαρα κ · Εκ πλωτήρας ONE. Grata Im ν  national Kongo Sannes 

l - W  Εαφλιφ,.ΚιντραυΦ.·.φαλ. Μακης Ν α ^ρ Δ η ς

Ιΐ̂ φουλ·^ Μβ^θννΐ í1flHÍOMv)iN'Kiyil

I pan· i no Μτθνοας Ιριπκης Εαηροκης Ποπλίνα Ιοαπακη

Ι^Κ > · ηΘμηπ Αημηιμης Εαφαυτης Μπας Παναγιυτααααλας Γιώργος Ζιακας Κιλλα Βριιαα 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ: BACKSTAGE Effi Σωκραιης Ιαρλαρης 

ΑΦΙΕΑ: LAMM ΚΑΣΚΑΡΙΚΑ
ΓΑΤΠΤΟ IP ABE ΙΟ «ΧΡΥΣΟΣ ΑΑΕΞΑΝΑΡΟΙ·: IUTA01 ΧΟΥΤΚΟΥΙΑΤΖΗΣ 
ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ: ΕΚΡΜΜΜ ΔΑΜΡΝΟΥ 
ΑΙΑΦΝΜΙΙΤΙΚΟ SPOT: URO A i

ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ
STAFF
DIRECTOR: MICHEL DEMOPOULOS
ASSISTANT DIRECTOR ADONIS KIOUKAS

New Horizons Director: DIMITRI IIPIDES 

ADMINISTRATION
Personnel Administrator Hara Papadimitriou
Organization -  Coordination: Maria loannoa
Public Delations Alalanti Sioga, Ioanna Panaretaa Evi Ylahava
International Relations: lisa Acevedo
Financial Department Eleni Apostolov Yiouli Morosh, Kadi Gonoudi Apostolos Poposotiriou 
Yolo Tzimeo
01YMPI0N Theatre: Nalls fsisos 
•Room with a View· Yonnis lovis 
Premises Danis Kokkinos
Secretary to the Director: Myrto Rigopoulou 
Secretary to the Deputy Director Maria Tiiola 
Secretariat: Stella Vlachomilrau, Anna Milassi, Dimitris Sanaas

PROGRAM
Selection Competition-Balkan Tribs/trs Michel Demopovlos 
Selection New Horizons: Dimitri Eipides
International Competition Program Advisors Dimitri Eipides Alexis Grivas, Nikos Savvatis 
Program Coordination:
Greek Film Festival: Lucia Rikaki, Olympiad· Siozou
International Competition -  Retrospectives Coordinator: Alexis Grivas
New Horizons Coordinators: Maria Golfinopoulou. Dimitris Kerkinos
•New Russian Cinema· -  Balkan Survey· Coordinator Maria Roassi. Anna Ruievo
Regionol Screenings: Yorgas Tsitsipinis Yorgos Basmadelis Vicky Voklova

PRESS OFFICE
Maria Naltsatziadou, Melino Melikidou, Rena Mitotou, Pegy Xoutsouki
Public Relations: Niki Katsontoni, Anna Panayiolopoulou
Foreign Press Coordinators: Alexis Grivos, Electro Reissi
Press Releases: Panos Monassls
Newspaper «Rrsl Shot·: Sotiris Zikos
Press Conferences: loukia Rikaki, Oraslis Andreadakis
Photographers: Vangefis and Angelos Rassias

GUEST SERVICE
Athina loannoa, Mary Georgou,
Stella Stavrinoudoki, Lena Efstothiou, Xaterina Gogaki, Xristel Tsiknpari 
Guest liaison: Yeorgia Dadou

PUBLICATIONS
• Catalogue·, Coordination A.M Kitroeff Editor: Achilleas Kyriakidis

Translations. A.M Kitroeff Art Direction Dimitris Arvaaitis 
Technical Director Production: Dimitris Chrislapoalas -  Archetype S.A.

•Theo Angelopoulos Kastoniotis Publishers Curator him Slothi, Edrtor Artans Kyriakidis 
•Jerzy Skolimowski·, Editor Thomas Unaros. Texts MichaT Dean pavlos 

Roberta TorigGato, Margtaita Tardal 
•Oinos Xalsoundis· Aigokeros Publishers Edrtor Yonnis Saldatas 
•Vassdis Rafailidts· Aigokeros Publishers Editor Ymwis Seldatos
• Greek Film lithography > Aigokeros PahBstas Texts: Dtatris KatatiAs

TRANSLATIONS
Translations -  Sanuhanaous Tianslation Eli KaRHatidl 
Subtitles STORY TELLER

FILM TRAFFIC
Coordmators list Aceveda Tarn Sedan 
Print Iraffk Itfteris Haritos
Transport and Customs DHL. Greco tmecnarianal langa Semes

• Festival Ceatar· -  Design m i Superman Makh MkilariAs 

legrt Constant Meriaane Papadapaaiaa-Kamn 

ImanatMnal hay Ceaifartar PavRaa Vatstaki

Eiktanvs Carter Dtatris SeAMt trikes Pangyr tepartai Yorgas ZioAas KaBy theta 

MARKETING ADVISOR: BACKSTAGE Lid SrtuaM la ta »

POSTER: FIERI USIAMU
GOLDEN ALEXANDER dosigaod by: PAVLOSI0UY0UMZ1S 
FESTIVAL LOGO designed by: «Ml DAFEBMOU 
FESTIVAL TRAILER: IMO S i

FESTIVAL
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Η τέχνη, δημιούργημα της εσωτερικής ανάγκης για 
έκφραση και επικοινωνία, δίνει τη δυνατότητα στον 
άνδρωπο να γνωρίσει καλύτερα τον εαυτό του, τις 
αδυναμίες και τις ανάγκες του. Στον σημερινό «πο
λιτισμό της εικόνας», η τέχνη μεταφέρει μηνύματα 
και αποτυπώνει τις συναντήσεις του καλλιτέχνη με 

τον κόσμο και την επαφή του με τη ζωή.
Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης συμβάλλει στην 
ανάπτυξη της 7ης τέχνης, αποτελώντας δίαυλο επικοινωνίας 
των κινηματογραφιστών σε εθνικό επίπεδο. Μέσα από τη φετι
νή 41η διοργάνωση, αναδύεται η εκρηκτική δύναμη του κινη
ματογράφου, που προσφέρει μια απολύτρωση από τον μηχανι
κό κόσμο της τυποποίησης και της ομοιομορφίας. Ο δεσμός αυ
τός αποτελεί τόπο συνάντησης της καλλιτεχνικής δράσης διαφο
ρετικών πολιτισμών. Για μία ακόμη φορά η τέχνη αηοδεικνύεται 
αποτελεσματικό εργαλείο για τη διεθνή συνεργασία και κατα
νόηση. Ιδιαίτερη είναι τα τελευταία χρόνια η συμβολή του ελλη
νικού κινηματογράφου στην κατανόηση του κοινωνικού μας 
περίγυρου και των αλλαγών που συντελούνται. Γι' αυτό και εν
θουσιώδης είναι η ανταπόκριση του κοινού.
Το Υπουργείο Πολιτισμού υποστηρίζει τον αξιόλογο αυτό θε
σμό, που έχει σκοπό να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες 
για μια επιτυχημένη πορεία της 7ης τέχνης στον 21ο αιώνα. 
Εύχομαι κάθε επιτυχία και στο φετινό, 41ο, Φεστιβάλ Κινημα
τογράφου Θεσσαλονίκης.

Θεόδωρος Πάγκαλος 
Υπουργός Πολιτισμού

A rt, the product of an inner need for expression and 
communication, gives people the opportunity ta 
get to know themselves better, to become 
acquainted with their weaknesses and needs. In 
today's «visual culture», art carries messages, and 
records the artist's encounters with the world and 

his/her contact with life.
The International Thessaloniki Film Festival contributes to the 
development of the art of cinema, acting as a channel of 
communication for filmmakers on a national level. Through this 
year's 41st Festival, emerges the explosive power of film, 
offering a release from the mechanical world of standard
isation and uniformity. The festival is a meeting point for the 
artistic activities of different cultures. Once more, art proves to 
be an effective tool for international cooperation and under
standing. In recent years, Greek cinema has contributed 
significantly to our understanding of our social environment 
and the changes that are taking place in it; which is why 
audiences have responded with such enthusiasm.
The Ministry of Culture supports this worthy institution, which 
aims to create the necessary conditions for cinema to follow a 
successful course through the 21st century.
I wish the 41st International Thessaloniki Film Festival every 
success.

Theodoros Pangalos 
Minister of Culture
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Το 41ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου ανοίγει τις 
μέρες αυτές το μικρό του σύμπαν, με τις 150 επι
λεγμένες ταινίες του έτοιμες να λάμψουν, άλλες πε
ρισσότερο κι άλλες λιγότερο, στο μαγικό κινηματο
γραφικό του στερέωμα. Αναβαθμισμένο, το κορυ
φαίο κινηματογραφικό γεγονός της πατρίδας μας, τα 

τελευταία χρόνια, έχει καταχωρίσει τις συντεταγμένες του στον 
διεθνή φεστιβαλικό χάρτη, ενώ, παράλληλα, διατηρεί την ίδια 
πάντα σχέση με την ελληνική κινηματογραφική πραγματικότητα 
που υπήρξε η κύρια ταυτότητά του κατά το παρελθόν.
Το εντυπωσιακό πυκνό του περιεχόμενο είναι προϊόν μιας 
διαδικασίας καθόλου απλής και δεδομένης, και μιας επίμονης 
και επίπονης προσπάθειας χρόνων του διευθυντή του, Μιχάλη 
Δημόπουλου, και των συνεργατών του, οι οποίοι τόλμησαν, παρ' 
όλες τις αρχικές επικρίσεις και, τελικά, πέτυχαν να εγκα- 
ταστήσουν αυτό το σύγχρονο πολυμορφικό προφίλ του, που έχει 
τη δυνατότητα να ικανοποιεί τις πολύπλευρες απαιτήσεις του κι
νηματογραφικού κοινού της Θεσσαλονίκης, αλλά και της ευρύ
τερης περιφέρειάς της· ενός κοινού που έχει ήδη αποδείξει ότι 
παρακολουθεί με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις καινοτομίες και τις 
επιλογές του (ειδικά οι νέοι άνθρωποι), γεμίζοντας τις αίθουσες 
των προβολών του.
Το Φεστιβάλ έχει κατορθώσει, μέσω μιας ιδιαίτερα επιμελούς 
ισορροπίας, να ενσωματώσει στο πρόγραμμά του, μαζί με το 
διαγωνιστικό μέρος, μια εκτενή ενημέρωση πάνω στα σύγχρονα 
κινηματογραφικά δρώμενα, αλλά και την παρουσίαση σημαντι
κών πτυχών της ιστορίας του κινηματογράφου, προβάλλοντας 
τα opera omnia (Άπαντα) μεγάλων δημιουργών που έχουν ση
μαδέψει την πορεία του, όπως, φέτος, του κορυφαίου έλληνα 
σκηνοθέτη, Θόδωρου Αγγελόπουλου.
Ακόμη, το διαρκώς διαστελλόμενο σύμπαν του έχει να παρου
σιάσει και τον πετυχημένο θεσμό των περιφερειακών εκδηλώ
σεων, σε πόλεις της Θράκης και της Μακεδονίας, καθώς και 
σημαντικές εκδηλώσεις εκτός των συγκεκριμένων χρονικών του 
ορίων, όλη τη διάρκεια της χρονιάς.

Γιώργος Πασχαλίδης 
Υπουργός Μακεδονίας-θράκης

T he 41st International Thessaloniki Film Festival is 
about to open up its small universe, with its 150 
chosen films ready to shine, some more than others, 
on its magical cinematic firmament. During recent 
years, the major cinematic event of Greece has 
succeeded in establishing itself among international 

festivals, while at the same time maintaining the relationship 
with the Greek film scene that had defined its identify in the 
past.
The impressively multifarious content of this year's Festival is the 
result of a persistent and arduous effort, as well as an extremely 
complex procedure on the part of its Director, Michel 
Demopoulos, and his colleagues, who, despite criticism, took 
the chance and finally succeeded in establishing the Festival's 
contemporary, multiform profile, which is able to satisfy the 
varied demands of the film-going public of Thessaloniki and the 
surrounding regions. A public which has already proved that it 
follows the Festival's innovative choices with great interest (and 
this is especially true of young people) filling the theatres to 
capacity.
The Festival has managed, through an especially diligent 
balance, to incorporate into its programme, together with the 
competition section, events that reflect the contemporary film 
scene, as well as the presentation of the opera omnia of great 
filmmakers, such as the acclaimed Greek film director, Theo 
Angelopoulos.
Moreover, the Festival's ever-expanding universe also includes 
the very successful regional screenings, which take place in 
cities throughout Macedonia and Thrace, as well as the 
organising of important events that take place throughout the 
year.

Yorgos Paschalidis 
Minister of Macedónio-Thrace
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Για τη Θεσσαλονίκη του πολιτισμού και της διεθνούς 
ακτινοβολίας, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου αποτελεί 
κοιτίδα ανάδειξης κι αξιολόγησης των δημιουργών 
της έβδομης τέχνης, την οποία οι Θεσσαλονικείς 
έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν από κοντά. 
Με σταθερά και προσεκτικά βήματα έχει καταστεί επί

κεντρο των κινηματογραφικών δραστηριοτήτων, που στόχος 
μας και κοινή προσπάθεια είναι να αναπτύσσονται με όρους 
ποιότητας σε όλη τη διάρκεια του χρόνου.
Από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου, με ελληνική ταυτότητα και 
διεθνή φυσιογνωμία, ξεκινούν οι κοινές δράσεις, οι προσπά
θειες για την αναζωογόνηση, την αναγέννηση της τέχνης τού 
κινηματογράφου, όχι μόνο για τη Βόρεια Ελλάδα, αλλά και για 
ολόκληρη τη χώρα και την ευρύτερη περιοχή της βαλκανικής 
και της Ν.Α. Ευρώπης. Με την ενίσχυση του Φεστιβάλ Κινημα
τογράφου, επιδιώκουμε να συμβάλουμε σταθερά στην ισχυρο
ποίηση της Θεσσαλονίκης ως μητρόπολης πολιτισμού στην 
πράξη, ως πόλης ζωντανής και άξιας να δημιουργεί, να στηρί
ζει και να αναδεικνύει τους θεσμούς της, ως διεθνούς σημείου 
κινηματογραφικής συνάντησης και επικοινωνίας, και αυτές τις 
επιδιώξεις, εμείς, οι Θεσσαλονικείς, τις αξιολογούμε ως γεγο
νότα ιδιαίτερης σημασίας, ως προτεραιότητες για την πόλη μας. 
Γι' αυτόν το λόγο χειροκροτούμε την αύξηση της συμμετοχής 
των συμπολιτών μας στις εκδηλώσεις του Φεστιβάλ, όπως και 
το γεγονός ότι, χάρη στην παρουσία του θεσμού αυτού, έχου
με αγκαλιάσει τον κινηματογράφο στην καθημερινή μας ζωή. 
Το 41ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου εύχομαι να είναι λαμπερό, 
πιο πετυχημένο και πιο αξιόλογο στη μακρά σειρά των φεστιβάλ 
του χθες και του αύριο. Η ακτινοβολία, η αίγλη και η ιστορική 
σημασία του για την τέχνη του κινηματογράφου, ευχή όλων μας 
είναι να φανεί εφάμιλλη και αντάξια της πόλης που φιλοξενεί το 
Φεστιβάλ, αλλά και των πολιτών που ζητούν περισσότερη ποι
ότητα, περισσότερες ευκαιρίες, περισσότερες διακρίσεις.

Βασίλης Παπαγεωργόπουλος 
Δήμαρχος Θεσσαλονίκης

For Thessaloniki, a city of culture and international 
radiance, the Film Festival is a forum for the promotion, 
and evaluation of filmmakers, which the people of the 
city will have the opportunity to watch up close. With 
careful and steady steps, our city has succeeded in 
becoming the centre of cinematic activity, which we 

aim and strive to develop to the highest possible quality 
throughout the year.
It is the Film Festival, with its Greek identity and international 
profile, that constitutes the starting point of common actions 
and efforts for the revival and renaissance of the art of cinema, 
not only for northern Greece, but for the entire country and the 
larger region of the Balkans and South-Eastern Europe. By 
supporting the Film Festival, we aspire to contribute consistently 
to the enhancing of Thessaloniki as a true cultural metropolis; 
as a vital city capable of creating, supporting and promoting 
its institutions; and as an international cinematic meeting point. 
These aspirations are especially important to us, the people of 
Thessaloniki, and constitute priorities for our city. It is for this 
reason that we applaud the increased participation of our 
fellow citizens in the Festival's events, and the fact that, thanks 
to the presence of the Festival, cinema has become a part of 
our daily life.
May the 41st International Thessaloniki Film Festival be the 
brightest, most successful and most remarkable in the long 
series of festivals of yesterday and tomorrow. It is our fervent 
wish that its radiance, its prestige and its historical significance 
for the future of cinema will prove equal to and worthy of the 
city that hosts the Festival, as well as its citizens, who ask for 
more quality, more opportunities, more distinctions.

Vassilios Papageorgopoulos 
Mayor of Thessaloniki
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Η Θεσσαλονίκη θεωρείται και είναι η γενέθλια πόλη 
του ελληνικού κινηματογράφου. Εδώ φιλοξενήθη
καν, αναμετρήθηκαν, αναδείχθηκαν και δικαιώθη
καν οι περισσότερες ταινίες της σύγχρονης εγχώ
ριας κινηματογραφίας. Εδώ και 9 χρόνια, η Θεσ
σαλονίκη υποδέχεται δημιουργούς απ' όλο τον 

κόσμο και προσπαθεί να αφουγκραστεί, να αναδείξει και να 
τιμήσει τις νέες παγκόσμιες κινηματογραφικές αξίες.
Η σύνδεση του Φεστιβάλ με τα διεθνή κινηματογραφικό ρεύμα
τα έχει ευεργετικές επιπτώσεις. Το κοινό, χρόνο με το χρόνο, 
αυξάνεται σταθερά και θεαματικά, και η εσωστρέφεια που τα
λαιπώρησε, πολλά χρόνια, το θεσμό, έδωσε τη θέση της σε μια 
πραγματική γιορτή του κινηματογράφου.
Προσωπικά, με συνδέεουν με την ίδια την πόλη της Θεσσαλονί
κης και το Φεστιβάλ ακατάλυτοι δεσμοί. Είναι το τοπίο, οι άν
θρωποι, οι χώροι. Είναι το κοινό της Αναπαράστασης κι όλων 
των άλλων ταινιών μου. Είναι οι φίλοι, οι ποιητές, οι παρέες. Εί
ναι η συγκίνηση και η δικαίωση.

Θόδωρος Αγγελόπουλος 
Πρόεδρος

Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

Thessaloniki is considered to be, and indeed is, the 
birthplace of Greek cinema It is here that most of the 
films produced in Greece today have come to be 
seen, to compete and to receive recognition. For the 
past 9 years, Thessaloniki has been welcoming 
filmmakers from all over the world, in an effort to 

discern, promote and honour the new global cinematic values. 
The link between the Festival and the international cinematic 
currents has had benificial effects. Year after year, the 
audience has steadily and spectacularly increased, while the 
introversion, which for many years beleaguered the Festival, 
has surrendered its place to a true celebration of cinema. 
Personally, my ties to the city of Thessaloniki and the Film 
Festival are indissoluble. It is the landscape, the people, the 
places; it is the audience of The Reconstitution and all my other 
films; it is the friends, the poets, togetherness; it is the emotion 
and the recognition.

Theo Angelopoulos 
President

International Thessaloniki Film Festival



Στην αυγή της νέας χιλιετίας, ο κινηματογράφος, η τέ
χνη που καθόρισε τον πολιτισμό του περασμένου 
αιώνα, βρίσκεται σε μια κρίσιμη φάση μεταλλαγής. Η 
ψηφιακή επανάσταση επηρεάζει όλα τα επίπεδα της 
κινηματογραφικής δημιουργικής και παραγωγικής 
διαδικασίας· αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο γυρίζε

ται και κατασκευάζεται το κινηματογραφικό προϊόν, και, κυ
ρίως, ανατρέπει τις συνθήκες πρόσληψης των κινηματογραφι
κών εικόνων. Οι νέες ψηφιακές κάμερες δίνουν τη δυνατότητα 
να γίνουν όλοι οι άνθρωποι καταγράφεις ή δημιουργοί εικό
νων, κι αυτή η διευκόλυνση ίσως αποκαλύψει νέους δρόμους 
στην κινηματογραφική γλώσσα και, γενικότερα, στην εκφραστι
κότητα. Από την άλλη πλευρά, η χρήση του ϋν επαναφέρει την 
απειλή για την καταστροφή ενός κορυφαίου στοιχείου του 
κινηματογραφικού πολιτισμού, που είναι η κοινοκτημοσύνη της 
ταινίας στη σκοτεινή αίθουσα.
Σήμερα, συντελείται μια τεράστια μεταβολή, ανάλογη με το πέ
ρασμα του κινηματογράφου από τον βουβό στον ομιλούντα, 
εβδομήντα χρόνια πριν, ή, πιο πρόσφατα, με την εμφάνιση της 
τηλεοπτικής εικόνας, που κουβάλησε μαζί της μια ολόκληρη 
αισθητική προσέγγιση. Η ψηφιακή εξέλιξη δεν είναι μόνο μια 
τεχνολογική βελτίωση, που αφορά στο κατασκευαστικό στοιχείο 
της ταινίας· είναι μια ριζική αλλαγή στον ίδιο τον τρόπο με τον 
οποίο βλέπεις, συνηθίζεις και μαθαίνεις να αντιλαμβάνεσαι τις 
κινηματογραφικές εικόνες. Η ποιότητα της ματιάς αντιπαλεύει πια 
την τέχνη των εικόνων. Κι όπως τότε, στο άλμα από τον βουβό 
στον ομιλούντα, έτσι και σήμερα, ο κινηματογράφος αναζητάει 
τον νέο του, ουσιαστικά υπαρξιακό, ρόλο και χώρο στην επαφή 
του με την κοινωνία και τον πολιτισμό των ανθρώπων.
Σ αυτή τη μεταλλαγή, ο ρόλος ενός κινηματογραφικού φεστι
βάλ είναι ακόμα πιο σύνθετος. Οφείλει να ανοίγεται σε πιο ρι
ζοσπαστικές κατευθύνσεις. Οι μυθοπλασίες παράγονται με 
νέους τρόπους, ενσωματώνουν άλλου είδους υλικό, αποτυπώ
νουν μνήμες, προσωπικά βιώματα, αυτοβιογραφικές και ημερο
λογιακές καταγραφές, τα καθιερωμένα είδη περιπλέκονται, η 
σημασία του ύφους αναβαθμίζεται. Σε μια εποχή εξομάλυνσης 
και εξομοίωσης, το Φεστιβάλ πρέπει να ταράζει τα νερά και να 
αποκαλύπτει τα νέα εγχειρήματα. Στα στοιχεία της κινηματογρα
φικής γιορτής, στο κυνήγι σημείων επικοινωνίας και στοχα
σμού, στην επαφή με τις νέες ελπίδες του παγκόσμιου κινηματο
γράφου, είναι ανάγκη να αναζητηθούν, να ανακαλυφθούν και 
να αναδειχθούν τα κρίσιμα μεγέθη που καθορίζουν ή θα καθο
ρίσουν τον σημερινό κινηματογράφο και τον κινηματογράφο 
του αύριο.
Αναμφισβήτητο γεγονός είναι ότι ο 21ος αιώνας θα αναδείξει 
τον κινηματογράφο της Ασίας. Εκεί συντελούνται σημαντικές 
αναστατώσεις -πολιτικές και οικονομικές-, που έχουν ως 
αποτέλεσμα έναν αναβρασμό στον πολιτιστικό και, ιδιαίτερα, 
στον κινηματογραφικό τομέα. Ο κινηματογράφος συνδέεται 
πάντα με την κοινωνική και ιστορική αγωνία. Ας θυμηθούμε τον 
σοβιετικό κινηματογράφο, με την επανάσταση των μπολσεβί
κων, τον ιταλικό νεορεαλισμό, τη γαλλική νουβέλ βαγκ στο 
τέλος της δεκαετίας του '50. Από το Ιράν, που δείχνει μια θαυ
μαστή παραγωγή ταινιών κοινωνικής και πολιτικής κριτικής και 
ευαισθησίας, ώς την Κίνα, του 1,2 δισ. πληθυσμού, από την 
Κορέα ώς την Ιαπωνία, ο ασιατικός κινηματογράφος επιδεικνύει 
μια ριζοσπαστική νεωτερικότητα και μια ενέργεια που ση
μαντικά δείγματά της θα απολαύσει το κοινό της Θεσσαλο
νίκης. Αντίθετα, ο κινηματογράφος της Δύσης, κορεσμένος από 
τα μίντια και τις εικόνες, παρουσιάζει σημάδια κόπωσης. Παρά

την εμπορική και οικονομική του άνθηση, μοιάζει να είναι βου
τηγμένος στην επανάληψη και τον κομφορμισμό, και δυσπιστεί 
-δικαίως- ως προς τις παλιότερες εκφραστικές λύσεις, χωρίς, 
ωστόσο, να έχει ακόμα καταφέρει να τις αντικαταστήσει με 
επάρκεια.
Το 41ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, το πρώτο τής 
νέας χιλιετίας ή το τελευταίο της παλιάς, φιλοδοξεί να αφουγ- 
κραστεί και να αναδείξει τα νέα δεδομένα της σύγχρονης 
κινηματογραφικής δημιουργίας. Στο επίσημο διαγωνιστικό τμήμα 
έχουν επιλεγεί δεκαπέντε ταινίες απ' όλο τον κόσμο, πρώτες και 
δεύτερες δουλειές νέων κινηματογραφιστών. Με ταινίες από την 
Ιαπωνία, τη Νότια Κορέα, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Γερμανία, 
την Ιταλία, τη Μ. Βρετανία, την Τσεχία, την Πολωνία, το Ιράν, τη 
Γαλλία και, φυσικά, την Ελλάδα, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου 
Θεσσαλονίκης φιλοδοξεί να καταγράψει και φέτος, δυναμικά, τις 
προοπτικές και τις ελπίδες του σημερινού κινηματογράφου.
Ο Θόδωρος Αγγελόπουλος, ο πιο παγκόσμιος έλληνας σκηνο
θέτης και δημιουργός, θα τιμηθεί με την προβολή όλων των ται
νιών του, με εκθέσεις, με συναυλία της πολύτιμης Ελένης Κα- 
ραϊνδρου και με την παράλληλη οργάνωση ενός συμποσίου με 
τη συμμετοχή μελετητών του έργου του, απ' όλο τον κόσμο. Το 
συμπόσιο είναι αφιερωμένο στον Βασίλη Ραφαηλίδη, τον ξεχω
ριστό φίλο και κορυφαίο κριτικό και πνευματικό άνθρωπο, που 
χάθηκε πρόσφατα.
Ο Γέρζι Σκολιμόφσκι είναι ο άλλος μεγάλος σκηνοθέτης που θα 
τιμηθεί από το Φεστιβάλ. Θα τον έχουμε στη Θεσσαλονίκη, πρό
εδρο της κριτικής επιτροπής, και είναι μια ευκαιρία να ξαναδούμε 
τις ταινίες του και να ξαναστοχαστούμε πάνω στις δημιουργίες 
του, που σημάδεψαν την ιστορία του σύγχρονου κινηματογράφου. 
Παράλληλα, έχουμε οργανώσει δύο αξιόλογα αφιερώματα: 
στον Νέο Ρωσικό Κινηματογράφο και στη φετινή κινηματογρα
φική παραγωγή των Βαλκανίων. Το πρώτο είναι μια επιλογή 
από ταινίες της εποχής μετά την περεστρόικα, σε μια χώρα συγ
κλονισμένη και τραυματισμένη. Το δεύτερο ψάχνει στο τα
ραγμένο βαλκανικό τοπίο τις νέες κινηματογραφικές ματιές.
Οι «Νέοι Ορίζοντες», το παράλληλο πρόγραμμα του Φεστιβάλ, 
που το επιμελείται, όπως πάντα, ο Δημήτρης Εϊπίδης, περιλαμ
βάνει 38 ταινίες νέων σκηνοθετών που καταγράφουν με ρεα
λισμό και ανατρεπτική διάθεση εικόνες του μέλλοντος. Στο ίδιο 
πρόγραμμα θα υπάρχουν δύο ξεχωριστά αφιερώματα: στη 
σπουδαία γαλλίδα σκηνοθέτιδα Ανιές Βαρντά και τον γνωστό 
γαλλοπορτογάλο παραγωγό Πάουλο Μπράνκο.
Το Φεστιβάλ θα τιμήσει με τον Χρυσό Αλέξανδρο έναν πραγματικό 
δημιουργό και εργάτη του ελληνικού κινηματογράφου, τον Ντίνο 
Κατσουρίδη, για τα πενήντα χρόνια διαρκούς παρουσίας του σ' 
όλους σχεδόν τους τομείς της κινηματογραφικής δημιουργίας. 
Τέλος, στο Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου έχει συγκεν
τρωθεί το σύνολο της πρόσφατης εγχώριας παραγωγής. Θα 
προβληθεί, με τον επαρκέστερο δυνατό τρόπο, το έργο των ελ- 
λήνων κινηματογραφιστών, και τη Δευτέρα, 20 Νοεμβρίου, θα 
απονεμηθούν τα κρατικά βραβεία ποιότητας, σε μια εκδήλωση- 
γιορτή για τον ελληνικό κινηματογράφο.
Φιλοδοξούμε και αγωνιζόμαστε, η αποδοχή του Φεστιβάλ Κινη
ματογράφου, που παρατηρήθηκε τα τελευταία χρόνια, να συνε
χιστεί και να επεκταθεί· και η Θεσσαλονίκη να είναι, για μια 
ακόμα χρονιά, τόπος που θα φιλοξενεί τη γιορτή, το στοχασμό 
και την απόλαυση των εικόνων του κινηματογραφικού παγκό
σμιου πολιτισμού.

Μιχάλης Δημόπουλος 
Διευθυντής του Φεστιβάλ
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At the dawn of the new millennium, 
cinema, the art that defined 20th 
century culture, finds itself at a critical 
phase of transformation. The digital 
revolution has affected all levels of the 
process of creating and producing 
films, changing the way the cinematic 
product is being filmed and manu
factured, and, above all, subvert the 
conditions under which cinematic 
images are acquired. The new digital 
cameras have given everyone the 

possibility of becoming a recorder or creator of images, and it 
is this facilitation which may reveal new paths for expression 
and cinematic language in general. On the other hand, the use 
of DV reintroduces the endangerment of a crowning element of 
cinematic culture: the sharing of the film in the darkened 
theatre.
Today, there is a huge change taking place, comparable to 
that of talking films replacing silent cinema seventy years ago, 
or, more recently, with the emergence of the television image, 
which brought with it an entire new aesthetic approach. The 
digital evolution isn't only a technological improvement, 
concerning the manufacturing aspect of the film, it is a radical 
change in the very way of seeing, getting used to and learning 
to see cinematic images. The quality of the viewer's gaze is 
now wrestling with the quality of the images. And, as when 
cinema leapt from silent to talking films, so is the cinema of 
today seeking out its new, essentially existential, role and 
space in its contact with society and human culture.
Seen through this transformation, the role of film festivals 
becomes even more complex, with a duty to open itself up to 
more radical directions. Fiction is produced by new methods, 
incorporating different kinds of material, recording memories, 
personal experiences, autobiographical notations and diary 
entries; the established genres become intertwined; and the 
importance of style becomes paramount. In an era where 
creases are ironed out and everything is equated, the festival 
should rock the boat and reveal new ventures. Among the 
elements of the cinematic celebration, in the pursuit of points of 
communication and reflection, through the contact with the new 
hopefuls of world cinema, it is necessary to seek out, to 
discover and to promote the critical dimensions which define or 
will define the cinema of today and the cinema of tomorrow.
It is an undeniable fact that the 21 st century will highlight Asian 
cinema. That is where momentous upheavals are taking place, 
both political and economic, resulting in an agitation in the 
cultural and especially the cinematic sector. Cinema has 
always been linked to social and historical struggles. Let us 
recall Soviet cinema, with the Bolshevik revolution; Italian 
neorealism; the French Nouvelle Vague at the end of the 50s. 
From Iran, that boasts wonderful productions of social and 
political criticism and sensibility, to China, with its population 
of 1.2 billion, and from Korea to Japan, Asian cinema displays 
a radical innovation and an energy, fine examples of which 
will be presented to the Thessaloniki audience for its en- 
loyment. On the contrary, Western cinema, satiated by the 
Mass Media and a glut of images, appears to be showing 
signs of fatigue Despite the foct that it is flourishing, both 
commercially and economically, it appears to be wallowing in

repetition and conformity, mistrustful -and rightly so- of the older 
ways of expression, but unable, as yet, to find satisfactory 
replacements.
The 41st International Thessaloniki Film Festival, the first of the 
new millennium or the last of the old one, aspires to discern 
and present the new data of contemporary cinematic creation 
Fifteen films from all over the world have been selected for the 
International Competition section, consisting of first and second 
films by young filmmakers. By screening these films that hail 
from Japan, South Korea, the USA, Germany, Italy, Great 
Britain, the Czech Republic, Poland, Iran, France and, of 
course, Greece, the International Thessaloniki Film Festival 
aspires to record, again this year, the prospects and hopes of 
contemporary cinema.
Theo Angelopoulos, the most global among Greek film directors, 
will be honoured with the screening of all his films, with 
exhibitions, with a concert by the invaluable Eleni Karaindrou, 
and with an international symposium which will be held during 
the Festival, and in which researchers of his work from all over 
the world will participate. The symposium is dedicated to Vassilis 
Rafailidis, the special friend, the pre-eminent critic, and the 
intellectual, who recently passed on.
Jerzy Skolimowski is the other great director who will be 
honoured by the Festival this year. He will be in Thessaloniki, 
presiding over the International Jury, and we will be given an 
opportunity to see his films once again, and reflect on his oeuvre, 
which has left its mark on the history of contemporary cinema.
At the same time, we have organised two remarkable tributes, 
one to New Russian Cinema and another to this year's films 
produced in the Balkans. The first, is a selection of films made 
after perestroika, in a country suffering turmoil and trauma, the 
second, seeks out new cinematic viewpoints amidst the 
turbulent Balkan landscape.
«New Horizons», the Festival's parallel programme, directed, 
as always, by Dimitri Eipides, comprises 38 films, reflections of 
the new millennium by directors that film, in a realistic and 
iconoclastic way, images of the future. New Horizons will also 
include two special tributes: one to the distinguished French 
director Agnès Varda, and one to the renowned French- 
Portuguese producer Paulo Branco.
The Festival will also be honouring, with a Golden Alexander, 
a true film director and tireless worker of Greek Cinema, Dinos 
Katsouridis, for his fifty-year presence in almost all areas of 
filmmaking.
Lastly, the Greek Film Festival has brought together most of the 
films produced in Greece within the past year. The work of 
Greek filmmakers will be presented in the best possible way, 
and, on Monday 20 November, the State Quality Awards will 
be presented during a ceremony celebrating Greek cinema 
It is our hope and aim, that the popularity of the Festival 
observed in recent years will continue to grow, and that 
Thessaloniki w ill be, once again, the host city of the 
celebration, the reflection upon and the en|oyment of the 
images of the global culture of cinema

Michel Demopoukss 
Director of the Festival
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ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
PRESIDENT

Γέρζι Χ κολ ιμόφ σκ ι 
Jerzy Sko lim ow sk i
Σκηνοθέτης /  D irector
Βαρσοβία, 1938. Σπούδασα εθνολογία και, στη συνέχεια, κινηματογράφο στη Σχολή Κινηματογράφου του Λοτζ. Οι ταινίες του οτην Πολωνία είναι 
οτοθμοί οτην εξέλιξη του νέου κινηματογράφου της δεκαετίας του '60. Όταν η ταινία του Ψηλά τα χ/ρ/σ / (1967) απαγορεύτηκε από τις Αρχές 
αυτοεξορίστηκε στην Αγγλία, όπου συνέχισε να σκηνοθετεί ταινίες που τον καταξίωσαν ως έναν από τους σημαντικότερους Πολωνούς σκηνοθέτες 
της Εποχής μας. Πέρα από τη δραστηριότητα του ως σκηνοθέτη και σεναριογράφου, εμφανίστηκε οε ταινίες και ως ηθοποιός.
Warsaw, 1938. He studied ethnology and then film  at the Film School in Lodz. His films in Poland are landmarks in the evolution o f new cinema 
of the 60s. When his film  Hands ¿/p/(1967) was banned by the Authorities, he moved to London, where he lived in exile, making films that marked 
him as one of the most important Polish filmmakers of our time. In addition to directing, he has also appeared in films as an actor.

Τζούντιτ Ελεκ 
Judit Elek
Σκηνοθέτις /  D irector
Βουδαπέστη, 1937. Σπούδασε οτην Ακαδημία θεάτρου και Κινηματογράφου της Βουδαπέστης και εργάστηκε ως βοηθός σκηνοθέτις στη Mafilm. 
Ιδρυτικό μέλος του Studio Bela Bal0sz, είναι επίσης σεναριογράφος και συγγραφέας. Έχει γυρίοει μεγάλου μήκους ταινίες και ντοκιμαντέρ, μεταξύ 
των οποίων: Η κυρία από την Κωνσταντινούπολη (1969), Μια απλή ιστορία (1975), Ίσως αύριο ( 1979), Η γιορτή της Αίσρ/σς {1983), Ανάμνησης 
ινός ποταμού (1989), Ξύπνημα (1994).
Budapest, 1937. She studied at the Academy of Theatre and Film in Budapest, and went on to work as an assistant director at Mafilm. A founding 
member of the Bela Baldsz Studio, she is also a screenwriter and author. She has made feature and documentary films, among which: The Lady of 
Constantinople(]9b9), A Commonplace Story (1975), Maybe Tomorrow ( W  9), Maria's /toy (1983), Memories of a R iver[]W ), Awakening(]99A).

Φ ρεντ Κέλεμεν 
Fred Kelem en
Σκηνοθέτης /  D irector
Δυτικό Βερολίνο, 1964. Σπούδασε ζωγραφική και μουοική, και εργάστηκε ως βοηθός σκηνοθέτη οτο θέατρο. Το 1989, μπήκε στη Γερμανική 
Ακαδημία Κινηματογράφου και Τηλεόραοης του Βερολίνου. Από το 1995, είναι επισκέπτης καθηγητής στο Κέντρο Κινηματογραφικών Σπουδών της 
Καταλονίας (Βαρκελώνη) και ατη Σχολή Εικαστικών Τεχνών της Γενεύης. Φιλμογραφία: Μοίρα (1994), Παγωνιά (1997-98) και Το σούρουπο 
(1999), που κέρδισε το Βραβείο FIPRESCI στο περσινό Φεστιβάλ θεσοαλονίκης.
West Berlin, 1964. He studied painting and music and worked as an assistant director in the theatre. In 1989, he entered the German Film and TV 
Academy in Berlin. He is a guest lecturer at the Catalonia Center of Cinematographical Studies in Barcelona and at the School o f Visual Arts in Geneva. 
His filmography includes: Fale[ 1994), /> 0 5 /( l 997-98), and Abendland( 1999), which won the FIPRESCI prize at the 1999 Thessaloniki Film Festival.

Τουντζέλ Κ ο υ ρ τ ίζ  
Tuncel Kurtiz
Ηθοποιός /  Actor
Ιξμίτ, 1936. Σπούδασε νομικά, αγγλική φιλολογία και φιλοσοφία. Εργάστηκε ως ηθοποιός του θεάτρου αε πολλά θέατρα της Τουρκίας και της 
Ευρώπης. Πρωταγωνίστησε οε ταινίες του Γιλμάξ Γκιουνέι και, το 1986, έλαβε το βραβείο καλύτερου ηθοποιού στο Φεστιβάλ του Βερολίνου για την 
ιοραηλινή ταινία Το χαμόγιλο του αμνού. Εργάζεται ως ηθοποιός του θεάτρου και του κινηματογράφου, τομείς οτους οποίους έχει κοτ' επανάληψη 
βραβευτεί.
Izmit, 1936. He studied law, English literature and philosophy, and went on to work as a stage actor in many theatres in Turkey and Europe. He 
ployed the lead role in several films by Yilmaz Guney and, in 1986, he received the best actor award at the Berlin Film Festival, fo r his part in the 
Israeli film  The Smile of the Lamb. He works as an actor in both the cinema and the theatre, where he has received numerous awards.
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INTERNATIONAL COMPETITION JURY

Φ ώ τ ο ς  Λ α μ π ρ ιν ό ς  
Fotos Lam brin o s
Σκηνοθέτης /  Director
Ελλάδα. Ιπούδασι κινηματογράφο οτο Ινστιτούτο Κινηματογραφίας της Μοοχας/Εχτι ιργαστιί ως σκηνοθέτης στο ραδιόφωνό, στο θέατρο και στον 
κινηματογράφο, και τχτι οκηνοθττήοτι δικάδ<ς ντοκιμαντέρ (υριίος θψοτολογιος για την τλληνική τηλτοραοη Το 1973 συντργα(στηκτ μτ τον 
Θόδωρο Αγγελόπουλο στο οινάριο της ταινίας 0 θίασος Εχτι διδάξΐΐ οτη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών και διδοοκο στο Πανιπιστήμιο θιοσαλιας. Φιλ 
μογραφία: Αρης Βιλουχιώτης -  Το ¡ί\ημμα (1981), ¿o(<jpnou<;(\W), ί\ένπ γινιθλίων... ή Μια βουβή βαλκανική ιστορία ( 1995).
Greece. He studied film at Moscow's VGIK. He has worked as o director in the theatre, radio ond film, and has directed dozens of documentaries (or 
Greek television. In 1973, he collaborated with Theo Angelopoulos on the screenplay (or Jhe Iravelling Players. He has taught at Athens University, 
and is currently teaching at the University of Thessaly. Filmography: Arts Velouhiotis -  Jhe Dilemma[\9$ \ ), Doxobus (1987), Birthday Party! 1995).

Α λμπ έρ το  Μ π α ρ μπ έρ α  
A lb e rto  B a rb a ra
Κριτικός Κινηματογράφου /  Film Critic
Μπιέλα, Ιταλία, 1950. Σηούδαοτ Ιστορία και κριτική του κινηματογράφου οτο Παντηιοτήμιο του Τορίνο. Συνιργαοτηκί, ως κρττικός, pc τφημτ 
ρίδτς κοι πτριοδικά, και τργάοτηκτ στην τηλτοραοη και στο ραδιόφωνο. Το 1982, πρωτοσυνιργάστηκχ μτ το Φτστιβάλ του Τορίνο, του οποίου 
διαττλτοτ διτυθυντής από το 1989 ώς το 1998. Από το 1999, τίναι ο διτυθυντής του Φτστιβάλ Βτνττίος. Έχτι γράφτι βιβλία για τον κινηματο
γράφο.
Biella, Italy, 1950. He studied film history and criticism at the University of Torino. He contributed, as a film critic, to newspapers ond magazines, 
and worked (or television and radio. In 1982, he joined the Torino Film Festival and was its director from 1989 to 1998 Since 1999, he has been 
the Director of the Venice Film Festival. He has published several books on film.

Χόρχχ  Χ ά ν τ ο ις  
Jo rge  San chez
Παραγωγός /  Producer
Μτξικό. Ιδρυτής και διτυθυντής των Macondo Cine -  Video, Latina S.A., Producciones Amaranta S.A., Zafro Video και Filmama Προσφσττς nope 
γωγτς του: Αυτά ixn η (ωη, Ο συνταγματάρχης Srv πιριμίνα γράμμα από πουθ(νά, Η καταστροφή του οντρα ιιναι η γυναίκα κ ο. Είναι, ιπιοης, 
ηράτδρος της FIPCA (Ιβηροαματρικανική Ομοσπονδία Παραγωγών του Κινηματογράφου και του Οπτικοακουστικού) και μέλος του Α.Ι του Ιδρύματος 
για τον Ντο Λατινοαμτρικανικά Κινηματογράφο, μτ πρότδρο τον Γκαμπριτλ Γκαροία Μάρκτς.
Mexico. Founder and Director of Mocondo Cine -  Video, Latina S.A., Producciones Amoranta SJL, Zafra Video και Filmonia His latest productions include 
Such Is life, Ho One Writes to the Colonel, Jhe Ruin of Men, el al. He is also President of FIPCA (Iberoomericon Federation of (inemotogrophre and 
Audiovisual Producers), and a member of the Board of the Foundation for the New Latin American Gnema. presided by Gabriel Garcia Marquez

Κ ρ ιτ ικ ή  Επ ιτροπή τη ς  F IPRESC I /  F IPRESCI Jury

Ham Beerekomp (Netherlands), President /  Χανς Μηττρτκομπ (Ολλανδία), Προτδρος 

Gobriede Schultz (Austria) /  Γκαμηρκλτ Σουλτς (Αυστρία)
Olga Markova (Bulgana) / Όλγκο Μαρκοβα (Βουλγαρία)
PtWhp Bergson (Great Britain) /  Φιλιπ Μητργκοον (Μιγαλη Bpnovta)

Andreas Tyros (Greece) /  Ανδρτος Τυρός (Ελλάδα)
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ΔΙΕΘΝΕΖ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
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ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ /  South Korea 1999

Segi-mal

Σονγκ Νόινγκ-Χαν
Γεννήθηκε στη Σεούλ, το 1959. Σπούδασε στο Εθνικό 
Πανεπιστήμιο της Σεούλ, και στη συνέχεια ασχολήθηκε 
με τη συγγραφή σεναρίων. Μ εταξύ των σεναρίων του 
ξεχωρίζει αυτό της ταινίας Taebaek Mountains 
του Ιμ Κουόν-τάεκ. Το 1997, γύρισε την πρώτη του 
μεγάλου μήκους ταινία, Number 3, που έλαβε μεγάλο αριθμό 
βραβείων στην Κορέα και προβλήθηκε σε πολλά 
διεθνή φεστιβάλ.

Song Naung-han
He was bom in Seoul, in 1959. He studied at the National
University of Seoul before beginning his career
as a screenwriter. Among his most notable scripts is the one
for Im Kuon-teak’s film  Taebaek Mountains. In 1997,
he directed his first feature film, Number 3, winner
of numerous Korean awards and shown in festivals
worldwide.

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ /  FILMOGRAPHY
(Τίτλοι στα αγγλικά /  English titles)
1997 Number 3 
1999 A Century’s End

Σκηνοθεσία / Direction: Song Naung-Han. Σενάριο / Screenplay: Song Naung-Han. Φωτογραφία / Cine

matography: Lee Hoo-Gon. Μοντάζ / Editing: Park Gok-Ji. Μουσική / Music: Shin Hae-Chul. Ηθοποιοί / 

Cast: Kim Kab-Su, Lee Jeh-Un, Cha Seung-Won. Παραγωγός / Producer: Lee Tae-Won. Παραγωγή / 

Production: Taehung Pictures Co., Hannam-Dong 3-1, Yongsan-Gu, Seoul, Korea, τηλ. /  tel.: 822 797 
5121, fax: 822 797 5125. Διανομή για την Ελλάδα / Distribution for Greece: NEW STAR, Αριστείδου 13 /  
13 Aristidou Street, Αθήνα /  Athens 176 71, τηλ. /  tel.: 30 1 9578 605, fax: 30 1 9566 245. 35mm 
Εγχρωμο /Colour 109'

ΤΕΛΟΣ ΑΙΩΝΑ END OF A CENTURY
Σεούλ, τέλη του 20ού αιώνα. Ο Ντο-Σαμπ, ένας ταλαίπωρος σεναριογράφος, 
θέλει να γράψει ένα θρίλερ, πρώτα όμως πρέπει να τελειώσει το σενάριο 
ενός μελοδράματος. Καταφέρνει να ξεπεράσει την έλλειψη έμπνευσης και τε
λειώνει το έργο, αλλά ένας ιός στον υπολογιστή του το σβήνει όλο. Στη συνέ
χεια, βλέπει ένα ταξί, στο οποίο μόλις προ ολίγου επέβαινε, να τρακάρει πολύ 
άσχημα... Στο πάρτι των 21ων γενεθλίων της, η Σο-Ριάνγκ, φοιτήτρια που ερ
γάζεται και ως πόρνη, γνωρίζεται και κάνει δεσμό με το γιο ενός άντρα που 
τον είχε πελάτη... Ο Κανγκ-Χα, λέκτορας στο πανεπιστήμιο, περνάει μια βρα
διά με μια δημοσιογράφο, τη Χονγκ. Στο μεταξύ, ο πρόεδρος του τμήματός του 
στο πανεπιστήμιο του ζητάει ένα γερό λάδωμα για να τον κάνει τακτικό καθη
γητή. Λίγο καιρό αργότερα, ο Κανγκ-Χα λαμβάνει γράμμα από τη Χονγκ, που 
του λέει ότι περιμένει το παιδί του... Το Σεπτέμβριο, επισκεπτόμαστε πάλι 
τους ήρωές μας, για να δούμε αν τα παθήματα τους έχουν γίνει μαθήματα...

The place is Seoul, and the time is the end of the 20th century. Do-Sub, a 
struggling screenwriter, wants to write a thriller, but must first complete a script 
for a melodrama. He overcomes his writer’s block and finishes the work, only to 
have a computer virus erase it all. He then witnesses a terrible car accident 
involving the taxi in which he was just a passenger... At the party for her 21st 
birthday, Soh-Ryung, a college student who moonlights as a call-girl, meets 
and begins a relationship with the son of a man who was once a client of hers... 
University lecturer Kang-ha has casual sex with a woman reporter named Hong. 
Meanwhile, his department chairman lets him know that expects a hefty bribe if 
he is to grant him tenure. Some time later, Kang-ha receives a note from Hong, 
telling him she’s pregnant... In September 2000, we visit the various 
protagonists to find out what lessons they have learnt. Not many, apparently...
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ΙΤΑΛΙΑ /  Holy 1999-2000

Αλιοάντρο Πίβα
Γεννήθηκε στο Σαλέρνο. το 1966. μεγάλωσε στο Μπΰρι, 
και σήμερα ζει στη Ρώμη Σπούδασε μοντάζ στο Centro 
Spenmentale di Cinematografía και εργάστηκε ως μοντερ 
για μερικά χρονιά Το 1992. έλαβε εύφημο μνεία 
στο διαγωνισμό για το Βραβείο Solinas σεναριογραφίας 
Εχει σκηνοθετήσει ρεπορτάζ και μικρού μήκους ταινίες. 
ΤοΚεφόΚιΓυμζει είναι η πρώτη του μεγάλου μήκους ταινία.

Alessandro Ρίνα
He was bom in Salerno, in 1966. grew up in Ban and now 
lives in Rome He studied film editing at the Centro 
Spenmentale di Cinematografía, and worked as a film editor 
for a few years In 1992. he received an honorary mention 
m the competition for the Solinas Award in screenwriting.
He has directed news reports and short films 
TheHeadlsSpmntng is his first feature film.

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ /  FILMOGRAPHY
1999-2000 LaCapaGira

LaCapaGira

Σκηνοθεσία / Direction: Alessandro Piva Σενάριο / Screenplay: Andrea Piva Φωτογραφία / Cinemato

graphy: Gianenrico Bianchi Μοντάζ / Editing: Thomas Woschitz, Alessandro Piva Ηχος / Sound Marco 

Fiumara Σκηνικά / Sets: Maria Teresa Padula Κοστούμια / Costumes: Francesca Leondeff Μουσική / 

Music: Ivan lusco. Ηθοποιοί / Cast: Dino Abbrescia, Mino Barbarese, Mimmo Mancim. Dante Marmone 

Paolo Sassanelli. Παραγωγοί / Producers: Umberto Messa. Alessandro Piva. Valerio Banletti Παραγωγή 

Production: Kubla Khan-Munbut Παγκόσμια Εκμετάλλευση / World Sales: Alessandro Piva τη) > 

396 667 8309, fax: 396 3963 7359. 35 mm Εγχρωμο / Colour 65'

ΤΟΚΕΦΑΛΙΓΥΡΙΖΕΙ THEHEADISSPINNING
Το λιμάνι του Μπάρι είναι κομβος για την παράνομη διακίνηση κάθε είδους 

εμπορεύματος Καθώς τα τελευταία ρίγη ενός ιδιαίτερα βαρύ χειμώνα σβή

νουν σιγά σιγά, μια συμμορία μικροκακοποιων χτενίζει την πόλη, αναζητώντας 

εναγωνως ενα μυστηριώδες πακέτο που προέρχεται απο τα Βαλκανια Το πα

κέτο χανεται ξαναβρίσκεται για λίγο, και μετά χανεται οριστικά και αμετακλη- 

τα Ακολουθούμε το ταξίδι του καθώς το παίρνουν απο το πλοίο, φτάνοντας 

σης ακτές της Ιταλίας, και στη συνεχεία, καθώς περνάει μέσα απο υπόγεια 

περαοματα του Μπαρι με κατεύθυνση την ερημιά των προαστίων Τι περιεχει 

το πακέτο αυτό. Για τους τεοοερις ηρωες της ταινίας μας. κάτι πολύ σημαντι

κό Για το θεατή, ενα αντικλείδι, που θα τον βάλει μέσα στον υποκοομο μιας 

πάλης ο οποίος αποτελειται απο πολλά, απροσδόκητα επίπεδα

The seaport town ot Ban is a hub for traffickers dealing in every kind ot 

merchandise As the final shivers of a harsh winter subside a gang of petty 

cnminals comb the city in a frenzied search for a mysterious parcel from the 

Balkans The package is lost, then found again for a short time and then 

completely and definitely lost We follow its Kwmey, as it is taken off the boat 

when it reaches the Italian coastline, passes through several underground 

passages in Ban. and goes on to the desolate suburbs of the capital city What 

does the package contain’ For the four heroes of this story something very 

important For the hlmgoer a passkey to the underworld of a city which « 

made up ot many, surprang levels
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ΤΣΕΧΙΑ -  ΣΛΟΒΕΝΙΑ /  Czech Republic -  Slovenia 2000

Samotari

ΝταβίντΌντριτοεκ
Γεννήθηκε στην Πράγα, το 1969. Σπούδασε στη FAMU 
της Πράγας και στο Columbia College του Σικάγο.
Έχει σκηνοθετήσει πολλά βίντεο κλιπ, διαφημιστικά σποτ 
και ντοκιμαντέρ Η πρώτη του μεγάλου μήκους ταινία, 
Whisper, ήρθε δεύτερη σε πωλήσεις στην Τσεχία το 1996, 
μετά το βραβευμένο με Όσκαρ Ο μικρός Κό\ια.

David Ondricek
He was born In Prague, In 1969. He stuudied at Prague's 
famu and at Columbia College In Chicago. He has directed 
numerous music videos, commercials and documentaries. 
His first feature, Whisper, came second in ticket sales in the 
Czech Republic in 1996, after the Oscar-winning Kolya.

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ /  FILMOGRAPHY
1996 Whisper 
2000 Loners

Σκηνοθεσία / Direction: David Ondricek. Σενάριο / Screenplay* Petr Zelenka. Φωτογροιριο / 

Cinematography: Richard Rericha. Μοντάζ / Editing: Michal Lansky. Ήχος / Sound: Pavel Rejholec, 
Jakub Cech. Σκηνικά / Sets: Radek Hanâk. Μουσική / Music: Jan P. Muchow. Ηθοποιοί / Cast: Labina 
Mitevska, Jitka Schneiderovâ, Sasa Rasilov, Ivan Trojan, Jiri Machâcek. Παρογωγός / Producer: David 
Ondricek. Παραγωγή / Production: Lucky Man Films. Παγκόσμιο Εκμετάλλευση / World Sales: Lucky 
Man Films, Perlovâ 1, 110 00 Prague 1, Czech Republic, τηλ. /  tel.: 420 2 2166 7302, fax: 420 2 2166 
7521, e-mail:production@luckymanfilms.com 35mm Έγχρωμο / Colour 103'

ΜΟΝΑΧΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ LONERS
Ο Ρόμπερτ εργάζεται σε ταξιδιωτικό γραφείο και στήνει σκηνές από την καθη
μερινή ζωή «απλών» τσεχικών οικογενειών, ως ατραξιόν για ιάπωνες τουρί
στες. Δραστήριος και ως προξενητής, βοηθάει να γνωρίζονται φίλοι με φίλες 
του. Στην περίπτωση της Χάνκα, τη βοηθάει να χωρίσει από τον Πέτερ, εκφω
νητή στο ραδιόφωνυ, ο οποίος αιχμαλωτίζει την «πραγματική» ζωή, ηχογρα- 
φώντας στιγμές από την «πραγματικότητα» και παίζοντάς τις στον αέρα. Η 
Βέονα έχει έρθει στην Πράγα από τα Σκόπια, επειδή, καθώς λέει, είναι το πιο 
πιθανό μέρος να προσγειωθούν εξωγήινοι, αλλά, βέβαια, ο αληθινός λόγος 
του ταξιδιού της είναι πολύ διαφορετικός. Τη Χάνκα την κυνηγάει ο Οντρέι, 
ένας ευυπόληπτος χειρουργός, ο οποίος είναι τρελός για κείνην και πρόθυ
μος να θυσιάσει και την οικογένεια και την καριέρα του για χάρη της...

Robert works for a travel agency and helps to arrange scenes from the everyday 
lives of «ordinary» Czech families as an attraction for Japanese tourists. He also 
works as a kind of matchmaker and occasionally helps pair up his friends. He 
helps to separate his friend Hanka from Peter, a radio announcer, who tries to 
capture «real» life by recording moments from «reality» and playing them over 
the air. Vesna has come to Prague from Skopje because, she says, it is the 
place where UFOs are more likely to land, but of course her true reason is very 
different. Hanka is stalked by Ondrej, a respected surgeon, who is almost 
insanely attracted to her and is willing to give up his family and career for her...
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IN T E R N A T IO N A L C O M P ETITIO N

ΙΡΑΝ /  Iran 2000

Roozi keh zan shodam

Μαρζιγιέ Μ τοκινί
Γεννήθηκε στην Τεχεράνη. το 1969 Δ ιετέλεσε βοηθός 
σκηνοθετις του Μ οσίν Μαχμαλμπόφ στην ταινία του 
Η οιωπή (1998) και στο κομμάτι του «Η πόρτα», 
γιο την ταινία Ιστορίες του Κις (1999), καθώς 
και της Σαμιρο Μαχμαλμπόφ στις ταινίες της 
Το ρ)Αο (1997) και Μαυροπίνακες (2000).
Το Τη μέρα που έγινα γυναίκα είναι η πρώτη της 
μεγάλου μήκους ταινία

M orziyeh Meshkini
She was bom in Tehran, in 1969 She was assistant director 
on Mohsen Makhmaibaf s film The Silence and his segment 
•The Door» in Tales olKish  (1999), as well as on Samira 
Makhmalbaf's The Apple (1997) and Blackboanis (2000). 
The Day I Became a Woman is her first feature film.

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ / FILMOGRAPHY
(Τίτλος στα αγγλικό /  English title) 
2000 The Day l Became a Woman

Σκηνοθεσία / Direction: Marziyeh Meshkini Σενάριο / Screenplay: Mohsen Makhmaibaf Φωτογραφία /

Cinematography: Ebrahim Ghafuori, Mohammad Ahmadi Μοντάζ / Editing Shahrzad Poya May .am 

Makhmaibaf. Ήχος / Sound: Behrouz Shahamat Σκηνικά / Sets: Akbar Meshkini Μουσική / Music: 

Mohammad Reza Darvishi. Ηθοποιοί / Cast: Fatemeh Cheragh Akhar. Shabnam Toloui Azizeh Sedighi 

Παραγωγός / Producer: Mohsen Makhmaibaf Παραγωγή / Production: Makhmaibaf Film Hoi^e Παγκό

σμια Εκμετάλλευση / World Sales: Makhmaibaf Film House. #32, 16th Street North Felestin Aver.-·. 
Tehran 14157, Iran, τηλ. / tel 98 21 895 8384, fax: 98 21 895 2200, e-mail makhmaibaf film@tavana 

35mm Έγχρωμο / Colour 78'

ΤΗ ΜΕΡΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑ ΓΥΝΑΙΚΑ THE DAY I BECAME A WOMAN
Η ιαίνω εξετάζει τρεις γενεες γυναικών Το πρώτο επεισόδιό αφηγειται την 

ιστορία της μικρής Χαβα Την ήμερα των ένατων γενεθλίων της, η μητέρα της 

της λεει οτι, τώρα που εγινε γυναίκα, είναι αμαρτημα να βγει απο το σπίτι και 

να παίξει με τα αγορακια Το κοριτσάκι κλαίει και επιμενει να βγει, ωσπου η 

γωγτα της επισημαίνει το γεγονος οτι η Χαβα γεννήθηκε μεσημέρι και, επομέ

νως μπορεί να βγει για λίγο ακόμα απο το σπίτι Το δεύτερο επεισόδιό εχει 

ως θέμα εναν ποδηλατικό αγώνα κοριτσιων Η οικογενεω του κοριτσιού που 

έρχεται πρώτο, της θυμίζει αλο και πω επίμονα και απειλητικά, οτι. αν αυνε- 

χωει αυτό το άθλημά θα τη διώξουν απο το σπίτι Το τρίτο επεισόδιό ξεκίνα 

οε μω αίθουσα αεροδρομίου οπού μω γρωυλα σε αναπηρικό κοριτσάκι περι

φέρεται αγαραζοντος αλα οοο δεν μπόρεσε ν’ αποκτήσει στη ζωη της φυ- 

γεω τηλεόραση πλυντήριο πιάτων και σίδερο

The film looks at three generations of women The first episode lefts the story of 

Hava, a little got coming up to the age of mne On the momng of her bethday 

her mother reminds her that, now that she 6 a woman, i  would be a set tor her 

to go out of the house and play with the boys The MOe gel cries and insists on 

going out Her grandmother points out that Hava was bom at midday so they 

let her go out for a tew hours The second episode focuses on a gets eyeing 

race The girt leading the way is contmualty hounded by her relatives who 

remind her mcreasmgty threateningly that it she continues this simple pass

time she will be thrown out of the house The third episode starts out m an 

airport concourse, where an old woman confined to a wheetchair makes her 

way through, buymg everything she has never been able to buy during her Me a 

retngerator a television set a dehwasher and an etectoc von
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Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ /  Great Britain 2000

The Last Resort

Πάβελ Παβλικόφσκι
Γεννήθηκε στη Βαρσοβία, το 1957. Διακεκριμένος 
σκηνοθέτης ντοκιμαντέρ, γύρισε, μεταξύ άλλων, 
τα Twockers. Serbian Epics και Tripping with Zhirinovsky, 
σε παραγωγή BBC. To ντοκιμαντέρ του Dostoevsky’s Travels 
κέρδισε το Βραβείο RTS και το Prix Italia, ενώ 
το From Moscow to Pietushki έλαβε το Δ ιεθνές Βραβείο 
Emmy και ένα ακόμα Prix Italia. To 1997 γύρισε την πρώτη 
του μεγάλου μήκους ταινία, The Stringer, που προβλήθηκε 
στο Φεστιβάλ Καννών.

Pavel Pawlikowski
He was bom in Warsaw, in 1957. A well-known documentary 
filmmaker, his credits Include Twockers, Serbian Epics 
and Tripping with Zhirinovsky, all produced by BBC.
His documentary Dostoevsky's Travels won the RTS Award 
and the Italia, while From Moscow to Pietushki received 
the International Emmy Award and another Prix Italia. In 1997, 
he made his first feature, The Stringer, which was shown 
at the Cannes Film Festival.

Σκηνοθεσία / Direction: Pawel Pawlikowski. Σενάριο / Screenplay: Pawel Pawlikowski. Φωτογραφία /

Cinematography: Rysard Lenczewski. Μοντάζ / Editing: David Charap. Ήχος / Sound: John Pearson. 
Σκηνικά /  Sets: Toni Bowyer. Μουσική /  Music: Max de Wardener. Ηθοποιοί /  Cast: Dina Korzun, Paddy 
Considine, Artiom Strelnikov, Lindsey Honey. Παραγωγός / Producer: Ruth Caleb. Παραγωγή / 

Production: BBC Films. Διανομή για την Ελλάδα /  Distribution (or Greece: Rosebud, Ακαδημίας 96-98 /  
96-98 Akadimias Street, Αθήνα /  Athens 106 77, τηλ. /  tel.: 30 1 3823 802, fax: 30 1 3839 208. 35mm 
Έγχρωμο/Colour 75'

(PIAMOrPAOIA /  FILMOGRAPHY
1986 Lucifer over Lancashire
1988 In the Blood
1989 Vaclav Havel
1991 Dostoevsky's Travels
1992 Serbian Epics
1995 Tripping with Zhirinovsky
1997 The Stringer
1998 Twockers 
2000 The Last Resort

TO ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ THE LAST RESORT
Η Τάνια, νέα και αφελής Ρωσίδα, φτάνει με το γιο της, Αρτιόμ, στο αεροδρό
μιο του Στάνστεντ, στην Αγγλία. Από την πρώτη στιγμή, αντιμετωπίζεται ως πι
θανή λαθρομετανάστρια. Η Τάνια περιμένει να την υποδεχθεί ο Μαρκ, ένας 
Αγγλος τον οποίο ελπίζει να παντρευτεί, εκείνος όμως δεν εμφανίζεται. Κάτω 
από την απειλή της απέλασης πίσω στη Μόσχα, η Τάνια ζητάει πολιτικό άσυ
λο. Την πηγαίνουν, μαζί με το γιο της και με συνοδεία αστυνομικών, στο Στό- 
ουνχέιβεν, ένα παραθαλάσσιο θέρετρο, όπου κρατούνται οι πρόσφυγες. Εκεί, 
η Τάνια γνωρίζεται με τον Αλφι, ιδιοκτήτη αίθουσας με ηλεκτρονικά παιχνίδια, 
που αμέσως νιώθει γι’ αυτήν μια ιδιαίτερη συμπάθεια...

Naive young Tanya and her son Artiom arrive in Stansted airport from Russia 
and are immediately targeted by immigration officials as a suspicious case. 
Tanya hopes to be met by Mark, an Englishman she expects to marry, but 
there’s no sign of him at the arrivals. Threatened with deportation back to 
Moscow, Tanya claims political asylum. She and Artiom are driven under police 
escort to the seaside resort of Stonehaven, to a grey holding area for refugees. 
There, she meets Alfie, an arcade manager who is immediately taken with her...
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ΙΤΑΛΙΑ -  ΙΣΠΑΝΙΑ -  ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ /  Italy -  Spain -  Argentina 2000

Ν τονιίλ  Μπούρμαν
Γεννήθηκε στο Μπουένος Αψες, το 1973, από εβραϊκή 
οικογένεια πολωνικής καταγωγής Σπούδασε παραγωγή 
οπτικοακουστικων μέσων και νομικά. Το 1994. το σενάριό 
του Mitos envueltos βραβεύτηκε στον ετήσιο διαγώνισμά 
ταινιών μικρού μήκους του INCAA. και στη συνέχεια 
αποτέλεσε μέρος της μεγάλου μήκους ταινίας Historias 
breves Το 1996, γύρισε την πρώτη του μεγάλου μήκους 
ταινία. Un cnsantemo estalla en cmcoesquinas. ή οποία 
έλαβε το βραβείο fipresci στο Φεστιβάλ του Σάτσι. 
στη Ρωσία

Daniel Barman
He was bom in Buenos Aires, in 1973. to a Jewish family 
ol Polish origin He studied the production of audiovisual 
media and law In 1994. his screenplay Mitos envueltos 
was awarded a prize at the incaa annual short film festival, 
going on to become an episode of the feature film 
Historias breves In 1996. he made his first feature film.
Un cnsantemo estalla en cmcoesquinas. which received 
the hpaesci award at the Soil Film Festival in Russia.

Esperando al Mesías

Σκηνοθεσίο / Direction: Daniel Burman Σενάριο / Screenplay: Daniel Burman. Emiliano Torres Φωτο- 

γροφίο / Cinematography: Ramiro Civita Μοντάζ / Editing: Verónica Chen Ηχος / Sound: Martin Gngnaschi 

Σκηνικά / Sets: Paula Taratuto Μουσική / Music: César Lerner. Marcelo Moguilevsky Ηθοποιοί, Cast 

Daniel Hendler, Melina Petriella, Stefania Sandrelli, Chiara Caselli, Enrique Piñeyro. Héctor Alteno Παραγω

γοί / Producers: Amedeo Pagani. Daniel Burman. Luis Angel Bellaba Παραγωγή / Production Cla? 

Sri., Lango Messico 7, 00198 Rome, Italy, τηλ. / tel: 39 6 855 3439, fax 39 6 855 3441 Παγκόσμια Εκ

μετάλλευση / World Sales: Adriana Chiesa Enterprises, via Bamaba Oriam 24A, 00197 Rome Italy 
tel.: 39 6 808 6052, fax: 39 6 8068 7855 35mm Εγχρωμο / Colour 98'

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ /  FILMOGRAPHY 
1996 Un cnsantemo estalla en cmcoesquinas 
2000 Esperando al Mesihas

s u p p o r t e d / / by

E U R I M A G E S
____

ΠΕΡΙΜΕΝΟΝΤΑΣ TON Μ ΕΣΣΙΑ WAITING FOR THE MESSIAH
Η ταινία οφηγειται την ιστορία του Αριελ. ενός νεαρού Εβραίου ο οποίος, αν 

και υπερήφανος για την καταγωγή του. περνάει κρίση ταυτότητας, και του Σαν- 

ταμαριο ενός τραπεζικού υπαλλήλου, του οποίου η αξιοπρέπεια απειλείται 

όταν χάνει τη όουλετα και το σπίτι του. και βλέπει το γάμο του να διαλύεται Ο 

Αριελ α«ηνει το περιβάλλον του προς αναζήτηση του κόσμου Ο Σανταμαρια 

έχει αποκλειστεί από το περιβάλλον του, και μπαίνει στον κύαμο για να βρει 

τον εαυτό του

The film tells the story of Ariel, a young Jewish boy who although proud of he 

roots, suffers an identity crisis, and Santamaría a bank clerk whose dignity is 

jeopardised when he loses hrs (Ob and home and sees his marriage fall apart 

Ariel leaves his environment in search of the world Santamaría a  excluded 

from his environment and enters the world m order to find himself
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ΙΑΠΩΝΙΑ /  Japon 2000

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΕΜΙΕΡΑ / EUROPEAN PREMIERE

Μακότο Σινοζάκι
Γεννήθηκε στο Τόκιο, το 1963. Σπούδασε ψυχολογία, 
και στη συνέχεια εργάστηκε σ' έναν κινηματογράφο.
Η πρώτη του μεγάλου μήκους ταινία, Okaeri, διακρίθηκε 
σε πολλά φεστιβάλ, μεταξύ των οποίων και της 
Θεσσαλονίκης, όπου έλαβε το βραβείο fipresci.
Το 1999, γύρισε ένα ντοκιμαντέρ πάνω στα γυρίσματα 
της ταινίας Kikujiro του Τακέσι Κιτάνο.

M akoto Shinozaki
He was born in Tokyo, in 1963. He studied psychology 
and then worked in a movie theatre. His first feature film, 
Okaeri, won awards at many festivals, including Thessaloniki, 
where it received the fipresci prize. In 1999, he made 
a documentary on the film ing of Takeshi Kitano's Kikujiro.

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ /  FILMOGRAPHY
(Τίτλοι στα αγγλικά /  English titles)
1995 Okaeri
1999 Jam Session: Official Bootleg of Kikujiro (ντοκιμαντέρ /  

documentary)
2000 Not Forgotten

Wasurerarenu-Hitobito

Σκηνοθεσία / Direction: Makoto Shinozaki. Σενάριο / Screenplay: Makoto Shinozaki, Ryo Yamamura. 
Φωτογραφία / Cinematography: Kazuhiro Suzuki. Μοντάζ / Editing: Nobuko Tomita. Ηχος / Sound:

Osamu Takizawa. Σκηνικά / Sets: Koichi Kanekatsu. Μουσική / Music: Little Creatures. Ηθοποιοί / Cast: 

Tatsuya Mihashi, Minoru Oki, Tomio Aoki, Keiko Utsumi, Kyoko Kazami, Masumi Sanada, Masashi Endo. 
Παραγωγοί / Producers: Yuji Sadai, Naoki Kai, Katsuichi Sawai. Παραγωγή / Production: Bitters End, Inc.; 
Taki Corporation, Inc.; Venture Film; Tokyo Theatres. Παγκόσμια Εκμετάλλευση / World Sales: Bitters 
End, Inc., #101,10-5 Sakuragauka-cho, Shibuya-ku, Tokyo 150-0031, Japan, τηλ./te l.: 81 3 3462 0345, 
fax: 81 3 3462 0621, e-mail: bittend@jb3.so-net.ne.jp 35mm Έγχρωμο / Colour 120'

ΑΞΕΧΑΣΤΟΙ NOT FORGOTTEN
Ο Κιτζίμα, βετεράνος ίου Β' Παγκοσμίου Πολέμου, δεν έχει πάψει να κατηγο
ρεί τον εαυτό του για το θάνατο του συμπολεμιστή του, Καναγιάμα. Όμως, μ’ 
όλο που ο ίδιος γύρισε ζωντανός, η οικογένειά του σκοτώθηκε σε μια αεροπο
ρική επιδρομή. Απελπισμένος, ο Κιτζίμα στράφηκε για λίγο στην παρανομία, 
τώρα, όμως, ζει μια ήσυχη ζωή. Μια μέρα, ο Ταμίο Ίτο, βετεράνος κι αυτός 
του πολέμου, καλεί τον Κιτζίμα σε μια συνάντηση με τους παλιούς του συμπο
λεμιστές. Διατακτικός στην αρχή, ο Κιτζίμα τελικά πείθεται, όταν μαθαίνει 
πως θα παρευρεθεί η Γιορίκο, εγγονή του Καναγιάμα. 0 φίλος της Γιορίκο 
πιάνει δουλειά σε μια εταιρεία που, στην πραγματικότητα, εξαπατά ηλικιωμέ
νους και τους παίρνει τα λεφτά. Με κίνδυνο της ζωής του, ο Κιτζίμα θα προ
σπαθήσει να την ξεσκεπάσει.

Hitoshi Kijima, a veteran of WWII, still blames himself for having to leave his 
fellow-soldier, Kanayama, at the front, on a southern island, to die. But though 
Kijima returned alive, his entire family was killed in an air raid. Desperate, Kijima 
briefly turned to a life of crime, but now leads a quiet life. One day, Tamio Ito, a 
fellow veteran, invites Kijima to a reunion of their company. Though at first 
reluctant, Kijima finally agrees to attend when he learns that Yuriko, Kanayama's 
granddaughter will be there. Yuriko's boyfriend has just got a job with a 
company called Utopia Corporation, that in fact swindles old people out of their 
money. Risking his life, Kijima will attempt to expose the company for what it is.
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INTERNATIONAL COMPETITION

ΓΑΛΛΙΑ /  France 2000

ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΡΕΜΙΕΡΑ / INTERNATIONAL PREMIERE La confusion des genres

Ιλάν Ντιράν Kocv
Συγγραφέας και σκηνοθέτης Η πρώτη του μεγάλου 
μήκους ταινία, Lola Zipper, της οποίας έγραψε 
και το οενάριο. κέρδισε το Μεγάλο Βραβείο κοι το Βραβείο 
του Κοινού στο Φεστιβάλ του Σαμρούς,1991.
Έχει γράψει δυο μυθιστορήματα, το Chromque alicienne 
(1997) και το Le tils de la sardine (1999).
To La contusion des genres είναι η δεύτερη 
μεγάλου μήκους ταινία του.

Han Duran Cohen
Novelist and filmmaker His first feature, Lola Zipper, 
which he also wrote, won the Grand Prize and Audience 
Prize at the 1991 Chamrousse Film Festival.
He has published two novels, Chromque alicienne (1997) 
and Le his de la sardine (1999) La contusion des genres is 
his second feature

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ / FILMOGRAPHY 
1985 Head Shot (μικρού μήκους /  short film) 
1991 Lola Zipper
1995 Black Cowboy (ντοκιμαντέρ /documentary) 
2000 La confusion des genres

Σκηνοθεσία / Direction: llan Duran Cohen Σενάριο / Screenplay: llan Duran Cohen. Philippe Lasry Φω

τογραφία / Cinematography: Jeanne Lapoire Ηθοποιοί / Cast: Pascal Greggory, Natalie Richard Julie 

Gayet. Alain Bashung, Vincent Martinez. Cyrille Thouvenin Παραγωγός / Producer: Didier Bouiart Πορα 

γωγή / Production: Alta Loma Films S A . 30 Rue de Chateau d'Eau, 75010 pans. France τηλ v 33 1 
4018 1200, fax: 33 1 4018 1181, e-mail: altalomafr@aol.com: Fugitive Productions Παγκόσμια Εκμετάλ

λευση / World Sales: UGC International, 2 rue des Quatre-Fils, 75003 Paris. France, τηλ tel 33 1 40 < 

8900, fax: 33 1 4029 8910 35mm Εγχρωμο / Colour 94'

ΕΡΩΤΟΜΠΛΕΞΙΜΑΤΑ LA CONFUSION DES GENRES
0 Αλεν είναι ένας σαραντάρης δικηγόρος, αναποφάσιστος ως προς τις σεξου

αλικές του προτιμηθείς Κάνει πρόταση γάμου στη Λορανς, τη συνάδελφο του 

στο δικηγορικό γραφείο, που τον αγαπα, ενω. ταυτόχρονα, συνδέεται με τον 

Φλογερό εικοσάχρονο Κρισιοφ. που είναι ερωτευμένος μαΟ ίου Οταν ο Αλεν 

υπερασπιξεται τον επικίνδυνο και γοητευτικό φυλακισμένο κακοποιό, τον 

Μαρκ αναγκαίεται για να τον κατακτήσει, να γίνει αγγελιοφόρος του πάθους 

του Μαρκ για την Μπαμπετ, μια θεσπεοια γυναίκα, που ο Μαρκ δεν μπορεί να 

ξεχαοει Στο μεταξύ, όμως, ο Κριοτοφ εχει μετακομίσει στο διαμέρισμα του 

Αλεν ενω η Λορανς περιμενει το παιδί του και να την παντρευτεί θα μπόρε

σα ο Αλεν να βρει ενα ουμθφαομο που να τον δεχτούν όλοι,

Alain is a sexually ambiguous 40-year-old lawyer He proposes marriage to 

Laurence, a colleague of his who is m love with mm. while at the same bme he 

becomes involved with Chnstophe, a passionate twenty-year-old who is n love 

with him When Alain takes on the defense of Marc a sexy and dangerous 

criminal who is in prison, the only way to conquer him is to become the 

messenger of Marc s passion tor Babette an entrancing woman, whom Aiam 

finds it impossible to forget Unfortunately, by lf*s Bme. Chnstophe has moved 

rto Alain s hat. while Laurence is expecting ms chdd and Ms hand ei marriage 

W i Alain find a compromise that wd be acceptable to a·?
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ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΠΟΛΩΝΙΑ /  Poland 2000

ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΡΕΜΙΕΡΑ / INTERNATIONAL PREMIERE

Μαουγκορζάτα Σουμόφσκα
Σκηνοθέιις και σεναριογράφος, γεννήθηκε στην Κρακοβία. 
Σπούδασε ιστορία της τέχνης στο Πανεπιστήμιο Jagiellonian 
της Κρακοβίας και σκηνοθεσία στη Σχολή Κινηματογράφου 
του Λοτζ, όπου και εργάζεται τώρα ως βοηθός 
του κοσμήτορα της Σχολής, Henryk Kluba. Η πτυχιακή της 
ταινία Silence κέρδισε, μεταξύ άλλων, το Βραβείο 
Καλύτερου Ντοκιμαντέρ στο φεστιβάλ του Τάμπερε, 1999.

M algorzata Szumowska
A film  director and screenwriter, she was born in Crakow. 
She studied history of art at Crakow's Jagiellonian University 
and film  direction at the Film School in Lodz, where 
she is currently working as an assistant to the rector,
Henryk Kluba. Her diploma film, Silence, won many awards, 
among which the Award for Best Documentary 
at the Tampere Film Festival.

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ /  FILMOGRAPHY
(Τίτλοι στα αγγλικά /  English titles)
1996 Before You Disappear (μικρού μήκους /  short film) 

Women Are Like Flowers (ντοκιμαντέρ /  documentary)
1997 A Method for Moravia

The Soul Has Left the Body (ντοκιμαντέρ /  
documentary)
One Day in the Life of Tomek Karat (ντοκιμαντέρ /  
documentary)

1998 Kalesoner (μικρού μήκους /  short film)
Seven Lessons of Love (ντοκιμαντέρ /  documentary) 

1998 Silence (ντοκιμαντέρ /  documentary)
2000 Happy Man

Szczesliwy czlowiek

Σκηνοθεσία / Direction: Malgorzata Szumowska. Σενάριο / Screenplay: Malgorzata Szumowska. Φωτο

γραφία / Cinematography: Marek Gajzcak, Michal Englert. Μοντάζ / Editing: Jacek Drosio. Ηχος / 

Sound: Barbara Domaradzka. Σκηνικά / Sets: Marek Zawierucha. Κοστούμια / Costumes: Malgorzata 
Zacharska. Μουσική / Music: Zygmunt Konieczny. Ηθοποιοί / Cast: Jadwiga Jankowska-Cieslak, 
Malgorzata Chajewska-Krzysztofik, Piotr Jankowski, Roman Gancarczyk, Mieczyslaw Grabka. Παραγωγός / 

Producer: Wojciech J. Has. Παραγωγή /  Production: Index Films Studio, ul. Lakowa 29, 90-554 Lodz, 
Poland, τηλ. /  tel.-fax: 48 42 636 2191, 636 2843. Παγκόσμια Εκμετάλλευση /  World Sales: Poltel 
Enterprises-Telewizja Polska, J.P. Woronizca 17, 00-999 Warsaw, Poland, τηλ. /  tel.: 48 22 843 6931, fax: 
48 22 547 7583, e-mail: Malgorzata.Cup@waw.tvp.pl 35mm Εγχρωμο /  Colour 84'

ΕΝΑΣ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ HAPPY MAN
Η ιστορία τριών ανθρώπων και της περίπλοκης συναισθηματικής τους σχέσης. 
Μια μητέρα ζει με τον τριαντάχρονο γιο πις σε φτωχική συνοικία μιας μεγα
λούπολης. Η γυναίκα δυσκολεύεται να βρει δουλειά, ενώ εκείνος δεν μπορεί 
να βρει τη θέση του στον σημερινό κόσμο. Η ξαφνική αρρώστια της μητέρας 
φέρνει τη ζωή του γιου τα πάνω-κάτω. Η νέα κατάσταση των πραγμάτων απαι
τεί μια ωριμότητα, π]ν οποία εκείνος στερείται. Μια γυναίκα που μπαίνει στη 
ζωή του, θα αποτελέσει τον τρίτο παίκτη σε τούτο το παιχνίδι με τη μητέρα 
του.

A story of three people and their complicated emotional relationship. A mother 
and her thirty-year-old son live in a poor district of a big city. She has problems 
finding a job, he cannot find his place in the modern world. The mother’s 
sudden illness turns the son’s life upside down. The new situation calls for a 
maturity, which he does not have. A woman who shows up in his life will 
become the third player in this «game» with his mother...
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΕΜΙΕΡΑ / WORLD PREMIERE

Αθηνά Ραχήλ Τσαγκάρη
Γεννήθηκε στην Ελλάδα και σπούδασε φιλολογία 
στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, performance studies 
και εθνογραφικό κινηματογράφο στο Πανεπιστήμιο της 
Νέος Υόρκης. και παραγωγή στο Πανεπιστήμιο του Τέξας, 
στο Οστιν Διδάσκει κινηματογραφική παραγωγή 
στο Πανεπιστήμιο του Τέξας, και είναι ιδρυτρια 
και καλλιτεχνική διευθύντρια του Διεθνούς φεστιβάλ 
Κινηματογράφου Cinematexas. ενός απά τα σημαντικότερα 
φεστιβάλ πειραματικού κινηματογράφου των η π α .

Athino Rachel Tsangari
She was bom In Greece and studied literature
at the University ol Thessaloniki, performance studies and
ethnographic trim at the University of New York.
and trim production at the University ol Texas, at Austin
She teaches trim production at the University ot Texas.
and she is the founder and artistic director
ol the Cinematexas International Film Festival, one ot the top
expenmental film festivals in the US.

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ /  FILMOGRAPHY
1993 On Infection (μικρού μήκους /  short film)
1994 Fit (μικρού μήκους /  short film)
1995 Plant # 1  (μικρού μήκους /  short film)
1996 Anticipation! (μικρού μήκους / short film) 
2000 The Slow Business ot Going

The Slow Business of Going

Σκηνοθεσία / Direction: Athina Rachel Tsangari Σενάριο / Screenplay: Athina Rachel Tsangari. Matthew 
Johnson, Tasca Shadix. Jim Davis, και όλοι οι ηθοποιοί της ταινίας / and all the actors in the film Φωτο

γραφία / Cinematography: Deborah Eve Lewis Μοντάζ / Editing: Matthew Johnson. Leah Bowers. Kyle 
Henry, Athina Rachel Tsangari. Σκηνικό / Sets: Tom Dornbush Κοστούμια / Costumes: Melanie 
Armstrong Μουσική / Music: Mark Orton Ηθοποιοί / Cast: Lizzie Martinez. Mana Tsantsanoglou. Gary 

Price, Kenny Strickland Ποραγωγοί /  Producers: Athina Rachel Tsangan, Matthew Johnson Παραγωγή /  
Production: Cinemanomad; e k k  /  Greek Film Centre Παγκόσμια Εκμετάλλευση /  World Sales: 

Cinemanomad, 608 Bellevue Place #B, Austin, TX 78705, USA, τηλ. /  tel 1 512 320 5401. fax 1 512 471 
4077, e-mail: arc@mail.utexas.edu 35mm Εγχρωμο / Colour 101'

Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 
ΤΗΣ PETRA GOING THE SLOW BUSINESS OF GOING

Μέσα απ’ τη μυθοπλασία, τον αυτοσχεδιασμΟ. τη μαύρη κωμωδία, το ντοκιμαν

τέρ και το εικαστικό δοκίμιο, η ταινία ακολουθεί την Πέτρα Γκόινγκ. μια κοπέ

λα ελληνομεξικανικης καταγωγής, στην αποστολή της να καταγράψει στιγμές 

οικειότητας, νοσταλγίας και ξεριζωμού στη σύγχρονη μητρόπολη Η Πέτρα εί

ναι αντιπρόσωπός του Παγκοσμίου Νομαδικού Προγράμματος, μιας διεθνούς 

μυστικής υπηρεσίας που στελνει εκατοντάδες -δέκτες- όπως η Πέτρα σ' ολη 

τη Γη. για να καταγράψουν τις εμπειρίες τους με τους οπτικούς τους φακούς 

Στιγμές ψαροικες ψυχαναγκαστικό παιχνίδια, επιθετικό τανγκο μαθήματα κο

λύμβησης και εργαστήρια πολεμκων τεχνών υλοποιούνται ξαφνικό στο δωμά

τιο του ξενοδοχείου της και διαλύονται το επόμενό πρωί, όταν η Πέτρα ξεκι

νάει πάλι την περιπλάνηση της Ενα χρονικο συγκρούσεων μεταξύ του αρσε

νικού και του θηλυκού μεταξύ του προσωπικού και του παγκοσμίου η ταινία 

αποτιει φορο τη*κ στα εκατό χρονιά κινηματογράφου και στις εκατοντάδες αι

ώνες νομαδικών οραμάτων

Weaving through fiction, improvisationa! drama, dark comedy documentary 

and visual essay. The S lo w  B usin ess o l G oing follows Petra Going a young 

Greek-Mextcan woman, in her mission to record moments of belonging 

nostalgia and displacement in the modern metropolis Petra operates as an 

agent for the Global Nomad Protect, an international underground agency which 

sends hundreds of -receivers- like herself across the globe to record their 

experiences with their eye-lenses Slapstick acts, obsessive games aggressive 

tangos swimming lessons martial arts workshops erupt spontaneously m her 

hotel room, only to be dissolved the totowmg morning when Petra fids the road 

agam A chronicle of coMsions between male and female between the personal 

and the global the Mm is a tribute to the hundred years of cinema and to the 

hundreds of centuries of nomadc visions
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ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ /  Germaany 2000

Ντίνο Τσιντσάτζε
Γεννήθηκε το 1957, στην Τιφλίδα της Γεωργίας, όπου 
σπούδασε στο Ινστιτούτο θεάτρου και Κινηματογράφου.
Αφού εργάστηκε ως βοηθός σκηνοθέτη, έκανε την πρώτη 
του μικρού μήκους ταινία, το 1986. Η ταινία του 
On the Borderline έλαβε τη Χρυσή Λεοπάρδαλη στο Φεστιβάλ 
του Λοκάρνο και τον Χρυσό Αετό στο Φεστιβάλ των Εθνών 
της Μαύρης θάλασσας.

Dino Tsintsadze
He was bom in 1957, in Tbilisi, Georgia, where he studied 
at the Drama and Film Institute. After working as an assistant 
director, he made his fist short in 1986. His film  
On the Borderline won the Silver Leopard at the Locarno Film 
Festival and the Golden Eagle at the Black Sea Nations Film 
Festival.

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ /  FILMOGRAPHY
(Τίτλοι στα αγγλικά /  English titles)
1986 White Night (μικρού μήκους /  short film) 
1991 Home (τηλεταινία/T V film )
1993 On the Borderline

Guests (μικρού μήκους /  short film) 
2000 Lost Killers

Lost Killers

Σκηνοθεσία / Direction: Dito Tsintsadze. Σενάριο / Screenplay: Dito Tsintsadze. Φωτογραφία / 

Cinematography: Benedict Neuenfels. Μοντάζ / Editing: Stephan Krumbiegel. Ήχος / Sound: Steffen 
Graubaum. Σκηνικά / Sets: Thilo Mengler. Μουσική / Music: Dito Tsintsadze, Mirian, Udo Schobel, Adrian 
Sherwood, Skip McDonald. Ηθοποιοί / Cast: Nicole Seelig, Misel Maticevic, Lasha Bakradze, Elie James 
Blezes. Παραγωγός / Producer: Peter Rommel. Παραγωγή / Production: Peter Rommel Production, 
Fidicinistr. 40,10965 Berlin, Germany, τηλ. /  tel.: 49 30 693 7078, fax: 49 30 692 9575. Παγκόσμια Εκμε

τάλλευση /  World Sales: World Sales Christa Saredi, Staffelstrasse 8, 8045 Zurich, Switzerland, τηλ. /  tel.: 
41 1 201 1151, fax: 41 1 201 1152, e-mail: saredifilm@compuserve.com 35mm Εγχρωμο /Colour 100'

ΧΑΜΕΝΟΙ ΔΟΛΟΦΟΝΟΙ LOST KILLERS
Μια παρέα από παράξενους τύπους, όλοι τους λαθρομετανάστες, παλεύουν 
να πιάσουν την καλή στη γερμανική πόλη Μάνχαϊμ. Δυο ατζαμήδες πληρωμέ
νοι δολοφόνοι, ο Κροάτης Μπράνκο και ο Γεωργιανός Μέραμπ, έχουν αναλά- 
βει να σκοτώσουν έναν επιχειρηματία. 0 Μέραμπ παθαίνει ναυτία στην ιδέα 
ότι θα σκοτώσει, και ζαλίζει τους γνωστούς του με λογύδρια για τα ήθη και 
έθιμα της Γεωργίας. Η αποστεωμένη μητέρα του Μπράνκο θα έπρεπε να έχει 
πεθάνει προ πολλού, αλλά ξανανιώνει κάθε φορά που ο Μέραμπ πίνει στην 
υγειά της. Παράλογες συμπτώσεις εμποδίζουν τους δύο ήρωες να φέρουν σε 
πέρας την αποστολή τους, κι έτσι ενώνουν τις δυνάμεις τους με τον Κάρλος, 
έναν γιγαντιαίο πρόσφυγα από την Αϊτή, και τη φίλη του, Λαν, μια μικροσκοπι- 
κή βιετναμέζα πόρνη. Και πάλι, όμως, το ανυποψίαστο θύμα τούς διαφεύγει, 
και, αντ’ αυτού, λαμβάνει χώρα ένας καθ’ όλα απρόσμενος φόνος.

A group of curious characters, all illegal aliens, struggle to survive or hit the 
jackpot in the German city of Mannheim. Branko from Croatia and Merab from 
Georgia are two hapless hit men assigned to kill a businessman for reasons 
unknown. Merab doesn’t have the stomach for killing, and bores his 
acquaintances with impromptu lectures about the customs and culture of his 
native Georgia. Branko’s cadaverous old mother should have died long ago, but 
keep responding to Merab's Georgian toasts to health and longevity. Absurd 
coincidences prevent them from carrying out their mission, and so they join 
forces with Carlos, a gigantic refugee from Haiti, and his girlfriend, Lan, a tiny 
Vietnamese prostitute. But again, the unsuspecting victim eludes them and, 
instead, a thoroughly unexpected murder takes place.
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ΓΕΡΜΑΝΙΑ /  Germany 2000 _________________ ___  __

Die Innere Sicherheit

Κρίστιαν Π π σολντ
Γεννήθηκε στο Χίλντεν της Γερμανίας, ίο  1960. Σπούδασε 
γερμανική φιλολογία και θέατρο στο Ελεύθερο 
Πανεπιστήμιο του Βερολίνου από το 1982 έως το 1989 
Φοίτησε επίσης στη Γερμανική Ακαδημία Κινηματογράφου 
και Τηλεόρασης από το 1988 έως το 1994

Christian Petzold
He was bom in Hilden, Germany, in 1960 He studied 
German and theatre studies at the Free University in Bedin, 
trom 1982 to 1989 He also attended the German Film 
and Television Academy, trom 1988 to 1994

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ /  FILMOGRAPHY 
1987 Mission (μικρού μήκους /  short film)
1989 Weiber (μικρού μήκους /  short film)
1990 Suden (μικρού μήκους ντοκιμαντέρ /  short 

documentary)
1991 Ostwarts (μικρού μήκους ντοκιμαντέρ /  short 

documentary)
1992-93 Das warme Geld (μικρού μήκους /  short tilm)

1995 Pilottinen (τηλεταινία /  TV film)
1996 Cuba Libre (τηλεταινία /  tv  film)
1998 Die Betschlaldtebin (τηλεταινία /  TV film)
2000 Die Innere Sicherheit

Σκηνοθεσία / Direction: Christian Petzold Σενάριο / Screenplay: Christian Petzold Φωτογροφιο / 

Cinematography: Hans Fromm Μοντάζ / Editing: Bettina Bohler Ηχος / Sound: Heino Herrenbruck Σκη

νικά / Sets: Kade Gruber Κοστούμιο / Costumes: Anette Guther Μουσική / Music: Stetan Will Ηθοποιοί 

/ Cast: Julia Hummer, Barbara Auer. Richy Muller, Bilge Bingul. Παραγωγοί / Producers: Florian Koemer 

von Gustorf, Michael Weber Πορογωγή / Production: Schramm Film; Hessischen Rundtunk Arte Παγκό

σμια Εκμετάλλευση /  World Sales: Schramm Film. Bulowstrasse 90. 10783 Berlin. Germany τη λ  tel 

49 30 261 5140, fax: 49 30 261 5139, e-mail: schrammfilm@snafu de 35mm Εγχρωμο / Colour 105'

MIA ΑΣΥΝΗΘΙΣΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ THE STATE I AM IN
Ε6ω και δεκαπεντε χρονιά, οι γονείς ζουν στην παρανομία, κρυμμένοι αναμε- 

οο στους ανώνυμους τουρίστες στις παραλίες της Πορτογαλίας Είχαν παρα- 

βει ενα ταμπού είχαν κάνει μια κόρη ένα κορίτσι που ποτέ δεν ανταλλαζε 

ρούχα με τις φίλες της. ούτε έκανε κοπανα. ούτε πήγε εκδρομή οε λίμνες, 

ούτε μεθυαε. ούτε τα χαλαοε με το φίλο της σε μια καφετερία ένα κορίτσι 

που είναι μονο του Και ιη στιγμή που οι γονείς φαίνεται να έχουν καταφέρει 

να βρουν κάποιο είδος νόμιμης ταυτότητας στη Βραζιλία μια μικρή παραλειι|η 

θα καταστρέφει τα ποντα Οι γονείς αναγκαζονται πάλι να κρυφτούν στο με- 

ταζυ όμως η κόρη τους έχει ερωτευτεί

For the past fifteen years, the parents have been leading an underground 

existence hiding among the anonymous tounsts on the beaches of Portugal 

They had broken a taboo they had conceived a daughter A gel who has never 

swapped clothes with her friends, never skipped classes m school, camped out 

at lakes, got drunk or broken off with her boyfriend m an ice-cream parlour A 

girl who is alone The parents are tust about to establish some sort of legal 

identity tor themselves m Brazil, when a minor oversight causes everything to 

tall apart around them Once again they are on the run Meanwhile their 

daughter has lalen in love
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ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΑΤΩΝΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΗΠΑ /  USA 2000
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Ντέφιντ Γκόρντον Γκριν
Γεννήθηκε στο Τέξας, το 1957. Σπούδασε σκηνοθεσία 
στο North Carolina School of the Arts και εργάστηκε 
στον κινηματογράφο μεταξύ Νέας Υόρκης και Λος Αντζελες, 
σε παραγωγές των στούντιο, αλλά και ανεξάρτητες.
Έχει γράψει και σκηνοθεπ^σει μικρού μήκους ταινίες 
και ντοκιμαντέρ. Το Τζορτζ Ουάσινγκτον είναι η πρώτη του 
μεγάλου μήκους ταινία.

David Gordon Green
He was born in Texas, in 1957. He studied filmmaking 
at the North Carolina School of the Arts and worked in the film 
industry between New York and Los Angeles, both for studio 
and independent companies. He has written and directed 
several short fiction and documentary films.
George Washington is his first feature film.

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ /  FILMOGRAPHY
1995 Roughhouse (μικρού μήκους /  short film)
1996 Pleasant Grove (μικρού μήκους /  short film)

Artificial Insemination (μικρού μήκους /  short film)
1997 A Biography of Barrels (μικρού μήκους /  short film)
1998 Physical Pinball (μικρού μήκους /  short film)
2000 George Washington

George Washington

Σκηνοθεσία / Direction: David Gordon Green. Σενάριο / Screenplay: David Gordon Green. Φωτογραφία /

Cinematography: Tim Orr. Μοντάζ / Editing: Steven Gonzales, Zene Baker. Ήχος / Sound: Christof 
Gebert. Σκηνικά / Sets: Richard Wright. Μουσική / Music: Michael Linnen, David Wingo, Andrew Gillis, 
Brian McBride, Mazinga Phaser. Ηθοποιοί / Cast: Candace Evanofski, Donald Holden, Damien Jewan Lee, 
Curtis Cotton III, Rachael Handy, Paul Schneider. Παραγωγοί / Producers: David Gordon Green, Sacha W. 
Mueller, Lisa Muskat. Παραγωγή /  Production: Youandwhatarmy Filmed Challenges; Blue Moon 
Productions. Παγκόσμια Εκμετάλλευση /  World Sales: Blue Moon Productions, Lisa Muskat, 12 East 
22nd Street, #6A, New York, NY 10010, USA, τηλ. /  tel.: 1 212 505 0295, fax: 1 212 529 0029, e- 
mail:lmuskat@compuserve.com 35mm Έγχρωμο / Colour 89'

ΤΖΟΡΤΖ ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ GEORGE WASHINGTON
Η σύγχρονη ιστορία μιας παρέας παιδιών που παγιδεύονται μέσα σ’ ένα τραγι
κό ψέμα. Με φόντο το τοπίο εγκατάλειψης μιας μικρής επαρχιακής πόλης 
-στη διάρκεια του εορτασμού της επετείου της αμερικανικής ανεξαρτησίας— 
τα παιδιά αγωνίζονται να ισορροπήσουν τις σχέσεις, τις φιλοδοξίες και τις 
ενοχές τους. Καθώς οι ενοχές τους εντείνονται, η αφηγήτριά μας, ένα εντε- 
κάχρονο μαύρο κορίτσι, αποκόβεται από την ομάδα και παρακολουθεί, καθώς 
κάθε παιδί αναζητεί την εξιλέωση.

A contemporary story of a group of kids who get caught in a tragic lie. Set in the 
dilapidated landscape of a small rural town, during the celebration of the 
anniversary of the American Independence, the kids struggle to balance their 
relationships, ambitions, and guilt. As their guilt intensifies, our narrator, an 
eleven year-old coloured girl, detaches herself from the group and watches as 
each child searches for redemption.
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INTERNATIONAL COMPETITION

ΕΛΛΑΔΑ /  Greece 2000

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΕΜΙΕΡΑ / WORLD PREMIERE

Γιώργος Ζαφάρης
Γεννήθηκε στην Πότρο, το 1963. Στη διάρκεια 
της φοίτησης του στη Σχολή Σταυράκου, έκανε δυο 
οκηνοθετικες απόπειρες σε S8mm και μια σε 16mm. 
με το γενικό τίτλο Στιγμές  Η μικρού μήκους ταινία του 
/σμαήλ βραβεύτηκε στην Ελλάδα και διεθνώς

Yorgos Zafiris
He was bom In Patra. in 1963 While attending 
the Stavrakos Film School, he made two directing attempts In 
S8mm and one in 16mm, with the general title Moments. His 
short him Ishmael won several awards, both in Greece and 
abroad

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ /  FILMOGRAPHY
1990 Πίσω από τη μάσκα (μικρού μήκους ντοκιμαντέρ /  short 

documentary)
1994 Ισμαήλ / Ishmael (μικρού μήκους /  short film)
1999 Μοναστήρια της Εγνατίος Οδού / Orthodox Monasteries 

ol Via Egnaba (μικρού μήκους ντοκιμαντέρ /  short 
documentary)

2000 Εφήμερη πόλη /  Ephemeral Town

Σκηνοθεσία / Direction: Γιώργος Ζαφείρης / Yorgos Zafiris Σενάριο / Screenplay: Γιώργος Ζαιρειρης 

Yorgos Zafiris, Χρίστος Κουλινός / Christos Koulinos, Γιάννης Λεονταρης / Yianms Leontans Φωτογρα

φία / Cinematography: Σταμάτης Γιαννουλης / Stamatis Yiannoulis Μοντάζ / Editing: Γιώργος Τριαντα 

φυλλου / Yorgos Triantafyllou Ηχος / Sound: Αντωνης Σαμαράς / Antonis Samaras Σκηνικά / Sets: θά

λεια Ιστικοπουλου / Thalia Istikopoulou. Δημήτρης Ζιακας / Dimitris Ziakas Κοστούμια / Costumes: θά

λεια Ιστικοπούλου / Thalia Istikopoulou. Ηθοποιοί / Cast: Μαρία Σκουλα / Mana Skoula. Γιώργος Διαλεγ

μένος / Yorgos Dialegmenos. Μαρία Κεχαγιόγλου / Maria Kehagioglou. Διώνη Κουρτάκη Diom Kourtaki 

Παραγωγή / Production: Notos Film Productions, Εκκ / Greek Film Centre. EPT A E / ERT s.A , Telefilm 

Γ.Μ. Λαζαρίδης / G.M Lazarides Παγκόσμιο Εκμετάλλευση / World Sales: Notos Film Productions Μπε· 

λες 14 /14 Beles St., Αθήνα / Athens 106 71, τηλ. / tel: 30 1 9215 822, tax 30 1 9246 260 e-ma· 

notos@iis.gr 35mm Εγχρωμο / Colour 89'

ΕΦΗΜΕΡΗ ΠΟΛΗ EPHEMERAL TOWN
0 Αντρέος ταξιδεύει στον τάπο της νεκρής μητέρας του, στο νησί 0 χαρακτή

ρας του τοπίου, αλλοιωμένος οι κάτοικοι -οσοι απέμειναν-, με μνημη λειψή 

και σπασμένη Το νησί κατακλύζεται απο ξένες ψυλές, οικογένειες και ομάδες 

ξένων 0 Αντρεας δεν μπορεί να βρει το σπίτι του πια Ολα έχουν αλλαξει 

οριστικά Κι έτσι, αποφασίζει να πραξει αυτό που απομένει Καθώς βυθίζεται 

στο μύθο χτίζει απ την αρχή το χαμένο τοπίο Στήνει πάλι στη θέση της τη 

γαλαζια γραμμή του ορίζοντα Στην πορεία αυτή δεν θα μείνει μονος Οι ξένοι 

θα τον βοηθήσουν Κι η πόλη θα ξαναστηθει μια πόλη εψημερη

Andreas travels to the land of tvs dead mother, to the island The character ot 

the landscape has changed and the memory of the few people that are left « 

wanting fragmented The island is inundated with foreign tnOes families and 

groups of foreigners Andreas can no longer find his home Everything has 

changed And so. he decides to do the only thing that is left for hen to do Ashe 

delves into the myth he begins to budd the lost landscape from the begwmmg 

drawing once again the blue kne of the horizon And he wdl not wak alone along 

his chosen path The foreigners wdl help hen And thus the town wdl nse again, 

an ephemeral town
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ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΕΛΛΑΔΑ /  Greece 2000

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΕΜΙΕΡΑ / WORLD PREMIERE Klisti dromi

Σταύρος Ιωάννου
Γεννήθηκε το 1954. Σπούδασε στην Αθήνα πολιτικός 
μηχανικός και σκηνοθεσία κινηματογράφου στη Σχολή 
Σταυρΰκου. Εχει γυρίσει δεκάδες τηλεοπτικά 
προγράμματα, κυρίως ντοκιμαντέρ. Ος ανεξάρτητος 
σκηνοθέτης-παραγωγός, έχε ι γυρίσει δεκαπέντε 
ντοκιμαντέρ κι έχει διακριθεί με έ ξ ι βραβεία 
σε ελληνικά και διεθνή φεστιβάλ.

Stovros Ιοαππου
Born in 1954. He studied civil engineering in Athens and film 
direction at the Stavrakos Film School. He has made dozens 
of television programmes, mainly documentaries.
As an independent film  director-producer, he has made 
fifteen documentaries and won six awards at Greek 
and international festivals.

ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ /
SELECTED FILMOGRAPHY
1978 Α ν τ ια /Antia
1987 Ο γέρος /  Old Man and Corela
1989 Οιωνός /  Omen
1990 Τα μάρμαρα του Παρθενώνα /  The Marbles 

of the Parthenon
1994 Εστιν ουν τραγωδία /  The Origins of Tragedy 
2000 Κλειστοί δρόμοι /  Dead end Streets

Σκηνοθεσία /  Direction: Σταύρος Ιωάννου /  Stavros loannou. Σενάριο /  Screenplay: Σταύρος Ιωάννου /  
Stavros loannou, Αφροδίτη Παυλάκου /  Aphrodite Pavlakou. Φωτογραφία /  Cinematography: Διαμαντής 
Παπαδόπουλος /  Diamantis Papadopoulos. Μοντάζ /  Editing: Βαγγέλης Χριστουλάκης /  Vangelis 
Hristoulakis. Ήχος /  Sound: Νίκος Χαραλαμπίδης /  Nikos Haralambidis. Σκηνικά /  Sets: θάνος Μπεγνής /  
Thanos Begnis. Μουσική /  Music: Βαγγέλης Κατσούλας /  Vangelis Katsoulas. Ηθοποιοί /  Cast: Χουσεΐν 
Αμπντουλάχ /  Houssein Abdullah, Φαλάχ Χασάν /  Fallah Hassan, Αχμέτ Γκουλί /  Ahmet Gouli, Ζιρέκ Μιζου- 
ρί / Zirek Mizouri. Παραγωγή / Production: Filmode Ε.π.Ε. / Filmode Ltd. Παγκόσμια Εκμετάλλευση / 

World Sales: Filmode Ε.π.Ε. /  Filmode Ltd., Μεσογείων & Παπαδά 2, Αθήνα /  Athens 115 25, τηλ. /  tel.: 30 
1 6981 112, fax: 6996 137. 35mm Εγχρωμο / Colour 98'

ΚΛΕΙΣΤΟΙ ΔΡΟΜΟΙ DEAD END STREETS
Η ταινία επιχειρεί να ψηλαφίσει με ντοκιμαντερίστικη διάθεση τη μη εμπορεύ- 
σιμη (και, άρα, αθέατη), πλευρά ενός λαού, των Κούρδων, που αναγνωρίζεται 
και τιμάται από τον δικό μας κόσμο μόνο όταν αποφασίζει να πεθάνει ηρωικά, 
τροφή για μεγαλόστομους λυρισμούς στα άδεια δελτία ειδήσεων ενός λαού 
που η τύχη του δοκιμάζεται στους «κλειστούς δρόμους» οι οποίοι τον περι
βάλλουν, και που με οδηγό την απόγνωση φωτίζει τους δικούς του δρόμους 
προς την ελπίδα.

The film attempts to approach, in documentary style, the non-commercial, and 
thus unseen, side of the Kurdish people, who are only recognised and honoured 
by our own world when they decide to die heroically, providing fodder for the 
lyrical grandiloquence of vapid news broadcasts; a people whose fortune is 
surrounded by «dead end streets», but whose hope burns inextinguishable.
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ΤΟΥΡΚΙΑ /  Turkey 1999

ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΜΟΥ /  OUT OF COMPETITION

■ I

Mayis sikintisi

Νουρί Μ π ιλγκί Τζεϊλάν
Γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη, το 1959. Σπούδασε 
μηχανολόγος στο Πανεπιστήμιο Μπογιαζιτσί και σκηνοθεσία 
στο πανεπιστήμιο Μιμύρ Σιναν Η πρώτη του μικρού μήκους 
ταινία. Κοζί, διαγωνίστηκε στις Κύννες, το 1995. 
ενω η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του. Το χωριό, που 
προβλήθηκε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης 1998 και 
κέρδισε το Βραβείο Καλιγκάρι στην Μπερλινάλε 1998

Nuri Bilge Ceylon
He was bom in Istanbul, in 1959. He studied engineenng 
at Bogadici University and film direction at Mimar Sinan 
University His first short film. Koza, was a competition entry 
at Cannes in 1995. while his first feature. Kasaba, which 
was screened at the 1998 Thessaloniki International Film 
Festival and was awarded the Caligari Prize 
at the 1998 Berlinale

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ /  FILMOGRAPHY 
1995 Koza (μικρού μήκους /short film) 
1998 Kasaba 
2000 Mayis sikinbsi

Σκηνοθεσία / Direction: Nuri Bilge Ceylan. Σενάριο / Screenplay: Nuri Bilge Ceylan Φωτογραφία / Cine

matography: Nuri Bilge Ceylan Μοντάζ / Editing: Ayan Ergusel. Nun Bilge Ceylan Ηχος / Sound: Ismail 

Karadas Σκηνικά / Sets: Nuri Bilge Ceylan Ηθοποιοί / Cast: Mehmet Emin Ceylan Muzafter Ozdemir 

Fatma Ceylan Ποραγωγάς / Producer: Nuri Bilge Ceylan. Παραγωγή / Production: NBC Aians. Baskurt 

sok. 43/4, Cihangir, Istanbul 80090, Turkey, τηλ. / tel.: 90 212 249 6962, fax 90 212 293 1008. e-mail 
nbceylan@turk.net Διανομή για την Ελλάδα /  Distribution for Greece: NEW STAB Αριστειδου 13 13 
Aristidou Street. Αθήνα / Athens 176 71, τηλ. / tel.: 30 1 9578 605. fax 30 1 9566 245 35mm Εγχρωμο 

Colour 130'

ΜΑΓΙΑΤΙΚΑ ΣΥΝΝΕΦΑ CLOUDS OF MAY
0 Μουζαφερ επιστρέφει στο χωρίο του για να γυρίσει μια ταινία όπου θα πρω

ταγωνιστεί η οικογένεια του Δοκιμάζει, λοιπον. τις υποκριτικές ικανότητες 

του πατέρα του. ο οποίος όμως αδιαφορεί, μια που ετοιμάζεται να πάει στα δι

καστήρια για να σώσει μια γειτονική δασική περιοχή που η κυβέρνηση θελει 

να οποψιλωοει Ο Μουζαφερ επιστρατεύει τη βοήθεια του ξαδελφου του. Σα- 

φει. ο οποίος δεν καιαφερε να μπει στο πανεπιστήμιο Ο Σαφετ ενθουσίαζε- 

ιαι κι αφήνει τη δουλειά στο εργοστάσιο που με τόσες δυσκολίες είχε βρει 

Τέλος, ο Μουζαφερ ζήτα τη συμμέτοχη του ανιψιού του. λλι Του μικρού του 

έχουν τάξει ενα ρούσικο ρολοι αν καταφέρει να κρατήσει ενα αβγό στην τσέ

πη του χωρίς να σπάσει, για 40 μερες Πάροιι όμως, λεει πως θελει να κατα

γράφει τη ζωη του χωρίου, η έμμονη του με την ταινία του δεν αφήνει τον 

Μουζαφερ να δει τα καθημερινό προβλήματα των ανθρώπων που ζουν εκεί Ο 

Τζειλον εκανε την ταινία για να εξιλεωθεί για τη συμπεριφορά του κατα τη 

διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας του Το χωριό

Muzzafer returns trom Istanbul to the small town m Anatokj where he grew up 

and his parents and family stilt live He plans to feature them m tvs new Mm. 

and brings with him a video camera with which he tests Ms elderly father s 

acting abilities His father isn't very interested m Ms son s work as he is 

preparing for a legal battle to save a wooded area trom being confiscated by the 

government and the bees cut down Muzzafer arranges for Ms cousin Saffet 

who has fust failed Ms cofege enhance exams to help m the Mmmg Saftet is 

thrilled and gives up the factory foO mat had been so drthcuft for Mm to And 

Muzzafer s nephew All is also invited to participate The little boy has been 

promised a musical watch if he can keep a hen s egg unbroken n  Ms pocket for 

40 days But although he claims to want to capture the life of the village 

Muzzafer s obsession with Ms film makes Mm Mind to the daily events that 

maner to the people that kve there Ceylan made the film to repent for Ms 

behaviour during the making of Ms 1996 Aim Kasaba
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ΕΚΤΟΣ Σ Υ Ν Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ /  Germany 2000

Im Juli

Φατίχ Ακίν
Γεννήθηκε στο Αμβούργο, το 1973, από γονείς Τούρκους. 
Το 1994. ξεκίνησε τις σπουδές του στην Ακαδημία Καλών 
Τεχνών του Αμβούργου. Από τό τε  χρονολογείται η 
συνεργασία του με την εταιρεία παραγωγής Wüste Film 
Produktion. Η πρώτη του μεγάλου μήκους ταινία,
Ακαριαίο χτύπημα, προβλήθηκε και βραβεύτηκε σε πολλά 
φεστιβάλ, όπως και σ’ αυτό της Θεσσαλονίκης 1998.

Fatih Akin
Bom in Hamburg, in 1973, of Turkish parentage. He began 
studying at Hamburg's College of Fine Arts in1994, 
and his collaboration with Wüste Film Produktion also dates 
from this time. His first feature, Short Sharp Shock, 
was screened and received awards at numerous festivals, 
including that of Thessaloniki 1998.

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ /  FILMOGRAPHY
1995 Sensin -  Du bist est! (μικρού μήκους /  short film)
1996 Getürkt (μικρού μήκους /  short film)
1997 Kurz und Schmerzlos 
2000 Im July

Σκηνοθεσία / Direction: Fatih Akin. Σενάριο / Screenplay: Fatih Akin. Φωτογραφία / Cinematography:

Pierre Aim. Μοντάζ / Editing: Andrew Bird. Ηχος / Sound: Kai Lüde. Σκηνικά / Sets: Jürgen Schnell. Κο

στούμια / Costumes: Helen Achtermannn. Μουσική / Music: Ulrich Kodjo Wendt. Ηθοποιοί / Cast: Moritz 
Bleibtrau, Christine Paul, Mehmet Kurtulus, Idil Liner, Branka Katie, Jochen Nickel. Παραγωγοί / 

Producers: Ralph Schwingel, Stefan Schubert. Παραγωγή / Production: Wüste Film Produktion, 
Schutterblatt 58, Hamburg 20357, Germany, τηλ. /  tel.: 49 40 431 527, fax: 49 40 4300 012. Παγκόσμια 

Εκμετάλλευση / World Sales: Bavaria Film International, Bavaria Filmplatz 8, D-82031 Geiselgasteig, 
Germany, τηλ. /  tel.: 49 89 6499 2686, fax: 49 89 6499 3720, e-mail: Bavaria.lnternational@bavaria- 
film.de 35mm Έγχρωμο / Colour 100'

Η ΙΟΥΛΙΑ TON ΙΟΥΛΙΟ IN JULY
Ο Ντάνιελ, ένας ντροπαλός καθηγητής Φυσικής χωρίς καθόλου κοινωνική 
ζωή, αγοράζει ένα δαχτυλίδι από μια όμορφη μικροπωλήτρια, τη Γιούλι, η 
οποία του υπόσχεται ότι το δαχτυλίδι θα του φέρει γούρι στον έρωτα. Και 
πράγματι, το ίδιο βράδυ, ο Ντάνιελ ερωτεύεται μια πανέμορφη κοπέλα, τη Με- 
λέκ, κι αποφασίζει να την ακολουθήσει στην Κωνσταντινούπολη. Όταν δεν βρί
σκει θέση στο αεροπλάνο, ξεκινάει να πάει οδικώς. Λίγο πριν βγει στην εθνι
κή οδό, σταματάει και παίρνει μια κοπέλα που κάνει οτοστόπ. Είναι η Γιούλι. 
Στην τρελή αυτή οδύσσεια μέσα από τη νοτιανατολική Ευρώπη, ο Ντάνιελ θ’ 
ανακαλύψει έναν καινούργιο εαυτό, θα τον δείρουν, θα τον αποπλανήσουν, θα 
πάρει για πρώτη φορά ναρκωτικά και θα συλληφθεί στα τουρκικά σύνορα, μέ
σα όμως από όλα αυτά, ο Ντάνιελ θα μάθει να παλεύει για την ευτυχία και, 
στο τέλος, θα μάθει ότι οι νόμοι της Φυσικής δεν ισχύουν πάντα στη ζωή...

Daniel, a shy physics teacher with no social life, buys a ring from an attractive 
street hawker, July. She swears the ring will bring him good fortune In love and, 
Indeed, that same evening, Daniel falls head over heels in love with a beautiful 
girl called Melek, and decides to follow her to Istanbul. When he is unable to get 
a seat on the plane, he sets out by car from Hamburg to Turkey. Just before 
getting on the motorway, he picks up the sorry figure of a hitch-hiker, keen to 
get out of town as soon as possible: July. On this wild odyssey through south
eastern Europe, Daniel will discover a new self. He will be beaten up, seduced, 
he will take drugs for the first time and be busted by Turkish border guards, but 
through all this he will learn to fight for his happiness and, in the end, he will 
discover that the laws of physics don’t always apply in the real world.
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OUT OF COMPETITION

ΣΟΥΗΔΙΑ /  Sweden 2000

Tillsammans

Λουκάς Μ όοντισον
Γεννήθηκε το 1969. Εχει εκδωοει ποιητικές συλλογές 
και ένα μυθιστόρημα Η πρώτη του μεγάλου μήκους ταινία, 
Fucking Amal. ήταν υποψήφια της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας 
Κινηματογράφου για το βραβείο Καλύτερης Ευρωπαϊκής 
Ταινίας για το 1999

Lukas Moodysson
He was bom in 1969 He has published poetry collections 
and one novel His first feature. Fucking Amal. was nominated 
lor Best European Film 1999 by the European Film Academy.

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ /  FILMOGRAPHY
(Τίτλοι στα αγγλικά /  English titles)
199S Showdown in the Underwodd (μικρού μήκους / short 

film)
1997 Talk (μικρού μήκους /  short film)
1998 Fucking Amal 
2000 Together

Σκηνοθεσία / Direction: Lukas Moodysson Σενάριο / Screenplay: Lukas Moodysson Φωτογραφία / 

Cinematography: UI1 Brantas Μοντάζ / Editing: Michal Leszczlowski, Frednk Abrahamsen Ηχος / Sound: 

Niclas Merits, Anders Billing Σκηνικά / Sets: Carl Johan de Geer Κοστούμια / Costumes: Mette Molter 

Ηθοποιοί / Cast: Lisa Lindgren, Michael Nyqvist, Gustaf Hammarsten. Ania Lundqvist. Jessica Liedberg 

Παραγωγός / Producer: Lars Jonsson. Παραγωγή / Production: Memfis Film ab, Upplansgatan 35. SE-113 

28 Stockholm, Sweden, τηλ. / tel.: 46 8 335 576, fax: 46 8 309 934. e-mail: memtis@memhs se Παγκό

σμιό Εκμετάλλευση / World Sales: Trust Film Sales A/S, Anna Kann Strom, Avedore Tvaervei 10 DK-2650 

Copenhagen, Denmark, τηλ. / tel.: 45 36 868 788, fax: 45 36 774 448, e-mail annakarin@trust-film dk 

35mm Εγχρωμο / Colour 105'

ΜΑΖΙ TOGETHER
Η Ελιζαμπετ έχει βαρεθεί τον αντρα της, κι έτσι, μαζεύει τα πραγματα της. 

παίρνει και τα παιδια και πύει να βρει τον αδελφό της Γκεραν Είμαστε στο 

1975 Η Ελιζαμπετ είναι μια συνηθισμένη νοικοκυρά, ο Γκεραν, όμως, είναι 

κάπως αλλιώς Ζει σ’ ενα κοινοβιο. κι εκεί καταφθάνει η Ελιζαμπετ με τα παι

διά της σ ενα χαοτικο σπίτι γεμάτο μακρυμαλληδες που συζητούν πολίτικα, 

κάνουν ελεύθερο έρωτα, καλλιεργούν λαχανικα και πίνουν μπολικο κοκκινο 

κρασί Η σύγκρουση των δυο αυτών πολύ διαφορετικών κόσμων θα εχει δρα

ματικές εξελίξεις, οι οποίες θα αλλάξουν τη ζωη όλων Το Μοζι είναι μια ται

νία για ανθρώπους που προσπαθούν να ζησουν μαζί Καμία φορά η συνταγή 

πετυχαίνει άλλες φορές, οχι Είναι μια ιστορία για τον έρωτα και το διαζύγιο 

την οικογενειακή ευτυχία και την οικογενειακή δυστυχία τα παιδια και τους 

μεγάλους τη φιλία, το σεξ και το ποδοοφαιρο

Elisabeth tires of her husband, so she packs her bags, takes her children and 

goes off to her brother. Goran The year is 1975 EksaDeth is a fairly ordinary 

housewife from the suburbs, but Goran is a little different He lives m a 

commune and that's where Elisabeth arrives with her children to a chaotic 

house inhabited by longhaired people who docuss potties have free sex. grow 

vegetables and dnnk lots of red wme The coftsion of these two separate worlds 

sets of a drama that w4 change al then Irves Together is a Mm about people 

trying to live together Sometimes it works we« sometimes « doesn t I  s about 

love and divorce and family happiness and family unhappiness and about 

children and adults and friendship and sex «id tooth*
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ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΜΟΥ /  OUT OF COMPETITION

ΙΡΑΝ /  Iran 2000

Μπαμάν Γκομηαντί
Γεννήθηκε το 1969, στο Μπανέ του ιρανικού Κουρδιστάν, 
Έχει γυρίσει πολλές μικρού μήκους ταινίες, μεταξύ των 
οποίων το Ζώντας στην ομίχλη, που βραβεύτηκε σε πολλά 
διεθνή φεστιβάλ. Βοηθός σκηνοθέτη του Αμπάς Κιαροστάμι 
στην ταινία Ο άνεμος θα μας σηκώσει, εμφανίστηκε 
ως ηθοποιός στην ταινία Μαυροπίνακες της Σαμίρα 
Μαχμαλμπάφ. Το Μεθυσμένα άλογα είναι η προίπη του 
μεγάλου μήκους ταινία.

Bahman Ghobadi
He was born in 1969 in Bané, Iranian Kurdistan. He has made 
numerous short films, among them Life in Fog, which 
received awards in many international festivals. Assistant 
director on Abbas Kiarostami’s The Wind Will Carry Us, 
he also acted in Blackboards by Samira Makhmalbaf.
A Time for Drunken Horses is his first feature film.

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ /  FILMOGRAPHY
(τίτλοι στα αγγλικά /  English titles)
1995 This Man Arrived (μικρού μήκους /  short film)

Rain Always Comes with This Song (μικρού μήκους /  
short film)

1996 Dang (μικρού μήκους /  short film)
The Notebook's Part (μικρού μήκους /  short film)
The Fish of God (μικρού μήκους /  short film)
As the Mother (μικρού μήκους /  short film)
The Party (μικρού μήκους /  short film)

1998 Life in Fog (μικρού μήκους /  short film)
1998 The Songs of the Steppe Girl (μικρού μήκους /  

short film)
2000 A Time for Drunken Horses

Zamani barayé masti asbha

Σκηνοθεσία / Direction: Bahman Ghobadi. Σενάριο / Screenplay: Bahman Ghobadi. Φωτογραφία / 

Cinematography: Saed Nikzat. Μοντάζ / Editing: Samad Tavazoi. Ηχος / Sound: Morteza Dehnavi, 
Medhdi Darabi. Μουσική / Music: Hossein Alizadeh. Ηθοποιοί / Cast: Nezhad Ekhtiar-Dini, Amaneh 
Ekhtiar-Dini, Madi Ekhtiar-Dini, Ayoub Ahmadi, Jouvin Younessi. Παραγωγός / Producer: Bahman 
Ghobadi. Παραγωγή / Production: B.H. Films, ave. Shariati-rue Keshvad, rue Mohandes No 3, Tehran, 
Iran, τηλ. /  tel.-fax: 98 21 842 1175. Διανομή για την Ελλάδα /  Distribution for Greece: Rosebud, Ακαδη
μίας 96-98/96-98 Akadimias Street, Αθήνα/Athens 106 77, τηλ./tel.: 30 1 3823 802, fax: 30 1 3839 208. 
35mm Εγχρωμο / Colour 80'

ΜΕΘΥΣΜΕΝΑ ΑΛΟΓΑ A TIME FOR DRUNKEN HORSES
Στο ιρανικό Κουρδιστάν, κοντά στα σύνορα με το Ιράκ, πέντε αδέλφια μόλις 
που επιβιώνουν. 0 μικρότερος αδελφός πάσχει από σοβαρή ασθένεια. Τα 
φάρμακα που παίρνει είναι ακριβά, και οι γιατροί λένε πως του απομένει μόνο 
ένας μήνας ζωής, αν δεν εγχειριστεί αμέσως. Παρά τις προσπάθειες του με
γαλύτερου αδελφού, που κάνει αμέτρητες μικροδουλειές, τα παιδιά δεν μπο
ρούν να πληρώσουν για την εγχείρηση. Μη βλέποντας άλλη λύση, η μεγαλύτε
ρη αδελφή δέχεται να παντρευτεί έναν Ιρακινό, πρόθυμο να τους βοηθήσει οι
κονομικά. Όμως, στα σύνορα, η οικογένεια του μέλλοντα συζύγου δεν αφήνει 
το άρρωστο παιδί να έρθει μαζί τους. Αντ’ αυτού, του χαρίζουν ένα άλογο, για 
να μπορεί να βγάζει το ψωμί του...

In Iranian Kurdistan, very near the border with Iraq, five brothers and sisters live 
at subsistence level. The younger boy has a serious illness. The medicine he 
takes is expensive, and the doctors say he only has one month to live unless he 
is operated on immediately. Despite the efforts of the eldest brother, who takes 
on lots of odd jobs, the family is unable to pay for the operation. Seeing no 
other choice, the elder sister agrees to marry an Iraqi willing to help them 
financially. However, at the border, the future spouse’s family refuses to let the 
sick boy come with them. Instead, they give him a horse, which will allow him 
to earn a living...

50



ΕΛΛΗ Ν ΙΚ Ο Ι ΚΙΝΗΜ ΑΤΟ ΓΡΑΦ Ο Ι 2 0 0 0
ΕΚ ΕΙί λΐ I

2000+1 ΣΤΙΓΜΕΣ

ΑΡΕΣΟΥΝ 01 ΚΑΡΔΙΕΣ 
Η ΔΙΚΗ ΜΟΥ 

ΜΑΡΚΟΣ ΒΑΜΒΑΚΑΡΗΣ

ΜΑΤΙΑ ΜΑΣ ΓΙΟΡΤΕΣ

ΕΝΑΣ ΚΙ ΕΝΑΣ 

ΤΗΝΑ ΤΣΙΓΑΡΑ 

ΠΑΜΠΤΩΧΟΙ Α.Ε. 

POLAROID 

SAFE SEX

ΤΟ ΦΩΣ ΠΟΥ ΣΒΗΝΕΙ 

Η ΑΓΑΠΗ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΦΑΝΤΑΣ

ΧΑΜΕΝΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ
ι ϊ  | [ < 111 Κ· ί Β*' ί ·

ΚΑΝΕΙΣ ΔΕ ΧΑΝΕΙ Σ' ΟΛΑ
’ΪΤ ιΤ Π  ν 11
ΒΙΤΣΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΑΓΕΛΑΣΤΟΣ ΠΕΤΡΑ 

ΠΙΣΩ ΠΟΡΤΑ 

ΦΟΒΟΥ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ

ΑΥΤΗ Η ΝΥΧΤΑ ΜΕΝΕΙ

ΤΟ ΜΗΛΟ ΤΗΣ ΕΡΙΔΟΣ

ΘΗΛΥΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΚΑΪΝ

ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΜΑΪΜΟΥ 

Η ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΑΣΕΒΩΝ

Μ Ι  ΤΝ ΧΟΡΗΓΙΑ:

ν /Λ

Ε
Λ

Λ
Η

Ν
ΙΚ

Ο
Ι Κ

ΙΝ
Η

Μ
Α

ΤΟ
ΓΡ

Α
Φ

Ο
Ι 2

0
0

0
 

G
R

EEK
 FILM

S 2
0

0
0



ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ 2000

ΕΛΛΑΔΑ /  Greece 2000
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M'aresoun i kardies san ti diki mou -  Markos Vamvakaris

Γιώργος Χρ. Ζέρβας
Γεννήθηκε στην Πρόσυμνα Αργολίδας, το 1960. Σπούδασε 
χημεία αλλά και κινηματογράφο στη Σχολή Σταυράκου. Έκανε 
μεταπτυχιακές σπουδές κινηματογράφου στο Παρίσι 
(Sorbonne, Paris I), με καθηγητές τον Ερίκ Ρομέρ και τον Ζαν 
Ρους, και σπούδασε επίσης σκηνοθεσία δημιουργικού βίντεο 
(Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs), με καθηγητή 
τον Ντον Φορεστά. Εργάζεται ως σκηνοθέτης-παραγωγάς 
στον κινηματογράφο και την τηλεόραση.

Yorgos C. Zervas
He was born in Prosymna, Argolis, in 1960. He studied 
chemistry and film (Stavrakos School) in Athens. He then 
went to Paris, where he pursued postgraduate studies in film  
(Sorbonne, Paris I) under Eric Rohmer and Jean Rouch.
He also studied creative video (Ecole Nationale Supérieure 
des Arts Décoratifs) under Don Foresta. He now works 
as a director-producer in films and television.

ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ /  SELECTED FILMOGRAPHY
1988 To ταξίδι στον Βιμ Βέντερς /  The Notion of Traveling 

in Wim Wenders (ντοκιμαντέρ /  documentary)
1995 Μία φορά ίσον καμία /  Once Is not Enough
1996 Οταν ο Σαγκάλ κόστιζε λιγότερο από ένα κιλό πατάτες 

/  When Chagall Was Worth
Less Than a Pound of Potatoes (συν-σκηνοθέτης /  
co-director) (ντοκιμαντέρ /  documentary)

1998 Ελευθερία, αντίσταση, αλληλεγγύη /  Freedom, 
Resistance, Solidarity (ντοκιμαντέρ /  documentary)

1999 Δεν μετανιώνω για τίποτα / 1 Regret Nothing 
(ντοκιμαντέρ /  documentary)

2000 Μ' αρέσουν οι καρδιές σαν τη δική μου -  Μάρκος 
Βαμβακάρης / 1 Like Hearts Like Mine -  Markos 
Vamvakaris (ντοκιμαντέρ /  documentary)

Σενάριο /  Screenplay: Γιώργος Χρ. Ζέρβας /  Yorgos C. Zervas. Φωτογραφία /  Cinematography: Ηλίας 
Κωνσταντακόπουλος / llias Konstandakopoulos. Μοντάζ / Editing: Ηλέκτρα Βενάκη / Electra Venaki. Ήχος / 

Sound: Μαρίνος Αθανασόπουλος /  Marinos Athanassopoulos. Μουσική /  Music: Μάρκος Βαμβακάρης /  
Markos Vamvakaris. Παραγωγός / Producer: Γιώργος Χρ. Ζέρβας / Yorgos C. Zervas. Παραγωγή / 

Production: Γιώργος Χρ. Ζέρβας Film Production /  Yorgos C. Zervas Film Production, Ορφανίδου 54 /  54 
Orfanidou St., Α θήνα /Athens 111 41, τη λ ./te l.: 30 1 211 3698, fax: 30 1 2113 698, E.K.K./  Greek Film 
Centre, NET, Lumière Services (Κύπρος /  Cyprus), Φαντασία Οπτικοακουστική /  Fantasia Audiovisual Ltd. 
Παγκόσμια Εκμετάλλευση /  World Sales: Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου /  Greek Film Centre, Πανεπι
στημίου 1 0 /1 0  Panepistimiou St., Αθήνα /  Athens 106 71, τηλ.: /  tel.: +30 1 363 1733, fax: +30 1 361 
1336. 35mm Έγχρωμο / Colour 66'

supported/  / by

EURIMAGES
Council of Europe m  M Conseil de l’Europe

Μ' ΑΡΕΣΟΥΝ ΟΙ ΚΑΡΔΙΕΣ ΣΑΝ ΤΗ I LIKE HEARTS LIKE MINE -
ΔΙΚΗ ΜΟΥ -  ΜΑΡΚΟΣ ΒΑΜΒΑΚΑΡΗΣ MARKOS VAMVAKARIS

Πρόκειται για ένα στοχαστικό πορτρέτο του Μάρκου Βαμβακάρη (1905-1972), 
που αναμφισβήτητα υπήρξε ο σημαντικότερος δημιουργός της κλασικής πε
ριόδου του ρεμπέτικου τραγουδιού (1932-1940), πριν από το άνοιγμά του σε 
ευρύτερα κοινωνικά στρώματα. Το ρεμπέτικο, μια μεγάλη στιγμή του νεοελλη
νικού πολιτισμού -που παρουσιάζει αρκετές αντιστοιχίες με τα μπλουζ στην 
Αμερική- δεν ήταν απλώς μια μορφή τέχνης, αλλά ένας τρόπος ζωής για τους 
ρεμπέτες, με τους δικούς της κώδικες και αξίες. Μέσα απ’ την περίπτωση 
του Μάρκου Βαμβακάρη, μοναδική, αλλά και, ταυτόχρονα, αντιπροσωπευτική 
αυτού του κόσμου, εξετάζεται η ιδιαιτερότητα των ρεμπετών και η οχέση τους 
με την υπόλοιπη κοινωνία. Η ταινία περιέχει σημαντικά και σπάνια ντοκουμέ
ντα, οπτικά, ηχητικά και οπτικοακουστικά, που φωτίζουν την περίπτωσή του 
και το κοινωνικο-ιστορικό πλαίσιο μέσα στο οποίο κινήθηκε ο Βαμβακάρης.

A meditative portrait of Markos Vamvakaris (1905-1972), who was undoubtedly 
the most important figure of the classical period of the rebetiko song (1932- 
1940), before it opened up to wider social strata. The rebetiko, a great moment 
in modern Greek civilization, and correspondent in many ways to the blues of 
the American South, was not simply an art form, but a way of life with its own 
codes and values. Through the case of Markos Vamvakaris, unique, but at the 
same time representative of this world, the film explores what made the rebetes 
so special, as well as their relationship with the rest of society. The film 
contains rare and important documentation and audiovisual material that shed 
light on the socio-historic framework within which Vamvakaris moved.
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GREEK FILMS 2000

ΕΛΛΑΔΑ /  Greece 1999-2 000

Χ τίλιος Χσραλαμπόπουλος
Γεννήθηκε σιην Αθήνα, το 1956 Σπούδασε στη Σχολή 
Σταυράκου και. παράλληλα, στην ΑΧΟ.Ε.Ε.
Μετεκπαιδεύτηκε στα οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Paris II 
και παρακολούθησε σεμινάρια κινηματογράφου 
στο Πανεπιστήμιο Paris X Συνιδρυτής της εταιρείας 
παραγωγής Περίπλους Κείμενά του για τον 
κινηματογράφο έχουν δημοσιευτεί σε διάφορα περιοδικά.

Stelios Horalombopoulos
He was bom in Athens, in 1956 He studied at the Stavrakos 
Film School and. at the same time, he attended the School 
of Economic and Commercial Sciences He pursued 
postgraduate studies in economics at Paris II. while also 
auditing him seminars at Paris X University. He is 
a co-tounder ot the production company Periplous.
His articles on film have been published in various magazines.

ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ/
SELECTED FILMOGRAPHY

1917 Η βόλτα /  The Stroll (μικρού μήκους /  short him) 
1991 Αθήνα δυο φίλοι, δυο ηθοποιοί /  Athens: Two 

Fnends. Two Actors (μικρού μήκους /  short film) 
1993 Την ωρα που κύπηκε ο καιρός /  The Moment 

Time Was Suspended (ντοκιμαντέρ /  
documentary)

1995 Πάτμος / Patmos (ντοκιμαντέρ / documentary)
1996 Αδης / Hades

1999-2000 Είδαν τα μάτια μας γιορτές > Mediterranean 
Stones (ντοκιμαντέρ /  documentary)

Idan ta mafia mas giortes

Σενάριο / Screenplay: Στέλιος Χαραλαμπόπουλος / Stelios Haralambopoulos Αφήγηση / Narration: Γε

ράσιμος Σκιαδαρέσης / Gerassimos Skiadaressis Φωτογραφία / Cinematography: Γιάννης Βαρβαριγος 

Yiannis Varvarigos. Ήχος / Sound: Μαρίνος Αθανασόπουλος / Marinos Athanassopoulos Μουσική / 

Music: Νίκος «υπουργός / Nikos Kypourgos. Πορογωγός / Producer: θάνος Λαμπρόπουλος Thanos 

Lambropoulos Παραγωγή / Production: Περίπλους / Periplous. αμιρ (Γαλλία / France), EKK Greek Film 

Centre, ET-1 / Greek Public Television, TV 10 Angers, Lumière Television (Κύπρος / Cyprus) Παγκόσμια 

Εκμετάλλευση / World Sales: DOC. and CO, 13 rue Porteloin, 75003 Pans. France, τηλ tel 33 1 4277 

5687 35 mm Εγχρωμο / Colour 77'

«pomny/ s \

IMAC
Æ  / c i i n < » r

EURIMAGES

ΕΙΔΑΝ ΤΑ ΜΑΤΙΑ Μ ΑΣ ΓΙΟΡΤΕΣ MEDITERRANEAN STORIES
Εικόνες της Μεσογείου φτιαγμένες με ψωμί, λάδι και κρασί Σ' ένα γεύμα, η 

Ιστορία, η γεωγραφία, η οικονομία, το κλίμα, ο πολιτισμός και οι άνθρωποι της 

Μεσογείου Αιώνες ιωρα. λιάζονται σ' αυτή τη μεγάλη Εσωτερική θαλασσα η 

ελιά, το αμπέλι και το στάρι απο κοντά, αλώνια, λιοτρίβια, μύλοι, πατητήρια 

χνάρια μιας μακραίωνης αρχιτεκτονικής Διατροφικές συνήθειες, τροποι πα

ραγωγής καθημερινότητες συνθετουν μαζί με το φυαικο και το δομημένο πε

ριβάλλον το πολιτισμικό σώμα του πιο ενδιαφέροντος, ίσως, ανθρωπογενους 

περιβάλλοντος της Ιστορίας Η Μεσόγειός άνοδεικνυεται σε μια θαλαοοα της 

σύγκλισης, της συνάντησης, που δεν παραγνωρίζει όμως τη δυναμική του δια

φορετικού που δίνει χώρο τοοο στο νεωτερικο οοο και στο βιωμενο και που, 

κυρίως επιμενει παντα να γιορτάζει μετά απο εναν καλό τρύγο μετά το θερι

σμό μετά το μάζεμά της ελιάς

Images of the Mediterranean made with oil. bread and wine A single meal 

encompassing the history, geography, economy, climate civilization and 

peoples of the Mediterranean For centuries, the dive. the vme and the wheat 

have been sunning themselves in this vast. Internal Sea Nearby threshing 

floors, oppresses, windmills and wine-presses, traces of a centuries old 

architecture Dietary habits methods ot production and dady routines combine 

with the natural and structured environment to form the cultural body ot what is 

the most interesting of all potential birthplaces of the human race The 

Mediterranean becomes a sea ot convergence and encounter which however 

does not overlook the dynamics ot dissimilarity allowing space to both the 

innovative and the traddionai and above al. nststmg on hofcftng a feast after 

the grapes have been picked oft the vme after the wheat has been hwested 

after the okves have been gathered
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Dekaepta sta dekaokto

Μίμης Κουγιουμτζής
Σκηνοθέτης, ηθοποιός, καθηγητής (πη Δραματική Σχολή 
του θεάτρου Τέχνης Καρόλου Κουν. Έχει σκηνοθετήσει 
θεατρικά έργα μεγάλων ελλήνων και ξένων δραματουργών, 
έχει κινηματογραφήσει πολλές παραστάσεις αρχαίων 
δραμάτων, αλλά και σύγχρονων έργων, κι έχει γυρίσει 
ντοκιμαντέρ με θέμα το θέατρο, καθώς και μικρού μήκους 
ταινίες. Το 1972, στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, βραβεύτηκε 
για το ντοκιμαντέρ του Χρονικό-Συλλογές. Μ ετά το θάνατο 
του Καρόλου Κουν, ανέλαβε την καλλιτεχνική διεύθυνση 
της μιας εκ των δύο σκηνών του θεάτρου Τέχνης.

Minus Kougioumtzis
A director, actor, and Professor at the Drama School 
of the Theatro Technis Karolos Koun. He has directed stage 
productions of works by Greek and foreign playwrights, 
he has filmed numerous performances of ancient drama and 
contemporary plays, and he has made documentaries about 
the theatre and short films. In 1972, he received an award 
at the Thessaloniki Film Festival for his documentary 
Chroniko-Sylloges. After the death of Karolos Koun, 
he became artistic director of one of the two stages 
of the Theatro Technis.

Σκηνοθεσία /  Direction: Μίμης Κουγιουμτζής /  Mimis Kougioumtzis. Σενάριο /  Screenplay: Αλέξανδρος 
Γραμματόπουλος /  Alexandras Grammatopoulos, Ελένη Λαζάρου /  Eleni Lazarou. Φωτογραφία /  Cinema

tography: Ολυμπία Μυτιληναίου /  Olympia Mytilineou. Μοντάζ /  Editing: Γιώργος Χελιδονίδης /  Yorgos 
Helidonidis. Ηχος /  Sound: Eva Spiringer. Σκηνικό /  Sets: Παύλος Καπαλάς /  Pavlos Kapalas, Ελένη Λα
ζάρου /  Eleni Lazarou. Κοστούμια /  Costumes: Ελένη Λαζάρου /  Eleni Lazarou. Μουσική /  Music: Κώστας 
Χαριτάτος /  Kostas Haritatos. Ηθοποιοί /  Cast: Αφροδίτη Αλ Σάλεχ /  Aphrodite Al Saleh, Πέτρος Χυτήρης /  
Petros Hytiris, Ελένη Ζιώγα /  Eleni Zioga, Πάρις Λύκος /  Paris Lykos. Παραγωγή /  Production: S.M.ART-Art 
Media A.E. /  s.A., ept a .e. /  ert s.A. Παγκόσμιο Εκμετάλλευση /  World Sales: S.M.ART-Art Media A.E. /  
S.A., Σκουφά 59 /  59 Skoufa Street, Αθήνα /  Athens 106 72, τηλ. /  tel.: 30 1 3643 684-6, fax: 30 1 3617

ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ /  SELECTED FILMOGRAPHY 21' '  " ma": « π « ® * ® « »  35mm Εγχρωμο / Colour 86-
1972 Χρονικό-Συλλογές /  Chroniko-Sylloges 

(ντοκιμαντέρ /  documentary)
1984 Πριν από την παράσταση /  Before the Performance 

(ντοκιμαντέρ /  documentary)
1994 Μάσκες στο αρχαίο δράμα /  Masks in Ancient Drama 

(ντοκιμαντέρ /  documentary)
1982 Επτά επεισόδια για τον Κάρολο Κουν /  Seven Episodes 

about Karolos Koun (ντοκιμαντέρ /  documentary)
2000 17 στα 1 8 /1 7  to 18

17 ΣΤΑ 18 17 TO 18
Η ιστορία στρέφεται γύρω από μια παρέα τεσσάρων «κολλητών» φίλων που μό
λις έχουν τελειώσει το λύκειο. Τώρα, ακριβώς στην ηλικία ανάμεσα στα δεκαε
πτά και στα δεκαοκτώ, οι τέσσερις φίλοι περνούν όλοι μαζί το τελευταίο ξέ 
γνοιαστο καλοκαίρι πριν την ενηλικίωσή τους. Ξαφνικά, η ζωή τους μετατρέπε- 
ται σ' ένα ξέφρενο κυνηγητό, όταν ο πιο αεράτος και γόης της παρέας, παρα
συρμένος από μια σούπερ γκόμενα, μπλέκει με μια γκροτέσκα συμμορία ντί- 
λερς που κρύβεται πίσω της και τη χρησιμοποιεί ως «κράχτη». Η κοπέλα τού 
την «πέφτει χοντρά» και του πασάρει το «πράμα». Ετσι αρχίζει μια περιπέτεια 
με απρόβλεπτες, τρομαχτικές, αλλά και ευτράπελες, συνέπειες για τα παιδιά 
και τη συμμορία.

The story revolves around a group of four friends, who have just graduated from 
high school. All of them are seventeen going on eighteen, and this will be their 
last carefree summer before their coming of age. Suddenly, their life is 
transformed into a frenzied chase, when the lady's man of the group, 
mesmerised by a gorgeous woman, gets mixed up in the grotesque gang of 
drug dealers that use her as bait. The girl comes onto him pretty strong and 
passes him the dope, thus initiating an adventure which will have unpredictable 
consequences, some frightening and others amusing, for the young friends and 
the gang.
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ΔημήτρηςΑθανίτης
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1963 Σπούδασε κινηματογράφο 
και αρχιτεκτονική.

Dimitris Athanitis
He was bom in Athens, in 1963, and studied film 
and architecture

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ /  FILMOGRAPHY
1993 Φιλοσοφία /  Philosophy (μικρού μήκους /  short film)
1994 Κύριος X (μικρού μήκους /  short film)
1994 Αντίο Βερολίνο /  Addio Berlin
1996 Μίλησε μου για έρωτα /  Talk to Me About Love 

(τηλεταινία /  TV feature)
1997 Καμία συμπάθεια για το διάβολο /  No Sympathy 

for the Devil
1999 Ονειρο καλοκαιρινής νύχτας /  Midsummer Night s 

Dream
2000 2 000 +1  σ τ ιγ μ έ ς /2000 +  1 Shots

Dyo hiliades ke mia stigmes

Σκηνοθεσία / Direction: Δημήτρης Αθανίτης / Dimitris Athanitis Σενόριο / Screenplay: Δημήτρης Αθανι- 

της / Dimitris Athanitis. Φωτογραφία / Cinematography: Πάνος θεοψονοπουλος / Panos Theofanopouios 

Μοντάζ / Editing: Κώστας Ραυτόπουλος / Kostas Raftopoulos Ηχος / Sound: Γιώργος Μπιλικας 

Yorgos Bilikas Σκηνικά / Sets: Γιάννης Γαιτανίδης / Yiannis Gaitanidis Κοστούμια / Costumes: Χαράλα

μπος Χουβαρδάς / Haralambos Houvardas Μουσική / Music: Σπάρος Βασιλείου Spyros Vassiliou Ηθο

ποιοί / Cast: Βίκυ Βολιώτη / Vicky Volioti, Ιερώνυμος Καλετοάνος / leronymos Kaletsanos Μαρία Πρώτο 

παππα/ Maria Protopappa, Δημοσθένης Παπαδόπουλος / Dimosthenis Papadopoulos. Μαριάννα Καλμπα 

ρη / Marianne Calbari, Αντώνης Ραμπαούνης / Antonis Rabaounis. Δημήτρης Αστεριαδης Dimitry 

Asteriadis, Αλέξανδρος Μήτσης / Alexandros Mitsis Παραγωγή / Production: Δημήτρης Αθανίτης 

Dimitris Athanitis. DNA Films Παγκόσμιο Εκμετάλλευση / World Sales: DNA Films. Χερσωνος 4A 4A 

Hersonos St., Αθήνα / Athens 106 72, τηλ / tel.-fax: 30 1 3624 894 35mm Εγχρωμο / Colour 75'

2000+1 ΣΤΙΓΜΕΣ 2000+1 SHOTS
Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς του 2000. οι πορείες οκτώ προσώπων δια

σταυρώνονται με τροπο αναπάντεχο και δραματικό Ενας επιχειρηματίας, που 

ταλαντεύεται αναμεσα στη συζυγο και στην ερωμένη του. δέχεται έναν ακραίο 

επαγγελματικό εκβιασμό Ενας άνεργος γίνεται πληρωμένος δολοψονος για να 

βγει απο το αδιέξοδο, ενω ενα παιδί περιφέρεται μονο στους δρομους, προ

σπαθώντας να επιβιώσει Η είσοδος της νέας χιλιετίας είναι η αρχή μιας νέας 

εποχής η μήπως, πίσω απο τις απαοτραπτουοες γιορτές, οι άνθρωποι ζουν 

μιαν άλλη πραγματικότητα

On New Year s Eve ol the year 2000. the paths ot eight people cross m an 

unexpected and dramatic way A businessman, wavering between las wife and 

his mistress, finds tumselt being blackmailed An unemployed man becomes a 

hired killer in an effort to escape from his misery A child wanders the streets 

alone, trying to survive WiN the dawning of tie mdemum mark the beginning 

of a new epoch, or could it be that beneath al the gMtenng celebrations people 

are experiencing a different reality7
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Enas ki enas

Νίκος Ζαπατίνας
Γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε μαθηματικά στο 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και, στη συνέχεια, 
κινηματογράφο στο Πανεπιστήμιο Paris ill. Σπούδασε επίσης 
μουσική. Η πρώτη του μεγάλου μήκους ταινία, Feed Back, 
έλαβε το πρώτο βραβείο σε δύο διεθνή φεστιβάλ.
Έχει γυρίσει δύο τηλεοπτικές σειρές, καθώς και πολλά 
ντοκιμαντέρ για την τηλεόραση.

Nikos Zapatinas
He was bom in Athens. He studied mathematics at the 
Aristotle University in Thessaloniki, and then went on to study 
film at Paris III University. He also studied music. His first 
feature, Feed Back, received first prize awards at two 
international festivals. He has directed two television series, 
as well as numerous tv documentaries.

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ /  FILMOGRAPHY
1970 Πρελούδιο /  Preludio (μικρού μήκους /  short film)
1974 Feed Back
1975 Le rat (μικρού μήκους /  short film)
1977 Ιάκωβος και Κική /  lacovos and Kiki
1978 Ο ποντικός /  The Rat (μικρού μήκους /  short film)
1978 θα μπορούσε να χει γίνει /  It Could Have Happened 

(μικρού μήκους /  short film)
1979 Νταντάδες /  The Babysitters
1982 Από τον παραγωγό με αγάπη /  From the Producer with 

Love (μικρού μήκους /  short film)
2000 Ενας κι ένας /  In Good Company

Σκηνοθεσία /  Direction: Νίκος Ζαπατίνας /  Nikos Zapatinas. Σενάριο /  Screenplay: Νίκος Ζαπατίνας /  
Nikos Zapatinas. Φωτογραφία / Cinematography: Χωστής Γκίκας / Kostis Ghikas. Μοντάζ / Editing: Γιώρ- 
γος Κατσένης /  Yorgos Katsenis. Ηχος /  Sound: Πόνος Παπαδημητρίου /  Panos Papadimitriou. Σκηνικό- 

Κοστοϋμιο/ Sets-Costumes: Δαμιανός Ζαρίφης /  Damianos Zarifis. Μουσική /  Music: Λαυρέντης Μαχαιρί- 
τσας /  Lavrentis Maheritsas. Ηθοποιοί /  Cast: Εβελίνα Παπούλια /  Evelina Papoulia, Γιώργος Κιμούλης /  
Yorgos Kimoulis, Μαρία Πρωτόπαππα /  Maria Protopappa, Νίκος Καλογερόπουλος /  Nikos Kalogeropoulos. 
Παραγωγοί /  Producers: Αν. Βασιλείου / An. Vassiliou, Δ. Σαμιώτης /  D. Samiotis. Παραγωγή /  Production: 

Μύθος /  Mythos. Παγκόσμια Εκμετάλλευση /  World Sales: Μύθος /  Mythos, Πλ. Καρύτση 6 /  6 PI. Karytsi, 
Αθήνα/Athens 105 61, τηλ./tel.: 30 1 3310 221, fax: 30 1 3310 208. 35mm Έγχρωμο/Colour 93'

ΕΝΑΣ ΚΙ ΕΝΑΣ IN GOOD COMPANY
Ο Ορέστης, τρόφιμος ψυχιατρείου, και ο Πελοπίδας, τρόφιμος φυλακών, βγαί
νουν με πενθήμερη άδεια και συναντιούνται με αφορμή ένα τρακάρισμα στη 
μέση του πουθενά. Την ίδια στιγμή, ένας ψυχίατρος με τη βοηθό του παρακο
λουθούν τον Ορέστη, με σκοπό να μελετήσουν τη συμπεριφορά του, ενώ δυο 
μπότσοι ακολουθούν τον Πελοπίδα, προσπαθώντας ν’ ανακαλύψουν τα κρυμ
μένα χρήματα μιας ληστείας. Ψυχίατροι και μπότσοι πιστεύουν ότι περνούν 
απαρατήρητοι, σε αντίθεση με τους Ορέστη και Πελοπίδα, που γνωρίζουν πο
λύ καλά τι συμβαίνει, αλλά παριστάνουν τους αδιάφορους. Οι ετερόκλητοι και 
περιθωριακοί αυτοί άντρες με διαφορετικούς στόχους -ο  φυλακισμένος να 
φτάσει στα χρήματα κι ο τρελός να βρει ένα φίλο- μαζί και με τη θεία του 
Ορέστη, μια απελευθερωμένη Ελληνοαμερικάνα που εμπλέκεται στην ιστορία, 
ακολουθούν μια κοινή πορεία, γεμάτη φευγάτες και κωμικές καταστάσεις, σε 
μια ταινία δρόμου και φρίκης.

Meet Orestis, a mental hospital inmate, and Pelopidas, a prison inmate, the two 
main characters of our story. Both are on a five-day leave from their respective 
institutions, when they bump into each other during a bizarre car accident in the 
middle of nowhere. Orestis is being followed by a psychiatrist and his female 
assistant, who are assessing his behaviour, while Peolpidas is being tailed by 
two policemen, in the hopes that he will lead them to a stash of stolen money. 
Both shrinks and cops think they are passing unnoticed, an illusion Orestis and 
Pelopidas do nothing to dispel. Even though these two very dissimilar outcasts 
have set different goals -the con man to retrieve the stolen money and the 
madman to find a friend- together with Orestes's aunt, a free-spirited Greek- 
American, they follow a common course, filled with outrageous and hilarious 
situations, in a road movie that is «way out there».
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Ρίνος Χαραλαμηίδης
Γεννήθηκε στην Αθήνα, το 1970 Ηθοποιός 
και σκηνοθίτης. μέλος του European Film Academy 
Η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του. No Budget Story, 
προβλήθηκε σε πολλό διεθνή φεστιβάλ και τιμήθηκε 
με το Κρατικό Βραβείο ΠρωτοεμφανιζΟμενου Σκηνοθέτη 
το 1997 και το Βραβείο fipresci στο Φεστιβάλ 
Κωνσταντινούπολης το 1990

Renos Harolambidis
He was bom In Athens, in 1970 An actor and director, he is 
a member of the European Film Academy His first feature 
film. No Budget Story, was screened at several international 
festivals and won the Greek State Award for Best First-time 
Director in 1997. and the fipresci award at the Istanbul 
International Film Festival in 1998

•ΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ /  FILMOGRAPHY 
1995 Kot αρχήν δεν με λένε Γκουφυ /  My Name Isn't 

Goofy (μικρού μήκους / short film)
1997 No Budget Story
2000 Φτηνό τσιγάρο / Cheap Smokes

Ftina tsigara

Σκηνοθεσία / Direction: Ρένος Χαραλαμηίδης / Renos Haralambidis Σενάριο / Screenplay: Ρενος Χαρπ 

λαμπίδης / Renos Haralambidis Φωτογραφία / Cinematography: Ευγένιος Διονυσοπουλος Evgemos 

Dionyssopoulos Μοντάζ / Editing: Χρυσή Κροκίδη / Chryssi Krokidi Ηχος / Sound: Ντινος Κιττου 

Dinos Kittou Σκηνικά-Κοστούμια / Sets-Costumes: Μιχάλης Σαμιωτης / Michalis Samiotis Μουσική 

Music: Παναγιώτης Καλατζόπουλος / Panagiotis Kalatzopoulos Ηθοποιοί / Cast: Αννα Μαρία Παπαχαρα 

λάμπους / Anna Maria Papaharalambous, Ρένος Χαραλαμηίδης / Renos Haralambidis Μιχάλης Ιστρόπου- 

λος / Michalis latropoulos, Κώστας Τσάκωνας / Kostas Tsakonas Παραγωγός / Producer: Κώστας Βαρ- 

κάδος / Kostas Varkados Παραγωγή / Production: Bad Movies Πογκοσμια Εκμετάλλευση World 

Sales: Bad Movies, 125-127 Λεωφ Κηφισίας / 125-127 Kitissias Ave . Αθήνα Athens 115 26 τηλ tel 

30 1 6985 050, fax: 30 1 6985 053, e-mail: kvarkado@hol.gr 35mm Εγχρωμο / Colour 87'

ΦΤΗΝΑ ΤΣΙΓΑΡΑ CHEAP SMOKES
Μια νύχτα του Αυγουστου στην αδεια Αθήνα Ενας νεαρός άντρας, χωρίς 

παρελθόν και μέλλον, περιμενει κάτι να ουμβει στην καρδια μιας μεγαλούπο

λης Μια πανέμορφη κοπέλα μαλώνει οσχημα με το φίλο της από ένα καρτοτη- 

λεφωνο στο δρόμο Ενας παλιός φίλος, σε οριακή καταστοση νοσταλγεί μια 

εφηβικη αγαπη και ουρλιάζει τ' ονομό της από το μπαλκόνι του Δυο αμετα

νόητοι πενηντάρηδες στήνουν δεξιοτεχντκα το αιώνιο «δόκανο», που θα τσα

κώσει επιτελούς την γκόμενα Ενας κοφετζής απαγγέλλει ποίηση Η ενδεκα- 

χρονη σχέση ενός ζευγαριού δοκιμάζεται τραγελαφικά απο την παρουσία ενός 

όοθγ όυΜοτ Ενας άγνωστος προκαλει τον Μοχαμεντ Αλι σε μονομαχία ως 

ύστατο φορο τιμής στον μπόξερ που ο ίδιος αναγνωρίζει ως εξαίσιο χορευτή 

Δυο μαφιοζοι εκπαιδευμένοι στις μεθόδους πίεσης «ακυρώνονται» απο το 

κωμικό βάρος μας παραλογής ηπας

On an August night, in an almost deserted Athens A young man without a past 

or a future waits for something to happen m the heart of a big city A beautiful 

girt at a telephone booth has a terrible argument with her boyfriend over the 

phone An old fnend on the verge of an emotional breakdown, longs tor tus 

high school sweetheart and screams her name from his balcony Two 

incorrigible middle-aged bachelors mastertuiy set up the «trap of the century- 

that writ finally get them their get The owner of a coffee shop recites poetry A 

couple s 11-year-old relationship is luAcrousiy challenged by the presence of a 

body-OwMe< An American challenges Mohammed Al to a boxing match as a 

tribute to the boxer whom he considers to be the ultimate dancer Two 

mobsters trained m pressure tactics «armut· themselves through the comedy of 
an absurd defeat
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Αντώνης Κόκκινος
Σπούδασε πολιτικός μηχανικός στο ΕΜΠ και σκηνοθεσία 
στη Σχολή Σταυράκου. Εργάστηκε ως βοηθός σκηνοθέτη 
και διευθυντής παραγωγής σε πολλές κινηματογραφικές 
και τηλεοπτικές παραγωγές. Παραγωγός πολλών 
ραδιοφωνικών εκπομπών, σκηνοθέτης και παραγωγός 
της σειράς «Η περιπέτεια ενός ποιήματος», καθώς 
και πολλών άλλων ντοκιμαντέρ για την τηλεόραση 
και διαφημιστικών σποτ. Η ταινία του Τέλος εποχής έλαβε 
το βραβείο καλύτερης ταινίας και επτά ακόμη βραβεία 
στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης το 1995.

Antonis Kokkinos
He studied civil engineering at the National Technical 
University of Athens and film direction at the Stavrakos Film 
School. He has worked as an assistant director and executive 
producer on numerous film and television productions.
He has produced many radio programmes, and he directed 
and produced the series -The Adventures of a Poem», 
as well as documentaries for television and commercials.
His film End of an Era won the Best Film Award and seven 
additional awards at the Thessaloniki Film Festival in 1995.

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ /  FILMOGRAPHY
1990 Απειλή /  Threat (μικρού μήκους /  short film)
1995 Τέλος εποχής /  End of an Era
1996 Απόδραση; /  Escape? (τηλεταινία /  TV film)
1998 0  αδελφός μου κι εγώ /  My Brother and I
1999 Dream a Little Dream of Me (τηλεταινία /  TV film)
2000 Πάμπτωχοι A.E. /  Very Poor Inc.

Pamptohi A.E.

Σκηνοθεσία /  Direction: Αντώνης Κόκκινος /  Antonis Kokkinos. Σενάριο /  Screenplay: Γιώργος Κοτανί- 
δης / Yorgos Kotanidis. Φωτογραφία / Cinematography: Νίκος Καβουκίδης / Nikos Kavoukidis. Μοντάζ / 

Editing: Ιωάννα Σπηλιοπούλου /  Ioanna Spillopoulou. Ηχος /  Sound: Γιάννης Χαραλαμπίδης /  Yiannis 
Haralambidis. Σκηνικό /  Sets: Τζιοβάννι Τζανετής /  Giovanni Tzanetis. Κοστούμια /  Costumes: Χριστίνα 
Χατζαρίδου /  Christina Hatzaridou. Μουσική /  Music: Γιώργος Χατζηνάοιος /  Yorgos Hadjinassios. Ηθο

ποιοί /  Cast: Ρένια Λουιζίδου /  Renia Louizidou, Γιάννης Μπέζος /  Yiannis Bezos, Δάφνη Λαμπρογιάννη /  
Dafni Lambroyianni, Χρηστός Βαλαβανίδης /  Christos Valavanidis, Δημήτρης Τζουμάκης /  Dimitris 
Tzoumakis. Παραγωγοί /  Producers: Διον. Σομιώτης /  Dion. Samiotis, Αν. Βασιλείου /  An. Vassiliou. Πα

ραγωγή /  Production: Μύθος /  Mythos. Πογκάσμια Εκμετάλλευση /  World Sales: Μύθος /  Mythos, Πλ. 
Καρύτση 6 /  6 PI. Karytsi, Αθήνα /  Athens 105 61, τηλ. /  tel.: 30 1 3310 221, fax: 30 1 3310 208, e-mail: 
mythos96@otenet.gr 35mm Έγχρωμο / Colour 92'

ΠΑΜΠΤΩΧΟΙ A.E. VERY POOR INC.
Κατά τη διάρκεια μιας παρατεταμένης απεργίας των απορριμματοφόρων στην 
Αθήνα, τρεις εντελώς διαφορετικοί άνθρωποι θα βρεθούν στο ίδιο κελί μιας 
φυλακής: ένας ευσυνείδητος χημικός που εργάζεται σε μεγάλη εταιρεία, ένας 
μαθηματικός απ’ τη Ρωσία που αναγκάζεται να πουλάει λαθραία πούρα έξω 
απ' το Χρηματιστήριο, κι ένας παλιατζής που αρέσκεται να αποκαλεί τον εαυ
τό του αντικέρ. Η τυχαία αυτή γνωριμία θα σταθεί αφορμή ν' αλλάξει η ζωή και 
των τριών, και να ιδρυθεί η εταιρεία «Πάμπτωχοι Α.Ε.», που ειδικεύεται στην 
ανακύκλωση σκουπιδιών, αλλά και ανθρώπων...

During a prolonged strike of the Athens garbage collectors, three completely 
different characters end up in the same prison cell: a conscientious chemical 
engineer, who works for a big corporation; a Russian mathematician who is 
reduced to selling contraband cigars outside the Athens Stock Exchange, and a 
junk dealer, who likes to think of himself as dealing in antiques. Despite their 
very different backgrounds, the three men will become friends and go on to 
found «Very Poor Inc.», a company that specialises not only in the recycling of 
garbage, but also of people...
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Polaroid

Αγγελος Φραντζής
Γεννημένος στην Αθήνα, το 1970, σπούδασε σκηνοθεσία 
κινηματογράφου στις Βρυξέλλες. Εχει γυρίσει τέσσερις 
ταινίες μικρού μήκους στην Ελλάδα και το Βέλγιο.
ΑπΟ το 1995. γράφει κριτική κινηματογράφου 
στο περιοδικό -Βαβέλ»

Angelos Frantzis
Bom in Athens, in 1970. he studied film in Brussels. He has 
directed tour short tilms in Greece and Belgium. Since 1995 
he has worked as movie critic tor the magazine -Babel».

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ /  FILMOGRAPHY
1992 Who s Afraid ot the Big Bad Wolf? (μικρού μήκους /  

short him)
1993 Μικρές ιστορίες για ανθρώπους και πορτοκάλια / 

Short Stones About People and Oranges (μικρού 
μήκους /  short him)

1995 Δεκαεννιά / Nineteen (μικρού μήκους /  short film) 
1997 Τρύπιος κοομος /  There's a Hole in the World (μικρού 

μήκους, ouv-σκηνοθεσια /  short film, co-direction) 
1991 Polaroid

Σκηνοθεσία / Direction: Αγγελος Φραντζής / Angelos Frantzis Σενάριο / Screenplay: Αγγελος Φραντζής 

Angelos Frantzis, Σπύρος Κρίμπαλης / Spyros Krimbalis Φωτογραφία / Cinematography: George· 

Leurquin. Μοντάζ / Editing: Κώστας Δάλλας / Kostas Dallas Ηχος / Sound: Παναγιώτης Τζελι*η 

Panayiotis Tzelekis. Σκηνικά / Sets: Νίκος ΚασαπΟκης / Nikos Kassapakis Κοστούμια / Costumes: Μαρι 

λένα θεοδωράκου / Marilena Theodorakou Μουσική / Music: Coti K . Αντωνης Π Antonis P . Mud*· 

Δ. / Michalis D., Είσοδος Κίνδυνου / Eisodos Kindynou Ηθοποιοί / Cast: Στρατης Βουγιουκας Su ι·· 

Vouyioukas, Εκτορας Κολλιας / Ektoras Kollias. θαλεια Πρωτονοτάριου / Thalia Protonotanou Κορινα Γ 

τέλη / Konna Pateli, Πέγκυ Τρικαλιωτη / Peggy Tnkahoti. Αγγελος Φραντζής Angelos Frantzis Παραγωγή 

Production: Inkas Film & TV Productions. Kino A E / Kino S A , Π Παπάζογλου A E ppv S a ΠαγκοαμΌ 

Εκμετάλλευση / World Sales: Inkas Film & TV Productions. Χέιδεν 21 21 Heyden Street Αθηνυ At" - 

104 34, τηλ / tel : 01 8843 661, tax: 01 8234 181 35mm Εγχρωμο / Colour 92’

POLAROID
Αθήνα καλοκαίρι 1998 Μια παρέα νέων προσπαθεί να βγει απο το μικροκο- 

σμο της και να βρει το στίγμα της μέσα σε μια κοινωνία γεμάτη αντιφάσεις Η 

θαλεια αποφασίζει ν' ανεβάσει μια θεατρική παρασταση Συγγραφέας του έρ

γου είναι ο Σπυρος. και πρωταγωνιστές, ο Στρατης η Πεγκι κι ο Αλέξανδρος 

Υπεύθυνη δημοσίων σχεσεων είναι η Τζο Η Κορινα κατεβαίνει με μια καμερα 

στους δρομους, για να πάρει συνεντεύξεις απο γνωστούς και άγνωστους, με 

θεμο τη συλλογική δράση 0 Αγγελος στήνει μια φαρσα στα media Ο Εκτορας 

εμπλέκεται σ ενα gay ειδύλλιο με τον Σπυρο. για να οδηγήσει τελικά την ται

νία στον πυρήνα της συλλογικής δράσης και της συλλογικής αδρανειας

POLAROID
Athens, summer ol 1998 A group of young tnends is trying to break ot* of to 

microcosm and tmd itself within a society rife with contradictions Thaha 

decides to put on a play Spyros writ be the playwright, and Shahs Peggy and 

Alexander wdt be the actors Jo is m charge of pubkc relations Konna takas a 

camera out into the street and interviews both strangers and tnends on the topic 

ot collective action Angelos plays a prank on the mass media Ektoras 

becomes involved m a gay romance with Spyros thus ieadmg the him to the 

core ot cokecbve action and cotoctrve mérita

59



ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ 2000

ΕΛΛΑΔΑ /  Greece 1999

Safe Sex

Θανάοης Παπαθανασίου 
Μιχάλης Ρέππας
Γεννήθηκαν και οι δύο το 1959. 0  Θανάσης Παπαθανασίου 
σπούδασε πολιτικές επιστήμες στο Πάντειο Πανεπιστήμιο 
και φοίτησε ενάμιση χρόνο στη Σχολή Σταυράκου.
Ο Μιχάλης Ρέππας σπούδασε μαθηματικά 
στο πανεπιστήμιο Αθηνών, θέατρο στη Σχολή του Εθνικού 
θεάτρου, και φοίτησε ένα χρόνο στη Σχολή Σταυράκου. 
Από το 1978 συνεργάζονται, γράφοντας για το θέατρο 
και την τηλεόραση.

Thanassis Papathanassiou 
Michalis Reppas
They were both born in 1959. Thanassis Papathanassiou 
studied political science at the Panteion University in Athens 
and direction at the Stavrakos Film School. Michalis Reppas 
studied mathematics at the University of Athens, acting 
at the National Theatre Academy, and direction 
at the Stavrakos Film School. They have been working 
together since 1978, writing for the theatre and television.

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ /  FILMOGRAPHY
2000 Safe Sex

Σκηνοθεσία /  Direction: Μ. Ρέππας /  M. Reppas, 0. Παπαθανασίου /  Th. Papathanassiou. Σενάριο /  

Screenplay: Μ. Ρέππας /  M. Reppas, 0. Παπαθανασίου /  Th. Papathanassiou. Φωτογραφία /  Cinem a
tography: Κωστής Γκίκας /  Kostis Ghikas. Μοντάζ /  Editing: Ιωάννα Σπηλιοπούλου /  Ioanna Spiliopoulou. 
Ηχος /  Sound: Ντίνος Κίττου /  Dinos Kittou. Σκηνικό-Κοστούμια /  Sets-Costumes: Έβελυν Σιούπη /  

Evelyn Sioupi. Ηθοποιοί /  Cast: Αλέξανδρος Αντωνόπουλος /  Alexandras Antonopoulos, Σπύρος Παπαδό- 
πουλος /  Spyros Papadopoulos, Γιώργος Πυρπασόπουλος /  Yorgos Pyrpassopoulos, Χρηστός Τσάγκας /  
Christos Tsangas, Μίνα Αδαμάκη /  Mina Adamaki, Αριέττα Μουτούση /  Arietta Moutoussi, Αννα Παναγιω- 
τοπούλου /  Anna Panagiotopoulou, Μίρκα Παπακωνσταντίνου /  Mirka Papaconstantinou. Ποραγωγάς /  

Producer: Τάσος Παπανδρέου /  Tassos Papandreou. Παραγωγή /  Production: Παπανδρέου Α.Ε. /  
Papandreou S.A., MEGA Channel. Παγκόσμια Εκμετάλλευση /  World Sales: Παπανδρέου Α.Ε. /  Papandreou 
S.A., Διδάχου 4 5 /4 5  Didotou St., Αθήνα/Athens 106 80, τηλ./te l.: 30 1 3614 216, fax: 30 1 3637 678. 
35mm Έγχρωμο /  Colour 97 '

SAFE SEX SAFE SEX
Τόπος, η Αθήνα- χρόνος, ο ενεστώτας. Στόχος της ταινίας είναι να καταγρά
ψει, με κωμικό πάντα τρόπο, το πώς ερωτεύονται οι σύγχρονοι Έλληνες, μέσα 
από μια τοιχογραφία που σχηματίζεται από την παράλληλη εξέλιξη οκτώ ιστο
ριών. Την τελευταία νύχτα, όλες οι ιστορίες συγκλίνουν και κορυφώνονται, 
οδηγώντας σε μια τελευταία σκηνή, στην οποία συναντώνται σχεδόν όλοι οι 
πρωταγωνιστές της ταινίας. Εκτός από τις οκτώ βασικές ιστορίες, υπάρχει και 
μια σειρά από χαρακτηριστικά στιγμιότυπα που διαδραματίζονται στους χώ
ρους παραγωγής ερωτικών προτύπων (κανάλια, περιοδικά, διαφημιστικές 
εταιρείες, πορνοβιομηχανία). Πρόθεση της ταινίας είναι να καταγράψει τη 
νεύρωση και τη γελοιότητα ενός κόσμου που έχει μετατρέψει το σεξ από δι
καίωμα σε καταναγκασμό.

Set in present-day Athens, this comedy aims to depict how modern Greeks fall 
in love, have sex and break up, through the parallel development of eight 
stories. In the last half hour of the film, all the stories converge and culminate 
into the final scene. Through a complex puzzle of erotic behaviour, a picture of 
despair emerges, in relation to matters of love. Of course, love has always been 
an unresolved problem for people, as impossible to solve, in fact, as man’s 
existential questions. However, this does not mean that love’s dead-end does 
not have its own way of expressing itself in our times. Safe Sex does not aspire 
to solve the endless problem of love, but merely to portray the neuroses and the 
absurdity of a world that has transformed sex from a right into a compulsion.
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Βασίλης Ντούρος
Γεννήθηκε σιην Ανθούσα Μεσσηνίας. Εγκατέλειψε 
τις σπουδές του σιη ναυπηγική για τον κινηματογράφο 
Από το I9 6 0 , εργάζεται στο χώρο του κινηματογράφου 
και της τηλεόρασης. Υπήρξε βοηθάς σκηνοθέτη σε πολλές 
κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές, ενώ ο Ιδιος 
έχει σκηνοθετήσει αρκετά ντοκιμαντέρ, καθώς 
και τηλεοπτικές σειρές. Το Φως που οβήνει 
είναι η πρώτη του μεγάλου μήκους ταινία

Vassilis Douros
He was bom in Anthousa. Messinia He abandoned 
his studies ot naval architecture for the sake ot cinema.
He has been working in tilm and television since 1980 
He was assistant director on many film and television 
producbons. while he has directed numerous 
documentaries and TV senes Fading Light is his first 
feature film

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ /  FILMOGRAPHY
1980 Η μεγάλη λεωφόρος /  The Big Avenue (μικρού 

μήκους /  short film)
1997 To σκιάχτρο / The Scarecrow (μικρού μήκους /  

short film)
1981 Αι-ΒαοΛης ο θαλασσινός / Santa Claus the Sailor 

(μικρού μήκους / short film)
1990 Με συγχωρεις που σε ανησύχησα /  Sorry lor Having 

Troubled You (τηλεταινία /  TV film)
2000 To φως που σβήνει / Fading Light

To fos pou svini

Σκηνοθεσία / Direction: Βασίλης Ντούρος / Vassilis Douros Σενάριο / Screenplay: Δέσποινα Τομαζονη 
Despina Tomazani Φωτογραφία / Cinematography: Γιάννης Δροκουλαροκος / Yianms Drakoulara* - 

Μοντάζ / Editing: Γιάννης Τσιτοόπουλος / Yiannis Tsitsopouios Ηχος / Sound: Ντινος Κίτου Dm ; 

Kittou Σκηνικά-Κοστουμια / Sets-Costumes: Αναστασία Αρσενη / Anastasia Arseni Μουσική Music 

Δημήτρης Παπαδημητρίου / Dimitris Papadimitriou. Ηθοποιοί / Cast: Βικυ Βολιωτη / Vicky Volioti Αλεκοε 
Αλεξανδρακης / Alekos Alexandrakis, Ελισσάβετ Ναζλίδου / Elissavet Nazlidou, Βλαδίμηρος Γκολοσ.ν > 

Vladimiros Golosinski Παραγωγοί /  Producers: Παντελής Μητρόπουλος / Pandelis Mitropoulos Γιώργος 
Λυκιαρδόπουλος / Yorgos Lykiardopoulos. Παραγωγή / Production: Αττικά A E Attrka S A . Aλ®α Τήλε 
ραοη / Alpha Television, ΕΚΚ / Greek Film Centre Παγκόσμια Εκμετάλλευση / World Sales: Απικα A ! 

Attika S.A., Γ. Αργύρη & Λεωφ. Ειρήνης / G. Argyri & Irinis Ave., Λυκόβρυση / Lykovrissi 141 23. τηλ t< 

30 1 3304 959. fax: 30 1 3838 801 35mm Εγχρωμο / Colour 92'

TO ΦΟΣ ΠΟΥ ΣΒΗΝΕΙ
0 δωδεκάχρονος Χρηστός, παιδί χωρισμένων γονιών, ζει σ' ενα ακριτικά νησί 

με τη μητέρα του Το αγόρι διαθετει εκπληκτικό ταλέντο στη μουσική, αλλά, 

ταυτόχρονα κινδυνεύει να τυφλωθεί απο μια σπάνιά αρρώστια Ιδιόρρυθμός 

και μοναχικός βρίσκει διέξοδο στη νησιωτική φύση, συλλεγοντας ήχους που 

μετατρέπει σε μουσικές συνθέσεις στο βιολί του Μοναδικοί του φίλοι μια 

(Μμμαθητρια του κι ο γέρος φαροφύλακας του νησιού, δάσκαλος του στο βιο

λί αλλά και στη (ωη. γενικότερα Η ζωή του Χρήστου αλλοζει, όταν καταφθά

νει στο νησί η νεαρή δασκαλα Μαρία, η οποία αντιλαμβάνεται το ιδιαίτερο 

μουοικο ταλέντο του Με δική της πρωτοβουλία, εξασφαλίζει τη συμμέτοχη 

του ο εναν μουοικο διαγωνισμό στην Αθήνα

FADING LIGHT
Christos is a twelve-year-old boy, who lives with his divorced mother on a 

remote Aegean island He is grtted with an extraordinary musical talent but he s  

m danger of losing tvs eyesight due to a rare illness An idiosyncratic solitary 

child, Chnstos seeks refuge m nature collecting sounds which he then converts 

into musical compositions on lus violin His only friends are a girl he goes to 

shool with and the old lighthouse keeper who is also Chris toss music teacher 

and mentor Christos s fate will change when a young schoolteacher Maria 

arrives on the island Recognising the boy s unique talent. Mana arranges lor 

lum to participate m a musical contest to be held m Athens
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I agapi ine elefantas

Στρατός Τζίτζης
Πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου ΑΣΟΕΕ, 
σπούδασε σκηνοθεσία στη Σχολή Σταυράκου.
Εργάστηκε ως βοηθός σκηνοθέτη με τους Βούλγαρη, 
Πανουσόπουλο και Περάκη. Για την τηλεόραση 
σκηνοθέτησε τις εκπομπές «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι» 
και «Το λεξικό της δεκαετίας του '60».

Stratos Gigis
A graduate of the School of Economic and Commercial 
Sciences, he studied film  direction at the Stavrakos Film 
School. He worked as an assistant director with Pantelis 
Voulgaris, Vorgos Panoussopoulos and Nikos Perakis. 
Besides his work in films, he has directed two television 
series and one TV movie.

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ /  FILMOGRAPHY
1986 Στακ /  Stak (μικρού μήκους /  short film)
1988 Μωρό μου /  My Baby (μικρού μήκους /  short film)
1989 Ενός λεπτού σιγή /  A Moment of Silence 

(μικρού μήκους /  short film )
1992 Κεραίες /  Antennas (μεσαίου μήκους /  

mid-length film)
2000 Η αγάπη είναι ελέφαντας /  Love Is an Elephant

Σκηνοθεσία /  Direction: Στρατός Τζίτζης /  Stratos Gigis. Σενάριο /  Screenplay: Στρατός Τζίτζης /  Stratos 
Gigis. Φωτογραφία /  C inematography: Στέλιος Αποστολόπουλος /  Stelios Apostolopoulos. Μοντάζ /  

Editing: Γιώργος Χελιδονίδης /  Yorgos Helidonidis. Ηχος /  Sound: Κώστας Πουλαντζος /  Kostas Pou- 
lantzas. Μουσική /  Music: Μίνως Μάτσας /  Minos Matsas. Σκηνικά /  Sets: Αία Ασβεστά /  Lia Asvesta. 
Κοστούμια /  Costumes: Κόνι Μόνος /  Koni Manos. Ηθοποιοί /  Cast: Αλεξάνδρα Παλαιολόγου /  Alexandra 
Paleologou, Αλέκος Συσσοβίτης /  Alekos Syssovitis, Αννα Μαρία Παπαχαραλάμπους /  Anna Maria Papa- 
haralambous, Μπάμπης Χοτζηδάκης /  Babis Hadjidakis, θοδωρής Αθερίδης /  Thodoris Atheridis, Φίλιππος 
Σοφιανός /  Philippos Sofianos. Παραγωγός /  Producer: Κώστας Βαρκάδος /  Kostas Varkados. Παραγωγή /  
Production: Bad Movies, ept a .e. /  ert S.a . Παγκόσμια Εκμετάλλευση /  World Sales: Bad Movies, 125- 
127 Λεωφ. Κηφισίας/  125-127 Kifissias Ave., Α θήνα /Athens 115 26, τηλ. /  tel.: 30 1 6985 050, fax: 30 
1 6985 053, e-mail: kvarkado@hol.gr 35mm Έγχρωμο /  Colour 90 '

Η ΑΓΑΠΗ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΦΑΝΤΑΣ LOVE IS AN ELEPHANT
Το σενάριο και ο τίτλος της ερωτικής αυτής κωμωδίας προκύπτουν από μια πα
ροιμία, που αναφέρεται στην αρχή της ταινίας: «Βάζουν τρεις τυφλούς μπροστά 
σ’ έναν ελέφαντα, και τους ρωτούν τι είναι αυτό το πράγμα. 0 πρώτος πιάνει το 
πόδι του ελέφαντα και λέει ότι είναι ένα δέντρο, ο δεύτερος την προβοσκίδα 
και φωνάζει ότι είναι ένα φίδι, κι ο τρίτος τ ’ αφτιά, και λέει ότι είναι ένα μεγάλο 
πουλί». Φυσικά, δεν είναι τίποτε από όλα αυτά που νομίζουν. Το ίδιο συμβαίνει 
και με τον έρωτα. Είμαστε σαν τους τρεις τυφλούς μπροστά στον ελέφαντα: 
νομίζουμε ότι ξέρουμε γι’ αυτόν, αλλά ο έρωτας δεν είναι τίποτα απ’ όσα πι
στεύουμε...

The screenplay and title of this romantic comedy stem from a proverb that 
comes up at the beginning of the film: «Three blind men are placed in front of 
an elephant and are asked to say what it is. Grabbing the elephant’s foot, the 
first man says it’s a tree. The second one feels its trunk and exclaims that it is a 
snake, while the third man touches its ears and decides it is a big bird». Of 
course, it is none of these things. The same goes for love. We are like the three 
blind men in front of the elephant. We think we know all about love, but, in fact, 
love is not what we think it is...
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Hamenos paradissos

θανάοης Αντωνίου
Γεννήθηκε to 1959 και σπουδαοε σκηνοθεσία στη Σχολή 
Χαιζικου Εργάζεται στο χώρο του κινηματογράφου 
και της τηλεόρασης από το 1982, και έχει σκηνοθετήσει 
τηλεοπτικές σειρές και μια τηλεταινία. Ο Χαμένος 
ηαροδΐΐσος είναι η πρώτη του μεγάλου μήκους ταινία.

Thanassis Antoniou
He was bom in 1959, and studied direction at the Hadzikou 
Film School He has been working in film and television 
since 1982. and he has directed television series, 
as well as a TV film Stream is his tlrst feature.

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ /  FILMOGRAPHY
2000 Χαμένος παράδεισος / Stream

Σκηνοθεσία / Direction: Θανάσης Αντωνίου / Thanassis Antoniou Σενάριο / Screenplay: Αλέξανδρο·; 

Κακαβάς / Alexandras Kakavas Φωτογραφία / Cinematography: Παναγιώτης θεοφονόπουλος Pana 

giotis Theofanopoulos. Μοντάζ /  Editing: Γιώργος Ζάρας /  Yorgos Zaras Ηχος /  Sound: Δ η μ η τρ η ς  Γαλα 

νόπουλος / Dimitris Galanopoulos Σκηνικό-Κοστοϋμιο / Sets-Costumes: Κική Μηλιού / Kiki V ί Μου

σική / Music: Χρήστος Μπιλιουλης / Christos Bilioulis Ηθοποιοί / Cast: Ποσχόλης Τσαρουχάς Pa :ha ■ 

Tsarouhas, Χριστίνα Κοντσέτα / Christina Kontseta, Κατερίνα Μουτσάτσου / Katerina Moutsatsou, Νοντ 

Δουνια / Noni Dounia Παραγωγή / Production: V A Films-Βασίλης Αλατάς / Vassilis Alatas, Γ Κουτοομ 

της Ε.Π.Ε. / G. Koutsomytis Ltd Παγκόσμιο Εκμετάλλευση / World Sales: v a Films-Βααιλης Αλα· : 

Vassilis Alatas, Γραβιάς 9-13, 9-13 Gravias St.. Αθήνα / Athens 106 78. τηλ / tel 30 1 3828 939, fa> 30 

1 3303 453. 35mm Εγχρωμο / Colour 87'

ΧΑΜ ΕΝΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ STREAM
«Χαμένος παράδεισος» είναι το κωδικό ονομα ενός πειράματος που δεν ολο

κληρώθηκε ποτέ Ο Στέλιος και η Ευα ενα ζευγάρι φρενοβλαβών, μετεχει στο 

πείραμα αυτό μέχρι τη μέρα που η Ευα δολοφονείται Ελεύθερος πια. ο Στέ

λιος ξαναγυρνά στο μέρος οπού γίνονταν τα πειραματα. έχοντας μαζί του τη 

Λιντα μια νεαρή κοπέλα την οποία απηγαγε ενω εκείνη έκανε οτοστοπ Στο 

πρόσωπό της Λιντας. ο Στέλιος ψάχνει να βρει την αντικαταστατρια της νε

κρής αγαπημένης του Ευας Η Λιντα αρνειται να παίξει αυτόν το ρολο. κι όταν 

στο μέρος αυτό σταματούν δυο κοπελες που κανουν ραψτινγκ η Λιντα βρίσκει 

τη ευκαιρία και προσπαθεί να δραπετεύσει 0 Στέλιος, όμως, τη χτυπάει και 

τη ρίχνει βοριά τραυματισμένη, στο ποτάμι

••Stream» is the code name ot an experiment that took place m the middle ot 

nowhere, but which was cancelled before it could be completed Bruce and Eve 

both mentally deranged, participated m this experiment until the day Eve was 

murdered Upon being released from the mental hospital Bruce returns to the 

place where the experiment took place bringing along Linda a young hitchhiker 

he has kidnapped Brace seeks to replace ha beloved Eve with Linda, but she 

refuses to be a part ot ha sick game When two young women rafters show up 

Linda seizes the opportunity and tries to escape However Bruce lets her and 

throws her seriously hurt, into the river
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Kanis de hani s'ola

Διονύσης Γρηγοράτος
Γεννήθηκε στον Πειραιά και σπούδασε πολιτικές επιστήμες 
και κινηματογράφο. Έχει γυρίσει ντοκιμαντέρ, 
δραματοποιημένα ντοκιμαντέρ, μουσικές σειρές 
και διαφημιστικά σποτ. Η ταινία του Ο φάκελος Πολκ 
οτον αέρα κέρδισε 4 βραβεία στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης 
και πέντε κρατικά. Έχει εκδώσει μια συλλογή διηγημάτων 
και μια νουβέλα.

Dionyssis Gregoratos
He was born in Piraeus, and studied political science and film. 
He has made documentaries, fiction-documentaries, musical 
programmes, and commercials. His feature film  The Polk File 
on the Air won four awards at the Thessaloniki Film Festival, 
as well as five State Awards. He has published a collection 
of short stories and a novella.

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ /  FILMOGRAPHY
1978-79 Παράσταση για ένα ρόλο /  Performance for a Role 

(δραματοποιημένο ντοκιμαντέρ / 
fiction-documentary)

1988-89 0  φάκελος Πολκ στον αέρα /  The Polk File on the Air 
1991 Στον αστερισμό του Πόρτο-Λεόνε /  In the 

Constellation of Porto-Leone (ντοκιμαντέρ /  
documentary)

2000 Κανείς δε χάνει σ' όλα /  Nobody Loses Forever

Σκηνοθεσία /  Direction: Διονύσης Γρηγοράτος /  Dionyssis Gregoratos. Σενάριο /  Screenplay: Διονύσης 
Γρηγοράτος /  Dionyssis Gregoratos. Φωτογραφία /  Cinematography: Λεύτερης Πουλόπουλος /  Lefteris 
Pavlopoulos. Μοντάζ /  Editing: Σπύρος Κόκκος /  Spyros Kokkas. Ηχος /  Sound: Μαρίνος Αθανασόπου- 
λος /  Marinos Athanassopoulos. Σκηνικά-Κοστούμια /  Sets-Costumes: Γιούλα Ζωιοπούλου /  Youla 
Zoiopoulou. Μουσική / Music: Γιάννης «Μπαχ» Σπυρόπουλος / Yiannis «Bach» Spyropoulos. Ηθοποιοί / 

Cast: Μαρία Πρωτόπαππα /  Maria Protopappa, Αλμπέρτο Εσκενάζυ /  Alberto Eskenazy, Κατερίνα Καρα- 
γιάννη /  Katerina Karayianni, Δημήτρης Τζουμάκης /  Dimitris Tzoumakis, Αργύρης Ξάφης /  Argyris Xafis, 
θωμάς Κωνσταντινίδης /  Thomas Konstantinidis. Παραγωγή /  Production: Διονύσης Γρηγοράτος / 
Dionyssis Gregoratos, ε κ κ  /  Greek Film Centre, ε ρ τ  A.E. /  e r t  S.A., TONIKON Ε.Π.Ε. /  ΤΟΝΙΚΟΝ LTD, ΠΟΣΤ 

ρ ια λ ιτ υ  α .ε . /  POST r e a l it y  S.A. Παγκόσμια Εκμετάλλευση /  World Sales: Greek Film Centre /  ε κ κ , Πανεπι
στημίου 1 0 /1 0  Panepistimiou St., Αθήνα/Athens 106 71, τηλ. /  tel.: 30 1 3631 733, fax: 30 1 3614 336. 
35mm Εγχρωμο / Colour 123'

ΚΑΝΕΙΣ ΔΕ ΧΑΝΕΙ Σ '  ΟΛΑ NOBODY LOSES FOREVER
Σ' ένα λιμάνι που κινδυνεύει από οικολογική καταστροφή, στο νεκροταφείο 
των πλοίων, ένας άντρας με παρελθόν, ένας άλλος με πολύ μέλλον (Ρομπέν 
των Δασών του Δικτύου) και μια γυναίκα με μαύρα (δεύτερη φωνή σε ροκ- 
σκυλάδικο) μπλέκουν σε μια υπόθεση με ραδιενεργά απόβλητα και αγνοουμέ
νους, που τους κάνει να νιώσουν πως είναι κι αυτοί σε μοίρα ανάλογη. Ζωντα
νοί χωρίς αύριο και νεκροί χωρίς πιστοποιητικό θανάτου. Αλλά κανείς δε χά
νει σ’ όλα...

At a sea-port threatened with an ecological disaster, in a ships’ graveyard, a 
man with a past, a man with a great future and a woman in black (a backup 
singer at a night club) become mixed up in a case of radioactive waste and 
missing persons, which makes them feel that they too are facing a similar fate. 
It is as if they are alive with no tomorrow: dead without a death certificate. But 
nobody loses forever...
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Νίκος Ζερβός
Γεννήθηκε στην Αθήνα, το 1950. Σπούδασε κοινωνιολογια 
και ψυχολογία στο Deree College Σκηνοθετεί από το 1973.

Nikos Zervos
He was bom in Athens, In 1950 He studied sociology 
and psychology at Deree College He has been making films 
since 1973

Vitsia gynekon

ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ /
SELECTED FILMOGRAPHY

1979 Εξόριστος στην κεντρική λεωψόρο / Exile 
on Central Avenue

1980 Σουβλίστε τους! / Barbecue Them!
1981 Δρόκουλας ίων Εξαρχείων / Dracula of Exarchia 

1982-83 Ντελιριο /  Bitter Movie
1984 θηλυκό θηριοτροφείο /  Female Animal House
1985 θηλυκό θηριοτροφείο No 2 / Female Animal 

House #2
1986 Τηλεκανιβαλοι /  Telecannibals
1988 Πατρις. ληστεία, οικογένεια / Motherland,

Theft. Family
1992 Γυναίκες δηλητήριο /  Poisonous Women
1993 Σαπουνόπετρα /  Money on Your Throat
1999 0  Βαρωνος / The Baron
2000 Βίτσια γυναικών / Women's Vices

Σκηνοθεσία / Direction: Νίκος Ζερβός / Nikos Zervos Σενάριο / Screenplay: Αλίνα Φωτετσου / Alina 

Fotetsou. Φωτογραφία / Cinematography: Σάκης Μανιάτης / Sakis Mamatis. Μοντάζ / Editing: Γιάννης 

Παρασκευόπουλος / Yiannis Paraskevopoulos. Ηχος / Sound: Αργυρής Λαζαρίδης / Argyris Lazaridis 

Σκηνικά / Sets: Μπιάνκα ΝικολαρεΙζη / Bianca Nikolareizi Μουσική / Music: Γιάννης Παπαμιχαηλ 
Yiannis Papamihail, Δημήτρης Κοντόπουλος / Dimitris Kontopoulos Ηθοποιοί / Cast: Ευαγγελία Βαλσαμά 
Evangelia Valsama, Μαρία Γεωργιάδου / Maria Georgiadou, Βλασης Μπονάτσος / Vtassis Bonatsos, Μιχα- 

λης Ιατροπουλος / Mihalis latropoulos, Ναταοα Σακαρισιάνου / Natassa Sakarisianou Παραγωγή / 

Production: V.A Films-Βαοίλης Αλατος / Vassilis Alatas, Νικος Ζερβός / Nikos Zervos Πογκοσμιο Εκμε

τάλλευση / World Sales: v A Films-Βασιλης Αλατας / Vassilis Alatas, Γραβιάς 9-13, 9-13 Gravias St 

Αθήνα / Athens 106 78, τηλ. / tel: 30 1 3828 939, fax: 30 1 3303 453 35mm Εγχρωμο / Colour 90'

ΒΙΤΣΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ W OMEN'S VICES
Η Ευα ασχολειται με τις δημοσίες σχέσεις Δεν τρεψει ιδιαίτερη εκτίμηση 

προς το ανδρικό φυλό, διατηρεί όμως μια σχέση με τον Υπουργο Οικονομικών 

για να καλύπτονται οι ανάγκες της Το βηβτ βρο της Ευας είναι η Λιλι, ζωγρά

φος στο επάγγελμά, η οποία ζωγραφίζει μονο γυμνούς άντρες, προκαλωντας 

έτσι τη ζήλια του άντρα της και τον συνεχή του φοβο οτι θα κολλήσει καποια 

αρρώστια μια που το ατελιέ και το σπίτι στεγάζονται στον ίδιο χώρο Η τρίτη 

γυναίκα θα προστεθεί στην παρέα απο μια τυχαία γνωριμία της Ευας σ’ ένα 

κομμωτήριο Η Μαρία αν» μια γυναίκα καταπιεσμένη χωρίς ιδιαίτερες απαι

τήσεις απο τη (ωη που δέχεται παθητικό το ξύλο και τις βρισιές του άντρα 

της Τέλος, η Ελένη, δικηγόρος, η οποία δεν ασκεί καμία εξουσία στο σύντρο

φο πγς Απ την άλλη, εκείνος της στερεί τη σεξουαλική επαφή χωρίς Ομως 

νο τη στερείται ο ίδιος Απ τη στιγΜ που θα ενωσουν τις δυνάμεις τους, τί

ποτα δεν θα μπορεί να σταματήσει τις τέσσερις φίλες να (ήσουν όπως αυτές 

θέλουν

Eva works in public relations She doesn t have a very high opinion of the mate 

sex. but maintains a relationship with the Minister of Finance in order to satisfy 

her needs Eva s alter ego is Lily, a painter, who only paints nude men, 

provoking her husband s ieak>usy and his constant tear that he will contract 

some illness, since lily’s studio is also their home The third woman will 

become part of the group after a chance meeting with Eva at the hairdresser s 

Maria is a browbeaten woman, who doesn t want much out of Me and who 

passively endures her husband s abuse Finally there is Elen, a lawyer who 

has absolutely no power over her mate who refuses to have sex w«i her but 

not with other women From the moment toy unite nothing wil be able to stop 

these women from bvmg thee kves |ust as they ptease
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Φίλιππος Κουτσάφτης
Γεννήθηκε στη Ζαγορά Βόλου. Σπούδασε κινηματογράφο 
στην Αθήνα. Εχει εργαστεί ως διευθυντής φωτογραφίας 
σε 14 ταινίες μεγάλου μήκους, καθώς και σε μεγάλο αριθμό 
ταινιών για την τηλεόραση, κυρίως σίριαλ και ντοκιμαντέρ.

Philippos Koutsaftis
He was bom in Zagora, Volos. He studied film  In Athens.
He has worked as a cinematographer on 14 feature films, 
as well as on numerous film s for television, mainly series 
and documentaries.

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ / FILMOGRAPHY
1987 Σεμνών θεών /  Modest Gods (μικρού μήκους /  

short film)
2000 Αγέλαστος πέτρα /  Mourning Rock

Agelastos petra

Σκηνοθεσία /  Direction: Φίλιππος Κουτσάφτης /  Philippos Koutsaftis. Σενάριο /  Screenplay: Φίλιππος 
Κουτσάφτης /  Philippos Koutsaftis. Φωτογραφία /  Cinematography: Φίλιππος Κουτσάφτης /  Philippos 
Koutsaftis. Μοντάζ /  Editing: Πολύχρονης θεοχάρης /  Polyhronis Theoharis. Ηχος /  Sound: Γιάννης Χα- 
ραλαμπίδης /  Yiannis Haralambidis. Μουσική /  Music: Κωνσταντίνος Βήτα /  Konstantinos Vita. Παραγωγή 

/Production: Φίλιππος Κουτσάφτης/ Philippos Koutsaftis, Κάλβου 113-115,113-115 Kalvou St., Αθήνα/ 
Athens 114 75, τηλ. /  tel.: 30 1 6433 927, fax: 30 1 6465 132, E K K / Greek Film Centre. Παγκόσμιο Εκμε

τάλλευση /  World Sales: EKK /  Greek Film Centre, Πανεπιστημίου 1 0 / 1 0  Panepistimiou St., Αθήνα /  
Athens 106 71, τηλ. /  tel.: 30 1 3631 733, fax: 30 1 3614 336. 35mm Έγχρωμο /  Colour 87'

ΑΓΕΛΑΣΤΟΣ ΠΕΤΡΑ MOURNING ROCK
Η Ελευσίνα είναι μια μικρή βιομηχανική πόλη, 20 χιλιόμετρα δυτικά της Αθήνας. 
Με την πόλη αυτή δέθηκε από τα προϊστορικά ακόμη χρόνια ο αγαπημένος μύ
θος των αρχαίων, ο μύθος της θεάς Δήμητρας, θεάς της γεωργίας και της ευ
φορίας της γης, και της κόρης της, Περσεφόνης. Εδώ όπου, σύμφωνα με το 
μύθο, πρωτοκαλλιεργήθηκαν τα θεία δώρα, τα δημητριακά, αναπτύχθηκαν και 
οι μεγαλύτερες βιομηχανίες της Ελλάδας, με καταστροφικές συνέπειες για την 
περιοχή και το ιερό. Κινηματογραφούμε αυτή την πόλη επί δέκα χρόνια, απ’ τη 
μεριά του προσκυνητή- παρακολουθούμε τα καθημερινά, ταπεινά και μεγαλειώ
δη και ανακαλύπτουμε κτερίσματα από το αρχαίο πρόσωπο, εντοιχισμένα στη 
σύγχρονη ζωή. Η Ελευσίνα είναι δυτικά, χώρος ιερός, σημείο και όριο για να 
δει κανείς τόσο τον κόσυο γύρω του όσο και τον εαυτό του.

Elefsis is a small, industrial town, 20 kilometres west of Athens. As early as 
prehistoric times, this town has been linked to the ancient Greeks’ favourite 
myth, the myth of Demeter, goddess of agriculture and fecundity of the land, 
and her daughter, Persephone. This is where, according to myth, grain crops 
were first cultivated, and this is where Greece’s largest industries were 
developed, with disastrous consequences for the region and the sanctuary. We 
have been filming this town for the past ten years, from the point of view of the 
pilgrim; we have been watching everyday events, both humble and noble; and 
we have discovered funeral gifts from the ancient countenance built into the 
walls of modern life. Elefsis is to the West, a holy land, a point from where one 
can look both at the world around him and at himself.
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Γιώργος Τσψικρόπουλος
Γεννήθηκε σιην Αθήνα, ίο 1950. Σπούδασε οικονομικά, 
ενω παράλληλα εργαζόταν ως φωτογράφος. Το 1976 
μειακόμιοε στην Αμερική, σπούδασε σκηνοθεσία στο 
Amencan Him Institute και εργάστηκε ως σκηνοθέτης.
Το 1981 επέστρεψε στην Ελλάδα, και το 1987 ίδρυσε 
με τον Γιώργο Πανουσόπουλο τη Φιλμική Εταιρεία 
Εχει διατελέσει μέλος του ΔΣ του εκκ .

Yorgos Tsemberopoulos
He was bom in Athens, in 1950 He studied economics 
while working as a still photographer In 1976 he moved 
to the US. where he studied film direction at the American 
Film Institute In 1981 he returned to Greece, and In 1987 
he co-lounded Film Partners, where he produces 
commercials and features He was a Board Member 
ot the Greek Film Centre and a member of the Jury 
at the Thessaloniki Film Festival In 1992.

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ /  FILMOGRAPHY 
1984 Ξαφνικός έρωτας / Sudden Love 
1991 Αντε γεια / Take Care 
2000 Πίσω πόρτα /  BackDoor

Pisso porta

Σκηνοθεσία / Direction: Γιώργος Τσεμπερόπουλος / Yorgos Tsemberopoulos Σενάριο / Screenplay 

Ντένης Ηλιάδης / Dennis lliadis, Γιώργος Τοεμπερόπουλος / Yorgos Tsemberopoulos Φωτογραψιο / 

Cinematography: Πλάτων Ανδρονίδης / Platon Andronidis Μοντάζ / Editing: Τύκης Γιαννοπουλος Takis 

Yannopoulos. Ηχος / Sound: Νίκος Παπαδημητρίου / Nikos Papadimitnou Σκηνικό / Sets: Αντωνης Δα 

γκλίδης / Antonis Daglidis Κοστούμια / Costumes: Μαρία Κοντοδημα / Maria Kontodima Ηθοποιοί 

Cast: Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου / Konstantinos Papadimitriou, Αλεζανδριανή Σικελιανου Alt* in· 

driani Sikelianou, Χάρης Σώζος / Haris Sozos, Ιεροκλής Μιχαηλιδης / leroklis Mihailidis, Αντωνης Κάψε 

τζόπουλος / Antonis Katetzopoulos Πορογωγή / Production: Ideetixe Productions Αργολιδος 16 16 
Argolidos Street, Αθήνα /  Athens 115 23, tηλ. /  tel. 30 1 699 3283, fax 30 1 699 3284. ekk GreeK Film 

Centre Παγκόσμιο Εκμετάλλευση / World Sales: EKK / Greek Film Centre. Πανεπιστήμιου 10 10 Panep 

stimiou St., Αθήνα / Athens 106 71, τηλ. / tel: 30 1 3631 733, fax: 30 1 3614 336 35mm Εγχρωμο 

Colour 104'

SUPPORTED /  /m

EURIhykG ES
CMdiWlMpe /  ftm m lètlMRi

ΠΙΣΩ ΠΟΡΤΑ BACKDOOR
Η επανάσταση αρχίζει από το σπίτι θελει να ζήσει, να μάθει, να ρωτήσει και 

δεν θέλει να γίνει ηρωας! Στον ανήσυχο κοσμο της δεκαετίας του '60. ο 

13χρονος Δημητρης ωριμάζει αποτομα. μέσα απο τις απρόβλεπτες αλλαγές 

της προσωπικής του ζωής Γίνεται μάρτυρας των ηλεκτρισμένων γεγονότων, 

αλλα και της τρέλας μιας παράδοξης εποχής Νιώθει τα πρώτα ερωτικά σκιρ

τήματα Αποκτά τις πρώτες εμπειρίες, πειραματίζεται, ψάχνει λύσεις και απα

ντήσεις Αντιδρά στον κυντκο κοσμο των ανήλικων με την τόλμη και τη φαντα

σία της πρωντς εψηβειας του

Athens, 1966 Greece is wavering between reform and self-destruction 

Thirteen-year-old Dimitris unexpectedly loses his lather when the new 

government stops the construction ot a 12-story high nse m the centre of 

Athens Seeing tvs pampered mother colapse, Dmvtns gets earned away try hn 

prematurely grown-up appearance and decides to stup adolescence m order to 

stand by her and continue tus father s work A brutal commg-ot-age ritual 

ensues But fust when he feels ready to shoulder his responsibilities he is 

forced to claim his mother from the arms ot an up-and-coming star of the 

political scene A series of maior and minor betrayals wiN propel Dmvtns s 

revotubonary act ot vengeance which wil change the course of Greek hetory
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Fovou tous Ellines

Τζον Τατούλις
Ιδρυτής της Media World P/L, εταιρείας παραγωγής με έδρα 
τη Μελβούρνη, που έχει πραγματοποιήσει την παραγωγή 
εκατοντάδων ωρών τηλεοπτικού προγράμματος με πλειάδα 
θεμάτων. Ο ίδιος έχει διατελέσει σκηνοθέτης 
και παραγωγός αρκετών ταινιών μεγάλου μήκους, 
σειρών κινουμένων σχεδίων και ντοκιμαντέρ.

John Tatoulis
He Is the iounding director of the Melbourne based production 
company Media World P/L, which has produced hundreds 
of television programme hours on a host of subjects.
He himself has directed and produced several feature films, 
as well as documentaries and animation series.

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ /  FILMOGRAPHY
1989 In Too Deep 

1992-1993 The Silver Brumby 
1995 Zone 39
1999 Beware of Greeks /  Φοβού τους Έλληνες

Σκηνοθεσία /  Direction: Τζον Τατούλις /  John Tatoulis. Σενάριο /  Screenplay: Tom Galbraith. Φωτογρα
φία /  Cinematography: Peter Zakharov. Σκηνικά /  Sets: Stan Antoniades. Κοστούμια /  Costumes: Μπιάνκα 
Νικολαρεΐζη /  Blanca Nikolareizi. Μουσική /  Music: Μίκης θεοδωράκης /  Mikis Theodorakls. Ηθοποιοί /  

Cast: Ζωή Καρύδη /  Zoi Karydi, Λάκης Λαζόπουλος /  Lakis Lazopoulos, Τασσώ Καββαδία /  Tasso Kavadia, 
Τάσος Παλαντζίδης /  Tassos Palantzidis. Παραγωγή /  Production: Σαμιώτης-Τατούλης-Βασιλείου /  
Samiotis-Tatoulis-Vassiliou, Μύθος/ Mythos, Πλ. Καρύτση 6 / 6  PI. Karytsi, Αθήνα /  Athens 105 61, τηλ. /  
tel.: 30 1 3310 221, fax: 30 1 3310 208, fax: mythos96@otenet.gr Παγκόσμια Εκμετάλλευση /  World 
Sales: Trident, 8401 Melrose Place, 2nd Floor, Los Angeles CA 90069, USA, τηλ. /  tel.: 1 323 655 8818, 
fax: 1 323 655 0515. 35mm Έγχρωμο /  Colour 90 '

ΦΟΒΟΥ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ BEWARE OF GREEKS
Μια ρομαντική κωμωδία για μια βεντέτα που πάει στραβά. Πρόκειται για μια 
ιστορία πάθους, εξαπατήσεων και συνεχόμενης εκδίκησης, που απλώνεται 
χρονικά σε τρεις γενιές. Ο Μόνος Πουλάκης είναι ένας ήπιος δάσκαλος, που 
επιλέγεται για να φέρει σε πέρας μια βεντέτα 57 χρόνων. Όμως, η διδασκαλία 
στο δημοτικό σχολείο δεν είναι η μοναδική απασχόληση στη ζωή του. Προτού 
ολοκληρωθεί η ταινία, ο Μόνος θα αναζωπυρώσει μια παλιά φιλία, θα ερωτευ
τεί, θα γίνει πατέρας και θα δώσει ένα μάθημα ζωής στη μανιασμένη γιαγιά 
του.

A black, romantic comedy about a pair of twin brothers who wasted their 
teenage years pursuing a vendetta. Spanning three generations, this is a tale of 
lust, lies and misunderstandings. Manos, the «eldest» of the twins, is a mild- 
mannered schoolteacher, who has been chosen to carry out a 57-year-old 
vendetta. George, his brother, is haunted by the fact that he was born «three 
minutes too late», and is desperately seeking a vendetta to prove himself. 
Pursuing the vendetta in faraway Melbourne, they will both realise that they have 
forgotten to pursue their lives, and they will discover friendship, love and, above 
all, brotherhood, thereby teaching their obsessive grandmother a lesson about 
life.

68

mailto:mythos96@otenet.gr


GREEK FILMS 2000

ΕΛΛΑΔΑ /  Greece 1999

Afti i nyhta meni

Νίκος Παναγιωτόπουλος
Γεννήθηκε στη Μυτιλήνη, το 1941 Σπούδασε 
κινηματογράφο στην Αθήνα και στη συνεχεία εργύστηκε 
ως βοηθός σκηνοθέτη οε ελληνικές και ξένες παραγωγές. 
Από το 1960 έως το 1973 έζησε στο Παρίσι, 
όπου παρακολούθησε το Ινστιτούτο Φιλμολογιας 
του Πανεπιστημίου της Σορβόνης και, κυρίως, 
ιην Cinémathèque Από το 1973, ζει και εργάζεται 
στην Αθήνα

Nikos Ponayotopoulos
He was bom on the island ol Mytilene. in 1941 He studied 
him in Athens and began his career as an assistant director 
on Greek and international productions From 1960 to 1973, 
he lived in Pahs, where he attended the Film Institute 
ot the Sorbonne and haunted the Cinémathèque.
Since 1973. he has been living and working in Athens

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ /  FILMOGRAPHY 
1974 Τα χρώματα ιης Ιριδος / The Colours ot the Ins 
1971 Οι τεμπέληδες της εύφορης κοιλάδας / The Idlers 

of the Fertile Valley 
1991 Μελόδραμα. / Melodrama?
1964 Βαριετέ / Vanetes
1961Η γυναίκα που έβλεπε τα Ονειρα / The Woman 

Who Dreamed
1993 Ονειρεύομαι τους φίλους μου / 1 Dream ot My Fhends
1997 Ο εργένης / The Bachelor
7000 Αυτή η νύχτα μένει / Edge ot Night

Σκηνοθεσία /  Direction: Νίκος Παναγιωτόπουλος /  Nikos Panayotopoulos Σενάριο /  Screenplay: Νικος 
Παναγιωτόπουλος /  Nikos Panayotopoulos, θάνος Αλεξανδρής /  Thanos Alexandris Φωτογραφία /  Cine

matography: Αρης Σταύρου / Aris Stavrou Μοντάζ / Editing: Ιωάννα Σπηλιοπουλου Ioanna Spiliopoulou 
Ηχος / Sound: Μαρίνος Αθανααόπουλος / Marinos Athanassopoulos Καλλιτεχνικός Διευθυντής / Art 

Director: Γιώργος Ανδριτσόγιαννος /  Yorgos Andntsoyannos. Κοστούμια /  Costumes: Μαριάννα Σπανού 

δάκη /  Marianna Spanoudaki Ηθοποιοί /  Cast: Νίκος Κουρής /  Nikos Kouris, Αθήνα Μαξιμου Athma 

Maximou, Ζωή Ναλμπάντη /  Ζοι Nalbandi, Κώστας Μαρκόπουλος /  Kostas Markopoulos Παραγωγή / 
Production: ΕΚΚ / Greek Film Centre, Marianna Film, 0 P Skouras S A , LUMIERES PRODUCTIONS S A ept 

E E /  ERT S A Παγκόσμιο Εκμετάλλευση /  World Sales: EKK / Greek Film Centre, Πανεπιστήμιου 10 10 
Panepistimiou St., Αθήνα /  Athens 106 71, τηλ /  tel.: 30 1 3631 733, tax: 30 1 3614 336, e-mail 

info@gfc.gr 35mm Εγχρωμο / Colour 120'

ΑΥΤΗ Η ΝΥΧΤΑ ΜΕΝΕΙ EDGE OF NIGHT
0 Αντρεας και η Στέλλα, δυο νέα παιδιά, παίζουν το παιχνίδι της Ζωής και της 

Επιβίωσης στη σύγχρονη Ελλαδα της ανεργίας, των λαθρομεταναστών και των 

κλειστών οριζόντων θα μάθουν και θα παθουν προπάντων θα παθουν διασχί

ζοντας μια Ελλαδα που αλλάζει μένοντας ίδια, μέσα απο τα ναρκοθετημένα 

τοπία της Ανάγκης, του Ερωτα και της Επιθυμίας Ενας πολύμορφος κόσμος 

θα παρελαοει Απο τις ΕΒΓΕΣ και τις ταράτσες της Αθήνας, στα χιονισμένα 

βουνά και τα σκυλάδικά της επαρχίας Τρένα, λεωφορεία, σταθμοί παγωμένα 

δωμάτιά ξενοδοχείων, νύχτες αμαρτωλές με αλκοολ και μουσικές μπουζου- 

κιων. με τραγουδκπριες-κονοοματρις και απαιτητικούς πελάτες, με ρωσιδες 

χορεύτριες, με μποξερ-συγγραφεις και γαλατοδες-φιλοοοφους. αλλα και με 

αληθινούς δολοφονους και πραγματικό όπλα Στο τέρμα αυτής της περιπλάνη

σης μπροστά στη γυμνή απειλή της βιος ο φοβος θα τους δείξει το πρόσωπό 

του. κι ενω το χιόνι θα πεφτει βουβο. μια φωνή μέσα τους θα φιθυριοει 

• Ομορφα ποιδια1 Η περιπέτεια πέθανε'»

Andreas and Stella, a young couple, play the game ot Lite and Survival in 

modern-day Greece ot unemployment, illegal immigrants and closed horizons 

They will learn and they wiD sutler, but mostly they I  suiter as they traverse a 

country, which, the more it changes, the more it remains the same crossing the 

mine-laid fields ot Need Love and Desire A varied world wiU parade before 

them, from the corner stores and rooftops of Athens, to the snow-covered 

mountains and cheap night-clubs ot rural Greece Trains, buses, stations and 

freezing hotel rooms, sinful nights with booze and bouzoulu music with female 

smger/cal gets and demanding customers with Russian dancers boxer,writers 

and mdimervpMosophers. but also with real Uters and real guns At the end ot 

this tourney face to lace with the unveiled threat ot violence our heroes wiM 

took upon the face ot tear and as the snow tais silenay they w4l cry out *Sd 

tight, guys' The adventure is over*»
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Το milo lis eridos

Βασίλης Μπουντούρης
Γεννήθηκε το 1951. Σπούδασε νομικά, κινηματογράφο 
και θέατρο. Σεναριογράφος, παραγωγός και σκηνοθέτης 
πέντε μεγάλου μήκους ταινιών, έχε ι επίσης εργαστεί 
εκτενώ ς ως σεναριογράφος και σκηνοθέτης στην κρατική 
και ιδιωτική τηλεόραση. Έχει διδάξει σενάριο-σκηνοθεσία, 
ιστορία του κινηματογράφου, καθώς και υποκριτική στις 
σχολές Χατζίκου, Campus και Κινόραμα. Είναι ιδιοκτήτης 
και διευθυντής σπουδών της Σχολής θεάτρου 
και Κινηματογράφου Studio Entropia στη Θεσσαλονίκη.

Vassilis Boudouris
He was born in 1951. He holds a degree in Law from 
the University of Thessaloniki, as well as degrees in film 
directing and acting from professional schools in Athens.
He has written, produced and directed five feature films, 
and he has written and directed extensively for Greek Public 
Television and private networks. He has also taught 
screenwriting, history of film  and acting at the film  schools 
Hatzikos, Campus and Kinorama. He is the owner and Director 
of Studies of Studio Entropia Film and Theatre Studies 
in Thessaloniki.

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ /  FILMOGRAPHY
1983 Είμαι... (ή Ρίτα) / 1 Am... (Rita)
1985 Εδώ είναι Βαλκάνια /  This Is the Balkans
1986 Ωραίος ως Έ λλην/ As Handsome as a Greek 

(τηλεταινία /  τν  film)
1987 Ο παράδεισος ανοίγει με αντικλείδι /  Red Ants 
1997 Μπίζνες στα Βαλκάνια /  Business in the Balkans 
2000 To μήλο της έριδος /  The Apple of Discord

Σκηνοθεσία /  Direction: Βασίλης Μπουντούρης /  Vassilis Boudouris. Σενάριο /  Screenplay: Βασίλης 
Μπουντούρης /  Vassilis Boudouris. Φωτογραφία /  Cinematography: Γιώργος Παπανικολάου /  Yorgos 
Papanikolaou. Μοντάζ /  Editing: Γιάννης Κουφονίκος /  Yiannis Koufonikos. Ήχος /  Sound: Βαγγέλης Ζέλ- 
κας /  Vangelis Zelkas. Σκηνικό-Κοστούμια /  Sets-Costumes: Μαρίνα Γκούμλα /  Marina Goumla. Μουσική /  
Music: Κώστας Βόμβολος /  Kostas Vomvolos. Ηθοποιοί /  Cast: Κατερίνα Σαββοπούλου /  Katerina 
Savvopoulou, Κώστας Καζανάς /  Kostas Kazanas, Κρατερός Κατσούλης /  Krateros Katsoulis, Αρετή Κου- 
βαλακίδου /  Areti Kouvalakidou, Κατερίνα Διδασκάλου /  Katerina Didaskalou, Νίκος Γαλιάτσος /  Nikos 
Galiatsos. Παραγωγή /  Production: V A. Films-Βασίλης Αλατάς /  Vassilis Alatas, Βασίλης Μπουντούρης /  
Vassilis Boudouris-Studio ε ν τ ρ ο π ία  /  Studio ENTROPIA, e p t  a .E. /  e r t  s a . Παγκόσμια Εκμετάλλευση /  

World Sales: v.A. Films-Βασίλης Αλατάς /  Vassilis Alatas, Γραβιάς 9-13, 9-13 Gravias St., Αθήνα /  Athens 
106 78, τηλ. /  tel.: 30 1 3828 939, fax: 30 1 3303 453. 35mm Εγχρωμο /  Colour 100'

ΤΟ ΜΗΛΟ ΤΗΣ ΕΡΙΔΟΣ THE APPLE OF DISCORD
Δυο αδέλφια, κεραμίστες -ο  μικρότερος, ο Ντίνος, γνήσιος καλλιτέχνης· ο 
μεγάλος, ο Νίκος, δαιμόνιος στο να πουλάει-, εργάζονται μαζί με τον πατέρα 
τους στην οικογενειακή επιχείρηση που κρατάει από τον προπάππο τους. Η 
σχέση των δύο αδελφών -από μικρά παιδιά- είναι ανταγωνιστική, και τα 
πράγματα οξύνονται όταν μπαίνει ανάμεσά τους η Μπέτι, σαν μήλο της έρι
δος. Παντρεύεται τον μεγάλο αδελφό για να εκδικηθεί τον μικρότερο, νομίζον
τας πως αυτός τη σνόμπαρε. Καθώς μένουν στο ίδιο σπίτι, η συμβίωση γίνεται 
αβάστακτη και ο πειρασμός καθημερινός. Ο πατέρας αρχίζει να υποψιάζεται 
την κατάσταση και, σαν άλλος Ισαάκ, προσπαθεί να τους πείσει να χωρίσουν 
τα τσανάκια τους. Μα ο μεγάλος, σαν να προκαλεί τη μοίρα του, αρνείται πει
σματικά...

Two brothers, Dinos, a true artist, and Nikos, a brilliant salesman, work with 
their father making pottery. It’s a family business, handed down from their great 
grandfather. As a team, they could be very successful, if only their relationship, 
like a contemporary rendition of the Biblical brothers Cain and Abel, was not 
fraught with antagonism. Things become worse when Betty, the proverbial 
apple of discord, comes between them. She marries the elder brother to get 
back at the younger one for having, she believes, turned her down. Living in the 
same house becomes intolerable, and temptation a daily issue. The father 
begins to suspect what’s going on, and, like Isaac, tries to convince the 
brothers to go their separate ways. But the eldest, as if provoking his fate, 
steadfastly refuses to go...
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Thiliki eteria

Νίκος Περάκης
Γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια, ίο 1944 Σπουδαοε 
στη Σχολή Κολών Τεχνών του Μονάχου κοι εργάστηκε 
ως σκηνογράφος, ενδυματολόγος και σχεδιαστής 
παραγωγής σε ευρωπαϊκές και, αργότερα, σε ελληνικές 
παραγωγές Σεναριογράφος, σκηνοθέτης και παραγωγός 
δέκα, έως τώρα, ταινιών.

Nikos Perakis
He was bom In Alexandna. In 1944 He studied 
at the Munich School of Fine Ails and worked as a set, 
costume and production designer on European and. later, 
Greek productions He has written, directed and produced 
ten films so far

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ /  FILMOGRAPHY
1971 Oas Goldene Ding
1972 Die Wohngenossin /  Η συντρόφιοσα ουγκάτοικος 
1976 Bomber und Paganini
1979 Milo Milo 
1962 Αρπα Colla / Arpa Colla 
1964 Λουφα και παραλλαγή / Loafing and Camouflage 
1967 Βιος και πολιτεία / Living Dangerously 
1994 Πόλις / Polls -  The Birth of Democracy 

(δραματοηοιημένο ντοκιμαντέρ /  fiction- 
documentary)

1997 Προστάτης Οικογένειας / Paterfamilias 
1999 θηλυκή εταιρεία / Female Company

Σκηνοθεσία /  Direction: Νίκος Περάκης / Nikos Perakis Σενάριο /  Screenplay: Νίκος Περάκης Nikos 
Perakis, Κατερίνα Μπέη /  Katerina Bei. Φωτογραφία /  Cinematography: Γιώργος Αργυροηλιόπουλος , 
Yorgos Argyroiliopoulos. Μοντάζ /  Editing: Γιώργος Μαυροψαρίδης /  Yorgos Mavropsaridis Ηχος /  
Sound: Γιάννης Χαραλαμπίδης /  Yiannis Haralambidis. Σκηνικά /  Sets: Ολγα Λεοντιοδου Olga 
Leontiadou Κοστούμια / Costumes: Βάσω Τρανίδου / Vasso Tranidou Μουσική / Music: Νικος Μαμαγκα 
κης /  Nikos Mamangakis. Ηθοποιοί /  Cast: Σμαράγδα Διαμαντίδου /  Smaragda Diamantidou. Μαρία Γεωρ- 
γιάδου /  Maria Georgiadou, Νίκος Καλογερόπουλος /  Nikos Kalogeropoulos. Σοφή Ζανινου /  Soft Zaninou 
Τάνια Καψάλη /  Tania Kapsali, Αντώνης Καφετζόπουλος /  Antonis Kafetzopoulos Παραγωγή /  Production 

Μάνος Κρεζίας -  Odeon α .ε . /  Manos Krezias-Odeon s a ., εκκ /  Greek Film Centre. Alpha Sky, Μύθος 
Mythos, Νίκος Περάκης /  Nikos Perakis Παγκόσμια Εκμετάλλευση /  World Sales: Odeon A E Odeon 
S A , Μεσογείων 275 /  275 Mesoghion Ave , Χαλάνδρι / Halandri 152 31. τηλ. /  tel 30 1 6756 470-1 fa< 
30 1 6712 089 35mm Εγχρωμο / Colour 95'

ΘΗΛΥΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ FEMALE COMPANY
Εξι συναισθηματικό και σεξουαλικά ανεκτάνωτες γυναίκες, συζυγοι μικρών 

και μεγάλων παραγόντων μιας επαρχιακής πρωτεύουσας, αντιμετωπίζουν την 

πλήξη και την αδιαφορία των συζυγών τους με κομμωτήριο, χαρτί και κουτσο

μπολιό Οταν η ανομοιογενης γυναικοπαρέα αποφασίζει να μεταφέρει τη ρο

τόντα της μπιριμπας απο τα αδυτα του κομμωτηρίου της Λιας στο προικώο 

δυάρι της Αννας Μαρίας, η ερωτική δραστηριοποίησα των φιλενάδων γίνεται 

πλέον θέμα επίπλωσης και συντονισμού Τα πραγματα περιπλέκονται Οταν ο 

μοχθηρός ιδιωτικός -πρώην δημόσιός- αστυνομικός Λάμπρος Λάμπρου απο

φασίζει να εκδικηθεί το μεγαλοεκδοτη και κακοπληρωτή συζυγο της Αννας 

Μάριος

Six emotionally and sexually frustrated women, married to greater or lesser 

notables of a large provincial town, deal with their boredom and their husbands 

indifference by having their hair done, playing cards and gossiping When this 

heterogenous group of friends decides to move its card table from the back 

room of Lia s beauty salon to the small apartment that was given to Anna Mana 

as her dowry, the sexual activation of the geltnends is only a matter of picking 

the right tumiture and setting up a schedule However things become 

compkcated when Lambros Lambrou a spiteful private investigator decides to 

get back at Anna Maria s big time publisher and notoriously closefisted 

husband
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Το spiti tou Καίη

Χρηστός Καρακέπελης
Γεννήθηκε στις Σέρρες, το 1962. Σπούδασε κοινωνικές 
επιστήμες στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, και στη συνέχεια 
σκηνοθεσία στη Σχολή Σταυράκου. Σκηνοθέτησε δύο τα ινίες 
μικρού μήκους, ενώ εργάστηκε για πολλά χρόνια 
ως σκηνοθέτης στο χώρο της διαφήμισης. Ασχολείται 
με τη συγγραφή σεναρίου για ντοκιμαντέρ και έχει 
σκηνοθετήσει σειρές ντοκιμαντέρ γιο την τηλεόραση.

Christos Karakepelis
He was born in Serres, in 1962. He studied Social Science 
at the Panteion University in Athens, and then film  direction 
at the Stavrakos Film School. He has directed two short films, 
and spent many years working as a director of commercials. 
He has written, and still continues to write, scripts 
tor documentaries, while he has also directed documentary 
series for television.

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ /  FILMOGRAPHY
2000 To σπίτι του Κάιν /  The House of Cain

Σκηνοθεσία /  Direction: Χρηστός Καρακέπελης /  Christos Karakepelis. Σενάριο /  Screenplay: Νατάσα 
Σέγκου /  Natasha Sengou, Χρηστός Καρακέπελης /  Christos Karakepelis. Φωτογραφία /  Cinematography: 

Γιάννης Βαλεράς /  Yiannis Valeras. Μοντάζ /  Editing: Γιώργος Τριαντάφυλλου /  Yorgos Triantafyllou. 
Ήχος / Sound: Π. Παπαδημητρίου / P. Papadimitriou, Σ. Ευθυμίου /  S. Efthymlou, Ντ. Κίττου /  D. Kittou. 
Καλλιτεχνική Διεύθυνση /  Art Direction: Μιχάλης Σαμιώτης /  Mihails Samlotis. Μουσική /  Music: θάνος 
Μικρούτσικος / Thanos Mlkroutsikos. Παραγωγή /  Production: Χρήστος Καρακέπελης /  Christos Karakepe
lis, Εκκ /  Greek Film Centre, NET, Stefi A.E. /  Stefi S.A. Παγκόσμια Εκμετάλλευση /  World Sales: Χρηστός 
Καρακέπελης /  Christos Karakepelis, Σεκούνδου 9-11,9-11 Sekoundou St., Αθήνα / Athens 111 43, τηλ. /  
tel.: 30 1 2581 496, fax: 30 1 2583 746, e-mail: kepells@otenet.gr 35mm Έγχρωμο /  Colour 77'

TO ΣΠΙΤΙ TOY ΚΑΪΝ THE HOUSE OF CAIN
Με θέμα το φόνο και ήρωες επτά καθημερινούς ανθρώπους, δράστες μιας τέ
τοιας πράξης, η ταινία βυθίζεται στις εικόνες, στις αναμνήσεις, στους εφιάλ
τες, στην πραγματικότητα και στις απόπειρες διαφυγής αυτών των προσώπων 
από την οριακή κατάσταση στην οποία ζουν. Έξι κρατούμενοι, ο δεσμοφύλα- 
κάς τους κι ένας αποφυλακισμένος, κυκλώνουν, ο καθένας με τον δικό του 
τρόπο, την αμετάκλητη πράξη που ενσαρκώνει το παράλογο και συντρίβει την 
ύπαρξή τους. Η φυλακή, το νεκροτομείο, το μουσείο εγκληματικών πειστη
ρίων, τα δικαστήρια, τα αστυνομικά γραφεία, τα ερείπια ενός παλιού κάτερ
γου, τα κελιά μιας νεόδμητης φυλακής που δεν έχουν ακόμα κλειδωθεί, και οι 
δρόμοι της πόλης, είναι οι χώροι που συνθέτουν την πένθιμη διαδρομή του 
δράστη, την πένθιμη διαδρομή των ηρώων της ταινίας, αλλά και των αγνώ
στων προσώπων που, το ίδιο αναπάντεχα, στο επόμενο λεπτό, θα βρεθούν 
στη θέση τους. Ποιος μπορεί να είναι σίγουρος;

With murder as its theme and seven ordinary people who have committed such 
an act as its main heroes, the film delves into images, recollections, 
nightmares, everyday reality and the attempts of these men to escape from the 
extreme situation in which they live. Six inmates, their guard, and a former 
prisoner try to define, each in his own way, the irreversible act that embodies 
the absurd and shatters their existence. The detention centre, the morgue, the 
criminal evidence museum, the courts, the police headquarters, a derelict old 
penal colony, the cells of a newly-built prison that have not yet been locked and 
the city streets make up the various backdrops for the grim life of the main 
characters, while at the same time posing as a potential setting for the life of 
anyone who might, in the next moment, just as unexpectedly, find himself in the 
inmates’ place. Who can be sure?
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Vassilissa maimou

Χριστόφορος Χριστοφής
Γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια, το 1956 Μεγάλωσε
στην Αθήνα και σπούδασε θέατρο και κινηματογράφο
στο Παρίσι Εχει να παρουσιάσει ένα αξιόλογο έργο
ως σκηνοθέτης κινηματογραφικών ταινιών, ενώ παράλληλα
έχει σκηνοθετήσει όπερα και θέατρο 0  ίδιος
είναι συγγραφέας των περισσότερων έργων
που έχει σκηνοθετήσει και τα οποία έχουν εκδοθει.

(hristoforos Christofis
He was bom In Alexandria in 1956 He grew up in Athens, 
and studied him and theatre in Pans He has made several 
films, and he has also directed opera and theatre.
Most of his films are based on works that he has written 
and published

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ /  FILMOGRAPHY
1979 Περιπλάνηση /  Wandenng 
1992 Ρόζα/ Rosa

1985-1986 Μγ Heart Is in Bronx (ντοκιμαντέρ /  
documentary)

1999 Βασίλισσα μαϊμού / The Monkey Queen

Σκηνοθεσία / Direction: Χριστόφορος Χριστοφής / Christoforos Christofis Σενάριο / Screenplay: Xp Xpi- 

στοφης /  Ch Christofis. Μ. Τοίτας /  M. Tsitas Φωτογροφιο /  Cinematography: Τάκης Ζερ&ουλοκος 

Takis Zervoulakos. Μοντάζ / Editing: Δέσποινα Μαρουλάκου / Despina Maroulakou Ηχος / Sound Δ 

Αθανασόπουλος /  D. Athanassopoulos, X. Χατζής /  Ch. Hatzis. K Χρυσός /  K Chryssos Σκηνικό / Sets: 

Λουκάς Οικονομόπουλος / Loukas Economopoulos Κοστούμια / Costumes: Δέσποινα Χειμώνα / Despina 

Himona Μουσική / Music: Γιάννης Ζουγανέλης / Yiannis Zouganelis Ηθοποιοί / Cast: Μπέσυ Μαλφα 

Bessy Malta, Γιάννης Ζουγανέλης / Yiannis Zouganelis, Βαλέριο Χριστοδουλιδου / Valena Chnstodoulidou 

Νίκος Ψαράς / Nikos Psaras Παραγωγή / Production: Τάκης Ζερβουλάκος / Takis Zervoulakos, X-Rated 

Films S.A., Κριεζή 19 /19 Kriezi St., Χαλάνδρι / Halandri 152 33, τηλ / tel -fax 30 1 6800 856 e-mail 

zervxrt@otenet.gr EKK / Greek Film Centre, EPT A E. / ERT S.A Παγκόσμιο Εκμετάλλευση / World Sales: Εκκ 

/ Greek Film Centre, Πανεπιστημίου 10 /10 Panepistimiou St., Αθήνα / Athens 106 71. τηλ tel 30 1 

3631 733, fax: 30 1 3614 336. 35mm Ασπρόμαυρο / B&W 90'

ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΜΑΪΜΟΥ MONKEY QUEEN
Μια μαύρη κωμωδία καταστάσεων, που διαδραματίζεται την άνοιξη του 1999. 

σ’ ένα καραβι προερχόμενο απο το Μαυροβούνιο με προορισμο τον Πειραια. 

αλλά οταματημενο μεσοπέλαγα Ο βασικός ηρωας. ο Γιουρι. ένας ρωοοπο- 

νπος Οδυοοεας φαροερ και δολοπλΟκος. ανοίγει ένα ένα τα χαρτια του στο 

γρίφο που συνθέτει τη ζωη της πρώην συμβίας του. Ελενας Φοντορ. για τη 

σεξουαλική «υση της οποίας πλαναται ένα ερωτηματικό ον είναι αληθινη γυ

ναίκα και της θετής της κόρης. Αντιγόνης, μιας μεταμοντέρνας Λολπος Συ

νταξιδιώτες του Γιουρι είναι επίσης μια Ελληνοαμερικανα. που εχει κάνει 17 

χρονιά φυλακή και αναζητα τις ρίζες της στην Ελλαδα ένας μπεκρής αλήτης, 

ο Αίσωπος που σχολιάζει τα γεγονότα του κοαμου. δυο ισορροπιστές μάγοι, 

ύποπτοι τύποι και υποφηφιοι δαλοφονοι κι ένας αιώνιος εραστής ο Φεντερι- 

κο, που δρα ως είδος προς εξαφάνιση

A black situation comedy, which takes place m the spring of 1999. on a ship 

travelling from Montenegro to Piraeus, but which is stranded m the middle of the 

sea The main hero. Yun. a Russian Utysses of Greek descent, a practical 

trickster and a schemer gradually reveals the enigma that hes at the core of Ns 

ex-wife Elena Fodor. though it is questionable whether she truly a of the female 

sex. and her adopted daughter Antigone a postmodern Lokta Yun s fellow 

travelers include a Greek American woman who has spent 17 years m prison 

and is now m search of her Greek roots, a drunken bum named Aesop who 

comments on world events two tight-rope walking magicians suspicious 

looking types and would-be murderers and a gqoio named Fedenco, who acts 

the an endangered species
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I epohi ton asevon

Δημήτρης Μελέτης
Γεννήθηκε το 1952. Σπούδασε στο θεατρικό Εργαστήρι 
και εργάστηκε ως ηθοποιός στον κινηματογράφο και στην 
τηλεόραση με τους σκηνοθέτες Γιάννη Σμαραγδή,
Παντελή Βούλγαρη, Θόδωρο Αγγελόπουλο, Μανούσο 
Μανουσάκη, Τάκη Παπαγιαννίδη και Θόδωρο Μαραγκό.
Για δύο χρόνια, συνεργάστηκε με το Ελληνικό θέατρο 
Στοκχόλμης ως σκηνοθέτης και ηθοποιός.
Εχει εκδώσει ένα πεζό και δύο ποιητικές συλλογές.

Dimitris Meletis
He was born in 1952. He studied at the Theatre Workshop 
and worked as an actor in film  and television with many 
distinguished Greek filmmakers, such as Theo Angelopoulos 
and Pantelis Voulgaris. For two years, he worked 
with the Greek Theatre of Stockholm as a director and actor. 
He has published one book of prose and two collections 
of poetry.

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ /  FILMOGRAPHY
2000 Η εποχή των ασεβών /  The Age of Irreverence

Σκηνοθεσία /  Direction: Δημήτρης Μελέτης /  Dimitris Meletis. Σενάριο /  Screenplay: Δημήτρης Μελέτης / 
Dimitris Meletis. Φωτογραφία /  Cinematography: Αθανάσιος Χορμόβας /  Athanassios Hormovas. Μοντάζ /  

Editing: Νίκος Χατζηαγγελής /  Nikos Hadjiangelis. Ηχος /  Sound: Αλκής Χορμόβας /  Alkis Hormovas. 
Μουσική /  Music: Γιούρι Στούπελ /  Yuri Stupel. Σκηνικά /  Sets: Δημήτρης Μελέτης /  Dimitris Meletis. Κο
στούμια /  Costumes: Μαρία Τσεβά / Maria Tseva. Ηθοποιοί /  Cast: θήβη Μεγάλου /  Thivi Megalou, Δημή
τρης Μελέτης /  Dimitris Meletis, Γκάρυ Βοσκοπούλου /  Gary Voskopoulou, Γιώργος Μούτσιος /  Yorgos 
Moutsios. Παραγωγή /  Production: Δημήτρης Μελέτης. Πογκάσμιο Εκμετάλλευση /  World Sales: Δημή
τρης Μελέτης /  Dimitris Meletis, Γερανίου 39 /  39 Geraniou St., Αθήνα /  Athens 104 31, τηλ. /  tel.: 30 1 
522 8646, fax: 30 1 522 9139. 35mm Έγχρωμο-Ασπρόμαυρο /  Colour-B&W 91'

Η ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΑΣΕΒΩΝ THE AGE OF IRREVERENCE
Ο Δημήτρης Πέτρου, συγγραφέας και πρώην τρομοκράτης, γράφει ένα βιβλίο 
συναναστρεφόμενος περιθωριακούς. Ένα βράδυ, γνωρίζει μια δημοσιογράφο 
σ’ ένα μπαρ και συνδέεται ερωτικά. 0 Πέτρου έχει προηγούμενα με το στρα
τηγό και αρχηγό των Μυστικών Υπηρεσιών. Η κόρη του στρατηγού και γυναίκα 
του συγγραφέα, Ελπίδα, έχει σκοτωθεί σε συμπλοκή με τις δυνάμεις ασφαλεί
ας, αφήνοντας μια μικρή κόρη, η οποία ζει με τη μητέρα του Πέτρου. Ο αρχη
γός της Τρομοκρατικής Οργάνωσης εκμεταλλεύεται το γεγονός, και πληροφο
ρεί τον Πέτρου ότι η επιχείρηση κατά την οποία σκοτώθηκε η Ελπίδα, ήταν 
«καρφωτή» από τον ίδιο το στρατηγό, που μέχρι εκείνη τη στιγμή ήταν πληρο
φοριοδότης της οργάνωσης. Στη συνέχεια, τον πληροφορεί ότι η δημοσιογρά
φος είναι χαφιές του στρατηγού. Σκοπός του αρχηγού-τρομοκράτη είναι να 
στρέψει τον Πέτρου ενάντια στο στρατηγό, με σκοπό ο δεύτερος να ξαναγίνει 
πληροφοριοδότης τους...

Dimitris Petrou, a writer and former terrorist, is writing a book for which he 
keeps company with people on the fringes of society. One night, he meets a 
journalist in a bar and becomes involved with her. Petrou has unsettled 
accounts with the General and Head of the Secret Services. Elpida, the 
General’s daughter and Petrou’s wife has been killed during a clash with the 
security forces, leaving a little girl, who lives with Petrou’s mother. The Leader 
of the Terrorist Organisation uses this fact to his advantage, telling Petrou that 
the operation during which his wife was killed was carried out on inside 
information from the General himself, who, until that time, was an informant for 
the Organisation. The Leader also informs Petrou that the journalist is an 
informant for the General, his plan being to turn Petrou against the General, 
making the latter an informant for the Organisation once again...
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Ε υ π η κ ^  και Θεσσαλονίκη:
Ένα κοινό πάθος
για τον Ευρωπαϊκό κινηματογράφο

Eurimages and Thessaloniki: 
Sharing a Passion 
for European Cinema

Με μεγάλη μου χαρά βλέπω ότι το 41ο Φεστιβάλ Κινη
ματογράφου Θεσσαλονίκης, ένα από τα πιο σημαντι
κά της Ευρώπης, υπογραμμίζει τον διεβνή του χαρα
κτήρα παρουσιάζοντας σημαντικό αριθμό ευρωπαϊ

κών συμπαραγωγών, που υποστηρίζονται από το Eurimages (/7ε- 
ριμένοντας τον Μεοσία, Άγνωστος κωδικός, Το γράμμα, Τζατζί
κι, Πίσω πόρτα, Μ ' αρέσουν οι καρδιές ααν τη δική μου -  Μάρ
κος Βαμβακάρης, Είδαν τα μάτια μας γιορτές).
Από την καθιέρωσή του το Eurimages έχει υποστηρίξει τη συμ
παραγωγή περισσότερων από 700 ταινιών μεγάλου μήκους και 
ντοκιμαντέρ, από τα οποία πολλά έχουν επιλεχθεί και αναγνωρι
στεί σε σημαντικά διεθνή φεστιβάλ.
Ο ι κανόνες και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η υποστήρι
ξη του Eurimages, πρόσφατα άλλαξαν, ώστε να αντανακλούν τις 
εξελίξεις στις κινηματογραφίες των χωρών-μελών και να ανταπο- 
κρίνονται καλύτερα στις ανάγκες αυτών που εργάζονται στη βιο
μηχανία του κινηματογράφου.
Εκ μέρους του Eurimages, θέλω να ευχαριστήσω όλους τους 
διοργανωτές του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης για την υποστήριξή 
τους, και εκφράζω την ελπίδα ότι οι προσπάθειές τους να υπο- 
θάλψουν τον ευρωπαϊκό κινηματογράφο θα στεφθούν με την επι
τυχία που τους αξίζει.

G iann i M a s sa ro  
Π ρ όεδρ ος του EURIMAGES

Iam delighted to see that the 41st Thessaloniki Film Festival, 
one of the most important in Europe, is underlin ing its 
international character by presenting quite a number of 
European co-productions supported by Eurimages (Waiting 

for the Messiah, Code Unknown, The Letter, Tsatsiki, Pisso 
Porta, M'aressoun o i kardies san ti d ik i mou, Mediterranean 
Stories o f Oil, Bread and Wine).
Since it was set up, Eurimages has supported the coproduction of 
more than 700  full-length feature films and documentaries, 
among which a lot of them have been selected and recognised in 
prestigious International Festivals.
The rules and conditions under which assistance is awarded were 
recently changed to reflect developments in filmmaking in the 
member-States and to respond better to the needs of those 
working in the industry.
On behalf of Eurimages, I would like to thank all the organisers of 
the Thessaloniki Film Festival for their support and express the 
hope that their efforts to foster European cinema will be crowned 
with the success they deserve.

G iann i M a ssa ro  
President of EURIMAGES

Οι ταινίες που υποστηρίζονται από το Eurimages Films supported by Eurimages
και θα παρουσιαστούν στο Φεστιβάλ: to be screened at the Festival:

Μ ' αρέσουν ο ι καρδιές σ αν τη δ ική μου -  Μ ά ρ κο ς Β αμβακάρης / Like H earts  Like M in e  -  M arkos V am vakaris
Ε ίδαν τα  μ ά τια  μ α ς γιο ρ τές M ed ite rra n e a n  Stories

Π ίσ ω  πόρτα B ackD oor

E sperando e l M esías  /  Π ερ ί μένοντας τον M to o ía W a itin g  h r  the M essiah

Tsatsiki /  Τζατζίκι Tsatsiki

A  C a rta  /  Το γράμμα The Letter

C o d e  inconnu /  Αγνωστος κω δικός C o d e  Unknow n

Το μετέω ρ ο βήμα του πελαργού The S uspended S tep o f the Stork

Το βλέμμα  του Ο δ υ ο ο έα Ulysses' Gaze
M ta  α ιω νιότητα  κα ι μ ια  μέρα E ternity a n d  a  D ay

E ng lar A lheim sins /  Ά γ γ ελ ο ι του σύμηαντος A ngels o f the U niverse
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗ
INTERNATIONAL SELECTION

Englar alheimsins 
ΑΓΓΕΛΟ! ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ
Trolösa
ΑΠΙΣΤΙΑ
Uftara
ΟΙ ΠΑΛΑΙΣΤΕΣ
L'amour, l'argent, l'amour
ΕΡΩΤΑΣ, ΧΡΗΜΑ, ΕΡΩΤΑΣ
Possible Worlds
ΠΙΘΑΝΟΙ ΚΟΣΜΟΙ
Sänger Iran andra Vàningan
ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟ ΟΡΟΦΟ
Dayereh
Ο ΚΥΚΛΟΣ
Suzhou
Ο ΠΟΤΑΜΟΣ ΣΟΥΖΟΥ 
Morir (ο No)
ΝΑ ΠΕΘΑΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ (Ή ΟΧΙ)

ΜΕ ΤΗ Χ Ο Ρ Η Γ ΙΑ :

^  K a lfa te r n  G a lle ry Canada

Explorations
Αναζητήσεις

101 Reykjavik 
101 ΡΕΪΚΙΑΒΙΚ 
alaska.de 
alaska.de 
Eu Tu Eies 
ΕΓΩ ΕΣΥ ΑΥΤΟΙ
Krámpack
KRAMPACK 
Thomas est amoureux 
O TOMA ΕΡΩΤΕΥΕΤΑΙ

Austrian Gnema 2
Αυστριακός 
κινηματογράφος 2000
Mit geschlossen Augen 
ME ΚΛΕΙΣΤΑ ΜΑΤΙΑ 
Code inconnu 
ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ 
Die Fremde 
Η ΞΕΝΗ 
Der Überfall 
Η ΛΗΣΤΕΙΑ 
Die jungfrau 
ΠΑΡΘΕΝΟΙ



ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΖ

Γαλλικός
κινηματογράφος 2000
Aïe
ΑΧ
Une vraie jeune fille 
ΕΝΑ ΑΛΗΘΙΝΟ ΘΗΛΥΚΟ 
Samia 
ΣΑΜΙΑ 
Sous le sable 
ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΜΜΟ 
Presque rien 
ΣΧΕΔΟΝ ΤΙΠΟΤΑ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: 
ΠΑΟΥΛΟ ΜΠΡΑΝΚΟ

Der Rosenkönig 
Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΩΝ ΡΟΔΩΝ 
Longe da vista 
ΤΟ ΧΑΜΕΝΟ BLEMMA 
A carta 
TO ΓΡΑΜΜΑ 
La fidélité 
Η ΠΙΣΤΗ 
La captive 
Η ΟΜΗΡΟΣ

ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ: ΑΝΙΕΣ ΒΑΡΝΤΑ

Cléo de 5 à 7
H ΚΛΕΟ ΑΠ' ΤΙΣ 5 ΩΣ ΤΙΣ 7 
L'une chante l'autre pas 
H ΜΙΑ ΤΡΑΓΟΥΔΑΕΙ, H ΑΛΛΗ ΟΧΙ 
Sans toit ni loi
ΔΙΧΩΣ ΣΤΕΓΗ, ΔΙΧΩΣ NOMO 
Les glaneurs et la glaneuse 
ΜΗΝ ΠΕΤΑΞΕΙΣ ΤΙΠΟΤΑ

Σκιές στη νύχτα

Good Housekeeping
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ ΑΝΩ-ΚΑΤΩ
Scarlet Diva
ΡΟΖ ΝΤΙΒΑ
Seom
ΤΟ ΝΗΣΙ

Παιδική προβολή

Tsatsiki, morsan och polisen 
ΤΖΑΤΖΙΚΙ

ΕΚΘΕΣΗ ΜΑΡΚ ΧΑΤΖΗΠΑΤΕΡΑ
Μαρκ Χατζηπατέρας:
Μια φορά ¿να όναρο



Στη διάρκεια των εννέα χρόνων από το ξεκίνημά τους 
μέχρι σήμερα, οι «Νέοι Ορίζοντες» έχουν παρουσιά
σει περισσότερες από 380 ταινίες: ένας εντυπωσια
κός αριδμός ταινιών, οι περισσότερες από τις οποίες 
ήταν νέων σκηνοδετών, που έχουν καδιερωδεί στην 
εκτίμηση του κοινού σε παγκόσμια κλίμακα. Οι 39 

ταινίες που προβάλλονται στο φετινό πρόγραμμα των «Νέων 
Οριζόντων», χωρίς αμφιβολία ξεχωρίζουν ως αυδεντικά δείγμα
τα ενός κινηματογράφου που διακρίνεται από το ύφος και την 
άποψη του δημιουργού του. Στόχος μας ήταν και παραμένει η 
ανακάλυψη αυτών των νέων δημιουργών που ρισκάρουν, πρωτο
τυπούν και τολμούν, εξασφαλίζοντας την ανανέωση.
Στα πλαίσια αυτής της επιλογής, δέλω να υπογραμμίσω μια ση
μαντική παρουσία από το Ιράν, την τρίτη ταινία του Τζαφόρ Πα- 
ναχί, με τίτλο Ο κύκλος, βραβευμένη πρόσφατα με το Χρυσό 
Λιοντάρι της Βενετίας. Ο Παναχί σκιαγραφεί με τρόπο λιτό και 
ευδύτητα έκφρασης ένα δέμα συναρπαστικό, που αφορά στη 
σκληρή μεταχείριση των γυναικών στο Ισλάμ.
Στη Διεδνή Επιλογή συμμετέχουν επίσης οι τελευταίες ταινίες 
γνώριμων σκηνοδετών όπως ο Φρίντριχ Θορ Φρίντρικσον, ο 
Ρομπέρ Λεπάζ και η Λιβ Ούλμαν.
Ένα νέο τμήμα, με τον τίτλο «Αναζητήσεις», επικεντρώνει την 
προσοχή σε πέντε πρώτες ταινίες ισάριδμων νέων σκηνοδετών. 
Δύο μικρά αφιερώματα εξετάζουν τη σύγχρονη εξέλιξη του Αυ
στριακού Κινηματογράφου, που μέχρι τώρα ήταν κυρίως γνω
στός από το έργο του Μίκαελ Χόνεκε. Το κινηματογραφόφιλο 
κοινό, είμαι σίγουρος, δα εντυπωσιαστεί από τις ταινίες που 
υπογράφουν σκηνοδέτες όπως οι Γκετς Σπίλμαν, Φλόριαν Φλί- 
κερ και Ντιέγκο Ντόνχόφερ. Ανόμεσά τους δέλω να υπογραμ
μίσω την παρουσία ενός σκηνοδέτη, του Μανσούρ Μανταβί, 
μιας πραγματικής αποκάλυψης για μένα, που με την ταινία του 
Με κλειστά μάτια αποδεικνύει οτι ο κινηματογράφος εξακολου- 
δεί να είναι τέχνη υψηλής στάδμης όταν προέρχεται από εμπνευ
σμένους δημιουργούς.
Στο τμήμα «Γαλλικός Κινηματογράφος 2000», πέντε ταινίες νέ
ων σκηνοδετών σηματοδοτούν τη μελλοντική πορεία μιας χώρας 
με βαδιά και σημαντική κινηματογραφική παράδοση.
Χωρίς αμφιβολία, ο Πάουλο Μπράνκο είναι ο κατ' εξοχήν παρα
γωγός του σύγχρονου ευρωπαίου σκηνοδέτη. Η συμμετοχή του 
στους «Νέους Ορίζοντες» με πέντε από τις ταινίες του, καδώς 
και το σεμινάριο για την ανεξάρτητη παραγωγή, οπωσδήποτε δα 
κεντρίσει το ενδιαφέρον των ελλήνων και ξένων συναδέλφων 
του. Εξ άλλου, το αφιέρωμα και η απονομή τιμητικού βραβείου 
στην Ανιές Βαρντά δα υπενδυμίσουν τη μεγάλη συνδρομή της 
γαλλίδας σκηνοδέτιδος που συνεχίζει να εντυπωσιάζει με το έρ
γο της ένα ανανεωμένο και νεανικό κοινό.
Δεν δα ήδελα, όμως, να αγνοηδεί το παιδικό κοινό της Θεσσα
λονίκης. Η σουηδική ταινία Τζατζίκι δα τους διασκεδάσει την 
πρώτη Κυριακή το πρωί, ενώ ο ολονύκτιος Μαραθώνιος, το τε
λευταίο Σάββατο, δα ψυχαγωγήσει τους μεγαλύτερους.
Τέλος, η νυχτερινή σειρά «Σκιές στη νύχτα» απευδύνεται σ' ένα 
ενήλικο κοινό το οποίο αποζητά ταινίες που ξεχωρίζουν για την 
πρωτοτυπία και την ιδιαιτερότητα των αφηγήσεών τους.
Οι «Νέοι Ορίζοντες» έχουν μια μακριά παράδοση στην οργάνω
ση εικαστικών εκδηλώσων. Η έκδεση του διακεκριμένου ζωγρά
φου Μάρκου Χατζηπατέρα με τίτλο «Μια φορά ένα όνειρο», γί
νεται σε συνεργασία με την γκαλερί Καλφαγιάν, συνδυάζοντας 
έτσι την κινούμενη με τη σταδερή εικόνα.

Δημήτρης Είπίδης

Since they started, nine years ago, «New Horizons» 
have exhibited more than 380 films. An impressive 
number of films, most of which were by new directors, 
which have appealed to an appreciative public 
throughout the world. The 39 films which are being 
exhibited in this year's «New Horizons» programme 

are undoubtedly outstanding as true examples of a cinema 
distinguished by its style and by the viewpoint of its maker. Our 
aim was, and remains, the discovery of new filmmakers who 
take risks, are bold, original and who assure renewal.
Within the framework of this option, I would like to underline an 
impressive appearance from Iran, the third film by Jafar Panahi 
entitled The Circle which was recently awarded the Golden Lion 
in Venice. Panahi outlines, in a taut and forthright manner, the 
cruel treatment of women in Islam.
The international list also includes the latest pictures of well- 
known directors such as Fridrik Thor Fridriksson, Robert Lepage 
and Liv Ullmann.
A new section entitled «Explorations» draws attention to five 
first films by five new directors.
Two small tributes examine the current development of the 
Austrian cinema which, up to now, has been mainly known 
through the work of Michael Haneke. The cinéphile public, I am 
sure, will be impressed by the films of directors such as Gotz 
Spielmann, Florian Flicker, and Diego Donnhofer. Among them, 
I would like to single out the presence of Mansur Madavi, a real 
discovery for me, who with his film With Eyes Closed proves 
that the cinema continues to be a high art form when it derives 
from inspired filmmakers.
In the «French Cinema 2000» section, five films by new 
directors mark the future course of a country which has a 
profound and important cinematic tradition.
Without doubt, Paulo Branco ranks first as the producer of 
modern European directors. His participation in «New 
Horizons» with five of his films, as well as the seminar on 
independent production will undoubtedly stir the interest of his 
Greek and foreign colleagues. Moreover, the tribute and the 
award of an honorary prize to Agnès Varda brings to mind the 
great contribution made by this French director, who continues 
to impress a new and youthful public with her work.
But I must not overlook the young viewers in Thessaloniki: the 
Swedish film Tzatziki will entertain them on the morning of the 
first Sunday, while the all-night «Marathon» will entertain an 
older audience on the last Saturday.
Finally, the night series «Night Moves» is directed towards an 
adult audience which seeks outstanding films in terms of 
originality and individuality.
«New Horizons» have a long tradition in organising visual 
events. The exhibition by the distinguished painter Markos 
Hadjipateras entitled «One Time One Dream» is presented in 
cooperation with the Kalfayan Gallery, thus combining the 
moving and the still picture.

Dimitri Eipides
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Englar alheimsins

Φρίντρικ θο ρ  Φ ρίντρικοον
Γεννήθηκε στην Ισλανδία, το 1954. Αυτοδίδακτος 
στον κινηματογρΰφο. Ιδρυσε το πρώτο ισλανδικό 
κινηματογραφικό περιοδικό και βοήθησε να στηθεί 
το Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Ρέικιαβικ 
Αρχισε να σκηνοθετεί ντοκιμαντέρ το 1981 
Η μεγάλου μήκους ταινία του Τα παιδιά της φύσης 
ήταν υποψήφια για Οσκαρ καλύτερης ξένης ταινίας.

Fridrik Thor Fridriksson
He was bom in Iceland, in 1954 Self-taught in the art 
of filmmaking, he founded Iceland’s first film magazine 
and helped set up the Reykjavik Film Festival He began 
directing documentanes in 1981 His feature film 
Children ol Nature was nominated for the Academy Award 
for Best Foreign Language Film.

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ /  FILMOGRAPHY
(Τίτλοι στα αγγλικά /  English titles)
1978 The Blacksmith (ντοκιμαντέρ / documentary) 
1982 Rock in Reykjavik (ντοκιμαντέρ / documentary) 
1984 Icelandic Cowboys (ντοκιμαντέρ /  documentary) 
1987 White Whales 
1991 Children of Nature
1994 Movie Days
1995 Cold Fever 
1998 Devil s Island
2000 Angels of the Universe

Σκηνοθεσίο / Direction: Fridrik ThOr Fridriksson. Σενάριο / Screenplay: Einar Mar Gudmundsson Φωτο

γραφία / Cinematography: Harold Paulgaard Μοντάζ / Editing: Sigvaldi J Karason Skule Enksen Μου

σική / Music: Hilmar Orn Hilmarsson. Ηθοποιοί / Cast: Ingvar E Sigurdsson, Baltasar Kormakur. B|i>m 

Jorunder Fridbjornsson, Hilmir Snaer Gudnason. Παραγωγός / Producer: Fridrik Thor Fndnksson Παρα

γωγή / Production: Icelandic Film Corporation, Tungata 14, 101 Reykjavik. Iceland τηλ tel 354 56Γ 

3580, fax: 354 562 7171, e-mail: erna@iff.is Παγκόσμια Εκμετάλλευση / World Sales: Trust Film Sales 

Avedore Tvaervej 10, 2650 Hvidovre, Denmark, τηλ.: / tel.: 45 36 868 788, fax: 45 36 774 448, e-mail 

post@trust-film.dk 35mm Εγχρωμο / Colour 95'

suppomto//e

E U R IM A C E S
Ι οΜμφ· / Λ - « * ι

ΑΓΓΕΛΟΙ TOY ΣΥΜ ΠΑΝΤΟΣ ANGELS OF THE UNIVERSE
Η ιαινια είναι ενα θαυμάσιο και. τελικά, επικριτικο πορτρέτο του κόσμου της 

ψυχιατρικής Οταν πρωτογνωριζουμε τον Πολ. φαίνεται να ζει μια φυσιολογική, 

ευρυθμη ζωή με τους γονείς του στο Ρέικιαβικ Ενδιαψερεται για την τέχνη και 

τη μουσική, κι εχει μόλις ξεκινήσει μια σχέση με μια κοπέλα Υπάρχουν, όμως, 

ενδείξεις οπ κάτι μπορεί να του συμβαίνει, κι Οταν η συμπεριφορά του γίνεται 

αλο και πιο ανεξέλεγκτη, οι γονείς του αναγκάζονται να τον στειλουν στο ψυ

χιατρείο Εκεί ο Πολ αρχίζει να πιάνει ψιλιες με τους άλλους τροφίμους Ενας 

απο αυτούς είναι πεπεισμένος οτι εκείνος εγράψε αλα τα τραγούδια των Μπιτ- 

λς. κι οτι τους τα έστειλε με τηλεπάθεια Ενας άλλος, ο Βικτορ είναι καλλιερ

γημένος και ευγενικός, μονο που κάθε τοσο νομίζει πως είναι ο Χιτλερ Ενας 

ιρπος επιμενει οτι ε γράψε τη διδακτορική του διατριβή πάνω στον Σιλερ κι οτι 

την υποστήριξε στο Πανεπιστημα της Κίνας

The film is a brilliant and ultimately damning portrayal of the world of psychi

atry When we first meet Paul, he seems to be living a normal we#-adjusted life 

with his parents in Reykjavik He is interested in art and music and has just 

begun a relationship with a young woman But there are tents that there may be 

something tembly wrong with Paul s world, and when tvs behaviour becomes 

increasingly erratic his parents are left with no choice but to have him 

committed to a psychiatric hospital There. Paul sets about befriending some at 

his fellow-inmates One of them is convinced that he wrote all the Beatles 

songs and telepathic ally sent them to the members of the group A second the 

educated and cultivated Victor, occasionally turns into Hitler The third insets 

that he wrote he doctoral thesis on Scteler and defended it at the University of 
Chma
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ΣΟΥΗΔΙΑ /  Sweden 2000

Trolôsa

Λιβ Ούλμαν
Συγγραφέας, ηθοποιός και σκιηνοθέτις, γεννήθηκε το 1938 
από νορβηγούς γονείς που ζούοαν στο Τόκιο.
Έζησε για κάμποσο στον Καναδό και τις ηπα, προτού 
εγκατασταθεί στη Νορβηγία, όπου έγινε μέλος 
ενός επαρχιακού θιάσου. Συνεργάστηκε εκτενώ ς 
με τον Ίνγκμαρ Μπέργκμαν, σε ταινίες όπως: Persona, 
Κραυγές καί Ψίθυροι, Σκηνές από ένα γάμο κ.ά.

Liv Ullmann
A writer, actress and director, she was bom in 1938 
to Norwegian parents living in Tokyo. She lived for a time 
in Canada and the United States, before settling in Norway, 
where she joined a provincial theatrical group.
She has worked extensively with Ingmar Bergman 
in films such as Persona, Cries and Whispers, 
and Scenes from a Marriage.

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ /  FILMOGRAPHY
(Τίτλοι στα αγγλικά /  English titles) 
1992 Sophie
1995 Kristin Lavransdotter 
1997 Private Confessions 
2000 Faithless

Σκηνοθεσία / Direction: Liv Ullmann. Σενάριο / Screenplay: Ingmar Bergman. Φωτογραφία / Cinemato

graphy: Jorgen Persson. Μοντάζ / Editing: Sylvia Ingemarsson. Ηχος / Sound: Gabor Pasztor. Σκηνικά / 

Sets: Goran Wassberg. Ηθοποιοί / Cast: Lena Endre, Erland Josephson, Krister Henriksson, Thomas 
Hanzon. Παραγωγός / Producer: Kaj Larsen. Παραγωγή / Production: SVT Drama Production, 10510 
Stockholm, Sweden, τηλ. /  tel.: 46 8 784 0000, fax: 46 8 664 5723, e-mail: kaj.larsen@svt.se Διανομή 

για την Ελλάδα /  Distribution tor Greece: Rosebud, Ακαδημίας 96-98 /  96-98 Akadimias Street, Αθήνα / 
Athens 106 77, τηλ. /  tel.: 30 1 3823 802, fax: 301 3839 208. 35mm Έγχρωμο /  Colour 155'

ΑΠΙΣΤΙΑ FAITHLESS
Η Μαρίαν έχει έναν ευτυχισμένο γάμο με τον Μάρκους, διακεκριμένο μαέ
στρο. Έχουν μια εννιάχρονη κόρη, την Ιζαμπέλ. 0 καλύτερος φίλος του Μάρ
κους είναι ο Ντάβιντ. Δυο φορές χωρισμένος, ο Ντάβιντ βρίσκεται συχνά στο 
σπίτι του Μάρκους και της Μαριάν, και η Ιζαμπέλ τρελαίνεται να του λέει πα
ραμύθια. Ενα βράδυ, κι ενώ ο Μάρκους λείπει, ο Ντάβιντ έρχεται επίσκεψη 
ως συνήθως. Όμως, κάτι αλλάζει, κι αυτό που κάποτε ήταν μια ασφαλής, πλα
τωνική σχέση ανάμεοα στη Μαριάν και στον Ντάβιντ, ξαφνικά έχει γίνει κάτι 
άλλο. Η Μαριάν τον βλέπει τώρα διαφορετικά και νιώθει να την ελκύει όχι μό
νο σεξουαλικά, αλλά και συναισθηματικά.

Marianne is happily married to Markus, a successful conductor. They have a 
nine-year-old daughter, Isabelle. Markus's best friend is David. Twice divorced, 
David is often at Marianne and Markus’s apartment, and Isabelle loves to tell 
him stories. One night, while Markus is away, David pays one of his usual 
visits. But something changes, and what was once a safe, platonic friendship 
between Marianne and David, is suddenly altered. Marianne now sees him in a 
different light, and finds him both sexually and emotionally attractive.
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ΙΝΔΙΑ /  India 2000

Uttara

Μπουνταντέμπ Ντασγκούπτα
Ενας από τους πιο διακεκριμένους ινδους σκηνοθέτες 
σήμερα, είναι επίσης γνωστός ποιητής και 
μυθιστοριογρόφος. του οποίου το έργο έχει μεταφραστεί 
σ' ολόκληρο τον κόσμο

Buddhadeb Dasgupta
One ot the most eminent filmmakers in India today, he is 
also a renowned poet and novelist, whose works have been 
translated throughout the world

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ /  FILMOGRAPHY
(Τίτλοι στα αγγλικό /  English titles)
1978 Distance
1979 Bitter Morsel 
1982 Crossroads

Seasons Memoir 
1984 Blind Alley 
1986 The Return 
1989 The Tiger Man
1992 Their Story
1993 The Shelter ot the Wings 
1996 The Red Door
2000 The Wrestlers

Σκηνοθεσία / Direction: Buddhadeb Dasgupta Σενάριο / Screenplay: Buddhadeb Dasgupta Φωτογροφίο

Cinematography: Asim Bose. Μοντάζ / Editing: Rabi Ranjan Maitra Ηχος / Sound: Anup Mukhopaphyay 
Σκηνικό / Sets: Ashok Bose Μουσική / Music: Biswadeb Dasgupta Ηθοποιοί / Cast: Jaya Seal Tapar, 
Pal. Shankar Chakraborty, R I Asad. Παραγωγός / Producer: Buddhadeb Dasgupta Παραγωγή / 

Production: Buddhadeb Dasgupta Productions Παγκόσμια Εκμετάλλευση /  World Sales: Buddharvo 
Dasgupta Productions, 32-1F Gariahat Rd. South, Flat 3A, Calcutta 700031, India, τηλ tel 91 33 473 

5545, fax: 91 33 473 5545, e-mail: bdgupta@cal2.vsnl.net.in 35 mm Εγχρωμο /  Colour 97'

ΟΙ ΠΑΛΑΙΣΤΕΣ THE WRESTLERS
Κοντά σε μια απομακρυσμένη σιδηροδρομική διαβαση στην επαρχιακή Βεγγά

λη, οι δυο φυλακές της. ο Μπαλαραμ και ο Νιμαι, συνδέονται με στενή φιλία 

Περνούν ατελείωτες ώρες ασχολούμενοι με το πάθος τους την παραδοσιακή 

πάλη Εκεί κοντά, ένας πάστορας και ο υιοθετημένος γιος του, Μαθιου. κα

νουν πράξεις φιλανθρωπίας για τους παμπτωχους προσηλυτισμένους χριστια

νούς Οι άνθρωποι είναι φτωχοί, άλλο ευτυχισμένοι Οταν ο Μπαλαραμ πηγαί

νει στο χωρίο του για να επισκεφθει την ετοιμοθάνατη μητέρα του. γυρνάει 

παντρεμένος με τη νεα και Ομορφη Ουιαρα Η παρουσία της. όμως, θα μπει 

σαν σφήνα αναμεσα στους δυο φίλους, και οι αγώνες πάλης τους θα γίνουν 

πιο βίαιοι

Near an isolated rail crossing in rural Bengal, the two men entrusted with its 

operation, Balaram and Nimai, enjoy a close and loving friendship They pass 

the time endlessly pursuing their passion tor traditional wrestling Nearby, a 

pastor and his adopted son. Matthew perform works of chanty tor the destitute 

local Chnsbans he has converted The local people are poor but happy Balaram 

is called away to Ins native village by his dying mother and is married off to a 

lovely and innocent gut names Uttara When he brings her back with him. her 

presence drives a wedge between the two men and thee wresting turns more 

violent
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ΓΕΡΜΑΝΙΑ /  Germany 2000

Φίλιπ Γκρένινγκ
Γεννήθηκε στο Ντίσελντορφ, το 1959. Σπούδασε αρχικά 
ιατρική και ψυχολογία, και στη συνέχεια σκηνοθεσία 
στη Σχολή Κινηματογράφου και Τηλεόρασης του Μονάχου. 
Εχει εργαστεί ως τεχνικός και ως ηθοποιός 
σε κινηματογραφικές παραγωγές, ενώ δ ιετέλεσ ε 1ος 
βοηθός σκηνοθέτης του Π έτερ Κέγκλεβιτς. Οι τα ινίες του 
περιλαμβάνουν βιομηχανικά βίντεο, μικρού μήκους ταινίες, 
καθώς και βραβευμένες μεγάλου μήκους ταινίες.

Philip Groning
He was born in Düsseldorf, in 1959. He studied medicine and 
psychology before turning to filmmaking in 1982, pursuing 
studies at the Munich Film School for Film and Television.
He worked as a technical crew member and actor on various 
film  productions, and was 1st assistant director for Peter 
Keglevic. His film s include industrial videos, short films, 
and award-winning features.

Φ ΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ/FILMOGRAPHY 
0000 Summer 
1993 The Terrorists!

1999-2000 L'amour, l ’argent, l'am our

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ I

L'amour, l'argent, l'amour

Σκηνοθεσία / Direction: Philip Gröning. Σενάριο / Screenplay: Philip Gröning, Michael Busch. Φωτογρα

φία / Cinematography: Sophie Maintigneux, Max Jonathan Silberstein. Μοντάζ / Editing: Max Jonathan 
Silberstein, Valdis Oskarsdottir. Κοστούμια / Costumes: Birgit Wentsch, Catharina di Fiore. Ηθοποιοί / 

Cast: Sabine Timoteo, Florian Stetter, Michael Schech, Dierk Prawdzik, Marquardt Bohm, Gerhard Fries, 
Kurt (The Dog). Παραγωγοί / Producers: Philip Gröning, Res Balzli, Dieter Fahrer, Françoise Gazio. Παρα

γωγή / Production: Philip Gröning Filmproduktion. Παγκόσμια Εκμετάλλευση / World Sales: Bavaria Film 
International, Bavaria Media GmbFI, Bavariafilmplatz 8, D-82031 Geiselgasteig, Germany, τηλ. /  tel.: 49 89 
6499 2686, fax: 49 89 6499 3720, e-mail: Bavaria-lnternational@bavaria-film.de 35mm Εγχρωμο / 

Colour 134'

ΕΡΩΤΑΣ, ΧΡΗΜΑ, ΕΡΩΤΑΣ L'AM OUR, L'ARGENT, L'AMOUR
Eva road-movie, μια ιστορία αγάπης. Όταν γνωρίζονται, εκείνη κάνει πεζο
δρόμιο. Εκείνος έχει μόλις απολυθεί από τη δουλειά του στη μάντρα σιδηρι- 
κών. Το χέρι του είναι στο γύψο. Είναι χειμώνας. Ερωτεύονται. Φεύγουν. Μια 
ταινία για την ψυχρότητα των αυτόματων πωλητών, την ψυχρότητα της πορνεί
ας, την ψυχρότητα της αγάπης που αναζητά τη θαλπωρή. Βασικά, πρόκειται 
για ένα παραμύθι: πώς μπορούν δύο παιδιά να επιβιώσουν μες στο χειμώνα;

A road-movie, a love story. When they meet, she’s walking the streets; he’s just 
been fired from his job at the scrap-yard. His arm is in a cast. It’s winter. They 
fall in love. They leave. A film about the coldness of vending machines, the 
coldness of prostitution, the coldness of love that is seeking warmth. Basically, 
it’s a fairy tale: how can two children survive in the winter?
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NEW HORIZONS International Selection

Possible Worlds

Ρομπέρ Λιπάζ
Παραγωγικότατος θεατρικός συγγραφέας, ηθοποιός 
και σκηνοθέτης, διακριθηκε ηδη με την πρώτη μεγάλου 
(βίκους ταινία του, Le Confessional, που έλαβε τρία 
βραβεία Genie (καλύτερης ταινίας, καλύτερης 
καλλιτεχνικής διεύθυνσης και καλύτερης σκηνοθεσίας),
Η ταινία του Μ) σημείωσε επιτυχία και με τους κριτικούς 
και με το κοινό, και κέρδισε το βραβείο καλύτερης 
καναδικής μεγάλου μήκους ταινίας στο Φεστιβάλ 
του Τορόντο Ελαβε τον τίτλο του Chevalier de I'Ordre 
des Arts el des Lettres de France.

Robert Lepage
A prolific playwright, actor and director, his debut feature 
Le Confessionnal received three Genie awards (Best Film, 
Best Artistic Direction and Best Direction) N6 enjoyed 
critical and popular success, winning Best Canadian Feature 
Film at the Toronto International Film Festival He has been 
named Chevalier de I'Ordre des Arts et des Lettres 
de France

Σκηνοθεσίο / Direction: Robert Lepage. Σενάριο / Screenplay: John Mighton. Φωτογραφία / Cinemato

graphy: Jonathan Freeman. Μοντάζ / Editing: Susan Shipton Σκηνικό / Sets: François Segum Ηθοποιοί 

Cast: Tom McCamus, Tilda Swinton, Sean McCann, Rick Miller, Gabnel Gascon Παραγωγός Producer 

Sandra Cunningham Παραγωγή / Production: The East Side Film Company, 1 Sunlight Park Road 5th 

Floor, Toronto ON M4M 1B5, Canada, τηλ. / tel.: 1 416 778 6464, tax 1 416 466 3518 e-mail 

admin@eastsidefilms.com Παγκόσμιο Εκμετάλλευση / World Sales: Alliance Atlantis Pictures 

International, 808 Wilshire Blvd., 3rd Floor, Santa Monica, CA 90401, USA, τηλ / tel 1 310 899 8000 

fax: 1 310 899 8100. 35mm Εγχρωμο / Colour 93'

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ / FILMOGRAPHY 
1995 Le confessionnal 
1999 Le polygraphe
1999 NO
2000 Possible Worlds

ΠΙΘΑΝΟΙ ΚΟΣΜΟΙ POSSIBLE WORLDS
0 Τζορτζ Μπορμπερ φαίνεται να είναι ένας συνηθισμένος άνθρωπος με μια απί

στευτη ικανότητα μπορεί να υπάρχει σ' εναν άπειρο αριθμό πιθανών κόσμων 

ταυτόχρονα Δυο αστυνομικοί καλούνται στον τοπο ενός αποτρόπαιου εγκλήμα

τος 0 Τζορτζ Μπαρμπερ εχει δολοφονηθεί, και ο εγκέφαλος του αφαιρεθει 

Ποιο να ναι το κίνητρο ενός τέτοιου εγκλήματος. Η αναζητηοη στοιχείων μας 

μετοφερει μέσα στις αναρίθμητες ζωές του Τζορτζ Μπαρμπερ καθεμιά τους 

δβφορετκη, αλλα και άλες τους, κατα κάποιο τροπο, ίδιες Στο μεταξύ οι αστυ

νομικοί οδηγούνται στον αινιγματικό δοκτορα Κλεμπερ. ο οποίος προτείνει μια 

καθολου καθηουχοστικη θεωρία για το λογο που το σώμα του Τζορτζ εχει τοσο 

φριχτά βεθηλωθει

George Barber is a seemingly ordinary man with an extraordinary ability he can 

exist in an infinite number of possible worlds at once Two pofece detectives are 

called to a ghastly scene George Barber has been murdered and hts brain 

neatly removed What could possibly be the motive behind this crime7 On the 

quest tor clues, we are transported into the many lives o< George Barber each 

different, yet somehow the same Meanwhile police detectives baffled by 

additional deaths and in search of a murderer are drawn to the enigmatic Dr 

Klebet who otters a disturbing explanation tor why George s body has been so 

hombty desecrated
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ΣΟΥΗΔΙΑ -  ΔΑΝΙΑ -  ΝΟΡΒΗΓΙΑ /  Sweden -  Denmark -  Norway 2000

Sanger fràn andra Vàningan

Ρόι Άντερσον
Γεννήθηκε στο Γκέτεμποργκ της Σουηδίας, το 1943. 
Σπούδασε λογοτεχνία, και στη συνέχεια κινηματογράφο.
Ενώ η πρώτη του μεγάλου μήκους ταινία θεωρήθηκε 
αριστούργημα, η δεύτερη ήταν αποτυχία, με αποτέλεσμα 
ο Άντερσον να στραφεί στη σκηνοθεσία διαφημιστικών σποτ. 
Σήμερα θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους 
σκηνοθέτες διαφημίοεων. Στα τέλη της δεκαετίας του '80 
επέστρεψε σπι μεγάλη οθόνη μέσω της μικρού μήκους 
ταινίας. Το Τραγούδια από τον δεύτερο όροφο κέρδισε 
το Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής στο Φεστιβάλ Καννών 
του 2000.

Roy Andersson
He was born in Göteborg, Sweden, in 1943. He studied 
literature and then film. While his first feature was hailed 
as a masterpiece, his second film  flopped, and Andersson 
turned to directing commercials. Today he is considered one 
of the leading directors of commercials. In the late eighties, 
he returned to the big screen via the short film.
Songs Irom the Second Floor won the Jury Prize 
at the 2000 Cannes Film Festival.

Σκηνοθεσία /  Direction: Roy Andersson. Σενάριο /  Screenplay: Roy Andersson. Φωτογραφία /  Cinema- 
lography: Istvân Borbâs, Jesper Klevenâs. Μοντάζ /  Editing: Roy Andersson. Μουσική /  Music: Benny 
Andersson. Ηθοποιοί /  Cast: Lars Nordh, Stefan Larsson, Torbjorn Fahlstrom, Sten Andersson, Lucio 
Vucino. Παραγωγός /  Producer: Lisa Alwert. Παραγωγή /  Production: Roy Andersson Filmproduktion, AB- 
Sibyllegatan 24, 114 42 Stockholm, Sweden, τηλ. /  tel.: 46 8 662 5700, fax: 46 8 662 9240, e-mail: 
studio24@hotmail.com Διονομή γιο την Ελλάδα /  Distribution for Greece: ΑΜΑ Films, Θεμιστοκλέους 54 
/  54 Themistokleous Street, Αθήνα / Athens 106 81, τηλ. /  tel.: 30 1 3833 118, fax: 30 1 3842 559. 35mm 
Έ γχρω μο/C o lo u r 98 '

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ /  FILMOGRAPHY
(Τίτλοι στα αγγλικά /  English titles)

1969 A Swedish Love Story 
1973-1975 Giliap

1987 Something Happened (μικρού μήκους /  short film) 
1991 Worid of Glory (μικρού μήκους /  short film)
2000 Songs from the Second Floor

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΑΠΟ TON ΔΕΥΤΕΡΟ ΟΡΟΦΟ SONGS FROM THE SECOND FLOOR
Η ταινία παρουσιάζει μια σειρά περιστατικών χωρίς προφανή λογικό ειρμό. 
Ενας υπάλληλος απολύεται με εξευτελιστικό τρόπο, ένας μετανάστης δέχε
ται βίαιη επίθεση σ’ έναν πολυσύχναστο δρόμο, ένα μάγος κάνει θάλασσα ένα 
νούμερό του, και ο Καρλ βάζει φωτιά στο κατάστημα επίπλων του για να εισ- 
πράξει την ασφάλεια. Την επόμενη μέρα, χάος και πανικός επικρατούν παν
τού, και μόνον ο Καρλ μοιάζει να κατανοεί τον παραλογισμό, συνειδητοποιώ
ντας πόσο δύσκολο είναι να είσαι άνθρωπος...

The film depicts a series of events with no apparent logic. A clerk is fired in a 
degrading way, an immigrant is violently attacked in a busy street, a magician 
makes a mess of his routine, and Karl sets fire to his furniture shop to cash In 
from the Insurance. The following day, chaos and panic prevail, and only Karl 
seems to understand the absurdity, and to realise how difficult it Is to be a 
human being...
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IRAN /  Iron 2000

Τζοφόρ Παναχί
ΓεννΟθηκε στο Μιανέ του Ιράν, το 1960 
Μ ιιά  την αποφοίτησή του από το Κολέγιο Κινηματογράφου 
και Τηλεόρασης της Τεχεράνης, γύρισε ταινίες μικρού 
και μεσαίου μήκους για την ιρανική τηλεόραση 
Εχει όουλέψει ως βοηθός σκηνοθέτης για τους Καμπόζια 
Παρτοβι και Αμπός Κιαροστάμι Η πρώτη του μεγάλου 
μήκους ταινία. Το ύοηρο μπαλόνι, κέρδισε το βραβείο 
της Χρυσής Κάμερας στις Κόννες, ενώ η δεύτερη,
Ο καθρέφτης, κέρδισε τη Χρυσή Λεοπάρδαλη 
στο Φεστιβάλ του Λοκάρνο

Jafar Panahi
He was bom in Mianeh, Iran, in 1960 After graduating from 
Tehran s College of Cinema and Television, he directed 
several short and medium length films for Iranian tv.
He has served as assistant director to Kambozia Partovi and 
Abbas Kiarostami His directonal debut, The White Balloon, 
received the Camera d'Or at Cannes, while his second 
feature film. The Minor, won the Golden Leopard 
at the Locarno Film Festival

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ /  FILMOGRAPHY
(Τίτλοι στα αγγλικά / English titles) 
1995 The White Balloon 
1997 The Mirror 
2000 The Circle

Dayereh

Σκηνοθεσία /  Direction: Jafar Panahi. Σενάριο /  Screenplay: Kambozia Partovi. βασ σε πρωτότυπο έργο 
του / based on an original work by Jafar Panahi Φωτογροφίο / Cinematography: Bahram Badakhshar 
Μοντάζ / Editing: Jafar Panahi. Ηχος / Sound: Mehdi Dejbodi Σκηνικά / Sets: Irai Rammfar Ηθοποιοί 

Cast: Fereshteh Sadr Orafaei, Narges Mamizadeh Razlighi. Maryam Parvinalmam, Moigan Faramarzi 
Fatemah Naghavi. Παραγωγός / Producer: Jafar Panahi Παραγωγή / Production: Jafar Panahi Film 
Productions, North Sohrevardi Avenue, Eshraghi Street 28, Tehran. Iran, τηλ. / tel 98 21 861 242. fax 98 
21 865 508 Διανομή για την Ελλάδα / Distribution for Greece: Rosebud, Ακαδημίας 96-98 96 98 

Akadimias Street, Αθήνα / Athens 106 77, τηλ. / tel: 30 1 3823 802, fax: 30 1 3839 208 35mm Εγχρωμο / 
Colour 90'

Ο ΚΥΚΛΟΣ THE CIRCLE
Μια γυναίκα εχει μόλις γεννήσει ένα κοριτσάκι Δεν το ξέρει, αλλά και η ίδια 

και η κόρη της είναι ήδη ανεπιθύμητες Τρεις γυναίκες βγαίνουν από τη φυλα

κή με προσωρινή άδειο Η αναγκη τους για τα χρήματα που θα τους εξασφαλί

σουν την ελευθερία, θα τις εξωθήσει σε ακραίες πράξεις Χωρίς πιστοποιητι

κό ταυτότητας και συνοδό, μια νέα γυναίκα πρεπει να εκλιπαρήσει και να πει 

φέματα για να μπορέσει ν αγοράσει εισιτήριο για υπεραστικό λεωφορείο Στο 

μεταξύ η Παρι μια ανύπαντρη κοπέλα, δραπετεύει από τη φυλακή με σκοπο 

μ  κάνει αιφλωοη Με τ αδέλφια της να απειλούν να τη σκοτώσουν που θελει 

να κάνει κάτι τέτοιο, αναγκαζεται να φύγει απο το σπίτι του πατέρα της

A woman has just given birth to a baby girl Little does she know but she and 

her daughter are already unwanted Three women are released from prison on 

temporary leave The need for money m order to run away wil lead them to take  

desperate measures Lacking proper identification and a travelling companon a 

young woman must plead and lie lust to buy an out-of-town bus bcket 

Meanwhile Pan a young unmarried woman escapes from tail in order to seek 

an abortion Threatened with death by her brothers for wishing such a thing she 

is forced to leave her father s house

85



ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ Δΐΐθνής Επιλογή
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Suzhou

Λου Γιε
Γεννήθηκε στη Σαγκάη, το 1965. Σπούδασε κινηματογράφο 
στην περίφημη Ακαδημία του Πεκίνου και ανήκει στην 6η 
Γενιά Σκηνοθετών της Κίνας. Η πτυχιακή του ταινία,
Weekend Lover, προβλήθηκε με επιτυχία σε φεστιβάλ 
και θεωρήθηκε σκηνοθετικά ρηξικέλευθη. Στη συνέχεια, 
στράφηκε στην π)λεόραση, όπου διετέλεσ ε παραγωγός 
του «Don't Be Young», μιας πρωτοποριακής άσκησης 
μη αφηγηματικού εξπρεσιονισμού. Το 1998, ίδρυσε 
την ανεξάρτητη εταιρία παραγωγής Dream Factory.
Ο ποταμός Σουζού είναι η πρώτη της παραγωγή.

Lou Ye
He was born in Shanghai, in 1965. He studied film 
at the famous Beijing Academy and became part of China’s 
6th Generation Filmmakers. His graduation film, Weekend 
Lover, was a hit on the festival circuit, and marked 
a significant shift from traditional Chinese filmmaking.
He then turned to television, and produced «Don't Be Young», 
a ground-breaking exercise in non-narrative expressionism.
In 1998, he founded the independent film  production company 
Dream Factory. Suzhou River is its first production.

Σκηνοθεσία / Direction: Lou Ye. Σενάριο / Screenplay: Lou Ye. Φωτογραφία / Cinematography: Wang 
Yu. Μοντάζ / Editing: Karl Riedl. Σκηνικά / Sets: Li Zhuoyi. Μουσική / Music: Jorg Lemberg. Ηθοποιοί / 

Cast: Zhou Xun, Jia Hongshen, Nai An, Yao Anlian, Hua Zhongkai. Παραγωγοί / Producers: Nai An, 
Philippe Bober. Παραγωγή / Production: Essential Filmproduktlon GmbH, Mommenstr. 27, 10629 Berlin, 
Germany, τηλ. /  tel.: 49 30 3277 7879, fax: 49 30 323 2091. Παγκόσμια Εκμετάλλευση /  World Sales: 

The Coproduction Office, Mommenstr. 27,10629 Berlin, Germany, τηλ. /  tel.: 49 30 3277 7879, fax: 49 30 
323 2091. 35mm Έγχρωμο / Colour 83'

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ /  FILMOGRAPHY
(Τίτλος στα αγγλικά /  English title) 
2000 Suzhou River

Ο ΠΟΤΑΜΟΣ ΣΟ ΥΖΟ Υ SUZHOU RIVER
Ενας μοναχικός άντρας με μια βιντεοκάμερα περιπλανιέται στους δρόμους 
της Σαγκάης, πλάθοντας στο μυαλό του ιστορίες για τους ανθρώπους που 
βλέπει να διασχίζουν τις γέφυρες η να περνούν πάνω στα ποταμόπλοια του 
ποταμού Σουζού. Η φίλη του, Μεϊμέι, τον έχει εγκαταλείψει χωρίς εξήγηση. 
Μια μέρα, στη ζωή του εισβάλλει ο Μαρντάρ, που έχει μόλις βγει από τη φυ
λακή όπου είχε μπει για την απαγωγή της νεαρής φίλης του, της Μουντόν. 
Έχοντας ανακαλύψει ότι ο Μαρντάρ την πρόδωσε, η Μουντόν λέγεται πως 
πήδηξε από μια γέφυρα στον ποταμό Σουζού. Μόνο ο Μαρντάρ είναι πεπει
σμένος ότι η κοπέλα είναι ζωντανή...

A lonely man with a video camera wanders the streets of Shanghai, making up 
stories about the people he sees crossing the bridges or passing by on river 
boats down the Suzhou River. His girlfriend, Melmei, has left him without 
explanation. One day, he is jolted out of his misery by a visitor, Mardar, a 
motorcycle courier, who has just been released from jail for kidnapping his 
teenage girlfriend, Moudan. Having discovered that Mardar betrayed her, 
Moudan allegedly jumped off a bridge into the Suzhou River. Only Mardar is 
convinced that she is still alive...
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Morir (o No)

NEW HORIZONS International Selection

BtvToupa Πονς
Γεννήθηκε στη Βαρκελώνη, το 1945. Εχοντας 
σκηνοθετήσει θέατρο από τα 21 του, αποτέλεοε 
την έκπληξη του ισπανικού κινηματογράφου το 1978, 
με την ταινία Οχόνισ, διαλειηον πορτρέτο, μια άσκηση 
στο είδος του ντοκιμαντέρ Ιδρυσε τη δική του εταιρεία 
παραγωγής το 1985, και σήμερα θεωρείται ένας 
από τους σημαντικότερους καταλανούς σκηνοθέτες.

Ventura Pons
He was bom in Barcelona, in 1945. Having directed 
theatrical plays from the age o( 21, he took Spanish cinema 
by surpnse in 1978. with Ocarb. Intermittent Portrait. 
a documentary exercise in style. He founded his own 
production company in 1985, and has since become 
one ot Catalan cinema's most renowned directors.

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ /  FILMOGRAPHY 
197* Ocafta, retrat intermltent 
1981 El vtcan de Olot 
1986 La rossa del bar
1989 Puta Misena1
1990 Ουό t hi fugues, Man Pili?
1991 Aquesta nit o mai
1993 Rosita. please1
1994 El perque de tot plegat 
1996 Actnus
1996 MMB Quadern de memona
1997 Canctes
1998 Testament
1999 AmcAmat
2000 Morir (o No)

Σκηνοθεσία / Direction: Ventura Pons. Σενάριο / Screenplay: Ventura Pons, βασ στο θεατρικό έργο 
based on the play »Morir» του / by Sergi Belbel Φωτογραφία / Cinematography: Jesus Escosa Μοντάζ / 

Editing: Pere Abadal. Ηχος / Sound: Boris Zapata Σκηνικά / Sets: Bello Torras Μουσική Music: Carles 

Cases. Ηθοποιοί / Cast: Lluis Homar, Roger Coma, Marc Martinez, Anna Azcona Vicky Pet a Cariota 

Bantula Παραγωγός /  Producer: Ventura Pons. Παραγωγή /  Production: Els Films de 'a R jn  DIa, Casp 
59, 3er, 2a, E-08010 Barcelona, Spain, τηλ. /  tel.: 34 93 265 3026, fax 34 93 232 3870. e-man 

ponssala@ibernet.com Παγκόσμια Εκμετάλλευση / World Sales: Kevin Williams Associates. Estrecho de 

Mesina, 12, 2o, E-28043 Madrid, Spain, τηλ. /  tel.: 34 91 388 5355, fax 34 91 300 2202. e-mail 

kmade@mx2.redestb.es 35mm Εγχρωμο /  Colour 92'

ΝΑ ΠΕΘΑΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ (Ή ΟΧΙ) TO DIE (OR NOT)
1. Νο πεθονει

Μα σειρά απο επτά ανεξάρτητες ιστορίες, που η καθεμιά τους τελειώνει με 

το θανατο ίου βασικού της χαρακτήρα

2. To die.

A senes of seven individual stones, each one ending in the death of its main 

character

2. No μην πεθονει.

Και οι επτά ιστορίες διαπλειιονται με τροπο χιουμοριστικό κάνεις δεν πεθαί

νει Τους δίνει αραγε η μοίρα μια δεύτερη ευκαιρία, η απλώς παρακολουθούμε 

τα εγκεφαλικό παιχνίδια ενός σκηνοθέτη σε αναζήτηση μιας καλής υπόθεσης

3. Not to die.

AN seven stones are wrtWy interwoven Nobody dws Does fate give mem al a 

second chance, or are we observing the mmd games of a director n search of a 

good plot?
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ΙΣΛΑΝΔΙΑ -  ΝΟΡΒΗΓΙΑ -  ΔΑΝΙΑ -  ΓΑΛΛΙΑ /  Iceland -  Norway -  Denmark -  France 2000

Μπαλτάσαρ Κορμάκουρ
Γεννήθηκε στην Ισλανδία. Συνεργάστηκε με τον 
διακεκριμένο δημιουργό Φρέντρικ θορ Φρίντρικσον 
και θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους ηθοποιούς 
της νέας γενιάς. Έχει σκηνοθετήσει δέκα θεατρικά έργα, 
από μιούζικαλ έως Σαίξπηρ. Το 101 Ρέικιαβικ είναι 
η πρώτη του ταινία ως σκηνοθέτη.

Baltasar Kormakur
He was born in Iceland. He became one of the country's most 
popular and critically acclaimed actors of the younger 
generation, working with the highly revered director 
Fridrik Thôr Fridriksson. Kormakur has directed ten theatre 
productions, ranging from pop musicals to Shakespeare.
101 Reykjavik is his debut as a film  director.

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦ1Α /  FILMOGRAPHY
2000 101 Reykjavik

101 Reykjavik

Σκηνοθεσία /  Direction: Baltasar Kormakur. Σενάριο /  Screenplay: Baltasar Kormakur, βασ. στο μυθιστό
ρημα του /  based on the novel by Hallgrimur Helgason. Φωτογραφία /  Cinematography: Peter Steuger. 
Μοντάζ /  Editing: Stule Eriksen, Sigvaldi Karason. Ή χος /  Sound: Kjartan Kjartansson. Σκηνικά /  Sets: 
Arni Pall Johansson. Μουσική /  Music: Damon Albarn. Ηθοποιοί /  Cast: Victoria Abril, Hilmir Snaer, Hanna 
Maria Karlsdottir. Παραγωγός /  Producer: Ingvar Thordarson. Παραγωγή /  Production: 101 Reykjavik, 
Ingolfstaeti 5,101 Reykjavik, Iceland, τηλ.: /  tel.: 354 562 9277, fax: 354 562 9283. Παγκόσμιο Εκμετάλ

λευση /  World Sales: Trust Film Sales, Avedpre Tvasrvej 10, 2650 Hvldovre, Denmark, τηλ.: /  tel.: 45 36 
868 788, fax: 45 36 774 448, e-mail: post@trust-fllm.dk 35mm Έγχρωμο /  Colour 100 '

lût ΡΕΙΚΙΑΒΙΚ 101 REYKJAVIK
Κρυμμένος πίσω απ’ τα γυαλιά του, ο Χλίνουρ, ο αντιήρωας αυτής της ντελιρια- 
κής κωμωδίας, είναι αποφασισμένος να αποφύγει πόση θυσία την ωριμότητα. Στα 
28 του χρόνια, ζει ακόμα με τη μητέρα του, που του γκρινιάζει κάθε τόσο, αλλά, 
γενικώς, τον αφήνει να κάνει ό,τι θέλει. Με το ιδιόρυθμο χιούμορ του, ο Χλίνουρ 
δεν έχει απολύτως κανένα σκοπό στη ζωή του κι ούτε θέλει να αποκτήσει. Τα 
βράδια, συναντά τους φίλους στα μοδάτα μπαράκια της συνοικίας 101 του Ρέικια- 
βικ. Παρά τις αναρίθμητες κατακτήσεις του, ο Χλίνουρ βλέπει τις γυναίκες ως 
εξωγήινο είδος, το οποίο καλό είναι να αποφεύγεται κατά τη διάρκεια της μέρας. 
Ωστόσο, η ζωή του δε μέλλει να παραμείνει τόσο απλή...

Hiding behind his glasses, Hlynur, the anti-hero of this mad-cap comedy, is 
determined to avoid adulthood at all costs. At 28 years old, he still lives with his 
mother, who nags him every now and then, but generally lets him get away with 
everything. With his off-centre humour, Hlynur has absolutely no aim in life, and 
no intention of getting one, either. In the evenings, he meets up with his friends 
in the trendy bars of Reykjavik’s 101 quarter. Despite his numerous sexual 
conquests, women, as far as Hlynur is concerned, are creatures from a foreign 
planet best avoided during daylight hours. However, his life won’t remain this 
simple for much longer...
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alaska.de

Ισ τ ιρ  Γκρονψηορν
Σπούδασε σκηνοθεσία στην Ακαδημία Τηλεόρασης 
και Κινηματογράφου του Μονάχου (hff). Γύρισε πολλό 
βιντεοκλίπ και ντοκιμαντέρ προτού σκηνοθετήσει 
την πρώτη της μεγάλου μήκους ταινία.

Esther Gronenborn
She studied filmmaking at the Academy tor television 
and Film in Munich. She directed numerous music videos 
and documentanes before making her feature debut

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ /  FILMOGRAPHY
2000 alaska de

Σκηνοθεσία / Direction: Esther Gronenborn Σενάριο / Screenplay: Esther Gronenborn Φωτογραφία 

Cinematography: Jan Fehse Μοντάζ / Editing: Christian Lonk Σκηνικά / Sets: Tom Hornig Μουσική 

Music: Moser Meyer Döring Ηθοποιοί / Cast: Jana Pallaske. Artur Rakk. Nele Steffen. Frank D'oese Ton 

Blume Παραγωγοί / Producers: Eberhard Junkersdorf, Dietmar Guntsche Παραγωγή / Production 

Bioskop-Film GmbH, Rosenheimer Str. 143d, 81671 Munich. Germany, τηλ: / tel 49 89 409 0920 fax 

49 89 4090 9220, e-mail: info@bioskop de Παγκόσμια Εκμετάλλευση / World Sales: Kinowelf 

International GmbH, Neue Schoenauser Str. 20, 10178 Berlin. Germany, τηλ: / tel 49 30 300 6970 fa- 

49 30 3006 9711, e-mail: adv@kinowelt-intemational de 35mm Εγχρωμο / Colour 89'

alaska.de alaska.de

Η ΐ6χρονη Ζαμπινε. που καβγαδίζει συνεχεία με το φίλο της μητέρας της. 

στέλνεται να ζήσει με τον πατέρα της στα προάστιο του Ανατολικού Βερολί

νου Χαμένη και χωρίς φίλους, η Ζαμπινε νιώθει οαν να ζει σε ξένη χωρά Σιγά 

σιγά, πιάνει φιλίες με το συμμαθητή της. τον Εντι, ο οποίος ετοιμάζεται να 

σταματήσει το σχολείο και να ζήσει μονος του. παρ' όλο που το μέλλον του ως 

καθαριστη τζαμιών δε φαντάζει ιδιαίτερα γοητευτικό Ο καλύτερος φίλος του 

Ενη, ο άρτι αποφυλακισθεις Μισα βρίσκεται σε παρόμοια κατασταση Ανερ

γος. έχοντας συνεχεία προβλήματα με την αστυνομία παίρνει ό,τι μπορεί ν' 

αρπάξει απο τη ζωή Το παρτι προς τιμή της αποφυλακισης του εχει άσχημη 

εξέλιξη όταν ο Μιοα και ο Εντι έρχονται στα χέρια μ' ενα παιδί απο άλλη συ

νοικία

Sixteen-year-old Sabine, who fights constantty with her mother s boyfriend s  

sent to live with her father in the suburbs of East Berlin Lost confused 

friendless, she might as well be living in a foreign country Eventually, she 

befriends classmate Eddie who is on the verge of quitting school to become he 

own man even though Ins planned future as a window cleaner seems less than 

appealing Eddie s best friend Mischa. recently released from prison, is m a 

similar situation Unemployed m constant trouble with the police he takes 

whatever he can grab from the world He welcome home parly toms ugly when 

he and Eddw get nto a savage fight with a boy from another part of town
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ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ Αναζήτησης
tr. :

Ευ Tu Eles

Αντρούτσα Ουάντινγκτον
Γεννήθηκε στο Ρίο ντε Τζανέιρο, το 1970. Ξεκίνησε 
την καριέρα του ως βοηθός σκηνοθέτης του Έκτορ 
Μπαμπένκο. Έχει σκηνοθετήσει πολλά βιντεοκλίπ 
και διαφημιστικά σποτ, τα οποία έχουν βραβευτεί.
Το 1999, γύρισε την πρώτη του τηλεταινία, Δίδυμοι, που 
κέρδισε το Βραβείο Καλύτερης Ηθοποιού για τη Φερνάντα 
Τάρες, στο Φεστιβάλ της Μπαΐα. Το Εγώ εσύ αυτοί 
είναι βασισμένο σε αληθινή ιστορία.

Andrucha Waddington
He was boni in Rio de Janeiro, in 1970. He began his career 
as an assistant director to Hector Babenco. He has shot 
numerous award-winning music videos and commercials.
In 1999, he made his first feature film  fo r television, Twins, 
which received the Best Actress Award for Fernanda Tomes 
at the Bahia Film Festival. Me You Them is based 
on a real story.

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ /  FILMOGRAPHY
1999 Gemeas
2000 Eu Tú Eles

Σκηνοθεσία / Direction: Andrucha Waddington. Σενάριο / Screenplay: Elena Soarez. Φωτογραφία / 

Cinematography: Breno Silveira. Μοντάζ / Editing: Vicente Kubrusly. Ηχος / Sound: Mark van der Wilgen. 
Σκηνικά / Sets: Toni Vanzolini. Μουσική / Music: Gilberto Gil. Ηθοποιοί / Cast: Regina Casé, Lima Duarte, 
Sténio Garcia, Luiz Carlos Vasconcelos, Nilda Spencer. Παραγωγοί / Producers: Leonardo M. de Barros, 
Pedro H. de Hollands, Andrucha Waddington, Favio Tambelinni. Παραγωγή /  Production: Conspiragao 
Filmes, Entretenimento Ltda, Praia de Botafogo, 228 ALA A -1 8  Andra, Botafogo, Brazil, τηλ. /  tel.: 55 21 
553 0933, fax: 55 21 553 4607, e-mail: entretenimento@conspiracao.br Διανομή γιο την Ελλάδα /  
Distribution for Greece: προοπτική / PROOPTiKl, Κωλέττη 40-42 /  40-42 Koletti Street, Αθήνα /  Athens 106 
82, τηλ./te l.: 30 1 3844 544, fax: 30 1 3813 762. 35mm Εγχρωμο/Colour 102'

ΕΓΩ ΕΣΥ ΑΥΤΟΙ ME YOU THEM
Σ’ ένα απομακρυσμένο χωριό της βορειοανατολικής Βραζιλίας, η νεαρή Νταρ- 
λένε, έγκυος με το παιδί κάποιου που την εγκατέλειψε, αποφασίζει ν’ αναζη
τήσει την τύχη της στην πόλη. Τρία χρόνια αργότερα, επιστρέφει με το παιδί 
της για να θάψει τη μητέρα της. Οταν ο μεγαλύτερος της, αλλά, για τα δεδο
μένα της περιοχής, εύπορος Οσιας τής προτείνει γάμο, εκείνη δέχεται. Η 
Νταρλένε σηκώνεται νωρίς το πρωί και πηγαίνει για δουλειά στη φυτεία, κι 
όταν γυρίζει στο σπίτι, έχει να κάνει κι όλες τις δουλειές εκεί, μια που ο 
άντρας της ξημεροβραδιάζεται σε μια αιώρα. 0 μόνος που της δείχνει λίγη κα
τανόηση, είναι ο νεαρός ξάδελφος του Οσιας, ο Ζεζίνιο. Μια μέρα, ο Οσιας 
αποφασίζει να καλέσει τον Ζεζίνιο να μείνει μαζί τους, και, σε λίγο καιρό, η 
Νταρλένε μένει και πάλι έγκυος. Παρ’ όλα αυτά, η πρωτότυπη αυτή οικογένεια 
ζει μονοιασμένη, ώς τη μέρα που εμφανίζεται ο νεαρός και γοητευτικός Σίρο, 
οπότε τα πράγματα μπλέκονται ακόμα περισσότερο.

In a desolate part of northeastern Brazil, a young villager named Darlene, left at 
the altar by the father of an unborn child, decides to set out and seek her fortune 
in the city. Three years later, she returns with her baby to bury her mother. 
When the older and, by local standards, well-off Osias offers to marry her, she 
accepts. She gets up early in the morning to work on the plantation and all the 
housework awaits her when she returns home, for her husband spends his 
days and nights in a hammock. The only person who sympathises with Darlene 
is Osias’s younger cousin, Zezinho. One day, Osias decides to have his cousin 
move in with him and, soon after, Darlene finds herself pregnant again. 
Nevertheless, this slightly abnormal family lives together in harmony up to the 
day the young and charming Ciro appears and things become more 
complicated.
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Ito K  Γκάι
Γεννήθηκε στη Βαρκελώνη, το 1967. Σκηνοθέτησε μικρού 
μήκους ταινίες, ντοκιμαντέρ και παραστάσεις multimedia, 
και στη συνέχεια γύρισε την πρώτη μεγάλου μήκους 
ταινία του. Hotel Room, το 1998.

(esc Gay
He was bom in Barcelona, in 1967. He made short films, 
documentaries and multimedia performances before 
directing his debut feature. Hotel Room, in 1998

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ /  FILMOGRAPHY
(Τίτλοι στα αγγλικά /  English titles) 
1998 Hotel Room 
2000 Krampack

Σκηνοθεσία / Direction: Cese Gay. Σενάριο / Screenplay: Cese Gay. Tomas Aragay βασ στο θεατρικό 

έργο τού / based on the play by Jordi Sánchez Φωτογραφία / Cinematography: Andreu Rebes Μοντάζ 

Editing: Frank Gutiérrez Ηχος / Sound: Albert Manera Σκηνικό / Sets: Uoreng Miquei Μουσική Music 

Riqui Sabatés, Joan Diaz, Jordi Prats. Ηθοποιοί / Cast: Fernando Ramallo. Jordi Vilches Marieta Orozco 

Esther Nubiola Παραγωγός / Producer: Marta Esteban. Παραγωγή / Production: Messidor Films, Aragon. 

11 Entlo 1st Floor, 08015 Barcelona, Spain, τηλ. / tel: 34 93 323 6940. fax 34 93 451 8618 Παγκόσμια 

Εκμετάλλευση / World Sales: SOGEPAQ, Gran Via 32,1st Floor, 28013 Madnd, Spam, τηλ tel: 34 91 5?: 

7220, fax: 34 91 521 0875.35mm Εγχρωμο / Colour 90'

KRAMPACK KRAMPACK
Ο Νιανι καλει τον Νικο. συμμαθητή και καλύτερο του φίλο, να περαοουν μαζί 

το καλοκαίρι στο εζοχικο της οικογένειας του, κοντά στη θάλασσα Η περιοχή 

εχει αρχίσει να γεμίζει παραθεριστές, και οι γονείς του Ντανι έχουν αφήσει τα 

αγόρια μονά τους στο σπίτι, που εχει ολα τα κομφορ και. επιπλέον, μάγειρά 

Είναι αποφασισμένοι και οι δυο να χασουν την παρθένια τους μέσα στο καλο

καίρι ωστοσο αρχουνται ευχαρίστως να κανουν κάθε τοοο ενα -λΓάπιρβολ- 

ιαμοφαω αυνανισμό) Ομως ο Ντανι νιώθει κάτι παραπανω γ·α τον Νικο

Dani invites Nico. his best friend and schoolmate to spend the summer 

holidays at his parents beach house on the Mediterranean coast The area is 

filling up with vacationers, and Dani s parents have left them alone m the 

comfortable house with a cook The two are intent on losing their virginity 

during the summer, but they are lust as happy to perform a -krampack» 

(mutual masturbation) Dan however goes iust a «tie further m he attentons 

toward Nico
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ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ Αναζητήσεις /  Explorations

Thomas est amoureux

Π κρΊΊολ Ρίντέρς
Γεννήθηκε στις Βρυξέλλες, το 1963. Σπούδασε κλασική
φιλολογία στο Καθολικό Πανεπιστήμιο του Λουβέν,
cat σκηνοθεσία στο Institut des Arts de Diffusion
του Λουβέν-λα-Νεβ Έχει γυρίσει πολλά βίντεο, ντοκιμαντέρ
και μικρού μήκους ταινίες. Το Ο Τομά ερωτεύεται
είναι η πρώτη του μεγάλου μήκους ταινία.

Pierre-Paul Renders
He was born in B russells, in 1963. He stud ied C lass ica l 
Philology at the University of Louvain and filmmaking 
at the Institut des Arts de Diffusion at Louvain-la-Neuve.
He has made numerous videos, documentaries and shorts. 
Thomas in Love is his first feature film.

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ /  FILMOGRAPHY
2000 Thomas est amoureux

Σκηνοθεσία / Direction: Pierre-Paul Renders. Σενάριο / Screenplay: Philippe Blasband. Φωτογραφία /

Cinematography: Virginie Saint Martin. Μοντάζ / Editing: Ewin Ryckart. Ηχος / Sound: Olivier Hespel. 
Σκηνικά / Sets: Pierre Gerbaux. Μουσική / Music: Igor Sterpin. Ηθοποιοί / Cast: Benoit Verhaert, Magali 
Pinglaut, Aylin Yay, Micheline Hardy, Alexandre von Sivers. Παραγωγός / Producer: Diana Elbaum. Παρα

γωγή /  Production: Entre Chien et Loup, 28 rue de I’Ambleve, Brussells 1160, Belgium, τηλ. /  tel.: 32 2 
2736 4823, fax: 32 2 732 3383, e-mail: ecl@village.uunet.be Διανομή για την Ελλάδα /  Distribution for 

Greece: προοπτική / prooptiki, Κωλέττη 40-42 /  40-42 Koletti Street, Αθήνα /  Athens 106 82, τηλ. /  tel.: 
30 1 3844 544, fax: 30 1 3813 762. 35mm Έγχρωμο /  Colour 92'

0 TOMA ΕΡΩΤΕΥΕΤΑΙ THOMAS IN LOVE
Ο 32χρονος Τομά υποφέρει από αγοραφοβία, και η πάθησή του αυτή έχει κα
ταστήσει τη ζωή του αβάσταχτη. Σταμάτησε να εργάζεται εδώ και οκτώ χρόνια, 
επένδυσε όλα του τα χρήματα, και τώρα ζει σ’ ένα πολυτελέστατο διαμέρισμα, 
απ' όπου δε βγαίνει ποτέ. Δε βλέπει ποτέ κανέναν, τουλάχιστον όχι με σάρκα 
και οστά: το μόνο μέσο επικοινωνίας του είναι ένα βιντεοτηλέφωνο. Ύστερα 
από οκτώ χρόνια ανεπιτυχούς ψυχοθεραπείας, ο ψυχολόγος του, ο κύριος 
Γκιγιόν, αποφασίζει να επέμβει στη ζωή του Τομά και, παρά τις διαμαρτυρίες 
του, τον γράφει μέλος σ' ένα σύλλογο μοναχικών ανθρώπων. Όμως ο Τομά 
δεν χρειάζεται συντροφιά, και πάντως δεν έχει κανένα σκοπό να παντρευτεί ή 
ακόμα και να ερωτευτεί. Γιατί δεν τον αφήνουν επιτέλους ήσυχο;

Thirty-two-year-old Thomas suffers from agoraphobia, and this is making his 
life unbearable. He stopped working eight years ago, invested all his money and 
now lives in a luxurious apartment, which he never leaves. He never sees 
anyone, at least not in flesh and blood: his sole means of communication is his 
videophone. After eight years of unsuccessful treatment, Thomas's therapist, 
Mr Gillion, decides to intervene in his patient’s life by enrolling him in a lonely 
hearts’ club, in spite of his protestations. But Thomas honestly has no need for 
company, and he certainly has no desire to get married or even to fall in love. 
Why can’t people just leave him alone?
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Μανσούρ Μ ανταβί
Γεννήθηκε στο Αζερμπαϊτζάν, το 1941. αλλό ζει στη Βιέννη 
ως αυστριακός υπήκοος από το 1960 
Σπουδοοε γραφιστική στην Ακαδημία Καλών Τεχνών 
και σκηνοθεσία και διεύθυνση φωτογραφίας στην Ακαδημία 
Κινηματογράφου της Βιέννης

Mansur M adavi
He was bom in Azerbaijan, in 1941, but has lived In Vienna 
as an Austrian citizen since 1960. He studied graphic design 
at the Academy ot Fine Arts and directing and cinematography 
at the Vienna Film Academy

OIAMOTPAOIA /  FILMOGRAPHY
1973-1974 Oie glücklichen Minuten des Georg Hauser 

1976 Notausgang
1979 Die blinde Eule
1980 Ein wenig Sterben 
1984 Dicht hinter der Tur 
1990 Lange Schatten
1999 Mit geschlossen Augen

Mit geschlossen Augen

Σκηνοθεσία / Direction: Mansur Madavi Σενάριο / Screenplay: Mansur Madavi Φωτογραφία / Cinema

tography: Mansur Madavi Μοντάζ / Editing: Mansur Madavi Ηχος / Sound: Janda Kowalski Μουσική 

Music: Orlando F, Orellana. Ηθοποιοί / Cast: Lorenzo Montalban. Felix Alcallaga, Ruben Fernandez. Hans 

Michael Diaz Espinosa, Christian Campilay Παραγωγός / Producer: Mansur Madavi Πορογωγή / 

Production: Madavi Films, c/o Austrian Film Commission. Παγκόσμια Εκμετάλλευση / World Sales 

Austrian Film Commission, Stiftgasse 6, 1070 Vienna, Austria, τηλ / tel : 43 1 526 3323, tax 43 1 526 

6801, e-mail: afilmco@magnet at 35mm Εγχρωμο / Colour 84'

ME ΚΛΕΙΣΤΑ ΜΑΤΙΑ WITH CLOSED EYES
Με τα ματια του κλειστά, ο Λορενσο Μονταλμπαν φέρνει στη μνήμη του εικό

νες ano τη μακρινή παιδική του ηλικία, οαν θραυοματα μιας οφθαλμαπάτης 

Το χωριό του. στη Χιλή, θαμμένο τώρα κάτω από την άμμο της έρημου, υπήρξε 

κάποτε η αγαπημένη του ιδιαίτερη πατρίδα Ομως, ένα απειλητικό πρωινό, 

αναγκάστηκε να φύγει Τώρα, όταν κλείνει τα ματια του, βλέπει ακόμα κομμά

τια του παρελθόντος του το μοναχικό του σχολείο να ψήνεται κάτω απο τον 

ήλιο της ερήμου τον ανελέητο ζωστήρα του δάσκαλου τον κυνηγό των περι- 

στερίων τον Φερναντο το παιδί των τούνελ

With his eyes closed. Lorenzo Montalban recalls images from his distant 

childhood, which is portrayed like the fragments ot a feverish mirage His 

Chilean village, now sinking under years ot drifting desert sand was once a 

beloved home One threatening morning, however, he had to leave Now when 

he closes his eyes, he can still see the splinters ot what he left behind his 

lonely school, sweltering under the desert sun. the harsh schoolmaster s strap 

the pigeon hunter Fernando the boy m the tunnels
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Code inconnu

Μ ίκαΐλ Χάνεκε
Γεννήθηκε στο Μόναχο, το 1942. Σπούδασε φιλοσοφία, 
ψυχολογία και θέατρο στη Βιέννη. Το 1967, άρχισε να γράφει 
σενάρια για τη γερμανική τηλεόραση και, το 1970, 
να σκηνοθετεί τηλεταινίες. Έχει επίσης σκηνοθετήσει 
πολλά θεατρικά έργα.

Michael Haneke
He was born in Munich, in 1942. He studied philosophy, 
psychology and drama in Vienna. In 1967, he began writing 
scripts fo r German television, and in 1970 directing film s for 
television. He has also directed numerous stage productions.

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ /  FILMOGRAPHY
(Τίτλοι στο αγγλικά /  English titles)
1989 The Seventh Continent 
1992 Benny's Video
1994 71 Fragments of a Chronology o! Chance 
1997 Castle

Funny Games 
2000 Code Unknown

Σκηνοθεσία /  Direction: Michael Haneke. Σενάριο /  Screenplay: Michael Haneke. Φ ωτογραφία /  

Cinematography: Jürgen Jürges. Μοντάζ /  Editing: Andreas Prochaska, Karin Hartusch, Nadine Muse. 
Ήχος /  Sound: Guillaume Sciama, Jean-Pierre Laforce. Σκηνικά /  Sets: Manuel de Chauvigny. Κοστούμια 

/  Costumes: Françoise Clavel. Μ ουσική /  M usic: Giba Gonçalves. Ηθοποιοί /  Cast: Juliette Binoche, 
Thierry Neuvic, Sepp Bierbichler, Alexandre Hamidi. Παραγωγοί /  Producers: Marin Karmitz, Alain Sarde. 
Παραγωγή /  Production: MK2 Productions, 55 rue Traversée, 75012 Paris, France, τηλ. /  tel.: 33 1 4467 
3055, fax: 33 1 4341 3230, nkreuther@mk2.com Διανομή για την Ελλάδα /  Distribution for Greece: 
Rosebud, Ακαδημίας 96-98 /  96-98 Akadimias Street, Αθήνα /  Athens 106 77, τηλ. /  tel.: 30 1 3823 802, 
fax: 30 1 3839 208. 35mm Έγχρωμο /  Colour 117 '

supported/ / by

EURIM^GES
Council of Europe Μ  M Conseil de l'Europe

ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ CODE UNKNOWN
Παρίσι. Μια ιδιαίτερα πολυσύχναστη λεωφόρος. Κάποιος ρίχνει ένα τσαλακω
μένο κομμάτι χαρτί στα απλωμένα χέρια μιας ζητιάνας. Αυτός είναι ο κρίκος 
που, για μια στιγμή, θα συνδέσει τις πορείες μερικών πολύ διαφορετικών χα
ρακτήρων. Η νεαρή ηθοποιός Αν βρίσκεται στο κατώφλι της επιτυχίας. 0 φί
λος της λέγεται Ζορζ, είναι πολεμικός φωτορεπόρτερ, και σπάνια βρίσκεται 
στη Γαλλία. Ο πατέρας του είναι αγρότης. Ο μικρός αδελφός του Ζορζ, ο Ζαν, 
δεν ενδιαφέρεται καθόλου να αναλάβει το αγρόκτημα της οικογένειας. 0 Αμα- 
ντού είναι καθηγητής μουσικής σ' ένα ίδρυμα για κωφάλαλα παιδιά. 0 πατέρας 
του, αφρικανικής καταγωγής, είναι ταξιτζής. Η μικρή αδελφή του Αμαντού εί
ναι κουφή, και είναι εξαιτίας της που ο Αμαντού διάλεξε αυτό το το επάγγελ
μά. Η Μαρία είναι από τη Ρουμανία και στέλνει στους δικούς της τα λεφτά που 
βγάζει ζητιανεύοντας. Τι κοινό έχουν αυτοί οι χαρακτήρες, και αυτοί που θα 
βρεθούν στο δρόμο τους;

Paris. A very busy boulevard. Someone throws a crumpled piece of paper into 
the outstretched hands of a beggar-woman. This is the bond which, for an 
Instant, links the trajectories of several very different characters. Anne, a young 
actress, is on the threshold of success. Her boyfriend, Georges, is a war 
photographer who rarely finds himself in France. His father is a farmer. 
Georges’s younger brother, Jean, has no interest in taking over the farm. 
Amadou is a music teacher in an institute for deaf-mute children. His father, a 
taxi driver, is of African origin. His little sister is deaf, and it’s because of her 
that Amadou has chosen his profession. Maria comes from Romania and sends 
home the money she makes from begging. What do they have in common, 
these characters and those whose paths they cross?
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Die Fremde

Γκας Σπίλμαν
Γεννήθηκε στη Βιέννη, το 1961 Σπούδασε σκηνοθεσία 
στην Ακαδημία Κινηματογράφου της Βιέννης Οι μικρού 
μήκους ταινίες του Fremdland. Abscied von HOIderlm 
και Vergiss Sneider τον κατέδειξαν ως ανερχόμενο 
δημιουργό του αυστριακού κινηματογράφου Διδάσκει 
στο Grazer Schauspielschule, καθώς και σε άλλα 
εκπαιδευτικό ιδρύματα

Gotz Spielmann
He was bom in Vienna, in 1961, and studied filmmaking 
at the Wiener Filmakademie His short films Fremdland. 
Abscied von HOIderlin and Vergiss Sneider marked him 
as a nsmg star in the Austrian film scene He teaches 
at Grazer Schauspielschule, as well as at other institutions.

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ /  FILMOGRAPHY
1984 Fremdland (μικρού μήκους /  short film)
1985 Abscied von Holdedin (μικρού μήκους /  short film) 
1987 Vergiss Snetder (μικρού μήκους /  short film)
1990 Erwin und Julia
1991 Der Nachbar
1992 Das naive Verlangen 
1994 Die Angst von der Idylle 
2000 Die Fremde

ecu
call
ClXtt
eau

Σκηνοθεσία / Direction: Götz Spielmann Σενάριο / Screenplay: Gotz Spielmann Φωτογραφία Cinema

tography: Fabian Eder Μοντάζ / Editing: Hubert Canaval Ηχος / Sound: Andreas Kopriva Bernhard 
Weirather. Σκηνικά / Sets: Susanne Quendler Κοστούμια / Costumes: Kann Schon Μουσική / Music 

Walter W. Cikan, Eddie Siblik. Ηθοποιοί / Cast: Goya Toledo, Hary Prinz, Martin Feifel Nina Pro'! Παραγω

γός / Producer: Wulf Flemming Παραγωγή / Production: TeamFilm Produktions GmbH & Co KG Waag 
gasse 5, A-1040 Vienna, Austria, τηλ. /  tel.: 43 1 587 3704-0, fax 43 1 587 2542-75 Παγκόσμια Εκμε

τάλλευση / World Sales: Wien Film GmbH, Johannesgasse 12, A-1010 Vienna. Austna τηλ tel 43 1 

512 6656, fax: 43 1 513 3907, e-mail: sawi@magnet at 35mm Εγχρωμο /  Colour 97'

Η ΞΕΝΗ THE STRANGER
Ο Χαρι είναι ταξιτζής Ζει μονος, στα προάστια της Βιέννης, και δουλεύει μονο 

τη νύχτα Εχει αποκοπει απο την παλιό του ζωη. αλλά δε φαίνεται να εχει και 

κανένα ιδιαίτερο μέλλον Η Μεροεδες είναι από το Μεξικό Εξωτική, πανέ

μορφη και σαγηνευτική, είναι σίγουρη για τον εαυτό της, μα και αφελής Μαζί 

με τον γερμανο φίλο της. έχουν φερει λαθραία στην Αυστρία ενα κιλό κοκαΐνη, 

με οκοπο να βγάλουν γρήγορα λίγα λεφιά Στο αεροδρόμιο, ξεγέλασαν ευ

φυέστατα τους τελωνειακούς, τώρα όμως πρεπει να κανονίσουν το ταχύτερο 

την αγοραπωλησία κι υστέρα να εξαφανιστούν Ομως τα πραγματα δεν πηγαί

νουν σύμφωνα με ίο σχέδιο και σύντομα η υπόθεση εξελίσσεται σε εφιάλτη

Harry is a taxi driver He lives alone on the outskirts of Vienna and works only at 

night He has left his old Mfe behind and he hasn't much of a future either 

Mercedes is from Mexico She is an exotic beautiful and seductive woman 

self-confident but also naive Together with her German boyfriend she has 

smuggled a kilo of cocaine into Austna m order to make some quick cash At 

the airport, they ingeniously outwitted the customs officials but now they have 

to make a deal fast, and then disappear But things don t work out as planned 

m fact, they turn into a nightmare
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Der Überfall

Φλόριαν Φλίκερ
Γεννήθηκε στο Ζάλτομπουργκ, το 1965, αλλά τώρα ζει 
και εργάζεται στη Βιέννη. Η πρώτη του μεγάλου μήκους 
ταινία, Halbe Welt, έλαβε, μεταξύ άλλων, το ειδικό βραβείο 
της κριτικής επιτροπής στο Geradmer Fantasy Film Festival, 
ενώ η δεύτερη, με τίτλο Suzie Washington, έλαβε το βραβείο 
Carl Mayer-Preis καλύτερου σεναρίου, καθώς και το βραβείο 
καλύτερης αυστριακής ταινίας μυθοπλασίας. Το 1998, 
ο Φλίκερ τιμήθηκε με το αυστριακό βραβείο 
για την προώθηση της κινηματογραφικής τέχνης.

Florian Flicker
Fie was bom in Salzburg, in 1965, but now lives and works 
in Vienna. His first feature film , Halbe Welt, won, among 
others, the Special Jury Prize at the Geradmer Fantasy Film 
Festival, while his second, Suzie Washington, received 
the Carl Mayer-Preis for best screenplay, as well as an award 
for best Austrian fiction film. In 1998, Flicker was honoured 
with the Austrian prize for the encouragement of cinematic art.

Σκηνοθεσία / Direction: Florian Flicker. Σενάριο / Screenplay: Florian Flicker, Susanne Freund. Φωτογρα

φία / Cinematography: Helmut Pirnat. Μοντάζ / Editing: Mona Willi. Ηχος / Sound: Bernard Weirather, 
Andreas Kopriva. Σκηνικά / Sets: Christoph Kanter. Ηθοποιοί / Cast: Roland Düringer, Josef Hader, 
Joachim Bissmeier, Birgit Doll, Sonja Romei, Ulrike Beimpold. Ποραγωγάς / Producer: Helmut Grasser. 
Παρογωγή / Production: Allegro Film Produktions mbH. Παγκόσμια Εκμετάλλευση / World Sales: Allegro 
Film Produktions mbH, Krummgasse 1a, A-1030 Vienna, Austria, τηλ. /  tel.: 43 1 712 5036, fax: 43 1 
7125 020, e-mail: office@allegrofilm.at 35mm Εγχρωμο /  Colour 85'

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ /  FILMOGRAPHY
1S93 Halbe Welt 
1998 Suzie Washington 
2000 Der Überfall

Η ΛΗΣΤΕΙΑ HOLDUP
Η ταινία μάς τοποθετεί στο επίκεντρο ενός μικροκοσμικού και κλειστοφοβικού 
αγώνα για εξουσία, όπου ο καθένας από τους αντιπάλους προσπαθεί να ελέγ
ξει μια κατάσταση που ολοένα και ξεφεύγει από τον έλεγχο. Καταχρεωμένος, 
ο Αντρέας έχει άμεση ανάγκη από χρήματα. Αποφασίζει, λοιπόν, να κάνει μια 
ληστεία. Μπαίνει σ’ ένα μικρό ραφείο και βγάζει το όπλο του, συνειδητοποιώ
ντας την ίδια σχεδόν στιγμή ότι μάλλον δεν υπάρχουν και πολλά στην ταμεια
κή. Υστερα δε από μια σύντομη κουβέντα με τον στριμμένο ράφτη και τον 
ανόητο πελάτη του, ο Αντρέας θα ήθελε να κάνει μεταβολή και να φύγει, είναι 
όμως αργά. Περικυκλωμένοι από την αστυνομία μέσα στο μικρό ραφείο, οι 
τρεις άντρες εμπλέκονται σε μια παράφορη και συχνά παρανοϊκή, μέχρι τελι
κής πτώσεως, λογομονία...

Holdup drops us in the' middle of a mlcrocosmic and claustrophobic power 
struggle, each of the combatants attempting to take control of a situation that is 
rapidly deteriorating around them. Heavily in debt, Andreas needs money and 
decides to carry out a robbery. He enters a small tailor's shop and pulls out a 
gun, realising as he does so that there’s probably not very much in the till. After 
a brief exchange with the cranky tailor and his inane customer, Andreas would 
like nothing better than to turn around and leave, but it is too late. Trapped 
inside the shop by the surrounding police, the trio locks horns in an intense and 
often insane battle of wits...
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Die jungfrau

Ντιεγκο Ντονχόφερ
Γεννήθηκε στη Βιέννη, ίο  1961. Ξεκίνησε σπουδάζοντας 
φιλοσοφία και θεολογία στο Πανεπιστήμιο της Βιέννης, 
σύντομα όμως πήρε μεταγραφή στη σχολή 
κινηματογράφου, απ' όπου πήρε πτυχίο σκηνοθεσίας. 
Ταξίδεψε εκιενώ ς, εργαζόμενος ως ανταποκριτής 
της ιαπωνικής τηλεόρασης και σκηνοθέτης ντοκιμαντέρ 
στην Αφρική Εχει γράψει σενάρια, θεατρικά έργα, 
διηγήματα, καθώς και δυο μυθιστορήματα.
Οι Παρθένοι είναι η πρώτη του μεγάλου μήκους ταινία.

Diego Donnhofer
He was bom in Vienna, in 1961 He studied philosophy 
and religious studies at Vienna University, but soon 
transferred to film school, from where he received 
his degree in film direcbon He travelled extensively, 
worlung as a correspondent for Japanese TV and making 
documentanes in Africa He has written screenplays, 
theatrical plays, short stones and two novels 
The Virgin is his first feature film

Σκηνοθεσία / Direction: Diego Donnhofer Σενάριο / Screenplay: Diego Donnhofer Φωτογραφία / Cine

matography: Peter Roehsler. Μοντάζ / Editing: Karina Ressler Ηχος / Sound: Joe Knauer Μουσική / 

Music: John Cale. Ηθοποιοί / Cast: Joey Kem, Kirsty Hinchcliffe. Glenn Cruz. Alkis Panayiotidis. Barbara 
Auersperg Παραγωγός / Producer: Peter Roehsler Παραγωγή / Production: Nanook Film. Maderstrasse 
1.1040 Vienna. Austria, τηλ. / tel.-fax: 43 1 504 3538 Παγκόσμια Εκμετάλλευση / World Sales: Austnan 
Film Commission, Stiftgasse 6, 1070 Vienna, Austria, τηλ. /  tel.: 43 1 526 3323. fax: 43 1 526 6801. e- 
mail: afilmco@magnet at 35mm Εγχρωμο /  Colour 90'

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ / FILMOGRAPHY 
1999 Die (ungfrau

ΠΑΡΘΕΝΟΙ THE VIRGIN
Ο Κονραντ και η αδελφή του. η Νινα. ταξιδεύουν σε άγνωστα και μυστηριώδη 

μέρη αναζητώντας κάτι εφήμερο και φευγαλέο Ο Κονραντ είναι αριστοτέχνης 

ταξιδιώτης και σττορτομαν. ιδιότητες που του εξασφαλίζουν την προσαρμοστι

κότητα που απαιτεί μια τέτοια επικίνδυνη περιπέτεια Ξερει να κάνει τον κλέ

φτη. το ζητιάνο, τον έμπορο, την αρσενικη πόρνη, το ζιγκολό, το ναρκομανή, 

τον εραστή, τον άγριο Ο.η δεν νιώθει συναισθηματικό, το νιώθει η ευαίσθητη 

Νινα για λογαριασμό του Γυρισμένη στα λιμανια του Πειραιά του Κάιρου και 

της Αλεξάνδρειας, και με μουσική γραμμένη ειδικά απο τον John Cate, η ταινία 

παρακολουθεί τις περιπλανήσεις των πρωταγωνιστών, καθώς πουλάνε το 

κορμί τους για το νοίκι η για μια δόση

Konrad and his sister Nina travel to unknown and mysterious places m search 

of something ephemeral and elusive The seductive young protagonist is a 

master in the art of travel and sport, giving hen the versatility required tor the 

sort of perilous adventure He can be a thief a beggar, a dealer a prostitute a 

gigolo, a drug user, a lover an abuser What he does not feel emooonaly the 

sensitive Nma feels for turn Photographed on location at the ports of Piraeus 

Cairo and Alexandria and accompanied by a soundtrack composed by John 

Cate the him fotows the aimless wanderings of the protagonists, as they sei 

then bodies for their rent or a Itx
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Σοφί Φιλιέρ
Γεννήθηκε το 1964 και ανήκει στη γενιά των γαλλίδων 
σκηνοθετίδων που αποφοίτησαν από το femis στις αρχές 
πις δεκαετίας του '90. Συνεργάστηκε με τον Ξαβιέ Μποβουά 
στο σενάριο πις ταινίας του Nord, και στη συνέχεια γύρισε 
πι μικρού μήκους ταινία Des lilies et des chiens, που έλαβε 
το βραβείο Jean Vigo το 1992. Έχει συνεργαστεί 
στη συγγραφή αρκετών σεναρίων, όπως του Ξέχασέ με, 
της Νοεμί Λβοβσκί και της Σκοτεινιάς του Φιλίπ Γκραντριέ.

Sophie Fillieres
She was born in 1964, and belongs to the generation 
of female directors that came out of France’s National Film 
School (FEMIS) in the early nineties. She collaborated with 
Xavier Beauvois on the screenplay of Nord, before making 
her short film  Des lilies et des chiens, which received 
the Jean Vigo prize in 1992. She has collaborated 
on a number of feature screenplays, including Noemie 
Lvovski's Oublie moi and Philippe Grandrieux's Sombre.

Σκηνοθεσία / Direction: Sophie Fillieres. Σενάριο / Screenplay: Sophie Fillières. Φωτογραφία / Cinema

tography: Christophe Pollock. Μοντάζ / Editing: Valérie Loiseleux. Ηχος / Sound: Christophe Winding. 
Σκηνικά / Sets: Antoine Platteu. Μουσική / Music: Michel Portal. Ηθοποιοί / Cast: André Dussolier, 
Hélène Fillières, Emmanuelle Devos, Anne Le Ny. Παραγωγοί / Producers: Martine Marignac, Maurice 
Tinchant. Παραγωγή / Production: Celluloid Dreams. Παγκόσμια Εκμετάλλευση / World Sales: Celluloid 
Dreams, 24 rue Lamartine, 75009 Paris, France, τηλ. /  tel.: 33 1 4970 0370, fax: 33 1 4970 0371. 35mm 
Έγχρωμο/Colour 106'

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ /  FILMOGRAPHY
1991 Des filles et des chiens (μικρού μήκους /  short film) 
1993 Grande petite 
2000 Aie

A X OUCH
Ο Ρομπέρ είναι ένας γοητευτικός μεσήλικας, που δυσκολεύεται να διαλέξει 
ανάμεσα στις χαρές τις ελευθερίας και σε μια μόνιμη σχέση. Μια μέρα, συνο
δεύει την αδελφή του στο μαιευτήριο, για να επισκεφθούν μια, άγνωστη του, 
φίλη της που μόλις έχει γεννήσει. Κατά τύχη, ο Ρομπέρ ήδη τη γνωρίζει: είναι 
η Κλερ, μια παλιά του αγάπη. 0 Ρομπέρ αρχίζει να νιώθει πάλι κάτι για την 
Κλερ, όμως, σχεδόν ταυτόχρονα, γνωρίζει μια νέα και όμορφη κοπέλα που ερ
γάζεται ως μοντέλο. Τη λένε Μαρί-Πιερ, αλλά όλοι τη φωνάζουν Αχ. Αρχίζουν 
να βγαίνουν, κι ενώ αρχικά φαίνονται τελείως αταίριαστοι, σιγά σιγά ο Ρομπέρ 
την ερωτεύεται. Απ' την άλλη, υπάρχει και η Κλερ, εγκρατής και γεμάτη κατα
νόηση, το άκρο αντίθετο της μυστηριώδους και απρόβλεπτης Αχ. Ποιαν απ’ τις 
δυο θα διαλέξει, τελικά, ο Ρομπέρ:

Robert is a charming, middle-aged man, who is torn by the evident joys of 
freedom and of commitment to a relationship. One day, he is taken by his sister 
to visit a friend of hers who has just given birth. Surprisingly, Robert already 
knows the woman: she is Claire, an ex-girlfriend of his. Robert finds his feelings 
for her are returning, but, at almost exactly the same time, he meets a beautiful 
young model. They talk, he is intrigued, and they begin to see more of each 
other. Her name is Marie-Pierre, but everyone calls her Aie, the French word for 
«ouch». At first, Robert and Aie look like a deeply mismatched couple, but 
soon, Robert falls head-over-heels in love with her. Then again there is Claire, 
whose understanding and restraint is the perfect counterpoint to the rather 
mysterious and unpredictable Aie. Caught between two women, which one will 
Robert choose?
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ΓΑΛΛΙΑ /  France 1976

Une vraie jeune fille

Κατρίν Μπρεϊγιά
Γεννήθηκε στη Γαλλία, το 1948. Σκηνοθέπς, συγγραφέας 
και σεναριογράφος, έχει εκδωσει επτά βιβλία και γυρίσει 
επτά ταινίες. Τα έργα της πραγματεύονται τη μεταφυσική 
του σεξ και ακολουθουν τη γαλλική παράδοση 
που εκτείνεται από τον ντε Σαντ ως την ντε Μποβουάρ, 
τον Μπατάιγ και τον Φουκό

Catherine Breillat
She was bom in France, in 1948 A filmmaker, author 
and screenwriter, she has published seven books and made 
seven trims Her works examine the metaphysics of sex 
and follow a French tradition that stretches from de Sade 
to de Beauvoir. Bataille and Foucault

9IAMOrPA*IA /  FILMOGRAPHY 
1976 Une vraie )eune fille 
1979 Tapage nocturne 
1987 36 Fillette
1991 Sale comme un ange
1995 Aux Niçois qui mal y pensent
1996 Partait amour1 
1998 Romance

Σκηνοθεσία / Direction: Catherine Breillat Σενάριο / Screenplay: Catherine Breillat Φωτογραφία / Cine

matography: Pierre Fattori. Μοντάζ / Editing: Annie Charrier Ήχος / Sound: Bernard Mançiere Σκηνικά / 

Sets: Catherine Breillat Ηθοποιοί / Cast: Charlotte Alexandra. Hiram Keller. Rita Meiden. Bruno Balp Πα

ραγωγός / Producer: André Génovès Παραγωγή / Production: CB Films & artedis. c/o Flach Pyramid! 

International. Παγκόσμια Εκμετάλλευση / World Sales: Flach Pyramide International. 5 rue Richepanse 

75008 Paris, France, τηλ. /  tel.: 33 1 4296 0220, fax: 33 1 4020 0551 35mm Εγχρωμο /  Colour 93'

Η ταινία γυρίστηκε το 1976. αλλα προβλήθηκε για πρώτη φορά το 2000 

The film was made in 1976. but was first released in 2000.

ΕΝΑ ΑΛΗΘΙΝΟ ΘΗΛΥΚΟ A REAL YOUNG LADY
Η ιστορία στρέφεται γύρω ano ενα νεαρό κορίτσι, κατα την ταραγμένη δεκαε

τία του 60 Η Αλις μαθήτρια σε οικοτροφείο, ερχεται να περάσει τις καλοκαι

ρινές διακοπές με τους γονείς της στη γαλλική επαρχία Στο πριονιστήριο της 

οικογένειας εργάζεται κι ένας νεαρός, ο Ζιμ Οι δουλείες δεν πάνε και τοσο 

καλά αν κα ι το ζεύγος Μποναρ είναι πολύ υπερήφανο για να το ομολογήσει, 

κοι βέβαια η αδιάφορη στάση του Ζιμ απέναντι στη δουλειά δε βοηθάει Η Αλις 

ελκυεται απο τον Ζιμ αλλα φοβαται να του το δείξει θεωρώντας οτι για κ ε ί

νον είναι σαν να μην υπάρχει Τον περιτριγυρίζει συνεχεία, ωοτοοο η σιωπή 

γινεντοι εμπόδιό μια που οοο περισσότερό τον πλησιάζει τοσο πιο δύσκολο 

της είναι να του μιλήσει

The story centres around a young girl, sometime in the turbulent sixties Alice 

comes home from boarding school to spend her summer holidays with her 

parents in rural France They run a sawmill where they employ a young man 

Jim Business isn t going we9 although Mr and Mrs Bonnard are too proud to 

admit it and Jim s nonchalant attitude when it comes to work doesn t help 

things Alice is attracted to Jim but she s too scared to let rum know bekevmg 

that as tar as he is concerned she doesn t exist She constantly hangs around 

turn but silence becomes a barrier because (he closer she comes the more 

impossible she finds it to speak
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ΓΑΛΛΙΑ /  France 2000

Sarnia

ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ Γαλλικός κινηματογράφος 2000

Φιλίπ Φοκόν
Γεννήθηκε στην πόλη Ούτζντα του Μαρόκου, το 1958. 
Σπούδασε σύγχρονη λογοτεχνία στο Εξ-αν-Προβάνς.
Η ταινία του Σομία συμμετείχε στην επίσημη επιλογή 
του Φεστιβάλ Βενετίας 2000.

Philippe Faucon
He was born in Oujda, Morocco, in 1958. He studied 
contemporary literature at Aix-en-Provence. His film  
Sarnia was part of the official selection 
at the Venice Film Festival, 2000.

<PIAMOrPA<PIA /  FILMOGRAPHY
1989 L’amour 
1992 Sabine
1994 Muriel fait le désespoir de ses parents 
1996 Mes dix-sept ans 

Tout n'est pas en noir...
1999 Les étrangers
2000 Samia

Σκηνοθεσία / Direction: Philippe Faucon. Σενάριο / Screenplay: Philippe Faucon, Soraya Nini. Φωτογρα

φία / Cinematography: Jacques Loiseleux. Μοντάζ / Editing: Philippe Faucon, Sophie Mandonnet, Nacer 
Amri. Ηχος / Sound: Laurent Lafran. Ηθοποιοί / Cast: Lynda Benahouda, Mohamed Chaouch, Kheira 
Oualhaci, Lakhdar Smati, Nadia El Koutei. Παραγωγός / Producer: Humbert Balsan. Παραγωγή / 

Production: Ognon Pictures, 14 rue Montmartre, 75001 Paris, France, τηλ. /  tel.: 33 1 4026 5608, fax: 33 
1 4026 0209. Παγκόσμια Εκμετάλλευση /  World Sales: Flach Pyramide International, 5 rue Richepanse, 
75008 Paris, France, τηλ. /  tel.: 33 1 4296 0220, fax: 33 1 4020 0 5 5 1 .35mm Έγχρωμο /  Colour 75'

IAMIA SAMIA
Η Σομία είναι μια νέα κοπέλα αλγερινης καταγωγής, που ζει στη Μασσαλία με 
την οικογένειά της. Στο σπίτι, η Σαμία και η δύο αδελφές της έχουν έναν τρό
πο ζωής αλγερινό. Μιλούν αραβικά, τρώνε αλγερινά φαγητά, τηρούν τα έθιμα 
της μουσουλμανικής θρησκείας τους και πηγαίνουν σε γόμους που διαρκώς 
τους θυμίζουν την ιστορία των γονιών τους. Όμως, σαν νέες κοπέλες, διχάζο
νται. Παρά τις αντιρρήσεις των γονιών τους, εκείνες θέλουν να προσαρμο
στούν στη χώρα όπου ζουν, και αποζητούν μιαν ανεξαρτησία που οι παραδό
σεις της οικογένειάς τους δεν ευνοούν. Όταν ο πατέρας μπαίνει στο νοσοκο
μείο, η ευθύνη για την τήρηση της τάξης στην οικογένεια περνάει στον μεγά
λο αδελφό. Καθώς η έξυπνη, όμορφη και ισχυρογνώμων Σαμία αρχίζει ν’ 
απλώνει τα φτερά της, θα βρεθεί σε αντιπαράθεση με τη μητέρα και τον αδελ
φό της...

Sarnia is a teenage girl of Algerian descent living in Marseille with her family. At 
home, Samia and her two sisters live in an Algerian culture. They speak the 
language, eat Algerian food, observe the customs of their Muslim religion and 
attend weddings that are constant reminders of their parents' history. But, as 
youngsters, they are torn; despite their parents’ objections, they want to 
assimilate. To be a young girl in this environment is even more difficult, for 
traditions tend to restrain any perceived independence. When the father of the 
household is hospitalised, responsibility for maintaining order shifts to the 
eldest brother. As she begins to spread her wings, the quick-witted, attractive 
and wilful Samia soon finds herself at loggerheads with her mother and 
brother...
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ΓΑΛΛΙΑ /  France 2000

Sous le sable

Φρανοουά Οζον
Γεννήθηκε m o Παρίσι, το 1967. Εκανε μεταπτυχιακές 
σπουδές στον κινηματογράφο, και στη συνέχεια 
παρακολούθησε μαθήματα στη σχολή κινηματογράφου 
Ft ms Οι μικρού μήκους ταινίες του έχουν προβληθεί 
σε πολλά διεθνή φεστιβάλ Το Κύιω από την όρμο 
είναι η τέταρτη μεγάλου μήκους ταινία του.

François Ozon
He was bom In Pans, in 1967 He graduated with a Mester's 
degree m Film, and went on to attend the film school fem is . 
His short films have been screened at many international 
festivals Under the Sand is his fourth fetaure film.

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ /  FIIMOGRAPHY
1994 Action vérité (μικρού μήκους /  short film)
1995 La petite mort (μικρού μήκους /  short film)
1996 Une robe d'été (μικρού μήκους /  short film)
1997 Scènes de lit (μικρού μήκους /  short film)
1997 Regarde la mer (μεσαίου μήκους / mid-length film) 
1991 Sitcom
1991X2000 (μικρού μήκους /  short film)
1999 Les amants criminels
2000 Gouttes d'eau sur pierres brûlantes 

Sous le sable

Σκηνοθεσία / Direction: François Ozon. Σενάριο / Screenplay: François Ozon Φωτογραφία / Cinemato

graphy: Jeanne Lapoirie. Antoine Heberlé. Μοντάζ / Editing: Laurence Bawedin Ηχος / Sound Jean-Luc 

Audy Σκηνικά / Sets: Sandrine Canaux. Μουσική / Music: Philippe Rombi Ηθοποιοί / Cast: C h artone 
Rampling. Alexandra Stewart. Bruno Cremer. Jacques Nolot Παραγωγοί / Producers: Olivier Deibosc 

Marc Missioner Παραγωγή / Production: Fidélité Productions, 13 rue Etienne Marcel 75001 Par -, 

France, τηλ. / tel.: 33 1 5534 9808, fax: 33 1 5534 9810, e-mail fidelite@magic fr Διανομή γιο την Ελλο- 

δα / Distribution tor Greece: Rosebud, Ακαδημίας 96-98 / 96-98 Akadimias Street, Αθήνα Athene 106 77 

ιηλ. / tel : 30 1 3823 802, fax: 30 1 3839 208. 35mm Εγχρωμο / Colour 90'

KATQ ΑΠΟ ΤΗΝ AM M O UNDER THE SAND
Η Μαρι και ο Ζαν είναι ένα ήσυχο ζευγάρι εξηντάρηδων, που ζουν ικανοποιη

μένοι απο την καθημερινή ρουτίνα και τις προσωπικές αδυναμίες που συνθέ

τουν τον πυρήνα της κοινής του ζωής Οπως κάθε χρόνο, πηγαίνουν στο εξο

χικό τους, κι όταν φτάνουν, ο Ζαν πάει για μια βουτιά στη θαλασοα Μερικες 

ώρες αργότερα, η Μαρι ξυπνάει και βλεπει οττ δεν έχει γυρίσει Η Μαρι ειδο

ποιέ« τους ναυαγοσωστες. όμως ο Ζαν είναι αφαντος Μήνες αργότερα, έχο- 

ντος επιστρέφει στο Παρίσι, η Μαρι συνεχίζει να ζει απομονωμένη Οι φίλοι 

της προσπαθούν να την πεισουν ν αρχίσει πάλι να βγαίνει, εκείνη όμως, επι

μένει οττ ο Ζαν δεν είναι νεκρός, άτι έχει τους λογους του που εξαφανίστηκε 

κι οπ θα ξαναγυριοει Ακόμα κι όταν βρίσκεται ένας νεκρός που ταιριάζει με 

την περιγραφή του η Μαρι δεν το δεχεται

Mane and Jean are a comfortable, middle-aged couple satisfied with the daily 

rhythms and personal weaknesses that form the core of their We together They 

are on the way to their summer-house, a tradition that stretches back many 

years Jean goes tor a swim m the sea Some hours later Mane wakes from a 

nap to find he has not returned She calls the local lifeguards to try to locale 

fern There is no sign Months later Mane has returned to Pans and although 

she puts on a brave face she remains a recluse Her friends try to get her to 

start dating agaei but she nsrsts Jean a  not dead that he has hs reasons for 

staying away that he w i return Even when a body is found that matches les 

description she denies its authenticity
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ΓΑΛΛΙΑ /  France 1999-2000

Presque rien

Σψπαστιέν Λιφοίτς
Γεννήθηκε στο Νεϊγι σιρ Σεν, το 1968. Σπούδασε ιστορία 
της τέχνης στην Ecole du Louvre, ενώ παράλληλα 
συμμετείχε στη διοργάνωση εκθέσεων τέχνης.
Το 1993-94 γύρισε την ταινία Διαθέσιμα κορμιά, 
nou προβλήθηκε σε πολλά φεστιβάλ σ' όλο τον κόσμο 
και κέρδισε, μεταξύ άλλων, το βραβείο Jean Vigo Μικρού 
Μήκους 1998.

Sébastien Lifshitz
He was bom in Neuilly sur Seine, in 1968. He studied art 
history at the Ecole du Louvre, while he also worked in the 
organising of art exhibitions. In 1993-94, he made the film  
Open Bodies, which was screened at numerous festivals all 
over the world, and won, among others, the Jean Vigo short 
film award for 1998.

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ /  FILMOGRAPHY
1993-94 II faut que je l'aime (μικρού μήκους /  short film )
1995- 96 Claire Denis, la vagabonde

(ντοκιμαντέρ /  documentary)
1996- 97 Les corps ouverts (μεσαίου μήκου ς/

mid-length film)
1998-99 Les terres froides (τηλεταινία /  TV film) 

1999-2000 Presque rien

Σκηνοθεσία / Direction: Sébastien Lifshitz. Σενάριο / Screenplay: Sébastien Lifshitz, Stéphane Bouquet. 
Φωτογραφία / Cinematography: Pascal Poucet. Μοντάζ / Editing: Yann Dedet. Ήχος / Sound: Quentin 
Jacques, Cyril Holtz. Σκηνικά / Sets: Roseanna Sacco. Ηθοποιοί / Cast: Jérémie Elkaïm, Stéphane Rideau, 
Marie Matheron, Dominique Reymond, Laetitia Legrix, Nils Ôhlund. Παραγωγή / Production: Lancelot 
Films; Man’s Films; Arte France Cinema; RTBF. Παγκόσμια Εκμετάλλευση / World Sales: Films 
Distribution, 6 rue de l'Ecole de Médecine, 75006 Paris, France, τηλ. /  tel.: 33 1 5310 3399, fax: 33 1 
5310 3398, e-mail: info@filmdistribution.com 35mm Έγχρωμο / Colour 98'

ΣΧΕΔΟΝ ΤΙΠΟΤΑ ALMOST NOTHING
Δύο έφηβοι, ο Ματιε κι ο Σεντρίκ, γνωρίζονται ένα καλοκαίρι, νιώθουν να ελ- 
κύονται και αφήνουν αχαλίνωτες τις ερωτικές τους επιθυμίες. Η σχέση τους 
θα μπορούσε να είναι απλώς ένας έρωτας του καλοκαιριού, όμως αυτό που 
αισθάνονται, είναι βαθύτερο. 0 Ματιέ αποφασίζει να φύγει από το σπίτι των 
γονιών του και να ζήσει με τον Σεντρίκ. Τον επόμενο χειμώνα, τίποτα δεν θα 
έχει μείνει πια από τον έρωτά τους. Ο Σεντρίκ πρέπει να μάθει να ζει με τη 
μοναξιά και την απώλεια.

Two teenage boys, Mathieu and Cedric, meet In summertime, feel attracted and 
unleash their sexual desires. It could have been a mere holiday affair, but their 
relationship deepens and, as time goes by, transforms Into sheer love. Mathieu 
decides to leave his parents and move In with Cedric. The following winter, 
nothing is left from their love. Cedric has to learn to live with loneliness and 
loss.
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ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ Σκιές ατη νύχτα /  NEW HORIZONS Night Times

ΓΕΡΜΑΝΙΑ /Germany 1999

Skinflick

Μηρούς ΛαΜπρους
Σιναριογρόφος, σκηνοθέτης, παραγωγός, ηθοποιός 
κοι συγγραφέας, γεννήθηκε σε μια φόρμα στον Καναδα. 
το 1965 Δούλεψε εκιενω ς με πειραματικές ταινίες Super 8 
Κέρδισε τη διεθνή αναγνώριση με την πρώτη του ταινία 
N o  S km  O lt  M y  A s s , η οποία είναι πια cult.

Bruce LaBruce
A screenwriter, director, producer, actor and author, he was 
bom in a farm in Canada, in 1965. He worked extensively 
with experimental Super 8 films, before making his first 
feature. N o  S kin  O n M y A s s ,  which soon attained cult status.

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ /  FILMOGRAPHY 
1990 No Skin Off My Ass 
1994 Super 8 1/2 
1990 Hustler White 
1999 Skinflick

Σκηνοθεσία / Direction: Bruce LaBruce Σενάριο / Screenplay: Bruce LaBruce Φωτογραφία / Cinema

tography: James Carman Μοντάζ / Editing: Manfred Mancini, Jorg Andreas Ηχος / Sound: Soren Saizer 

Σκηνικά / Sets: Peter Armstrong Κοστούμια / Costumes: Edgar Langer Μουσική / Music: Gavin Brown Ηθο

ποιοί / Cast: Steve Miller, Eden Miller, Tom International, Ralph Steel. Tim Vincent Παραγωγή / Production 

Cazzo Film. Παγκόσμια Εκμετάλλευση / World Sales: Cazzo Film. Gneisenau Strasse 94 10961 Berlin 

Germany, τηλ. / tel: 49 30 6950 5245, fax: 49 30 6950 5246 Beta SP Έγχρωμο / Colour 70'

SKINFLICK SKINFLICK
0 Ραινχολτ μέλος μια συμμορίας σκινχεντ στο Λονδίνο, κάνει μανιασμένο σεξ 

με τη φίλη ίου Καμελτοου. στην κουζίνα τους Στο μεταξύ, η υπόλοιπη συμμο

ρία σπερνει τον τρομο κλέβοντας δέρνοντας και κάνοντας σεξ. καθώς κα· 

τευθυνοντοι προς το σπίτι του Ραινχολτ Η Καμελτοου δεν ενθουσιάζεται με 

την Οφιξη της παρέας Χωρίς να διστάσουν εκείνοι αρπάζουν ο τι μπορούν α

πό την κουζίνα και ο Ραινχολτ και η Καμελτοου αρχίζουν να καβγαδίζουν Στο 

τέλος ο Ραινχολτ τη διώχνει απο το σπίτι, προς μεγάλη τέρψη των «κολλη- 

των» του

Reinhold a member of a skinhead gang m London has wild sex with his 

girttnend Cameltoe in the kitchen Meanwhile his gangmates steal bash and 

screw throughout the city on their way to Remhotd s house Cameltoe isn't 

thrilled when the guys arrive Without hesitation they grab what they c*i m the 

kitchen, and Remhotd and Cameltoe start having a tug fight Finally Remhotd 

lucks her out of the house to the amusement of his males
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ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ Σκιές στη νύχτα

ΗΠΑ /  USA 1999

Φρανκ Νόβακ
Γεννημένος στη Νεμπράσκα, ίδρυσε την εταιρεία παραγωγής 
Modernica ως μέρος της ομώνυμης εταιρείας του 
κατασκευής επίπλων, μαζί με τον αδελφό του, Τζέι, 
το 1998. Έχει σκηνοθετήσει μεγάλο αριθμό μικρού μήκους 
ταινιών. Το Νοικοκυριό άνω-κάτϋΐ είναι η πρώτη του μεγάλου 
μήκους ταινία και κέρδισε το βραβείο της κριτικής επιτροπής 
στο Φεστιβάλ του Σλάμντανς. Όταν δεν σκηνοθετεί, 
ο Νόβακ φτιάχνει έπιπλα...

Frank Novak
Born in Nebraska, he established the production company 
Modernica, part of his furniture-making company of the same 
name, with his brother Jay, in 1998. He has directed a large 
number of shorts. Good Housekeeping is his feature debut 
and received the Grand Jury Prize at Slamdance. When he's 
not directing, Frank Novak makes furniture...

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ /  FILMOGRAPHY
1999 Good Housekeeping

Good Housekeeping

Σκηνοθεσία / Direction: Frank Novak. Σενάριο / Screenplay: Frank Novak. Φωτογραφία / Cinemato

graphy: Alex Vendler. Μοντάζ / Editing: Fritz Feick. Ηχος / Sound: Steve Weiss. Σκηνικό / Sets: Elizabeth 
Burhop. Κοστούμια / Costumes: Katie Meehan. Μουσική / Music: Edward Elgar, Lynyrd Skynyrd. Ηθοποι

οί / Cast: Bob Mills, Petra Westen, Tacey Adams. Παραγωγός / Producer: Mark Mathis. Παραγωγή / 

Production: Modernica Pictures, 2118 E. 7th Place, Los Angeles CA 90021, USA, τηλ. /  tel.: 1 213 683 
1963, fax: 1 213 683 1312, e-mal: ModemicaLA@earthlink.net Παγκόσμια Εκμετάλλευση / World Sales: 

Menemsha Entertainment, τηλ. /tel.: 1 310 712 3720, fax: 1 310 277 6602. 35mm Έγχρωμο/Colour 90'

ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ ANQ-KATO GOOD HOUSEKEEPING
Ο Ντον και η Ντονατέλα χωρίζουν, μένουν όμως στο ίδιο σπίτι. 0 Ντον είναι ά
νεργος, κι όλη μέρα γλεντοκοπάει και ανταλλάσσει παιχνίδια με τους φίλους 
του. Η Ντονατέλα εργάζεται σ’ ένα εργοστάσιο κι έχει δεσμό με τη λεσβία υ
πάλληλο, Μάριον. Ύστερα από έναν καβγά με την Ντονατέλα, ο Ντον χτίζει έ 
ναν τοίχο μέαα στο σπίτι που το χωρίζει στα δύο. Και, σαν να μην έφτανε αυ
τό, προσκαλεί όποιον ξέρει και δεν ξέρει να ’ρθει να περάσει από το σπίτι για 
μια μπίρα. Οι αλληλοκατηγορίες και οι προσβολές συνεχίζονται, και ο Ντον και 
οι φίλοι τρακάρουν το αυτοκίνητο της Ντονατέλα. Μπροστά στην απάθεια της 
αστυνομίας, η Ντονατέλα παίρνει την κατάσταση στα χέρια της και τρακάρει 
το αυτοκίνητο του Ντον. Τότε ο Ντον παίρνει ένα ολμοβόλο...

Don and Donatella are getting a divorce but still live together. Don is 
unemployed, parties every day, and trades toy action figures with his friends. 
Donatella works in a factory and is having an affair with the lesbian clerk 
Marion. After an argument with Donatella, Don builds a wall down the middle of 
the house, to divide his world from hers. To make matters worse, he invites 
everybody he knows over for a beer. Accusations and insults continue, and Don 
and his buddies crash Conatella’s car. With no real support from the police, 
Donatella takes matters into her own hands and crashes Don’s car. Then Don 
gets a rocket launcher...
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ΙΤΑΛΙΑ /  Holy 2000

NEW HORIZONS Night Times

Scarlet Diva

Αζια Α ρτζίντο
Γεννήθηκε στη Ρώμη, το 1975. Η καριέρα της ως ηθοποιού 
ξεκίνησε όταν ήταν εννέα χρόνων Εκτοτε, έχει παίξει 
σε πόνω από 20 ταινίες στα ιταλικά, στα γαλλικά 
και στα αγγλικά Η Ροζ Ντίβα είναι η πρώτη της 
μεγάλου μήκους ταινία

Asia Argento
She was bom in Rome, in 1975 Her acting career began 
when she was nine years old and since then 
she has been in over 20 films in Italian. French and English 
Scarlet Diva is her feature debut

•ΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ /  FILMOGRAPHY
2000 Scarlet Diva

Σκηνοθεσία / Direction: Asia Argento. Σενάριο / Screenplay: Asia Argento Φωτογραφία / Cinemato

graphy: Frederic Fasano. Μοντάζ / Editing: Anna Napoli Ηχος / Sound: Mirko Ferrera Σκηνικό Sets 

Alessandro Rosa. Μουσική / Music: John Hughes Ηθοποιοί / Cast: Asia Argento. Jean Shepard. Vera 

Gemma, Fabio Camilli. Παραγωγός / Producer: Claudio Argento, Dario Argento Παραγωγή / Production 

Opera Film, c/o Adriana Chiesa Enterprises Παγκόσμια Εκμετάλλευση / World Sales: Adriana Chieoa 

Enterprises, Via Bamaba Oriani 24/A, 00197 Rome, Italy, τηλ. / tel.: 39 6 807 0400. fax 39 6 8068 7855 

35mm Έγχρωμο / Colour 91'

ΡΟΖ ΝΤΙΒΑ SCARLET DIVA
Η Αννα Μπατίστα, νεαρή ηθοποιός και ίνδαλμα των φανατικών της θαυμα

στών ζει για τις απαιτηοεις της καριερας της Το πρόγραμμα της. γεμάτο δη

μοσίες εμφανίσεις, τελείες βράβευσης και δοκιμαστικά, την παρασύρει σε μια 

ατέλειωτη δίνη αφιλοξενών πόλεων και εφήμερων σχεσεων Ομως η Αννα α- 

ποζητα κάτι αγνό και αθώο Η επιθυμία της γίνεται αναπαντεχα πραγματικότη

τα. όταν συναντα στο Παρίσι τον Κερκ. εναν αυοτραλο τραγουδιστή Βαθια ε

ρωτευμένη. η Αννα βιωνει κάτι πρωτόγνωρο, ενα συναίσθημα τρυφερότητας 

και συμπάθειας, εκεί οπού πριν υπήρχε μύνο βια και ψυχρότητα

Anna Battista, a young actress idolised by her adonng tans as their Scarlet Diva 

lives tor the demands of her career Her agenda of pubhc appearances, awards 

ceremonies and screen tests sweep her on an endless circle of inhospitable 

cities and loveless adventures Yet Anna longs for innocence and purity Her 

desire is unexpectedly fulMed in Pans when she meets Kirk, an Australian rock 

singer on tour Hopelessly m love Anna ducovers the stirrings of a strange new 

teelmg a sensation of loving tenderness and sharing where once she had 

known only violence and indifference
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ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ /  South Korea 2000

ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ Σκιές οτη νύχτα

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Seom

Κιμ Κιντούκ
Γεννήθηκε στη Βόρεια Επαρχία Κιόνγκσάνγκ πις Νότιας 
Κορέας. Αρχικά σπούδασε ζωγραφική στη Γαλλία.
Το 1996, έκανε πιν πρώτη του μεγάλου μήκους ταινία, 
Crocodile, θεωρείται ένας από τους κορυφαίους σκηνοθέτες 
του κορεατικού κινηματογράφου.

Kim Kiduk
He was born in the Northern Kyongsang province of South 
Korea. He studied painting in Paris before making his 
directorial debut, Crocodile, in 1996. He is considered 
one of the leading filmmakers in Korean cinema today.

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ /  FILMOGRAPHY
(Τίτλοι στα αγγλικά /  English Titles)
1996 Crocodile
1997 Wild Animals
1998 Birdcage Inn 
2000 The Isle

Σκηνοθεσία / Direction: Kim Kiduk. Σενάριο / Screenplay: Ki Dukkim. Φωτογραφία / Cinematography:

Suh Shikwhang. Μοντάζ / Editing: Min Hokyung. Ήχος / Sound: Seung Chullee. Σκηνικά / Sets: Ki 
Dukkim. Μουσική / Music: Sang Yoonjeon. Ηθοποιοί / Cast: Jung Suh, Yoo Sukkim, Sung Heepark, Jae 
Hyungcho, Hang Sunjang. Παραγωγός / Producer: Eun Lee. Παραγωγή / Production: Myung Film, 36-5 
Myungryun-dong 1-ga, Chong-ku 110-521, Seoul, South Korea, τηλ. /  tel.: 82 2 766 7406, fax: 82 2 3673 
3286. Παγκάσμια Εκμετάλλευση /  World Sales: CJ Entertainment, 12F Cheiljedang Building, 500 
Namdaemun-no, Chung-ku 100-095, Seoul, South Korea, τηλ. /  tel.: 82 2 726 8564, fax: 82 2 726 8291. 
35mm Έγχρωμο / Colour 89'

TO ΝΗΣΙ THE ISLE
Η δράση εκτυλίσσεται σε μια απομονωμένη λίμνη, σπαρμένη με μικρά πλωτά 
καλυβάκια για εκδρομείς ψαράδες. Η Χιτζίν είναι η μουγκή επιστάτις, η οποία 
ζει πουλώντας το κορμί της στους τουρίστες που επισκέπτονται π) λίμνη. Μια 
μέρα, καταφθάνει ένας πρώην αστυνομικός, ο Χιουνσίκ, που κρύβει ένα φοβε
ρό μυστικό από το παρελθόν του. Η Χιτζίν τον παρακολουθεί με εμμονή, νιώ
θοντας ότι είναι κι αυτός μια χαμένη ψυχή, όπως και η ίδια. Οταν ο Χιουνσίκ 
θα αποπειραθεί να αυτοκτονήσει, η Χιτζίν θα βουτήξει κάτω απ’ την καλύβα 
του και θα τον μαχαιρώσει στο πόδι, κάνοντάς τον να βγάλει το περίστροφο 
απ’ το στόμα. Κι έτσι θα ξεκινήσει μια παράξενη ιστορία αγάπης...

The action all takes place on an isolated lake, dotted with tiny floating huts for 
fishing weekend vacationers. Heejin is the mute groundskeeper, a woman who 
stays alive by selling her body to the male tourists on the lake. One day, an ex
policeman, Hyunskik, arrives on the island, harbouring a terrible secret from his 
past. Heejin obsessively monitors him, intigued to have discovered another lost 
soul. When he finally tries to kill himself, Heejin swims under Hyunshik s hut 
and stabs him in the leg, dislodging the gun from his mouth. The incident marks 
the beginning of their strange love affair...
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ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ /  Portugal 2000

NEW HORIZONS Night Times

0 Fantasma

Ζοόου Π ίντρου Ροντρίγκες
ΓίννΟθηκε στη Λισαβόνα, το 1966 Σπούδασε βιολογία, 
αλλά η συχνή παρουσία του στην Ταινιοθήκη της 
Πορτογαλίας δεν τον βοήθησε να πάρει το πτυχίο του.
Το 1985, άρχισε να φοιτά στην Ανώτερη Σχολή 
Κινηματογράφου της Λισαβόνας, απ' όπου αποφοίτησε 
το 1989 Η μικρού μήκους ταινία του ParaM ns1 έλαβε 
την εύφημο μνεία της Κριτικής Επιτροπής στο Φεστιβάλ 
Βενετίας

Joao Pedro Rodrigues
He was bom in Lisbon, in 1966 He began studying biology, 
but his frequent attendance at the Portuguese Cinematheque 
proved mcompabble with a degree in science. In 1985, he 
enrolled at Lisbon's Scuola Superior de Cinema, from where 
he graduated in 1989 His short film, Parabens'. received an 
honorary mention from the Jury at the Venice Film Festival

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ /  FILMOGRAPHY
1997 Parabens (μικρού μήκους / short film)
1998 Esta e a minha casa (ντοκιμαντέρ / documentary)
1999 Viagem a Expo (ντοκιμαντέρ /  documentary)
2000 0  Fantasma

Σκηνοθεσία / Direction: Joào Pedro Rodrigues. Σενάριο / Screenplay: Joao Pedro Rodrigues José 

Neves, Paulo Rebelo, Alexandre Melo. Φωτογραφία / Cinematography: Rui Poças Μοντάζ / Editing: 

Paulo Rebelo. Joâo Pedro Rodrigues Ηχος / Sound: Mafalda Roma Σκηνικο-Κοστουμιο / Sets- 

Costumes: Joao Rui Guerra da Mara Ηθοποιοί / Cast: Ricardo Meneses. Beatnz Torcato. Andre Barbosa 

Eurico Vieira Παρογωγος / Producer: Amàndio Coroado Παραγωγή / Production: Rosa Filmes Παγκό

σμια Εκμετάλλευση / World Sales: Rosa Filmes. Largo Maria Isabel Apoim Inglès 2B 1400-244 Lisbon 

Portugal, τηλ. / tel.: 351 21 303 1810, fax: 351 21 303 1819, e-mail rosafilmes@e$otenca pt 35mm 

Εγχρωμο/Colour 90'

TO ΦΑΝΤΑΣΜΑ
Βασανιζόμενος ano μια άσβεστη επιθυμία, ο Σερζιο ζει σ' εναν κοομο στα μέ

τρα ίου Πέρνα τις μερες του αναμεσα στο φτηνό ενοικιαζόμενο δωμάτιο του. 

σε ερωτικές συναντήσεις με άγνωστους και τη δουλειά του είναι σκουπιδιά

ρης στα βόρεια της Λισαβόνας Ο Σερζιο βρίσκεται εγκλωβισμένος σε μια κα

τάσταση παιδική που τη μοιράζεται μονο ο Λορντε. ο σκύλος που φυλάει τη 

μαντρα των απορριμματοφόρων και δεν φαίνεται να συνειδητοποιεί τις σκιές 

που τον περικυκλωνουν ο έρωτας της Φατιμα μιας συνάδελφου του η π apo

te νη εγρήγορσή ενός αστυνομικού η διφορούμενη επιθυμία του εργοδηγού 

Ομως μια νύχτα ο Σερζι βλεπει το φανιασμα των ονείρων του και ξυπνά με 

την έμμονη ίου έρωτα Σαν υπνωτισμένος παρακολουθεί τον αντρα ψαχου

λεύει τα σκουπίδια του εισβάλλει στο σπίτι του Η απόρριψη τον κάνει ν ανα

ζητήσει καταψυγιο στο χάος, στου κοομου τα οζητηια Είναι μονος Δεν είναι 

π» τουτου του κοομου

THE GHOST
Consumed by an insatiable desire Sergio lives in a world that suits him to 

perfection He spends his days between a rented room m a cheap bed-and- 

breakfast anonymous sex with men and his fob as a rubbish collector m the 

north ot Lisbon He has long been trapped inside a chddhood state shared only 

with Lorde the rubbish depot guard dog and he is unaware ot the shadows 

trying to encircle him the love of Fatima a workmate the strange vigriance of a 

policeman the foreman s ambiguous desire But one night he secs the phantom 

ot his dreams and he awakens m the obsession of love Entranced he spies 

the man rummages through his rubbish breaks into his house Refected he 

seeks refuge m chaos m the world s unwanted scraps He is alone He no 

longer belongs to this world
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Paulo Branco

Π ΑΡ ΑΓΩ ΓΗ : Π ΑΟ ΥΛΟ  Μ ΠΡΑΝΚΟ

Πάουλο Μπράνκο
Γεννήθηκε στη Λισαβόνα, το 1950, και 
σπούδασε χημικός μηχανικός. Το 1971 
έφυγε για το Λονδίνο, και το 1973 για το 
Παρίσι. Στο χώρο του κινηματογράφου 
ειοήλθε το 1974, όταν έγινε υπεύθυνος 
προγράμματος του Κινηματογράφου 
Olympic, μαζί με τον Frédéric Mitterand. 
Αργότερα, ως διανομέας για λογαριασμό 
της Action-République, συνέτεινε 
στη γνωριμία του κοινού με κάποιους 
σκηνοθέτες που έμελλε να 
καθιερωθούν ως μείζονα ονόματα 
στον ευρωπαϊκό κινηματογράφο.
Το 1979, άρχισε την καριέρα του ως 
παραγωγός· ανάμεσα στους σκηνοθέτες 
των οποίων έχει παραγάγει ταινίες, 

συγκαταλέγονται και οι: Μανοέλ ντε Ολιβέιρα (14 ταινίες), Βιμ Βέντερς, Ραούλ Ρουίζ,
Αλέν Τανέρ, Βέρνερ Σρέτερ, Ζοάου Σέζαρ Μοντέιρου, Ζοάου Μποτέλιου, Κριστίν Λοράν, 
Πέντρου Κόουστα, Σαρούνας Μπάρτας κ. ά.

1980 Oxalà (Antonio Pedro de Vasconcelos)
1986 Le roi des roses (Werner Schroeter)
1988 Edén Miseria (Christine Laurent)
1989 L'enfant d'h iver (Olivier Assayas)
1992 L'absence (Peter Handke)
1994 Casa de Lava (Pedro Costa)
1995 Lisbon Story (Wim Wenders)
1996 Party (Manoel de Oliveira)

Le coeur fantôme (Philippe Garrel)
1997 Viagem ao Principio do Mundo (Manoel de Oliveira)

Ossos (Pedro Costa)
Requiem (Alain Tanner)
Transatlantique (Christine Laurent)
The House (Sharunas Barias)

Der Rosenkôning
Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΩΝ ΡΟΔΩΝ
H ιστορία ενός ερωτικού τριγώνου μεταξύ μιας μάνας, του γιου της 
και του εραστή του, που θυσιάζεται στο γιο, σαν να μην είχε δική του 
βούληση. Το επικίνδυνο, πλάνο πάθος του ρόδου, του συμβόλου 
του έρωτα, την (καλλιτεχνική) καλλιέργεια του οποίου ο γιος εγκαταλείπει 
για χάρη του τυφλού πάθους του για το κορμί του αγαπημένου του.
Η μητέρα, μια απεριόριστα τρυφερή και πανέμορφη Μαγκνταλένα 
Μοντεζούμα, φυλάει το γιο της, αλλά δεν μπορεί πια να επικοινωνήσει 
μαζί του. Όλο και πιο απελπισμένα, ο γιος δίνεται στον τρελό έρωτά του. 
Μεταμορφώνει τον αγαπημένο του σ' ένα είδωλο, το οποίο, στο τέλος, 
κατακτά ολοαχερώς, μέσα από μια τελετουργική δολοφονία, 
φυτεύοντας τριαντάφυλλα στις πληγές που του έχει κάνει.

THE KING OF ROSES
The story of a love triangle between a mother, her son and his lover, 
who sacrifices himself to the son, as if he had no will of his own.
The precarious, illusionary pathos of the rose, the symbol of love, 
the (artistic) cultivation of which the son abandons in favour 
of his obsessive passion for the body of his beloved. The mother, 
an infinitely tender, lovely Magdalena Montezuma, guards over her son, 
but is unable to communicate with him any longer. More and more 
fanatically, the son transports himself into his amour lou. He transforms 
his beloved into an idol, of whom, in the end, he takes complete possession 
in a ritual murder, planting roses in the wounds he has inflicted on him.

He was born in Lisbon, in 1950, and studied chemical engineering. In 1971 he left 
for London, and in 1973 he went to Paris. He entered the field of film  in 1974, when he was 
made in charge of programming at the Olympic Cinema, together with Frédéric Mitterand. 
Later on, as a distributor for Action République, he acquainted audiences with filmmakers 
that were destined to become important names In European cinema. In 1979, he began 
his career as a producer; the directors whose film s he has produced, include:
Manoel de Oliveira (14 film s), W im Wenders, Raoul Ruiz, Alain Tanner, Werner Schroeter, 
Joào César Monteiro, Joào Botelho, Christine Laurent, Pedro Costa, Sharunas Barias, 
and others.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ /  Germany 1986

Σκηνοθεσία / Direction: Werner Schroeter. Σενάριο / Screenplay: Werner Schroeter, 
Magdalena Montezuma. Φωτογραφία / Cinematography: Elfie Mikesch. Μοντάζ / Editing:

Juliane Lorenz. Ηχος / Sound: Joaquim Pinto. Μουσική / Music: Puccini, Toscanini, Verdi, 
Haydn, Mozart κ.ά. / et al. Καλλιτεχνική Διεύθυνση / Art Direction: Caritas de Witt. Ηθοποιοί / 

Cast: Magdalena Montezuma, Mostefa Djadjam, Antonio Orlando. Παραγωγός / Producer: 

Paulo Branco. Παραγωγή /  Production: Werner Schroeter Filmproduktion; Juliane Lorenz 
Produktion; Futura Film. 35mm Εγχρωμο / Colour 100'

Alors voilà! (Michel Piccoli)
1998 Inquiétude (Manoel de Oliveira)

L'ennui (Cedric Khan)
Tráfico (Joào Botelho)
Longe da Vista (Joào Mario Grilo)

1999 A Caria (Manoel de Oliveira)
Le temps retrouvé (Raoul Ruiz)
La fidélité (Andrzej Zulawski )
La captive (Chantal Ackerman)
Jonas et Lila, à demain (Alain Tanner)

2000  Parole et Utopie (Manoel de Oliveira) 
Combat d ’amour en songe (Raoul Ruiz) 
Freedom (Sharunas Barias)
Trop tard (José Nascimiento)
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PRODUCED B Y: P AU LO  BRANCO

Longe da Vista ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ /  Portugal 1998

ΤΟ ΧΑΜ ΕΝΟ ΒίϊΜΜ Α
0  Εουχένιο είναι ένας κατάδικος 64 ετών, και ο Ντανιέλ. 
ένας φορτηγατζής από τη Μασαχουσέτη Διαφορετικές μοίρες 
και ιστορίες, που θα συνδεθουν χάρη σε μια αγγελία συνοικεσίου 
Μέσα από τη ροζ φυλακή του. ο Εουχένιο ανοίγει την καρδιά του 
με τη μορφή μιας νεαρής Πορτογαλέζας που ψάχνει για σύζυγο 
Τη βαφτίζει Μαρία ντα Λους. και ξεκινάει μια αλληλογραφία 
όπου κάθε τρυφερός λόγος πληρώνεται με δολάρια

FAR FROM ONE'S EYES
Eugenio is a 64- year-old convict, and Daniel a 40-year-old truck-driver 
from Massachussetts Different stories and destnies. brought together 
through a Personals ad From within his pink pnson, Eugenio gives 
ot himselt in the form ot a young Portuguese maiden in search 
ot a husband Me baptises her Maria da Luz. and embarks 
on a correspondence in which every loving word is paid for with dollars.

Σκηνοθεσία / Direction: Joao Mario Grilo Σενάριο / Screenplay: Joao Mario Grilo, Paulo 

Filipe Φωτογραφία / Cinematography: Laurent Machuel. Μοντάζ / Editing: Jean Dubreuil 

Ηχος / Sound: Francisco Veloso Σκηνικο-Κοστουμια / Sets-Costumes: Isabel Favila Μου

σική / Music: Ricardo del Fra Ηθοποιοί / Cast: Canto e Castro. Francisco Nascimiento 

Hennque Viana. Zita Duarte, Rita Blanco Παραγωγός / Producer: Paulo Branco Παραγωγή / 

Production: Madragoa Filmes: Gemini Films. Παγκόσμιό Εκμετάλλευση / World Sales: 

Gemini Films, 34 bd Sébastopol, 75004 Paris, France, τηλ. / tel 33 1 4454 1717, fax 33 1 

4454 9666, e-mail: gemini@easynet.fr. 35mm Εγχρωμο / Colour 87'

A Carta
ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ
Η δεσποινίς ντε Σαρτρ εχει ήδη ζήσει την πρώτη της ερωτική 
απογοήτευση την εγκατελειψε ένας νεαρός που ήθελε να έχει 
μ η  πιο ελεύθερη σχέση μαζί της Ενα βράδυ, μια φίλη της μητέρας της. 
η κυρία Σιλβα. τη συστήνει σ' έναν φημισμένο γιατρό, τον Ζακ ντε Κλεβ 
0  γιατρός ερωτεύτηκε την κοπέλα Οταν την είδε μαζί με τη μητέρα της 
να διαλέγει ένα κολιέ σ' ένα γνωστό κοσμηματοπωλείο στην Πλας Βαντόμ 
Η κοπέλα δέχεται να τον παντρευτεί, μ1 όλο που δε νιώθει γι' αυτόν 
κανένα πάθος Το πάθος της θα έχει ως αντικείμενο έναν νεαρό 
και δημοφιλή τραγουδιστή, τον Πεδρο Αμπρουνιοσα Βλέποντας τον έρωτα 
αυτόν να γεννιέται, η κυρία ντε Σαρτρ. λίγο πριν πεθάνει. θα συμβουλέψει 
την κόρη της να είναι συνετή

THE LETTER
M adtm ors··· de Chartres has already had her first heart-breaking 
tipanence she has been abandoned by a youth who wanted to have a 
som eeM open relationship wdh her One mght. a tnend o l her m other s. 
Mrs Sdva introduces her to a w idely-reputed doctor. Jacques de Cfeves 
He M  n  kwe with the young g it when he saw her choosing a necklace 
•  to · company of her mother. * i a fam ous feweOery store m the Place 
Vendbme The young gel agrees to m arry fern «houg h she feels 
no passion This passion w d be aimed at a young and fashionable singer 
Pedro Abmnhosa R eaping that this love is em ergeig Mme Chartres 
shorn» before she ikes w arm  her daughter to be prudent

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ -  ΓΑΛΛΙΑ /  Portugal -  France 1998

Σκηνοθεσία / Direction: Manoel de Oliveira Σενάριο / Screenplay: Manoef de Ohveira Φω- 

τογροψιο /  Cinematography: Emmanuel Machuel Μοντάζ /  Editing: Valerie Loiseleux 
Ηχος / Sound: Jean Paul Mugel Σκηνικό / Sets: Ana Vaz da Sdva Κοστούμια / Costumes
Judy Shrewsbury Ηθοποιοί /  Cast: Chiara Mastrounrv Pedro Abrunhosa, Antoine Chappey 

Leonor Silveira. Frangoise Fabian Παραγωγός / Producer Pauto Branco Παραγωγή t 

Production: Madragoa Filmes Gemini Films Παγκόσμια Εκμετάλλευση World Salts  
Gemrm Films, 34 bd Sebastopol. 75004 Pans Frwrce τηλ / tel 33 1 4454 1717,1» 33 1 

4454 9666. e-mail gemmK§>easynet fr 35mm Εγχρωμο Colour 107'
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ΠΑΡΑΓΩΓΗ:  Π Α Ο Υ Λ Ο  Μ Π Ρ Α Ν Κ Ο  /  PRODUCED BY: PAULO BRANCO

La fidélité ΓΑΛΛΙΑ /  France 1999

Η ΠΙΣΤΗ
Η Κλέλια. νέα και ταλαντούχος φωτογράφος, προσλαμβάνεται από έναν 
μεγαλοεκδοτη σκανδαλοθηριών εντύπων, τον Λιοιέν Μακρουά, 
για να βελτιωοει την εικόνα της εταιρείας του. Ο πανίσχυρος Μακρουά 
περιστοιχίζεται από μια αληθινή αυλή, της οποίας ηγείται η ερωμένη του, 
Νταίάν, και η οποία αποτελείται από διάφορους τυπους υπόπτων 
προθέσεων. Σε αντίθεση με το περιβάλλον αυτό, ο Κλεβ, ένας 35χρονος 
συντάκτης, έντιμος και ευαίσθητος σε μια κάποια λογοτεχνική ποιότητα, 
ερωτεύεται αμέσως την Κλέλια. Γοητευμένη από τη χαριτωμένη αμηχανία 
του Κλεβ, η Κλέλια δέχεται να τον παντρευτεί. Ωστόσο, μέσα 
απο τη δουλειά της. γνωρίζει τον Νέμο. περιθωριακό τύπο που ειδικεύεται 
στα συγκλονιστικά ρεπορτάζ...

FIDELITY
Clelia. a young and talented photographer, is hired by a Canadian scandal- 
sheet press baron, Lucien Macroi, with a view to gilding his group image.
A man of power, he is surrounded by a veritable court, ruled over 
by his mistress. Diana, and made up of people of dubious intention.
In contrast to this milieu, Cleve, a 35-year-old editor, honest and concerned 
for a certain literary quality, falls head over heels in love with Clblia.
Under the spell of his charming awkwardness, she agrees to marry him. 
However, her work leads her to meet Nemo, a young man on the fringes, 
a photographer who specialises in hard-hitting reportage...

Σκηνοθεσία /  Direction: Andrzej Zulawski. Σενάριο /  Screenplay: Andrzej Zulawski. Φωτο
γραφία /  Cinematography: Patrick Blossier. Μοντάζ /  Editing: Marie-Sophie Dubus. Ηχος /  

Sound: Pierre Garnet. Σκηνικά /  Sets: Jean-Vincent Puzos. Κοστούμια /  Costumes: Caroline 
de Vivaise. Ηθοποιοί /  Cast: Sophie Marceau, Pascal Gréggory, Guillaume Canet, Magali Noël, 
Michel Subor. Παραγωγός /  Producer: Paulo Branco. Παραγωγή /  Production: Gemini 
Films; France 3 cinéma. Παγκόσμια Εκμετάλλευση /  W orld Sales: Gemini Films, 34 bd 
Sébastopol, 75004 Paris, France, τηλ. /  tel.: 33 1 4454 1717, fax: 33 1 4454 9666, e-mail: 
gemini@easynet.fr 35mm Έγχρωμο /  Colour 165 '

La captive
Η ΟΜΗΡΟΣ
Η Αριάν ζει με τον Σιμόν σ’ ένα μεγαλοπρεπές διαμέρισμα του Παρισιού, 
κάτω από παρακολούθηση. Ο Σιμόν θέλει να ξέρ ε ι τα πάντα για κείνη, 
βάζει να τη συνοδεύουν όπου κι αν πάει, και την υποβάλλει σε ατελείω τες 
ανακρίσεις. Παρ' όλα αυτά, η Αριάν κατορθώνει να διατηρήσει γύρω της 
ένα χώρο ψυχικής και σωματικής υγείας. Στο μεταξύ, ο Σιμόν υποφέρει 
και ευχαριστιέται ταυτόχρονα, έχοντας συνείδηση του ότι ακόμα και στις 
πιο προσωπικές τους στιγμές, που προσωρινά τον κατευνάζουν, 
η Αριάν είναι πάντα λίγο πιο πέρα από εκεί όπου αυτός φτάνει.
Βέβαια, το γεγονός ότι ο Σιμόν γνωρίζει ότι η Αριάν ελκύεται
από τις γυναίκες και η υποψία του ότι εκείνη κάνει διπλή ζωή, εντείνει
το μαρτύριό του, την αδυναμία του, αλλά και την επιθυμία του για κείνη...

THE CAPTIVE
Ariane lives with Simon in a grandiose Paris apartment, under surveillance. 
Simon wants to know everything about her, has her accompanied wherever 
she goes, seeks to catch her out, and subjects her to endless questioning. 
However, Ariane manages to preserve for herself a space of mental and 
physical freedom. Meanwhile, Simon suffers and takes pleasure 
at the same time, conscious of the fact that even in the moments 
of physical intimacy, which temporarily appease him, she is always just 
beyond his grasp. Of course, the fact that he's aware of Ariane's attraction 
to women and imagines her leading a double life, only serves to exacerbate 
his suffering, his powerlessness, and indeed his desire for her...

ΓΑΛΛΙΑ -  ΒΕΛΓΙΟ /  France -  Belgium 1999

Σκηνοθεσία /  Direction: Chantal Akerman. Σενάριο /  Screenplay: Chantal Akerman, Eric de 
Kuyper. Φ ω τογραφία /  C inem atograp hy: Sabine Lencelin. Μ ο ντάζ /  Editing: Claire 
Atherton. Ηχος /  Sound: Thierry de Halleux. Σκηνικό /  Sets: Christian Marti. Κοστούμια /  

Costumes: Nathalie de Roscoât. Ηθοποιοί /  Cast: Stanislas Merhar, Sylvie Testud, Olivia 
Bonamy, Liliane Rovère, Françoise Berlin, Aurore Clément. Παραγωγός /  Producer: Paulo 
Branco. Παραγωγή /  Production: Gemini Films; Arte France Cinéma; Paradise Films. Πα
γκόσμια Εκμετάλλευση /  W orld Sales: Gemini Films, 34 bd Sébastopol, 75004 Paris, 
France, τηλ. /  tel.: 33 1 4454 1717, fax: 33 1 4454 9666, e-mail: gemini@easynet.fr 35mm 
Εγχρωμο/C olour 112'
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Α Ν Θ Ο Λ Ο Γ Ι Α :  Α Ν Ι Ε Σ  Β Α Ρ Ν Τ Α  /  A N T H O L O G Y :  AGNES V A R D A

Ανιές Βαρντά Agnès Varda
Γεννήθηκε το 1928, από πατέρα Ελληνα 
και μητέρα Γαλλιδα Πέρασε τα πρώτα 
παιδικά της χρόνια στο Βέλγιο, 
και την εφηβεία της στην πόλη Σετ 
της μεσογειακής ακτής της Γαλλιας 
Αργότερα πήγε στο Παρίσι Σπούδασε 
ιστορία της τέχνης στην École de Louvre, 
παρακολούθησε μαθήματα στη Σορβόνη 
και νυχτερινά μαθήματα φωτογραφίας 
στην École Vaugirard Φωτογράφησε 
τα πρώτα βήματα του Ζαν Βιλαρ 
στο Φεστιβάλ της Αβινιόν και, αργότερα, 
τον θίασο του Εθνικού Λαϊκού θεάτρου, 
ο οποίος περιλάμβανε τους Ζεραρ Φιλιπ. 
Ζαν Μορό, Σαρλ Ντενέρ. κ ά Ταξίδεψε 

ως φωτορεπάρτερ σε πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων η Ισπανία, η Κίνα και η Κούβα 
Εκανε την πρώτη της ατομική έκθεση το 1954, σ' ένα προαύλιο. Την ίδια χρονιά, έγραψε 
και σκηνοθέτησε την πρώτη της μεγάλου μήκους ταινία, La pointe courte, που ήταν και η 
πρώτη ταινία του Φιλιπ Νουαρέ, χωρίς να έχει καμία κινηματογραφική παιδεία ή τεχνική 
γνώση γύρω από τους φακούς Επειδή η ταινία έτυχε να γυριστεί τέσσερα χρονιά 
πριν την έκρηξη τού Γαλλικού Νέου Κύματος, η Βαρντά έλαβε τον τίτλο της «Γιαγιάς 
του Νέου Κύματος». Το 1961, έλαβε το βραβείο Méliès για την ταινία της Cleo de 5 à 7, 
ενω, το 1964. έλαβε την Αργυρή Αρκτο στο Φεστιβάλ του Βερολίνου για την ταινία της 
Le bonheur Η ταινία της Sans toit ni loi διακριθηκε, το 1985, με το Χρυσό Λιοντάρι 
στο Φεστιβάλ Βενετίας Η Βαρντά έχει γυρίσει μια τριλογία με θέμα τον σύζυγό της.
Ζακ Ντεμι. ο οποίος πέθανε το 1990 Εχει δύο παιδιά και ζει κυρίως στο Παρίσι 
ή Οπου την πηγαίνουν οι ταινίες της.

She was bom in 1928. of a Greek father and a French mother She spent her early childhood 
in Belgium and her adolescence in Sete on the Mediterranean coast of France then m Parts 
She studied art history at the Ecole de Louvre, attended classes at the Sorbonne and evening 
photography classes at the Ecole Vaugirard She photographed (he beginnings of Jean Vilar in 
Avignon, and later the troupe ot the National Popular Theatre which included Gerard Philipe 
Jeanne Moreau Charles Denner and others She was commissioned by magazines tor stones 
and portfolios in Spam. China and Cuba, and held her first individual exhibition in 1954 in a 
courtyard The same year, she wrote and directed her first feature film La pointe courte. 
which was also the (irst tilm lor Philippe Noiret, without any training m Wm or technical 
knowledge of lenses Because her film happened to be made lour years before the French 
New Wave came crashing onto the scene. Varda was named «the Grandmother of the French 
New Wave» In 1961, she received the Meiifcs Award for her film Cleo trom  5  to 7 while in 
1964. she won the Siver Bear at the Berlin Film Festival lor her film Happiness In 1985 her 
film Vagabond won the Golden Lion at the Venice Film Festival Varda has made a trilogy 
around Jacques Demy, her late husband, who died in 1990 She has two children and kves 
mostly in Paris, or wherever her films take her

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ/ FILMOGRAPHY

1954 La pointe courte
1957 0  saisons 6 châteaux (μικρού μήκους /  short film) 1980
1958 L opéra-moufle (μικρού μήκους /  short film) 1981

Du côté de la côte (μικρού μήκους /  short film) 
1961 CMo de 5 â 7

1982

1963 Salut les Cubains (μικρού μήκους /  short film)
1964 Le bonheur

1984

1966 Eisa la rose (μικρού μήκους /  short film) 1985
Les créatures 1986

1967 Uncle Yanco (μικρού μήκους /  short film)
1968 Black Panthers (μικρού μήκους /  short film)

1987

1969 Lions Love ( and Lies) 1990
1970 Nausicaa 1992
1975 Daguerréotypes (ντοκιμαντέρ docum entai) 1994
1975 Réponse de femmes (μικρού μήκους / short film) 1993-1995
1976 L une chante l autre pas

Plaisir d amour en Iran (μικρού μήκους / short film)
1999-2000

Mur murs (ντοκιμαντέρ / docum entai)
Documenteur
Ulysse (μικρού μήκους / short film)
Une minute pour une image (μικρού μήκους short film)
Les dites Canatides (μικρού μήκους /  short film)
7 ?.. C u is . S de B (μικρού μήκους short film)
Sans toit ni loi
T'as de beaux escaliers, tu sais (μικρού μήκους short Mmi 
Jane B par Agnès V.
Kung-Fu Master 
Jacquot de Nantes
Les demoiselles ont eu 25 ans (ντοκιμαντέρ docum entai) 
Les cent et une nuits 
L'univers de Jacques Demy
Les glaneurs et la glaneuse (ντοκιμαντέρ docum entai)

Η  - ο ιν ε γ ρ α φ η - ,  για  την οπ οία  μ ιλ ώ  ουχνα. β ρ ίσ κ ε ι την π λη ρη εφ α ρ μ ο γ ή  της  

ο ιο  ν το κ ιμ α ντέρ  Οι άνθρω π οι που ουναντω , τα π λανα π ου γυρίζω , 

μονή η  μ ε  σ υ ν εργ είο , ο  τροπ ος που μ οντάρω , α ν τη χ η τικ ο ς  η α ν τ ιο τικ τικ ο ς , 

ια  σχόλια  που ουνοόευουν τις  ε ικ ό ν ες , η ε π ιλ ο γ ή  της μ ο υ σ ικ ή ς  ο λ α  α υ τα  

Αεν είν α ι η γραφή ε ν ό ς  σ εν α ρ ίο υ  ο ύ τε  το  σ τ ιλ  της σ κ η ν ο θεσ ία ς  

ο ύ τε  ο ι λ ε ί α ς  ε ν ό ς  σ χ ο λ ίο υ  Ο λα αυτα , αν  π ρ ο σ θ έσ ο υ μ ε και το τυχαίο.

Ολα αυ τα  είν α ι η - ο ίν ε  γραφ ή» μ ια ς  τα ιν ίας

Α ν ίες  Β ορντο

The »c m e critu re». o l w hich I  o ften  speak finds its abso lute application  

m  the docum entary  The p eop le  I  m eet, the scen es I  shoot e ither alone  

o r w ith a  crew , the way I  edit, m  reso nance o r m  counterpoint, 

the co m m en ts  that acco m pany the im ag es th e  cho ice  o f music a ll this 

ts no t the w riting o l a  script, nor th e  style o f d irecting nor the w ords  

o t a  c o m m en tary  All this, an d  a lso  chan ce w hich  is o n  m y side 

a ll this is  th e  -c m e c n tu re -  o f  a  h im

A gnes V ard a

m
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Α Ν Θ Ο Λ Ο Γ Ι Α :  ΑΝΙ ΕΣ  ΒΑΡΝΤΑ

Cléo de 5 à 7
H ΚΛΕΟ ΑΠ' ΤΙΣ 5 ΩΣ ΤΙΣ 7
Η Κλεΰ, μια όμορφη τραγουδίστρια, περιμένει τα αποτελέσματα
μιας ιατρικής εξέτασης. Από τη δεισιδαιμονία μέχρι το φόβο, από την οδό
ντε Ριβολί μέχρι το Café du Dôme, από την κοκεταρία μέχρι το άγχος,
κι από το σπίτι της μέχρι το Παρκ Μονσουρί, η Κλεό ζει ενενήντα
προσωπικά λεπτά. 0  εραστής της, ο μουσικός της, μια φίλη,
και στη συνέχεια ένας στρατιώτης, της ανοίγουν τα μάτια για το τι είναι
ο κόσμος.

CLÉO FROM 5 TO 7
Cleo, a beautiful singer, is waiting for the results of a medical test.
From superstition to fear, from the me de Rivoli to the Café du Dome, 
from coquetry to anguish, from her house to the Parc Montsouris, Cleo lives 
ninety private minutes. Her lover, her musician, a girlfriend and, finally, 
a soldier, will open her eyes about the worid.

ΓΑΛΛΙΑ /  France 1961

Σκηνοθεσία / Direction: Agnès Varda. Σενάριο / Screenplay: Agnès Varda. Φωτογραφία / 

Cinematography: Jean Rabier, Alain Lèvent. Μοντάζ / Editing: Janine Verneau, Pascale 
Lavarrière. Ηχος / Sound: Jean Labussière, J. Coutelier. Σκηνικά / Sets: Bernard Evein. 
Μουσική / Music: Michel Legrand, Agnès Varda. Ηθοποιοί / Cast: Corinne Marchand, 
Antoine Bourseiller, Dominique Davray, Dorothée Blank, Michel Legrand. Παραγωγή / 

Production: Ciné-Tamaris. 35mm Ασπρόμαυρο / B&w 90'

L'une chante l'autre pas ΓΑΛΛΙΑ /  France 1976

Η ΜΙΑ ΤΡΑΓΟΥΔΑΕΙ, Η ΑΛΛΗ ΟΧΙ
Δύο κοπέλες ζουν στο Παρίσι το 1962. Η Πολίν, 17 χρόνων, φοιτήτρια, 
ονειρεύεται ν ’ αφήσει την οικογένεια της και να γίνει τραγουδίστρια.
Η Σούζαν, 22 χρόνων, ασχολείται με τα δυο της παιδιά. Χωρίζουν, 
κι η καθεμιά τους κάνει τον αγώνα της ως γυναίκα. Ξαναβρίσκονται δέκα 
χρόνια αργότερα σε μια εκδήλωση. Η Σουζάν εργάζεται στον οικογενειακό 
προγραμματισμό, και η Πολίν έχει γίνει τραγουδίστρια. Η μοίρα 
θα τις ενώσει ξανά το 1976, οπότε και θα έχουν βιώσει τα λόγια 
της Σιμόν ντε Μποβουάρ: «Δεν γεννιέσαι γυναίκα- γίνεσαι.»

ONE SINGS, THE OTHER DOESN'T
Two young women live in Paris in 1962. Pauline, aged 17, a student, 
dreams of leaving home and become a singer. Suzanne, aged 22, looks 
after her two children. They part, and each one fights the struggle of being 
a woman. They meet again, ten years later. Suzanne is working in family 
planning, while Pauline has become a singer. Fate will bring them together 
again in 1967. By then, they will have lived out Simone de Beauvoir’s 
adage: «You aren't born a woman; you become one».

Σκηνοθεσία / Direction: Agnès Varda. Σενάριο / Screenplay: Agnès Varda. Φωτογραφία / 

Cinematography: Charlie Vandamme, Nurith Aviv, Elisabeth Prouvost. Μοντάζ / Editing: 

Joëlle van Effenterre, Françoise Thevenot, Elisabeth Pistorio. Ήχος / Sound: Henri Morelle, 
Jesus Navarro, Jacques Bissieres, François Gibert. Σκηνικά-Κοστοϋμια / Sets-Costumes: 

Frankie Diago. Μουσική / Music: Wertheimer & Orchidée. Ηθοποιοί / Cast: Thérèse Liotard, 
Valerie Mairesse, All Raffl, Robert Dadies, Francis Lemaire. Παραγωγή /  Production: Ciné- 
Tamaris. 35mm Έγχρωμο / Colour 120'
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Sans toit ni loi ΓΑΛΛΙΑ /  Fronce I98S

ΔΙΧΩΣ ΣΤΕΓΗ, ΔΙΧΩ Σ ΝΟΜ Ο
Μια νεαρή περιπλανωμενη πεθαίνει από το κρύο: είναι ένα γεγονός 
του χειμώνα Πρόκειται για ένα θάνατο φυσιολογικό; Αυτό θα ρωτήσει 
ο αστυνομικός ή ο κοινωνιολόγος Τι θα μπορούσαμε να μάθουμε 
γι αυτήν και για το πως αντέόρασαν όσοι βρέθηκαν στο δρόμο της; 
Αυτό είναι το θέμα της ταινίας Η κάμερα προσκολλάται στη Μόνα 
κοι παρατηρεί την περιπλάνησή της: μια περιπλάνηση υποχρεωτική, 
αφού το σπίτια είναι κλειστό γιο κείνην...

VAGABOND
A young wanderer dies of the cold: it is a fact of winter. Was her death due 
to natural causes? That’s what a policeman or a sociologist would ask.
What could we find out about her and how the people who crossed her path 
reacted? That is the subject of the film The camera attaches itself to Mona, 
and lolows her wandenngs: she has no other choice but to keep 
wandenng. since all houses are closed to her

Σκηνοθεσία / Direction; Agnès Varda Σενάριο / Screenplay: Agnès Varda Φωτογραφία / 

Cinematography: Patrick Blossier Μοντάζ / Editing: Agnès Varda. Patncia Mazuy Ηχος / 

Sound: Jean-Paul Mugel. Σκηνικά / Sets: Jean Bauer. Anne Violet Ηθοποιοί / Cast: Sandnne 
Bonnaire, Macha Merit. Stéphane Freiss, Yolande Moreau Παραγωγή / Production: Ciné- 
Tamaris. 35mm Εγχρωμο / Colour 105'

Les glaneurs et la glaneuse ΓΑΛΛΙΑ /  France 2000

ΜΗΝ ΠΕΤΑΞΕΙΣ ΤΙΠΟΤΑ
Στους δρόμους της Γαλλίας Οπου ταξιδεύει, η Ανιές συναντά πολλούς 
■σταχυολογους» Οι άνθρωποι αυτοί, όνδρες και γυναίκες, 
περισυλλέγουν, ανακυκλώνουν και ψάχνουν για θησαυρούς Από ανάγκη, 
κατύ τύχη ηαποδ»κή τους επιλογή, οι σταχυολόγοι μαζεύουν αυτό 
που οι άλλοι πειουν 0  κόσμος τους είναι γεμάτος εκπλήξεις, 
και βέβαια κι οι ίδιοι δεν έχουν καμία σχέση με τις παλιές 
σταχομοζωχτρες Η Ανιές είναι κι εκείνη σταχυολόγος. και το ντοκιμαντέρ 
της Ονοι υποκειμενικό Αλλωστε, το να κάνεις κινηματογράφο 
είναι κι αυτό ένα είδος σταχυολογησης

THE GLEANERS AND I
Along the French roads she travels. Agnes meets with many gleaners 
Those people men or women, are gatherers recyclers, and genuine 
treasure hunters Out of necessity, chance or choice, the gleaners search 
M  wtech o ile rs  have decanted Thee world is an astonishing one, very 
« tere te  to mat of Pie gleaners of the past, women who gathered the wheat 
M l beheld alter the harvest Agnes is a gleaner too. and her docum entary is 
a subjective one After a l making Nm s is also a sort of gleaning

Σκηνοθεσία /  Direction: Agnès Varda Σένοριο /Screenplay: Agnes Varda Φωτογραφία /
Cinematography: Stéphane Krausz, Didier Rouget Didier Doussm Pascal Sauteiet Agnes 

Varda Μοντάζ /  Editing: Agnes Varda. Laurent Pmeau Ηχος /  Sound: Emmanuel Sofand 

Μουσική /  Music: Joanna Bruzdowicx Παραγωγή Production: Cme-Tamans Παγκόσμια 

Εκμετάλλευση /  World Sales: Cme-Tamans 88 me Daguerre 75014 Pans France τηλ 

tel 33 1 4322 6600. tax 33 1 4321 7500 35mm Eyxpeepo Colour 78'
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Παιδική προβολή / Children's Screening

ΣΟΥΗΔΙΑ -  ΝΟΡΒΗΓΙΑ -  ΔΑΝΙΑ /  Sweden -  Norway -  Denmark 2000

Tsatsiki, morsan och polisen

Έλα Λεμχάγκεν
Γεννήθηκε στην Ουψάλα, το 1965. Σπούδασε στη Σχολή 
Κινηματογράφου του Dramatiska Institutet της Στοκχόλμης, 
όπου γύρισε αρκετές μικρού μήκους ταινίες.
Το Τζατζίκι είναι η τρίτη της μεγάλου μήκους ταινία.

Ella Lemhagen
She was born in Uppsala, in 1965. She studied at the Film 
School of the Dramatiska Institutet in Stockholm, where she 
made several short films. Zaziki, Mum and the Policeman is 
her third feature film.

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ /  FILMOGRAPHY
1996 Drömprinsen-Filmen om em
1997 Völkommen till festen 
1999 Tsatsiki, morsan och polisen

Σκηνοθεσία /  Direction: Ella Lemhagen. Σενάριο /  Screenplay: Ulf Stark, βασισμένο σε δύο μυθιστορήμα
τα τής /  based on two novels by Moni Nilsson-Brannstrom. Φωτογραφία /  Cinem atography: Anders 
Bohman. Μοντάζ /  Editing: Bernhard Winkler. Ηχος /  Sound: Svenn Jakobsen. Σκηνικά /  Sets: Jack van 
Domburg. Κοστούμια /  Costumes: Moa Li Lemhagen Schalin. Μουσική /  Music: Popsicle. Ηθοποιοί /  
Cast: Samuel Haus, Alexandra Rapaport, Jacob Ericksson, Jonas Karlsson, Sam Kessel. Παραγωγός /  
Producer: Anne Ingvar. Παραγωγή /  Production: Felicia Film AB, Tullvaktsvagen 2-8, Box 27859, S-11539 
Stockholm, Sweden, τηλ. /  tel.: 46 8 450 4500, fax: 46 8 450 4590, Film I Vast, Norsk Films AS, Per Holst 
Films A/S, Danmarks Studio, TV 1000. Διανομή για την Ελλάδα /  Distribution for Greece: NEW STAR, Api- 
στείδου 1 3 /1 3  Aristidou Street, Αθήνα /  Athens 176 71, τηλ. /  tel.: 30 1 9578 605, fax: 30 1 9566 245. 
35mm Έγχρωμο /  Colour 91'

d / / by

EURIMAGES
SUPPORTED/ /BY

Council of Europe M  m  Conseil de l’Europe

ΤΖΑΤΖΙΚΙ ZAZIKI, MUM AND THE POLICEMAN
Το όνομά του είναι Τομπίας, αλλά όλοι φωνάζουν το οκτάχρονο αυτό αγόρι με 
το παρατσούκλι του: Τζατζίκι. Και γιατί τον λένε Τζατζίκι; Για τον απλούστατο 
λόγο ότι συνέχεια ονειρεύεται την Ελλάδα. Ο Τζατζίκι μένει με τη μητέρα του, 
την Τίνα. Δεν έχει δει ποτέ τον πατέρα του, έναν έλληνα ψαρά, που δεν ξέρει 
καν ότι έχει γιο στη Σουηδία. Ο Τζατζίκι θα έδινε τα πάντα για να επισκεφθεί 
τον πατέρα του και να βουτήξει μαζί του για καλαμάρια. Τα βράδια, προσπαθεί 
να δει για πόση ώρα μπορεί να κρατήσει την αναπνοή του. Μια μέρα, ο Τζατζί
κι γνωρίζεται μ’ έναν αστυνομικό που έχει πρόσφατα μετατεθεί στη Στοκχόλ
μη. Ο αστυνομικός ψάχνει για σπίτι και, μια που στο σπίτι του Τζατζίκι και της 
Τίνας υπάρχει ένα επιπλέον δωμάτιο, ο αστυνομικός γίνεται νοικάρης τους...

His name is Tobias, but hardly anyone calls this eight-year-old by anything 
except his strange nickname: Zaziki. And why do they call him Zaziki? For the 
simple reason that he's always dreaming of Greece. Zaziki lives with his mother, 
Tina. He has never seen his father, a Greek fisherman, who doesn’t even know 
he has a son in Sweden. Zaziki would give anything to visit his father and dive 
with him to catch squid. In the evenings, he even practices holding his breath 
for as long as he can. One day, Zaziki meets a young policeman, who has 
recently been transferred to Stockholm. He is looking for an apartment and, 
since there's a spare room at Tina and Zaziki’s place, he moves in as a 
subtenant...

114



Ε Κ Θ Ε Σ Η  MARK Χ Α Τ Ζ Η Π Α Τ Ε Ρ Α  /  ART E X H I BI T I O N  MA R K  H A D J I P A T E R A S

Μαρκ Χατζηπατέρας: Mark Hadjipateras:

Μια φορά ένα όνειρο One Time One Dream

Η Γκαλερί Καλφαγιαν, σε συνεργασία με τους Νέους Ορίζοντες, 

παρουσιάζει την πρώτη ατομική έκθεση του Μαρκ Χατζηπατέρα στη 

Θεσσαλονίκη, με τίτλο «Μια φορά ένα όνειρο» Στη δουλειά του καλλιτέχνη, 

που είναι ζωγραφική των δυο τελευταίων ετών, διακρίνουμε φόρμες και 

χαρακτήρες με έντονα ανθρωπομορφικα στοιχεία που θυμίζουν ζωα. ρομπότ, 

παιχνίδια και μηχανές Μοιάζουν να ανήκουν σ' έναν μαγικό χώρο, που 

γεφυρωνει τον κόομο των παιδιών και τον κόσμο των μεγάλων Ισως να ναι 

οι κάτοικοι των μικροκοομων τους οποίους ο Χατζηπατέρας δημιουργεί 

και εκθετει τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια, που ξεθάρρεψαν κι αποφαοισαν 

να μας παρουαιαστουν η και να μας κυριαρχήσουν

Ο Μαρκ Χατζηπατέρας γεννήθηκε στο Λονδίνο, όπου και σπούδασε Καλές 

Τεχνες Απο το 1982. ζει και εργάζεται στη Νεα Υορκη Εχει λάβει μέρος 

σε 60 ομαδικές εκθεσεις κι εχει κάνει 15 ατομικές στη Νεα Υορκη, 

το Λονδίνο την Αθήνα και το Τόκιο

Εργα του θα εγκατασταθούν στο σταθμό 28. στην ιστορική γραμμή Broadway

του μέτρο της Νέας Υορκης Αυτόν τον καιρό το έργο του «Συνοθροισις

Βασιλισσών- εκτίθεται στο κμιτ (Μονή Λοζαριστων)

στα πλαίσιο της εκθεσης »Μοντέρνες Οδύσσειες -  Ελληνοαμερικανοι

Καλλιτέχνες» Εργο του υπορχουν σε μουοεια. ιδιωτικές

και δημοσίες συλλογές ο Ολο τον κοομο

The Kalfayan Gallery, together with New Horizons, is presenting the first individual

exhibition by Mark Hadjipateras in Thessaloniki, entitled

«One Time One Dream». In the works exhibited, which are paintings

of the past two years, we can see toons and characters with vivid

anthropomorphic traits, reminiscent of animals, robots and machines

They seem to belong to a magical world, a bndge that links the world of children

to the world of grownups Perhaps it is the inhabitants of the microcosms

that Hadppateras has been creating and exhibiting for the past fifteen years

that have become emboldened, deciding to present themselves to us

or even dominate us

Mark Had|ipateras was bom in London, where he studied Fine Arts He has been 

living and working in New York since 1982 He has participated v> 60 group 

shows and has held 15 individual exhibitions m New York, London 

Athens and Tokyo

His works wet be «staled in the 28th Street Station on the historical Broadway 

kne ot the New York subway At this time his work -Queens Assembly» is Deng 

shown at the State Museum ot Modem Art

(Lazanston Monastery) as part ot dw eihMon-Modern Odysseys -  Greek- 

American Artists- Hadypateras is represented er museums as wee 

as private and pubkc cotections al over the world
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Η ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΟΠΙΟ ΣΤΗΝ ΟΜΙΧΛΗ

ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΟ ΜΕΤΕΩΡΟ ΒΗΜΑ 
ΤΟΥ ΠΕΛΑΡΓΟΥ

ΜΕΡΕΣ ΤΟΥ '36
ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑ

0  ΘΙΑΣΟΣ
ΜΙΑ ΑΙΩΝΙΟΤΗΤΑ

ΟΙ ΚΥΝΗΓΟΙ ΚΑΙ ΜΙΑ ΜΕΡΑ

0  ΜΕΓΑΛΕΞΑΝΤΡΟΣ FORMINX STORY

ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΑ ΚΥΘΗΡΑ ΧΩΡΙΟ ΕΝΑ, 
ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΕΝΑΣ...

0  ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΣ
ΑΘΗΝΑ, ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 
ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ



ΣΤΑ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ ΤΩΝ ΓΥΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΤΗβ ΜαΙαι^-οΓ: 9 ντοκιμαντέρ 
για τον Θόδωρο Αγγελόπουλο



Το κόσμημα της απώλειας

Ο Θόδωρος Αγγελόπουλος είναι ένας παράξενος, 
μοναδικός και μοναχικός δημιουργός του σύγχρο
νου κινηματογράφου. Ενταγμένος αρχικά στη λεγά
μενη «ομάδα του Παρισιού», που ήταν ο κύριος πυ
ρήνας αντίδρασης στον παραδοσιακό κινηματογρά
φο της δεκαετίας του '60, αυτονομήθηκε γρήγορα, 

για να διαγράψει μια λαμπρή πορεία στο κινηματογραφικό στε
ρέωμα, καταλαμβάνοντας μια περίοπτη θέση ανάμεσα στους με
γάλους σκηνοθέτες του αιώνα. Αυτός ο κινηματογραφιστής, η 
ελληνικότητα του οποίου κατά καιρούς αμφισβητήθηκε, έχει μια 
βαθιά και μυστηριακή σχέση με την Ελλάδα. Παρ' όλο που γεν
νήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα, ταξίδεψε και αναζήτησε την 
άλλη Ελλάδα, των ερειπωμένων και εγκαταλελειμμένων χωριών 
του ορεινού όγκου της χώρας, ανασύροντας απ' τα ερείπια της 
μνήμης ζωές θαμμένες στην εγκατάλειψη. Έψαξε με πάθος το 
ελληνικό τοπίο και διατύπωσε με σαφήνεια και διαύγεια το λόγο 
του απέναντι στην ελληνική κοινωνική πραγματικότητα.
Η Ελλάδα, η ανεξάντλητη πατρίδα, δεν είναι μόνο ένας γεωγρα
φικός τόπος για τον Αγγελόπουλο· είναι και η ενσάρκωση των 
πνευματικών του ανησυχιών και αναζητήσεων, και, κατ' επέκτα
ση, και της καλλιτεχνικής του έκφρασης. Η Ελλάδα του σήμερα 
και του χθες τήκονται σ' ένα διαρκές παρόν, με τον ίδιο τρόπο 
που τα διάφορα πολιτισμικά στοιχεία βρίσκουν μια φόρμα έκ
φρασης μέσα από τις πρωτοποριακές του τεχνικές. Στα πρώτα 
του βήματα, με την Εκπομπή, ξαναβρίσκει στον ζωτικό χώρο της 
Αθήνας το cinéma-direct που το είχε καλά διδαχθεί τα χρόνια 
του Παρισιού, ενώ, με την Αναπαράσταση, θα προχωρήσει την 
κινηματογραφική του γλώσσα, κάνοντας μια Βουτιά στο ρεαλι
σμό, και θα αναπλάσει μ' ένα πνεύμα ελευθερίας και πρωτοτυ
πίας την πραγματικότητα της ηπειρωτικής Ελλάδας, σε βαθμό 
που αυτή η ταινία θα σημαδέψει την ιστορία της ελληνικής κινη
ματογραφίας και θ' αποτελέσει το σημείο επανεκκίνησής της. 
Ξεκινώντας από την προϋπάρχουσα γεωγραφική πραγματικότη
τα, ο Αγγελόπουλος παράγει μια νέα, που εισδύει στο χώρο τού 
φανταστικού. Σ' αυτή του την αντίληψη οφείλονται σκηνές όπως 
εκείνη των ηθοποιών που κυνηγούν ένα κοτόπουλο στο απόλυτο 
λευκό του χιονιού (Ο δίασος) ή της φανταστικής παρτίδας ποδο
σφαίρου και του ταξιδιού των «αριστερών» πάνω στις βάρκες 
(Οι κυνηγοί], της προσπάθειας της νύφης να πιάσει ένα πουλί 
που ηετόει μέσα στην αίθουσα της γιορτής (Ο μελισσοκόμος), 
των ελληνοαλβανικών συνόρων και του λεωφορείου στην Αιω
νιότητα...
Παρ' όλα αυτά, αν εξωτερικά οι ταινίες του είναι ταξίδια στην 
Ελλάδα και λίγο έξω από τα σύνορά της, κατά βάθος αντιπρο
σωπεύουν ταξίδια μέσα στο χρόνο. Καθώς, όμως, αυτό δεν εί
ναι εύκολο να αναηαρασταθεί με εικόνες, προεκτείνει το είδωλο 
της εικόνας πέρα απ' την απλή αναπαράσταση. Οι τεχνικές τού 
γυρίσματος με τα μεγάλα πανοραμίκ και τα τράβελινγκ δίνουν 
μια δυναμική στην κίνηση. Στην εξωτερική κίνηση αντιστοιχεί μια 
εσωτερική. Τα ταξίδια της κάμερας μέσα στο τοπίο αναλογούν 
σε ταξίδια μέσα σ' ένα εσωτερικό τοπίο. Τα όρια ανάμεσα στις 
δύο διαστάσεις στον Αγγελόπουλο αποδεικνύονται ρευστά, α
κριβώς όπως και ο χρόνος στις ταινίες του. Ο χώρος και ο χρό
νος είναι τα δύο βασικά συστατικά της κινηματογραφίας του.
Οι «μεγάλες παύσεις», γνώριμο χαρακτηριστικό από την εποχή 
της Εκπομπής, θα εξελιχθούν σε στιλιστικό αξίωμα (κανόνα),

που θα φτάσει στιγμές κορύφωσης για την αισθητική του Αγγε- 
λόπουλου με τον αριστουργηματικό Θίασο, το 1975. Στο Θία
σο, με όχημα τη μεταφορά και το μύθο, την ποίηση και τη μουσι
κή, ο Αγγελόπουλος θα πραγματοποιήσει ένα ταξίδι στην πρό
σφατη ιστορία της Ελλάδας, όπου ο υπαινικτικός του λόγος προ
εκτείνεται και στην ταραγμένη πολιτικά και κοινωνικά δεκαετία 
του '70. Τα τεχνικο-δομικά χαρακτηριστικά του έργου, όπως η 
χρήση του πλάνου-σεκάνς, το θεατρικό κόψιμο των σκηνών του 
ή η θεωρία της μπρεχτικής αποστασιοποίησης, είναι τα στοιχεία 
που του επιτρέπουν να ερμηνεύσει με νέους όρους τον κινηματο
γραφικό ρεαλισμό, να «επινοήσει» ένα κινηματογραφικό ύφος 
και να διαμορφώσει μια νέα τάση στη δημιουργία του θεάματος. 
Το έργο του Αγγελόπουλου είναι ένα work in progress. Οι ται
νίες του δεν τελειώνουν, με την έννοια του οριστικού. Ο Αγγελό- 
πουλος ανακυκλώνει και αναδημιουργεί τα υλικά και τα θέματά 
του. Η αυτοαναφορικότητα υποδηλώνει την πεποίθησή του ότι τα 
πράγματα δεν αλλάζουν· αλλάζουν μόνο οι εποχές και ο τρόπος 
που τα κοιτάμε. Με αυτό το πνεύμα θα μπει στη δεκαετία του 
'80, όπου οι αλλαγές προμηνύονται ραγδαίες. Το τέλος του συλ
λογικού ονείρου και η πτώση των ιδεολογιών, που ο Αγγελό- 
πουλος πραγματεύεται στον Μεγαλέξαντρο, αναστέλλει κάθε ά
μεσο στοχασμό πάνω στην Ιστορία.
Χρησιμοποιεί τη σιγουριά του μέσου που γνωρίζει καλά για να 
στεγάσει το ατομικό όνειρο, κι αφήνει την Ιστορία στο φόντο, να 
βαραίνει βασανιστικά τους απογοητευμένους ήρωές του. Η αλ
λαγή θεματικής δεν υπαγορεύει αναγκαστικά και την αλλαγή 
των τεχνικών του. Ο Αγγελόπουλος θα παραμείνει πιστός στο ύ
φος και τις επιλογές του. Θα συνεχίσει να μας παρασύρει στους 
γνώριμους ρευστούς χώρους και χρόνους της μυθοπλασίας του, 
και θα συνεχίσει να μετακινεί τα γεγονότα στον εκτός κάδρου 
χώρο. Η γραφή του, πιο ποιητική από ποτέ, αλλά και σταθερά α
σύμβατη με τις τρέχουσες τάσεις, δε θ' αποδειχθεί ούτε μία στιγ
μή οπισθοδρομική.
Ο Αγγελόπουλος είναι από τους λίγους δημιουργούς που κατα
φέρνει να αφουγκράζεται το σφυγμό της ζωής και των γεγονό
των, και, αλάνθαστος μάρτυρας της εποχής του, να προηγείται 
της εποχής του. Στο Μετέωρο βήμα του πελαργού και στο Βλέμ
μα του Οδυσσέα, έδειξε πως η τέχνη μπορεί και βλέπει μακρύτε- 
ρα από την πολιτική. Η πτώση του σοσιαλιστικού ονείρου, η α
ποξένωση από τη ζωή και οι απώλειες αξιών, καυτά προβλήμα
τα των καιρών, υπήρξαν οι κυρίαρχες θεματικές του τα τελευ
ταία χρόνια.
Η πολιτική αστάθεια που δημιούργησε κραδασμούς στους κόλ
πους της ευρύτερης Βαλκανικής, όπου, αντί για πνοή και όραμα, 
οι λαοί εισέπρατταν εξορία, προσφυγιά και ανασφάλεια, ωθού
σε τον Αγγελόπουλο σ' έναν όλο και πιο εσωτερικό κινηματο
γράφο. Οι τόποι ανάμεσα σε συνοριακές γραμμές ανήκουν στην 
επικράτεια του ονείρου, τοποθετημένοι στην απέναντι πλευρά της 
χρονικότητας και στην ίδια πλευρά με την κατάλυσή της. Μπορεί 
η γλώσσα να έχασε τη δυνατότητα να ορίσει αυτή τη μετασυνο- 
ριακή ζώνη, όμως ο φακός του Αγγελόπουλου την κέρδισε, α
φού μπορεί πάντα να στοχεύει στο κέντρο το κόσμημα της απώ
λειας, να αναταράσσει τη στατικότητα και να οραματίζεται μια 
νέα ουτοπία.

Ειρήνη Στάδη
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The Jewel of Perdition

Theo Angelopoulos is a strange, solitary and uniquely 
modern filmmaker. O rig ina lly  part of the so-called 
«Paris group», which was at the core of reaction in the 
sixties against trad itiona l cinema, he soon moved 
away on his own to trace a brilliant course across the 
cinematic firmament, carving for himself an important 

niche among the great directors of the past century.
This film director, whose Greekness has at times been doubted, 
has a deep and mystic relation with Greece In spite of having 
been born and raised in Athens, he travelled a great deal 
looking for that other Greece of ruined and abandoned villages 
in the mountains, dragging out of the ruins of past memories, 
lives buried in neglect. He searched the Greek countryside with 
passion, to give a clear and perceptive image of Greek reality. 
Greece, the inexhaustible homeland, is not only a geographical 
site for Angelopoulos. It is the incarnation o f his spiritual 
anxieties and searchings and, by extension, his a rtis tic  
expression. The Greece of today and the Greece of yesterday 
melt into a constant present in the same w ay that various 
cu ltu ra l elements find  a form of expression through his 
pioneering techniques. W ith his first effort, The B ro a d c a s t, he 
rediscovered in the lively atmosphere of Athens the «cinéma- 
direct» he had learnt so well in Paris, while with R econstitu tion , 
he moved on to his own film language, taking a dive into 
realism. He rebuilt, with a sense of freedom and originality, the 
reality of continental Greece, so much so that this film became 
a landmark in the history of Greek cinema and the beginning of 
its rebirth.
Starting from a pre-existent geographical reality, Angelopoulos 
produced a new one which entered the realm of fantasy. To this 
concept of his we owe scenes like the one in which the actors 
chase a ch icken  in the abso lu te  w h iteness o f a snowy 
background in The Travelling Players', or the make-believe 
football game and the boat voyage of left-w ingers in The 
Hunters; or the bride trying to catch a bird flying in the festive 
hall in The Beekeeper; and the Greek-Albanian border and the 
bus in Eternity and a Day.
In spite of all this, even if on the outside his films are voyages in 
Greece and a little beyond its borders, in fact they depict 
voyages in time. Since this is not easy to show in pictures, he 
extends the p ic to r ia l im age beyond tha t o f a sim ple 
reproduction. The filming techniques with great panoramic and 
travelling shots give a dynamic quality to the movement. With 
the external movement there is a corresponding  in terna l 
movement. The camera's travels within the landscape are the 
equ iva lent of trave ls w ith in  an in te rna l landscape . For 
Angelopoulos, the limits between the two dimensions prove to 
be fluid, like time in his pictures Space and time are the two 
basic constituents of his cinematic art.
The «long pauses», a characteristic that dates back to The 
Broadcast, developed into a stylistic rule that peaked in terms of 
Angelopoulos's aesthetic sense in 1975 's  The Travelling  
Players In this film, w ith transportation and mythology as 
vehicles, Angelopoulos made a journey into the recent history of 
Greece, where his suggestive narrative extends to the politically 
and socia lly  troub led  70s. The techn ica l and structura l

characteristics of the work, such as the use of sequence-scenes, 
the theatrical cutting of his scenes, or the theory of Brechtian 
distancing, are the elements which a llow  him to interpret 
cinematic realism on new terms, to «invent» a cinematic style 
and to formulate a new trend in creating a spectacle.
The work of Angelopoulos is a work in progress. His films do 
not end in a definitive sense. He recycles and recreates his 
materials and his themes. His self-referentialism reveals his 
conviction that things do not change; only seasons change and 
the way we look at them. In this spirit he entered the 80s where 
great changes were in the offing. The end of the collective 
dream and the fall of the ideologies, which Angelopoulos treats 
in A le x a n d e r  the  G re a t, postpones any immediate contempl
ation of history.
He uses the certainty of the medium he knows so well, to 
encompass his personal dream and lets background history 
burden and torture his disillusioned heroes. The change of 
theme does not necessarily imply a change of technique with 
Angelopoulos. He remains fa ith fu l to his style and to his 
options. He continues to lure us to the familiar and fluid places 
and times of his mythology, and he will continue to move events 
outside their frame. His signature, more poetic than ever, but 
steadily incompatible with current trends, will not for a single 
moment prove retrogressive.
Angelopoulos is one of the few creative artist who manage to 
capture the pulse of life and of events, bear unerring witness to 
his times and be in advance of his times. In The S usp e nd e d  S tep  
o f  the  S tork  and in U lysses ' G a z e  he showed how art can look 
farther than politics. The collapse of the socialist dream, the 
estrangem ent from life  and the loss o f values -  burn ing 
problems of the times, were his main themes in recent years 
The political instability which shook the Balkans where, instead 
of inspiration and vision, people suffered exile, refugee camps 
and insecurity, led Angelopoulos to a more and more esoteric 
cinema. The countries lying between borders belong to the 
realm of a dream, situated on the other side of lastingness and 
on the same side as its dissolution. Perhaps the tongue has lost 
its a b ility  to define this cross-border zone, but the lens of 
Angelopoulos has perceived it, since he can always aim at the 
centre of the jewel of perdition, to stir up inertia and to envision 
a new utopia.

Irene Skrthi
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I ekpompi
Η ΕΚΠΟΜΠΗ
Μια ομάδα δημοσιογράφων ζητά στο δρόμο από τους περαστικούς
να τους ορίσουν τα χαρακτηριστικά που, κατά τη γνώμη τους, συνθέτουν
τον «ιδανικό άνδρα», ενώ, βάσει των απαντήσεων, ένας σχεδιαστής
φτιάχνει ένα είδος identikit. Στη συνέχεια, οι ίδιοι δημοσιογράφοι ψάχνουν
ανάμεσα στον κόσμο τον άντρα που ανταποκρίνεται σ' αυτή
την περιγραφή. Ανακαλύπτουν έναν μικροαστό, λίγο σεξομανή, ο οποίος
πετάει απ' τη χαρά του όταν του ανακοινώνουν ότι έχει επιλεγεί
ως ο «ιδανικός άνδρας» κι έχει κερδίσει ως βραβείο να περάσει μια νύχτα
με μια ντίβα του κινηματογράφου. 0  μικροαστός ετοιμάζεται με μεγάλη
ανυπομονησία για το ραντεβού, αποκρύπτοντας το γεγονός
από τη σύζυγο, αλλά, όταν φτάνει στο χώρο που του υπέδειξαν, κι αφού
περιμένει για ώρες, αντί για την ντίβα, εμφανίζονται οι δημοσιογράφοι
της έρευνας... Η ταινία έλαβε το βραβείο κριτικών στο Φεστιβάλ
Θεσσαλονίκης 1968.

THE BROADCAST
A team of journalists stops people in the street and asks them to define the 
traits which, in their opinion, make up the «ideal man». Based on their 
answers, a sort of identikit is designed, and the man matching 
the description is sought out. He is a bourgeois and a bit of a sex-maniac, 
and he is thrilled to hear that he has been chosen as the «ideal man», 
and that, as his prize, he will be spending the night with a famous movie 
star. Wild with anticipation, the man doesn’t  say anything to his wife, 
but when he arrives at the meeting place, and after waiting for hours, 
only the journalists show up... The film  received the critics’ award at the 
1968 Thessaloniki Film Festival.

ΕΛΛΑΔΑ /  Greece 1968

Σ κη νοθεσ ία  /  D irection: Θόδωρος Αγγελόπουλος /  Théo Angelopoulos. Σενά ριο  /  S cre en 

play: Θόδωρος Αγγελόπουλος /  Théo Angelopoulos. Φ ω τογραφία /  Cinem atography: Γιώρ
γος Αρβανίτης /  Yorgos Arvanitis. Μ ο ν τ ά ζ  /  E d itin g : Γιώργος Τριαντάφυλλου /  Yorgos 
Triantafyllou. Ή χ ο ς  /  Sound: Θανάσης Αρβανίτης /  Thanassis Arvanitis. Ηθοποιοί /  Cast: Θό
δωρος Κατσαδράμης /  Thodoros Katsadramis, Λίνα Τριαντάφυλλου /  Lina Triantafyllou, Νίκος 
Μαστοράκης /  Nikos Mastorakis, Μίρκα Καλατζοπούλου /  Mirka Kalatzopoulou. Παραγω γός /  

Producer: Θόδωρος Αγγελόπουλος /  Théo Angelopoulos. 35mm Ασπρόμαυρο /  B & W  2 3 '

ΑηαραΓα$Ια$$ί
ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
Μετά από χρόνια δουλειά στη Γερμανία, ένας άντρας επιστρέφει στο χωριό 
του στην Ήπειρο: λιγοστά σπίτια σε μια έρημη και αποδεκατισμένη από τη 
μετανάστευση περιοχή, όπου μετράνε τις μέρες τους οι εναπομείναντες 
κάτοικοι -  γέροι, γυναίκες και μικρά παιδιά. Κανένας δεν τον περιμένει, 
ενώ η κόρη του δεν τον αναγνωρίζει. Λίγες μέρες αργότερα, η σύζυγος, 
με τη βοήθεια του εραστή της, τον σκοτώνει και τον θάβει στον κήπο, 
φυτεύοντας κρεμμυδάκια πάνω στον τάφο του. Καίει τα ρούχα 
και τα υπάρχοντά του, και διαδίδει στο χωριό ότι ο άντρας της ξανάφυγε 
για τη Γερμανία. Στο χωριό, όμως, η ξαφνική αναχώρηση του μετανάστη 
δημιουργεί υποψίες, και γρήγορα θα φτάοει η αστυνομία... Η ταινία έλαβε 
τα βραβεία καλύτερης ταινίας, σκηνοθεσίας, φωτογραφίας, γυναικείου 
ρόλου, καθώς και το βραβείο κριτικών στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης 1970, 
ενώ, το 1971, κέρδισε το βραβείο της καλύτερης ταινίας της χρονιάς 
στη Γαλλία, το βραβείο καλύτερης ξένης ταινίας στο Φεστιβάλ της Ιέρ 
και ειδική μνεία της ΠΡίΐΕεα στο Φόρουμ του Φεστιβάλ Βερολίνου.

THE RECONSTITUTION
After years as an immigrant worker in Germany, a man returns to his village 
in Epirus: a cluster of houses in a desolate region, practically deserted after 
so many years of immigration. The few inhabitants left are women, young 
children and the elderly. Nobody expects the man, and his own daughter 
doesn't recognise him. Some days later, with the help of her lover, his wife 
murders him and buries him in the garden, planting green onions on his 
grave. She burns his clothes and belongings, and lets it be known 
in the village that her husband went back to Germany. However, 
in the village, the immigrant's sudden departure raises suspicion, and soon 
the police will arrive on the scene... The film  won the awards for best film, 
best direction, best photography, best actress, as well at the critics ' awards 
at the 1970 Thessaloniki Film Festival, while, in 1971, it won the award 
for best film of the year in France, the award for best foreign film 
at the Hyeres Film Festival, and special mention by fipresci at the Forum 
of the Berlin Film Festival.

ΕΛΛΑΔΑ /  Greece 1970

Σ κη νοθεσ ία  /  Direction: Θόδωρος Αγγελόπουλος /  Theo Angelopoulos. Σενά ριο  /  S cre en 

play: Θόδωρος Αγγελόπουλος /  Theo Angelopoulos, σε συνεργασία με τους /  in collaboration 
with Στρατή Καρρά /  Stratis Karras, Θανάση Βαλτινό /  Thanassis Valtinos. Φ ω τογραφ ία  /  

Cinem atography: Γιώργος Αρβανίτης /  Yorgos Arvanitis. Μ οντάζ /  Editing: Τάκης Δαυλόπου- 
λος /  Takis Davlopoulos. Ή χο ς /  Sound: Θανάσης Αρβανίτης /  Thanassis Arvanitis. Μ ουσική /  
Μουσική: Δημοτική μουσική και τραγούδια /  Folk music and songs. Ηθοποιοί /  Cast: Τούλα 
Σταθοπούλου /  Toula Stathopoulou, Γιάννης Τότσικας /  Yiannis Totsikas, θάνος Γραμμένος /  
Thanos Grammenos, Πέτρος Χοϊδάς /  Petros Hoidas, Μιχάλης Φωτόπουλος /  Mihails Foto- 
poulos. Παραγω γός /  Producer: Γιώργος Σαμιώτης /  Yorgos Samiotis. 35mm Ασπρόμαυρο /  

B & W  1 1 0 '
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VOYAGES AND LANDSCAPES OF THEO ANGELOPOULOS

Meres tou '3 6
ΜΕΡΕΣ ΤΟΥ '36
Σε μια πλατεία γεμάτη κόσμο και κάτω από έναν δυνατό ήλιο, δολοφονείται 
ένας συνδικαλιστής Οι υποψίες στρέφονται στον Σοφιανό, έναν πρώην 
συνεργάτη της αστυνομίας που έχει πέσει σε δυσμένεια 0  Σοφιανός 
αγωνίζεται μάταια ν αποδείξει την αθωότητά του Απελπισμένος, κρατόει 
όμηρο στο κελί του ένα φίλο βουλευτή που τον επισκέπτεται στη φυλακή, 
κι απειλεί να τον σκοτώσει αν δεν τον ελευθερώσουν Είμαστε 
σπς παραμονές των εκλογών του 1936. και η κυβέρνηση Μεταξά. 
που μόλις στέκεται όρθια χάρη σ' έναν δύσκολο συμβιβασμό ανάμεσα 
σπς δυνάμεις της Δεξιός και του Κέντρου, βρίσκεται σε μια πολύ λεπτή 
θέση Η ταινία έλαβε το βραβείο σκηνοθεσίας και φωτογραφίας 
στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης 1972, καθώς και το βραβείο ΕίρηΕεοι 
στο Φόρουμ του Βερολίνου

DAYS O F '36
In a crowded town square and under a blazing sun. a trade-unionist 
is assassinated Suspicion falls on Sofianos. a former police collaborator 
who is now in disfavour Sofianos tries in vain to prove his innocence.
A tnend of his who is a member of parliament comes to visit him in his cell, 
and. m desperation. Sofianos takes him hostage and threatens to kill him 
unless he is released II is the eve of the 1936 election, and the Metaxas 
government, which is barely clinging to power thanks to a difficult 
compromise between the Rightist and Centrist powers, finds itself 
in an extremely delicate position... The film won the awards for direction 
and photography at the 1972 Thessaloniki Film Festival, as well 
as the FIPRESCI award at the Forum of the Berlin Film Festival.

ΕΛΛΑΑΑ /  Greece 1972

Σκηνοθεσία /  Direction: Θόδωρος Αγγελόπουλος /  Théo Angelopoulos Σενάριο /  Screen

play: Θόδωρος Αγγελόπουλος /  Théo Angelopoulos, σε συνεργασία με τους in collaboration 
with Πέτρο Μύρκαρη /  Petros Markaris. θανΰση Βαλτινό /  Thanassis Valtinos Στρατή Καρρα / 
Stratis Karras Φωτογροφίο /  Cinematography: Γιώργος Αρβανίτης / Yorgos Arvamtis 
Μοντάζ /  Editing: Βασίλης Συρόπουλος /  Vassilis Syropoulos Ηχος /  Sound: Θανάσης 
Αρβανίτης /  Thanassis Arvanitis. Σκηνικό-Κοστουμια /  Sets-Costumes: Μικες Καροπιπερης 
Mikes Karapiperis. Ηθοποιοί /  Cast: Κώστας Παυλου /  Kostas Pavlou. Πέτρος Μάρκαρης 
Petros Markaris, Χρήστος Καλαβρουζος /  Christos Kalavrouzos. Πέτρος Ζαρκάδης /  Petros 
Zarkadis. Χριστόφορος Νέζερ /  Christoforos Nezer Παραγωγή /  Production: Γιώργος 
Παπαλιός /  Yorgos Papalios. 35mm Εγχρωμη / Colour 110'

Ο ΐΜα$$ο$
Ο ΘΙΑΣΟΣ
Η ταινία ακολουθεί πς περιπέτειες ενός περιοδευοντος θιάσου 
στην Ελλάδα από το 1939 μέχρι το 1952 Η πολιτική ιστορία της Ελλάδας 
και η ιδιωτική των μελών του θιάσου (που είναι ταυτόχρονα και μέλη 
της Ιδιας οικογένειας) πλέκονται αξεδιάλυτα Από τη μια παρακολουθούμε 
τις τελευταίες μερες της δικτατορίας του Μεταξά. την έναρξη 
του πολέμου, την ιταλική εισβολή, τη γερμανική κατοχή, 
την Απελευθέρωση, την άφιξη των συμμάχων (Αγγλων αρχικά 
και Αμερικανών στη συνέχεια), την καταπίεση των «αριστερών» 
ο γωνιαίων και τον αιματηρό εμφύλιο πόλεμό, μέχρι τις εκλογές του 1952, 
όπου κυριαρχούν οι δυνάμεις της Δεξιάς Από την άλλη, οι περιπέτειες 
της οικογένειας του Ορέστη. της αδελφής του. του πατέρα του. 
της μιτέρας του και του εραστή της. παραπέμπουν στον κεντρικό πυρήνα 
του μυθου ίων Ατρειδών Η ταινία απέσπασε μεγάλο αριθμό βραβείων 
στην Ελλοόα αλλά και διεθνώς, και θεωρήθηκε η 44η καλύτερη ταινία 
στην ιστορία του παγκοσμίου κινηματογροαφου από τη Διεθνή Ενωση 
Κριτικών Κινηματογράφου

THE TRAVELLING PLAYERS
The Mm tolow s tie  adventures of a troupe of travettng players m Greece 
tram 1939 to 1952 The po»CAl Me of Greece and the private Me 
at tie  members at fee troupe (who also happen to be members of the same 
tamdy) become mextncaWy entwmed On the one hand we observe the final 
d *s  at Me Metaxas frctato njvp the b eg m n g  of the war the Aakan 
ewaswn t i l  German occupation Me Uberabon. Me arrival o l the aJties 
(Ingtish *  fern and Men Am erican) Me oppression at the leftist fighters 
and Me bloody o M  war i*> unM tie  1952 elections and the victory 
• t  Me Right Wing on Me oMer Me advenhees o l Me tamdy of O rasiK  
Ms sister Ms leMer Ms moMer and le t lover refer us to Me central core 
M M em yM atM e Aandat The Mm won iw nerous prizes boM naaonaly and 
•etm eaonady and was consriared Me 44M best Mm n  Me Mstary of world 
oewma by Me Nem abonaf Association of Fdm O M cs

ΕΛΛΑΔΑ /  Greece 1974- '75

Σκηνοθεσιο / Direction: Θόδωρος Αγγελόπουλος / Théo Angelopoulos Σενοριο Screen
play: Θόδωρος Αγγελόπουλος / Théo Angelopoulos θω τονροψ ιι / Cinematography: 
Γιώργος Αρβανίτης / Yorgos Arvamtis Μοντάζ / Editing: Τάκης Δαυλοπουλος / Talus Da- 

vlopoulos Γιώργος Τριαντάφυλλου / Yorgos Tnantafyttou Ηχος / Sound: θανοοης Αρβα

νίτης / Thanassis Arvanitis Σκηνικό / Seta Μικες Καροπιπερης M*es Karapipens Ka- 

στουμιο / Costumes Γιώργος Πύτσας / Yorgos Patsas Μουσική Music Λουκιανός Κη- 

λαηδονης / Loukianos Kilaidonis Ηθοποιοί / Cast: Ευα Κοτομανιδου Eva KotamamOou 

Αλικη Γεωργουλη AMu Georgouh Στρατός Παχης - Stratos Pahs Μαρία Βασιλείου Mana 

VassAou Βαγγέλης Κοζαν / Vangohs Kazan Πέτρος Ζαρκοβης Petros Zartudn Πορο 

γωγη Production Γιώργος Παπαλιός Yorgos Papahos 35mm Εγχρωμη Colour 230'
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I kynigi
ΟΙ ΚΥΝΗΓΟΙ
Παραμονή Πρωτοχρονιάς του 1976, μια ομάδα κυνηγών βρίσκει 
στην περιοχή κοντά στη λίμνη των Ιωαννίνων, μέοα στο πυκνό χιόνι, 
το πτώμα ενός αντάρτη του Εμφυλίου. Το αίμα τρέχει ακόμα φρέσκο 
απ' την πληγή του, παρ' όλο που έχουν περάσει κοντά τριάντα χρόνια.
Οι κυνηγοί, όλοι εκπρόσωποι της αστικής τάξης, πολιτικής 
και οικονομικής, μεταφέρουν το πτώμα στο ξενοδοχείο τους, όπου 
και θα περάσουν μια νύχτα γεμάτη απ’ τα φαντάσματα της ιστορικής τους 
συνείδησης και το φόβο του παρελθόντος. Προς το τέλος  της ταινίας, 
ο αντάρτης που ζωντανεύει μέσα στη φαντασία των τρομοκρατημένων 
κυνηγών, μετοτρέπεται σ’ ένα είδος εκδικητή της επανάστασης.
Αφού ακούσουν απ' τα χείλη του την καταδικαστική απόφαση, οι αστοί 
εκτελούνται, για να ξανασηκωθούν, βγαίνοντας από ένα άσχημο όνειρο. 
Το πτώμα θα επιστρέφει στο χιόνι, και οι κυνηγοί θα συνεχίσουν 
την πορεία τους στο κατάλευκο τοπίο... Η ταινία έλαβε μέρος 
στο Φεστιβάλ Καννών του 1977 και έλαβε το Χρυσό Hugo στο φεστιβάλ 
του Σικάγου και το βραβείο της Ένωσης Τούρκων Κριτικών 
Κινηματογράφου.

THE HUNTERS
New Year’s Eve, 1976. A hunting party near the Lake of loannina finds, 
hall-buried in the deep snow, the body of a rebel from the Civil War. Fresh blood 
flows from his wound, even though thirty years have passed. The hunters, 
all of them representatives of the bourgeoisie, both political and economic, carry 
the body to their hotel, where they will spend a night filled with the ghosts of their 
historical conscience and the fear of the past. Towards the end of the film, 
the rebel comes alive in the imaginations of the terrified hunters and becomes 
an avenger in the name of the revolution. Following his decision, 
the representatives of the bourgeoisie are executed, only to rise again, 
as they awake from a bad dream. The dead body will return to the snow, 
and the hunters will go on their way through the snow-covered landscape...
The film participated in the 1977 Cannes Film Festival, and was awarded 
the Golden Hugo at the Chicago Rim Festival, as well as the award 
of the Association of Turkish Film Critics.

0  Megalexandros

ΕΛΛΑΔΑ /  Greece 1977

Σκηνοθεσία / Direction: Θόδωρος Αγγελόπουλος / Théo Angelopoulos. Σενάριο / 

Screenplay: Θόδωρος Αγγελόπουλος /  Théo Angelopoulos, σε συνεργασία με τον /  in 
collaboration with Στρατή Καρρά /  Stratis Karras. Φωτογραφία /  Cinematography: Γιώργος 
Αρβανίτης /  Yorgos Arvanitis. Μοντάζ /  Editing: Γιώργος Τριανταφύλλου /  Yorgos 
Triantafyllou. Ηχος /  Sound: Θανάσης Αρβανίτης /  Thanassis Arvanitis. Σκηνικά /  Sets: 

Μικές Καραπιπέρης /  Mikes Karapiperis. Κοστούμια /  Costumes: Γιώργος Ζιάκας /  Yorgos 
Ziakas. Μουσική /  Μουσική: Λουκιανός Κηλαηδόνης /  Loukianos Kilaidonis. Ηθοποιοί /  
Cast: Βαγγέλης Καζάν /  Vangelis Kazan, Μπέτυ Βαλάση /  Betty Valassi, Γ. Δάνης /  6. 
Danis, Μαίρη Χρονοπούλου /  Mary Chronopoulou, Ηλίας Σταματίου /  llias Stamatiou, Αλίκη 
Γεωργούλη /  Aliki Georgouli. Παραγωγή /  Production: Θόδωρος Αγγελόπουλος /  Théo 
Angelopoulos, INA (France), ZDF. 35mm Έγχρωμη / Colour 165'

ΕΛΛΑΔΑ -  ΙΤΑΛΙΑ /  Greece -  Holy 1980

Ο ΜΕΓΑΛΕΞΑΝΤΡΟΣ
Τη νύχτα της Πρωτοχρονιάς του 1899, δραπετεύει από τη φυλακή, καβάλα 
σ’ ένα άσπρο άλογο, ένας επικίνδυνος ληστής: ο Μεγαλέξαντρος, όπως 
τον αποκαλεί ο λαός, αφού βλέπει σ' αυτόν το μυθικό ανάλογο των λαϊκών 
εξεγέρσεω ν. Με τη βοήθεια των παλικαριών του, απάγει μια ομάδα 
άγγλων διπλωματών και τους κρατάει ομήρους στο χωριό του, ζητώντας 
από την κυβέρνηση αμνηστία και την επιστροφή της γης στους χωρικούς. 
Οι χωρικοί, που έχουν δημιουργήσει μια κοινότητα κάτω από την 
καθοδήγηση ενός δασκάλου σοσιαλιστή, υποδέχονται τον Αλέξανδρο και 
τους δικούς του, και τον χαιρετίζουν ως Λυτρωτή. Όμως, ο Αλέξανδρος 
δε συμμετέχει στη ζωή της κοινότητας. Μ ένει μόνος με τους συντρόφους 
του και τις επιληπτικές του κρίσεις... Η ταινία έλαβε το Χρυσό Λιοντάρι 
στο Φεστιβάλ Βενετίας, το βραβείο fipresci, το βραβείο Cinema Νυονο 
και το βραβείο της ΠΕΚΚ στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης 1980.

ALEXANDER THE GREAT
On New Year's Day 1899, a dangerous bandit escapes from prison 
and rides away on a white horse. The people call him Alexander the Great, 
since he is perceived as a mythical symbol of popular insurrection.
With the help of his men, he kidnaps a group of English diplomats 
and keeps them hostage in his village, demanding that the government 
grant him amnesty and give back their land to the peasants.
The peasants, who have joined to form a community under the guidance 
of a socialist teacher, welcome Alexander and his band of men and hail him 
as the Liberator. However, Alexander does not participate in the life 
of the community. He lives in seclusion, surrounded only by his comrades 
and suffering from epileptic fits... The film  won the Golden Lion 
at the Venice Film Festival, the fipresci award, the Cinema Nuovo award 
and the Association of Greek Tilm Critics' award.

Σκηνοθεσία / Direction: Θόδωρος Αγγελόπουλος / Théo Angelopoulos. Σενάριο / 

Screenplay: Θόδωρος Αγγελόπουλος /  Théo Angelopoulos, σε συνεργασία με τον /  In 
collaboration with Πέτρο Μάρκαρη /  Petros Markaris. Φωτογραφία /  Cinematography: 

Γιώργος Αρβανίτης /  Yorgos Arvanitis. Μοντάζ /  Editing: Γιώργος Τριανταφύλλου /  Yorgos 
Triantafyllou. Ήχος /  Sound: Αργυρής Λαζαρίδης /  Argyris Lazaridis. Σκηνικά /  Sets: Μικές 
Καραπιπέρης /  Mikes Karapiperis. Κοστούμια /  Costumes: Γ ιώργος Ζιάκας /  Yorgos Ziakas. 
Μουσική /  Μουσική: Χριστόδουλος Χάλαρης /  Christodoulos Halaris. Ηθοποιοί /  Cast: 

Omero Antonuti, Εύα Κοταμανίδου /  Eva Kotamanidou, Μιχάλης Γιαννάτος /  Mihalis 
Giannatos, Γρηγόρης Ευαγγελάτος /  Grigoris Evangelatos, Χριστόφορος Νέζερ /  Christo- 
foros Nezer, Μιράντα Κουνελάκη /  Miranda Kounelaki. Παραγωγή /  Production: r a i , ZDF, 

Θόδωρος Αγγελόπουλος /  Théo Angelopoulos, ΕΚΚ /  Greek Film Centre. 35mm Έγχρωμη /  
Colour 210'
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ΤαχίιΙί ί ία  ΚγίΗίΓα

ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΑ ΚΥΘΗΡΑ
Ενός σκηνοθέτης του κινηματογράφου, κουρασμένος απ' ττς μυθοπλασίες, 
ονοζητά μια ιστορία ουσιαστική και προσκολλάται ο ένα γέρο που πουλάει 
λεβάντες στο δρόμο τον Σπυρο, έναν πρώην κομμουνιστή, εξόριστο 
στην Τασκένδη, που έχει επιστρέφει στην πατρίδα μετά από 32 χρόνια 
εξορία Στο χωριό του. που το είχε υπερασπιστεί κατά τη διάρκεια 
του πολέμου, γίνεται μάρτυρας ενός ξεπουλήματος της γης και των ιδεών, 
και προσπαθεί να το αποτρέψει Οστάσο. δεν μπορεί να συμπλευσει 
με την πραγματικότητα που συναντά Απομονώνεται Δεν μπορεί 
να επικοινωνήσει με τα παιδιά του. με τους γύρω του Μόνο η γυναίκα του. 
πιστή και υπομονετική Πηνελόπη, τον ακολουθεί μέχρι το τέλος, 
μέχρι το τελευταίο του ταξίδι Η ταινία έλαβε το βραβείο καλυτέρου 
σεναρίου, καθώς και το βραβείο τίΡΠΕεα στο Φεστιβάλ Καννων 1984

VOYAGE TO CYTHERA
A film director, tired ol fiction and in search of a story with substance, 
attaches himself to an old man that sells bunches of lavender in the street 
The ok) man. Spyros, is a former communist who has spent thirty-two 
years as an exile in Tashkent, and has now returned to Greece 
Back m his village, which he had defended dunng the war. he becomes 
a witness of the selling out of both land and ideas, which he tries to prevent 
However, he is unable to adapt to the new reality he encounters.
He becomes isolated, incapable of communicating with his children 
or those around him Only his wife, a faithful and patient Penelope follows 
turn to the end. to his last journey. The film received the award for best 
screenplay, as well as the fipresci award at the 1984 Cannes Film Festival.

ΕΛΛΑΔΑ /  Greece 1984

Σκηνοθεσία / Direction: Θόδωρος Αγγελοπουλος / Théo Angelopoulos Σενοριο / Screen

play: Θόδωρος Αγγελύπουλος / Théo Angelopoulos. σε συνεργασία με τους Θανάση Βαλ- 

τινό / Thanassis Valtinos, Tonino Guerra Φωτογραφία / Cinematography. Γιώργος Αρβα

νίτης / Yorgos Arvanitis Μοντάζ / Editing: Γιώργος Τριαντάφυλλου / Yorgos Tnantafyllou 

Ηχος / Sound: Θανάσης Αρβανίτης / Thanassis Arvanitis. Ντίνος Κίττου / Dinos Krttou. Νί

κος Αχλάδης / Nikos Ahladis. Σκηνικά / Sets: Μικές Καραπιπέρης / Mikes Karapipens Κο

στούμια / Costumes: Γιώργος Ζιάκας / Yorgos Ziakas Μουσική / Μουσική: Ελένη Καραίν- 

δρου / Eleni Karaindrou Ηθοποιοί / Cast: Μάνος Κατράκης / Manos Katrakis Μαιρη Χρονο- 

πούλου / Mary Chronopoulou, Διονύσης Παπαγιαννόπουλος / Dionyssis Papagiannopoulos 

Δώρα Βολανάκη / Dora Volanaki, Giulio Brogi. Γιώργος Νέζος / Yorgos Nezos. Αθηνόδωρος 

Προύσαλης / Athinodoros Proussalis Παραγωγή / Production: Εκκ / Greek Film Centre, ZDf 

Channel Four, RAI, ET1.35mm Εγχρωμη / Colour 137'

0  melissokomos ΕΛΛΑΔΑ /  Greece 1986

Ο Μ ΕΛΙΣΣΟΚΟΜ ΟΣ
0  Σπυρος. δάσκαλος οε μια μικρή επαρχιακή πόλη όπου πέρασε 
όλη του τη ζωή. μετά το γάμο της κόρης του και την αναχώρηση 
του γιου του που θα συνεχίσει πς σπουδές του στην Αθήνα, ξαναρχίζει 
κι αυτός το ταξίδι του. εγκαταλειποντας τη διδασκαλία, το σπίτι, τη 
γυναίκα του. διασχίζοντας τη χωρά με πς κυψέλες, όπως έκαναν 
ανέκαθεν ο πατέρας του κι ο πατέρας του πατέρα του. ακολουθώντας 
το δρομο της Ανοιξης, το δράμο των μελισσών Η συνάντηση του 
με μ α  κοπέλα θα του ξαναζωντανέψει παλια συναισθήματα κι αναμνήσεις 
Για κείνον, το παρελθόν είναι Ολα -  για κείνην, δεν είναι τίποτα 
0  Σπυρος. Ομως, παλιός -  αριστερός·· και αγωνιστής, είναι μάνος του 
με το παρελθόν του και πολύ κουρασμένος πια για να επιμεινει 
στον αγώνα της ζωής θα πεθάνει αφημένος στην επίθεση των ίδιων του 
των μελισσών

THE BEEKEEPER
Spyros is a teacher in a sm al provincial town where he has spent a l 
lesH e Fotowmg the wedtkng o l his daughter and the departure of his son 
who has gone to attend unrversny m Athens Spyros also sets out 
on a journey Abandoning res teaching |ot>. Ins home and tvs wife 
he wN »aval across the country with las beehives the way las lather and 
las father before fern had done fo lo w n g  spm gem e toaowmg 
me bees Hk  encounter with a young woman w * bring rekmdto forgotten 
teebngs and mem ories For lam . tie  past is everything lor her. I  s  nothing 
However Spyros an ok) M bst and lig h te r.«  alone with fas past 
and loo bred to bgfa Vte struggle of Me he wM dw subm itting wdhoiK 
resistance to an attack by las own bees

Σκηνοθεσία /  Direction: Θόδωρός Αγγελοπουλος / Theo Angelopoulos Σενάριο Screen 
play: Θόδωρός Αγγελοπουλος /  Theo Angelopoulos. Δημητρης Νολλος /  Dimrtns Notes σε 
συνεργασία με tov /  m cottaDorabon with Tonino Guerra Φωτογραφία Cinematography 
Γιώργος Αρβανίτης /  Yorgos Arvambs Μοντάζ /  Editing: Τακης Γιαννοπουλος Talus Gtan- 
nopoutos Ηχος /  Sound: Νίκος Αχλαδης /  Nikos Ahladis Σκηνικό /  Sett Μικες Καραπι- 
περης / Mikes Karapipens Κοστούμια Costumes Γιώργος Ζιακας / Yorgos Ziakas Μου
σική / Μουσική Ελένη Κφατνδρου Eton Karamdrou Ηθοποιοί Cast Marcelo Mastrotam  
Ναντια Μουρουζη Nadu Mourouzi Serge Reggian Τζενη Ρουοσεα Jenny Roussea Nrt- 
νος Ηλιοπουλος /  Dinos Ibopoutos Παραγωγή Production ekk  Greek Film Centre Mann 
Karrratz Productions ET-t, RAO CC Θόδωρός Αγγελοπουλος Theo Angelopoulos 35mm 
Εγχρωμη /  Colour 120'
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ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΑ ΤΟΥ ΘΟΔΩΡΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

Τορίο stin omihli
ΤΟΠΙΟ ΣΤΗΝ ΟΜΙΧΛΗ
Η Βούλα κι ο Αλέξανδρος είναι δυο παιδιά, αδέλφια, που ο πατέρας τους 
δουλεύει μετανάστης στη Γερμανία. Αυτή, τουλάχιστον, είναι η απάντηση 
που τους δίνει η μητέρα τους όταν εκείνα τον αναζητούν. Μια μέρα, 
επιβιβάζονται σ' ένα τρένο που νομίζουν ότι θα τους μεταφέρει 
στη Γερμανία. Το ταξίδι τους δε φαίνεται να πραγματοποιείται.
0  προορισμός απομακρύνεται όσο τα δυο παιδιά εμπλέκονται 
σε μια διαρκή αντιπαράθεση με την πραγματικότητα, που τους 
«καθυστερεί» σε διάφορους ενδιάμεσους σταθμούς κατά μήκος 
της χώρας. Μετά από μια σκληρή περιπλάνηση στη ζωή 
και την ενηλικίωση, θα φτάσουν σ' εκείνο το σύνορο, πέρα απ' το οποίο 
πιστεύουν ότι θα βρουν τελικά έναν πατέρα, που αντιπροσωπεύει γι' αυτά 
μια ελπίδα... Η ταινία έλαβε το Αργυρό Λιοντάρι στο Φεστιβάλ Βενετίας 
(1988) και το Ευρωπαϊκό Félix (1989).

LANDSCAPE IN THE MIST
Voula and Alexandras are two children whose father works as an immigrant 
in Germany. At least that's what their mother tells them, whenever they ask 
after him. One day, they get onto a train which, they believe, will take them 
to Germany. But their journey does not seem to materialise. Their 
destination keeps moving further away from them, as they become involved 
in an Incessant confrontation with reality, which «delays» them at various 
intermediate stations along the way. After a harsh journey through life 
and into adulthood, they will reach that border beyond which they believe 
they will finally find a father, who, for them, will represent some kind 
of hope... The film  won the Silver Lion at the Venice Film Festival (1988) 
and the European Felix (1989).

ΕΛΛΑΔΑ /  Greece 1988

Σκηνοθεσία /  Direction: Θόδωρος Αγγελόπουλος /  Théo Angelopoulos. Σενάριο /  Screen

play: Θόδωρος Αγγελόπουλος /  Théo Angelopoulos, σε συνεργασία με τους /  in collabor
ation with Tonino Guerra, Θανάση Βαλτινό /  Thanassis Valtinos. Φωτογραφία /  Cinemato

graphy: Γιώργος Αρβανίτης /  Yorgos Arvanitis. Μοντάζ /  Editing: Γιάννης Τσιτσόπουλος /  
Yiannis Tsitsopoulos. Ήχος /  Sound: Μαρίνος Αθανασόπουλος /  Marinos Athanassopou- 
los, Alain Contault. Σκηνικά / Sets: Μικές Καραπιπέρης / Mikes Karapiperis. Κοστούμια / 

Costumes: Αναστασία Αρσένη /  Anastasia Arseni. Μουσική /  Μουσική: Ελένη Καραΐνδρου /  
Eleni Karaindrou. Ηθοποιοί /  Cast: Τάνια Παλαιολόγου /  Tania Paleologou, Μιχάλης Ζέκε /  
Mihalis Zeke, Στράτος Τζώρτζογλου /  Stratos Tzortzoglou, Δημήτρης Καμπερίδης /  Dimitris 
Kamperidis, Βασίλης Κολοβός /  Vassilis Kolovos, Γεράσιμος Σκιαδαρέσης /  Gerassimos 
Skiadaressis. Παραγωγή /  Production: Paradis Film, Générale d’images, La S.E.P.T. (Paris), 
EKK /  Greek Film Centre, ET1, Basic Cinematográfica (Roma), Θόδωρος Αγγελόπουλος /  
Théo Angelopoulos. 35mm Έγχρωμη / Colour 125'

To meteoro vimo tou pelargou ΕΛΛΑΔΑ /  Greece 1991

TO ΜΕΤΕΩΡΟ ΒΗΜΑ 
TOY ΠΕΛΑΡΓΟΥ
Ένας πολιτικός, μετά από μια συνεδρίαση στη βουλή όπου εκφωνεί 
μάλλον μια ποιητική ανακοίνωση παρά έναν πολιτικό λόγο, εγκαταλείπει 
το κοινοβούλιο και το σπίτι του, κι εξαφανίζεται χωρίς ν ’ αφήσει κανένα 
ίχνος. Ένας δημοσιογράφος που κάνει ρεπορτάζ στην παραμεθόριο 
για τους εγκλωβισμένους στα ούνορα μετανάστες και πρόσφυγες 
διαφόρων φυλών, συναντά έναν άντρα που η εξω τερική του εμφάνιση 
ταιριάζει με τα χαρακτηριστικά του αγνοούμενου πολιτικού.
Παρά τις έρευνές του και μια συνάντηση που καταφέρνει να οργανώσει 
ανάμεσα στον άγνωστο και τη γαλλίδα γυναίκα του πολιτικού, η ταυτότητα 
του αγνώστου παραμένει ανεξακρίβωτη. Η γυναίκα δεν τον αναγνωρίζει, 
κι εκείνος δε φαίνεται διατεθειμένος ούτε για μια στιγμή να μας δώσει 
ένα σημάδι ότι δεν πρόκειται για τον πολιτικό που αγνοείται...

THE SUSPENDED STEP 
OF THE STORK
After delivering what is more a poetical announcement rather than a political 
speech, a politician leaves parliament and his home, and disappears without 
a trace. A journalist, who is reporting on the immigrants and refugees 
stranded at the border, meets a man who looks very much like the missing 
politician. Despite his investigation into the matter and the meeting 
he arranges between the stranger and the politician’s French wife, the identity 
of the man remains a mystery. The woman doesn't recognize him, 
while he seems unwilling even for a moment to give us any sign that he is not 
the missing politician...

Σκηνοθεσία /  Direction: Θ. /  T Angelopoulos. Σενάριο /  Screenplay: θ. Αγγελόπουλος /  T. 
Angelopoulos, σε συνεργασία με τους /  in collaboration with Tonino Guerra, Δημήτρη 
Νόλλα /  Dimitris Nollas. Φωτογραφία /  Cinematography: Γιώργος Αρβανίτης /  Yorgos 
Arvanitis. Μοντάζ /  Editing: Γιάννης Τσιτσόπουλος /  Yiannis Tsitsopoulos. Ήχος /  Sound: 

Μ. Αθανασόπουλος /  M. Athanassopoulos. Σκηνικά /  Sets: Μικές Καραπιπέρης /  Mikes 
Karapiperis. Κοστούμια /  Costumes: Γιώργος Πάτσας /  Yorgos Patsas. Μουσική /  Μουσική: 

Ελένη Καραΐνδρου /  Eleni Karaindrou. Ηθοποιοί /  Cast: Marcello Mastroianni, Jeanne 
Moreau, Γ. Πατρικαρέας /  G. Patrikareas, Δ. Χρυσικού /  D. Chryssikou, B. Μπουγιουκλάκης /  
V. Bougiouklakls. Παραγωγή /  Production: Θόδωρος Αγγελόπουλος /  Théo Angelopoulos, 
EKK / Greek Film Centre. 35mm Έγχρωμη / Colour 138' f j

SUPPORTED/  /  BY

EU R IM AG ES
Council of Europe M m Conseil de l'Europe
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To vlemma tou Odyssea ΕΛΛΑΔΑ /  Greece 1995

Σκηνοθεσιο / Direction: Θόδωρος Αγγελΰπουλος / Theo Angelopoulos Σενάριο / Screen

play: Θόδωρος Αγγελΰπουλος / Theo Angelopoulos, σε συνεργασία με τους / in collabor

ation with Tonino Guerra. Πέτρο Μάρκαρη / Petros Markans Φωτογραφία / Cinemato-

ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΤΟΥ Ο ΔΥΣΣΕΑ
0  ελληνοαμερικανός σκηνοθέτης A επιστρέφει μετά από πολλά χρόνια 
στην πατρίδα, αναζητώντας τρεις μπομπίνες ανεμφάνιστου φιλμ 
των Αδελφών Μανάκη. πιονιέρων του κινηματογράφου στα Βαλκάνια 
Η απεγνωσμένη αναζήτηση του φιλμ όπου καταγράφηκε το πρώτο βλέμμα 
πάνω σε τούτη τη χερσόνησο, γίνεται ταυτόχρονα και η αναζήτηση 
ενός βλέμματος από πλευράς του A (του Αγγελόπουλου. κατ' επέκταση), 
που ψάχνει έναν καινούργιο τρόπο να ξαναδει τον κόσμο 
Τώρα που όλες οι ιδεολογίες κατέρρευσαν. τώρα που το σοσιαλιστικό 
όνειρο κύλησε στο ποτάμι της Ιστορίας, η περιπέτεια του βλέμματος 
απέμεινε η μόνη περιπέτεια να αφηγηθείς.. Η ταινία έλαβε το Μεγάλο 
Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής και το βραβείο της Διεθνούς Κριτικής 
στο Φεστιβάλ Καννων. καθώς και το Félix των Κριτικών 
(ταινία της χρονιάς, 1995).

ULYSSES' GAZE
The Greek-Amencan filmmaker A returns to Greece after many years, 
in search of three undeveloped reels by the Manakl Brothers, 
the film pioneers of the Balkans The desperate search for the film 
that contains the firsst imprint of a gaze on the Balkan peninsula, 
also becomes a search for a gaze on the part of A (Angelopoulos, 
by extension), who is looking for a new way to look at the world.
Now that all ideologies have collapsed and the socialist dream has been 
earned away by the nver of History, the adventure of the gaze is the only 
adventure left which is worth telling The film received the Grand Prix 
of the Jury and the award of the International Critics at the Cannes Film 
Festival, as well as the Cntics’ Félix Award in 1995.

graphy: Γιώργος Αρβανίτης / Yorgos Arvanitis Μοντάζ / Editing: Γιάννης Τοιτσόπουλος 

Yiannis Tsitsopoulos Ηχος / Sound: Θανάσης Αρβανίτης / Thanassis Arvanitis Σκηνικό / 

Sets: Γιώργος Πάτσας / Yorgos Patsas, Miodrag Mile Nicolic Κοστούμια / Costumes: 

Γιώργος Ζιάκας / Yorgos Ziakas Μουσική / Μουσική: Ελένη Καραινδρου Elem Karamdrou 

Ηθοποιοί / Cast: Harvey Keitel, Maia Morgenstern. Erland Josephson, Θανάσης Βεγγος 

Thanassis Vengos, Γιώργος Μιχαλακόπουλος / Yorgos Mihalakopoulos Παραγωγή / 

Production: Θόδωρος Αγγελΰπουλος / Theo Angelopoulos. EKK / Greek Film Centre Paradis 

Film, La Générale d’images. La Sept Cinéma. 35mm Εγχρωμη / Colour 176'

Μία eoniotita ke mia mera ΕΛΛΑΔΑ /  Greece 1998

ΜΙΑ ΑΙΩΝΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΙΑ ΜΕΡΑ
Μια βροχερή Κυριακή, στη Θεσσαλονίκη, ο Αλέξανδρος, ένας μεσόκοπος 
συγγραφέας, ετοιμάζεται ν αφήσει το σπίτι του δίπλα στη θαλαοσα όπου 
εζήσε όλη του τη ζωή Εχει ερθει η ωρο να μπει στο νοσοκομείο, 
και ξέρει Οτι αυτή τη φορά δεν πρόκειται να ξαναβγει Βρίσκει παλιά 
γρύμματα της γυναίκας του. Αννας, νεκρής εδω και πολλά χρόνια, 
κι αρχίζει να σκέφτεται το παρελθόν Παθιασμένος καθώς ήταν 
με το γράψιμο, νιώθει πως εχασε πολλές ευτυχισμένες στιγμές, 
άλλο ότι τώρα είναι πια πολύ αργό Οστοοο. η τυχαία συνάντησή του 
μ ένα αγοράκι από την Αλβανία, φαίνεται να του δίνει την ευκαιρία 
να ξανοκερδισει εκείνες τις στιγμές Ξεκινάει έτσι ένα μυστηριώδες 
ιαξιδι και μ η  συγκινηιυτη σχέση αναμεσα στον συγγραφέα και το παιδί 
Η τοινιο έλαβε τον Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Καννων 1996

ETERNITY AND A DAY
On < w ay Sunday in ThessMwMu Alexander a writer prepares to leave 
In  Melong home by Pie saa Tomorrow. Alexander is going into the hospital 
tram  where he knows he wdl never leave He finds letters from  Ins long-dead 
«Me Anna, and instantly becomes ensnared by m em ories He realises how 
much she loved lam , and how he took her love lor granted Driven as he was 
by Ms passon tor wnhng. he leeis that lost moments of happiness haunt hen 
horn an r etrievable past But Iks sudden meeting with an Afcaraan boy 
team s lo oiler lie  possKxkty ot recapmnng those moments Alexander 
aaempts 10 reunite tie  boy w«h fes grandm odw m A tlanta and so begns 
a mystanous K x ra y  and a toucheig retabonslep between the wider and 
the chad The Mm won the Golden Palm ai the 1998 Cannes Film Festval

Σκηνοθεσία / Direction: Θ Αγγελΰπουλος / T Angelopoulos Σενάριο Screenplay θ. Αγγε-

λόπουλος / T Angelopoulos, οε συνεργασία με τους / in coâaboraûon with Torino Guerra. Π 

Μαρκαρη / P Markans Φωτογραφία / Cinematography Γιωργος Αρβανίτης Yorgos Arvandis. 

A Ιινονος / A Snanos Μοντοζ Editing: Γιαννης ΤοττσοηουΑος Yams TstsopotA» Ηχος 1 

Sound: N Παπαδημηιριου N Papadnvtnou Σκηνικό Sots: Γ ιωργος Ζιοκος / Yorgos Ziakas 

Κοστουμιο /  Costumes: Γιώργος Πατσος /  Yorgos Patsas Μοκοικη /  Μοκοικη Ελένη 

Καραινδρου / Elem Karamdrou Ηθοποιοί/  Cast: Bruno Ganz Isabelle Renault FaDruio 

Benbvogko Αχιλλεος Σχεβης / Achdeas Skevrs Παραγωγή Production θ Αγγελάπουλος 

Τ Angelopoulos Εκκ / Greek Fern Centre Parade Ferns (Pans) mtarmedus S A La Sept 

Cinema Ca n a l  > . Class« SRL. tsttuto Luce, woraarte Παγκόσμιό Εχμειαλλζυση World 
Sales: εκκ  Greek Film Centre Πανεπιστήμιου 10/10 Panepeamou Si Αθήνα Athens 106 

71.1T)A /ML 30 1 3631 733. tad 30 1 3614 336 35mm Εγχρωμη Colour 130
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ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΑ ΤΟΥ ΘΟΔΩΡΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ I
Forminx story
FORMINX STORY
Η ταινία, στην οποία πρωταγωνιστούσε το μουσικό συγκρότημα «Forminx» και που σκοπό 
είχε να προωθήσει την τουρνέ τους στις ΗΠΑ και ίσως και μια διεθνή καριέρα, έμεινε 
ημιτελής όταν η τουρνέ ακυρώθηκε και δεν βρέθηκε χρηματοδότηση για την ταινία.

Horio ena, katikos enas
ΧΩΡΙΟ ΕΝΑ, ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΕΝ ΑΣ...
Η εγκατάλειψη του χωριού Νέα Σεβάστεια του Νομού Θεσσαλονίκης 
από τον τελευταίο κάτοικο. Το ντοκιμαντέρ προβλήθηκε στην ΥΕΝΕΔ, 
το 1981. Σκηνές αυτής της ταινίας ξαναγράφτηκαν
για το Ταξίδι στα Κύθηρα.

ONE VILLAGE, ONE VILLAGER...
A documentary shown on Greek television in 1981, that describes the 
plight of Greek villages abandoned by their inhabitants. Some scenes 
from this film  were rewritten into Voyage to Cythera.

ΕΛΛΑΔΑ /  Greece 1965

FORMINX STORY
The film , which featured the Greek rock group "Forminx” and was to be a promo film  to help 
them on their US tour and, hopefully, an international career, was never finished when the tour 
was cancelled and financing was never forthcoming.

ΕΛΛΑΔΑ /  Greece 1981

Σκηνοθεσία /  Direction: Θόδωρος Αγγελόπουλος /  Theo Angelopoulos, βασ. σε ιδέα τού /  
based on an idea by Κώστα Ρεσβάνη /  Kostas Resvanis. Φωτογραφία /  Cinematography: 

Γιώργος Αρβανίτης /  Yorgos Arvanitis. Ήχος /  Sound: Θανάσης Αρβανίτης /  Thanassis 
Arvanitis. Μοντάζ /  Editing: Γιώργος Τριανταφύλλου /  Yorgos Triantafyllou. Τηλεοπτική πα

ραγωγή /  Television production: υ ε ν ε δ  στην εκπομπή «Οι ρεπόρτερς» /  YENED for «The 
Reporters». Έγχρωμο / Colour 20'

Athina, epistrofi stin Akropoli ΕΛΛΑΔΑ /  Greece 1983

ΑΘΗΝΑ,
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ
FI ταινία γράφτηκε οαν ένα είδος προσωπικού κινηματογραφικού 
ημερολογίου και γυρίστηκε σαν προσωπικό ντοκιμαντέρ. Στην ταινία 
του Αγγελόπουλου, υπάρχει χώρος μόνο για τους τόπους, τα λόγια, 
τις αναμνήσεις· όλα όοα βίωσε όλα όσα μπορούν να χωρέσουν στην 
ποίηση. Μια λαχτάρα που περιλαμβάνει όχι μόνο την Αθήνα και τον 
ίδιο το σκηνοθέτη στην πόλη του, αλλά και το έργο του.

ATHENS,
RETURN TO THE ACROPOLIS
The film was written as a sort of personal film  diary and shot as a 
personal documentary. In Angelopoulos's film , there is only room for 
the places, the words, the memories. Everything he experienced. Σκηνοθεσία-Σενόριο /  Direction-Screenplay: Θόδωρος Αγγελόπουλος /  Theo Angelo-
Everything that can be contained in poetry. A yearning that includes not poulos. Φωτογραφία /  Cinematography: Γ ιώργος Αρβανίτης /  Yorgos Arvanitis. Πρόσθετα
only Athens and the director himself in the city, but also his work itself. γυρίσματα /  Additional shots: Αντρέας Σινάνος /  Andreas Sinanos. Κείμενα /  Texts: Κώ

στας Ταχτσής /  Kostas Tachtsis. Σκηνογροφία-Κοστούμια /  Sets-Costumes: Μικές Καρα- 
πιπέρης /  Mikes Karapiperis. Μοντάζ /  Editing: Γιώργος Τριαντάφυλλου /  Yorgos 
Triantafyllou. Ήχος /  Sound: Θανάσης Γεωργιάδης /  Thanassis Georgiadis. Μουσική /  
Music: Μάνος Χατζιδάκις /  Manos Hadjidakis, Μίκης θεοδωράκης /  Mikis Theodorakis, 
Λουκιανός Κηλαηδόνης /  Loukianos Kilaidonis, Διονύσης Σαββόπουλος /  Dionyssis 
Savopoulos. Παραγωγή /  Production: Θόδωρος Αγγελόπουλος /  Theo Angelopoulos, ept  

a .e . /  e r t  S.A., Trans World Film. Εγχρωμο / Colour 43'
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IT A  Π Α Ρ Α Σ Κ Η Ν ΙΑ  ΤΩΝ Γ Υ Ρ ΙΣ Μ Α Τ Ω Ν  /  THE M A K IN G S -O F THE M A K IN G

The Making-of: 9 ντοκιμαντέρ για τον Θόδωρο Αγγελόπουλο 

Nine Makings’of the films of Theo Angelopoulos

Η άλλη σκηνή /  The Other Scene

WOAAr; σκηνή είναι ενα ταξίδι στα παρασκήνια του γυρίσματος του Θιόοου Στο Αίγιο, 
στη Λευκάδα, στα Ιωάννινα, στην Άμφισσα, στο Μεσολόγγι, το συνεργείο παρακολουθεί 
την προετοιμασία, το στήσιμο και το γύρισμα μερικών κλασικών πλάνων του θ . Αγγελόπουλου.

The Other Scene Is a journey through the making ot The Travelling Players In Aigio, Lelkada, 
loannina. Amtissa and Messolonghi. the crew follows the setting up and filming ol some 
of Angelopoulos' classic shots

ΕΛΛΑΔΑ /  Greece 197S

ΣκηνοθεσΙα-Σενόριο / Direction-Screenplay: Μιχόλης Δημόπουλος / Michel 

Demopoulos Φωτογραφία / Cinematography: Σάκης Μανιάτης / Sakis Mamatis 

Μοντάζ / Editing: Γιωργος Τριαντάφυλλου / Yorgos Triantafyllou Ηχος / Sound: 

Νίκος Κανάκης / Nikos Kanakis Μουσική επιμέλεια / Music selection: Λουκια

νός Κηλαηδόνης / Loukianos Kilaidonis Παραγωγή / Production: Κώστας Σταμα- 

τίου / Kostas Stamatiou 16mm Έγχρωμο / Colour SO'

Ταξίδι μέσα στην Ιστορία /  Journey Through History ΙΙΛΛΙΑ "°ly 1977

Το ντοκιμαντέρ περιέχει αποσπάσματα από το Θίασο και τις Μ έρες του '36, σκηνές 
απά τα γυρίσματα των Κυνηγών, συνεντεύξεις με τους ηθοποιούς και τους συντελεστές 
ιων Κυνηγών, και τις απόψεις τριών διεθνών προσωπικοτήτων για το έργο 
του Αγγελόπουλου

The documentary contains excerpts trom The Travelling Players and Days o l '36, scenes 
trom the making ol The Hunters, and interviews with three important film personages

Σκηνοθεσία-Σενάριο-Μοντόζ / Direction-Screenplay-Editing: Δημητρης Μα-

κρής / Dimitris Makris Εμφανίζονται οι / Featuring: Θόδωρος Αγγελόπουλος 

Théo Angelopoulos, Bernardo Bertolucci, Werner Herzog. Michel Simon Π α ρα

γωγή / Production: RAl. 16mm Εγχρωμο / Colour 60'

Sulla strada per Dotsiko /  Στο δρόμο για το Δοτσικό /  niijmo
On the Way to Dotsiko
Ντοκιμαντέρ για ια γυριομαια του ΜεγαλεΙ,αντρου  Συνεντεύξεις με τους Θόδωρό 
Αγγελοηουλο, Γιώργο Ζιάκα (ενδυματολογο), Γιώργο Αρβανίτη (διεθυντη φωτογραφίας) 
και Omero Antonutti

A documentary about the making ot Alexander the Great, leatunng interviews with Theo 
Angelopoulos costume designer Yorgos Ziakas. director ot photography Yorgos Arvamtis. 
and Omero Antonutb

To πλάνο No. 80 /  Shot No. 80

Νιοκμανιερ yw ιο yuptogo του πλάνου No 80 της ταινίας ΓαξΛ στο Κύθηρα 
του θοδωρου AyycAonouAou

Documentary about Μ  tfeim g ot shot No 80 ot the tern v o y a g e  to C y th tra  

Dy Theo Angelopoulos

Σκηνοθεσία-Σενοριο / Direction-Screenplay: Norman Mozzato Φωτογραφία / 

Cinematography: Christiano Pogam Μοντάζ / Editing: Donatella Bagirvo Ηχος / 

Sound: Gianni Sardo Παραγωγή /  Production: Ciak Studio RAl 16mm Εγρωμο I 

Colour 42'

ΕΛΛΑΔΑ /  Greece 1984

Σκηνοθεσία Direction Paince Wvancos Σενάριο Screenplay: Patnce Vtvancos 

Maunao Paparazzo Φωτογραφία Cinematography Ιπυρος Νουνεσης Spyroo 

Nounessis Γιάννης Δαοκαλοθαναοης / Yiannis Oasutothanassis Μοντάζ f 

Editing Ηλεκτρα Βενακη / Electra Venaki Ηχος / Sound Γιάννης Ηλιοπουλος / 

Yianms kopoulos Αργυρής Λαζαριίης Argyns Lazanits Παραγωγή Production 

EKK / Greek Fdm Certre Pure Vtvancos 16mm Εγχρωμο Colour 21'
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ΣΤΑ Π Α Ρ Α ΣΚ Η Ν ΙΑ  ΤΟΝ ΓΥ Ρ ΙΣΜ Α Τ Ω Ν  /  THE M A K IN G S -O F THE M AKING

Ο άλλος μύθος /  The Other Myth

Ταινία πάνω στα γυρίσματα του Μελιοοοκόμου του Θόδωρου Αγγελόπουλου, που 
συμμετείχε στο 27ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου θεσοαλονίκης, στο Δ ιεθνές  Φεστιβάλ 
Βιέννης 1987, στο Φεστιβάλ Καννών 1987 και στο Φεστιβάλ Καμπέρ 1987.

A documentary film  on the shooting of Angelopoulos’ The Beekeeper. It participated 
in the 27th Thessaloniki Film Festival, the Viennale, the Cannes Film Festival 
and the Camber Film Festival (1987).

Ε Λ Λ Α Δ Α  /  G re e c e  1 9 8 6

Σκηνοθεσία /  Direction: Μαίρη Χατζημιχάλη-Παπαλιού /  Mary Hadjimihali- 
Papaliou. Φωτογραφία /  Cinematography: Γιάννης Δασκαλοθανάσης /  Yiannis 
Daskalothanassis. Μοντάζ /  Editing: Γιώργος Τριανταφύλλου /  Yorgos Triantafyl- 
lou. Ηχος /  Sound: Χρηστός Ακάλεστος /  Christos Akalestos. Μουσική /  Music: 

Γιώργος Χατζημιχελάκης /  Yorgos Hadjimihelakis. 16mm Έγχρωμο / Colour 75'

To τέλος μιας τριλογίας /  The End of a Trilogy Ε Λ Λ Α Δ Α  /  G re e c e  1 9 8 8

Επίσκεψη μιας μέρας στο γύρισμα της ταινίας Τοπίο στην ομίχλη, 
του Θόδωρου Αγγελόπουλου, που έγινε στη Θεσσαλονίκη.

One day's visit on the set of Landscape in the Mist by Theo Angelopoulos, 
which took place in Thessaloniki.

Σκηνοθεσία-Σενάριο / Direction-Screenplay: Χάρης Παπαδόπουλος /  Haris Pa
padopoulos. Φωτογραφία / Cinematography: Σπάρος Νούνεσης /  Spyros Νου- 
nessis. Μοντάζ /  Editing: Στάθης Πλώτας /  Stathis Plotas. Ηχος /  Sound: Νίκος 
Αχλάδης /  Nikos Achladis. Παραγωγή /  Production: Τέχνη και Πολιτισμός, ΕΤ1 /  

Art and Culture, ΕΤ1. 20'

Δεν είναι τίποτα, ένα γύρισμα είναι... /  
It's Nothing, Only α Film Shot...

Μια μέρα γύρισμα της ταινίας Το μετέωρο βήμα του πελαργού. Ένα μικρό «making of> 
που αποπειράται σκηνοθετική προσέγγιση της γραφής του Θόδωρου Αγγελόπουλου.

One day’s shooting of the film  The Suspended Step of the Stork. A short «making of», 
which attempts a directorial approach to Theo Angelopoulos’ singular ecnture.

Σκηνοθεσία / Direction: Αλέξανδρος Λούκος / Alexandras Loukos. Φωτογραφία / 

Cinematography: Τάκης Χρυσαφάκης /  Takis Chryssafakis. Μοντάζ /  Editing: 

Στάθης Πλώτας /  Stathis Plotas. Ήχος /  Sound: Θανάσης Γιαννιός /  Thanassis 
Yiannios, Νίκος Χανιώτης /  Nikos Haniotis. Μουσική /  Music: Αλέξανδρος Λού
κος /  Alexandras Loukos. Παραγωγός /  Producer: Αλέξανδρος Λούκος /  Alexan
dras Loukos. 16mm Έγχρωμο / Colour 11 '

Μια ταινία στα πρόθυρα νευρικής κρίσης /
A Film on the Verge of a Nervous Breakdown
Ένα ρεπορτάζ που αναφέρεται στις συνθήκες γυρίσματος της ταινίας Το μετέωρο βήμα 
του πελαργού του Θόδωρου Αγγελόπουλου. Προβλήθηκε στα πλαίσια της τηλεοπτικής 
σειράς «24 ώρες» (των Hervé Chaballer και Eric Gilbert, αρχισυντάκτης: Claude Chelti), 
στις 30 Ιανουάριου 1991. Παραγωγή: Canal+ .  (50')

A news report on the film ing conditions of The Suspended Step of the Stork. It was part 
of the television programme «24 hours» (Hervé Chaballer and Eric Gilbert; editor-in-chief: 
Claude Chelti), and was broadcast on January 3 0 ,1 991 . Produced by Canal+. (50 ')

To τέλος μιας αιωνιότητας /  The End

Ενα οπτικοακουστικό δοκίμιο για τον τρόπο δουλειάς του Θόδωρου Αγγελόπουλου, 
μέσα από τα γυρίσματα της βραβευμένης με Χρυσό Φοίνικα ταινίας του Μια αιωνιότητα 
και μια μέρα.

An audiovisual essay on the way that Theo Angelopoulos works, as seen through the making 
of Eternity and a Day, the film  that won the Palme d ’Or at the Cannes Film Festival.

of an Eternity EAAAAA ' Gree<e 1,98

Σκηνοθεσία-Σενάριο /  Direction-Screenplay: Αλέξανδρος Λαμπρίδης /  Alexan
dras Lambridis. Φωτογραφία /  Cinematography: Δημήτρης Κορδελάς /  Dimitris 
Kordelas. Μοντάζ /  Editing: Ηλέκτρα Βενάκη /  Electra Venaki, Ηρώ Βρατζάκη /  Ira 
Vratzaki. Ήχος /  Sound: Στ. Ευθυμίου /  S. Efthymiou. Μουσική /  Music: Ελένη 
Καραίνδρου /  Eleni Karaindrou. Παραγωγοί /  Producers: K. Λαμπρόπουλος /  K. 
Lambropoulos, θ. Λαμπρόπουλος / T. Lambropoulos. Παραγωγή /  Production: 

C L. Productions; Περίπλους /  Periplous. Παγκόσμια Εκμετάλλευση /  World Sales: 

F for FILM, 16 rue de l’Ancienne Forge, 27120 Fontaine Sous Jouy, France, τηλ.-tel.: 
33 23 226 2539, fax: 33 23 236 8649. Εγχρωμο / Colour 58'
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Το πρόγραμμα MEDIA της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής υποστηρίζει 
οπτικοακουστικά Φεστιβάλ

Τ α φεστιβάλ κινηματογράφου έχουν έναν πολύ σημαντικό 
πολιτιστικό, κοινωνικό και εκπαιδευτικό ρόλο να παίξουν 
στην Ευρώπη. Συντελούν στη δημιουργία μεγάλου αριθ
μού άμεσων και έμμεσων θέσεων εργασίας, 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 
φεστιβάλ, με σκοπό να βελτιώσει τις συνθήκες προώθησης και 
διανομής ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών έργων και την πρόσ
βαση ανεξάρτητων παραγωγών και διανομέων στην ευρωπαϊκή 
και τη διεθνή αγορά.
Η δράση αυτή στοχεύει στην ενίσχυση του δεσμού ανάμεσα στο 
ευρωπαϊκό κοινό και στις ταινίες που παράγονται στην Ευρώπη. 
Πενήντα περίπου φεστιβάλ σ' ολόκληρη την Ευρώπη, σε χώρες- 
μέλη, καθώς και στις τρίτες χώρες που συμμετέχουν στο Πρό
γραμμα MEDIA, λαμβάνουν οικονομική στήριξη. Κάθε χρόνο, χά
ρη στη δραστηριότητα αυτών των φεστιβάλ και στην υποστήριξη 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περίπου 10.000 οπτικοακουστικά 
έργα, ηου προβάλλουν τον πλούτο και την ποικιλία της ευρω
παϊκής κινηματογραφίας, παρουσιάζονται σ' ένα κοινό δύο εκα
τομμυρίων, περίπου, θεατών.
Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει έμπρακτα τη δ ι
κτύωση των φεστιβάλ κινηματογράφου σε ευρωπαϊκή κλίμακα. 
Στα πλαίσια αυτά, οι δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Συντονι
σμού των Φεστιβάλ Κινηματογράφου θα βοηθήσει στην τόνωση 
της συνεργασίας μεταξύ των φεστιβάλ και στην ανάπτυξη από 
κοινού έργων, ενισχύοντας έτσι τη θετική επίδραση των εκδηλώ
σεων αυτών στον ευρωπαϊκό κινηματογράφο.

Το Πρόγραμμα MEDIA 
στηρίζει το 41 ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

The MEDIA Programme of the 
European Commission Supports 
Audiovisual Festivals

F ilm festivals have a very important cultural, social and 
educative role to play in Europe They contribute to the 
creation of a large number of direct and indirect jobs 
and provide a much needed promotion and distribution 

network, which enhances the production of the European 
audiovisual industry. New, talented creators are thus given the 
opportunity to show their works and young audiences may get 
better acquainted with European cinematography.
The MEDIA Programme of the European Commission gives its 
support to festivals with a view to improve the conditions of 
promotion and distribution of European audiovisual works and 
the access of independent producers and distributors to the 
European and international market.
This action aims to reinforce the link between the European 
public a* large and films produced in Europe. About fifty- 
festivals across Europe, in the Member States as well as in the 
third countries partic ipating in the MEDIA Programme are 
granted financial support. Every year, thanks to the activities of 
these festivals and to the support of the European Commission 
about 10,000 audiovisual works displaying the rich diversity of 
European cinematographies, are presented to a public of 
about two million spectators.
Moreover, the Commission supports actively the networking of 
film festivals on a European scale. Within this framework, the 
activities of the European Coordination of Film Festivals will 
help strengthen the cooperation between festivals and the 
development of jo in t projects, thus reinforcing the positive 
impact of these events on European cinema

The MEDIA Programme, 
partner of the 41 st International Thessaloniki Film Festival

E u ro p e a n  C o m m is s io n  
M E D IA  P ro g ra m m e  -  A u d io v isu a l fe stiv a ls  

D G E A C  -  C3  
100  rue B e llia rd  

B -1 0 4 9  B ru sse ls, B e lg iu m  
TqA. /  tel.: * 3 2  2 2 9 5  8 4 0 6  

F ax : * 3 2  2 2 9 9  9 2 1 4
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ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
ΟΥΔΕΝ

ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ 

ΦΡΑΓΜΑ 

Η Α Ν Α ΧΩ Ρ Η ΣΗ  

ΨΗΛΑ ΤΑ ΧΕΡΙΑ!

ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΖΕΡΑΡ 

DEEP END

Ρ Η ΓΑΣ, ΝΤΑΜ Α, ΒΑΛΕΣ 

Η ΚΡΑΥΓΗ ΠΟΥ ΣΚΟΤΩΝΕΙ 

ΨΗΛΑ ΤΑ ΧΕΡΙΑ! (2η έκδοοη) 

ΣΤΟ ΦΩΣ ΤΟΥ ΦΕΓΓΑΡΙΟΥ

ΔΙΑΛ Ο ΓΟ Σ 20-40-60
(Επβοόδιο: ΟΙ ΕΙΚΟΣΑΧΡΟΝΟΙ)



Η ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΙΝΑΙ 
Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΚΔΙΚΗΣΗ

ΤΟ ΠΛΟΙΟ ΤΩΝ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ

ΧΕΙΜΑΡΡΟΙ ΤΗΣ ΑΝΟΙΞΗΣ

ΦΕΡΝΤΙΝΤΟΥΡΚΕ

ΤΟ ΒΓΑΛΜΕΝΟ ΜΑΤΙ

Ο ΜΙΚΡΟΣ ΑΜΛΕΤ

ΕΡΩΤΙΚΟ

ΤΗΝ ΤΣΑΝΤΑ Η ΤΗ ΖΩΗ ΣΟΥ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: ΣΚΟΛΙΜΟΦΣΚΙ

ΟΙ ΚΟΥΦΙΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ



Ένας «πυγμάχος-ποιητής» στα κινηματογραφικά ρινγκ
ταν το 1964 προβάλλεται το Ιδιαίτερα χαρακτηρι- 

^  σηκό: ουδέν, πρώτη ταινία του 24χρονου Γέρζι
■  Σκολιμόφσκι, προκαλεί αμέσως εντύπωση με το νε-
■  ωτερικό της ύφος, τη ρεαλιστική της ακρίβεια, την 

αμεσότητα της καταγραφής, τη συμπυκνωμένη χρο- 
νική της δράση και, φυσικά, με τον κεντρικό της χα

ρακτήρα, που τον ερμηνεύει ο ίδιος ο δημιουργός της: τον 
Αντρέι Λέσιτς. Ο ήρωας είναι εκφραστής της ανησυχίας μιας 
«χαμένης» γενιάς, ένας εξόριστος στην ίδια του τη χώρα, που 
προτιμά να στέκεται στο «κατώφλι της ζωής», παρά να ενταχθεί. 
Αυτό το δύσκολο πέρασμα από την ανωριμότητα της εφηβείας 
στην ενηλικίωση θα αποτελέσει ένα από τα πιο σταθερά θεματι
κά μοτίβα στο έργο του Σκολιμόφσκι. Η κοσμοθεωρία και η κι
νηματογραφική του μέθοδος βρίσκονται κιόλας εδώ, στην πρώ
τη ταινία που θα τον αναδείξει ως ένα από τα πιο αυθεντικά τα
λέντα του ευρωπαϊκού κινηματογράφου, κάτι που θα επιβεβαιω
θεί ένα χρόνο μόλις μετά, με την Εγκατάλειψη, μια από τις κορυ
φαίες ευρωπαϊκές ταινίες της δεκαετίας του '60, που τον κατα
τάσσει στην πρώτη γραμμή του μοντερνισμού. Σ' αυτή την ταινία 
εμφανίζεται ένα ακόμα σταθερό μοτι'βο, αυτό της προσωπικής 
μάχης, του ατομικού αγώνα, ως μια υπαρξιακή ανάγκη φυσικής 
εκτόνωσης και επαλήθευση της ζωτικής ενέργειας. Το ρινγκ, για 
τον Αντρέι Λέσιτς, μοιάζει να είναι το τελευταίο χαράκωμα της 
ύπαρξής του και πρέπει να το υπερασπιστεί με τα ίδια του τα χέ
ρια. Με την επόμενη ταινία του, ο Σκολιμόφσκι (πάντα απρόβλε
πτος) κάνει μια παρέμβαση αισθητικής τάξης. Στο Φράγμα κινη
ματογράφε! μια ονειρική περιπλάνηση στις παρυφές της πραγμα
τικότητας. Ο ήρωας ζει μια νύχτα της ζωής του (και πάλι χρονι
κή συμπύκνωση) μπαινοβγαίνοντας από το ένα όνειρο στο άλλο, 
αναζητώντας το όραμα μιας άλλης ζωής. Την ποιητική στροφή 
του Φράγματος ακολουθεί μια άλλη, που την παίρνει με μεγάλη 
ταχύτητα. Με την Αναχώρηση, μια ταινία γυρισμένη με τους κα
ταιγιστικούς ρυθμούς του ράλι στο οποίο θέλει να πάρει μέρος 
ο κεντρικός ήρωάς της, ο Σκολιμόφσκι αποθεώνει ένα από τα 
μεγάλα του πάθη, τα αυτοκίνητα, και κερδίζει τη Χρυσή Άρκτο 
στο Φεστιβάλ Βερολίνου 1967. Επιστρέφοντας στην Πολωνία 
και στο Ψηλά τα χέρια!, αγνοεί ότι αυτή η ταινία θ' αλλάξει τη 
ζωή του. Το Ψηλά τα χέρια! είναι ένα ανελέητο «κατηγορώ», έ
να τελικό ξεκαθάρισμα λογαριασμών με τη γενιά του. Ο Αντρέι 
Λέσιτς μετατρέπει τη γιορταστική συνάντηση των παλιών συμφοι
τητών σε πραγματικό εφιάλτη. Σ' αυτή την ταινία εμφανίζεται έ
νας βασικός πυρήνας της κινηματογραφικής μεθόδου: ο «κλει
στός χώρος». Η συμπύκνωση του χρόνου και της δράσης σε μια 
νύχτα, μέσα στον ασφυκτικό χώρο ενός βαγονιού, απογειώνει 
το «Σκολιμόφσκι-εξπρές». Η ταινία αποσύρεται την τελευταία 
στιγμή από το Φεστιβάλ Βενετίας, ο Σκολιμόφσκι την υπερασπί
ζεται, αντιδρά και, τελικά, παίρνει το δρόμο της εξορίας. Η κα- 
ριέρα του στο εξωτερικό δεν είναι στρωμένη με ροδοπέταλα. Χα
ρακτήρας δύσκολος και ασυμβίβαστος, δεν θα διστάσει να συ- 
γκρουστεί με τους παραγωγούς και θα το πληρώσει: Οι ταινίες 
του Οι περιπέτειες του Ζεράρ (1969) και Ρήγας, ντάμα, βαλές 
(1972), στις οποίες όχι μόνο δεν είχε το final-cut, αλλά δεν συμ
μετείχε και στο σενάριο, παραμένουν δύο άτυχες στιγμές στη 
φιλμογραφία του. Αντίθετα, εκεί όπου αφήνεται ελεύθερη η φα
ντασία και το ένστικτό του μεγαλουργεί, όπως με το Deep End 
(1970), όπου αφηγείται μια ιστορία ενηλικίωσης με τραγική κα
τάληξη, με εξαιρετικές επιδόσεις στην ποιητική του «κλειστού 
χώρου» (όλη σχεδόν η ταινία είναι γυρισμένη μέσα σε μια πισί
να). Το 1978, μετά από έξι χρόνια απουσία επανέρχεται με την

Κραυγή που σκοτώνει, μια οραματική ταινία που πραγματεύεται 
τη σύγκρουση ανάμεσα στην αρχαϊκή γνώση (μαγεία) και τον ορ
θό λόγο. Στην Κραυγή που σκοτώνει, ο Σκολιμόφσκι, κινηματο- 
γραφώντας το πώς η ψυχή ενός ανθρώπου μπορεί να γίνει κομ
μάτια, προκαλεί αίσθηση και κερδίζει το Ειδικό Βραβείο της Επι
τροπής στο Φεστιβάλ Καννών. Στο Φως του Φεγγαριού (1982) 
βλέπουμε τη «μέθοδο Σκολιμόφσκι» σε όλο της το μεγαλείο: οι 
ήρωες ασφυκτιούν ανάμεσα στο χρόνο που τους πιέζει και στο 
χώρο που τους συμπιέζει, κι αυτή η τέλεια εφαρμογή του συμπυ
κνωμένου χρόνου της δράσης και του «κλειστού χώρου» κάνουν 
την ταινία να πετά με τα φτερά της μεταφοράς. Ο Σκολιμόφσκι 
αποδεικνύεται αδιαφιλονίκητος μαέστρος του διφορούμενου, 
του υπαινικτικού και της απόκρυψης και με το Φως του φεγγαρι
ού καταφέρνει όχι μόνο να συλλάβει τον παλμό των ιστορικών 
γεγονότων, αλλά και να μιλήσει από καρδιάς για τη μοίρα και 
το πεπρωμένο της Πολωνίας. Η ταινία αυτή, που κέρδισε μονά
χα το βραβείο σεναρίου στις Κάννες, δεν είναι παρά ένας πυγ
μαχικός αγώνας του «πυγμάχου-ποιητή» με την πολιτική πάνω 
στο ρινγκ της Ιστορίας. Τελικός νικητής: ο κινηματογράφος. Η 
Πολωνία τον απασχολεί και στην επόμενη ταινία του, Η επιτυχία 
είναι η καλύτερη εκδίκηση -ίσως την πιο αυτοβιογραφική-, ό
που, με το θεατρικό δρώμενο που «ανεβάζει», στην πραγματικό
τητα «κατεβάζει» τη σύγχρονη πολωνική Ιστορία στους δρόμους 
του Λονδίνου. Ταυτόχρονα, η ταινία, διαπλέκοντας συνεχώς 
τους δρόμους της τέχνης και της ζωής, σχολιάζει τη θέση του ε
ξόριστου καλλιτέχνη, γίνεται όλο και πιο διαφανής και καταλή
γει να μοιάζει μ' ένα ιδιοφυές, αλλά και δισεπίλυτο, αίνιγμα. Το 
νέο της θεματικό μοτίβο είναι αυτό της σχέσης πατέρα-γιου, που 
θα αναδειχθεί μ' όλη του την ένταση στο Πλοίο των παρανόμων 
(1985), την πρώτη του αμερικανική παραγωγή. Ταινία εκπληκτι
κής σκηνοθετικής δεξιοτεχνίας και κλειστοφοβικής ατμόσφαι
ρας, όπου ο «κλειστός χώρος» είναι ένα πλοίο, καθηλωμένο α
νάμεσα σε θάλασσα και ουρανό, αφηγείται μια παράξενη μονο
μαχία ανάμεσα στο φιλόσοφο-γκάνγκστερ δόκτορα Κασπάρι και 
στον πλοίαρχο Μίλερ, με έπαθλο το ίδιο το πλοίο. Στο ενδιάμε
σο, ο γιος του καπετάνιου ταλαντεύεται ανάμεσα στη «φυλακή» 
της πατρικής εξουσίας και στη διαβολική σαγήνη του δόκτορα. 
Το πλοίο των παρανόμων κερδίζει το Μεγάλο Ειδικό Βραβείο 
της Επιτροπής του Φεστιβάλ Βενετίας. Το 1989, οι Χείμαρροι 
της άνοιξης, μια ταινία εποχής, έχουν και πάλι ως κεντρικό ή- 
ρωα έναν νεαρό ήρωα που περνά το «κατώφλι της ζωής» χωρίς 
πυξίδα πλεύσης και ιστορική συνείδηση του ρόλου του, κι αντί 
να φτάσει στο λιμάνι της ενηλικίωσης, παρασύρεται από τον ορ
μητικό χείμαρρο των παθών και συντρίβεται συναισθηματικά. Τέ
λος, η επιστροφή του στην Πολωνία, το 1991, μετά από 24 
χρόνια απουσία, είναι αντάξια της κινηματογραφικής του τόλ
μης, αφού ρισκάρει πραγματικά μεταφέροντας στην οθόνη ένα 
από τα πιο αλλόκοτα και αιρετικά κείμενα της ευρωπαϊκής λογο
τεχνίας: το Φέρντιντούρκε του Βίτολντ Γκομπρόβιτς. Ο ενήλικας 
ήρωας βυθίζεται σε μια ανάποδη πορεία, αναζητώντας τον χα
μένο παράδεισο μιας παρατεταμένης εφηβείας. Ο Σκολιμόφσκι 
καταφέρνει να κινηματογραφήσει αυτό το εξωφρενικό ταξίδι, 
περνώντας ξυστά από το να κάνει ένα αριστούργημα.
Αν εδώ και κάποια χρόνια ο Γέρζι Σκολιμόφσκι, ένας απ' τους θεμε
λιωτές του μοντέρνου κινηματογράφου, απουσιάζει απ' το κινηματο
γραφικό ρινγκ, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν προπονείται. Όταν χτυπή
σει το καμπανάκι για τον πρώτο γύρο στη γεμάτη αίθουσα, θα είμα
στε εκεί, στην πρώτη σειρά, φαν του αουτσάιντερ, όπως πάντα.

θωμάς Λιναράς
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A «Boxer-Poet» in the Cinematic Ring

W
hen, in 1964, Jerzy Skolimowski's first film, 
Identification Marks None, was released, it 
in s ta n tly  m ade an im press ion  w ith  its 
innovative style, its realistic precision, the 
immediacy of its film ing, its compressed 
temporal action and, of course, its main 

character, Andrzej Leszczyc, played by the director himself. The 
hero expresses the restlessness of a «lost» generation, an exile 
in his own land, who prefers to stand at the «doorstep of life» 
rather than to join in. This difficult passage from the immaturity 
of adolescence to adulthood was to constitute one the most 
abiding themes in the oeuvre of Skolimowski. His ideology and 
his cinematic method were already present in the first film that 
marked him as one of the most authentic talents of European 
cinema; a fact which would be confirmed less than one year 
later, with Walkover, one of the finest European films of the 
60s, which placed him at the forefront of Modernism. This film 
also featured another abiding theme, that of the personal battle, 
the ind ividual struggle, as an existential need for physical 
release and a reaffirming of vital energy. For Andrzej Leszczyc, 
the ring is like the last bastion of his existence, and he has to 
defend it with his bare hands. W ith his next film, the always 
unpredictable Skolimowski's intervention was of an aesthetic 
nature. In Barrier, he filmed a dreamlike peregrination on the 
edges of reality. The hero spends one night out of his life (and 
here again there is temporal condensation), coming out of one 
dream and going into the next, seeking the vision of another 
life. The poetical turn of Barrier was followed by another, taken 
at high speed. W ith Le départ, a film shot at the breakneck 
pace of the car race in which the hero wants to take part, 
Skolimowski glorified one of his great passions, cars, and won 
the Golden Bear at the 1967 Berlin Film Festival. He returned to 
Poland and Hands Upl, unaware that this film would change 
his life. Hands Upl is a relentless accusation, a final settling of 
accounts with his generation. Andrzej Leszczyc turns the festive 
reunion of the old fellow students into a real nightmare. In this 
film, one can observe one of the main cores of Skolimowski's 
cinematic method: «the closed space». The compression of time 
and action into one night, inside the cramped space of a train 
com partm ent, was the f in a l im petus needed fo r the 
«Skolimowski Express». The film was w ithdraw n from the 
Venice Film Festival at the last minute. Skolimowski defended it, 
reacted, and finally chose exile. His career abroad was no bed 
of roses A difficult, uncompromising man, he did not hesitate to 
clash with producers and he pa id  the price: his films The 
Adventures o f Gérard (1969) and King, Queen, Knave (1972), 
where he neither had the final-cut, nor did he participate in the 
screenplay, remain two unfortunate instances in his film o
graphy. On the contrary, whenever he let his imagination and 
creator's instinct run wild, he achieved great things, as in Deep 
End (1970), where he tells the story of a girl's coming of age 
which ends in tragedy, with extraordinary results in the poetics 
of the «closed space· (almost the entire film  is shot in a 
swimming pool) In 1979, after an absence of six years, he 
returned with The Shout, a visionary film that negotiates the 
conflict between archaic knowledge (mogic) and rationalism In

The Shout, as he films the way a man's soul can be broken info 
pieces, Skolimowski caused a sensation and won the Jury's 
Special Prize at the Cannes Film Festival. In M oon ligh ting  
(1982), we observe Skolimowski's method in all its glory: the 
heroes are suffocating in the time which is pressing and the 
space which is compressing them, and this perfect application 
of the condensed action time and the «closed space» make the 
film take flight on the wings of a metaphor. Skolimowski proves 
an uncontested master of ambiguity, allusion and concealment, 
and in Moonlighting  he succeeded not only in capturing the 
pulse of historical events, but also in speaking from the heart 
about the fate and destiny of Poland. This film, which only 
received the screenplay award at Cannes, is nothing more than 
a boxing match between the «boxer-poet» and politics, in the 
ring of History, the final winner being cinema. Poland remains 
a concern in his next film, Success Is the Best Revenge -perhaps 
his most a u tob io g ra p h ica l- where, through the theatrica l 
happening he «stages», he is actually taking modern Polish 
History «down from the stage» into the streets of London. At the 
same time, the film, continually entwining the courses of art and 
life, comments upon the position of the exiled artist, becoming 
more and more transparent and ending up resembling an 
ingenious but intractable riddle. The new theme that emerges is 
that of the father-son relationship, which w ill erupt in all its 
intensity in The Lightship (1985), Skolimowski's first American 
production. This film of amazing directorial skill, where the 
«closed space» is a ship, immobilised between the sea and the 
sky, tells the story of an unusual battle of wits between the 
philosopher/gangster Doctor Caspary and Captain Miller The 
prize is the ship itself. Stuck between them, the captain's son 
wavers between the «prison» of paternal authority and the 
diabolically mesmerising Doctor. The Lightship won the Jury's 
G rand Special Prize at the Venice Film Festival In 1989 
Torrents o f Spring, a period piece, featured once again a 
young hero crossing the «threshold of life» without a compass 
or a historical awareness of his role, whereupon, instead of 
reaching the harbour of adulthood, he is carried off by the 
torrents of passion and is em otionally destroyed Finally, 
Skolim owski's return to Poland, in 1991, after a 24-year 
absence, is worthy of his cinematic daring, since he fakes on 
undeniable risk by bring ing to the screen one of the most 
bizarre and iconoclastic texts of European literature: Ferdydurke 
( Thirty Door Key) by W ito ld  G om brow icz. The adult hero 
submerges himself into a backward journey, in search of the 
lost Eden of an extended adolescence. Skolimowski succeeds in 
film ing this preposterous journey and comes very close to 
making a masterpiece.
For the past few years, Jerzy Skolimowski, one of the founders 
of modern cinema, has stayed away from the cinematic ring 
But that doesn't mean he's not in training When the first bell 
rings in the crowded arena, w e'll be there, in the first row, 
rooting for the outsider, the way we always have

Thomas Linaras
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ΓΕΡΖΙ ΙΚΟΛΙΜΟΦΣΚΙ:  Ο ΠΕΡΙΠΛΑΝΩΜΕΝΟΣ ΑΟΥΤΣΑΙΝΤΕΡ

Rysopis
ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: 
ΟΥΔΕΝ
Η ταινία, που γυρίστηκε ενώ ο Σκολιμόφοκι σπούδαζε ακόμα 
κινηματογράφο, στρέφεται γύρω από τις λιγοστές ώρες που απομένουν 
στον νεαρό Αντρέι Λέσιτς προτού παρουσιαστεί στο στρατό.

«Την ταινία αυτή την έκανα κυριολεκτικά με τα ίδια μου τα χέρια 
και μ' έναν οπερατέρ που επιμελούνταν για πρώτη φορά τη φωτογραφία 
μιας ταινίας... Τον πρωταγωνιστή μου τον βρήκα στον καθρέφτη.
Εξ άλλου, υπήρχε και μια πρακτική αναγκαιότητα: δεν είχα αρκετά 
χρήματα για να μπορώ να πληρώνω έναν ηθοποιό που να 'ναι επί τρία 
χρόνια, μέρα-νύχτα, στη διάθεσή μου...“

Γ.Σ.

Η ταινία κέρδισε, ε ξ  ημισείας με την Εγκατάλειψη, το Μεγάλο Βραβείο 
στο Φεστιβάλ του Αρνεμ της Ολλανδίας, το 1965.

IDENTIFICATION MARKS NONE
The film, which was made while Skolimowski was still attending film  
school, revolves around the few hours that young Andrzej Leszczyc 
has left before reporting to the army for his military service.

«/ made the film literally with my own hands, with a cameraman who had 
never been in charge of the photography ot a film before... I found my 
protagonist in the mirror. Besides, there were practical matters to consider: 
I couldn 't afford to pay an actor who would be at my disposal night and
day. for three years».

IS .

The film  shared the Grand Prix, together with Walkover, at the 1965 Arnhem
Film Festival in Holland.

Walkower
ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ
Οταν το τρένο στο οποίο ταξιδεύει, καθυστερεί στο Πλοκ, εξαιτίας 
μιας αυτοκτονίας, ο 30χρονος Αντρέι Λέσιτς αναγνωρίζει στην αποβάθρα 
μια γνωστή του κι αποφασίζει να διακόψει το ταξίδι του. Η κοπέλα 
συστήνει τον Αντρέι -το υ  οποίου το μοναδικό εισόδημα προέρχεται 
οπό το βραβεία που κερδίζει σε ερασιτεχνικούς αγώνες πυγμαχίας— 
οτο διευθυντή του νέου βιομηχανικού συνεταιρισμού της πόλης, ο οποίος 
του προσφέρει μια θέση μηχανικού. 0  Αντρέι διστάζει, γνωρίζεται, όμως, 
με τον προπονητή της πυγμαχίας, και δέχεται να πάρει μέρος στο 
πρωτάθλημα των εργοστασίων, όπου και κερδίζει τον πρώτο του ογώνα...

Η ταινία έλαβε το Μεγάλο Βραβείο, ε ξ  ημισείας με το Ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά ουδέν, στο Φεστιβάλ του Αρνεμ της Ολλανδίας 1965.

WALKOVER
When his train is delayed In Plock because of a suicide, 30-year-old Andrzej 
Leszczyc recognises an acquaintance of his on the platform and decides 
to interrupt his journey, The woman introduces Andrzej -w hose only 
income is from the prizes he wins in amateur boxing bou ts - to the manager 
of the town's new industrial combine, who offers him a job as an engineer. 
Andrzej hesitates, but he then meets the boxing trainer and agrees to take 
part
In the works' tournament, subsequently winning the first match...

The film shared the Grand Prix, together with Identification Marks None. 
at the 1965 Arnhem Film Festival In Holland.

ΠΟΛΩΝΙΑ /  Poland 1964

Σκηνοθεσία /  Direction: Jerzy Skolimowski. Σενάριο /  Screenplay: Jerzy Skolimowski. Φω
τογραφία /  Cinematography: Witold Mickiewicz. Μ οντάζ /  Editing: Halina Gronek, Jerzy 
Skolimowski. Ηχος /  Sound: Jan Czerwinski, Jerzy Rybicki, Tadeus Palczynski. Σκηνικά /  

Sets: Jerzy Skolimowski. Μουσική /  Music: Krzysztof Sadowski. Ηθοποιοί /  Cast: Jerzy 
Skolimowski, Elzbieta Czyzewska, Tadeusz Mine, Andrzej Zarnecki, Jacek Szczek. Παραγω
γή /  Production: PWSTIF. 35mm Ασπρόμαυρο /  B&W 7 6 '

ΠΟΛΩΝΙΑ /  Poland 1966

Σκηνοθεσία /  Direction: Jerzy Skolimowski. Σενάριο /  Screenplay: Jerzy Skolimowski. Φω
τογραφία /  C inem atography: Antoni Nurzynski. Μ οντάζ /  Editing: Alina Faflik, Jerzy 
Skolimowski. Ηχος /  Sound: Mikolaj Kompan-Altman. Σ κ η ν ικ ό  /  S ets: Zdzislaw 
Kielanowski. Μουσική /  Music: Andrzej Trzaskowski. Ηθοποιοί /  Cast: Jerzy Skolimowski, 
Aleksandra Zawieruszanka, Krzysztof Chamiec, Elzbieta Czyzewska, Andrzej Herder, Joanna 
Jedlewska, Janusz Klosinski, Tadeusz Kondrat Stanislaw Zaczyk, Henryk Kluba, Krzysztof 
Litwin, Franciszek Pieczka Παραγωγή /  Production: Gruppo Syrena. 35mm Ασπρόμαυρη /  

B&W 78'
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ΒαπβΓα
ΦΡΑΓΜΑ
Παραμονές Πάσχα, ο Γιαν Νοβιτοκι, ένας νεαρός φοιτητής ιατρικής φεύγει 
από τον φοιτητικό {.ένωνα κι αρχίζει μια σχεδόν ονειρική περιπλάνηση 
στην πόλη της Βαρσοβίας Κουβαλώντας τα υπάρχοντά του 
σε μια βαλίτσα, επισκέπτεται τον πατέρα του. ο οποίος διαμένει σε 
μια πανσιόν συνταξιούχων Εκείνος του δίνει μια απόδειξη 
ενεχυροδανειστήριου και μια διεύθυνση Οταν φτάνει εκεί, η γυναίκα που 
συναντά, του παραδιδει ένα ξίφος Με τη βαλίτσα και το ξίφος ανά χειρας. 
συνεχίζει την περιπλάνησή του. ώσπου συναντά μια όμορφη κοπέλα, 
η οποία εργάζεται ως οδηγός τραμ

Η ταινία έλαβε το Μεγάλο Βραβείο στο Φεστιβάλ του Μπέργκαμο 1966

BARRIER
Just before Easter Sunday. Jan Nowicki. a young medical student leaves 
the student home, and begins an almost dreamlike peregrination through 
the city ol Warsaw. Carrying all his belongings in a suitcase, he visits 
his lather, who lives in a home tor retirees The old man gives him a receipt 
trom a pawn shop and an address When Jan amves there, he meets 
a woman who gives him a saber With his suitcase and saber in hand.
Jan resumes his wandenngs. and meets a beautiful young woman who 
drives a tram

The film received the Grand Pnx at the 1966 Bergamo Film Festival.

ΠΟΛΩΝΙΑ /  Poland 1966

Σκηνοθεσία / Direction: Jerzy Skolimowski Σενάριο / Screenplay: Jerzy Skolimowski. 

Andrzej Kostenko Φωτογραφία / Cinematography: Jan Laskowski Μοντάζ / Editing: 

Halina Prugar. Maria Rutkowska Ηχος / Sound: Wieslawa Dembinska Σκηνικά / Sets: 

Roman Wolyniec. Z. Staszewski Κοστούμια / Costumes: 6 Modrzejewski. L Mokicz Μου

σική / Music: Krzysztof Komeda. Ηθοποιοί / Cast: Jan Nowicki. Joanna Szczerbic. Tadeusz 

Lomnicki, Zdzislaw Maklakiewicz. Ryszard Pietmski. Mana Malicka. Maigorzata Lorentowicz 

Andrzej Herder, Zygmunt Malanowicz Παραγωγή / Production: Gruppo Kamera 35mm 

Ασπρόμαυρο / B&W 83'

Le départ
Η ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
Ο ΐ9χρονος Μαρκ είναι βοηθός κομμωτή στις Βρυξέλλες.
Ειν» παθιασμένος με τ' αυτοκίνητα κι έχει δηλώσει συμμετοχή σ' ένα ράλι 
που πρόκειται να ξεκινήσει σε δύο μέρες. Ελπίζει να «δανειστεί» 
το αυτοκίνητο του αφεντικού του. μια Porsche, και να συμμετάσχει μ' αυτή 
Για κακή του τύχη, το αφεντικό του τη χρειάζεται για το Σαββατοκύριακο, 
κι ο Μαρκ. που «φλέγεται» για να βρει αυτοκίνητο για τον αγώνα, 
εμφανίζεται ως γραμματέας ενός μαχαραγιά, τον οποίο υποδύεται 
ένας φίλος του. και πείθει τους υπευθυνους μιας έκθεσης αυτοκινήτων 
νο του δώσουν μια Porsche για μια μέρα, για να τη δοκιμάσει

Η ταινιο ελαβε τη Χρυσή Αρκτο στο Φεστιβάλ Βερολίνου 1967

LE DEPART
Nnetoen-year-old M ark is a hairdresser s assistant in Brussells He has 
a passion tor cars, and he s signed up to race m a ratty, tw o days away 

Ha hopes to -b o rro w - tvs boss s Porsche and race with that Unfortunately 
hn boss needs the car tor the weekend and Mark, who's desperately trying 
to knd a car tor the race, poses as the secretary of a maharajah 
impersonated by a tnend ol tvs. and persuades the em ployees at a Porsche 
deMersMp to to n d ta m a c a rto ra d a y to b y ito u t

The Mm won tfw  Golden Bear at the 1967 Berkn Fttm Festival

ΒΕΛΓΙΟ /  Belgium 1967

Σκηνοθεσία / Direction: Jerzy Skolimowski Σενάριο / Screenplay: Jerzy Skolimowski 

Andrzei Kostenko Φωτογραφία / Cinematography: Willy Kurant Μοντάζ / Editing: Bob 

Wade Ηχος / Sound: Philip Cape Μουσική Music: Krzysztol Komeda Ηθοποιοί / Cast:

Jean-Pterre Leaud. Catherine Duport. Jacqueline Bir Paul Roland Leon Dony, lucten 

Charbonmer. Bernard Graczyk. Marthe Dugard. με τη συμμέτοχη των / with the participation 

ot Paul Frere & Paul Detnvtere Παραγωγή / Production: Eksabeth Fdms 35mm Ασπρόμαυ

ρο / BAW 91'
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ΨΗΛΑ ΤΑ ΧΕΡΙΑ!
Πέντε γιατροί συγκεντρώνονται για να γιορτάσουν την επ έτειο  της μέρας 
που πήραν το πτυχίο τους. Οι τέσσερις είναι επιτυχημένοι, ενώ 
ο πέμπτος, ο Αντρέι Λέσιτς, δουλεύει ως κτηνίατρος κι έχει 
περιθωριοποιηθεί, γιατί κάποτε ανάρτησε μια γιγαντοαφίσα που κοροΐδευε 
τον Στάλιν. Ο Αντρέι προσκαλεί την παρέα να αναζητήσουν έναν παλιό 
τους συμφοιτητή...

Επιλεγμένη για το διαγωνιστικά τμήμα του Φεστιβάλ Βενετίας 1967, 
η ταινία μπλοκαρίστηκε από τις πολωνικές Αρχές λίγες μέρες 
πριν την έναρξη του Φεστιβάλ και απαγορεύτηκε για 14 χρόνια. Το 1981, 
όταν άρθηκε η απαγόρευση, ο Σκολιμόφσκι παρουσίασε μια νέα εκδοχή, 
προσθέτοντας έναν πρόλογο κι έναν επίλογο. Ο ίδιος την θεωρεί 
την καλύτερη του ταινία.

Rece do gory ΠΟΛΩΝΙΑ /  Poland (Πρώτη έκδοση /  First Version) 1967

Σκηνοθεσία /  Direction: Jerzy Skolimowski. Σενάριο /  Screenplay: Jerzy Skolimowski, με

HANDS UP!
Five doctors get together on the anniversary of their graduation.
Four of them are successful, whereas the fifth, Andrzej Leszczyc, 
works as a vet and has been ostracised for once putting up a poster that 
ridiculed Stalin. Andrzej suggests they all go and visit a fellow student
of theirs from university...

τη συνεργασία τού /  with the collaboration of Andrzej Kostenko. Φωτογραφία /  Cinemato

graphy: Witold Sobocinski. Μοντάζ / Editing: Zenon Piorecki, Jadwiga Ignatczenko. Ήχος / 

Sound: Jan Czerwinski, Hieronim Langner, Jerzy Szczecinski. Σκηνικά / Sets: Jerzy 
Skolimowski. Μουσική / Music: Krysztof Komeda. Ηθοποιοί / Cast: Jerzy Skolimowski, 
Joanna Szczerbic, Adam Hanuszkiewicz, Bogumil Kobiela, Tadeusz Lomnicki. Παραγωγή / 

Production: Gruppo Syrena. 35mm Ασπρόμαυρο / B&W 72'

The film  was selected by the 1967 Venice Film Festival, but was blocked 
by the Polish Authorities and banned for 14 years. In 1981, when 
the ban was lifted, Skolimowski presented a new version, adding a prologue 
and an epilogue. Skolimowski himself considers it his best film.

ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑ /  Czechoslovakia 1968

I Episode: I Dvadsat' rocni)
ΔΙΑΛΟΓΟΣ 20-40-60
(ΟΙ ΕΙΚΟΣΑΧΡΟΝΟΙ)
Πρώτο επεισόδιο της σπονδυλωτής ταινίας Διάλογος 20-4-60.

Σκηνοθεσία / Direction: Jerzy Skolimowski. Σενάριο / Screenplay: Jerzy Skolimowski. Διά

λογοι / Dialogue: Tibor Vichta. Φωτογραφία / Cinematography: Andrzej Kostenko. Μουσι

κή / Music: Brano Hronek. Ηθοποιοί / Cast: Jean-Pierre Leaud, Joanna Szczerbic, Viera 
Strniskova, Jin Holy, Josef Kroner. Παραγωγή /  Production: Hranych Filmov Studio. Ασπρό

μαυρο/B&W 30'

«It was a pleasan experience... IMe were three directors, Brynych, Solan 
and I. We had an idea to do something... an artistic Him. We decided 
to write a dialogue that would apply all over the world and would contain all 
possible situations. Each one made his own film, but we all had the same 
dialogue. My film's hero was a pop-star played by Jean-Pierre Maud».

j.s .

«Ήτανμια ωραία εμπειρία... Ήμαστε τρεις σκηνοθέτες: ο Μπρινιτς, 
ο Σόλαν κι εγώ. Μας ήρθε η ιδέα να κάνουμε κάτι... μια καλλιτεχνική 
ταινία. Αποφασίσαμε να γράφουμε έναν διάλογο οικουμενικής 
εφαρμογής, που να εμπεριέχει όλες τις πιθανές καταστάσεις.
Ο καθένας έκανε τη δική του ταινία, αλλά όλοι είχαμε τον ίδιο διάλογο.
Η δική μου είχε ως βασικό πρωταγωνιστή έναν τραγουδιστή non, 
που τον ερμήνευε ο Ζαν-Πιερ Αεό».

Γ.Σ.

DIALOGUE 20-40-60
(THE TWENTY-YEARS-OLDS)
The first episode of the three-part film, Dialogue 20-40-60.
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The Adventures of Gérard
ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ TOY ZEPAP
Οι Ισπανοί, με τη βοήθεια των Αγγλων, προβάλλουν σθεναρή αντίσταση 
στα στρατεύματα του Ναπολέοντα. υπό τον στρατηγό Μασενά. που έχουν 
εισβάλει στη χωρά τους Για να βοηθήσει τον αξιωματικό του. ο Ναπολέων 
αποφασίζει να στήσει μια παγίδα στους εχθρούς του: ένα ψεύτικο μήνυμα, 
που θα πρεπε να φτάσει στον Μασενΰ, θα καταλήξει στα χέρια 
των Ισπανών, με στόχο να τους παραπλανήσει Κι ο αγγελιοφόρος θα είναι 
ο γενναίος, αλλό και αφελής, αξιωματικός των ουσάρων Ετιέν Ζερόρ...

THE ADVENTURES OF GÉRARD
With the help ot the British, the Spanish are putting up a strong resistance 
against Napoleon's army, which has invaded their country under the 
leadership ot General Massenat In order to help his troops, Napoleon 
decides to play a tnck on his enemies a message, supposedly intended 
tor Massenat. will tall into the hands ot the Spanish and mislead them 
The messenger who will undertake this critical mission is the brave 
but naive officer of the Hussars. Etienne Gérard..

Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ -  ΙΤΑΛΙΑ -  ΕΛΒΕΤΙΑ /  
Great Britain -  Italy -  Switzerland 1969

Σκηνοθεσία / Direction: Jerzy Skolimowski Σενάριο / Screenplay: Harry Craig με τη συ

νεργασία των / with the collaboration of Henry Lester. Gene Gutowski. Chartes Wood & 

Jerzy Skolimowski, βασισμένο στο / based on The Exploits o f B rig a d ier G éra rd  και / and The 

A d ve n tu res  o f  B rig a d ie r  G é ra rd  του / by Arthur Conan Doyle Φωτογραφία / Cinemato

graphy: Witold Sobocinski Μοντάζ / Editing: John S Smith. Alistair McIntyre Ηχος / 

Sound: Hugh Strain Σκηνικά / Sets: Luciano Spadoni Κοστούμια / Costumes: Dario 

Cecchi. Μουσική / Music: Riz Ortolam Ηθοποιοί / Cast: Peter McEnery. Claudia Cardinale 

Eli Wallach, Jack Hawkins. Mark Burns, Norman Rossington. John Neville, Paolo Stoppa 

Ivan Desny. Leopoldo Trieste. Aude Lonng, Carlo Delle Piane Παραγωγή / Production: Sir 

Nigel Films 35mm Εγχρωμο / Colour 9V

Deep End
DEEP END
• tv  αρχή υπήρχε μύνο μια εικόνα, που την εβλεπα πολύ καθαρό πριν καν 
αρχίσω την ταινία το πολύφωτο που ταλαντεύεται και χτυπά από πίσω 
την κοπέλα, στο σβέρκο Ο θόνατος είναι η τελευταία έκπληξη της ζωής, 
κι ο κινηματογράφος δεν έδ ε ιξε  ποτέ το ΘΟνατο έτσ ι οαν μια έκπληξη, 
οαν καιι που δεν το περιμένεις, αλλα αυτό έρχετα ι μ ' εναν τρόπο πολύ 
καθημερινό Ακριβώς. λοιπΟν. απ’ αυτή την τελική οκηνη αρχιοα από κει 
σκαρφάλωσα", πιασμένος απ τους κρίκους της αλυσίδας που 

οδηγούσαν στο ΘΟνατο του τέλους Αν και ο θεατής μπορεί να 
σοκαριστει απ'αυτόν το θονατο εντούτοις, αν αναλύσει ψυχολογικά την 
ταινία θα διαπιστωθεί Οτι είναι η πιο λογική λυοη. η μόνη 
αποτελεσματική και. εκ των πραγμάτων, η μονή δυνατή-

Γ Ζ

ΔΥΤ. ΓΕΡΜΑΝΙΑ -  ΗΠΑ /  West Germany -  USA 1970

DEEP END
• * i  f i t  D tgnrm g th e n  was only one image which I could see very clearfY 
Men M a r t  l started the tom the chandeher sw ng ng and luting the gut 
o r H e nape ot her neck Death a  the last surprise in He. and enem a never 
showed deah  n  that war as a surprise as somethng one doesn 't expect 
somedmg dial comes along n  an otdnary way So it was precisely trom 
dm last scene n e t l  began t  m s  tram th e n  that I  chm btd holdng on to 
the ents ot the chan that led to the Death ot the erntng Even though t ie  
newer O t shocked try dus death d one analysts the him 
PSychongKaty one w *  s e t that t  s  the most logical so tno n  the only 
a d e e m  one and ntvdaU y the only possddt one -

AS

Σκηνοθεσία / Direction: Jerzy Skolimowski Σενάριο / Screenplay Jerzy Skolimowski 

Jerzy Gruza. Boleslaw Sulik Φωτογραφία / Cinematography Charty Stemberger Μοντάζ / 

Editing: Bame Vince Ηχος / Sound: Carsten Ulnch Christian Schubert Σκηνικό / Sets 

Anthony Pratt. Max Otto Jr Κοστούμια / Costumes: Ursula Sensburg Μουσική Music: Cat 

Stevens. The Can Ηθοποιοί / Cast: Jane Asher, John Moulder-Brown Diana Dors Karl- 

Michael Vogier. Chnstopher Sandford Louise Martin Enca Beer Kart Ludwig Lindt Dieter 

Eppler. Eduard Linkers, Will Damn. Gerald Rowland Jerzy Skolimowski Παρογωγή / 

Production: Maran-Fdm Kettledrum Productions 35mm Εγχρωμο Colour I I

137



ΓΕΡΖΙ ΙΚΟΛ ΙΜΟ ΦΙΚ Ι :  Ο ΠΕΡΙΠΛΑΝΩΜΕΝΟΣ ΑΟΥΤΣΑΙΝΤΕΡ

Herzbube
ΡΗΓΑΣ, ΝΤΑΜΑ, ΒΑΛΕΣ
Ο έφηβος Φρανκ, έχοντας μείνει ορφανός, πηγαίνει να βρει το θείο του, 
Τσαρλς, πλούσιο έμπορο ανδρικών ρούχων που ζει στο Μόναχο, 
παντρεμένος με την όμορφη Ιταλίδα Μάρτα. Ο Φρανκ, αφελής, γκαφατζής 
και υπερβολικό μύωπας, τακτοποιείται σε μια πανοιόν, δουλεύει στο 
κατάστημα του θείου του και ερω τεύεται την προκλητική θεία του. Στην 
πανοιόν γνωρίζεται με τον καθηγητή Ρίτερ, ο οποίος, έχοντας ανακαλύψει 
έναν τύπο συνθεπκού δέρματος, προτείνει στον Τσαρλς να 
χρηματοδοτήσει την εφεύρεσή του και να κατασκευάσουν κούκλες 
βιτρίνας για το μαγαζί του. Στο μεταξύ, η Μόρτα παρασύρει τον Φρανκ στο 
κρεβάτι της...

KING, QUEEN, KNAVE
Frank, a teenager who is left an orphan, goes to stay with his Uncle Charles, 
a wealthy mearchant of men's clothes, who lives In Munich and is married 
to Martha, an Italian beauty. Naive, clumsy and extremely short-sighted, 
Frank rents a room at a boarding-house, starts work at his uncle’s shop and 
develops a crush on his seductive aunt. At the boarding-house, Frank meets 
Professor Ritter who, having invented a type of synthetic skin, proposes 
that Charles finance his invention in order to make mannequins fo r his shop 
windows. Meanwhile, Martha lures Frank to bed...

ΔΥΤ. ΓΕΡΜΑΝΙΑ -  ΗΠΑ /  West Germany -  USA 1972

Σκηνοθεσία / Direction: Jerzy Skolimowski. Σενάριο / Screenplay: David Shaw, David 
Seltzer, βασ. στο μυθιστόρημα του / based on the novel by Vladimir Nabokov. Φωτογραφία / 

Cinematography: Charly Steinberger. Μοντάζ / Editing: Melvin Shapiro. Ηχος / Sound: 

Karsten Ullrich, Hans Joachim Richter. Σκηνικά / Sets: Rolf Zehetbauer. Κοστούμια / 

Costumes: Ina Stein. Μουσική /  Music: Stanley Myers, Francis Monkman. Ηθοποιοί /  Cast: 

Gina Lollobrigida, David Niven, John Moulder-Brown, Mario Adorf, Carl Fox-Duering, 
Christopher Sandford, Christine Schubert, Sonia Hofman, Erica Beer, Jerzy Skolimowski. 
Παραγωγή / Production: Maran-Film, Wolper Pictures. 35mm Έγχρωμο / Colour 92'

The Shout
Η ΚΡΑΥΓΗ ΠΟΥ ΣΚΟΤΩΝΕΙ
0 Αντονι Φίλντινγκ, συνθέτης ηλεκτρονικής μουσικής, ζει με τη γυναίκα 
του, Ρέιτσελ, σ’ ένα χωριό της αγγλικής επαρχίας. Μια μέρα, ένας 
γενειοφόρος ξένος, ο Τσαρλς Κρόολι, πλευρίζει τον Αντονι 
αυτοπροσκαλείται για φαγητό, και μαγεύει τους απρόθυμους 
οικοδεσπότες του με ιστορίες από τα ταξίδια του ανάμεσα στους 
αυτόχθονες της Αυστραλίας. Έχει επιστρέφει με διάφορα δώρα: ένα 
κόκαλο, το οποίο μπορεί να αποβεί θανατηφόρο- την ικανότητα να 
«αιχμαλωτίζει» την καρδιά μιας γυναίκας παίρνοντας κάτι μικρό που της 
ανήκει (ο Κρόολι κλέβει από τη Ρέιτσελ μια αγκράφα παπουτσιού)· και τη 
δύναμη να εκφέρει μια τρομερή, δολοφονική κραυγή...

Η ταινία κέρδισε, ε ξ  ημισείας με το Γεια σου, πίθηκε του Μάρκο Φερέρι, 
το Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής στο Φεστιβάλ Καννών 1978.

THE SHOUT
Anthony Fielding, a composer of electronic music, lives with his wife, 
Rachel, in an English village. One day, a bearded stranger, Charles 
Crossley, waylays Anthony, invites himself to lunch, and proceeds to regale 
his reluctant hosts with tales of the magical beliefs of the aboriginies, with 
whom he spent eighteen years. He has returned with various gifts: a bone 
that can kill a person; the ability to 'im prison1 a woman's heart by taking 
something that belongs to her (Crossley subsequently steals a buckle from 
one of Rachel's shoes); and the power to emit a death-dealing terror 
shout...

The film  shared with Marco Ferreri's Ciao maschio, the Jury's Special Prize 
at the 1978 Cannes Film Festival.

Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ /  Great Britain 1978

Σκηνοθεσία / Direction: Jerzy Skolimowski. Σενάριο / Screenplay: Michael Austin, Jerzy 
Skolimowski, βασ. στο διήγημα του /  based on the short story by Robert Graves. Φωτογρα

φία / Cinematography: Mike Molloy. Μοντάζ / Editing: Barrie Vince. Ήχος / Sound: Tony 
Jackson, Gordon McCallum, Alan Bell. Σκηνικά / Sets: Simon Holland. Κοστούμια / 

Costumes: David Paddon. Μουσική / Music: Anthony Banks, Mike Rutheford, Rupert Hine. 
Ηθοποιοί /  Cast: Alan Bates, Susannah York, John Hurt, Robert Stephens, Tim Curry, Julian 
Hough, Carol Drinkwater, Nick Stringer, John Rees, Susan Wooldridge, Jim Broadbent. Πα

ραγωγή /  Production: Recorded Picture Company; National Film Finance Corporation; Rank 
Film Production. 35mm Έγχρωμο / Colour 86'
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Rece do Gory ΠΟΛΩΝΙΑ /  Poland ( A t u r t p i f  τκδοοη /  S ec o n d  v e r s io n )  1981

ΨΗΛΑ ΤΑ ΧΕΡΙΑ!
-Το 1981. ξαναπαρουοιόοτηκε η ευκαιρία να προβληθεί η ra m a  στους 
κινηματογράφους (και. μέχρι το Δεκέμβριο, οι συνθήκες ήταν ευνοϊκές). 
Μου πρότειναν. λοιπόν, να κάνω κάποιες αλλαγές, αφού είχαν περάσει 
14 χρόνια οπό τότε που γυρίστηκε, και μπορεί η ταινία να χ ε  κάπως 
γεράσει Την ξαναειδα κι αποφάσισα να προσθέσω τον πρόλογο 
Αν η ταινία ε ίχε τη διακηρυγμένη υποστήριξη της "Αλληλεγγύης", 
θα τπορουσε να βγει σπς αίθουσες Δ εν  την είχ ε, κι έτσι, γι ’ άλλη μια 
φορό αντιμετωπίστηκε ως ο λόγος ενός outsider Παρουσιάστηκε 
χωρίς φανφάρες στο Φεστιβάλ του Γκντανοκ Πήρε μόνο το βραβείο 
των δημοσιογράφων ...»

ΓΣ

HANDS UP!
-In  1981, the opporhimtY arose once more tor the Him to be screened in 
the theatres (and. until December, conditions had been lavourable). So 
IheY suggested I make some changes, as it had been 14 Years since it had 
been made, and perhaps the film had aged somewhat I watched it again, 
and I decided to add the prologue However, my message was not very 
popular II was received with hostility by both opposing sides It it had had 
the declared support ot "Solidanty" it could have been screened in the 
theatres Bui il didn l. and so. once again, it was dealt with as the words ot 
an outsider It was shown without fantare at the Gdansk Film Festival. It 
only won the \oumalists' award .»

J.S.

Σκηνοθεσία / Direction: Jerzy Skolimowski Σενάριο / Screenplay: Jerzy Skolimowski μ», 

τη συνεργασία του / in collaboration with Andrzej Kostenko Φωτογραφία / Cinema

tography: Witold Sobocinski. Andrzej Kostenko Μουσική / Music: Krysztof Komeda 

Krzysztof Penderecki Ηθοποιοί / Cast: Jerzy Skolimowski. Joanna Szczerbic Adam 

Hanuszkiewicz, Bogumil Kobiela, Tadeusz Lomnicki Εκτακτη εμφάνιση στον προλογο / 

Appearing in the prologue: Alan Bates. Mike Same. Bruno Ganz Volker Schlondortt Gerald 

Scarfie, Feliks Topolski, Fred Zinnemann, Jane Asher. Karol Kulik, David Esse> Παραγωγή 

Production: Gruppo Syrena 35mm Εγχρωμο-Ασπρομουρο / Colour-B&W 78'

Moonlighting
ΣΤΟ ΦΩΣ TOY ΦΕΓΓΑΡΙΟΥ
Ενός Πολωνός. ο Νοβακ, φτύνει στο Λονδίνο με τρεις οικοδόμους 
για ν ανακαινίσουν το διαμέρισμα ενός πολωνου αί,ιωματουχου, 
κερδίζοντας έτσι σ' ίνα  μήνα όσα θα κέρδιζαν σ' ένα χρόνο στην Πολωνία. 
Κλπνονται στο σπίτι και δουλεύουν ασταμάτητα, κάνοντας τη ζωή 
ενός φυλακισμένου, μια που δεν έχουν αδεια εργασίας Μόνη τους 
διασκέδαση, η τηλεόραση Μ ε τις οικογένειές τους επικοινωνούν 
τηλεφωνικό μια φορά την εβδομάδά από έναν τηλεφωνικό θάλαμο 
Οταν ο Νοβακ. που είναι κι ο μόνος που μιλά αγγλικά, πληροφορείται 
για το πραξικόπημα του Στρατηγού Γιαρουζελοκι. αποφασίζει να το κρύψει 
an τους συντρόφους του

Η ιοινια έλαβε το βραβείο σεναρίου στο Φεστιβάλ Καννων 1982

MOONLIGHTING
A Poksh man. Novak is sent to London with a tno ot workers to renovate a 
Poksh olhcial s flat, thus making m a month what it would take them a year 
10 make ( i Poland They lock themselves up m the house and work non
stop keeping a low prohle since they have no work permits Their only 
entertainment u  television and they communicate with then farmhes once a 
week cahng them from a pay-phone When Novak the only one among 
them who speaks Engksh hears about the military coup by General 
Janualsfci he decides not to te l the other three

The Mm won >w screenplay award at the 1982 Cannes F *n  Festival

Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ /  Great Britain 1982

Σκηνοθεσία / Direction: Jerzy Skolimowski Σενοριο / Screenplay Jerzy Skohmow >kj μ· 

τη συνεργασία των / in collaboration with Bame Vince Bolesiaw Sul* Danuta Stock. Witold 

Stock Φωτογροφια / Cinematography: Tony Pierce Roberts Μοντοζ / Editing Barne 

Vince Ηχος / Sound: David Stevenson. Richard King. Alan Belt Σκηνικά / Sets Tony 

Woolard Κοστούμια / Costumes: Jane Robinson Μουσική Music: Stanley Myers Hans 

Zimmer Ηθοποιοί / Cast: Jeremy Irons. Eugene Lipmski Jiri Stamslaw Eugemusz 

Haczkiewicz Edward Arthur. Denis Holmes David Calder Judy Gndley Claire Toeman 

Jerzy Skolimowski Catherine Hardmg JM Johnson. David Squire Mike Same Παραγωγή / 

Production: Michael Whyte με τη συνεργοοια των m colaborabon with Channel Four & 

National Film Development Fund 35mm Εγχρωμο Colour 97'
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Success 
Is The Best Revenge
Η ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΙΝΑΙ 
Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΚΔΙΚΗΣΗ
Ο διάσημος Πολωνός σκηνοθέτης του θεάτρου Ά λεξ Ρόντακ ζει εξόριστος 
στο Λονδίνο με την οικογένειά του, όπου προετοιμάζει ένα φιλόδοξο 
θεατρικό χάπενινγκ που ελπίζει να τον καθιερώσει. Κι ενώ ο Α λεξ 
τρελαίνει τους πάντες με τον εγωκεντρισμό του, ο γιος του, Άνταμ, 
νιώθοντας να μην έχει ταυτότητα, ετοιμάζεται να ξαναγυρίσει 
στην Πολωνία...

«Ο γιος μου, Μάικλ Λίντον, έγραψε αυτή την αυτοβιογραφική ιστορία...
Κι εγω αναρωτηθηκα γιατί ένας δεκαπεντάχηονος έφηβος, 

που σπουδάζει στο Λονδίνο και ζει αξιοπρεπώς με την οικογένειά του 
στο Κένοινγκτον, μπορεί να είναι τόσο δυστυχισμένος, ώστε κάποια μέρα 
ν' αποφασίσει να βάψει τα μαλλιά του ροζ και να επιστρέφει 
στην Πολωνία...»

Γ.Σ.

SUCCESS IS THE BEST REVENGE
Famous Polish theatre director Alex Rodak, living in exile in London with his 
family, is planning an ambitious theatrical «happening» to establish himself. 
And while Alex Is driving everybody crazy with his self-occupation, 
his son Adam, concerned about his own lack of identity, plans to go back
to Poland...

ΔΥΤ. ΓΕΡΜΑΝΙΑ -  ΓΑΛΛΙΑ /  West Germany -  France 1982

Σκηνοθεσία / Direction: Jerzy Skolimowski. Σενάριο / Screenplay: Jerzy Skolimowski, 
Michael Lyndon, με τη συνεργασία των /  in collaboration with Michel Ciment, Harriet 
Pacaud, Barbara Elster. Φωτογραφία / Cinematography: Mike Fash. Μοντάζ / Editing: 

Barrie Vince, Andrzej Kostenko. Ήχος / Sound: Clive Winter, Richard King. Σκηνικά / Sets: 

Voytek, David Minty. Κοστούμια / Costumes: Sue Yelland. Μουσική / Music: Stanley Myers, 
Hans Zimmer. Ηθοποιοί /  Cast: Michael York, Joanna Szczerbic, Michael Lyndon, Jerry 
Skol, Michel Piccoli, Anouk Aimée, John Hurt, Ric Young, Claude Le Sache, Hilary Drake, 
Malcolm Sinclair, Jane Asher, Adam French, Sam Smart, Tim Brown, Marlbel Jones. Παρα

γωγός /  Producer: Jerzy Skolimowski. Παραγωγή /  Production: DeVere Studio; Gaumont. 
35mm Έγχρωμο / Colour 91'

«My son, Michael Lyndon, wrote this autobiographical story... And I could 
only wonder how a fifteen-year-old teenager, studying in London and living 
comfortably with his family in Kensington, could be so unhappy, that one 
day he would decide to dye his hair pink and return to Poland...»

is.

The Lightship
TO ΠΛΟΙΟ ΤΩΝ ΠΑΡΑΝΟΜΟΝ
Μέσα της δεκαετίας του ’50. 0  πλοίαρχος Μίλερ, κυβερνήτης
ενός φαρόπλοιου στ’ ανοιχτά της Βιρτζίνια, φέρνει στο πλοίο τον
ανυπότακτο έφηβο γιο του, Αλεξ, που είχε μπλεξίματα με την αστυνομία.
Λίγο αργότερα, περισυλλέγονται τρεις  άνδρες που βρίσκονται
στη θάλασσα, σε μια ακυβέρνητη βάρκα: ο επιδεικτικός, θηλυπρεπής
Κάλβιν Κάσπαρι και οι δύο αγριωποί μπράβοι του, τα αδέλφια Έντι
και Γιουτζίν. Πρόκειται εμφανώς για γκάνγκστερ, που καταζητούνται
για ληστεία, και ο Κάσπαρι ζητά από τον Μίλερ να σαλπάρει
για να δραπετεύσουν διά θαλάσσης, Εκείνος, όμως, είναι αποφασισμένος
να προστατεύσει τα άλλα πλοία που πλέουν στην περιοχή...

Η ταινία έλαβε το Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής στο Φεστιβάλ 
Βενετίας 1985.

THE LIGHTSHIP
The mid 50s. Captain Miller, commander of a lightship off the coast of 
Virginia, takes on board his rebellious teenage son Alex, who has been in 
trouble with the police. Presently, three men drifting in a disabled boat are 
picked up. The flamboyant, epicene Calvin Caspary, and his two thuggish 
associates, the brothers Eddie and Eugene Waxier. They are apparently 
gangsters on the run, and Caspary asks Miller to raise anchor so that they 
can escape. But Miller insists on keeping the lightship anchored, to protect 
the other ships sailing in the area...

The film  won the Jury's Special award at the 1985 Venice Film Festival.

ΗΠΑ /  USA 1985

Σκηνοθεσία / Direction: Jerzy Skolimowski. Σενάριο / Screenplay: William Mai, David 
Taylor, βασ. στο μυθιστόρημα /  based on the novel Das Feuerschiff του /  by Siegfried Lenz, 
(Robert Dunn, Jerzy Skolimowski). Φωτογραφία / Cinematography: Charly Steinberger. 
Μοντάζ / Editing: Barrie Vince. Ήχος / Sound: Guenther Stadelmann, Σκηνικά / Sets: 

Holger Gross, Michael Adlmueller. Κοστούμια / Costumes: Nikola Heltz. Μουσική / Music: 

Stanley Myers, Hans Zimmer. Ηθοποιοί /  Cast: Robert Duvall, Klaus Maria Brandauer, 
Michael Lyndon, Tom Bower, Robert Costanzo, William Forsythe, Arllss Howard, Tim 
Phillips. Παραγωγοί /  Producers: Moritz Borman, Bill Benenson. Παραγωγή /  Production: 

CBS Productions. 35mm Έγχρωμο / Colour 88'
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Torrents of Spring
ΧΕΙΜΑΡΡΟΙ ΤΗΣ ΑΝΟΙΞΗΣ
Ο νεαρός ρωσος αριστοκρύτης Ντιμίτρι Σάνιν ταξιδεύει στη Γερμανία, 
όπου γνωρίζει μια κοπέλα, την Τζέμα Ροσέλι, η οποία διευθύνει 
με την οικογένεια της ένα μικρό ζαχαροπλαστείο σε μια επαρχιακή πόλη 
Είναι αρραβωνιασμένη με τον γερμανό Καρλ Κλουμπερ. αλλά χωρίζει 
όταν γνωρίζεται με τον Ντιμίτρι, κι αποφασίζει να δεχτεί 
την πρΰτοοη γόμου που της κάνει. Ο Ντιμίτρι, για να μπορέσει 
να την παντρευτεί, διαπραγματεύεται την πώληση των κτημάτων του 
στην πλούσια και όμορφη Μαρία Νικολάγιεβνα. μια γυναίκα που παίζει 
με πς καρδιές των ανδρων που την περιτριγυρίζουν για το κέφι της, 
χωρίς να νιώθει κανένα συναίσθημα

TORRENTS OF SPRING
Dimitri Santn. a young Russian aristocrat Is travelling in Germany, 
where he meets a young woman. Gemma Rosselli, who runs her family's 
pastry shop in a small provincial town. She is engaged to Kluber. 
but she breaks oft the engagement when she meets Dimitri, and decides 
to accept his mamage proposal In order to marry, Dimitri negotiates 
the sale of some of his land with the wealthy and beautiful Maria 
Nikolaevna a woman who toys with men's affections without 
ever becoming emotionally involved...

ΙΤΑΛΙΑ -  ΓΑΛΛΙΑ /  Italy -  France 1989

Σκηνοθεσία / Direction: Jerzy Skolimowski Σενάριο / Screenplay: Jerzy Skolimowski. 

Arcangelo Bonaccorso, ελεύθερη διασκευή της νουβέλας τού / a free adaptation of the 

novella by Ivan Turgenev. Φωτογραφία / Cinematography: Dante Spinotti Witold 

Sobocinski. Μοντάζ / Editing: Cesare d'Amico, Andrzei Kostenko Ηχος / Sound: André 

Hervée, Robert Rietti Σκηνικά / Sets: Francesco Bronzi Κοστούμια / Costumes: Theodor 

Pistek. Sibylle Ulsamer Μουσική / Music: Stanley Myers. Fiachra Trench. Leopold 

Kozlowski, Frédéric Chopin (Études, op 10) Ηθοποιοί / Cast: Timothy Hutton Nastassia 

Kinski, Valeria Golino, William Forsythe, Urbano Barberini. Francesca De Sapio Jacques 

Herlin, Antonio Cantafora, Christopher Janczar, Christian Dottrini, Alexia Korda Jerzy 

Skolimowski. Παρογωγός / Producer: Angelo Rizzoli Παραγωγή / Production: Erre 

Produzioni; Rete Italia: Les Films Ariane. 35mm Εγχρωμο / Colour 10V

Thirty Door Key /  
Ferdydurke
ΦΕΡΝΤΙΝΤΟΥΡΚΕ
Βαρσοβία καλοκαίρι του 1939 Ενω η Πολωνία ζει τις τελευταίες ώρες 
της ελευθερίας της. ο τριαντάχρονος Τζό», επίδοξος μυθιστοριογραφος 
με αβέβαιο μέλλον, γεύεται με πικρή «ικανοποίηση» την αποτυχία 
του πρώτου του βιβλίου Ενα πρωί, δέχεται την απρόσμενη επίσκεψη 
του παλιού του καθηγητη κυρίου Πιμκο, ο οποίος τον παρασύρει 
ο ένα παράξενο και ανησυχαστικό ταξίδι Στο παλιό του σχολείο, θέατρο 
αλησμόνητων σγωνιων και ταπεινώσεων, ο Τζοι ξανασυναντό 
τους ουμμοθηιες του και παρακολουθεί τα θορυβώδη παιχνίδια τους, 
ης βίαιες ιδεολογικές και αθλητικές συγκρούσεις τους, τις άσεμνες 
και γκροτέσκες μονομαχίες τους για το ποιος θα κάνει 
την η α  χυδαίο γκριμαισα

THIRTY DOOR KEY
Warsaw summer of 1939 W hfe Poland is Irving the last hours of its 
traedom thirty year-old Joey an aspmng novelist w ith an uncertain future 
«penances the better -satisfaction» of the failure ol fes first book 
One m om ng he receives an unexpected visit by tes old high school 
taachai Mr Pvnko who carries mm oft on a strange and unsettbng 
Kwney Back at ms old school Joey meets his old class-m ates 
and watches The* noisy games th e* violent conbcts over sports 
and pokers th e· lewd and grotesque contests tor the one who * «  make 
* »  most vulgar tac t

ΠΟΛΩΝΙΑ -  ΓΑΛΛΙΑ -  Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ /  
Poland -  France -  Great Britain 1991

Σκηνοθεσία / Direction: Jerzy Skolimowski Σενάριο / Screenplay: Joseph Kay John 

Yorick. Jerzy Skolimowski, βαο στο μυθιστόρημα του / based on the novel by Witold 

Gombrowicz Φωτογραφία / Cinematography: Witold Adamek Μοντάζ / Editing: Grazyna 

Jasinska. Marek Denys Ηχος / Sound: Manusz Kuczynski Jerzy Siawowski Σκηνικά / 

Sets: Andrzei Przedworski Janusz Sosnowsk Κοστούμια / Costumes Ewa Krauze Μουσι

κή / Music: Stamslaw Syrewicz Ηθοποιοί / Cast: lain Glen Crispin Glover Robert 

Stephens. Marek Probosz Artur Zmiewski Judith Godreche Dorota Stahnska Jan Peszek. 

Beata Tyszkiewicz, Tadeusz Lomnrcki Fabrenne Babe Zbigniew Zamachowski Krzysztof 

Janczar, Martha Pieta Παραγωγός / Producer: Jerzy Skolimowski Πορογωγή / 

Production Mdhon Frames Ltd Thirty Door Key Ltd Cmea 35mm Εγχρωμο Colour M
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Oko wykol ΠΟΛΩΝΙΑ /  Poland 1960

ΤΟ ΒΓΑΛΜΕΝΟ ΜΑΤΙ
«Η πρώτη μου rama μικρού μήκους -  με παράξενο τίτλο... Αφού το είδε 
ο Μουνκ. είπε ότι ήταν το αριστούργημα των ταινιών διάρκειας 3 λεπτών. 
Το μοντάζ είναι πολύ προσεγμένο. Υπάρχουν 15 ή 20 πλάνα. Πρόκειται 
για ενα παιχνίδι γύρω από κάποιον ζογκλέρ που εκσφενδονίζει μαχαίρια. 
Το σημείο εκκίνησης είναι ρεαλιστικά: ο τύπος προπονείται σ ' έναν 
ζωντανό στόχο. Μια κοπέλα είναι όρθια μπροστά σε μια σανίδα, όπου 
καρφώνομαι τα μαχαίρια. Αυτός που τα ρίχνει, είναι μικρόσωμος, 
αλίθωρος και κάθεται πάνω οε μια κούνια. Η κοπέλα είναι πολύ όμορφη, 
έχει πλούσιο στήθος και τον χλευάζει. Η ταινία είναι βουβή. Ο άντρας 
ρίχνει τα μαχαίρια, και κάθε φορά αλλάζει έκφραση. Είναι ταυτόχρονα 
ειρωνικός και τρομαχτικός».

Γ.Σ.

THE PLUCKED OUT EYE
«My first short film  -  with rather a strange title... When Munk saw it, he said 
it was a masterpiece among 3 ' films. The editing has been done very 
carefully. There are 15 or 20 shots. It’s about a knife-thrower. The starting 
point is a realistic one: the fellow is practicing on a live target. A young 
woman is standing in front of a wooden board, where the knives become 
embedded. The knife-thrower is stocky, cross-eyed and sitting on a swing. 
The woman is beautiful, full-figured, and she’s mocking him. The film  is 
silent. The man is throwing the knives, and each time his expression 
changes. He’s ironic and frightening at the same time».

J.S

Σκηνοθεσία / Direction: Jerzy Skolimowski. Σενάριο / Screenplay: Jerzy Skolimowski. Φω

τογραφία / Cinematography: Jerzy Mrozewski. Ηθοποιοί / Cast: Iwona Sloczynska, 
Wojciech Solarz. Παραγωγή / Production: PWSTiF. 35mm Ασπρόμαυρο / B&W 3'

Ηαιη^
Ο ΜΙΚΡΟΣ ΑΜΛΕΤ
Μια παρωδία του έργου του Σαίξπηρ. Ενα διασκεδαστικό αστείο που 
διαδραματίζεται στις μέρες μας.

ΠΟΛΩΝΙΑ /  Poland 1960

LITTLE HAMLET
A parody of Shakespeare's play. An amusing joke set in modern times.

Σκηνοθεσία / Direction: Jerzy Skolimowski. Σενάριο / Screenplay: Jerzy Skolimowski, 
εμπνευσμένο από το θεατρικό έργο τού / inspired by the play by Shakespeare. Φωτογραφία / 

Cinematography: Jacek Stachlewski. Ηθοποιοί / Cast: Zdzislaw Lesniak, Elzbieta Czyzewska, 
Wieslaw Golas, Hanna Skarlanka, Ryszard Ostalowski. Παραγωγή / Production: PWSTiF. 

35mm Ασπρόμαυρο / B&W 8'
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Erotyk ΠΟΛΩΝΙΑ /  Poland I 9 6 0

ΕΡΩΤΙΚΟ
~Η ταινία είναι βουβή και μιλά για μια ερωτική κατάσταση Η κοπέλα 
διασχίζει ένα διάδρομο, οι τοίχοι του οποίου αποτελούνται από σελίδες  
εφημερίδων που κρέμονται Δ εν  υπάρχουν τοίχοι, πάτωμα ή οροφή μόνο 
εφημερίδες, φως και σκιά Η  κοπέλα προχωρά σ' αυτόν το διάδρομο 
μετακινώντας τις εφημερίδες, σαν va ταν παραβαν Οι κινήσεις της είναι 
ερωτικές Στο τέλος του διαδρόμου αντιλαμβάνεται άτι υπάρχει ένας 
σκονισμένος καθρέφτης Σκουπίζει τη σκόνη, και τότε αντιλαμβάνεται ότι 
μέσα στον καθρέφτη υπάρχει η εικόνα ενός άντρα Στριγκλίζει, γυρνά, 
κι ο άντρας δεν υπάρχει πια Κοιτά ξανά και τον βλεπει να κάνει ανόητες 
χειρονομίες Δ εν  ζέρω ακριβώς τι σημαίνει για μένα αυτή η ταινία.
Ημουν σαν ένα παιδί, που αγνοεί ro πάντα γύρω απ' την ψυχολογία των 
ανθρωπων-

Γ 1 .

ER0TIKA
-The him is silent and talks about an erotic situation A young woman walks 
along a comdor. where the walls are made ot suspended newspaper 
pages There are no walls, no floor or ceiling. only newspapers, light and 
shadow The woman walks along this corridor, setting aside the 
newspapers, as it they were a curtain Her gestures are erotic At the end 
ot the comdor she sees a dusty mirror She wipes ott the dust, and then 
she suddenly realises that inside the mirror there is the face ot a man 
She screams, turns around, and the man is gone She looks again and 
sees him making silly gestures I don't exactly know what this him means 
tor me I was like a child that knows nothing about human psychology-.

JS

Σκηνοθεσία / Direction: Jerzy Skolimowski Σενάριο / Screenplay: Jerzy Skolimowski Φω

τογραφία / Cinematography: Jacek Stachlewski Ηθοποιοί / Cast: Elzbieta Czyzewska 

Gustaw Holoubek Παραγωγή /  Production: PWSTiF 35mm Ασπρόμαυρο / B&W 4'

Pieniadze albo zyde ΠΟΛΩΝΙΑ /  Poland 1961

ΤΗΝ ΤΣΑΝΤΑ Η ΤΗ ΖΩΗ ΣΟ Υ
-Η  δράση εκτυλιοαεται οτη διάρκεια του πολέμου Δυο άντρες 
συναντιούνται σ' i r a  λουνα παρκ. μπροστά στο περίπτερο  της 
σκοποβολής φιλονικούν για κάποιο χρηματικό ζήτημα, κι αποκαλύπτεται 
on ο ένας απ 'αυτους είναι εβραιος Η αστυνομία παρακολουθεί 
τη οκηνη απο μακρια Εκείνη την περίοδο, ο Στάνιολας Ντιγκατ ήταν 
ένα είδος Πολωνοί) Γκι ντε λΛοπαοαν Εγραφε διηγήματα. 
οπ τα οποία ιπορουοες  ra  κάνεις τα παντα-

ΓΙ

THE MONEY OR YOUR LIFE
•  The story takes place during the war Two men meet at an amusement 
park m front ot the shoobng gallery They argue about money, and it is 
m u te d  that one ot them is a Jew The pokce are watching the scene at a 
balance At that hme Stanslaw Dygat was a land ot Poksh Guy de 
Unpassant He wrote short stones with which you could do anything-

JS

Σκηνοθεσία / Direction: Jerzy Skolimowski Σενάριο / Screenplay: Jerzy Skolimowski 

βαο σε διήγημα τού / based on a short story by Stanislaw Dygat Φωτογραφία Cinemato

graphy: Jacek Stachlewski Ηθοποιοί / Cast: Stanislaw Dygat Bogdan Lazuka Stetan 

Wiechecki Παραγωγή / Production: PWST* 35mm Ασπρόμαυρο B&W 4'
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ΓΕΡΖΙ ΣΚΟΛΙΜΟΦΣΚΙ: Ο ΠΕΡΙΠΛΑΝΩΜΕΝΟΣ ΑΟΥΤΣΑΙΝΤΕΡ

Rysopis Skolimowskiego ΠΟΛΩΝΙΑ /  Poland 1992

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: 
ΣΚΟΛΙΜΟΦΣΚΙ
Πρόκειται για ντοκιμαντέρ με θέμα τον Σκολιμόφσκι, που έγινε 
στα γυρίσματα του Φέρντιντούρκε από τον Γιέρζι Κόλατ. Είναι 
ένα πορτρέτο του σκηνοθέτη αφού επέστρεψε στην Πολωνία, το 1991.

Ο Γ ιέρζι Κόλατ γεννήθηκε στο 1955 στην Πολωνία, και σπούδασε καλές 
τέχνες  και κινηματογράφο στην Κρακοβία. Συνεργάστηκε με πολλούς 
σκηνοθέτες, όπως οι Βάιντα, Ζανούσι, Ζουλάφσκι, Μπέργκμαν, 
Φασμπίντερ κ.ό. Το 1979, γύρισε μερικές ασπρόμαυρες σκηνές 
της ταινίας Ερασιτέχνης κινηματογραφιστής του Κισλόφακι στην οποία 
εργάστηκε ως βοηθός. Γράφει επίσης γύρω απο θέματα κινηματογράφου 
σε εξειδικευμένα περιοδικά.

IDENTIFICATION MARKS: 
SKOLIMOWSKI
This is a documentary about Skolimowski, which was made on the set 
of Ferdydurke by Jerzy Kolat. II is a portrait of the director following 
his return to Poland in 1991.

Jerzy Kolat was born in 1955 in Poland, and studied fine arts and film 
in Krakow. He has collaborated with many directors, among them Wajda, 
Zanussi, Zulawski, Bergman, and Fassbinder. In 1979, he shot several black 
and white scenes of the film  Amateur by Kieslowski, 
on which he worked as assistant director. He also writes about film  in 
specialised periodicals.

Σκηνοθεσία / Direction: Jerzy Kolat. Σενάριο / Screenplay: Jerzy Kolat. Φωτογραφία / 

Cinematography: Waldemar Kolsicki, Zdzlslaw Wajda, Andrzej Albinowski. Μοντάζ/ 

Editing: Zbigniew Osinski, Grazyna Gradon, Maryla Mendel. Ήχος / Sound: Malgorzata 
Krupa. Παραγωγή / Production: Wir. 16mm Εγχρωμο / Colour 43'

The Hollow Men /  M otyw dénia ΠΟΛΩΝΙΑ /  Poland 1993

ΟΙ ΚΟΥΦΙΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ
Ο Τζον Γιόρικ (1968) και ο Τζόζεφ Κέι (1970) είναι αδέλφια. Γεννήθηκαν 
στην Πολωνία και έζησαν στο Λονδίνο και στην Καλιφόρνια. Σπούδασαν 
φιλοσοφία στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης. Το 1990, συνεργάστηκαν 
με τον πατέρα τους στο σενάριο της ταινίας Φέρντιντούρκε.
Μ ε το ψευδώνυμο Μάικλ Λίντον ο Τζον Γ ιόρικ συν-έγραψε το σενάριο 
στην ταινία του Σκολιμόφσκι Η επιτυχία είναι η καλύτερη εκδίκηση 
και ερμήνευσε έναν βασικό ρόλο, όπως και στην επόμενη ταινία 
του πατέρα του, Το πλοίο των παρανόμων. Με το ψευδώνυμο 
Τζέρι Σκολ, και ο Τζόζεφ Κέι ερμήνευσε έναν μικρό ρόλο στο 
Η επιτυχία είναι η καλύτερη εκδίκηση.

THE HOLLOW MEN
John Yorick (1968) and Joseph Kay (1970) are brothers. They studied 
philosophy at the University of New York. In 1990, they collaborated 
with their father on the screenplay of the film  Thirty Door Key.
Under the alias Michael Lyndon, John Yorick co-wrote the screenplay 
for Skolimowski's film  Success Is the Best Revenge, and played one 
of the main roles, as he did in his father's next film, The Lightship. 
Under the alias Jerry Skol, Joseph Kay played a small part in Success 
Is the Best Revenge.

Σκηνοθεσία / Direction: Joseph Kay, John Yorick. Σενάριο / Screenplay: Joseph Kay, John 
Yorick. Φωτογραφία / Cinematography: Krzysztof Ptak. Μοντάζ / Editing: Joseph Kay. 
Ήχος / Sound: Piotr Knop. Σκηνικά / Sets: Krzysztof Stefankiewicz. Κοστούμια / 

Costumes: Jolanta Wlodarczyk. Μουσική / Music: Giuseppe Verdi (Requiem). Ηθοποιοί / 

Cast: John Yorick, Joseph Kay, Agnes Wagner, Barbara Kosmal, Michael Same, Violetta 
Lkimczewska. Παραγωγός / Producer: Jerzy Skolimiwski. 35mm Έγχρωμο / Colour 90'
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Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΣΑΡΚΑΣ

ΔΙΑΦΘΟΡΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΙΑΝΟΥ

ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑ



Χάρβι Καϊτέλ Harvey Keitel

ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ Κ Ι Ν Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Υ :  ΧΑΡΒΙ  ΚΑΙ  I t n

Αν υπάρχει ένας τομέας όπου ο αμερικανικός κινηματογράφος αποδεικνύει -και 
δικαίως- την υπεροχή του, αυτός είναι ο τομέας της ερμηνείας. Γεγονός είναι 
ότι η πιο σταθερή αξία του χολιγουντιανού κινηματογράφου -αλλά και του ανε
ξάρτητου- είναι, αναμφίβολα, η αστείρευτη δεξαμενή των αμερικανών ηθοποιών 
κι όχι τόσο η επίδειξη τεχνολογικών επιτευγμάτων ή η καλλιτεχνική ολοκλήρω
ση. Οι λόγοι αυτής της υπεροχής είναι αρκετοί. 0α σταθούμε εδώ σε ένα που 
λέγεται Actor's Studio, η θρυλική σχολή που έβγαλε τους μεγαλύτερους σταρ 
του αμερικανικού κινηματογράφου. Ως γνωστόν, ο Χάρβι Καϊτέλ υπήρξε μαθητής 
του Actor's Studio, κι αυτό φαίνεται από τη συγκινησιακή φόρτιση που απελευ
θερώνει η παραμικρή χειρονομία του. Μικρόσωμος, με φλογισμένο βλέμμα και 
νευρικό βάδισμα, ο Καϊτέλ, από τις πρώτες του ταινίες -του Σκορσέζε, του Τό- 
μπακ, του Σρέιντερ- εκπέμπει ανησυχία και κουβαλάει μια επιθετική ενέργεια, 
έτοιμη να εκραγει. Ο παρανοϊκός γκάνγκστερ του Reservoir Dogs και ο διεφθαρ
μένος και φαντασιόπληκτος μπάτσος της Διαφθοράς είναι οι δύο όψεις του ί
διου νομίσματος. Μετά την πιο ρομαντική στροφή της καριέρας του, στα Μαθή
ματα πιάνου, ο Καϊτέλ φαίνεται να περιορίζει τους ηλεκτρισμένους ήρωες και 
να προσανατολίζεται σε πιο ψαγμένους ρόλους (Smoke), μη διστάζοντας, μάλι
στα, να συμμετάσχει στις πιο εσωτερικές και υπαρξιακές αναζητήσεις του ευ
ρωπαϊκού κινηματογράφου (Το βλέμμα του Οδυοοέα).

Μ ιχ α λ η ς  Δ η μο π ουλος

If there is one area where American cinema proves its excellence, and justifiably 
so, that is the area of acting. It is a fact that the most constant qualities of studio 
-but also independent- productions, is, without a doubt, the inexhaustable supply 
of American actors, and not so much the display of feats of technology or artistic 
consummation. There are many reasons for this excellence, one of the most 
important being the Actor’s Studio, the legendary school that gave the world the 
greatest stars of American cinema. Harvey Keitel also attended the Actor’s Studio, 
and this is evident in the emotional tension he releases with even the slightest 
gesture. Socky, with fiery eyes and a nervous walk, it was evident from his very 
first films by Scorsese, Toback and Schrader, that Keitel emits a resltlessness 
and carries a pent-up aggressive energy, which is on the verge of exploding. The 
paranoid gangster of Reservoir Dogs and the corrupt and fanciful cop of Bad 
Lieutenant are the two sides of the same coin. Having redirected his career to 
more romantic roles, as in The Piano, Keitel appears to be limiting the roles of 
electrified heroes, and orienting himself to deeper roles (Smoke), not hesitating, in 
fact, to participate in some of the more internalised and existential explorations of 
European cinema (Ulysses’ Gaze).

M ic h e l D em o poulos

Bad Timing Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ /  Great Britain 1980

Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΣΑΡΚΑΣ
Ένας αστυνομικός στη Βιέννη ανακρίνει έναν αμερικανό ψυχαναλυτή 
για τα αίτια που οδήγησαν τη φίλη του στην αυτοκτονία, με απώτερο 
σκοπό να αποδείξει ότι πρόκειται για καλυμμένη δολοφονία.
Όμως, θα αποδειχθεί ανίκανος να κατανοήσει τις πράξεις και τη 
συμπεριφορά μιας γυναίκας που ήθελε να είναι πραγματικά ελεύθερη.

BAD TIMING
In Vienna, a police detective questions an American psychoanalyst about 
the reasons that led his girlfriend to commit suicide, aiming to prove that, in 
fact, she was murdered. However, he will be incapable of understanding the 
acts and behaviour of a woman who wanted to be truly free.

Σκηνοθεσία / Direction: Nicolas Roeg. Σενάριο / Screenplay: Yale Udoff. Φωτογραφία / 

Cinematography: Anthony Richmond. Μουσική / Music: Richard Hartley. Ηθοποιοί / Cast: 

Art Garfunkel, Theresa Russell, Harvey Keitel, Denholm Elliott, Daniel Massey. Παραγωγός / 

Producer: Jeremy Thomas. Παρογωγή / Production: Rank/Recorded Picture Company. 
35mm Έγχρωμο / Colour 123'

!
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PROFILES OF A M E R I C A N  C I N E M A :  H A R V E Y  KEITEL

Bad Lieutenant ΗΠΑ /  USA 1992

ΔΙΑΦΘΟΡΑ
0  κατήφορος προς την κόλαση ενός ναρκομανή και τζογαδόρου 
αστυνομικού, που προσπαθεί να συλλόβει τους βιαστές μιας καλόγριας

BAD LIEUTENANT
The descent into hell ot a drug-addicted, gambling cop. as he tnes to arrest 
the men who raped a nun

Σκηνοθεσία / Direction: Abel Ferrara Σενάριο / Screenplay: Zoe Lund. Abel Ferrara Φωτο

γραφία / Cinematography: Ken Kelsch Μοντάζ / Editing: Anthony Redman Σκηνικά / 

Sets: Charles Logola Ηθοποιοί / Cast: Harvey Keitel. Frankie Thorn. Zoe Lund Anthony 

Riuggiero, Eddie Daniels. Bianca Bakija Παραγωγός / Producer: Edward R Pressman 

Mary Kane Παραγωγή / Production: Guild/Pressman 35mm Εγχρωμο / Colour 96'

The Piano
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΙΑΝΟΥ
I t a  τέλη του 19ου αιώνα, μια Σκοτσέζα, μαζί με τη νόθα κόρη της και το 
πολυαγαπημένο πιάνο της. φτύνουν στην απομακρυσμένη Νέα Ζηλανδία, 
για να παντρευτεί, με προζεντό. έναν αγρότη Η γυναίκα, μουγκή από 
παιδί, κάνει μια συμφωνία, σχετικά με το πιάνο, μ' έναν γείτονα, ο οποίος 
είναι λευκός, αλλά ζει σαν μαορι

THE PIANO
In the late 19th century, a Scottish woman, her illegitimate daughter, and 
her beloved piano arrive in remote New Zealand lor an arranged marriage to 
a farmer The woman, who has been mute since childhood, stnkes a deal 
with a neighbour, a Maori convert, concerning the piano Their arrangement 
w# lead lo eye-opening consequences tor the whole community

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ /  Australia 1993

Σκηνοθεσία / Direction: Jarre Campion Σενάριο / Screenplay: Jane Campion Φωτογρα

φία / Cinematography: Stuart Dryburgh Μοντοζ / Editing: Veronika Jenet Σκηνικό  / Sets:

Andrew McAlpine Κοστούμια / Costumes: Janet Patterson Μουοικη / Music: Michael 

Nyman Ηθοποιοί / Cast. Holly Hunter. Harvey Keitel. Sam Ne*. Anna Paqum. Kerry Water 

Genevieve Lemon. Tungia Baker. Ian Mune Παραγωγός / Producer: Jan Chapman Παρα

γωγή / Production: Entertainment Ciby2000 35mm Εγχρωμο / Colour 120’
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ΓΥΑΛΙΝΟΙ ΒΩΛΟΙ

ΤΟ ΦΑΝΤΑΣΜΑ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΑΡΧΗ

ΣΚΥΛΙΣΙΑ ΖΩΗ

ΚΑΤΑΛΑΒΕΣ, ΦΙΛΕ ΜΟΥ;

ΤΡΙΑ ΒΗΜΑΤΑ

ΠΟΡΝΟΤΑΙΝΙΑ

ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ

ΑΓΚΙΣΤΡΙ ΣΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ

Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ

Η ΤΙΜΩΡΙΑ

ΜΗΝ ΤΟ ΠΕΙΣ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑΝ

ΣΤΗΝ ΑΛΛΗ ΠΛΕΥΡΑ



Ανάμεσα σε τοίχους, πολέμους και λέξεις

Σε μια μικρού μήκους εξομολογητική ταινία, με τίτλο 
Έκαψα τα πόδια, ο Σερτζάν Βούλετιτς παρουσίασε μια 
συγκινητική ιστορία με 9έμα τα ανθρώπινα άκρα, κατα
δεικνύοντας ταυτόχρονα «ακραίες» ανθρώπινες συμπε
ριφορές. Η ταινία γυρίστηκε στο Σαράγεβο, πίσω από 
τον τοίχο, στο Σαράγεβο του πολέμου, σ' αυτή την 

«εκκλησία των λέξεων», όπως θα μπορούσαν να ονομάσουν την 
πόλη αυτή οι δημιουργοί της ταινίας Τα φτερά του έρωτα, Βέ- 
ντερς και Χάντκε.

Φτερά = Der Himmel- του = ueber- έρωτα = Βερολίνο

«Κι ο άνεμος έφερε τη μυρωδιά της στάχτης του καμένου μου 
σπιτιού» έγραψε κάποτε ένας βαλκάνιος ποιητής.
Σε μια μικρού μήκους ταινία με τίτλο Τρία Βήματα, ο Σερτζάν 
Βούλετιτς έδειξε πώς οι τοίχοι, οι πόλεμοι και οι λέξεις, ως στατι
στικά δεδομένα, πλησιάζουν προς τις ψυχές των ζωντανών. Ζη
τώ η ζωή!

Ο Σερτζάν Βούλετιτς έχει άραγε ακούσει ποτέ του τον Μπόνο να 
τραγουδάει σε συναυλία κι έχει σηκώσει τα χέρια του;

Ο Γκόραν Ρέμπιτς, ο Βίνκο Μπρέσαν, ο Ρεχά Εντρέμ, ο Μίτσκο 
Νέτσακ, ο Λιούμπισα Σαμαρτζίκ... Ο ΙΒάν Τσερκέλοφ, Νταμγιάν 
Κοζόλε, Χάνο Χέφερ, ο Τζόρτζε ΜιλοσάλιεΒιτς, ο Ντέγιαν Ατσί- 
μοβιτς, ο Γιέρβαντ Τζανικιάν, η Άντζελα Ρίτσι, έχουν άραγε ακού
σει ποτέ τον Μπόνο να τραγουδάει σε συναυλία, κι έχουν σηκώ
σει τα χέρια τους; Έχει σηκώσει ποτέ κανείς τα χέρια του;

Χέρια και γροθιές έχουν παίξει σε πολλές ταινίες και κινούμενες 
εικόνες προερχόμενες από τα Βαλκάνια. Χέρια που μετακινούν 
πιόνια σε σκακιέρες, δάχτυλα μέσα από τα οποία γλιστρά η άμ
μος, χέρια που χαϊδεύουν, χέρια ψαράδων που τραβούν τα βα
ριά δίχτυα, παλάμες που μέσα τους φαίνεται η μοίρα, χέρια που 
σφίγγουν με μανία τενεκέδες με πόσιμο νερό, σημαίες, δόρατα 
και άλλα εργαλεία που μπορεί να φανούν χρήσιμα..., ένα στιλέ
το..., χέρια και κλωστές που υφαίνουν ένα χαλί.

Το χέρι της Μιλένα Ντράßιτς, σηκωμένο σε γροθιά — γνωστή 
σκηνή από την ταινία W. R. Τα μυστήρια του οργανισμού του

Ντούσαν Μακαβέγιεφ· η λήψη από χαμηλά του Μπάτα Ζιβογίνο- 
βιτς, με σηκωμένα τα χέρια και ανοιχτές τις παλάμες καθώς πη
δάει/πέφτει με το όπλο στη ζώνη (σκηνή από την ταινία Τρία του 
Αλεξάντερ Πέτροβιτς) τα αμέτρητα κρύα, βρεγμένα χέρια που 
κρατούν τις ομπρέλες στο Βλέμμα του Οδυσσέα του Θόδωρου 
Αγγελόπουλου· το χέρι της Μελίνας Μερκούρη, αντήλιο· χιλιά
δες χέρια που κρατιούνται από τις κουπαστές, τα σχοινιά και ό,τι 
άλλο εξέχει από το πλοίο «Λαμέρικα», στην ταινία του Τζάνι Αμέ- 
λιο· ένα μάτσο κλεμμένα λεφτά στα χέρια ενός εμποράκου, στην 
ταινία Μην το πεις σε κανέναν- δάχτυλα σε σκανδάλες, στην ται
νία του Τζόρτζε Μιλοσάλιεβιτς Ο μηχανισμός- το χέρι του πρό- 
σφυγα-εξόριστου που χαϊδεύει τα εγκαταλειμμένα σκυλιά, στη 
Σκυλίσια ζωή του Μίτσκο Νέτσακ- το τρεμάμενο χέρι του οπερα- 
τέρ που θαμπώνει τη θέα του φλέγόμενου Βελιγραδιού, στην Τι
μωρία του Γκόραν Ρέμπιτς- το χέρι που πλάθεται να χαιρετάει 
στρατιωτικά στο Φάντασμα του Στρατάρχη, του Βίνκο Μπρέσαν, 
όλα αυτά μπαίνουν στη μνήμη μας, και είτε σβήνουν, είτε φεγγο
βολούν, ανάλογα με τη δύναμή τους...

Βελιγράδι, Οκτώβριος 2000

Όλα αυτά τα μπράτσα, τα χέρια και οι γροθιές ωχριούν μπροστά 
στις εικόνες των σηκωμένων χεριών που χαιρετούν στρατιωτικά, 
επικροτούν, απειλούν, υπερασπίζονται ή επιτίθενται, στις πλατείες 
των Βαλκανίων.

Βελιγράδι, Οκτώβριος 2000. Αντίσταση.

Όλα αυτά τα μπράτσα, τα χέρια και οι γροθιές αποτελούν την 
έμπνευση για μια νέα πραγματικότητα στην περιοχή των Βαλκα
νίων. Μοίρες, ερχόμενες από πολέμους, γεγονότα κρυμμένα πί
σω από τοίχους, απραγματοποίητες ιστορίες που τις σέρνουν ρυ
μουλκά λέξεων, για να μπορέσουν να γίνουν νέες, συναρπαστι
κές ταινίες.

Τα Βαλκάνια (οι χώρες της νότιας, νοτιανατολικής και νότιας κε
ντρικής Ευρώπης). Ένας κήπος γεμάτος αγκάθια, με δρόμους 
όλο διχάλες, παρουσιάζουν το πρόσωπό τους στη Θεσσαλονίκη.

Μιρολιούμη Βούκοβης
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Between Walls, Between Wars, Between Words

In a short, confessional film, / B urn t the  Legs, Srdjan Vuletic 
presented a moving story about human «extremities» and 
pointed out the extremes in human behaviour. The film was 
made in Sarajevo, behind the wall, in Sarajevo at war, in 
Sarajevo, a certain «cathedral of words» as this city could 
be called by the authors of W in g s  o f  D esire , Wenders and 

Handke

W in g s  -  D e r H im m e l; o f  = u eber, D e s ire  = B erlin

«And the wind has brought the smells of the ashes of my burnt 
home», a poet from the Balkans once wrote.
In a short confessional film H o p , S k ip  a n d  Jum p, Srdjan Vuletic 
showed how the walls, wars and words, as elements of statistics, 
move towards the souls of the living. Long Live L ife I

Has Srdjan Vuletic ever listened to Bono in concert and raised 
his hands?

Have G oran  Rebic, V inko  Bresan, Reha Edrem, M ichko  
Netchak, Ljubisa Samardzid... Have Ivan Cherkelov, Damjan 
Kozole, Hanno Hofer, Djordje Milosavljevic, Dejan Acimovic, 
Yervant Gianikian, Angela Ricci Lucchi, ever listened to Bono in 
concert and raised their hands? Has one ever raised his hands?

Hands and fists have featured in many films and moving pictures 
that came from the Balkans. Hands that move chess pieces; 
fingers through which the sand is slipping; hands that caress; 
hands of fishermen that pull the heavy nets; palms from which 
one's fortune is to ld ; clenched hands that feverish ly hold 
canisters with drinking water, flags, spears and other tools 
carried in order to be used..., a dogger ... hands and threads to 
weave a carpet.

The hand of Milena Dravic, raised and clenched into a fist: a 
well known scene from Dusan Makavejev's film W  R Mysteries 
of Organism, the low angle of Bata Z ivo jinovk with raised 
hands and open palms in a jump / fa l l  with the gun stuck to the 
belt -  a scene from the film  Three by Aleksandar Petrovirf; 
hundreds of cold, wet hands that hold the umbrellas in Ulysses'

G a z e  by Theo Angelopoulos; the hand of M elina Merkouri 
blocking the sun; thousands of hands that hold on to the fence, 
the ropes, bulwarks and every protruding object on the ship 
«Lamerica» in the film by Gianni Amelio; a bundle of someone 
else's money between the palms of a small merchant in the film 
Run fo r  M o n e y , a  finger(s) on the trigger(s) in the film by Djordje 
Milosavljevic, Mechanism, the hand of the refugee = the exile 
that pats the abandoned dogs in D o g 's  Life by Michko Netchak; 
the shivering hand of the cameraman that fogs the view of 
Belgrade in flames in the film The P un ishm ent by Goran Rebic, 
the hand made into a saluting gesture in The S p ir it  o f  M a rs h a l 
Tito by Vinko Bresan, all these enter into the memory and fade 
or glow, depending on their strength...

Belgrade, October 2000

All these arms, hands and fists are inferior compared to the 
images of raised hands that salute, approve, threaten, defend or 
attack, in the squares in the Balkans.

Belgrade, October 2000. Resistance

All these arms, hands and fists are the inspiration for a new 
reality that has formed over the Balkans. Destinies, coming from 
wars, events hidden behind walls, unmaterialised stories pulled 
by tugboats of words, so that they could be molded into new, 
exciting movies.

The Balkans (countries of southern, south-eastern, and south- 
central Europe), a thorny garden with paths that fork, presents its 
face in Thessaloniki.

M iro liju b  Vuckovic
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ΜΑΤΙΕΣ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ /  Bulgaria 1999

Ιβάν Τσερκέλοφ
Γεννήθηκε στο Λόβετς της Βουλγαρίας, το 1957. Σπούδασε 
σπι Σχολή Κινηματογράφου και θεάτρου της Σόφιας, 
απ' όπου αποφοίτησε το 1982. Έκτοτε εργάζεται 
ως σκηνοθέτης και σεναριογράφος.

Ivon (herkelov
He was born in Lowetsch, Bulgaria, in 1957. He studied 
at the Film and Theatre School in Sofia, from where 
he graduated in 1982. Since then, he has been working 
as a filmmaker and screenwriter.

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ /  FILMOGRAPHY
(Τίτλοι στα αγγλικά /  English titles) 
1988 Fragments of Love 
1995 Thundering Stones 
1999 Glass Marbles

Σκηνοθεσία / Direction: Ivan Cherkelov. Σενάριο / Screenplay: Ivan Cherkelov. Φωτογραφία / Cinemato

graphy: Emil Hristov, Anton Nakov, Alexander Slatev, lljo Kotorenschev. Μοντάζ / Editing: Ognyan Ivanov. 
Ηχος / Sound: Sneshina Andrejeva. Σκηνικά / Sets: Georgi Todorov, Svetlana Bonnet. Κοστούμια / 

Costumes: Doriana Vushkova. Μουσική / Music: Assen Avramov. Ηθοποιοί / Cast: Ivan Ivanov, Jana 
Karaivanova, Rumen Traikov, Georgi Tscherkelov, Stojanka Mutaffova, Michail Muttafov. Παραγωγοί / 

Producers: Mario Krastev, Russi Lyutskanov, Rossitsa Valkanova. Παραγωγή /  Production: 41 -T, Mario 
Krastev, 173 Evlogi Georgiev Blvd., Sofia 1504, Bulgaria, τηλ. /te l.: 359 2 442 753, fax: 359 2 435 279, e- 
mail: 41T-Mario@netbg.com Παγκόσμια Εκμετάλλευση /  World Sales: Klas Film, 156 Kniaz Boris I str., 
Sofia 1000, Bulgaria, τηλ. /  tel.: 359 2 526 868, fax: 359 2 526 868, e-mail: klasfilm@sofianet.net 35mm 
Εγχρωμο / Colour 97'

ΓΥΑΛΙΝΟΙ ΒΟΛΟΙ GLASS MARBLES
Δυο καλοί φίλοι, ο Πάτζο και ο Τσίκο, περνάνε τη νύχτα σ’ ένα άδειο διαμέρι
σμα. Περιμένουν την καινούργια ερωμένη του Πάτζο, την Αλμπένα, η οποία 
έχει αποφασίσει να εγκαταλείψει τον άντρα της και να μείνει με τον Πάτζο. 
Περιμένουν, επίσης, κι ένα φορτηγό, γεμάτο ντενεκέδες με τυρί, από κάποια 
κομπίνα του Πάτζο. Η ώρα, όμως, δεν περνάει, και οι δυο φίλοι βαριούνται. Ο 
Πάτζο επινοεί ένα ανόητο παιχνίδι, με αποτέλεσμα ο Τσίκο να σκοτωθεί. Ένα 
χρόνο αργότερα, η ζωή της Αλμπένα με τον Πάτζο έχει γίνει ανυπόφορη...

Two close friends, Patzo and Chico, spend the night in an empty apartment. 
They are waiting for Patzo’s new lover, Albena, who has decided to leave her 
husband and stay with Patzo. They are also waiting for a truck full of cans of 
cheese -  part of some shady deal of Patzo’s. Bored with waiting, Patzo makes 
up a silly game that ends up with Chico getting killed. A year later, Albena’s life 
with Patzo has become unbearable...
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BALKAN SURVEY

ΚΡΟΑΤΙΑ /  Croatia 1999

Marsal

Βίνκο Mnptoav
Γεννήθηκε στο Ζάγκρεμπ, το 1964 Αρχικύ σπούδασε 
φιλοσοφία και συγκριτική λογοτεχνία, και στη συνέχεια, 
κινηματογράφο Εχει αποσπύσει πολλά βραβεία 
για τις μικρού μήκους ταινίες του κι έχει απίσης εργαστεί 
ως σκηνοθέτης στο θέατρο και στην τηλεόραση

Vinco Bresan
He was bom in Zagreb, in 1964 He studied philosophy 
and comparative literature, and then went on to study film 
He has won many awards tor his short films, and has also 
directed for the theatre and television

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ /  FILMOGRAPHY
(Τίτλοι στο αγγλικά /  English titles)
1987 Our Stock Exchange (μικρού μήκους /  short film)
1994 Common Lunch (μικρού μήκους ντοκιμαντέρ /  

shod documentary)
1995 Comdor (μικρού μήκους /  shod film)
1996 How the War Staded on My Island 
1999 Marshal Tito's Spirit

Σκηνοθεσία / Direction: Vinko BreSan Σενάριο / Screenplay: Ivo Bresan, Vinko BreSan Φωτογραφία /

Cinematography: Zivko Zalar Μοντάζ / Editing: Sandra Botica BreSan Ηχος / Sound: Mladen Pervan 
Ranko Paukovic Σκηνικά / Sets: Mario Izevic Κοστούμια / Costumes: Vesna PleSe Μουσική / Music: 

Mate MateSii. Ηθοποιοί / Cast: Drazen Kohn. Linda Begonja. Ilija Izevic. Ivo Gregurevid, Boris BuzamCic 

Παραγωγοί / Producers: Ljubo Sikic, Ivan MaloCa Παραγωγή / Production: Interfilm Παγκόσμια Εκμε

τάλλευση / World Sales: Interfilm. Nova Ves 45. Zagreb 10000, Croatia, τηλ. / tel 38 51 466 7022 fax 

38 51 466 6596, e-mail: interfilm@ZG.tel.hr 35mm Εγχρωμο /  Colour 97'

TO ΦΑΝΤΑΣΜΑ TOY ΣΤΡΑΤΑΡΧΗ MARSHAL TITO'S SPIRIT
Σ ενο μικρό νηοι κοντά σπς ακτές της Κροατίας, κατά τη διάρκεια της κηδεί

ας ενός παλαίμαχου κομμουνιστή, κάνει την εμφάνιση του το ψαντααμα του 

Στρατάρχη Τίτο Η είδηση του εντυπωσιακού αυτου γεγονοτος φτάνει στην 

ηπειρώτικη χωρά, και σύντομα το νησί κατακλύζεται απο γηραιούς βετερά

νους, μυστικούς πράκτορες, αστυνομικούς, ναρκομανείς, εθνικιστες Ο δή

μαρχος. που είναι και ιδιόκτητης του μοναδικού ξενοδοχείου του νησιού, απο

φασίζει να εγκαινιάσει τον «σοσιαλιστικό πνευματικό τουρισμό«, ενω οι παλιοί 

παρτιζάνοι ξανανοιγουν το τοπικο μουσείο της σοσιαλιστικής επανάστασης και 

ξεσκονίζουν τις παλιές τους στολές

On a small island off the Croatian coast during the funeral of an old communist 

veteran, the ghost of Marshal Tito appears The news of this amazing event gets 

back to the mainland and soon the island is invaded by old veterans secret 

agents, policemen, junkies nationalists The mayor, who is also the owner of 

the only hotel on the island decides to introduce «socialist spiritual tounsm- 

whiie the old partisans reopen the local museum of the socialist revolution and 

dust off their old uniforms

mailto:interfilm@ZG.tel.hr


ΜΑΤΙΕΣ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ

ΚΡΟΑΤΙΑ -  ΓΑΛΛΙΑ /  Croatia -  France 200

Psji ZIVOt

Μίτσκο Νέτσακ
Γεννήθηκε στη Γιουγκοσλαβία, το 1959. Σπούδασε στην 
Ακαδημία Δραματικής Τέχνης και την Ακαδημία Καλών 
Τεχνών του Βελιγραδιού μέχρι το 1985. Το 1988, γύρισε 
τη μικρού μήκους ταινία Το πέταγμα της πεταλούδας, που 
κέρδισε πολλά βραβεία, μεταξύ των οποίων και τη Χρυσή 
Αρκτο στο Φεστιβάλ Βερολίνου. Εχει γυρίσει βιντεοκλίπ 
και διαφημίσεις, καθώς και ένα ντοκιμαντέρ 
για την τηλεόραση.

Michko Netchak
He was born in Yugoslavia, in 1959. He studied at the 
Academy of Dramatic Arts and the Academy of Fine Arts 
in Belgrade until 1985. In 1988, he made the short film 
The Flight of the Butterfly, which won numerous awards, 
including the Silver Bear at Berlin. He has made music videos 
and commercials, as well as a documentary for television.

Σκηνοθεσία / Direction: Michko Netchak. Σενάριο / Screenplay: Zoran Tasic, Mitchko Netchak. Φωτο- 

γραφίο / Cinematography: Vladimir Stevid. Μοντάζ / Editing: Michko Netchak. Ήχος / Sound: Milan 
Stojanovic. Παραγωγοί / Producers: Zoran Tasic, Darko Tamindzic. Παραγωγή / Production: Dari Films: 
SeaSons. Παγκόσμια Εκμετάλλευση / World Sales: Terra Entertainment. Betacam Έγχρωμο / Colour 26'

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ /  FILMOGRAPHY
(Τίτλοι στα αγγλικά /  English titles)
1988 The Flight of the Butterfly (μικρού μήκους /  short film) 
2000 Dog’s Life (μικρού μήκους /  short film)

ΣΚΥΛΙΣΙΑ ΖΩΗ DOG'S LIFE
Σαράγεβο 1992. 0 Βλαντιμίρ Βούκοβιτς, 19 χρονών, είναι φοιτητής βιολογίας 
στο Πανεπιστήμιο του Σαράγεβο. Αγαπάει πολύ τα ζώα, και ιδιαίτερα ένα γαλ
λικό μπουλντόγκ, τη Ρέα. Ξεσπάει όμως ο εμφύλιος πόλεμος, και ο Βλαντιμίρ 
χάνει τα πάντα: τους γονείς του, τον αδελφό του, τη φίλη του και το σπίτι του. 
Μόνο η Ρέα απομένει. Έχοντας καταταχθεί στον βοονιακό στρατό, μετά τη 
Συμφωνία του Ντέιτον, φτάνει σε σέρβικά έδαφος όπου αντιμετωπίζεται ως 
προδότης. Για ένα χρόνο θα περιπλανηθεί, ώσπου, τελικά, θα φτάσει στο Βε
λιγράδι. Εκεί, θα βρει δουλειά ως επιστάτης σ’ ένα κυνοκομείο. Βελιγράδι 
1999. Η πρώτη μέρα του ΝΑΤΟΪκού βομβαρδισμού. 0 Αζρα, ένα από τα σκυλιά 
του, πεθαίνει από καρδιακή προσβολή, από το φόβο των εκρήξεων.

Sarajevo 1992. Vladimir Vukovic, nineteen, is a biology student at the University 
of Sarajevo. He loves animals, and especially his French bulldog, Rhea. Civil 
war breaks out, and Vladimir loses everything: his parents, his brother, his 
girlfriend and his home. Having enlisted in the Bosnian army, he reaches 
Serbian territory, following the Dayton Agreement, and there he is treated as a 
traitor. After travelling around for a year, he arrives in Belgrade. Here, he finds 
work as the caretaker of a dog pound. Belgrade 1999. The first day of the NATO 

bombings. Azra, one of his dogs, dies of a heart attack caused by its fear of the 
explosions.

154



BALKAN SURVEY

ΚΡΟΑΤΙΑ /  Croatia 2000
m a a m m m Ê Ê Ê Ê iÊ Ê Ê Ê m Ê Ê m iÊ Ê Ê m ^ t m Ê Ê Ê Ê m Ê e m Ê m m Ê Ê Ê Ê m m Ê Ê m Ê m Ê a m m m Ê m Ê Ê m m Ê m Ê Ê Ê m Ê m m m Ê Ê m Ê Ê m Ê m Ê m Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê t Ê m Ê

ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΡΕΜΙΕΡΑ / INTERNATIONAL PREMIERE

Ντέγιαν Ατσίμοβιτς
Γεννήθηκε στην Καπλίνα της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, 
το 1963 Αποφοίτησε από την Ακαδημία Δραματικών 
Τεχνών του Ζάγκρεμπ το 1986. και έκτοτε έχει παίξει 
ως ηθοποιΰς σε θεατρικά έργα, ταινίες και τηλεοπτικές 
σειρές Αυτή είναι η πρώτη του ταινία.

Dejon Acimovic
He was bom In Capljina. Bosnia & Hercegovina He 
graduated from the Zagreb Academy ot Dramatic Arts 
in 1986. and since then he has appeared in a number 
ot plays, films and television series. This is his first film.

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ /  FILMOGRAPHY
2000 Je li jasno. prijatelju?

Je li jiasno, prijatelju?

Σκηνοθεσία / Direction: Dejan Acimovic Σενάριο / Screenplay: Deian Acimovic Φωτογραφία Cinema

tography: Slobodan TrniniS. Μοντάζ / Editing: Tvrtko Grgii, Σκηνικά / Sets: Ivica Trpcic Μουσική 

Music: Goran Bregovic. Ηθοποιοί / Cast: Milan Plestina, Milivoj Beader Deian ACimovir Παραγωγός 

Producer: Tatjana Acimovic. Παραγωγή / Production: DA Film. Croatia Fim Πογκοσμια Εκμετάλλευση

World Sales: DA Film, JuriSi6eva16A, I0000 Zegreb, Croatia, τηλ. / tel 385 1 3096 345, fax 385 1 3733 

599, e-mail: d.a.film@29.hinet.hr 35mm Εγχρωμο / Colour 97'

ΚΑΤΑΛΑΒΕΣ, ΦΙΛΕ Μ Ο Υ; IS IT CLEAR, MY FRIEND?
Δεκαετία του 80 Πρώην Γιουγκοσλαβία Κάποιος κάνει ένα έγκλημα Το 

έγκλημα τον οδηγεί στη φυλακή Η φυλακή έχει τους δικούς της νόμους 

Εξουσία, σκληρότητα, διαφθορά και εγκληματικότητα Εχει και τους δικούς 

της ηρωες Ο ηρωας μας δεν είναι πια ήρωας Είναι απλώς ενα μέρος του συ

νόλου Δεν μπορείς να δραπετεύσεις μονο να χαθείς Η φυλακή μπορεί να 

τον κάνει να εξαφανιστεί Η ταινία αφηγειται μια ιστορία για συνηθισμένους 

ανθρώπους ο ένα ασυνήθιστο περιβάλλον Βασισμένο σε αληθινη ιστορία

The eighties Former Yugoslavia A man commits a cnme The crime bongs him 

to pnson The pnson has its own laws Power, cruelty corruption and cnme 8 

has its own heroes Our hero is no more a hero He is |ust part ot the whole 

There's no way to escape, only to lose himself Prison can make him 

disappear The film tells the story of common men in an uncommon 

environment Based on a true story
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ΜΑΤΙ ΕΣ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙ Α

ΣΛΟΒΕΝΙΑ -  Βοσνία-Ερζεγοβίνη /  Slovenia -  Bosnia & Herzegovina 1999

Troskok

Σριντιάν Βούλετιτς
Γεννήθηκε στη Μπιγελίνα, το 1971. Σπούδασε σκηνοθεσία 
στο Σαράγεβο. Κατά τη διάρκεια του πολέμου, εργάστηκε 
ως εθελοντής σε νοσοκομείο του Σαράγεβο.
Υπήρξε βοηθός σκηνοθέτης στην ταινία Ο τέλειο ς  κύκλος 
του Ademir Kenovià, που βραβεύτηκε στις Κάννες 
και στο Τόκιο.

Srdjan Vuletic
He was born in Bijelina, in 1971. He studied filmmaking 
in Sarajevo. During the war, he worked as a volunteer 
in a Sarajevo hospital. He was assistant director on Ademir 
Kenovié's film  The Perfect Circle, which won awards 
in Cannes and Tokyo.

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ /  FILMOGRAPHY
(Τίτλοι στα αγγλικά /  English titles)
1993 I Burnt Legs (μικρού μήκους /short film)

March 8th in War (μικρού μήκους /short film)
1994 War Cinema (μικρού μήκους /short film)
1998 The Trip to the Moon (μικρού μήκους/short film )
1998 How Pjer Zalica Blew Up (μικρού μήκους /short film)
1999 Hop, Skip & Jump (μικρού μήκους /short film)

Σκηνοθεσία /  Direction: Srdjan Vuletic. Σενάριο /  Screenplay: Zdravico Baristic, Srdjan Vuletic. Φωτογρα

φία /  Cinematography: Slobodan Trninic. Μοντάζ /  Editing: Janez Bricelj. Ή χος /  Sound: Hanna Preuss. 
Σκηνικά /  Sets: Janez Kovic. Κοστούμια /  Costumes: Marko Jenko. Μουσική /  Music: SaSa Loslc, Slavko 
Avsenik. Ηθοποιοί /  Cast: NataSa Barbara GraCner, Mustafa Nadarevic, Davor Janjic. Παραγωγός /  

Producer: Jurij Kosak. Παραγωγή /  Production: Studio Arkadena d.o.o. Παγκόσμια Εκμετάλλευση /  

World Sales: Studio Arkadena d.o.o., Brodisce 23, 1236 Trzin, Slovenia, τηλ. /  tel.: +386 1 562 1627, 
fax: +386 1 562 1628; Filmski Sklad Republike Slovenije. 35mm Έγχρωμο /  Colour 16'

ΤΡΙΑ ΒΗΜΑΤΑ HOP, SKIP & JUMP
Ενα ζευγάρι χωρίζει κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων του Σαράγεβο, 
το 1984. Εννέα χρόνια αργότερα, βρίσκονται σε αντίπαλα στρατόπεδα. Εκείνη 
είναι ελεύθερη σκοπευτής του σέρβικου στρατού. Εκείνος τρέφεται από τα 
περιστέρια που πιάνει σε παγίδες. Εκείνη τον έχει στο στόχαστρό της κι αρχί
ζει να παίζει μαζί του. Κάθε φορά που ένα περιστέρι πλησιάζει την παγίδα, 
εκείνη το πυροβολεί και το σκοτώνει. Αυτό γίνεται αρκετές φορές, ώσπου ο 
άντρας χάνει την υπομονή του. Πηγαίνει στο παράθυρο και της προσφέρει τον 
εαυτό του ως τον τέλειο στόχο...

A couple part during the Olympic Games in Sarajevo in 1984. Nine years later, 
they find themselves in opposing camps. She is a sniper in the Serb Army. His 
only source of nourishment are the pigeons he manages to trap. She has him in 
her sights and starts toying with him. Every time a pigeon approaches his trap, 
she shoots It dead. This happens a few times, until finally he loses his patience. 
He goes over to the window and offers himself up as a perfect target...



ΣΛΟΒΕΝΙΑ /  Slovenia 2000

Porno film

BALKAN SURVEY

Νταμιάν Κόζολε
Γεννήθηκε στην πύλη Μρέζιτσε, το 1964 Στα 22 του, 
σκηνοθέτησε την πρώτη μεγύλου μήκους ταινία του, 
μια από τις πρώτες ανεξάρτητες παραγωγές στην πρώην 
Γιουγκοσλαβία Οι ταινίες του έχουν προβληθεί 
σε πολλά διεθνή φεστιβάλ

Damjan Kozole
He was bom in BreSice, in 1964 At 22, he made his first 
feature him, one ot the first independent productions 
in the tormer Yugoslavia His films have been screened 
at many International festivals.

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ /  FILMOGRAPHY
1917 Usodm telefon 
1989 Remington
1992 Enfant temble (ντοκιμαντέρ /  documentary)
1993 Roievanie Leara (ντοκιμαντέρ /  documentary) 
1995 Negativm total (ντοκιμαντέρ /  documentary) 
1997 Stereobp
2000 Porno film

Σκηνοθεσία / Direction: Damjan Kozole Σενάριο / Screenplay: Damian Kozole Φωτογραφία ,
Cinematography: Jen JemerSiC Μοντάζ / Editing: Zlatjan Cuckov Dafne JemerSic Ηχος Sound 

Zornik, Damjan Kunej. Σκηνικά / Sets: Don Schwab Κοστούμια / Costumes: Barbara Pr:',ut Μουσική 
Music: Drago IvanuSa. Ηθοποιοί / Cast: Matjaz Latin, Natalia Danilova. Pnmoz PetkovSek, Zoran M ■ 
Roberto Magnifico. Παραγωγός / Producer: Danijel Hocevar Παραγωγή / Production: E-motion Film, 
Kersnikova 4, SI-1000, Ljubljana, Slovenia, τηλ. /  tel.: 386 61 130 3531, fax: 386 61 329 185, e nai 
danijel.hocevar@guest.arnes.si: RTV Slovenia Παγκάσμιο Εκμετάλλευση / World Sales: Slovenian FM" 

Fund, MikloSideva 38/V, SI-1000 Ljubljana, Slovenia, τηλ. /  tel 386 61 131 2056 fax 386 61 1 1') 6 ’· 
e-mail: nenna.kocjancic@film-sklad.si 35mm Έγχρωμο / Colour 80’

ΠΟΡΝΟΤΑΙΝΙΑ PORN FILM
0 Τσαρλι επαγγελματιας διακοομητης βιτρινων καταστημάτων, χρίζεται σκη

νοθέτης της πρώτης ολοβενικης πορνοταινιας 0 παλιός του συμμαθητής Για- 

νεζ ιδιόκτητης οικου ανοχής στα περίχωρα, του προσφέρει τα κορίτσια του 

για τους γυναικείους ρολους Στην οντισιον της ταινίας, ο Τσαρλι γνωρίζεται 

με την Καλινκα μια νεαρή Ρωοιδα που εργάζεται ως πόρνη στη Σλοβενία Στο 

μεταξύ μα ομαδα απο μαυροβουνιους καταδίκους, που έχουν ανοιχτούς λο

γαριασμούς με τον Γιανεζ. δραπετεύουν απ τη φυλακή Ο Τσαρλι, μετά τον 

αρχικά του ενθουσιασμό παθαίνει κατάθλιψη και αμφιβάλλει αν θα μπορεοει 

να γυρίσει μα πραγματικό ποιοτική πορνοταινια Παρ ολα αυτα. τα γυρίσματα 

ζεχινουν κι εκείνη ακριβώς τη στιγμή καταφθάνουν μ  Μαυροβουνιοι

Charlie, a professional shop-window decorator, becomes the director ot the first 

Slovenian pornographic film His old schoolmate Janez who runs an illegal 

brothel on the edge of town, otters his girls lor the female roles At the audition 

Charlie meets Kalmka. a young Russian woman who works as a prostitute m 

Slovenia Meanwhile, a group ot Montenegrin convicts who have unsettled 

accounts with Janez escape from prison Following his initial enthusiasm 

Charlie becomes depressed, and doubts that he will ever produce a good X- 

rated film Nevertheless. Wmmg begins and |ust then the Montenegrins arrive
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ΜΑΤΙΕΣ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ

ΙΤΑΛΙΑ /  Italy 2000

Inventarío balcánico

Γιέρβαντ Τζανικιάν 
Άντζελα Ρίτοι Λούκι
Ζουν και εργάζονται μαζί στο Μιλάνο. Η στρατευμένη 
ποίηση των ταινιών τους τους έχει κάνει γνωστούς 
διεθνώς, ενώ ρετροσπεκτίβες του έργου τους έχουν γίνει 
στο Ρότερνταμ, στο Πορντενόνε και στο Παρίσι.

Yervant Gianikian 
Angela Ricci Lucchi
They work and live together in Milan. The militant poetry 
expressed in their film s has brought them international 
recognition. Their work has been the subject 
of retrospectives in Rotterdam, Pordenone and Paris.

ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ /
SELECTED FILMOGRAPHY
1986 Dal'polo all'equatore
1987 Frammenti
1995 Prigionieri della guerra
1996 Lo specchio di Diana (μεσαίου μήκους /  

mid-length film)
1997 Nocturne (μικρού μήκους /  short film) 

lo ricordo (μικρού μήκους /  short film)
1998 Su tutte le vetteèpace 

Transparences
2000 Visioni del deserto (μικρού μήκους /  short film) 

Inventario Balcánico

Σκηνοθεσία / Direction: Yervant Gianikian, Angela Ricci Lucchi. Σενάριο / Screenplay: Yervant Gianikian, 
Angela Ricci Lucchi. Μοντάζ / Editing: Yervant Gianikian, Angela Ricci Lucchi. Μουσική / Music: Djivan 
Gasparyan. Παραγωγή / Production: Biennale di Venezia, Settore Cinema, Ca’ Giustinian, San Marco, 
30124 Venice, Italy, τηλ. /  tel.: 39 41 5218 823, fax: 39 41 5236 374. Παγκόσμια Εκμετάλλευση /  World 

Sales: Gianikian & Ricci Lucchi, 19 via Lazzaro Palazzi, 1-20124 Milano, Italy, τηλ. /  tel.: 39 2 2940 8500, 
fax: 39 2 2940 8500. 35mm Εγχρωμο-Ασπρόμαυρο / Colour-B&W 63'

ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ BALKAN INVENTORY
«Η συοοώρευοη εικόνων ανθρώπινων και οικολογικών καταστροφών από την 
πρώην Γιουγκοσλαβία μάς ώθησε να αναζητήσουμε τεκμήρια από προϋπάρ- 
χουοες αξίες, που δεν μπορεί να μην υπήρχαν μια καταγραφή της ζωής όπως 
ήταν υλικό για μια ταινία-όμνο στη ζωή που υπερνικά τη σύγκρουση και το δι
χασμό. Η ιστορία, ιδωμένη από προσωπική σκοπιά, η ιστορία με ιώτα μικρό, 
αρχίζοντας από χαμηλά, από τις λεπτομέρειες. Η δεκαετία του '20, του '30, 
του '40. Ενα έργο ανάλυσης, βασισμένο οε τύπους φιλμ το οποίο δεν χρησι
μοποιούνται πια, που δεν μπορούν καν να προβληθούν, και που θα κάνει 
άτρωτες τις αναμνήσεις που επιζούν στις εικόνες που ανακαλύψαμε: ταινίες 
τραβηγμένες από ερασιτέχνες, από περιηγητές, από στρατιώτες των ναζί στα 
Βαλκάνια».

Γιέρβαντ Τζανικιάν & Αντζελα Ρίτοι Λούκι

"The accumulation o f images ot human and ecological disasters from the 
former Yugoslavia prompted us to look for evidence of pre-existing essential 
values, which could not possibly not exist. Records of life as it was. Material for 
a film which celebrates life over conflict and division. History perceived from a 
private, intimate point of view, history with a small h, starting from the bottom, 
from details. The 20s, the 30s, the 40s. A work of analysis, based on formats 
no longer used, no longer even projectable, to make indestructible the 
memories preserved in the images we have found: films shot by amateurs, by 
travellers, by Nazi soldiers in the Balkans».

Yervant Gianikian & Angela Ricci Lucchi
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BAL KAN S U RV E Y

ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ -  ΙΤΑΛΙΑ /  Yugoslavia -  Italy 1999-2000

Nebeska udica

Λιούμπισα Σάμαρτζιτς
Γεννήθηκε στα Σκόπια, το 1936 Σπούδασε στην Ακαδημία 
θεύτρου του Βελιγραδιού και έγινε ένας από τους 
πιο διάσημους ηθοποιούς του γιουγκοσλάβικου 
κινηματογράφου, κερδίζοντας, το 1967, το βραβείο 
Καλυτέρου Ηθοποιού στο Φεστιβάλ Βενετίας για την ταινία 
Jutm  του PunSa DjordjeviC Μετά τη διάλυση 
της Γιουγκοσλαβίας, ίδρυσε εταιρεία παραγωγής με 
το γιο του Αυτή είναι η πρώτη του μεγάλου μήκους ταινία.

Ljubiso Samardzic
He was bom in Skopje, in 1936 He studied at the Belgrade 
Drama Academy and went on to become one ol the best- 
known actors in Yugoslav cinema In 1967, he won the Best 
Actor Award at the Venice Film Festival tor his perlormance 
in Jutm by PunSa DjordjeviO After the break up 
ol Yugoslavia, he founded a production company together 
with his son. This is his feature debut

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ /  FILMOGRAPHY
1999-2000 Nebeska udica

Σκηνοθεσίο /  Direction: LjubiSa Samardzic Σενάριο /  Screenplay: Djordje Milosavlievic Srdian KolteviC 
Φωτογραφία /  Cinematography: Radoslav VladiC. Μοντάζ /  Editing: Marko GluSac Ηχος /  Sound: 
Branco DjordjeviC. Σκηνικά /  Sets: Vladislav LaSic Κοστούμια /  Costumes: Jasmina Sanader Μουσική / 
Music: Vlatko Stefanovski. Ηθοποιοί /  Cast: NebojSa Glogovac. Ana Sofrenovic. Ivan Jevtovic. Katarina 
ZutiC. Παραγωγός /  Producer: LjubiSa Samardzic Παραγωγή /  Production: Cinema Design Παγκόσμια 
Εκμετάλλευση /  World Sales: Cinema Design, Ustanicka 125/1, YU-11000 Belgrade. Yugoslavia, τηλ te 
fax: 38 111 488 8011,488 2377, e-mail: sinema@eunet yu 35mm Εγχρωμο /  Colour 93'

ΑΓΚΙΣΤΡΙ ΣΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ SKY HOOK
Βελιγράδι Ανοιξη του 1999 0  Καγια. παλια δόξα του μπασκετ. έχει να αντιμε
τωπίσει οχι μονο τους καθημερινούς ΝΑΤΟικους βομβαρδισμούς και την πιθανό
τητα να επιστρατευθει και να σταλεί στην πρώτη γραμμή, αλλα κι ενα επικείμε
νο διαζύγιο απο τη γυναίκα του. Τιγιανα. η οποία θελει να πάρει τον πεντάχρο
νο. μουγκΟ γιο τους και να φύγει για την Ιταλία, με βίζες που αναμένονται απο 
μέρα σε μέρα Αλλα και οι φίλοι του Καγια δεν είναι σε καλύτερη μοίρα Κυντ- 
κος κα κουρασμένος απο τη ζωη. ο βετεράνος του εμφυλίου και ειδικός στο 
τατουαζ Ζουμπά δεν βγαίνει ποτέ απο το διαμέρισμα του και αρνειται να συνδε
θεί συναισθηματικά με οποιονδηποτε 0  Τούρκο πρόσφυγας απο το Σαραγεβο 
προσπαθεί ν απωθήσει την καταστροφή απο την οποία θεωρούσε πως είχε ξε- 
φυγει, κάνοντας τον Κοζανοβα ενω ο Σιοκε υφίσταται πς συνεχείς επιπλήξεις 
ίου πικρόχολου πατέρα του

Belgrade Spring ol 1999 Former basketball hero Kaia is struggling not only 
with the daily NATO bombings and the possiMty of being dratted into the front 
lines, but also with an impending divorce from tvs wife Tiiana who wants to 
take then hve-year-okf son. Jovan rendered mute by trauma, and leave tor Italy 
on visas that are expected any day Kaia s inends aren t doing much better Cm I 
war veteran Zuba is a cynical world-weary tattoo artist who refuses to come 
out ol his apartment or become emobonaty involved w*h anyone wh*e Turca. 
a refugee from Sarajevo tries to block out the destruction he thought he d 
escaped by acting the tadws man. and Srske suffers the constant verbal abuse 
of tvs embittered father
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Μ Α Τ Ι Ε Σ  Σ Τ Α  Β Α Λ Κ Α Ν Ι Α

ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ /  Yugoslavia 2000

Mehanizam

Τζόρτζί Μιλοσάβλιεβιτς
Γεννημένος το 1969, οπούδαοε κινηματογράφο τέχνη 
στο Βελιγράδι. Έχει εργαστεί ως κριτικός κινηματογράφου 
και δημιουργός πολυβραβευμένων και διεθνώς 
μεταφρασμένων κόμικς. Έχει επίσης γράψει σενάρια
για μεγάλου μήκους ταινίες.

Djordje Milosavljevic
Bom in 1969, he studied film  in Belgrade. He has worked 
as a him critic and creator of award-winning and 
internationally translated comic strips. He has also written 
several feature screenplays.

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ /  FILMOGRAPHY
(Τίτλοι στα αγγλικά /  English titles)
1999 Wheels
2000 The Mechanism

Σκηνοθεσία /  Direction: Djordje Milosavljevic. Σενάριο /  Screenplay: Gordan Mihic. Φωτογραφία /  Cine
matography: Zoran Petrovic, Μοντάζ /  Editing: Marko Glusac. Ήχος /  Sound: Milan Davidovic. Σκηνικά /  
Sets: Goran Jokslmovic. Μουσική /  Music: Aleksandar Sasa Habic. Ηθοποιοί /  Cast: Nikola Kojo, Ivana 
Mihic, Andrej Sepetkovski, Gordon Kicic, SaSa Ali, Branko Vidakovic. Παραγωγός /  Producer: Ivana Mihic. 
Παραγωγή /  Production: Horizont 2000, Gospodar Jovanova 34, 11000 Belgrade, Yugoslavia, τηλ. /  tel.: 
381 11 637 555, fax: 381 11 638 186, e-mail: horizont@eunet.yu Παγκόσμια Εκμετάλλευση /  World 
Sales: Centar Film, τηλ. /  tel.: 381 11 323 0252, fax: 381 11 323 2139, e-mail: centfilm@eunet.yu 35mm 
Εγχρωμο /Colour 94'

0 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ THE MECHANISM
Σ' εναν απομακρυσμένο σιδηροδρομικό σταθμό, μακριά από τις σκοτούρες και 
τον εκνευρισμό της πόλης, ο Μακ δουλεύει το μοναδικό ταξί της περιοχής. 
Οκτώ μήνες νωρίτερα, επιστρατεύτηκε για να πολεμήσει για την πατρίδα του, 
κι αμέσως τραυματίστηκε, με αποτέλεσμα να περάσει τον πόλεμο αναρρώνο- 
ντας σ' ένα κρεβάτι νοσοκομείου. Μια τέτοια δοκιμασία θα ήταν δυσβάσταχτη 
για τον καθένα, όμως ο Μακ, δουλεύοντας στην εξοχή, έχει και το χρόνο και 
του χώρο που του χρειάζεται για να συνέλθει ψυχολογικά. Τσ πράγματα σίγου
ρα θα φτιάξουν, ελπίζει ο Μακ, κι όταν γνωρίζει την όμορφη και ευπροσήγορη 
Σνεζάνα, η ευχή του μοιάζει να πραγματοποιείται...

In a remote train station, far from the worries and irritations of urban life, Mak 
operates the lone taxi service. Eight months ago, called to fight for his country, 
he was immediately wounded and spent the rest of the war recuperating in a 
hospital bed. The trauma of such an event would destroy even the most 
hardened man, but working in the peaceful countryside gives Mak both the time 
and space needed to regain his sanity. Life is bound to take a turn for the better, 
and when he meets the beautiful and engaging Snezana, he has a feeling it 
might...
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B A L K A N  S U R V E Y

ΑΥΣΤΡΙΑ /  Austria 2000

Καζηα

Γκόραν Ρέμπιτς
Γεννήθηκε <πη Βοιβοντινα της Γιουγκοσλαβίας, το 1968 
Ζει στην Αυστρία από ενός έτους Σπούδασε 
κινηματογράφο και ζει στη Βιέννη, όπου εργάζεται 
ως σκηνοθέτης και σεναριογράφος

Goran Rebic
He was bom in Vojvodina, Yugoslavia, in 1968, 
and moved to Austna at the age of one year.
He studied Rim in Austna and lives in Vienna, 
where he worts as a filmmaker and screenwnter

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ /  FILMOGRAPHY
(Τίτλοι στα αγγλικό /  English titles)
1990 Domovma (μικρού μήκους /  short film)
1991 Dunng the Many Wars (documentary /  ντοκιμαντέρ)
1992 On the Edge of the World (documentary / 

ντοκιμαντέρ)
1997 Jugofilm
2000 The Punishment (documentary /  ντοκιμαντέρ)

Σκηνοθεσία /  Direction: Goran RebiO. Σενάριο /  Screenplay: Goran Rebid Φωτογραφία /  Cinema
tography: Jerzy Palacz Μοντάζ /  Editing: Martin Matusiak. Ηχος /  Sound: Radoslav Boikovic Branko 
Oordevic. Παραγωγός /  Producer: Franz Novotny Παραγωγή /  Production: Novotny & Novotny Film- 
production GmbH, W eim arerstr 23 , 1180 Vienna, Austria, τηλ. /  tel 43  1 47 8  7170, e-m ail 
novotny@magnet at Παγκόσμια Εκμετάλλευση /  World Sales: First Hand Films. Bahnhofstrasse 21. CH 
8180 Bulach, Switzerland, τηλ. /  tel.: 41 1 862 2106, tax: 41 1 862 2146, e-mail in1o@firsthandfilms com 
35mm Έγχρωμο /  Colour 91'

Η ΤΙΜΩΡΙΑ THE PUNISHMENT
Η ταινία χρησιμοποιεί συνεντεύξεις και εικόνες της πόλης για να περιγράφει 
την κατασταση στο Βελιγράδι, αμέσως μετά τους ΝΑΤΟικους βομβαρδισμούς 
Πρόκειται για ενα κινηματογραφικό δοκίμιο πάνω στην αντιγνωμια και στην κα
ταστροφή. στο χαμό της ελπίδας και της πατρίδας μια αμερόληπτη ματια των 
συνεπειών που ο υπολοιπος κόσμος δεν είδε ποτέ: οι φωνές μιας απειλούμε
νης αντιπολίτευσης, που βγαίνουν από τα στόματα δραματουργών και μαθη
τών του σχολείου, φιλοσόφων επιστημόνων, ακτιβιστων για τ' ανθρώπινα δι
καιώματα και μαχητών Η τψω ρια είναι η αναλυτική εικόνα μιας ευρωπαϊκής 
πόλης στα τέλη του 20ου αιώνα

The film uses interviews and cityscapes to descnbe the conditions m Belgrade 
immediately after the NATO bombing campaign It is a cinematic essay on 
dissidence and destruction, on the loss of hope and home It is an unbiased 
view of the consequences that the rest of the world was never shown the 
voices of an endangered opposition spoken through the mouths of dramatists 
and schoolchildren, philosophers, scientists, human rights activists and 
combatants The Punishment is a detailed picture of a city m Europe at tie  end 
of the 20th century
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Μ Α Τ Ι Ε Σ  Σ Τ Α  Β Α Λ Κ Α Ν Ι Α

ΤΟΥΡΚΙΑ /  Turkey 1998-'99

Ρεχά Ερντέμ
Γεννήθηκε το 1960. Σπούδασε Ιστορία στην 
Κωνσταντινούπολη και κινηματογράφο στο Παρίσι.
Η πρώτη του μεγάλου μήκους ταινία, A a y , βραβεύτηκε 
στο Φεστιβάλ της Ναντ 1989. Από το 1990 γυρίζει 
διαφημιστικά σποτ και έχε ι βραβευτεί για τη σκηνοθεσία του. 
Αυτή είναι η δεύτερη μεγάλου μήκους ταινία του.

Reha Erdem
He was born in 1960. He studied history in Istambul, 
and then film  in Paris. His first feature, A AY, won an award 
at the 1989 Nantes Film Festival. Since 1990 he has been 
making commercials for which he has received several 
awards. This is his second feature.

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ /  FILMOGRAPHY
1989 A AY

1998-99 Kaç parakaç

Kaç para kaç

Σκηνοθεσία /  Direction: Reha Erdem. Σενάριο /  Screenplay: Reha Erdem. Φωτογραφία /  Cinemato
graphy: Florent Herry, Jean Louis Vialard. Μοντάζ /  Editing: Nathalie le Guay. Σκηνικό /  Sets: A. Omer 
Atay. Μουσική /  Music: Pressure Drops. Ηθοποιοί /  Cast: Taner Birsel, Bennu Yildirimlar, Zuhal Genler. 
Παραγωγή /  Production: Atlantik Film. Παγκόσμια Εκμετάλλευση /  World Sales: Atlantik Film, Ustzeren 
sok. No. 2, 80620 1-Levent, Istanbul, Turkey, τηλ. /te l.: 90 212 278 3611, fax: 90 212 278 1971, e-mail: 
atlantikfilm@superonline.com 35mm Έγχρωμο /  Colour 100'

MHN TO ΠΕΙΣ ΣΕ KANENAN RUN FOR MONEY
Έχετε κλέψει ποτέ λεφτά; Ή κάτι άλλο, όταν ήσαστε παιδί; Δεν έχετε πάρει 
ποτέ την πετσέτα ενός ξενοδοχείου; Δεν έχετε βάλει στην τσέπη τον αναπτή
ρα ενός φίλου, δήθεν από αφηρημάδα; Δεν έχετε κλέψει ποτέ μια ιδέα; Δεν 
έχετε πάρει, χωρίς να πείτε τίποτε, περισσότερα ρέστα απ’ όσα έπρεπε; 
Υπάρχει, λοιπόν, κάποιο όριο σ’ αυτά που θα ήσαστε πρόθυμοι να κάνετε για 
το χρήμα; Η ταινία εξετάζει το πώς το χρήμα έχει διεισδύσει στη ζωη μας, στη 
θέση που άλλοτε υπήρχαν ιδεώδη, αξίες και αρχές, και καταγράφει όλα τα 
όνειρα, τις τραγωδίες, τις τρέλες, αλλά και τις απογοητεύσεις που ακολου
θούν το χρήμα όπου κι αν πάει.

Have you ever stolen money? Or something else, when you were a kid? Haven't 
you ever taken a hotel-towel? Slipped a friend's lighter in your pocket, as if by 
mistake? Haven’t you ever stolen an idea? Walked away with the extra change 
someone accidentally gave you? Well then, is there a limit to what you can do 
for money? This is a film that deals with the way money has insinuated itself 
into the place once held by our ideals, values and standards. All of the dreams, 
tragedies, follies and, of course, frustrations that follow money wherever it goes 
are played out as the story unfolds.
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ΡΟΥΜΑΝΙΑ /  Romania 1999

B A L K A N  S U R V E Y

Dincolo

Χάνο Χόφερ
Γεννήθηκε στην Τιμισοόρα, to 1967 Σπούδασε 
σκηνοθεσία κινηματογράφου και τηλεόρασης στο 
Πανεπιστήμιο θεάτρου και Κινηματογρύφου. όπου γυριοε 4 
μικρού μήκους ταινίες Η μικρού μήκους ταινία του 
Τηλεφώνημα στο εξωτερικό βραβεύτηκε στη Ρουμανία, 
αλλά και διεθνώς

Hanno Hotter
He was bom in Timisoara, in 1967 He studied film 
and television direction at the University of Film and 
Television, where he made 4 short films His short film 
telephone Call Abroad won awards both in Romania 
and abroad

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ /  FILMOGRAPHY
(Τίτλοι στα αγγλικό /  English Titles)
1994-95 Bring Me Your Love (μικρού μήκους /  short film)

1996 Leap Frog on Oneself (μικρού μήκους /  short film)
1997 Telephone Cal Abroad (μικρού μήκους /  short 

film)
1998 A Piece of the Sun (μικρού μήκους /  short film)
1999 On the Other Side (μικρού μήκους / short him)

Σκηνοθεσία /  Direction: Hanno Hotter Σενάριο /  Screenplay: Hanno Hotter Φωτογραφία / Cinemato
graphy: Oleg Mutu Μοντάζ /  Editing: Sorin Mitol. Razvan Marculescu Ηχος /  Sound: Mihal Orasa' Σκη
νικό /  Sets: Vasile Ion Μουσική /  Music: Hanno Hotter, Lako Jimy Ηθοποιοί /  Cast: Constantin Opnta 
Coca Bloos, lldiko Jaricsek Zamfirescu Παραγωγή /  Production: Ager Film, Dakmo Studio Παγκόσμιό 
Εκμετάλλευση /  World Sales: Ager Film. τηλ. /  tel -tax 40 1 3100 672, e-mail hanno hotferfc hotr- i·1 com 
35mm Εγχρωμο /  Colour 1Θ’

ΣΤΗΝ ΑΛΛΗ ΠΛΕΥΡΑ ON THE OTHER SIDE
Μ*α οπο ης βασικές δραστηριότητες ίων κατοίκων ενός χωρίου κοντά στα σύ
νορα. είναι το αλισβεριαι με τους γείτονες τους στην άλλη πλευρά των συνό
ρων Ο ταχυδρόμος του χωρίου, ευτραφής και ντροπαλός, συμμετέχει στις 
δραστηριότητες αυτές απρόθυμα και μόνο επειδή τον αναγκαζει η γυναίκα 
του Μια μέρα, ξεκινάει με μια ομαδα ποδηλάτες να πάνε απέναντι, αλλα σύ
ντομα κουράζεται και μενει πίσω Στην άκρη του δρομου. στην άλλη πλευρό 
των συνόρων στέκεται μια παρέα πόρνες Μια απ αυτές, αντίστοιχων σωμα
τικών διαστάσεων με αυτές του ταχυδρόμου, προσπαθεί να τον πείσει να πό
νε μαζί στο χωράφι με τα καλαμπόκια

One of the mam activities ot the inhabitants m a village near the border s  smal 
business with their neighbours on the other side The village postman, a fat 
man. who is very shy. is reluctant to panic pate m these actMbes but does so 
at tvs wife s insistence One day, he sets out with a group ot other people on 
bicycles but he soon gets bred and lags behind On the edge ot the road, on the 
other side ot the border there is a group of prostitutes One of them who 
matches the postman s sue tries to talk him into following her into the 
cornfield
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Όσα πήρε ο άνεμος

Ο
Ό λ ε γ κ  Κ ο β ά λ ο φ , π ε ρ ίφ η μ ο ς  α ν α λ υ τή ς  το υ  έρ γ ο υ  
το υ  Σ ερ γ κ έ ι Α ϊζ ε ν σ τά ιν ,  α π ο δ ίδ ε ι τη ν  επ ιτυ χ ία  το ύ  
Θ ω ρ ηκτο ύ  Π οτέμ κιν  σ τη ν  α ν α π α ρ α γ ω γ ή  μ ια ς  α ρ χ έ- 
γ ο ν η ς  ζ ω τ ικ ή ς  ο ρ μ ή ς  με έν α  π α ρ ά λ ο γ ο , α λ λ ά  α ν εν 
δ ο ία σ το , μ ο ν τά ζ  και το  σ φ υ γ μ ό  το υ  γ υ ν α ικ ε ίο υ  χ τύ 
που τη ς  κ α ρ δ ιά ς .

Η σ υ γ κ ρ ό τη σ η  ε ν ό ς  α φ ιε ρ ώ μ α το ς  σ το ν  μ ε τά  τη ν  π ερ εσ τρ ό ικ α  ρ ω 
σ ικό  κ ιν η μ α το γ ρ ά φ ο  δ ε ν  μ π ορ εί παρά να  λ ά β ε ι υπόψ η τ η ς  τα  γ ε 
γ ο ν ό τα  που δ ια δ ρ α μ α τ ίσ τη κ α ν  τη ν  π ερ ίο δ ο  α υ τή , ό π ω ς : τη ν  πτώ 
ση το υ  Τ ε ίχ ο υ ς  το υ  Β ε ρ ο λ ίν ο υ ,  τη  Σ υ μ μ α χ ία  τ ω ν  Α ν ε ξ ά ρ τ η τ ω ν  
Κ ρ α τώ ν , το ν  π ό λεμ ο  σ την  Τ ο ετσ εν ία , κα ι το  π ώ ς ο ι ρ ώ σ ο ι σ κ η ν ο 
θ έ τ ε ς  α ν τ έ δ ρ α σ α ν  σ τη ν  ξ α φ ν ικ ή  α π ε λ ε υ θ έ ρ ω σ ή  τ ο υ ς  α π ό  τ ο ν  
κ ρ α τ ικ ό  έ λ εγ χ ο .
Ο ι π ιο χ α ρ α κ τ η ρ ισ τ ικ ο ί  α π ό  τ ο υ ς  δ η μ ιο υ ρ γ ο ύ ς  α υ το ύ ς  ε ίν α ι ο ι 
Α λ ε ξ έ ι  Γ κ έρ μ α ν , Α λ ε ξ ά ν τ ρ  Ρ ο γ κ ό σ κ ιν , Κ ίρ α  Μ ο υ ρ ά τ ο β α ,  Α λ ε ξ έ ι  
Μ π α λ α μ π ά ν ο φ , Ό λ ε γ κ  Κ ο β ά λ ο φ , Π ιό τρ  Λ ο ύ τσ ικ ,  Κ ά ρ εν  Σ α χνα - 
ζ ά ρ ο φ , Α λ ε ξ ά ν τ ρ  Σ ο κ ο ύ ρ ο φ , Λ ίν τ ια  Μ π ο μ π ρ ό β α , Μ π α χ τ ιά ρ  Χου- 
ν τ ο ϊν α ζ ά ρ ο φ , Β α λ έρ ι Τ ο ν το ρ ό φ σ κ ι κα ι Β α λ έρ ι Ο γ κ ο ρ ο ν τ ν ίκ ο φ .  
Ά λ λ ο ι σ η μ α ν τ ικ ο ί ρ ώ σ ο ι σ κ η ν ο θ έ τε ς ,  ό π ω ς  ο  Σ ερ γ κ έ ι Μ η ο ν τρ ό φ , 
έ χ ο υ ν  ή δ η  π α ρ ο υ σ ια σ τε ί σ το  Φ εσ τ ιβ ά λ  Θ ε σ σ α λ ο ν ίκ η ς  τα  τ ε λ ε υ 
τα ία  χ ρ ό ν ια , κα ι μ ό ν ο  έτσ ι ε ξη γ ε ίτα ι η α π ουσ ία  τ ο υ ς  απ ό  το  φ ε τ ι
ν ό  α φ ιέρ ω μ α .
Κ α τά  τη ν  π ερ ίο δ ο  τη ς  γ κ λ ά σ ν ο σ τ  και τ η ς  π ερ εσ τρ ό ικ α , η α υ σ τη 
ρ ό τη τα  τ η ς  Κ ο μ μ α τ ικ ή ς  Ε π ιτρ οπ ής Ε π ο π τεία ς  τ η ς  Δ η μ ιο υ ρ γ ικ ή ς  
Τ έχ νη ς  χ α λ ά ρ ω σ ε , ενώ  ο ι σ ο β ιε τ ικ έ ς  τα ιν ίε ς  έχ α ν α ν  τη ν  επ ιρ ρ οή  
το υ ς  σ το  κ ο ινό . Τη δ ε κ α ε τ ία  το υ  '9 0 ,  ο ι μ ό νο ι ά ν θ ρ ω π ο ι που εν 
δ ια φ έ ρ ο ν τα ν  γ ια  το ν  κ ιν η μ α το γ ρ ά φ ο  τ η ς  χ ώ ρ α ς , ή τα ν  ο ι ίδ ιο ι οι 
δ η μ ιο υ ρ γ ο ί,  ο ι φ ίλο ι το υ ς  και μ ε ρ ικ ο ί ευ ρ ω π α ίο ι δ ια ν ο ο ύ μ εν ο ι.  Η 
χ α ρ ισ τ ικ ή  β ο λ ή  δ ό θ η κ ε  σ τ ις  Ε π ιτρ οπ ές Ε π ο π τεία ς  α π ό  τη  μ ικρ ή  
Β έρ α  τ η ς  τ α ιν ία ς  το υ  Π ιτσ ο ύ λ ,  μ ε  τη ν  ά σ εμ ν η  χ ε ιρ ο ν ο μ ία  τ η ς  
π ρος το ν  α σ τυ ν ο μ ικ ό , που σ ή μ α νε  και τη ν  πτώ ση το υ  ο λ ο κ λ η ρ ω 
τ ισ μ ού .
Το κεν ό  που δ η μ ιο υ ρ γ ή θ η κ ε  με το  τ έ λ ο ς  τω ν  Επιτροπώ ν Ε ποπτείας, 
σ υ ν ο δ εύ τη κ ε  απ ό τη ν  εκ μ η δ έν ισ η  ό λ ω ν  όσ α  ε ίχ α ν  υ π ά ρ ξε ι π ρ οη 
γ ο υ μ έν ω ς . Την π ερ ίο δ ο  τη ς  γ κ λ ά σ ν ο σ τ και τη ς  π ερ εσ τρ ό ικ α , α υ τό

που σ η μ ά δ εψ ε  τ ις  ρ ω σ ικ έ ς  τ α ιν ίε ς  που γ υ ρ ίσ τη κ α ν  επ ί Γ κο ρ μ π α - 
τσ ό φ  ή τα ν  το  α ίσ θ η μ α  ο ρ γ ή ς  που π ρ ο κ α λ ο ύ σ ε  η π ρ α γ μ α τ ικ ό τη τα . 
Α κ ο λ ο ύ θ η σ ε  μ ια  π ε ρ ίο δ ο ς  ύ φ εσ η ς , κα ι το  ε ρ ώ τη μ α  που τ ίθ ε τα ι,  
ε ίνα ι κ α τά  π ό σ ο ν α υ τό  ο φ ε ιλ ό τ α ν  σ ε μ ια  έ λ λ ε ιψ η  ιδ ε ο λ ο γ ία ς .
Η ιδ ε ο λ ο γ ία  ε ίχ ε  α π ο τελ έσ ε ι το ν  κ ο ιν ό  π α ρ ο ν ο μ α σ τή  τω ν  ρ ω σ ι
κ ώ ν  τα ιν ιώ ν , α λ λ ά  και το  β α σ ικ ό  τ ο υ ς  π ρ ό β λ η μ α . Μ ε  τη ν  α λ λ α γ ή  
τ ω ν  κ α ιρ ώ ν ,  ή ρ θ α ν  σ το  π ρ ο σ κ ή ν ιο  ζ η τ ή μ α τ α  ο ικ ο ν ο μ ικ ά ,  τα  
ο π ο ία  β ρ ή κ α ν  τη  ρ ω σ ικ ή  κ ιν η μ α τ ο γ ρ α φ ικ ή  β ιο μ η χ α ν ία  ε ν τ ε λ ώ ς  
α π ρ ο ε το ίμ α σ τη . Ο  α ρ ιθ μ ό ς  τ ω ν  π α ρ α γ ω γ ώ ν  που έ γ ιν α ν  τη ν  πε
ρ ίο δ ο  τ η ς  π ερ εσ τρ ό ικ α , έπ εσ ε απ ό  2 0 0  σ ε 3 0  μ έχρ ι το  1 9 9 5 .  Η 
έν δ ε ια  ή ρ θ ε  χ έρ ι χ έρ ι με τη ν  α ν ε ξα ρ τη σ ία , κ α θ ώ ς  η κ ρ α τ ικ ή  χ ρ η 
μ α το δ ό τη σ η  τη ν  οπ ο ία  α π ο λ ά μ β α ν ε  ο  κ ιν η μ α το γ ρ ά φ ο ς  π ρ ο η γ ο υ 
μ έ ν ω ς , ε ίχ ε  α ρ χ ίσ ε ι να  σ τ ε ρ ε ύ ε ι,  α φ ο ύ  υ π ή ρ χα ν  πιο επ ε ίγ ο υ σ ε ς  
α ν ά γ κ ε ς  σ ε ά λ λ ο υ ς  τ ο μ ε ίς  τ η ς  ο ικ ο ν ο μ ία ς .
Ε ν το ύ το ις ,  τ ο  α δ ιέ ξ ο δ ο  α υ τό  ο δ ή γ η σ ε  σ τη ν  α ν α κ ά λ υ ψ η  π λ εο ν ε 
κ τη μ ά τω ν  που σ υ ν επ ά γ ο ν τα ν  ο ι χ α μ η λ ο ύ  π ρ ο ϋ π ο λ ο γ ισ μ ο ύ  π α ρα
γ ω γ έ ς .  Σ ' έν α  τ έ τ ο ιο  π ε ρ ιβ ά λ λ ο ν , γ ε μ ά τ ο  α π ό π ε ιρ ες  κα ι α π ο τυ 
χ ίε ς ,  κ α τα λ α β α ίν ε ι  κ α ν ε ίς  π ώ ς εμ φ α ν ίσ τη κ ε  Ο  κο υ ρ έα ς  τη ς  Σ ιβη 
ρ ία ς  το υ  Ν ικ ίτ α  Μ ιχ ά λ κ ο φ , με το  λ ο ύ σ τρ ο  κα ι τη ν  επ ιβ εβ α ίω σ η  
τω ν  εθ ν ικ ώ ν  α ξ ιώ ν  που κ ά θ ε  π ε ρ ιβ ά λ λ ο ν  έχ ε ι α ν ά γ κ η . Το  φ α ιν ό 
μ ε ν ο  με τ ις  « μ π ο ρ ς»  σ α π ο υ ν ό π ερ ες  ε ίνα ι επ ίσ η ς  κ α τ α ν ο η τό , ω ς  
μ ια  η χ ώ  τω ν  πάλα ι π οτέ δ η μ ο φ ιλ ώ ν  « μ π ο ρ ς»  ο υ έσ τε ρ ν , γ υ ρ ισ μ έ 
ν ω ν  με σ ο β ιε τ ικ ό  « κ ο υ λ έ ρ  λ ο κ ά λ » .
Α ν ά μ εσ α  σ τη ν  ιδ ε ο λ ο γ ία  και τ ις  « μ π ο ρ ς»  σ α π ο υ νό π ερ ες , χ ω ρ ά ε ι 
μ ια  ο λ ό κ λ η ρ η  π α ρ ά δ ο σ η  ρ ω σ ικ ή ς  κ ο υ λ τ ο ύ ρ α ς  μ ε  τ ο υ ς  Τ ο λ σ τό ι, 
Ν τ ο σ τ ο γ ιέ φ σ κ ι ,  Γ κ ό γ κ ο λ  κα ι Τ σ έχ ο φ , ο ι ή ρ ω ε ς  τ ω ν  ο π ο ίω ν  σ υ
χ ν ά  ή τα ν  ε γ κ λ η μ α τ ίε ς ,  ά σ ω το ι κα ι π ό ρ ν ες . Ο ι  Ρ ώ σ ο ι γ ο η τ ε ύ ο 
ν τα ι, π α ρ α δ ο σ ια κ ά , α π ό  τ ο  θ έ μ α  το υ  μ ε τα ν ιω μ έ ν ο υ  α μ α ρ τω λ ο ύ  
και το υ  α ν α μ ο ρ φ ω θ έ ν τα  κ α κ ο π ο ιο ύ . Π α ρ ά λ λ η λ α , ο ι ρ ω σ ικ ές  τα ι
ν ίε ς  τ η ς  π ρ ο η γ ο ύ μ εν η ς  δ ε κ α ε τ ία ς  σ υ χ νά  π ρ α γ μ α τεύ ο ν τα ι τη ν  α ν ά 
δ υ σ η  τ η ς  ψ υ χ ή ς  το υ  α ν θ ρ ώ π ο υ - μ ια  δ ια δ ικ α σ ία  δ ύ σ κ ο λ η , β α σ α ν ι
σ τική  κα ι, τ α υ τό χ ρ ο ν α , ε ξ α ιρ ε τ ικ ά  δ ια φ ω τισ τ ικ ή .

Μ ιρολιούμ π  Β ού κο β ιτς
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The Gone and the Wind

O
le g  K o v a lo v ,  a  r e n o w n e d  a n a ly s t  o f  th e  w o r k  o f  
S e rg e i E is e n s te in ,  a t t r ib u te s  th e  s u c c e s s  o f  
B a tt le s h ip  P o te m k in  to  its  r e p r o d u c t io n  o f  a  
p r im o r d ia l  l i f e  fo r c e ,  w i th  a n  i r r a t io n a l  b u t  
p u rp o s e fu l m o n ta g e  a n d  th e  p u ls e  o f  a  w o m a n 's  
h e a r tb e a t.

The c o m p i la t io n  o f  a  p r o g r a m m e  o f  R u s s ia n  f i lm s  p r o d u c e d  
d u r in g  th e  ten  y e a rs  s in c e  p e re s tro ik a ,  c a n n o t  h e lp  b u t  ta k e  in to  
a c c o u n t th e  e v e n ts  th a t  o c c u r re d  d u r in g  th a t  t im e  su ch  a s  th e  fa ll 
o f  the  B e r lin  W a l l ,  th e  A l l ia n c e  o f  In d e p e n d e n t  S ta tes , th e  w a r  in  
C h e c h n y a  a n d  h o w  R uss ian  f ilm m a k e rs  w e re  in f lu e n c e d  b y  th e ir  
s u d d e n  f re e d o m  fro m  s ta te  c o n tro l.
The m ost re p re s e n ta tiv e  o f  th e se  f ilm m a k e rs  a re  A le x e i  G e rm a n ,  
A le x a n d r  R o g o s h k in ,  K ir a  M u r a to v a ,  A le x e i  B a la b a n o v ,  O le g  
K o v a lo v , P y o tr  Lu ts ik , K a re n  S h a k h n a z a r o v ,  A le x a n d r  S o k u ro v , 
L y d ia  B o b ro v a ,  V a le r y  T o d o ro v s k y ,  B a c h t iy a r  K h u d o jn a z a r o v ,  
a n d  V a le r i  O g o r o d n ik o v .  O th e r  im p o r ta n t  R u s s ia n  f i lm m a k e rs ,  
l ik e  S e rg e i B o d ro v ,  h a v e  a l r e a d y  b e e n  p r e s e n te d  a t  p a s t  
T h e s s a lo n ik i F ilm  F e s tiva ls , a n d  th a t  is th e  o n ly  re a s o n  th e y  a re  
a b s e n t fro m  th is  t r ib u te
D u r in g  th e  p e r io d  o f  g la s n o s t  a n d  p e re s tr o ik a ,  th e  s tr ic tn e s s  o f  
th e  P a r ty  C o m m it te e  f o r  th e  S u p e rv is io n  o f  C r e a t iv e  A r t  w a s  
re la x e d ,  w h i le  S o v ie t  f i lm s  b e g a n  to  lo s e  th e i r  in f lu e n c e  o v e r  
a u d ie n c e s .  D u r in g  th e  n in e t ie s ,  th e  o n ly  p e o p le  s h o w in g  a n y  
c o n c e rn  fo r  R u s s ia n  f i lm s  w e r e  th e  a u th o rs  th e m s e lv e s ,  th e i r  
fr ie n d s  a n d  a  fe w  E u ro p e a n  in te lle c tu a ls .  T he  c o u p  d e  g r â c e  to  
the  S u p e rv is o ry  C o m m itte e s  w a s  d e a lt  b y  L ittle  V e ra  in  th e  f ilm  
b y  P itchu l, w i th  h e r ru d e  g e s tu re  to w a r d s  th e  p o lic e m a n ,  w h ic h  
m a rk e d  th e  fa l l  o f  to ta l ita r ia n is m
The v o id  c re a te d  b y  th e  d e m is e  o f  th e  S u p e rv is o ry  C o m m itte e s  w a s  
a c c o m p a n ie d  b y  th e  a n n ih i la t io n  o f  e v e ry th in g  th a t  h a d  e x is te d  
p re v io u s ly  D u r in g  th e  g la s n o s t  a n d  p e re s tr o ik a  p e r io d s ,  w h a t  
m o rke d  S ov ie t f ilm s  u n d e r G o rb o c h e v  w a s  the  fe e lin g  o f  a n g e r  th a t 
re a lity  p ro v o k e d  This w a s  fo l lo w e d  b y  a  lo w  hde , a n d  the  q u e s tio n  
anses as  to  w h e th e r it w a s  c o u s e d  b y  a  lo c k  o f  id e o lo g y

Id e o lo g y  h a d  b e e n  th e  c o m m o n  d e n o m in a to r  o f  R u s s ia n  f ilm s  
a n d  c o n s t i tu te d  t h e i r  m a in  p r o b le m  W it h  c h a n g e d  t im e s , 
f in a n c ia l  c o n s id e r a t io n s  to o k  c h a rg e  c a tc h in g  th e  R u s s ia n  f ilm  
in d u s try  to ta l ly  u n p re p a re d .  T he  n u m b e r o f  f ilm s  p ro d u c e d  in  the  
p e re s tro ik a  p e r io d  d r o p p e d  fro m  2 0 0  to  3 0  u p  to  1 9 9 5  P o v e rty  
c a m e  h a n d  in  h a n d  w ith  in d e p e n d e n c e ,  s in c e  th e  s ta te  f in a n c in g  
th e  in d u s t r y  h a d  e n jo y e d  b e fo re ,  w a s  d r y in g  u p  d u e  to  m o re  
u rg e n t  n e e d s  in  o th e r  se c to rs  o f  th e  e c o n o m y .
T h is  im p a s s e ,  h o w e v e r ,  le d  to  th e  d is c o v e r y  o f  b e n e f its  to  b e  
g a in e d  f ro m  lo w -b u d g e t  p ro je c ts .  In su ch  a n  e n v iro n m e n t f lie d  
w ith  a t te m p ts  a n d  fa ilu re s , o n e  c a n  u n d e rs ta n d  th e  e m e rg e n c e  y  
The B a rb e r o f  S ib e r ia  b y  N ik i ta  M ik h a lk o v ,  w ith  a l l  its g lo s s  a n d  
a f f i r m a t io n  o f  n a t io n a l  v a lu e s  w h ic h  e v e ry  e n v iro n m e n t  n e e d s  
T he  e m e rg e n c e  o f  b o rs c h t  s o a p  o p e ra s  is a ls o  u n d e rs ta n d a b le  
a s  a  c e r ta in  k in d  o f  e c h o  o f  o n c e - p o p u la r  b o rs c h t  w e s te rn s  
f i lm e d  w ith  S o v ie t  c o u le u r  lo c a le .
B e tw e e n  id e o lo g y  a n d  b o rs c h t  s o a p  o p e ra s  th e re  is  a  w h o le  
t r a d it io n  o f  R uss ian  c u ltu re  w ith  T o ls to y , D o s to e vsk y , G o g o l a n d  
C h e k h o v  w h o s e  h e ro e s  a r e  o f te n  c r im in a ls ,  ra k e s ,  a n d  
p ro s titu te s . R uss ians  a re  t r a d it io n a lly  fa s c in a te d  b y  th e  re p e n ta n t 
s in n e r  a n d  th e  re fo rm e d  e v i l - d o e r  A t  th e  s a m e  t im e ,  R u s s ia n  
f ilm s  o f  th e  p a s t d e c a d e  a re  o fte n  c o n c e rn e d  w ith  the  e m e rg e n c e  
o f  a  m a n 's  so u l -  a  d i f f ic u lt  o n d  to rm e n tin g  p ro c e s s  a n d ,  a t  the  
sa m e  t im e , a  v e ry  e n lig h te n in g  o n e

M im lijub  Vuckovui

167



Ν Ε Ο Σ  Ρ Ω Σ Ι Κ Ο Σ  Κ Ι Ν Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Σ :  Μ Ε Τ Α  Τ ΗΝ Π Ε Ρ Ε Σ Τ Ρ Ο Ι Κ Α

ΕΣΣΔ /  USSR 1989

Κίρα Μουράτοβα
Γεννήθηκε στο Σορόκι της Ρουμανίας, το 1934. Σπούδασε 
φιλολογία στο Πανεπιστήμιο της Μόσχας και σκηνοθεσία 
στη Σχολή Κινηματογράφου της Μόσχας. Ήταν σχεδόν 
άγνωστη ως σκηνοθέτις, ώσπου η μεταρρύθμιση 
της Ένωσης Σκηνοθετών το 1986 συνέβαλε στην προβολή 
των παλαιότερων ταινιών της.

Kira M uratova
She was born in Soroki, Romania, in 1934. She studied 
philology at the University of Moscow, and film  directing 
at the Moscow Film School. She was virtually unknown 
as a filmmaker, until the reform of the Filmmakers' Union 
in 1986 led to the «unshelving» of her earlier films.

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ /  FILMOGRAPHY
(Τίτλοι στα αγγλικά /  English titles) 
1964 Our Hard-earned Bread 
1968 Brief Encounters 
1971 The Long Farewell 
1979 Getting to Know the Wide World 
1983 Among Grey Stones 
1987 Change of Fortune 
1989 The Asthenic Syndrome

Asteniceskij sindrom

Σκηνοθεσία /  Direction: Kira Muratova. Σενάριο /  Screenplay: Sergei Popov, Alexander Chernykh, Kira 
Muratova. Φωτογραφία /  Cinematography: Vladimir Pankov. Μοντάζ /  Editing: Valentina Olejnik. Ηχος /  

Sound: Elena Demidova. Σκηνικά /  Sets: Oleg Ivanov. Ηθοποιοί /  Cast: Olga Antonova, Sergei Popov, Natalia 
Busko, Galina Sachurdaewa, Aleksandra Ovenskaja. Παραγωγή /  Production: Odessa Kinostudio. Παγκόσμιο 

Εκμετάλλευση /  World Sales: Windstar Cinema, 419 Park Ave. S., New York, NY 10016, USA, τηλ. /  tel.: 1 
212 686 6777, fax: 1 212 545 9931, e-mail: wlidell@windstar.com 35mm Έγχρωμο /  Colour 153'

TO ΑΣΘΕΝΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ THE ASTHENIC SYNDROME
Η ταινία στρέφεται γύρω από έναν μεσήλικα δάσκαλο λυκείου που θέλει να γί
νει συγγραφέας. Βρίσκεται σε σύγκρουση με ένα μαθητή του και έχει δεσμό 
με μια μαθήτρια του, η οποία θέλει να του αλλάξει τη ζωή. Περιφέρεται στους 
δρόμους, εξετάζοντας τη ζωή του: το σπίτι, την οικογένεια, τη γυναίκα του, 
την πεθερά του, την αδελφή του, τους μποέμ φίλους της και, τέλος, το ψυχια
τρείο όπου καταλήγει. 0 ήρωας υποφέρει από αυτό που λεγόταν υποχονδρία 
ή μαύρη μελαγχολία. Σήμερα λέγεται «ασθενικό σύνδρομο» και καθιστά τον 
ασθενή είτε εξαιρετικά παθητικό κι αδύναμο, είτε αφύσικα επιθετικό. Η ταινία 
αποτελείται από μια σειρά επεισοδίων με θέμα τη δύναμη και την αδυναμία, 
μέσα από τα οποία ασκείται καυστική και αμείλικτη κριτική σε όλες τις πτυχές 
του σοβιετικού συστήματος.

The film revolves around a middle-aged schoolteacher who wants to become a 
writer. He is in conflict with one of his male students and has a romantic 
Involvement with one of his female students, who wants to change his life. He 
mooches around the streets, studying life: his home, his family, his wife, his 
mother-in-law, his sister and her bohemian friends, and the psychiatric hospital 
where he finally lands. The hero suffers from what used to be called hypochon
dria or black melancholy. Nowadays it is called the «asthenic syndrome», and it 
renders one either extremely weak and passive, or unnaturally aggressive. The 
film is composed of loosely related episodes concerning aspects of strength 
and weakness, through which it caustically and unrelentingly attacks every 
aspect of the Soviet system.

mailto:wlidell@windstar.com


TATZIKIITAN -  ΡΩΣΙΑ /  Tadjikistan -  Russia 1991

Bratan

N E W  R U S S I A N  C I N E M A :  A F T E R  P E R E S T R O I K A

Μηαχτιγιάρ Χουντοϊναζάροφ
Γεννήθηκε στο Ντουσανμπέ, το 1965. ΕργΟστηκε 
στην Κρατική Επιτροπή για το Ραδιόφωνο, 
τον Κινηματογράφο και την Τηλεόραση, και στη συνέχεια 
σπούδασε σκηνοθεσία στο Ινστιτούτο Κινηματογράφου 
της Σοβιετικής Ενωσης Η ταινία του Ο μικρός αδελφός 
βραβεύτηκε μεταξύ άλλων, στα φεστιβάλ του Μάνχαιμ, 
του ΤορΙνο και της Νάντης

Bakhtiyar Khudoynazarov
He was bom in Dushanbe, in 1965 He worked lor the State 
Committee lor Radio and Television, and then went 
on to study direction at the Soviet Union s Film Institute 
His him The Utile Brother won awards at international him 
festivals, including Manheim. Turin and Nantes

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ /  FILMOGRAPHY
(Τίτλοι στο αγγλικά / English titles)
1986 Jokers (μικρού μήκους /  shod film)
1989 Bekeve It or Not (μικρού μήκους /  short film) 
1991 Little Brother

Σκηνοθεσία /  Direction: Bakhtiyar Khudoynazarov Σενάριο /  Screenplay: Leonid Mahkamov. Bakhtiyar 
Khudoynazarov Φωτογραφία /  Cinematography: Gheorgy Dzalaev. Μοντάζ /  Editing: Tatyana Maltseva 
Ηχος /  Sound: Rustam Akhadov Μουσική /  Music: Ahmad Bakaev Ηθοποιοί /  Cast: Timur Tursunov 
Firuz Sabzaliev Παραγωγή /  Production: Soyuztelefilm, U1 Academika. Korolyova 12 127 000 Moscow 
Russia, τηλ /  tel -fax: 70 95 217 7037 Παγκόσμιο Εκμετάλλευση /  World Sales: World Sales Chnsta 
Saredi, Staffelstr 8. Ch-8045 Zurich, Switzerland, τηλ. /  te l : 41 1 201 1151, fax 41 1 201 1152, e-mail 
saredifilm@compuserve.com 35mm Ασπρόμαυρο /  B&W 100'

Ο ΜΙΚΡΟΣ ΑΔΕΛΦΟΣ THE LITTLE BROTHER
0  Φαρουχ και ο Αζαμύτ, Δυο αδέλφια ετών δεκαεπτά και επτά, ζουν με τη για
γιά τους σε μια μικρή πάλη του Τατζικιστάν Μια μέρα, ξεκινούν να πάνε επι- 
οκεφη στον πατέρα τους, που εργάζεται ως γιατρός ο' ενα σανατόριό Εχο- 
ντος Βαρεθεί να φροντίζει τον μικρό του αδελφό και θέλοντας να ζηοει ανε
ξάρτητος. ο Φαρουχ σκοπεύει ν αφήσει τον Αζαματ με τον πατέρα τους Κα
θώς διασχίζουν με το τρένο ης στεπες του Τατζικκπαν. θα ζηοουν πολλές και 
διάφορες περιπετειες

Farruh and Azamat, two brothers ot seventeen and seven live with their 
grandmother in a small Tadpk town One day. they set out to visit their father 
who works as a doctor in a sanatorium Tired ot looking after his younger 
brother and wishing to live tvs own Me Farruh «  planning to leave Azamat with 
their father As they travel by tram across the steppes ot Tadptustw they wdl 
meet with a8 kinds ot adventures
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ΡΩΣΙΑ /  Russia 1991

Lioubov

Βαλέρι Τοντορόφσκι
Γεννήθηκε οτην Οδησσό, το 1962. Το 1984 αποφοίτησε 
από το Ινστιτούτο Κινηματογράφου VGIK της Μόσχας 
ως σεναριογράφος. Έχει γράψει οκτώ σενάρια που 
γυρίστηκαν από διάφορα στούντιο, και υπήρξε παραγωγός 
δύο ταινιών, μεταξύ των οποίων και η πρώτη μεγάλου 
μήκους ταινία του, Αγάπη, που έλαβε το Βραβείο Κοινού 
στο Φεστιβάλ Καννών 1991.

Valeri Todorovski
He was born in Odessa, in 1962. In 1984, he graduated 
from M oscow's VGIK as a screenwriter. He has written eight 
screenplays which have been made into film s by various 
studios, and he has produced two films, among which 
his first feature, Love, which won the Audience Award 
at Cannes 1991.

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ /  FILMOGRAPHY
(Τίτλοι στα αγγλικά /  English titles)
1990 Catafalque (πτυχιακή ταινία /  diploma film)
1991 Love
1994 Katia Ismailova 
1998 The Land of the Deaf

Σκηνοθεσία /  Direction: Valeri Todorovski. Σενάριο /  Screenplay: Valeri Todorovski. Φωτογραφία /  Cine
matography: Ilya Demin. Μοντάζ /  Editing: Alla Strelnikova. Ήχος /  Sound: J. Kravetchky. Σκηνικά /  
Sets: Victor Saphronov. Μουσική /  Music: Viacheslav Nazarov. Ηθοποιοί /  Cast: Yevgueni Mironov, 
Natalia Petrova, Dmitri Marianov, Tatiana Skorokhodova. Παραγωγοί /  Producers: Valeri Todorovski, Igor 
Tolstunov, Serguei Livnev. Παραγωγή /  Production: TTL Films, 12a Chistoprudniy Bulvar, Moscow 
101000, Russia, τηλ. /  tel.: 7 095 227 9485, fax: 7 095 200 3203; Studios Zodiaque. Παγκόσμια Εκμε
τάλλευση /  World Sales: Films Sans Frontières. 35mm Έγχρωμο /  Colour 105'

ΑΓΑΠΗ LOVE
Οι ήρωες της ταινίας είναι δυο έφηβοι που πηγαίνουν σ' ένα πάρτι, ελπίζοντας 
κρυφά ότι εκεί θα συναντήσουν τη γυναίκα της ζωής τους. Στο σημείο αυτό ξε 
κινά η ταινία, και μαζί της δυο ιστορίες αγάπης, από τις οποίες η μία θα απο- 
δειχθεί πιο δυνατή... 0 Βαντίμ κι η Μαρίνα θα έχουν μια εξαιρετικά αισθησιακή 
αίσθηση, που θα τους οδηγήσει σε γάμο. 0 Σάσα, απ’ την άλλη, θα ερωτευτεί 
μια νεαρή εβραία, τη Μάσα, της οποίας η οικογένεια λαμβάνει συνεχώς απει
λητικά τηλεφωνήματα από αντισημίτες και, κατά συνέπεια, ετοιμάζεται να μετα
ναστεύσει στο Ισραήλ. Ο Σάσα θα προσπαθήσει να ξεσκεπάσει την ανώνυμη 
φωνή και την αόρατη δύναμη που υποχρεώνει την αγαπημένη του να φύγει...

The two main characters of the film are teenagers who are going to a party, 
secretly hoping they’ll meet the woman of their life. This is where the film starts. 
It is the beginning of two love stories, one of which will predominate. Vadim and 
Marina are about to experience a very sensual relation that will lead to marriage. 
Sasha, on the other hand, will fall in love with a young Jewish girl, Masha, 
whose family is about to emigrate to Israel because of constant threatening 
phone-calls from anti-Semites. Sasha will set out to find the voice, the invisible 
force that is forcing his loved one to leave...
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ΡΩΣΙΑ /  Russia 1995

Όλεγκ Κοβάλοφ
Γεννήθηκε οε προόστιο του Λένινγκραντ, το 1950  
Σπούδασε κινηματογράφο στο vgik της Μόσχος θεωρείται 
ειδικός στα αρχεία του κινηματογράφου, υλικό από τα οποία 
συνθίτει. με τη μορφή ενός ιδιότυπου κολΰζ, τις ταινίες του

Oleg Kovalov
He was bom in a suburb of Leningrad, in 1950 He studied 
film at Moscow's VGIK. Among the race of the »archive rats», 
he is a great expen on film archives, and even before 
perestroika, he was regarded as a cult figure 
His films consists of archival material, which he adapts 
into a collage style all his own.

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ /  FILMOGRAPHY
(Τίτλοι στα αγγλικό /  English titles)

The Gardens ol the Scorpion (μικρού μήκους /  
short film)
The island of the Dead (μικρού μήκους /  short film) 

1995 Concert for a Rat
Sergei Eisenstein - An Autobiography

Contsert dlya krysy

Σκηνοθεσία /  Direction: Oleg Kovalov Σενάριο /  Screenplay: Vladimir Maslov Timur Vaulin Oleg 
Kovalov Φωτογραφία /  Cinematography: Yevgeny Shermergor Μοντάζ /  Editing: galma Subaeva Ηχος /  
Sound: Marina Polyanskaya Ηθοποιοί /  Cast: Yelena Savina. Pyotr Zaichenko Katya Tommtskaya Sasha 
Sheff Παραγωγή /  Production: Roskomkmo; Lenfilm Studios Παγκόσμια Εκμετάλλευση /  World Sales: 
Lentilm Studios, 10 Kamennoostrovsky Avenue, 197101 St Petersburg, Russia, τηλ /  tel 7 812 230 
7255, fax: 7 812 237 0557 35mm Εγχρωμο-Ασπρομαυρο /  Colour-84W 110'

TO ΚΟΝΤΣΕΡΤΟ TOY ΠΟΝΤΙΚΟΥ CONCERT FOR A RAT
θέματα ano τη ζωή και το έργο του συγγραφέα του παράδοξου Ντανιιλ Χαρμς 
αποτελεοαν την έμπνευση του Κοβαλοφ για το παρανοϊκό και γκροτεσκο αυτό 
πορτρέτο του ολοκληρωτικού παρελθόντος, στο οποίο πρωταγωνιστούν τέρα
τα της Νκνο (προδρομου της ΚαΓκεΜπε). διανοούμενοι, και διεφθαρμένοι 
αξιωματικοί Τα γεγονότα διαδραματίζονται τη χρονιά που υπογροφπκε το σύμ
φωνο Μολοτοφ-Ριμπεντροπ (βάσει του οποίου η Γερμανια και η Ρωσία μοιρά
στηκαν την Κεντρική Ευρώπη), και ξεκινούν απο ενα κοινοβιακο σπίτι στο Λε- 
νινγκραντ καταληγοντος σ' ενα είδος εμβλήματος της Νοζιστικης Γερμανίας 
Ο σκηνοθέτης εμφανίζεται ως ενα είδος Λενι Ρίφενσταλ. που υπεριπταται στο 
χώρο με μια καμερα για να καταγράφει το λογο ενός τυπου-Φιρερ Η ταινία 
είναι γεμάτη αρχειακό υλικό ano την εποχή του σταλινισμού και του Τρίτου 
Ράιχ μανταρισμένου με αριστοτεχνικό τροπο Με το χαρακτηριστικό του μίγμα 
απεχθειος και τρυφερότητας ο Κοβαλοφ πετυχαίνει να εκφραοει τον παραλο 
γάμο της εποχής

Motifs from the tale and work of Absurdist writer Dank Khaims inspired Kovatov 
to create a paranoid and grotesque picture of the totalitarian past inhabited by 
monsters of the nkvd (precursor to the KGB) rteiectuate and comjpt officials 
The action is set m the year when the Molotov-Rtobentr op Pact was signed (m 
which Russia and Germany sliced up Central Europe) and leads from a 
communal house in Leningrad to a fund of emblem of Nan Germany The 
director himseff is portrayed as a Lem Rwfenstahi type floating through space 
wdh a him camera to capture the speech of a Führer figure The Mm is M  of 
newsreel footage from the tune of Stafcmsm and the Third Reich mgerwusly 
cut With a typical mature of aversion and afteceon. Kovalov manages to evoke 
the insanity of this penod
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ΡΩΣΙΑ /  Russin 1997

Λίντια Μπομπρόβα
Γεννήθηκε στη Ζαμπάίκάλιε της Ρωσίας, το 1952. Κάτοχος 
πτυχίου Ιστορίας από το Κρατικό Πανεπιστήμιο του 
Λένινγκραντ, σπούδασε συγγραφή σεναρίου στο VGIK 
της Μόσχας, και στη συνέχεια σκηνοθεσία. Η ταινία της 
Σ' εκείνη τη χώρα έλαβε το Βραβείο Ειρήνης και το 
Βραβείο FIPRESCI στο Φεστιβάλ Βερολίνου 1998.

Lidia Bobrova
She was born in Zabaikalie, Russia, in 1952. A graduate in 
history from the State University of Leningrad, she studied 
screenwriting at Moscow's VGIK and then film  directing. Her 
film  In That Land won the Peace Prize and the fipresci Prize 
at the 1998 Berlin Film Festival.

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ /  FILMOGRAPHY
(Τίτλοι στα αγγλικά /  English titles) 
1991 Hey, You, Wild Geese 
1997 In That Land

W toj stranje

Σκηνοθεσία /  Direction: Lidia Bobrova. Σενάριο /  Screenplay: Lidia Bobrova. Φωτογραφία /  Cinemato
graphy: Sergei Astakhov, Valery Revitch. Μοντάζ /  Editing: Tatiana Bistrova, Raisa Usova. Σκηνικά /  
Sets: Gennady Popov. Ηθοποιοί /  Cast: Dmitri Klopov, Vladimir Bortchaninov, Anna Ovsyannikova, 
Alexander Stakheyev, Andrei Dunaek, Svetlana Gaytan. Παραγωγός /  Producer: Alexander Goloutva. Πα
ραγωγή /  Production: Lenfilm Studios. Παγκόσμια Εκμετάλλευση /  World Sales: Lenfilm Studios, 10 
Kamennoostrovsky Avenue, 197101 St. Petersburg, Russia, τηλ. /  tel.: 7 812 230 7255, fax: 7 812 237 
0557. 35mm Εγχρωμο /  Colour 85'

Σ ' ΕΚΕΙΝΗ ΤΗ ΧΩΡΑ IN THAT LAND
Η ταινία σκιαγραφεί με τρόπο κωμικό, αλλά ποτέ ως καρικατούρα, τις τελε
τουργίες και τις σχέσεις που συνδέουν ένα ρωσικό χωριό. Ένας φιλήσυχος 
βοσκός, ο Νικολάι Σκουρίντιν, βασανίζεται από μια μέγαιρα σύζυγο. Εξομολο
γείται την απελπισία του στα άλογα και στα γελάδια του, ενώ περιμένει υπο
μονετικά να εισαχθεί σε ψυχιατρική κλινική για θεραπεία. Ο Τσαπούρινγκ, ο 
εργατοπατέρας του χωριού, ξεκινάει μια αμείλικτη εκστρατεία να περιορίσει 
την τεράστια κατανάλωση βότκας μεταξύ των ανδρών του χωριού. Ακόμα και 
μια παρτίδα «μπόμπα», που προκαλεί το θάνατο ενός χωρικού, δεν τους πτο
εί. Απελπισμένη από την έλλειψη νεαρών ανδρών, μια μητέρα αρχίζει να αλλη
λογραφεί, για λογαριασμό της κόρης της, μ1 ένα φυλακισμένο. Όταν εμφανίζε
ται ο φοβερός πρώην κατάδικος Κονσταντίν, απειλεί να διαταράξει τις αρμονι
κές σχέσεις του χωριού.

The film traces the rituals and relationships that bond a rural Russian 
community in a comic, but never caricatured fashion. A quiet shepherd, Nikolai 
Skuridin, is besieged by an abusive wife, and confides his despair to his horses 
and cows, he patiently waits to be admitted to a sanatorium for medical 
treatment. Chapuring, the town's work leader, embarks on a relentless 
campaign to curb the men’s penchant for consuming large quantities of vodka. 
Even a lethal bunch of the stuff, resulting in a villager’s death, proves to be no 
deterrent to the people’s passion for drink. Distraught over the lack of available 
young men, one mother begins to correspond with a prison inmate on behalf of 
her daughter. When the intimidating ex-con Konstantin shows up, he threatens 
to disrupt any semblance of harmony among the villagers.
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Pro ourodov i lioudiei

Αλιξει Μπαλαμπάνοφ
Γεννήθηκε στο Σβερντλόφοκ, το 1959 Σπούδασε 
στο Ινστιτούτο Ξένων Γλωσσων του Γκόρκι, 
και στη συνέχεια παρακολούθησε μαθήματα σκηνοθεσίας 
και σεναριογραφιας στη Μόσχα Εργάστηκε από το 1983  
ως ίο 1987 ως βοηθός σκηνοθέτης στο κινηματογραφικά 
στουνπο του Σβερντλόφοκ Καθιερώθηκε διεθνώς 
με την ταινία του Αδελφός, το 1997

Alexei Balabanov
He was bom in Sverdlovsk, in 1959 He studied 
at tire Institute for Foreign Languages in Gorki, 
and then went on to attend screenwriting and directing 
courses in Moscow From 1983 to 1987 he worked as 
assistant director at Sverdlovsk film studios. He gained 
international acclaim with his 1997 feature, B ro th e r .

<PIAMOrPA<J>IA /  FILMOGRAPHY
1989 Yegor and Nastya (vTOKipavtCp /  documentary)
1990 From the History of Aerostatics in Russia 

(viOKipavTCp /  documentary)
1992 Scastliviie dny
1994 Zamok
1995 Trofim
1997 Brat
1998 Pro ourodov i lioudiei

Σκηνοθεσία /  Direction: Alexei Balabanov Σενάριο /  Screenplay: Alexei Balabanov Φωτογραφία /
Cinematography: Sergei Astakhov Μοντάζ /  Editing: Marina Lipartia Ηχος /  Sound: Maksim Belovolov 
Σκηνικά /  Sets: Vera Zelinskaya Κοστούμια /  Costumes: Nadya Vasilyevna Ηθοποιοί /  Cast: Sergei 
Makovetsky, Dinara Droukarova, Victor Soukhoroukov, Lika Nevolma Παραγωγοί /  Producers: Sergei 
Selyanov, Oleg Botogov Παραγωγή /  Production: CTB Filmcompany, Kamenoostrovsky av 10. St 
Petersburg, Russia, τηλ. /  tel.: 7 812 326 8330, fax: 7 812 326 8331 Πογκοσμια ΕκμετολΑευση /  World 
Sales: Celluloid Dreams, 24 rue Lamartine, 75009 Paris, France, τηλ. /  tel 33 1 4970 0370, fax 33 1 
4970 0371, e-mail: fesbvals@celluloid-dreams.com 35mm Εγχρωμο /  Colour 93'

ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΤΕΡΑΤΑ OF FREAKS AND MEN
Στις αρχές του 20ου αιώνα, ζουν στην Αγία Πετρούπολη δυο οικογένειες με 
σχετική οικονομική άνεση Η πρώτη οικογένεια είναι αυτή του Δοκτορα Στα- 
σοφ και της Ομορφης, αλλα τυφλής, γυναίκας του, Εκατερινας Κιριλοβνα Δ ε
καεπτά χρονιά νωρίτερα, υιοθέτησαν σιαμαία αδέλφια απο τη Μογγολία Η 
δεύτερη είναι ταπεινότερης καταγωγής η οικογένεια του Ραντλοφ, μηχανικού 
σιδηροδρόμων και της κόρης του, Λιζας. μιας αθώας, ονειροπολας κοπέλας 
20 ετών Η Λιζα μισεί μονον έναν άνθρωπο την υπηρέτρια τους, την Γκρουνια. 
που έγινε ερωμένη του Ραντλοφ Οταν πέθανε η γυναίκα του Η Λιζα υποψιάζε
ται επίσης. Οτι η Γκρουνια έχει κρυφή σχέση με κάποιον Γιοχαν, ιδιόκτητη 
ενός στούντιο φωτογραφίας

In the early 20th century, two families live in Saint Petersburg in relative 
comfort The first family is that of Dr Stasov and his attractive but blind wife 
Ekatenna Kirilovna Seventeen years earlier they adopted Siamese twins from 
Mongolia The second is of more modest origins the family of Radlov a 
railroad engineer and his daughter Lisa, an innocent dreamer m her 20s She 
hates only one person their maid Grunya who became her father s mistress 
when her mother died Lisa also suspects her of having a secret kaison with a 
certain Johann, the owner of a photo studw
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Κάρεν Σαχναζάροφ
Γεννήθηκε στο Κρασνοντάρ της Ρωσίας, το 1952. 
Σπούδασε σκηνοθεσία στο vgik της Μόσχας και έχει 
γράψει πολλά μυθιστορήματα και σενάρια. Εργάζεται 
στο Στούντιο παραγωγής Mosfilm. Η ταινία του 
Η Πανσέληνος έλαβε το Ειδικό Βραβείο της Κριτικής 
Επιτροπής και το Βραβείο fipresci στο 33ο Φεστιβάλ 
του Καρλόβι Βάρι.

Karen Shakhnazarov
He was born in Krasnodar, Russia, in 1952. He studied 
direction at the VGIK in Moscow and is the author of many 
screenplays and novels. He works at the Mosfilm 
production company. His film The Day of the Full Moon 
won the Special Jury and the FIPRESCI Prize at the 33rd 
Kariovy Vary Film Festival.

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ /  FILMOGRAPHY
(Τίτλοι στα αγγλικά /  English titles) 
1979 The Kind-hearted Ones 
1983 We Are from the Jazzband
1985 A Winter Evening in Gagry
1986 Courier 
1988 Zero Town
1991 Assassin of the Tsar 
1993 Dreams 
1995 American Daughter 
1998 The Day of the Full Moon

Den polnoluniya

Σκηνοθεσίο /  Direction: Karen Shakhnazarov. Σενάριο /  Screenplay: Alexander Borodyansky, Karen 
Shakhnazarov. Φωτογραφία /  Cinematography: Gennady Karjuk. Μοντάζ /  Editing: Lidia Milioti. Ήχος /  
Sound: Igor Mayorov. Μουσική /  Music: Anatoly Kroll. Ηθοποιοί /  Cast: Anna Germ, Andrei Panin, Elena 
Koreneva, Vladimir Ilyin, Valery Priemykhov. Παραγωγός /  Producer: Vladimir Dostal. Παραγωγή /  
Production: Mosfilm. Παγκόσμια Εκμετάλλευση /  World Sales: Mosfilm, 1 Msfilmovskaya Street, Moscow 
119858, Russia, τηλ. /  tel.: 7 095 143 9700, fax: 7 095 938 2083, e-mail: mosfllm@com2com.ru 35mm 
Εγχρωμο /  Colour 93'

ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ THE DAY OF THE FULL MOON
Η ταινία, μια σειρά από βινιέτες από το χτες και το σήμερα της Ρωσίας, επικα
λείται το πνεύμα των ταινιών Ερωτικό γαϊτανάκι του Ophuls, Νάοβιλ και Στιγ
μιότυπα του Αλτμαν, και τις χρονικές παλινδρομήσεις που χρησιμοποιεί ο Ρε- 
νέ (Ο θειος μου από την Αμερική), για να αφηγηθεί προκλητικές, αλυσιδωτές 
ιστορίες, εικονογραφώντας την πάροδο του χρόνου και τα παιχνίδια της μνή
μης. Το 1948, μια νύχτα με πανσέληνο, ένας νεαρός, ένα αγόρι κι ένας σερβι
τόρος γοητεύονται από μια μυστηριώδη γυναίκα μ’ ένα λιλό φόρεμα. Η επί
δραση του γεγονότος αυτού διατρέχει τα χρόνια ώς τις μέρες μας, επηρεάζο
ντας 80 χαρακτήρες, ανάμεσα στους οποίους έναν ντισκ τζόκεϊ, μια πριγκίπισ- 
σα του παραμυθιού, έναν γκάνγκστερ, τον Αλεξάντερ Πούσκιν κι ένα νοσταλ- 
γικό σκύλο. Ποιοι, όμως, απ' όλους αυτούς είναι όνειρο και ποιοι πραγματικό
τητα:

The film, a series of vignettes from Russia past and present, summons the spirit 
of Ophuls' La ronde, Altman’s Nashville and Short Cuts, and the time-shifting 
strategies of Resnais (Mon oncle d ’Amerique), to tell provocative, connected 
stories, illustrating the waltz of years and the whim of memory. In 1948, a 
young man, a boy, and a waiter are captivated during a full moon by a 
mysterious woman in a lilac dress. The effects of this event ripple across the 
years, washing over more than 80 characters, including a disc jockey, a fairy 
princess, a gangster, Alexander Pushkin, and a nostalgic dog. But which of 
these are dreams and which reality?
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Αλιξάντρ Ρογκόζκιν
Γεννήθηκε <πο Λένινγκραντ, to 1949. Σπουδαοε τέχνη 
και ιστορία στο Πανεπιστήμιο του Λένινγκραντ 
και στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Herzen του Λένινγκραντ 
Εργάστηκε στο σχεδίασμά κινηματογραφικών παραγωγών 
στη Lenlilm, και στη συνέχεια σπουδαοε σκηνοθεσία 
στη σχολή vgik της Μόσχας, με δάσκαλο τον Σεργκέι 
Γκεροοιμοφ Γυριοε την πρώτη του μεγάλου μήκους ταινία 
το 1965

Σκηνοθεσία /  Direction: Aleksandr Rogozhkin Σενάριο /  Screenplay: Aleksandr Rogozlwn Φωτογράφο 
/  Cinematography: Andrei Zhegalov. Μοντάζ /  Editing: Yuliya Rumyanceva. Sergei Gusmgki Ηχος , 
Sound: Anatoliy Gudkovsky, Igor Teherov. Σκηνικά /  Sets: Vladimir Kartashov Μουσική ' Music Vtadun r 
Panchenko. Ηθοποιοί /  Cast: Roman Romantsov, Kiril Ulianov, Ivan Kuzmin Denis Kiniov Ey. · 
Tomoshevsky Παραγωγοί /  Producers: Konstantin Ernst, Sergei Seljanov Παραγωγή /  Production 
Filmcompany, Kamenoostrovsky av. 10, St. Petersburg, Russia, τηλ /  tel 7 812 326 8330, la* 7 81 i 
326 8331 Παγκόσμια Εκμετάλλευση /  World Sales: IntercinemaArt Agency. Druzhinmkovsk · 
Moscow, Russia, τηλ, /  tel.: 7 95 255 9082, fax: 7 95 255 9052, e-mail intercin@onlme ru s5n> > 
Εγχρωμο/Colour 95'

ΤΣΕΚΠΟΪΝΤ CHECKPOINT
Μια περιοχή στον Καύκασο, η οποία, όπως και η Τσετσενία, μαστίζεται αδιά
κοπα απο πολέμους και αψιμαχίες. Κατά τη διάρκεια μιας επιδρομής σ' ενα 
χωρίο, ρωοοι στρατιώτες -αμούστακα παιδα και οι ίδιοι- δεν καταφέρνουν να 
σώσουν ενα παιδακι. που σκοιωνειαι απο νάρκη Εκτός εαυτού, η μητέρα του 
παιδιού πυροβολεί το χωροφύλακα του χωρίου και στη συνεχεία πυροβολειται 
και η ίδια απο τους πανικόβλητους στρατιώτες, οι οποίοι, για να τιμωρηθούν, 
στέλνονται ο ενα απομακρυσμένο φυλάκιο για τριάντα μερες Μολονοτι δεν 
βλέπουν τον εχθρό -πρόκειται για εναν ελευυθερο σκοπευτή που δρα κατα 
διαλείμματα- οι στρατιώτες νιώθουν την παρουσία του πίσω απο κάθε πέτρα,

A place somewhere in the Caucasus, which, like Chechnya is constantly 
plagued by war and skirmishes During a raid on a village Russian soldiers 
-little more than boys themselves- were unable to prevent the death of a child 
killed by a land mine The distraught chatd s mother shoots the v*age pobceman 
and is shot herself by the panicking soldiers, who by way of punishment find 
themselves posted to a checkpoint in a remote area tor thirty days Although 
they don t actually see the enemy -an intermittently active srvper- the sorters 
can certainly sense his presence behind every stone and soon Degm to suspect 
every farmer they encounter

κι» σύντομα αρχίζουν να υποπτεύονται κάθε αγρότη που συναντούν

Aleksandr Rogozhkin
He was bom in Leningrad, in 1949. He studied art and history 
at the University ot Leningrad and at the Herzen Pedagogic 
Institute in Leningrad He worked as a production designer 
with Lenfilm, and then went on to study film direction 
at Moscow's vgik , under Sergei Gerassimov.
He made his first feature in 1985.

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ /  FILMOGRAPHY
1911 Ryzaia Ryzaia (μικρού μήκους /  short film)
1985 Radi Neskol'ko StroCek
1986 Zolotaya Pugovitsa
1988 Miss MihionerSa
1989 Karaul
1990 Tretia Planeta
1991 Cekist
1993 Zizns Idiotom
1994 Osobennosb Nacionalnoi Ochoty 
1998 Operadia Novym Godom
1998 Osobennosb Nacional noi Rybalki 

Btokposl
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Okraina

Πετρ Λούτσικ
Γεννήθηκε στην Ουκρανία, το I9 6 0 , και μεγάλωσε 
στην Κεντρική Ασία. Υπηρέτησε ως αξιωματικός 
σε μια φάλαγγα τανκς του Κόκκινου Στρατού. Εργάστηκε 
ως μεταλλουργικός φυσικός, και στη συνέχεια σπούδασε 
σεναριογραφία στη σχολή VGIK της Μόσχας.
Το Οκράινα είναι η πρώτη του μεγάλου μήκους ταινία.

Petr Lutsik
He was bom in the Ukraine, in 1960, and grew up in Central 
Asia. He served as an officer in a tank column of the Red 
Army. He worked as a metallurgical physicist, before going 
on to study screenwriting at Moscow's VGIK. Outskirts 
is his directorial debut.

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ /  FILMOGRAPHY
1998 Okraina

Σκηνοθεσία /  Direction: Petr Lutsik. Σενάριο /  Screenplay: Petr Lutsik, Alexei Samorjadov. Φωτογραφία /
Cinematography: Nikolai Ivasin. Μοντάζ /  Editing: Svetlana Guralskaja. Ήχος /  Sound: Slava Kljuchnikov. 
Σκηνικά /  Sets: Andrej Bessolizin. Μουσική /  Music: Georgi Sviridov, Gavril Popov. Ηθοποιοί /  Cast: Yuri 
Dubrovin, Nikolai Olyalin, Alexei Pushkin, Rimma Markova, Alexei Vanin, Victor Stepanov. Παραγωγοί /  
Producers: Petr Lutsik, Lev Kagno. Παραγωγή /  Production: The Morning of the XXI Century; Goskino. Πα
γκόσμια Εκμετάλλευση /  World Sales: Intercinema Art Agency, Druzhinnikovskaya 15, Moscow, Russia, 
τηλ. /  tel.: 7 95 255 9082, fax: 7 95 255 9052, e-mail: intercin@online.ru 35mm Ασπρόμαυρο /  B/W 95'

ΟΚΡΑΪΝΑ OUTSKIRTS
Οι κάτοικοι ενός απομακρυσμένου χωριού επαναστατούν, όταν ανακαλύπτουν 
ότι η εκμετάλλευση του πετρελαίου που βρίσκεται κάτω από τη γη των προγό
νων τους, έχει πουληθεί σε τρίτους, χωρίς τη συγκατάθεσή τους. Τρομοκρα
τημένοι από μπράβους των αγοραστών, με τη γη τους να έχει καταληφθεί από 
μηχανήματα και το περιβάλλον να μολύνεται, με απώλειες σε θηράματα και 
ψάρια, οι περισσότεροι κάτοικοι αποδέχονται αποκαμωμένοι τη νέα κατάσταση 
και αναζητούν δουλειές στα εργοστάσια της πόλης. Μόνο μια χούφτα γέροι 
δεν μπορούν να δεχθούν τη βαθύτατη προσβολή. Ενώνονται σε μια ομάδα και 
ξεκινούν να κυνηγήσουν τους τέσσερις αξιωματούχους που έβαλαν τις σφρα
γίδες τους στο πωλητήριο χωρίς την έγκριση των ντόπιων...

The residents of a remote village have rioted, after discovering that oil rights to 
the land they have lived on for centuries were sold out from underneath them. 
Terrorised by thugs, their property invaded by machinery, the polluted 
landscape losing fish and game, most citizens have grimly accepted the 
situation and moved to factory jobs in the town. But a few elderly men are more 
profoundly offended. They form a vigilante party to hunt down the four officials 
who put their seals on the sale contract without the locals’ consent...
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Khrustalev masinu!

Α λιξά  Γκίρμαν
Γεννημένος το 1938. είναι γιος του διάσημου σοβιετικού 
συγγραφέα Γιουρι Γκερμαν Σπούδασε στο Ινστιτούτο 
θεατρικής Τέχνης »Αλέξάντρ Οοτρόφσκι» του Λένινγκραντ 
και, το 1964, ξεκίνησε νο εργάζεται στα Στούντιο Λένφιλμ, 
αρχικά ως βοηθάς σκηνοθέτη και στη συνέχεια 

1 ως σκηνοθέτης

Alexei German
Bom m 1938. he Is the son ol the acclaimed Soviet author 
Yun German He studied at the Alexander Ostrovski Institute 
ot Dramatic Art in Leningrad and. in 1964. began working 
at Lentilm. first as an assistant director and then 
as a director

WAMOrPAQIA /  FILMOGRAPHY
(TitXoi oto oyyXikO /  English titles)
1967 The Seventh Companion
1971 The Verification /  Operation New Year
1976 20 Days Without War
1982 My Fnend Ivan Lapchine
1998 Khroustaliov. my car*

Σκηνοθεσία /  Direction: Alexei German Σενάριο /  Screenplay: Svetlana Karmalrta. Alexei German α υ το 
γραφία /  Cinematography: Vladimir llijn Μοντάζ /  Editing: Irina Gorokhovskaya Ηχος /  Sound: Nikol i 
Astakov Σκηνικά /  Sets: Vladimir Svetozarov, Georgi Kropacev. Mikhail Gerassimov Κοστούμια / 
Costumes: E. Capkaiz Μουσική /  Music: Andrei Petrov Ηθοποιοί /  Cast: Yun Tsurilo. Nina Ruslanova. 
Misa Dementyev, Mikhail Dementyev, Aleksandr Bashirov Παραγωγοί /  Producers: Guy Sehgmann 
Armen Medvedev. Aleksandr Golutva Παραγωγή /  Production: Sodaperaga: Goskmo Παγκόσμια Εκμε
τάλλευση /  World Sales: Flach Pyramide International, 5 rue Richepanse. 75008 Pans France. τη*
33 1 4296 0220, fax: 33 1 4020 0551. 35mm Ασπρόμαυρο /  B&W 137'

ΧΡΟΥΣΤΑΛΙΟΦ, Γ  ΑΜΑΞΙ ΜΟΥ! KHROUSTALIOV, MY CAR!
0  Γιοορι Γκλινοκι είναι νευροχειρουργος οε νοσοκομείο της Μόσχας Είναι 
επίσης στρατηγός του Κόκκινου Στρατού και πατέρας μιας μεγάλης οικογένει- 
ας Στις αρχές του 1953. τα πραγματα αρχίζουν να καταρρέουν όταν, με πρω
τοβουλία του Σταλιν. η Κ6Β οργανώνει τη συνωμοσία των «Λευκοχιτωνων». και 
ο στρατηγός θα εμπλακει σε μια σκοτεινή ιστορία αντισημιτισμού 0  στρατη
γός φεύγει, σύντομα όμως τον πιανουν και τον πάνε σ' ενα γκουλαγχ οπού 
τον βασανίζουν Στο μεταξύ, ο Σταλιν αργοπεθαίνει 0  Μπερια ελευθερώνει 
τον στρατηγό και τον παρακαλει να χρησιμοποιηθεί τις ιατρικές του γνώσεις 
για να οωοει τον Πατερούλη του Λαού Δέκα χρονιά αργότερα, έχοντας αφή
σει και τη Μόσχα και την οικογένεια του. ο στρατηγός βρίσκεται σ' ενα τρένο 
που διασχίζει τη Ρωσία αρχηγός μιας συμμορίας που πουλάει τα παντα λα
θραία Είναι το χοοτικο τρένο της ιστορίας και της ζωής Αλλοι διαλέγουν το 
δρομο του κι άλλοι υποτάσσονται σ' αυτόν Ο στρατηγός διαλέγει τον δικό 
του Και η Ρωσία θα είναι παντα η Ρωσία

Yun Glinski is the Chief Surgeon and a brain specialist m a Moscow Hospital 
He is also a General in the Red Army and the father of a large family Early on n  
1953, things begin to collapse when on Stafcn s initiative the KGS organises die 
••White Coats» conspiracy, which drags the General via he doppetyanger r to  
a dark story, tainted with anti-Semitism The General flees but is soon 
apprehended and sent to a gulag where he is tortured Meanwhile. Stalin is 
dying Bena trees the General and appeals to tern to use he medeal expertise to 
save the People s Little Father Ten years later faying left both Moscow » id  he  
tamey. we find the General on a tram crossing Russia, as the leader of a gang, 
which sens anything and everything A chaotic traei of history a id  Me Some 
choose thee path and others subnet to t  The General chooses he and Russia 
w i  always be Russia
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Moloch

Σκηνοθεσία /  Direction: Aleksandr Sokurov. Σενάριο /  Screenplay: Yuri Arabov. Φωτογραφία /  Cinema
tography: Aleksei Fyodorov, Anatoli Rodionov. Μοντάζ /  Editing: Leda Semyonova. Ήχος /  Sound: 
Vladimir Persov, Sergei Moshkov. Σκηνικά /  Sets: Sergei Kokovkin. Κοστούμια /  Costumes: Lidiya 
Kryukova. Ηθοποιοί /  Cast: Leonid Mosgovoi, Elena Rufanova. Παραγωγός /  Producer: Victor Sergeev, 
Thomas Kufus. Παραγωγή /  Production: Lenfilm Studios. Παγκόσμια Εκμετάλλευση /  World Sales: 
Lenfilm Studios, 10 Kamennoostrovsky Avenue, 197101 St. Petersburg, Russia, τηλ. /  tel.: 7 812 230 
7255, fax: 7 812 237 0557. 35mm Έγχρωμο /  Colour 85'

Αλεξάντρ Σοκούροφ
Γεννήθηκε σ’ ένα χωριό της Σιβηρίας, το 1951. Σπούδασε 
ιστορία στο Γκόρκι, ενώ παράλληλα εργαζόταν ως βοηθός 
σκηνοθέτη στην τοπική τηλεόραση. Στη συνέχεια, 
παρακολούθησε μαθήματα στο VGIK. θεω ρείτα ι ένας 
από τους σημαντικότερους ρώσους σκηνοθέτες, 
και οι ταινίες του (πάνω από 30 μεγάλου και μικρού μήκους, 
καθώς και ντοκιμαντέρ) έχουν λάβει αναρίθμητα βραβεία.
Ο Μολώχ έλαβε το Βραβείο Καλύτερου Σεναρίου 
στο Φεστιβάλ Καννών 1999.

Aleksandr Sokurov
He was bom in a Siberian village, in 1951. He studied history 
in Gorky, while at the same tíme working as an assistant 
director in the local television. He went on to attend courses at 
the vgik. He is considered one of the most important 
contemporary Russian directors, and his film s (over 30 
features, documentaries and shorts) have been awarded 
numerous prizes. Moloch won the Best Screenplay Award at 
the 1999 Cannes Film Festival.

ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ /  SELECTED FILMOGRAPHY
(Τίτλοι στα αγγλικά /  English titles)
1978 The Lonely Voice of Man 
1983 Painful Indifference
1988 Days of Eclipse
1989 Save and Protect
1990 The Second Circle
1992 Stone
1993 Whispering Pages 
1997 Mother and Son 
1999 Moloch

ΜΟΛΩΧ MOLOCH
Ένα απειλητικό κάστρο προβάλλει μέσα απ' τα σύννεφα. Μια γυναίκα χορεύει 
γυμνή στα μεγαλόπρεπα μπαλκόνια του. Ξέρει ότι την παρακολουθούν, και 
κουνάει το χέρι όλο ελπίδα, χαιρετώντας τους αόρατους φρουρούς. Η ανήσυ
χη Εύα περιμένει τον αγαπημένο της «Αντί». Η μονότονη γαλήνη του απομο
νωμένου αυτού καταφυγίου διαλύεται με την άφιξη του Φίρερ, του Μάρτιν 
Μπόρμαν, δεξιού του χεριού, καθώς και του υπουργού προπαγάνδας Γκέ- 
μπελς, συνοδευόμενου από τη δουλοπρεπή σύζυγό του. Είναι μια ήσυχη μέρα, 
με συζητήσεις στο τραπέζι και περιπάτους μέσα από τα εκθαμβωτικά τοπία 
των βαυαρικών Αλπεων. Ο Μπόρμαν έχει απαγορεύσει οποιαδήποτε αναφορά 
στον πόλεμο, κι ας είναι άνοιξη του 1942. 0 μόνος άνθρωπος που τολμά να 
εναντιωθεί στον Φίρερ αυτή την ταραγμένη περίοδο, είναι η Εύα...

A threatening fort pierces the clouds. A woman dances naked on its majestic 
terraces. She knows she is being watched and waves hopefully at the invisible 
guards. The restless Eva is waiting for her lover “Adi” to arrive. The 
monotonous tranquility of this isolated haven is broken by the arrival of the 
Führer, his right-hand-man Martin Bormann, propaganda minister Joseph 
Goebbels and his slavish wife Magda. It is a relaxed day, filled with 
conversations at table and strolls through the spectacular landscape of the 
Bavarian Alps. Bormann has made it clear that there should be no talk of war, 
even though it is the spring of 1942. The only person who dares contradict the 
Führer at this turbulent time is Eva...
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N E W R U S S I A N  C I N E M A :  A F T E R  P E R E S T R O I K A

ΡΩΣΙΑ -  ΓΕΡΜΑΝΙΑ /  Russia -  Germany 1999

Βολέρι Ογκοροντνίκοφ
Γεννήθηκε στα Ουράλια. to 1951 Εκπαιδεύτηκε ως χημικός
μηχανικός, και στη συνεχεία σπούδασε κινηματογράφο
στο VGIK της Μόσχας Η πρώτη του μεγάλου μήκους ταινία
πήρε το βραβείο fipresci στο Φεστιβάλ Βενετίας
Στη συνεχεία, γύρισε άλλες δυο μεγάλου μήκους ταινίες.
Υστερο απο ένα μεγάλο διάστημα στη Γερμανια,

όπου πρωταγωνίστησε στην ταινία Weltmeister
του I  Ζΰλομουν, επανήλθε στη σκηνοθεσία
με το irp a iu v a .  που κέρδισε την Αργυρή Λεοπάρδαλη
στο Φεστιβάλ του Λοκάρνο.

Valerij Ogorodnikov
He was bom in the Urals, in 1951. He trained as a chemical 
engineer and then studied film at VGIK in Moscow 
His directonal debut. The Burglar, won the fipresci prize 
at the Venice Film Festival Two more features followed 
After a long spell in Germany, where he played the leading role 
m S Solomun's Weltmeister. he returned to directing 
with The Barracks, which won the Silver Leopard 
at the Locarno Film Festival

Σκηνοθεσία /  Direction: Valeri) Ogorodnikov Σενάριο /  Screenplay: Viktor Petrov. Valerii Ogorodnikov 
Φωτογραφία /  Cinematography: Jury Klimenko Μοντάζ /  Editing: Valeri) Ogorodnikov Ηχος /  Sound All 
Gasan Zade Σκηνικό /  Sets: Vera Zelinskaya. Viktor Ivanov Κοστούμια /  Costumes: Galina Deeva Μουσι
κή /  Music: Gabriel Urbano Faure Ηθοποιοί /  Cast: Nina Usatova, Natalia Yegorova. Leonid Yar noF · 
Evgeny Sidikhin, Andreas Dilschneider. Παραγωγοί /  Producers: Valent Ogorodnikov Leonid Yarmoi ■ 
Stanislav Archipov. Rolf Jaster. Παραγωγή /  Production: Filmcompany DAR. v g t r k  (Russia) v f ■ · 
(Germany) Παγκόσμια Εκμετάλλευση /  World Sales: v g t r k  & DAR Film. 10 Kammennoo.trov .i· , , ■
Petersburg. Russia, τηλ. /  tel.-fax: 7 812 3268 370. 35mm Εγχρωμο /  Colour 110'

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ /  FILMOGRAPHY
(Τίτλοι στα αγγλικά / English titles)
1986 The Burglar
1M 9  Pnshvm's Paper Eyes
1991 Experience of Infatuation Delinum
1999 The BarTacks

Ο ΣΤΡΑΤΩΝΑΣ THE BARRACKS
Καλοκαίρι του 1953. στη Σατκα. μια μικρή πάλη στα νοτιά των Ουραλιων. κά
που αναμεσα στη ρημαγμένη απο τον πόλεμο Ρωσία και τα γκουλαγκ της Σιβη
ρίας Η 23χρονη Ολγα, μονή επιζησασα μιας οικογένειας που εξολοθρεύτηκε 
κατα την πολιορκία του Λένινγκραντ, καταφθάνει σ' έναν κοινοβιακο πρώην 
στρατώνα οπού δεν γνωρίζει κανεναν Μεταξύ των άλλων που ζουν εκεί, ε ί
ναι ο Αλεξει εθνοφρουρος. που μενει με το γιο του. Μπουρκα. και τη φίλη 
του, Κλαουντια. ο Γιορα. εβραιος και θύμα των σταλινικών πογκρομ. ο Φρι- 
ντριχ τέως γέρμανος στρατιώτης παντρεμένος με Ρωσιδα. ο Γκουερκα ένας 
μεθύστακας εκτροφεας περιστερίων και παλαιοτερα συνεργάτης των Γερμα
νών και η Πάλι να μια θορυβώδης Ουκρανή μαζί με τον μουγκο σύντροφο της. 
τον Καριμ τον Ταταρο

Summer 1953 in Satka. a small town to the south of the Urals somewhere 
between war-ravaged Russia and the gulags of Siberia Olga. 23 sole survivor 
of a family wiped out in the siege of Leningrad, is the latest arnvat at a 
communal ex-barracks, where she knows no one Also there are Alexei a 
militiaman, who lives with his son Burtca and his girlfriend Claudu Jora a Jew 
and victim ol Stalin s purges Fnedrich. a former German softer married to a 
Russian Guerka, a drunken dove-breeder and former Nazi collaborator and 
Potuia. an overblown Ukrainian together with her mute comparaon. Kanm me 
Tatar
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ΑΥΤΑ ΕΧΕΙ Η ΖΩΗ

Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΡΑ 
ΕΙΝΑΙ Η ΓΥΝΑΙΚΑ

ΕΥΡΗΚΑ

ΚΙΠΟΥΡ

ΕΙΣΒΟΛΗ

VENGO

ΟΙ ΑΠΕΝΑΝΤΙ

ΟΙ ΜΙΚΡΟΑΠΑΤΕΩΝΕΣ

ΑΠΛΗΣΤΙΑ

ΕΠΙΔΙΩΞΗ

ΚΑΥΤΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ

ΓΚΡΙΖΟ ΦΡΟΥΤΟ

ΕΝΑΣ ΛΑΜΠΕΡΟΣ ΗΛΙΟΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕ!



ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ U
Βραβευμένες ταινίες του Φεοτιβάλ Ταινιών 
Μικρού Μήκους Δράμας 2 0 0 0
Engs lambgros ¡lios Α ' Β Ρ Α Β Ε ΙΟ  Μ Υ Θ Ο Π Λ Α Σ ΙΑ !  /  BEST f i c t i o n  a w a r d

ΕΝΑΣ ΛΑΜΠΕΡΟΣ ΗΛΙΟΣ
Η ρωσίδα μετανάστις Νατασα αναζητεί μια θέση στον ήλιο της Ελλάδας.

A BRIGHT SHINING SUN
Natasha, a Russian refugee, seeks a place in the Greek sun.

Βασίλης Λουλές
Γεννήθηκε στα Τρίκαλα. Σπούδασε ηλεκτρολόγος μηχανικός στο ΕΜΠ 
και κινηματογράφο στη Σχολή Χατζίκου. Έχει εργαστεί ως βοηθός 
σκηνοθέτης.

Vassilis Louies
He was bom in Trikala. He studied electrical engineering at the Athens 
Polytechnic University and film  at the Hadzikou Film School. He has worked 
as an assistant director.

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ /  FILMOGRAPHY
1990 Απών /  Absent (μικρού μήκους /  short film)
1993 Ο Αμερικάνος /  The American (μικρού μήκους /  short film) 
2000 Ενας λαμπερός ήλιος /A  Bright Shining Sun (μικρού μήκους /  

short film)

Σκηνοθεσία /  Direction: Βασίλης Λουλές /  Vassilis Louies. Σενάριο /  Screenplay: Βασίλης 
Λουλές /  Vassilis Louies. Φωτογραφία /  Cinematography: Γιώργος Αργυροηλιόπουλος / 
Yiorgos Argyroiliopoulos. Μοντάζ /  Editing: Γιώργος Τριανταφύλλου /  Ylorgos Trlantafyllou. 
Ηχος /  Sound: Ντίνος Κίττου /  Dinos Kittou. Μουσική /  Music: Νίκος «υπουργός /  Nikos 

Kypourgos. Ηθοποιοί /  Cast: Βικτώρια Χαραλαμπίδου /  Victoria Haralambidou, Ειρήνη 
Πέίδου /  Irini Peidou, Πότης Κουτσαύτης /  Patis Koutsaftis. Παραγωγή /  Production: ept 
A.E.-ET1 /  ERT S.A.-ET1, e k k  /  Greek Film Centre, Βασίλης Λουλές & S.M.ART Media A.E. /  

Vassilis Louies & S.M.ART Media S.A., Σκουφά 59 /  59 Skoufa Street, Αθήνα 106 72 /  
Athens 106 72, τηλ. /  tel.: 01 3643 684. 35mm Έγχρωμο /  Colour 36 '

A ' Β Ρ Α Β Ε ΙΟ  Σ Π Ο Υ Δ Α Σ Τ ΙΚ Η Σ  Τ Α ΙΝ ΙΑ Σ  /  BEST S T U D E N T  F IL M  A W A R D

ΓΚΡΙΖΟ ΦΡΟΥΤΟ
Όταν η Βάνια κοιτάζεται στον καθρέφτη, βλέπει μια γυναίκα που 
δεν αναγνωρίζει. Παλεύει να απωθήσει τους εφ ιάλτες που θέλουν 
να τη θάψουν ζωντανή, και, στην πορεία, ανακαλύπτει 
την αισθησιακή απόλαυση που κρύβει το φάγωμα ενός γκρέιπ φρουτ.

GRAY FRUIT
When Vanya looks in the minor, she sees a woman that she cannot 
recognise. She struggles to fight the nightmares that want to bury her alive 
and, in the process, she discovers the luscious pleasure of eating a grapefruit.

Θούλη Δοσίου
Γεννήθηκε στην Αθήνα, το 1974. Σε ηλικία 15 ετών ξεκίνησε μαθήματα 
φωτογραφίας και, τρία χρόνιο αργότερα, πήγε στις ηπα , όπου συνέχισε 
τις σπουδές της στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ. Εκεί, σπούδασε φωτογραφία, 
σκηνοθεσία ντοκιμαντέρ και, τέλος, αφηγηματική σκηνοθεσία 
με τον Ντούσαν Μακαβέγιεφ.

Thouly Dosios
She was born in Athens, in 1974. At the age of 15 she started taking 
photography lessons and, three years later, she went to the United States to 
continue her studies at Harvard University. There, she studied photography, 
documentary filmmaking and, finally, narrative filmmaking with Dusan 
Makavejev.

Terng. Μοντάζ /  Editing: θούλη Δοσίου /  Thouly Dosios. Ή χος /  Sound: Tony Cummings. 
Μουσική /  Music: Dan Bernstein. Ηθοποιοί /  Cast: Melinda McRae, Kerry Johnston, Doug 
Briggs, Judith Montgomery. Παραγωγή /  Production: θούλη Δοσίου /  Thouly Dosios, Μακε
δονίας 92 /  92 Makedonias Street, Παπάγου 156 69 /  Papagou 156 69, τηλ. /  tel. 01 6524 
184.16mm Εγχρωμο/C o lo u r 16'

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ /  FILMOGRAPHY
1996 Universal Menu (μικρού μήκους /  short film) 
1998 Waltz Goodbye (μικρυύ μήκους /  short film) 
2000 Gray Fruit (μικρού μήκους /  short film)
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SPECIAL S C R E E N IN G S

Aw ard-w inning Films of the 2 0 0 0  
Drama Short Film Festival

Kaftos orizontas
ΚΑΥΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ
Καλοκαίρι με ζέστη στην Εθνική Οδό Η Μαρία ζει σ' ένα τροχόσπιτο, 
αποξενωμένη μέσα στην ανιαρή καθημερινότητα της Μια σύντομη 
συνύντηση με τον περαστικό Μίλτο ο έρωτας της μιας ανάσας

BURNING HORIZON
It's a hot summer on the National Road Mana lives in a trailer. Isolated in 
her tedious, day to day routine, until a brief encounter with Miltos. who is 
passing through Love in a single breath

Αντώνης Σαμουρόκης
Γεννήθηκε στη Ρόδο Σπούδασε κινηματογράφο στη Σχολή Σταυράκου. και 
πολιτικές επιστήμες και κοινωνιολογία στο Πΰντειο Πανεπιστήμιο Εχει 
εργαστεί ως βοηθός σκηνοθέτη και σκριπι στην τηλεόραση και σε 
κινηματογραφικές ταινίες.

Antonis Samourokis
He was bom in Rhodes He studied film at the Stavrakou Film School, and 
potitical science and sociology at the Panteion University in Athens He has 
worked as an assistant director and script supervisor on TV and film 
producbons

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ /  FILMOGRAPHY
Μισόγιομο φεγγάρι /  First Quarter Moon (μικρού μήκους /  short tilm) 
Σελήνη 16 ήμερων /  Sixteen Day Moon (μικρού μήκους /  short film) 

2000 Καυτός ορίζοντας /  Burning Horizon (μικρού μήκους /  short film)

B ' 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

Σκηνοθεσία /  Direction: Ανταινης Σαμουρόκης /  Antonis Samourakis Σενάριο /  Screen
play: Αντώνης Σαμουρόκης /  Antonis Samourakis Φωτογραφία /  Cinematography: Δημη 
τρης Οεοδωροπουλος /  Dimitris Theodoropoulos Μοντάζ /  Editing: Γιόννα Σπυροπουλου 
Yianna Spyropoulou. Ηχος /  Sound: Μαρίνος Αθανασόπουλος /  Marinos Athanassopoulos 
Ηθοποιοί /  Cast: Δήμητρα Ματσουκα /  Dimitra Matsouka. Νίκος Ψαρρας Nikos Psarras 
Μπάμπης Χατζηδακης /  Babis Hadzidakis Παραγωγή /  Production: ept a E & Αντώνης Σα 
μουράκης /  ERT S A & Antonis Samourakis, Ματρόζου 46 / 46 Matrozou Street. Αθήνα 117 
41 /  Athens 117 41, τηλ. /  tel : 01 9240652. 35mm Εγχρωμο /  Colour 23'

Pursuance
ΕΠΙΔΙΩΞΗ
Ο Ρέτζι μουσικός της τζαζ και ηρωινομανής. διακινδυνεύει τη μοναδική 
ευκαιρία που δίνεται στο συγκρότημα του να πετυχει Οταν ο Σι Τζέι, 
αρχηγός του συγκροτήματος, τον διώχνει, ο Ρέτζι θα πρέπει να επιλέξει: 
η τα ναρκωτικό ή τη μουσική

PURSUANCE
Reggie, a jazz m usician addicted to heroin, jeopardises the one chance 
Ms band has to succeed When CJ. the leader of the group. Kicks him out. 
he has to decide between the drug and the music

Μυρτώ Μακριδη
Γεντάγθηκε στη Νοιιο Αφρική Σε ηλικία 16 ετών, εγραψε και σκηνοθετησε 
το πρώτο της θεατρικό έργο, γεγονός που της δημιούργησε την επιθυμία 
νο ασχοληθεί με τη σκηνοθεσία Αποφοιιος της Σχολής Κινηματογράφου 
και Τηλεόρασης του Πανεπιστήμιου της Νοτιάς ΚαλίφΟρνιας (USC). 
εργάζεται σε κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές

M yrto  Mokrides
She was bom m South Atnca m a Greek I arm y At sixteen, she wrote and 
deected her first short play which made her decide to become a director 
A graduate of the University of Southern CaMomia (use) School of F *n  
and Television Production she works in the Mm ndustry m anly on Mm or 
television productions She is currendy working on tw o protects at her own

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ / FILMOGRAPHY
1 IM  The New South AInca ( ’ ) (ντοκιμαντέρ docum entary)
IM T  Running to Stand SMI (μηρού μήκους short Mm)
1* H  Pursuance Επιδίωξη (μηρού ι*)κο υς short Mm )

ΒΡΑΒΕΙΟ Ε ΙΔ ΙΚ Η Σ  Κ Α ΤΗ ΓΟ Ρ ΙΑ Σ «ΕΛ Λ Η Ν Ε Σ ΤΟΥ Κ Ο Σ Μ Ο Υ »  /  
«GREEKS OF THE W O R LD » SPECIAL CATEGORY A W A R D

Σκηνοθεσία /  Direction: Μυρτω Μακριδη Myrto Makndes Σενοριο Screenplay Peter M 
Murray. II Φωτογραφία /  Cinematography: Gregg Bishop Eric Nazarian D a .d  A 
Robinson Μοντάζ / Editing Gtuko Magnoka. Chris Young Ηχος /  Sound: Brian Hath«*) 
William Del Rosario Μουοικη Music Horace Tapscolt Ηθοποιοί Cast: Anton» Lyons 
Aaron Davis Παραγωγή /  Production: Susan Hebert 382Θ 3rd Street Apt # 2  Santa 
Momca. CA 90405 USA. τηλ /  tel 1 310 359 0769 16mm Εγχρωμο Colour 12'
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ΜΕΞΙΚΟ -  ΓΑΛΛΙΑ -  ΙΣΠΑΝΙΑ /  Mexico -  France -  Spain 2000
ι̂ Μ μ · · · · · · · · · μ μ · · · · · · · · · · · Μ Μ Β Β Μ Β Β Β · Μ Β · Ι

Así es la vida

Ε Ι Δ Ι Κ Ε Σ  Π Ρ Ο Β Ο Λ Ε Σ

Αρτούρο Ριηστάιν
Γεννήθηκε το 1943, στο Μ εξικό. Το 1962 δούλεψε 
ως βοηθός σκηνοθέτη του Μπουνιουέλ στον Εξολοθρευτή 
άγγελο, και το 1965 γύρισε την πρώτη του ταινία, Tiempo de 
morir, σε σενάριο Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες και Κάρλος 
Φ ουέντες. Το Αυτά έχει η ζωή είναι η 23η μεγάλου μήκους 
ταινία του, και η 9η συνεργασία του με την Πας Αλίσια 
Γκαρσίαδιέγο. Ο Ριπστάιν είναι ένας από τους 
σημαντικότερους σκηνοθέτες στον κόσμο σήμερα..

Arturo Ripstein
He was born in Mexico, in 1943. In 1962 he worked as 
assistant director on Luis Buñuel's The Exterminating Angel, 
and in 1965 he made his own first film, Tiempo de morir, 
based on a script by Gabriel García Márquez and Carlos 
Fuentes. Such is Life is his 23rd feature film  and his 9th 
collaboration with Paz Alicia Garciadiego. He is one of the 
most important filmmakers in the world today.

ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ /  SELECTIVE FILMOGRAPHY
1965 Tiempo de morir 
1969 La hora de los niños 
1972 El castillo de la pureza
1976 Lecumberri, el palacio negro
1977 El lugar sin limites
1978 Cadena perpetua 
1985 El imperio de la fortuna 
1988 Mentiras piadosas 
1991 La mujer del puerto
1993 Principio y fin
1994 La reina de la noche
1995 Profundo carmesí
1997 El evangelio de las maravillas
1999 El coronel no tiene quien le escriba
2000  Asi es la vida

La perdición de los hombres

Σκηνοθεσία /  Direction: Arturo Ripstein. Σενάριο /  Screenplay: Paz Alicia Garciadiego. Φωτογραφία /
Cinematography: Guillermo Granillo. Μ οντάζ /  Editing: Carlos Puente. Ή χος /  Sound: Antonio Diego. 
Σκηνικά /  Sets: Claudio Contreras. Μουσική /  Music: David Mansfield, Leoncio Lara. Ηθοποιοί /  Cast: 
Amelia Ramírez, Luis Felipe Tovar, Patricia Reyes Spindola, Ernesto Yañez, Francesca Guillén. Παραγωγός /  

Producer: Laura Imperiale, Jorge Sánchez, Alvaro Garnica. Παραγωγή /  Production: Filmania; Gardenia 
Producciones; Fondo para la Producción Cinematográfica de Calidad; Wanda Vision (Spain); D.M.V.B. Films 
(France). Παγκόσμια Εκμετάλλευση /  World Sales: World Sales Christa Saredi, Staffelstrasse 8, CH-8045 
Zurich, Switzerland, τηλ: /  tel.: 41 1 201 1151, fax: 41 1 201 1152, e-mall:saredlfilm@compuserve.com 
35mm Έγχρωμο /  Colour 9 8 '

ΑΥΤΑ ΕΧΕΙ Η ΖΩΗ SUCH IS LIFE
Η Χούλια είναι μια συνηθισμένη γυναίκα. Μια μέρα, ο άντρας της την αφήνει 
για μια άλλη γυναίκα. Ξαφνικά, όλα αυτά για τα οποία αγωνίστηκε, χάνονται. Η 
Χούλια έκανε αμβλώσεις και μάγια για να συντηρεί τον εαυτό της, τον άντρα 
και τα δύο της παιδιά. Όταν ο άντρας της την εγκαταλείπει, ο κόσμος της κα
ταρρέει. Έχει χάσει τα πάντα. 0 σπιτονοικοκύρης της της κάνει έξωση, και η 
Χούλια δεν έχει πια πού να μείνει. Το μόνο που της έχει απομείνει, είναι τα 
δύο της παιδιά. Όμως, ο πόνος και η λύπη της μεταμορφώνονται σιγά σιγά σε 
κουράγιο και δίψα για εκδίκηση. Πρέπει να εκδικηθεί. Δε θα του επιτρέψει να 
της ραγίσει την καρδιά και να φύγει σαν κύριος. Για τη Χούλια, ο κύβος έχει 
ριφθεί, και δεν υπάρχει περιθώριο υπαναχώρησης.

Julia is a woman like any other. One day, her husband leaves her for another 
woman. Suddenly, everything she fought for has disappeared. Julia practiced 
abortions and witchcraft to support herself, her husband and her two children. 
When she is abandoned, her world crumbles; she has nothing left. Her landlord 
repossesses her house, and she no longer has a place to live. She only has her 
children. But, soon, her pain and sadness harden into courage and a desire for 
vengeance. She has to avenge herself. She will not allow him to break her heart 
and walk out just like that. For Julia, the die is cast, and there is no going back.
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ΜΕΞΙΚΟ -  ΙΣΠΑΝΙΑ /  Mexico -  Spain 2000

La perdición de los hombres

Αρτούρο Ριπστάιν
Γεννήθηκε to 1943, στο Μεξικό Το 1962 δούλεψε 
ως βοηθός σκηνοθέτη του Μπουνιουέλ στον Εξολοθρευτή  
άγγελο, και το 1965 γύρισε την πρώτη του ταινία, Tiempo de 
modr, σε σενύριο Γκαμπριέλ Γκαρσια Μύρκες και Κύρλος 
•ουέντες. Το Ετοι ε ιν ' η ζωή είναι η 23η μεγύλου μήκους 
ταινία του, και η 9η συνεργασία του με την Paz Alicia 
Garciadiego Ο Ριπστάιν είναι ένας από τους 
σημαντικότερους σκηνοθέτες στον κόσμο σήμερα..

Arturo Ripstein
He was bom in Mexico, in 1943. In 1962 he worked as 
assistant director on Luis Bufluel's The Exterminating Angel. 
and in 1965 he made his own first film, Tiempo de morir, 
based on a scnpt by Gabhel García Márquez and Cados 
Fuentes Such is Lite is his 23rd feature film and his 9th 
collaboration with Paz Alicia Garciadiego He is one ol the 
most important filmmakers in the wodd today

ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ /  SELECTIVE FILMOGRAPHY 
1965 Tiempo de modr 
1969 La hora de los ñiños 
1972 El castillo de la pureza
1976 Lecumbem. el palacio negro
1977 E! lugar sin limites
1978 Cadena perpetua 
1985 El imperio de la loduna 
1988 Mentiras piadosas 
1991 La mujer del puedo
1993 Pnncipio y tin
1994 La rema de la noche
1995 Protundo carmesí
1997 El evangelio de las maravillas
1999 El coronel no bene quien le escriba
2000 Asi es U vida

La perdición de los hombres

Σκηνοθεσία /  Direction: Arturo Ripstein. Σενάριο /  Screenplay: Paz Alicia Garciadiego Φωτογραφία /
Cinematography: Esteban de Llaca, Guillermo Granillo Μοντάζ /  Editing: Carlos Puente Μουσική /  
Music: Leoncio Lara Ηθοποιοί /  Cast: Patricia Reyes Sptndola, Rafael Inclan. Luis Felipe Tovar Carlos 
Chavez. Παραγωγοί /  Producers: Laura Imperiale, Jorge Sanchez Παραγωγή /  Production: Filmania 
Atletas: Gardenia Producciones (Mexico); Canal+ (Spain); Wanda Vision (Spam), im c in e  (Mexico) Παγκό
σμια Εκμετάλλευση /  World Sales: Filmania Atletas. 2 Col Country Club 04220 Mexico 0 F . Mexico, τηλ / 
tel 52 5 544 0920, fax: 52 5 549 1820. 35mm Ασπρόμαυρο /  BAW 98'

Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ TOY ΑΝΤΡΑ 
ΕΙΝΑΙ Η ΓΥΝΑΙΚΑ THE RUIN OF MEN

Οπως λεει κι ενα γνωστό μεξικανικο τραγούδι, «η καταστροφή των άντρων εί
ναι ο< καταραμένες οι γυναίκες .» Η καταστροφή του ηρώα αυτής της μαύρης 
κωμωδίας εχει τη μορφή δυο γυναικών και του μπειζμπολ Δυο γυναίκες κα
βγαδίζουν για τη σορο του αντρα που μοιράζονταν στη ζωη και για εναν αγώνα 
του μπειζμπολ με απρόβλεπτό αποτέλεσμα Η ταινία αποτελεί επέκταση μιας 
παλαιοτερης μικρού μήκους ταινίας του Ριπστάιν. και προβλήθηκε για πρώτη 
φορά στο φετινό Φεστιβάλ του Σαν Σεμπαστιαν. οπού κερδιοε το Χρυσό Κοχυ- 
λι για την καλύτερη ταινία (το είχε ξανακερδίσει το 1993 για την ταινία του 
Αρχή κοι τέλος), το βραβείο ftpresci και το βραβείο της κριτικής επιτροπής 
για το καλύτερο σενάριο που γράφτηκε απο τη γυναίκα και τακτική συνεργατι- 
6α του σκηνοθέτη. Πας Αλισια Γκαροιαδιεγο

In the words of a famous Mexican song, «the ruination of men are damned 
w o m e n T h e  ruination of the hero ot this black comedy effectively takes the 
shape ot two women and baseball Two women who fight tor the body ot the 
man they shared in life and a game with an unforeseeable outcome Expanded 
by the veteran Mexican director from an earlier short fdm The Ruination ot Men 
premiered m this year s San Sebastian Film Festival winning the Golden She* 
for Best FHm (Ripstein s second after Pnncipio y An. m 1993). the fpresci prize 
and the |ury award tor best screenplay penned by the director s wife and 
regular coiaborator Paz Alicia Garciadego
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ΙΑΠΩΝΙΑ /  Japan 2000

Eureka

il

Αογιάμα Σίντζι
Γεννήθηκε στην πόλη Κίτα-Κιούσου της Ιαπωνίας, το 1964. 
Άρχισε να γυρίζει ταινίες σε 8mm στο Πανεπιστήμιο 
του Ρίκιο, όπου επηρεάστηκε βαθύτατα από τα μαθήματα 
του κριτικού κινηματογράφου Χασούμι Σιγκεχίκο.
Έχει εργαστεί ως βοηθός σκηνοθέτη των Κουροσάουα 
Κιγιόσι, Φρίντρικ θορ Φρίντρικσον και Ντάνιελ Σμιτ.
Ως συγγραφέας και κριτικός, συνεργάζεται με διάφορα 
περιοδικά.

Aoyama Shinji
He was born in Kita-Kyushu, Japan, in 1964. He began 
making films In 8mm at Rikkyo University, where he was 
ddeply influnced by the courses of film  critic Hasumi 
Shigehiko. He has worked as an assistant director 
for Kurosawa Kiyoshi, Fridrik Thor Fridriksson and Daniel 
Schmidt. As a writer and critic, he contributes 
to several magazines.

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ /  FILMOGRAPHY
1995 Kyokasho Ni Nai 

Helpless
1996 Chimpira
1997 Wild Life 

Tsumetai Chi
1999 Shade Grove
2000 Eureka

Σκηνοθεσία /  Direction: Aoyama Shinji. Σενάριο /  Screenplay: Aoyama Shinji. Φωτογραφία /  Cinemato
graphy: Tamra Masaki. Μ οντάζ /  Editing: Aoyama Shinji. Σκηνικά /  Sets: Shimizu Takeshi. Μουσική /  

Music: Yamada Isao, Aoyama Shinji. Ηθοποιοί /  Cast: Yakusho Koji, Miyazaki Aoi, Miyazaki Masaru, Saitoh 
Yohichiroh. Παραγωγή /  Production: Suncent Cinemaworks, INC., 1-12-9 Hiratsuka, 6th Floor, Shinagawa- 
ku, Tokyo 142-0051, Japan, τηλ. /  tel.: 81 3 5749 2341, fax: 81 3 5749 2341, e-mail: info@suncent.jp Πα
γκόσμιο Εκμετάλλευση /  World Sales: Wild Bunch (Le Studio Canal+), 47 rue Dumont D’Urville, 75116 
Paris, France, τηλ. /  tel.: 33 1 5364 8555, fax: 33 1 4443 4383, e-mail: vmaraval@canal-plus.com 35mm 
Ασπρόμαυρο/B & w  217 '

ΕΥΡΗΚΑ EUREKA
Στο Κιούσου της νοτιοδυτικής Ιαπωνίας, ένα ζεστό πρωινό του καλοκαιριού, 
γίνεται ένοπλη πειρατεία σ’ ένα δημοτικό λεωφορείο. Από τη σφαγή επιζούν 
μόνο τρεις άνθρωποι: ο οδηγός, μια μαθήτρια και ο μεγάλος της αδελφός. 
Εχοντας υποστεί σοκ, ο οδηγός εξαφανίζεται. Τα παιδιά αποσύρονται σιωπη
λά. Δυο χρόνια αργότερα, η μητέρα τους παίρνει διαζύγιο και ο πατέρας τους 
πεθαίνει στο τιμόνι του αυτοκινήτου του. Τα παιδιά ζουν τώρα μόνα στο πατρι
κό τους σπίτι. Ο οδηγός του λεωφορείου ξαναγυρνά στην πόλη, και πάει να 
ζήσει με τα παιδιά. Σε λίγο καταφθάνει και ο ξάδελφός τους, φοιτητής σε δια
κοπές. Οταν το πτώμα μιας δολοφονημένης γυναίκας βρεθεί στην όχθη του 
ποταμού, η αστυνομία υποψιάζεται τον οδηγό. Δεν περνά πολύς καιρός, κι ο 
οδηγός αγοράζει ένα παλιό λεωφορείο, το εξοπλίζει με κρεβάτια και καλεί 
τους τρεις συγκατοίκους του να πάνε ταξίδι.

In Kyushu, southwest Japan, one hot summer morning, a municipal bus is 
hijacked. In the carnage, only three people survive: the driver, a schoolgirl, and 
her older brother. Suffering from trauma, the driver disappears. The children 
withdraw in silence. Two years later, their mother has divorced and their father 
dies at the wheel of his car. They now live alone in the family home. The driver 
returns to town and takes up household with the children, who are soon joined 
by their cousin, a college student on vacation. When the body of a murdered 
woman is discovered on the riverbank, the police suspect the driver. Soon after, 
he buys an old bus, fits it with beds, and invites the three young people to leave 
on a trip.
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ΙΣΡΑΗΛ -  ΓΑΛΛΙΑ /  Israel -  France 2000

S P E CI A L  S C R E E N I N G S

Αμος Γκιτόι
Γεννήθηκε στη Χύιψα. το 1950 Σπούδασε αρχιτεκτονική 
στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας, στο Μπέρκλι. 
Σκηνοθέτησε θεατρικά έργα, καθώς και καμιά τριανταριά 
ντοκιμαντέρ και μυθοπλασίες, συχνά με θέμα τις βαθιές 
διαχωριστικες γραμμές που τέμνουν την ισραηλινή κοινωνία.

Amos Gitai
Bom in Haifa, in 1950, he studied architecture
at the University of California at Berkeley He has directed
theatncal plays, as well as close to thirty documentary
and feature films, often dealing with the issue
ol the deep dividing lines running through Israeli society.

ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ /  SELECTED FILMOGRAPHY
(Τίτλοι στο αγγλικά /  English titles)
1977 Political Myths (ντοκιμαντέρ /  documentary)
1980 House (ντοκιμαντέρ /  documentary)
1981 Wadi (ντοκιμαντέρ /  documentary)
1982 Field Diary (ντοκιμαντέρ /  documentary)
1985 Esther
1989 Berlin-Jerusalem
1991 Golem the Spirit ot Exile
1991 Wadi, Ten Years Later (ντοκιμαντέρ /  documentary)
1993 The Petrified Garden
1994 Give Peace a Chance (ντοκιμαντέρ / documentary)
1995 Devanm
1997 Kippur War Memones (ντοκιμαντέρ /  documentary) 

War and Peace at Vesoul (ντοκιμαντέρ /  documentary) 
1991 Day After Day
1999 Sacred (Kadosh)
2000 Kippur

Σκηνοθεσία /  Direclion: Amos Gitai Σενάριο /  Screenplay: Amos Gitai Marie Jose San > .π Φωτογρο 
φίο /  Cinematography: Renato Berta Μοντάζ /  Editing: Monica Coleman Kobi Netane Ηχος Sound 
Yarkoni. Σκηνικά /  Sets: Miguel Markin. Κοστούμια /  Costumes: Laura Oinulesco Μουσική Music 
Garbarek. Ηθοποιοί /  Cast: Liron Levo, Tomer Ruso. Uri Ran Klauznet Yoram Hatt it). Guy At 

Merr. Παραγωγοί /  Producers: Michel Propper, Amos Gitai. Laurent Truchot Παραγωγή /  Producer 
Productions, 22 Galerie Saint-Marc, 75002 Paris, France, τηλ. /  tel. 33 1 4039 0571 ta,< 33 i in T · 
9865, e-mail:mp_prod@club-intemet.fr; Agav Hafakot. 37 Rachi Street Tel Aviv 63 265. ι i·■ ' ‘ 
tel.-tax 972 3 52 55 971 Διανομή για την Ελλάδα /  Distribution tor Greece: Rosebud. Αχαδηυι . .* - 
96-98 Akadimias Street, Αθήνα /  Athens 106 77, τηλ. /  tel 30 1 3823 802, tax 30 1 3839 208 j 
Εγχρωμο/Colour 123'

ΚΙΠΟΥΡ KIPPUR
Η 6η Οκτωβρίου 1973 είναι μια ιδαιτερη μέρα Ολα είναι σιωπηλά στο Ιοραηλ 
Είναι η μέρα του Γιομ Κιπουρ, η μέρα της Εξιλέωσης Και ξαφνικά, ξεσπαει α 
πόλεμός Ο Ουαινραουμπ και ο φίλος του. ο Ρουσο. σπεύδουν στα υψώματα 
του Γκολαν για να βρουν τη μονάδά στην οποία έκαναν τη θητεία τους Η ανα
ζήτηση τους δεν εχει αποτέλεσμα, κι έτσι αποφασίζουν, μέσα στο χάος, να 
πάνε σε μια ομαδα τραυματιοφορέων της αεροπορίας, οπύτε και στέλνονται 
παραυτα σε αποστολή Η ομαδα τους εκτελει αδιακοπα αποστολές με ελικό
πτερό, μετοψεροντας τους νεκρούς και τραυματίες απο τη ζώνη του πυρος Ο 
αρχικός τους ενθουσιασμός μετατρεπεται σιγά σιγά σε απογοήτευση και αη
δία Στο μεταξύ κατα την παραμονή τους στην αεροπορική βάση αλλα και στη 
διάρκεια των αποστολών τους, συνδέονται πολύ στενά μεταξύ τους

October 6. 1973 is a special day Everything is quiet m Israel It is Yom Kippur 
the Day ot Atonement And suddenly war breaks out Wemraub and he Inend 
Ruso hurry to the Golan Heights in search ot the unit m which they (kd thee 
military service After searching for it in vam they decide m the midst ol a 
chaotic situation to 10m an Ar Force first-aid team They are onmedutety sent 
on a mission Their team flies incessant missions by hekcopter to and from toe 
Golan, evacuating the dead and wounded from the tiring zone Their initial 
excitement and enthusiasm soon turns into discouragement and revulsion 
While at the air base and on toe* missions toese men develop close personal 
relationships with each other
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ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ /  Argentina 1969

Invasión

Ούγο Σαντιάγο
Γεννήθηκε στο Μπουένος Άψ ες, το 1939. Ζει στη Γαλλία 
από το 1959. Εχοντας σπουδάσει λογοτεχνία, φιλοσοφία 
και μουσική, εργάστηκε ως βοηθάς σκηνοθέτης 
(στο πλευρό του Robert Bresson, από το 1959 
έω ς το 1966) και ως σκηνοθέτης στο θέατρο.
Η Εισβολή ήταν η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του.

Hugo Santiago
He was born in Buenos Aires, in 1939. He has lived in 
France since 1959. After studying literature, philosophy 
and music, he went on to work as assistant director 
(notably to Robert Bresson, from 1959 to 1966) 
and as a director of the theatre. Invasion was his first 
feature film .

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ /  FILMOGRAPHY
1967 Les contrebandiers (μικρού μήκους /  short film)
1968 Les caïds (μικρού μήκους /  short film)
1969 Invasion 
1974 Les autres 
1979 Ecoute voir
1985 Les trottoirs de Saturne
1986 Electre

Σκηνοθεσία /  Direction: Hugo Santiago. Σενάριο /  Screenplay: Jorge Luis Borges, Hugo Santiago, βασ. 
σε ιδέα των /  based on an idea by Jorge Luis Borges & Adolfo Bioy Casares. Φωτογραφία /  Cinemato
graphy: Ricardo Aronovich. Μοντάζ /  Editing: Oscar Montauti. Ήχος /  Sound: Edgardo Canton. Σκηνικά /  
Sets: Leal Rey. Μουσική /  Music: Edgardo Canton. Ηθοποιοί /  Cast: Olga Zubarry, Lautaro Murua, Juan 
Carlo Paz, Roberto Villanueva, Martin Adjemian. Παραγωγός /  Producer: Hugo Santiago. Παγκόσμια 
Εκμετάλλευση /  World Sales: Kanpai Productions, 102 rue du Fbg Poissoniere, 75010 Paris, France, 
τηλ. /  tel.: 33 1 5325 0200, fax: 33 1 5325 0205. 35mm Ασπρόμαυρο /  B&W 128'

ΕΙΣΒΟΛΗ INVASION
Η Ειοβολή  είναι ο θρύλος μιας πόλης, υπαρκτής ή φανταστικής, που πολιορ- 
κείται από ισχυρούς εχθρούς και που την υπερασπίζεται μια χούφτα άντρες 
που ίσως να μην είναι ήρωες. θα πολεμήσουν μέχρι τέλους, χωρίς να υποψιά
ζονται ότι ο αγώνας δεν έχει τέλος.

«Η εισβολή εκσ υγχρονίζει το θ έμ α  της Ιλιάδας: δ εν  επ α ιν ε ί την εξυπνάδα και α - 

π ο τελεοματικό τητα  του καταχτητή, αλλά τη γενναιότητα μ ιας  χούφ τας π ολεμι

στών, έτο ιμω ν να υπερασπιστούν την Τροία τους -π ο υ  μ ο ιά ζει υπερβολικά στο  

Μπουένος Ά ιρ ες -, όπου υπάρχει πάντα μ ια παρέα φίλων κι ένα τανγκό που σε 
προσκαλούν να π α λ έψ ετε  για δίκαιους κι ευγενικούς σκοπούς. Ο Όμηρος να μ ε  

ουγχω ρεί: η καρδιά είνα ι πάντα μ ε  το μ έρ ο ς αυτών που αντιστέκοντα ι. Π ιστεύω  

πως ο Ούγο Σαντιάγο  έ χ ε ι δημιουργήσει μ ια  εξα ιρ ετ ικ ή  ταινία.»

Αδόλφο Μπιόι Καοάρες 
Μπουένος Αιρες, Μάιος 1969

Invasion  is the legend of a city, real or imagined, under attack by powerful 
enemies and defended by a handful of men who may not be heroes. They will 
carry on their struggle to the finish, unaware that the battle is endless.

«Invasion m odernises the them e  o/The Iliad: it  does n o t p ra ise  the shrew dness  

a n d  e ffe c tiven ess  o f  the  co n q u ero r, b u t ra th e r the co u ra g e  o f  a  h an d fu l o f  

warriors read y to d efen d  th e ir Troy-w hich is fa r  too m u ch  like B ueno s A ires - 

w here there is alw ays a  group o f friends a n d  a  tango inviting you  to fig h t for 

ju s t an d  noble causes. H o m e r w ill forgive m e: the heart is alw ays on the side o f 

those who resist. I believe H ugo Santiago has crea ted  an extraordinary film ».

Adolfo Bioy Casares 
Buenos Aires, May 1969



S P E C I A L  S C R E E N I N G S

ΓΑΛΛΙΑ /  Fronce 2000

Τόνι Γκατλίφ
Γεννήθηκε στην Αλγερία, το 1948. Σπούδασε δραματική 
τίχνη στην École des Beaux Arts Εχει γυρίσει πολλές 
ταινίες με θέμα τους τοιγγύνους. Η ταινία του Υπάρχουν 
ακόμα γελαστοί Τσιγγάνοι κέρδισε πολλά βραβεία σ' όλο 
τον κοαμο. μεταξύ των οποίων την Ασημένια Λεοπάρδαλη 
και τη Χάλκινη Λεοπάρδαλη καλύτερης ηθοποιού 
στο Φεστιβάλ του Λοκάρνο 1997.

Tony G atlif
He was bom in Algeria, in 1948 He studied at the Ecole 
des Beaux Arts He has made numerous films about the 
Gypsies His film Gad/o Dilo won many international 
awards, including the Silver Leopard and the Bronze 
Leopard for Best Actress at the 1997 Locarno Film Festival.

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ /  FILMOGRAPHY
1975 La tête en mines 
1979 La terre au ventre
1981 Canta gitano (μικρού μήκους /  short film)
1982 Corre gitano 

Les princes
1985 Rue du deparl 
1988 Pleure pas my love 
1990 Gaspard et Robinson
1993 Latcho Drom
1994 Mondo
1997 Gad|o ODo
1998 Je suis nê d ’une cigogne 
2000 Vengo

Vengo

Σκηνοθεσία /  Direction: Tony Gatlif Σενάριο /  Screenplay: Tony Gatlif Φωτογραφία Cinematography 
Thierry Pouget. Μοντάζ /  Editing: Pauline Dairou. Ηχος /  Sound: Regis Leroux Σκηνικά Sets: Der 
Mercier. Brigitte Brassart. Κοστούμια /  Costumes: Nieves de la Calle. Ana Sousa Ηθοποιοί Cast am  - 
Canale. Orestes Villasan Rodriguez, Antonio Perez Dechent, Bobote, Juan Luis Comentes Παραγωγός 
Producer: Luis Angel Bellaba Παραγωγή /  Production: Prince Films, 42 rue de Journel 750 
France, τηλ. /  tel.: 33 1 4577 6804, fax: 33 1 4755 4803 Διανομή γιο την Ελλοδο /  Distribution lor 
Greece: Rosebud, Ακαδημίας 96-98 /  96-98 Akadimias Street, Αθήνα /  Athens 106 77. τηλ tel 3 '
802, fax: 30 1 3839 208. 35mm Εγχρωμο /  Colour 90'

VENGO VENGO
Ο Κακό είναι ο κεντρικός ηρωας γύρω απο τον οποίο πλέκεται αυτή η ιστορία 
εκδίκησης και έρωτα Περήφανος και Ομορφος, είναι αρχηγός της οικογένειας 
ίου και πολύ ισχυρός στην περιοχή όπου ζει Οστόσο. έχει καταρρακωθεί από 
το θανατο της πολυαγαπημενης του κόρης Πηγαίνει συνέχεια στον τάφο της. 
κλαίει σιωπηλά κι έχει διοχετεύσει όλη την αγαπη και την προσοχή του στον 
ανιφιο του. Ντιέγκο Φαίνεται πως ο πατέρας του Ντιεγκο και αδελφός του 
Κακό κρυβειαι επειδή σκότωσε ενα μέλος της οικογένειας Καραβακα μιας οι
κογένειας εξίσου ισχυρής Οι Καραβακα ζητουν εκδίκηση κι έχουν ερθει στον 
Κακό για ν αποδώσει δικαιοσύνη Το γήινο αυτό δραμα συνοδεύει, σαν χο
ρός αρχαίας τραγωδίας μια αγρω μουσική φλαμενκο με τσιγγανικες επιρροές 
τοοο διεισδυιικη. που γίνεται σχεδόν ξεχωριστός χαρακτήρας στην ιστορία

Caco is the central character around which this story of vengeance and love s  
woven He is a proud, handsome man head of a family and very powerful a  
the local community Yet he has been tom apart by the death of hu beloved 
daughter He constantly visits her grave weeps silently at her photo and has 
transferred a l his wddfy protective love and attention onto he nephew Diego I  
seems that Diego s father Caco s brother is a  being after hawng luted a man 
from the Caravaca fanW y who are equaiy powerful a  the community They are 
looking for vengeance and have come to Caco lor justice Prowdmg a kind of 
Greek chorus to this eartlify tragedy ts wed gypsy-Affected flamenco music so 
pervasive that it almost becomes another character a  the drama
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Ε Ι Δ Ι Κ Ε Σ  Π Ρ Ο Β Ο Λ Ε Σ

ΓΑΛΛΙΑ /  France 2000

Ceux d'en face

Ζαν-Ν τανιίλ  Πολέ
Γεννημένος στη βόρεια Γαλλία το 1936, όταν 
πρωτοεμφανίστηκε, θεωρήθηκε μια από τις μεγάλες ελπίδες 
της νουβέλ βαγκ. Γρήγορα, όμως, αυτονομήθηκε, και 
ακολούθησε μια δημιουργική πορεία, διάστικτη από ταινίες 
που καταγράφηκαν στον κινηματογραφικό πολιτισμό.

Jean-Daniel Pollet
Born in northern France in 1936, when he first appeared, 
he was considered one of the great hopes of the Nouvelle 
Vague. However, he chose to follow an independent course, 
which was to be punctuated by film s that left their mark on 
cinematic culture.

ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ /  SELECTED FILMOGRAPHY
1966 Une balle au coeur
1967 Tu t'imagines Robinson

L ’amour c'est gai, l’amour c ’est triste
1970 Le maître du temps
1971 Le sang 
1976 L’acrobate 
1980 Pour mémoire 
1988 Contretemps

L’arbre et le soleil 
1991 Trois jours en Grèce 
1994 Dieu sait quoi 
2000 Ceux d'en face

Σκηνοθεσία /  Direction: Jean-Daniel Pollet. Σενάριο /  Screenplay: Jean-Daniel Pollet. Φωτογραφία /  
Cinematography: Acacio de Almeida. Μοντάζ /  Editing: Françoise Geissler. Ήχος /  Sound: Jean-Paul 
Guirado. Μουσική /  Music: Antoine Duhamel. Ηθοποιοί /  Cast: Michael Lonsdale, Valentine Vidal, Alain 
Belgel. Παραγωγός /  Producer: Marie-Claude Reverdin. Παραγωγή /  Production: Cauri Films, 10 Cité 
d'Angoulême, F-75011 Paris, France, τηλ. /  tel.: 33 1 4806 1506, fax: 33 1 4806 1572. Παγκόσμια Εκμε
τάλλευση /  World Sales: Les Filmes du Paradoxe, 2 bis rue Mertens, F-92270 Bols-Colombes, France, 
τηλ. /  tel.: 33 1 4649 3333, fax: 33 1 4649 3223. 35mm Εγχρωμο /  Colour 90'

ΟΙ ΑΠΕΝΑΝΤΙ THOSE FACING US
Σ’ ένα μεγάλο, αδειανό κι απομακρυσμένο σπίτι, ο Μικαέλ, μουσικός, συνθέ
τει μια ψαλμωδία. Μια νέα γυναίκα, η Λίντα, έρχεται να πάρει μια βαλίτσα που 
ανήκει στο φίλο της, Σεμπαστιέν, έναν νεαρό που βασανίζεται από την ιδέα 
του Κακού. Η βαλίτσα αυτή περιέχει εκατοντάδες φωτογραφίες απ’ όλο τον 
κόσμο (καταστροφές, πλημμύρες, πόλεμοι, λιμοί, μοναχικά γηρατειά, πρόσω
πα παιδιών), καθώς και κείμενα και φιλολογικές αναφορές. Το υλικό θέτει ζη
τήματα σε σχέση με το Κακό, πέρα από την απλή απεικόνιση του ανθρώπινου 
πόνου. Προτού φύγει σε ταξίδι, ο Σεμπαστιέν έχει παρακαλέσει τη Λίντα να 
οργανώσει τις φωτογραφίες, με σκοπό να γίνει έκθεση. Ο Μικαέλ την καλεί να 
μείνει οτο σπίτι μαζί του. Εκείνη δέχεται και, σιγά σιγά, γεννιέται μεταξύ τους 
συμπάθεια κι εμπιστοσύνη. Ο πυρήνας της ταινίας έγκειται στη, φαινομενικά, 
τυχαία συνάθροιση φωτογραφιών, οι οποίες, καθώς η Λίντα τις τακτοποιεί, αρ
χίζουν να αποκτούν νόημα.

In a large, empty and isolated house, Mikael, a musician, is composing a 
psalm. A young woman, Linda, comes to collect a suitcase belonging to her 
boyfriend, Sebastien, a young man tormented by the notion of Evil. This case 
contains hundreds of photos from all over the world (disasters, floods, wars, 
famines, lonely old age, children’s faces), as well as texts and literary citations. 
This material raises issues about Evil which go far beyond mere Images of the 
suffering. Leaving on a journey, Sebastien has asked Linda to organise these 
photos with a view to an exhibition. Mikael invites Linda to live in the house with 
him. She accepts, and gradually they get to know and trust one another. The 
heart of the film lies in the apparently random assembly of photos which, as 
Linda arranges them, begin to make sense.



SPECIAL SCREENINGS

ΗΠΑ -  USA 2000

Small Time Crooks

Γούντι AXtv
Απΰ τους πιο χαρακτηριστικούς αμερικανους σκηνοθέτες 
της εποχής μας. Γεννήθηκε το 1935.
Ηθοποιός, σκηνοθέτης κοι σεναριογράφος, ξεκίνησε 
την καριέρα του ως κωμικός οε νυχτερινά κέντρα.

Woody Allen
One ol the most distinctive American filmmakers 
of our time, he was bom in 1935 An actor, director and 
screenwnter. he began his career as a night-club comedian.

ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ /
SELECTED FILMOGRAPHY
1969 Take the Money and Run
1971 Bananas
1972 Everything You Always Wanted to Know About Sex.
1973 Sleeper 
1977 Annie Hall 
197S Intenors 
1979 Manhattan 
1983 Zelig
1985 The Purple Rose ol Cairo 
1988 Hannah and Her Sisters
1988 Another Woman
1989 New York Stones
1990 Cnmes and Misdemeanors

Σκηνοθεσία / Direction: Woody Allen. Σενάριο / Screenplay: Woody Allen Φωτογραφία Cmemato- 

graphy: Zhao Fei. Μοντάζ / Editing: Alisa Lepselter Σκηνικά / Sets: Santo loquasto Κοστούμια 

Costumes: Suzanne McCabe. Ηθοποιοί / Cast: Woody Allen. Hugh Grant. Tracey IF ma: M ■ 

Rapaport, Tony Darrow, Jon Lovitz, Elaine May, Elaine Stritch Παραγωγός / Producer: J e an  Doom ¡n · 

Παραγωγή / Production: Magnolia Productions Inc . Sweetland Films Διανομή για την Ελλαδο 

Distribution tor Greece: Rosebud, Ακαδημίας 96-98 / 96-98 Akadimias Street. Αθήνα Athens 1 i f  

τηλ. / tel.: 30 1 3823 802, fax: 30 1 3839 208 35mm Εγχρωμο/ Colour 92'

1992 Husbands and Wives
1994 Bullets Over Broadway
1995 Mighty Aphrodite
1996 Everyone Says I Love You
1997 Deconstructing Harry
1999 Sweet and Lowdown
2000 Small Time Crooks

ΟΙ ΜΙΚΡΟΑΠΑΤΕΩΝΕΣ SMALL TIME CROOKS
0 Ρει Ουινκλερ σχεδιάζει τη ληστεία μιας Τράπεζας Νοικιάζει το διπλανό κα

τάστημα για <·βιτρινα» κι αρχίζει να σκάβει τούνελ, ενω η γυναίκα του ψήνει 

και πουλάει κουλουρακια Ομως το μαγαζί σύντομα γίνεται διάσημο, κι η σύζυ

γος αναγορεύεται σε «βασίλισσα» των μπισκότων και προσλαμβάνει εναν αγ- 

γλο έμπορο τέχνης για να της διδάξει καλούς τροπους. απαραίτητους για την 

είσοδο της στην υψηλη νεουορκεζικη κοινωνία

Ray Winkler is planning to rob a bank He rents the shop next door and begins 

to dig a tunnel, while his wite. Frenchy. turns the shop into «Sunset Cookies - 

and begins baking up a storm Her cookies are such a hit with the gourmet 

crowd, that she is crowned the «Cookie Queen» and eventuaRy has to hn  an 

English art dealer to teach her how to fit mto New York high society
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Η Π A /  USA 1923 ( Α ν α κ α τ α σ κ ι υ α ο μ έ ν η  κόπ ια  /  R e c o n s t r u c t e d  V e r s i o n  1 9 9 9 )
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Greed

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Έριχ φον Στροχάψ
Αμερικανός σκηνοθέτης, ηθοποιός και σεναριογράφος. 
Γεννήθηκε στη Βιέννη, το 1885, και πέθανε στη Γαλλία, 
το 1957. Το 1908 μεταναστέυσε στις ΗΠΑ. Εγκαταστάθηκε 
στο Χΰλιγουντ και εργάστηκε ως κομπάρσος στις τα ινίες του 
Γκρίφιθ, για να γίνει γρήγορα σεναριογράφος 
και σκηνοθέτης. Καταστράφηκε οικονομικά με την τελευταία 
του ταινία, που την άφησε μισοτελειωμένη, και επέστρεψε 
στην Ευρώπη, όπου εργάστηκε ως ηθοποιός.

Erich von Stroheim
American director, actor and screenwriter. He was bom 
in Vienna, in 1885, and died in France, in 1966. In 1908, 
he emigrated to the US A. He settled in Hollywood,working 
at first as an extra in w.D. Griffith's films, and soon moving 
on to directing and screenwriting. He was financially ruined 
by his last film, which was never completed, and returned 
to Europe, where he worked as an actor.

Σκηνοθεσία / Direction: Erich von Stroheim. Βοηθός Σκηνοθέτης / Assistant Director: Eddie Sowers. Σε

νάριο /  Screenplay: Erich von Stroheim, June Mathis, βασ. στο μυθιστόρημα /  based on the novel 
M cTeague  του /  by Frank Norris. Φωτογραφία /  Cinematography: Ben Reynolds, William H. Daniels. Μον

τάζ / Editing: Joseph W. Famham. Ηθοποιοί / Cast: Gibson Gowland, ZaSu Pitts, Jean Hersholt, Chester 
Conklin, Sylvia Ashton. Παραγωγή / Production: MGM. Ασπρόμαυρο / B&W 135'

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ /  FILMOGRAPHY

Συντελεστές Ανακατασκευης / Reconstruction Credits

Παραγωγός Ανακατασκευης /  Reconstruction Producer: Rick Schmidlin. Μοντάζ /  Editing: Glenn
1919 Blind Husbands 

The Devil’s Passkey
1921 Foolish Wives
1922 Merry Go Round
1923 Greed
1925 The Merry Widow
1927 The Wedding March
1928 Queen Kelly

Morgan. Πρωτότυπη Μουσική /  Original Score: Robert Israel. Σΰμβουλος /  Consultant: Richard 
Koszarski. Σύμβουλος Μοντάζ /  Editorial Consultant: Carol Littleton. Σχεδιασμός Τίτλων /  Title Design: 

Deborah Ross. Επιχρυσωμένες σεκάνς /  Hand-tinted Gold Sequences: Albert Cuellar. Παραγωγή / 

Production: Turner Classic Movies. 280'

Ανακατασκευασμένη κόπια με πρόσθετες σκηνές 

Reconstructed Version with Additional Scenes

Το όνειρο του Φον Στροχάιμ ήταν να γυρίσει σε ταινία το μυθιστόρημα του Φρανκ 
Νόρις, ΜοΤβΒςυβ. Η ιστορία αφηγείται την ιστορία ενός οδοντίατρου, του οποίου 
η γυναίκα κερδίζει στο λαχείο 5.000 δολάρια. Όταν εκείνος χάνει το ιατρείο του, 
εξαιτίας των μηχανορραφιών του πρώην φίλου της γυναίκας του, οδηγείται στην 
απελπισία από τη φτώχεια και την άρνησή της να ξοδέψει τα λεφτά που κέρδισε

Von Stroheim’s lifelong dream had been to make a film version of M cTeague, the 
novel by Frank Norris. The main plot depicted the destructive effects of greed on 
a dentist whose new wife wins $5,000 in a lottery. When he loses his practice 
through the machinations of his wife’s former suitor, he is driven to desperation 
by poverty and his wife’s refusal to use her winnings to help them out...

για να τους βοηθήσει... Η ταινία, αρχικά διαρκούσε 9 'Λ  ώρες και θεωρήθηκε αρι
στούργημα από όσους την είδαν, αλλά η MGM όμως την έκοψε στα 135'. Παρά 
την κουτσουρεμένη εκδοχή της, η ταινία έμεινε στην ιστορία του κινηματογρά
φου ως ένα κατακερματισμένο αριστούργημα. 75 χρόνια αργότερα, παρουσιάζε
ται η ανακατασκευασμένη κόπια, με 115' της αφήγησης του Φον Στροχάιμ να έ 
χουν προστεθεί από τον Ρικ Σμίντλιν στην κομμένη εκδοχή. Για να ξανακατα- 
σκευαστούν οι σκηνές που έλειπαν, χρησιμοποιήθηκαν 650 φωτογραφίες από τα 
γυρίσματα, καθώς και το 330 σελίδων πρωτότυπο σενάριο του Φον Στροχάιμ, ε 
κατοντάδες έγγραφα, και το μυθιστόρημα πάνω στο οποίο βασίστηκε.

The film first ran to nine and a half hours, and was hailed as a masterpiece by 
those that saw it, but MGM cut it down to 140 minutes, with sometimes 
ludicrous titles covering the gaps in the story. Despite its truncated form, Greed  

was hailed by many critics. Seventy-five years after It was originally released, 
the new reconstructed version was presented, with 115 minutes of Von 
Stroheim’s narrative painstakingly added by Rick Schmidlin to the 135 minute 
version, through the use of 650 still Images to rebuild missing scenes, and the 
director’s original 330-page script, hundreds of documents and the novel it was 
based on as a guide.
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Ν Τ Ι Ν Ο Σ  Κ Α Τ Σ Ο Υ Ρ Ι Δ Η Σ  /  D I N O S  K A T S O U R I D I S

Ένας ακούραοτος Εργάτης του σινεμά 
A Tireless Worker of the Cinema

Ο Κατσουρίδης είναι μοναδική περίπτωση, μέσα στον ελληνικό κινηματογράφο, 

ανθρώπου πολυπρΟγμονα (λέξη χαμένη και παρεξηγημένη) και επάξια φέρων 

τον πτλο του δημιουργού. Πολλές οι ιδιότητές του: μοντέρ, οπερατέρ, διευθυ

ντής φωτογραφίας, φωτογράφος πλατό, φωτιστής, παραγωγός, σεναριογράφος, 

αλλά, προ πάντων και μετά πάντων, σκηνοθέτης. Οι ταινίες του Τι έκανες στον 
πόλεμο, Θανάση; και Θανάση, πάρε τ ' όπλο σου είναι ορόσημα, όχι μόνο στο 

φτωχό πάνθεον του κινηματογράφου μας, μα και στην πορεία του «νεοελληνι

κού» μας βίου.
Γεννήθηκε το 1927, στη Λευκωσία της Κύπρου. Μέσα στον Εμφύλιο ήρθε στην 

Αθήνα, να σπουδάσει γιατρός, κι αφού κατάφερε να πικράνει τον δόλιο του πα

τέρα, «κατάντησε» (ευτυχώς!) κινηματογραφιστής. Μπήκε με υποτροφία στο 

τμήμα σκηνοθετών της Σχολής Σταυράκου και, στο δεύτερο κιόλας εξάμηνο, 

προβιβάστηκε σε... καθηγητή φωτογραφίας. Δούλεψε ως βοηθός σκηνοθέτη του 

Γρηγορίου στο Πικρό ψωμί και, στη συνέχεια, ως τεχνικός στο Αμάρτηοα για το 
παιδί μου Ως βοηθός οπερατέρ και φωτογράφος πλατό στη Φίνος Φιλμ έμεινε 8 

χρόνια, δουλεύοντας σε 21 ταινίες: Η Αγνή του λιμανιού, Το αωφεράκι, Ο γρου
σούζης, Ούτε γάτα ούτε ζημιά, Γκόλφω, Ο αγαπητικός της βοοκοπούλας, Η κα- 
φετζού. Το αμαξάκι, οι δυο Λατέρνες. Η κυρά μας η μαμή, Μια ζωή την έχουμε, 
Αοτέρω, Ο Ηλίας του 16ου, Το ξύλο βγήκε απ' τον Παράδεισο Δούλεψε με τα 

μεγαλύτερα ονόματα του κινηματογράφου (και του θεάτρου) μας εκείνης της ε

ποχής: τον Τζαβέλλα, τον Σακελλάριο, τον Δημόπουλο, τον Τσιφόρο, τον Λά

σκο με τον Μάκρη, τον Φωτόπουλο, τη Βασιλειάδου, τον Αυλωνίτη, τον Λογο- 

θετιδη, τον Σταυρίδη, τον Ρίζο, τον Ηλιόπουλο, τον Αλεξανδράκη, τον Χορν, τον 

Παπαμιχαήλ, τη Βουγιουκλάκη

Τον Οκτώβριο του 1959. ώριμος πια κι αναγνωρισμένος τεχνίτης, παραιτήθηκε 

απο το φινέικο. Το 1960, επιχείρησε την πρώτη του σκηνοθετική δουλειά: Είμαι 
αθώος, μια κινηματογραφική προσαρμογή του θεατρικού έργου του Μ Σκουλού- 

δη Ακολούθησε το Εγκλημα στα παρασκήνια, που προβλήθηκε στο πρώτο Φε

στιβάλ Κινηματογράφου στη Θεσσαλονίκη (1960) και κερδισε δύο βραβεία: φω

τογραφίας (Καρυδης-Φουκς) και β’ γυναικείου ρόλου (Ζωρζ Σαρρή) Συνεχίζει α- 

ναμεσα στη φωτογραφία, στη σκηνοθεσία και στο μοντάζ: Αντιγόνη του Τζαβέλ

λα, Αλλοίμονο στους νέους του Σακελλαριου, Τζιμης ο Τίγρης του Βούλγαρη, 

Δοκιωρ Zt-Βέγγος και Θου-Βου, Φαλακρός πρόκτωρ του Βέγγου Δικές του 

σκηνοθεσίες είναι: Ο κύριος Πτέραρχος, Της κακομοίρας, Οι αδίστακτοι και 

ίυντομο διάλειμμά Το 1970 ξεκινάει ως παραγωγός με δυο ταινίες δικής του 

σκηνοθεσίας και με τον Βεγγο πρωταγωνιστή Το Τι έκανες στον πόλεμο. Θανά
ση. είναι η μεγάλη του επιτυχία Το 1972. βγαίνει με δυο ταινίες: Προξενιό της 
Αννας του Βούλγαρη (παραγωγή, μοντάζ) και θαναοη, πάρε τ ’ Οπλο σου (δικό 

του), που και οι δυο μαζί σαρωοαν τα βραβεία του Φεστιβάλ 
Απο το 1976 ως το 1982 γύρισε άλλες πέντε ταινίες με τον Βεγγο. χωρίς ιδιαίτερη 

(εμπορική) επιτυχία Τα τελευταία 15 χρονιά τον απορρόφησε ο νέος ελληνικός κι
νηματογράφος, είτε ως διευθυντή φωτογραφίας είτε ως μοντερ είτε ως συμ- 

παραγωγο και πολύ συχνά, με όλες αυτές τις ιδιότητες ταινίες του Βούλγαρη, του 
Βαφέα, του Νικολαίδη. του Ζερβού, της Μαυρακη του Ψαρρα. του Σταυρακα

Γιάννης Ιο Λ ό ο το ς

ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ ·ΙΛΜ Ο ΓΡΑ ·ΙΑ  /  SELECTED FILMOGRAPHY
1Μ Β  Ε«ιοι αθώ ος / 1 Am Im o c art

Εγκλημα α ια  ηαραοκηνιο M unter Backstag·
IN S  0 κύρος πΐίραρχος Mi Wmg Command* Sv 
IM I  Oi o to id K i«  TU· UnseiupMous 
TSM ΙΐΑίομο δωλπμμο Statt Break
1 1 7 1 0  θοναοης η Ιο υ λ ιίΐα  και ια  λουκάνικά Thanasse J u ta l and · »  ta a n v n
1171 Τι α ο ν κ ς  οισν ηολεμο θονοση W hat CM Von Oo vi tw  W at TtanassiT
1172 θαναοη nope ι Οπλο oou Thanasa Gal Voiv Gim

Katsouridis is a unique case in Greek film, of a man who is knowledgeable m many 

fields and who has justifiably been attributed the title of artist His capacities are 

numerous: film editor, camera operator director of photography, sti* photographer, 

producer, screenwriter: but above all. director His two films, W hat D id  You D o  m  the 

W ar, Thanassi? and Thanassi. G et Your Gun are landmarks, not only within the 

sparse pantheon of Greek cinema, but also in the course of our «modem Greek- We 

He was born in 1927, in Nicosia. Cyprus He arrived in Athens during the Civil 

War to study medicine and, after disappointing his father, «ended up 

(fortunately!) a filmmaker. He received a scholarship to the Stavrakos Film School 

and, as early as his second semester there, was promoted to professor of 

photography. He worked as an assistant director on Gngon Gngormu s B itte r  

B read , and then in a technical capacity on the film I  S inned  fo r M y  Child During 

the eight years he stayed at Finos Films, as an assistant camera operator and 

stills photographer, he worked on 21 films, including Agnes o f the H arbo ur The 

L ittle  C h au ffeu r, M r. Jinx , G o lfo , The Lover o f th e  S h ep h erd ess  W e O nly i ve 

Once, and A stero. He worked with some of the greatest names in Gr»ek cinema 

(and theatre) at that time, both directors and wnters (Yorgos T/aveilas Aie«os 

Sakellarios, Dinos Dimopoulos. Nikos Tsrforos. Orestis Liaskos et al) ar: a v  

(Orestis Makris, Mimis Fotopoulos. Georgia Vassiliadou, Vassilis Avlomtts, Ibas 
Logothetidis, Nikos Stavridis, Nikos Rizos, Dinos lliopoulos. Alekos Aiexandrakis, 

Dimitris Horn, Dimitris Papamihail. Aliki Vouyouklaki 

In October 1959, a mature and acclaimed craftsman, he left Finos Fum r  ' 

following year, attempted his directorial debut with a film entitled I A  ■ im  ■> 

adapted from a play by M Skouloudis. This was followed by M u rd e r Ba< ■ 

which was screened at the first Thessaloniki Film Festival (1960) and wo 

awards: cinematography (Aristidis Karydis-Fuchs) and supporting 

(Georges Sarri) He continued to work as a cinematographer, director and ·,;; 

editor, in the films: A ntigo ne by Tzavellas. Pity the Young by Sakedanos. Jim m y  

th e  T ig er by Voulgaris. D o c to r Z h i-V e n g o s  a n d  T hou-V ou  H a irle s s  A g e n t by 

V en g o s  He himself directed M r. W in g  C o m m a n d e r, S ir, M a y h e m  The 

U n sc m pulous and S hort Break In 1970, he produced his first two Mms which he 

also directed and which starred Thanassis Vengos W hat D id  You D o  In  the W ar 

Thanassi? was his greatest success In 1972, he produced and edited Panteiis 
Voulgans' The E n g a g e m e n t o f  A nna and directed Thanassi. G et Your G w  Both 

films received countless awards at the Thessaloniki Film Festival 
From 1976 to 1982, he directed five more films with Vengos m the lead, winch 

did not enioy commercial success Dunng the past fifteen years, he has been 
engrossed in modem Greek cinema, contnbutmg to films by Voulgans Vafeas 

Nikolaidis, Zervos. Mavraki. Psarras and Stavrakas. among others either as a 
cinematographer, an editor or a co-producer, but. more than often n al of these 

capacities at once
Yianms Sokfatos

1 1 7 · Ο θοναοης στη iw po  ιη ς οφαλβρος Thanasse «ι Slap-Land
Μ αριυρω  n o  tv o  έγκλημα ι« ρ κ  npupia T«am on> tor a Cnm» e itta u i Puneftm w« 
(ΐ*κρου ωΐκους /  s ta rt Mm)

1 ·7 · Ο π αλαιός to o ie c  «ου θαναοη The Crary W orte of Tham es*
1 M · Ο φαλακρός μαβηιης T ta  Bald S ta te «
1M 0 .ιιρ ίλ ο ς κ η κ κ α Ο η Β ίγ γ ο ς  ο ιρκλος *α μ *α ύ  ta n g o · M M U K a m V u /t 
1M 2 Ο θοΜ βης s a n o  καιαρ«Μ ΐνο φ Α  ThoM Sse and tea A c o v u d  Snata 
1M 7  Ove « o  ap em p iK  ν υ ιια ς  D nam  of a Laftat Mgm
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EXHIBITION OF PHOTOGRAPHS
Νίκος Παναγιωτόπουλος,
Δημήτρης Σοψικιτης,

EXHIBITION OF SETS AND COSTUMES

POSTER EXHIBITION
Οι ταινίες του Θόδωρου Αγγελόπουλου

ELENI KARAINDROU-CONCERT

Μικές Καραπιπέρης 
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ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Ν ίκ ο ς  Π α να γ ιω τό π ο υ λο ς  /  Ρ α η α γο Ιο ρ ο υ Ιο ε

Το μετέωρο βήμα του πελαργού: Παράλληλες εικόνες

Μ καταγραφή της δημιουργίας μιας κινηματογραφικής 
ταινίας είναι ένα γεγονός εξαιρετικά ενδιαφέρον, αλλά 
και ιδιαίτερα δύσκολο, πόσο μάλλον, όταν ο φωτογράφος 

επιλέγει να προχωρήσει πέρα από τα όρια ενός κλασικού φωτο
γραφικού ρεπορτάζ/ντοκουμέντου, αντιμέτωπος με ένα ποιητικό 
έργο που, στην περίπτωση του Θόδωρου Αγγελόπουλου, ακό
μα και αυτή καδαυτή η διαδικασία δημιουργίας του έχει, ως 
γνωστόν, διαστάσεις σχεδόν «επικές».
Ο Νίκος Παναγιωτόπουλος επιχειρεί να αποδώσει τον κόσμο 
του Μετέωρου βήματος -ένα σύμπαν διευθετημένο από το δη
μιουργό του-, συνθέτοντας τις αξίες και τις αντιλήψεις του σκη
νοθέτη με τις δικές του επιλογές. Αυτό που, τελικά, καταθέτει, 
είναι μια προσωπική ερμηνεία των προσώπων, των δρωμένων 
και του χώρου, η οποία, ταυτόχρονα, καταφέρνει να παραμείνει 
πιστή στο πνεύμα και το κλίμα της ίδιας της ταινίας.
Οι εικόνες που παρουσιάζει, όχι μόνο μεταφέρουν τη διάχυτη 
αίσθηση της μελαγχολίας, τη γοητεία ή την ποίηση που χαρα
κτηρίζουν την ταινία, αλλά και, εξίσου σημαντικό, αναδεικνύ- 
ουν πτυχές του ιδεολογικού και κοινωνικού της προ
βληματισμού. Άλλωστε, όπως ο ίδιος ο Νίκος Παναγιωτόπου- 
λος έχει αναγνωρίσει, το συνολικό έργο του Θόδωρου Αγγελό- 
πουλου έχει επιδράσει, τόσο αισθητικά όσο και ιδεολογικά, στη 
διαμόρφωση και στην ανάπτυξη του φωτογραφικού του έργου.

Πηνελόπη Πετσίνη 
επιμελήτρια

The suspended step of the stork: Side images

T he recording of the making of a film is an exremely 
interesting, but also especially difficult undertaking. Even 
more so when the photographer chooses to move beyond 

the limits of classic photographic reporting and documentation, 
faced as he is with a poetical work in which, in the case of 
Theo Angelopoulos, the creative process itself takes on near 
«epic» dimensions.
Nikos Panayotopoulos attempts to convey the world of The 
Suspended Step o f the Stork -a  universe arranged by its 
maker- by combining the director's values and perceptions 
with his own choices. That which, in the end, he will present is 
a personal interpretation of the characters, action and 
locations which, at the same time, succeeds in remaining 
faithful to the spirit and the ambience of the film itself.
The images he captures not only evoke the diffused feeling of 
melancholy, the charm and the poetry that characterise the 
film, but, and this is equally important, they bring out aspects 
of the ideological and social issues it poses. Besides, as Nikos 
Panayotopoulos himself has acknowledged, the oeuvre of Theo 
Angelopoulos has influenced, both aesthetically and 
ideologically, the formulation and development of his work as 
a photographer.

Penelope Petsini 
Curator
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E X H IB IT IO N  OF PHOTOGRAPHS

À n p n T p n q  XcxpiKÎTnç /  D im itr is  S o fik it is

V O Y A G E S  A N D  L A N D S C A P E S  O F  T H E O  A N G E L O P O U L O S

Μ ε αφορμή την αναζήτηση χώρων για τις ταινίες του με 
τον Θόδωρο Αγγελόηουλο έχουμε διανύσει μαζί 
δεκάδες χιλιάδες χιλιόμετρα στην ορεινή Ελλάδα και 

στα Βαλκάνια. Πολλές οι εμπειρίες, άλλες τόσες οι περιπέτειες- 
χιλιάδες μέτρα αρνητικού φιλμ και πριν και κατά τη διάρκεια 
των γυρισμάτων. Τι να διαλέξει κανείς απ' όλα αυτά τα καρέ 
για μια έκθεση; Με κριτήριο αγαπημένα πρόσωπα, που άλλα 
υπάρχουν κι άλλα έφυγαν από κοντά μας, αλλά και αγαπημένες 
σκηνές, έκανα μια μικρή επιλογή από φωτογραφίες και τις 
αφιερώνω στο φίλο μου, Μικέ Καραπιπέρη, που τόσο μας έχει 
λείφει.

Δημήτρης Σοφικίτης

W hile looking for locations for h is  f ilm s  we have toured 
with Theo Angelopoulos, tens o f  thousands of 
kilometres in the mountains o f  G re e c e  and the 

Balkans. Our experiences were many and so w e r e  ou 
adventures; thousands of metres of negative f ilm  b o th  b e fo re  
and after the actual filming. W hat is one to c h o o s e  f ro m  a  ! 
these frames for an exhibition? W ith beloved p e rs o n s  o s  a  
benchmark, some still here and others gone fa r  f ro m  us, a n d  
beloved scenes as well, I have made a small s e le c t io n  o f  
photographs which I dedicate to my friend M ik e s  K a ra p ip e n s  
whom we miss so much.

Dimitris Sofikitis
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ΕΚΘΕΣΗ ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΙΑΣ-ΚΟΣΤΟΥΜΙΩΝ
Μ ικ έ ς  Κ αραπ ιπ έρης /  M ik e s  K a ra p ip e r is

Γεννημένος στην Κάλυμνο, σπού
δασε σχέδιο και εργάστηκε 
-στον κινηματογράφο, κυρίως, 
αλλά και στο θέατρο-, από το 
1952. Ξεκίνησε ως βοηθός του 
Νίκου Τσιφόρου στην ταινία Ο  
μπαμπάς εκπαιδεύεται, αλλά στα 
μέσα της ταινίας μεταπήδησε 
στα σκηνικά, και από τότε εργά
στηκε ως βοηθός σημαντικών ελ- 
λήνων σκηνογράφων. Εργάστηκε 
επίσης ως βοηθός σκηνογράφου 

στις γνωστές ταινίες Αμέρικα, Αμέρικα (1963) του Ηλία Καζάν 
και Αλέξης Ζορμπάς (1964) του Μιχάλη Κακογιάννη, καθώς και 
σε 18 ξένες ταινίες και 4 ξένες θεατρικές παραγωγές. Όμως, ε
ξαιρετικό και, ίσως, μοναδικό βάρος έχει η σκηνογραφική και 
ενδυματολογική του εργασία σε ταινίες του λεγάμενου Νέου 
Ελληνικού Κινηματογράφου. Εργάστηκε σε ταινίες σκηνοθετών 
όπως οι: Ν. Κούνδουρος, Δ. Μακρής, Στ. Τσιώλης, Φ. Λαμηρι- 
νός, καθώς και στο σύνολο των ταινιών του Θόδωρου Αγγελό- 
πουλου μετά τις Μέρες του '36. Για την ποιότητα της καλλιτεχνι
κής του εργασίας βραβεύτηκε επανειλημμένως από το Φεστιβάλ 
Θεσσαλονίκης και τιμήθηκε με κρατικά βραβεία.

«Συχνά σκεφτόμουν ότι δα μου ήταν αδιανόητη μια ταινία χω
ρίς την παρουσία του, χωρίς να 'ναι πλάι μου. Κάδε φορά, στο 
ξεκίνημα, ίδια συγκίνηση, ίδια ταραχή, ίδια αναμονή. Αυτό γι
νόταν βέβαια και μ ' άλλους συνεργάτες, αλλ ' όχι στον ίδιο 
βαδμό όπως με τον Μικέ. Υπήρχαν φορές που στην ανάγνωση 
του σεναρίου αισδανόμουν ότι δεν είχε συντελεστεί ακόμα η ε
παφή■ όμως, καδώς υπήρχε σχέση εμπιστοσύνης, ήταν σίγουρο 
πως εκείνος, αργότερα, κάποια στιγμή μέσα από τα δικά του 
κανάλια, δα έβρισκε το δρόμο προσέγγισης, συμβίωσης με το 
γεγονός, μέσα στο γύρισμα τις περισσότερες φορές, εκεί όπου 
πλάβονται όλα, κι όλα βρίσκουν νόημα, ρυβμό και ανάγκη».

Θόδωρος Αγγελόπουλος 
Γ ια τον Μικέ (απόσπασμα) 

Χρονικό '91

Born on the island of Kalymnos, he studied drawing and, in 
1952, he began working, mainly in film, but also in the 
theatre. He started off as an assistant to director Nikos Tsiforos 
on his film Daddy's in Training, but halfway through the film he 
switched over to the sets, and since then worked as an 
assistant to many important Greek set designers. He also 
worked as an assistant set designer on the films America, 
America (1963) by Elia Kazan, and Zorba the Greek (1964) 
by Michael Cacoyannis, as well as on 18 foreign films and 4 
foreign stage productions. However, the most significant aspect 
of his oeuvre involves the sets and costumes he designed for 
the so-called New Greek Cinema, collaborating on films by 
directors such as: N. Koundouros, D. Makris, S. Tsiolis, and F. 
Lambrinos, as well as on the majority of films by Theo 
Angelopoulos after Days o f '36. He repeatedly received 
awards from the Thessaloniki Film Festival, as well as State 
Prizes, honouring the quality of his artistic work.

«1 often thought that I couldn't conceive o f a film without his 
presence, without him by my side. Every time, at the 
beginning, the same emotion, the same excitement, the same 
anticipation. O f course, this happened with other colleagues 
too, but not to the degree that it d id  with Mike. There were 
times when, upon reading the script, I would get the feeling 
that contact had not yet taken place, but that, since there was 
a relationship of mutual trust, it was certain that later, at some 
point, through his own channels, Mikes would find a way to 
approach and to live with the fact, during the shoot more often 
than not, where everything is molded, and everything finds 
meaning, rhythm and necessity».

Theo Angelopoulos 
For Mikes (extract)

Chronicle '91
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VOYAGES AND LANDSCAPES OF THEO ANGELOPOULOS

EXHIBITION OF SETS AND COSTUMES
Γ ιώ ρ γ ο ς  Ζ ιά κ α ς  /  Y o rg o s  Z ia k a s

Ο  Γιώργος Ζιόκας γεννήθηκε στο Συκούριο της Λάρισας, το 
1940. Μεγάλωσε στη Λάρισα και από το 1960 ζει στην Αθήνα 
Είναι γνωστός στον θεατρικό χώρο από σημαντικές δουλειές του 
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Δούλεψε με όλα τα Κρατικό Θέσ- 
τρα, τα περισσότερα Δημοτικά Περιφερειακό (κυρίως με το θεσσο- 
λικό Θέατρο και το Θέατρο Καλαμάτας), τον Θεατρικό Οργανισμό 
Κύπρου, και με θιάσους του ελεύθερου θεάτρου Έκανε τα κοστού
μια στις περισσότερες ταινίες του Θόδωρου Αγγελόπουλου, και 
σκηνικά και κοστούμια σε ταινίες άλλων γνωστών σκηνοθετών του 
ελληνικού κινηματογράφου. Σπούδασε στην Ανώτατη Σχολή Καλών 
Τεχνών, και από το 1991 είναι καθηγητής του τμήματος Ζωγραφι 
κής στο Εργαστήριο Σκηνογραφίας της ίδιας σχολής

Yorgos Ziakas was born in the village of Sykourio, Lariisa, in 
1940. He grew up in Larissa and has lived in Athens sinre 1 9 6 0  
He is well known in the theatre from his significant work both m 
Greece and abroad. He has worked with all State theatres most 
Municipal Regional theatres (especially the Theatres of Thessaly 
and Kalamata), the Theatrical Organisation of Cyprus, os well os 
with independent theatre companies. He has designed the 
costumes for most of the films by Theo Angelopoulos and · t 
designed the sets and costumes for the films of numerous other 
distinguished directors of the Greek cinema He studied o ’ 
School of Fine Arts and, since 1991, he has taught there, : · 
Department of Painting and the Workshop for Set De: ignm

Γ ιώ ρ γ ο ς  Π ά τσ α ς  /  Y o rg o s  Patsas

0 Γιώργος Πάτσας γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Σπούδα
σε στο Ε.Σ.Κ.Τ., με δασκάλους τους Γ. Βακαλό, Ε. Βακα- 
λό, Π. Τέτση, Β. Κατράκη, Α. Μπαχαριάν κ.ά. Έχει σκη- 

νογραφήσει περίπου 350 έργα στο θέατρο και στον κινηματο
γράφο. Συνεργάστηκε με τα περισσότερα θέατρα των Αθηνών 
και με θέατρα του εξωτερικού [Volkstheater Βιέννης, 

Scauspiellhaus Ζυρίχης, Stadttheater Λουκέρνης, θέατρο  
McCarter Πρίνστον (ΗΠΑ), Φεστιβάλ της Μέρντα (Ισπανία), 
landestheater Τίμηιγκεν (Γερμανία), Θέατρο Ταγκάνκα Μ ό
σχας, θέατρο Ολύμηικο Βιτσέντζα Ιταλία).
Στην έκθεση σκηνικών και κοστουμιών από ταινίες του Θόδω
ρου Αγγελόπουλου, ο Γιώργος Πάτσας παρουσιάζει μακέτες 
και φωτογραφίες από τη δουλειά του στις ταινίες θίασος, Το 
μετέωρο βήμα του πελαργού, Μ ια αιωνιότητα και μια μέρα, ό
που εηιμελήθηκε την ενδυματολογία, και Το βλέμμα του Οδυσ- 
οέα, στην οποία έκανε τη σκηνογραφία.

Ιμ α ^α α : 1914 Κρατικό βραβηο κοοιουμιω* γη  την tom a ιης Τύπος Μαρκπακη Η ιψη πχ 
ιγααης 1990 Ip a jk io  «Κάρολος Κουν» γη τις καλύτερες οκηνογροφιτς τφ, »ρονιος 199? Κρο 
ττκα fe c fo e  κοοιουμο» ι«  flpafkio κοοιαυμκον Φτοτφολ Κινηματογράφου θτοοαλονικης γη 
την ram · της Τιοπας Μαρκιιοκη A pueraU w ( ηαης I99S Ιραφοο ίκΟνοος ικθιοης οκην* 
γραφής hog«# W odram d 1997 Ιρ φ η  · Πάνου Apaflovnvou· γη  ης καλυιιρτς ακηναγρ» 
φας της Ιαηας 1991 Κρατκο βραφηο too ioup iuv γη  πγν ιαπ ο ιου θ AyydonouAou Mm m- 
um pn  μ  ρ ι ρρο 1991 Μτγαλα Ρ ρ φ η  ip im w v  βιοτρου γη  τη βηηντηοτιρη  Ο ητρηη 
ipyana της ιραπας κ ·  yn  »  ουνολο της 4ουλ»βς του

G eorge Patsas was born in Thessaloniki He studied at 
School of Fine Arts and was taught by G. Vakalo, P 
Tetsis, V. Katraki, A. Baharian and others. He has stage- 

designed about 350 works for the theatre and film He has 
worked with most theatres in Athens and with theatres abroad, 
such as the Volkstheater in Vienna, the Scauspeilhaus in 
Zurich, the Stadttheater in Lucerne, the McCarter theatre at 
Princeton, N.J., the Festival of Merda in Spam, the 
Landestheater at Tibigen in Germany, the Toganka Theatre in 
Moscow and the Olimpico Vicenza in Italy.
At the exhibition of scenery and costumes from the films by 
Theo Angelopoulos, George Patsas exhibis models and 
photographs of his work on The Travelling Players, The 
Suspended Step o f the Stork, and Eternity and a Day where he 
supervised the costumes, and Ulysses' Gaze where he did the 
stage design

A w ards: 1914 State bast («s lum  w a rd  in  To m  Markefcki s th e  /I#  Pnadlm . 1990 
• Koroiot Kom> Prize far A# bast stage designs of lb# yaar. 199? S ta ll (« tu rn#  Proa and 
Thessaloniki F la  FtsJrvai bast castam  w a rd  lo r Tam  M arkotriu i  hyUd JKgbe I99S Proa 
from da Prague W a ta am i «Mamataad e ib A m a  of stag# donga 1997 .P a w W m O m * 
prize fee da  bast stage design 199· S tm  baa testa·#  w a rd  lo r 4a  Tb Angeiegeutes H e  
fhrmtymdi Dpi 1991 Graad Prue at Theatre O ita  h r ie  tra il ewpartm  stage deign W 
4e  year and lor dw «bole of be a a ri
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ΕΚΘΕΣΗ ΑΦΙΣΑΣ /  POSTER EXHIBITION
Ο ι τα ιν ίες  του  Θ ό δ ω ρ ο υ  Α γ γ ελ ό π ο υ λ ο υ  
The Films o f Théo A n g e lo p o u lo s

IU|C Hl UM A

ΙΑ < Λ \  ζ * .  Λ · (A + V x - t i-g '  '
B runo GANZ Isabelle RENAULD
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Η κινηματογραφική αφίσα λειτουργεί επικοινωνιακά, παρέ
χοντας πληροφορίες και ενημερώνοντας για τη συγκεκρι
μένη ταινία. Λειτουργεί και εικαστικά, εισάγοντας το θεα- 

τή στην ατμόσφαιρα και στο κλίμα της ταινίας. Ο κόσμος των 
ταινιών του Θόδωρου Αγγελόπουλου «ανοίγεται» στο κοινό, 
μέοα από 50 αφίσες, που καλύπτουν σχεδόν το σύνολο του έρ
γου του πολυβραβευμένου σκηνοθέτη και έχουν εκτυπωθεί από 
τα γραφεία συμπαραγωγών και διανομέων του εσωτερικού και 
του εξωτερικού. Οι αφίσες αυτές, γνωστές όσο και σπάνιες, συ
νόδεψαν τις προβολές των ταινιών του σκηνοθέτη σ' όλο τον 
κόσμο. Αναφέρουμε τη μοναδική ελληνική αφίσα για την Ανα
παράσταση, την ιαπωνική αφίσα για τον Μεγαλέξοντρο, που εί
ναι και η μοναδική για τη συγκεκριμένη ταινία, αφίσες από τις 
Μέρες του '36 (ελληνική και γαλλική), το Θίασο (γαλλική, ια
πωνική, σουηδική), από τους Κυνηγούς (γαλλική, ιαπωνική), το 
Ταξίδι στα Κύδηρα (ελληνική, ιαπωνική), το Μελισσοκόμο (ελ
ληνική, ιαπωνική, γαλλική), το Τοπίο στην ομίχλη (ελληνική, 
γαλλική, ιταλική, ισπανική, γερμανική), το Μετέωρο βήμα του 
πελαργού (ελληνική, ιαπωνική), το Βλέμμα του Οδυσσέα (ελλη
νική, γαλλική, ιαπωνική, σουηδική, αγγλική, αμερικανική, γιου
γκοσλαβική), το Μια αιωνιότητα και μια μέρα (ελληνική, γαλλι
κή, ιαπωνική, ιταλική, αμερικανική, ταϊβανέζικη). Η έκθεση αφί- 
σας, που διοργανώνεται στο πλαίσιο του αφιερώματος στον 
Θόδωρο Αγγελόπουλο, δίνει την ευκαιρία στο κοινό να περιη- 
γηθεί τις ταινίες του έλληνα σκηνοθέτη, ακολουθώντας, όμως, 
μια διαφορετική διαδρομή.

T he film poster is a tool for providing information on a 
specific film. As an image, also, it introduces the spectator 
to the atmosphere and the climate of a film. The world of 

Theo Angelopoulos films is introduced to the public by way of 
50 posters which cover almost the entire work of this award
winning director. They were printed by the producers and 
distributors, both locally and abroad. These posters, wellknown 
and also rare, accompanied the screenings of the director's 
films all over the world. Among others are the unique Greek 
poster for Reconstitution; the Japanese poster for Alexander the 
Great, which is the only one left for this specific film; posters 
for Days o f '36  (Greek and French); The Travelling Players 
(French, Japanese and Swedish); Voyage to Cythera (Greek 
and Japanese); The Beekeeper (Greek, Japanese and French); 
Landscape in the Mist (Greek, French, Italian, Spanish, 
American and Yugoslav); The Suspended Step o f the Stork 
(Greek and Japanese); Ulysses' Gaze (Greek, French, 
Japanese, Swedish, British, American and Yugoslav); Eternity 
and a Day (Greek, French, Japanese, Italian, American, 
Taiwanese). The poster exhibition, which was organised within 
the framework of the tribute to Theo Angelopoulos, provides 
the public with an opportunity to tour the films of this Greek 
director, but in a different way.
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VOYAGES AND LANDSCAPES OF THEO ANGELOPOULOS

ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΪΝΔΡΟΥ-ΣΥΝΑΥΛΙΑ /  ELENI KARAINDROU-CONCERT
Μ ο υ σ ικ ή  α π ό  τ ις  τα ιν ίε ς  το υ  Θ ό δ ω ρ ο υ  Α γ γ ελ ό π ο υ λ ο υ  
M u s ic  fro m  the  film s  b y  T h e o  A n g e lo p o u lo s

Στις 16 και 17 Νοεμβρίου, ώρα 21:30, στο Μέγαρο Μουσικής της Θεσσαλονίκης 
η Ελένη Καραϊνδρου θα δώσει δύο συναυλίες, στα πλαίσια του μεγάλου αφιερώμα 
τος στον Θόδωρο Αγγελόπουλο που οργανώνεται από το 41ο Φεστιβάλ Κινηματο
γράφου Θεσσαλονίκης.
Το πρόγραμμα της συναυλίας θα περιλαμβάνει συνθέσεις της Ελένης Καραϊνδρου για 
τις έξι τελευταίες ταινίες του Θόδωρου Αγγελόπουλου: Ταξίδι ora Kudnpa, Ο  μ ιλ ιά  
σοκόμος, Τοπίο στην ομίχλη, Το μετέωρο βήμα του πελαργού, Το βλέμμα του Οδυο- 
σέα, Μ ια αιωνιότητα και μια μέρα.
Η μουσική της Ελένης Καραϊνδρου έχει γνωρίσει παγκόσμια αναγνώριση από κριτική 
και κοινό, κι έχει κερδίσει την αυτονομία της μέσα από δίσκους και συνσι Ωστό
σο, η διεθνής κριτική έχει επισημάνει και τη μοναδικότητα της σχέσης της με τον κι
νηματογράφο του Θόδωρου Αγγελόπουλου, και η αναφορά σ' αυτήν ε .οι ou. <r 
από το ξεκίνημα της συνεργασίας τους, πριν δεκαεπτά χρόνια (1983)

On the 16th and 17th November, at 21 :30  hours, at the Megaron Concert Hall of Thessaloniki, Eleni Karaindroc wc> g v · 
concerts within the framework of the tribute to Theo Angelopoulos organised by the 41 st Thessaloniki International f im ' ,
The concert w ill include compositions by Eleni Karaindrou for the six last films by Theo Angelopoulo: Voyage '
Beekeeper, Landscape in the Mist, The Suspended Step o f the Stork, Ulysses' Coze and Eternity and a Day
Eleni Karaindrou's music has been internationally acclaimed both by critics and by audiences, and has acquired
through records and concerts. However, international reviews have also remarked upon the uniqueness of her re!a '
Theo Angelopoulos' cinema and the reference to it has been constant since the beginning of their collaboration, o 
ago, in 1983.

Γ ια τις συναυλίες της, η Ελένη Καραϊνδρου θα συνεργαστεί 
με την Ορχήστρα της Πάτρας και με τους κορυφαίους σολί- 
στ, συνεργάτες της από το ξεκίνημά της:

Βαγγέλη Χριστόηουλο, όμποε Ν ίκο Γκίνο, κλαρινέτο· Στέλλα 
Γαδέδη, φλάουτο· Σωκράτη Άνθη, τρομπέτα- Σπύρο Καζιάνη, 
φαγκότο· Βαγγέλη Σκούρα, κόρνο· Άρη Δημητριάδη, μαντολί
νο· Ναταλία Μιχαηλίδου, πιάνο.
Η δραματουργία της συναυλίας θα επιχειρήσει μια κινηματο
γραφική αλληλουχία των συμφωνικών θεμάτων, με συνδετικές 
ατμόσφαιρες από τις ταινίες, που θα τις χρωματίσει η παρουσία 
του ακορντεόν (Αναστασία Γεωργάκη) και της άρπας (Μαρία 
Μηιλντέα), αλλά και με εναλλαγές ρυθμού και δυναμικής που 
θα τις υπογραμμίσει η παρουσία κρουστών (Δημήτρης Δεσύλ- 
λας, Χρίστος Λιάτσος). Τις συναυλίες, στις οποίες θα παίξει 
πιάνο και η Ελένη Καραϊνδρου, θα διευθύνει ο Αλέξανδρος 
Μυράτ.

Η  Ελένη Κ α ρ α ϊνδ ρ ο υ  α νή κε ι α το ύ ς  κ α λ ύ τερ ο υ ς  σ ύγχ ρ ονο υς  
συνβέτες της Ευρώπης, και η σ υνεργασία  της μ ε τον Α γ γ ε λ ό  
ηουλο α ξ ίζ ε ι να η ερ ά ο ει σ την ισ το ρ ία  της κ ινημ ατογρ αφ ικής  
μουσικής, όηω ς του Ñ iv o  Ρότα με τον Φ ελίνι ή του Ζοζέψ  Κο
σμά με τον Ρενουάρ

Riccardo Bertoncelli, cío Repubblica», 25/2/1999

E leni Karaindrou's concerts will be performed by rr .··
Orchestra, with leading soloists who have always wc-Veci 
with her:

Vangelis Christopoulos, oboe, Nikos Ghinos, clarinet Stella 
Gadedi, flute; Socratis Anthis, trumpet; Spyros Kaziam . 
bassoon; Vangelis Skouras, French horn; Aris Dimitnadu 
mandolin; Natalia Mihailidou, piano
The dramaturgy of the concert w ill attempt a cinematic 
intertwining of the symphonic works, by connecting 
atmospheres from the films, coloured by the accordion 
(Anastasia Georgaki) and the harp (Maria Bildea), and also by 
the alternations of rhythm and dynamics emphasised by the 
presence of percussion (Dimitris Desyllas, Christos Liatsos) The 
concerts, in which Eleni Karaindrou herself will play the piano, 
will be conducted by Alexandras Myrat

•E le n i K a ra in d ro u  belongs am ongst the best c o n tem p o rary  
E u ro p ean  com posers a n d  her c o lla b o ra tm  with Theo 
A ngelopoulos deserves to be  included m the history o f  music 
for films, the sam e w a y  as N m o  Rota s with Fellini o r Joseph 
Cosm o's with Renoir·.

Riccordo Bertoncelli, «la Repubblica·, 2 5 /2 /1999
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ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΤΑΙΝΙΩΝ
Α γάπ η 1 7 0
Α γάπ η είνα ι ε λέφ α ντα ς , Η 6 2
Α γ γ ελ ο ι του  σύμπ αντος 7 9
Α γ έλ α σ το ς  πέτρα 6 6
Α γκ ίσ τρ ι σ τον ο υ ρ α ν ό  1 5 9
Ά γ ν ω σ το ς  κ ω δ ικ ό ς  9 4
Α 8 ή ν α , επ ιστροφή στην Α κρ όπ ο λη  1 2 6
Α λ λ η  σ κηνή , Η 1 2 7
Α λ λ ο ς  μ ύθ ο ς, Ο  1 2 8
Α ναπ αράσ τασ η 1 2 0
Α να χ ώ ρ η σ η , Η 1 3 5
Α νθ ρ ω π ο ι και τέρ α τα  1 7 3
Α ξέχ α σ το ι 3 8
Α π ένα ντι, Ο ι 1 9 0
Α πιστία 8 0
Α πλησ τία  1 9 2
Α σ θ εν ικ ό  σ ύ νδ ρ ο μ ο , Το 1 6 8  
Α υτά  έχει η ζω ή  1 8 4  
Α υτή  η νύχτα  μένει 6 9  
Α χ  9 8

Β αλκανική  απ ογραφή 1 5 8  
Βασ ιλιάς τω ν ρ ό δ ω ν , Ο  1 0 8  
Βασίλισσα μα ϊμού  7 3  
Β γαλμένο  μάτι, Το 1 4 2  
Βίτσια γυ να ικώ ν  6 5  
Βλέμμα  του  Ο δυ σ σ έα , Το 1 2 5

Γκρ ίζο  φ ρ ο ύτο  1 8 2  
Γράμμα, Το 1 0 9  
Γυάλινο ι β ώ λο ι 1 5 2

17  στα 18 5 4
Δ εν  είνα ι τίποτα, ένα  γύρ ισ μα  ε ίν α ι... 1 2 8  
Δ ιά λ ο γ ο ς  2 0 -4 0 -6 0  1 3 6  
Δ ια ρ κ ή ς  α ναχώ ρησ η  τη ς  Petra G o in g , Η 41 
2 0 0 + 1  σ τιγ μ ές  5 5  
Δ ια φ θ ο ρ ά  1 4 7
Δ ίχ ω ς  σ τέγη , δ ίχ ω ς  ν ό μ ο  1 1 3 
Δ ύνα μ η  τη ς  σ ά ρκας, Η 1 4 6

Ε γκατάλειψ η 1 3 4
Εγώ Εσύ Α υ το ί 9 0
Είδαν τα μάτια  μ α ς γ ιο ρ τές  5 3
Ε ισβολή 1 8 8
101 Ρέικιαβικ 88
Εκπομπή, Η 1 2 0
Έ να α λ η θ ιν ό  θ η λ υ κ ό  9 9
Έ να ς ευτυχ ισ μ έν ος  άν θρ ω π ος 4 0
Έ να ς κι ένα ς  5 6
Έ να ς λα μπ ερ ό ς ή λ ιο ς  1 8 2
Επιδίω ξη 1 83
Επιτυχία είνα ι η καλύτερη  εκδ ίκησ η , Η 1 4 0
Εποχή τω ν ασ εβώ ν, Η 7 4
Έ ρ ω τας, χρ ήμα , έρ ω τα ς  8 2
Ε ρω τικό  1 43
Ε ρ ω τομπ λεξίμα τα  3 9
Εύρηκα 1 8 6
Εφήμερη πόλη 4 5

Θ η λ υ κ ή  ετα ιρ ε ία  71

Θ ία σ ο ς , 0  121

Ιδ ια ίτερ α  χα ρ α κτη ρ ισ τικά : ο υ δ έ ν  1 3 4  
Ιδ ια ίτερ α  χα ρ α κτη ρ ισ τικά : Σ κο λ ιμό φ σ κ ι 1 4 4  
Ιουλ ία  το ν  Ιο ύ λ ιο , Η 4 8

Κ α νείς  δ ε  χά νε ι σ ' ό λ α  6 4  
Κ α τά λ α β ες , φ ίλ ε  μου ; 1 5 5  
Κ α τασ τρ οφ ή  του  ά ν τρ α  ε ίνα ι η γ υ ν α ίκ α , Η 

1 8 5
Κ άτω  από τη ν  ά μ μ ο  101 
Κ α υ τό ς  ο ρ ίζ ο ν τα ς  1 8 3  
Κ ιπούρ 1 8 7  
Κ λε ισ το ί δ ρ ό μ ο ι 4 6  
Κ λ εό  απ ' τ ις  5  ώ ς  τ ις  7 , Η 1 1 2  
Κ ον τσ έρ το  το υ  π οντικού , Τ ο  171 
Κ ού φ ιο ι ά ν θρ ω π ο ι, Ο ι 1 4 4  
Κ ραυγή  που σ κο τώ νε ι, Η 1 3 8  
Κ ύ κλ ο ς , Ο  8 5  
Κ υν ηγ ο ί, Ο ι 1 2 2

Λ η σ τε ία , Η  9 6

Μ ' α ρ έσ ο υ ν  οι κ α ρ δ ιές  σ α ν τη  δ ική  μου  -  
Μ ά ρ κ ο ς  Β α μ β α κ ά ρ η ς  5 2  

Μ α γ ιά τ ικ α  σ ύννεφ α  4 7  
Μ α ζ ί  4 9
Μ α θ ή μ α τα  π ιάνου 1 4 6  
Μ ε  κλε ισ τά  μάτια  9 3  
Μ ε γ α λ έ ξα ν τρ ο ς , Ο  1 2 2  
Μ εθ υ σ μ έν α  ά λ ο γ α  5 0  
Μ ελ ισ σ ο κ ό μ ο ς , Ο  1 2 3  
Μ έ ρ α  που έγ ιν α  γυ ν α ίκ α , Τη 3 5  
Μ έ ρ ε ς  του  '3 6  121 
Μ ε τέ ω ρ ο  β ή μ α  του  π ελ α ρ γο ύ , Το  1 2 4  
Μ ή λ ο  τη ς  έρ ιδ ο ς , Το 7 0  
Μ η ν  π ετά ξε ις  τίπ οτα 1 13 
Μ η ν  το  π εις σε κ α ν ένα ν  1 6 2  
Μ η χ α ν ισ μ ό ς , Ο  1 6 0  
Μ ια  α ιω ν ιό τη τα  και μ ια  μ έρ α , 1 2 5  
Μ ια  α σ υνήθ ισ τη  κα τάσ τα σ η  4 3  
Μ ια  τα ιν ία  στα π ρόθυρα  ν ευ ρ ικ ή ς  κρ ίσ ης 

1 2 8
Μ ία  τρ α γ ο υ δ ά ε ι, η ά λ λ η  ό χ ι, Η 1 1 2 
Μ ικ ρ ο α π α τεώ ν ες , Ο ι 191 
Μ ικ ρ ό ς  α δ ε λ φ ό ς , Ο  1 6 9  
Μ ικ ρ ό ς  Ά μ λ ετ , Ο  1 4 2  
Μ ο λ ώ χ  178  
Μ ο ν α χ ικ ο ί τύποι 3 4

Ν α  π εθάνει κα ν είς  (ή όχι) 8 7  
Ν η σ ί, Το 1 0 6  
Ν ο ικ ο κ υ ρ ιό  ά νω -κά τω  1 0 4

Ξ έν η , Η  9 5

Ο κ ρ ά ιν α  1 7 6  
Ό μ η ρ ο ς , Η 1 1 0

Π α λ α ισ τές , Ο ι 81 
Π άμπ τω χο ι Α .Ε . 5 8

Π α ν σ έλ η ν ο ς  1 7 4  
Π α ρ θ έν ο ι 9 7
Π ερ ιμ έν ο ν τα ς  το ν  Μ εσ α ία  3 7  
Π ερ ιπ έτε ιες  το υ  Ζ ερ ά ρ , Ο ι 1 3 7  
Π ιθ α ν ο ί κό σ μ ο ι 8 3  
Π ίσ τη , Η 1 10  
Π ίσ ω  πόρτα 6 7  
Π λ ά ν ο  Ν ο . 8 0 , Το  1 2 7  
Π λ ο ίο  τω ν  π α ρ α νό μω ν, Το 1 4 0  
Π ο ρ ν ο τα ιν ία  1 5 7  
Π ο τα μ ό ς  Σ ο υ ζο ύ , Ο  8 6

Ρ ήγας, ν τά μ α , β α λ έ ς  1 3 8  
Ροζ ν τ ίβ α  1 0 5

Σ ' εκ είνη  τη  χώ ρ α  1 7 2
Σα μία  1 0 0
Σκυλίσ ια  ζω ή  1 5 4
Σπίτι του  Κ ά ιν , Το 7 2
Στην  ά λ λ η  π λευρά  1 6 3
Σ το  δ ρ ό μ ο  γ ια  το  Δ ο τσ ικ ό  1 2 7
Σ το  φ ω ς  του  φ εγ γ α ρ ιο ύ  1 3 9
Σ τρ α τώ ν α ς , Ο  1 7 9
Σ χ εδ ό ν  τίπ οτα  1 0 2

Τ α ξ ίδ ι μέσ α σ την Ισ τορ ία  1 2 7  
Τ α ξ ίδ ι στα Κ ύθ η ρ α  1 2 3  
Τ ελευ τα ίο  κ α τα φ ύ γ ιο , Το 3 6  
Τ έλ ο ς  α ιώ να  3 2
Τ έλ ο ς  μ ια ς  α ιω ν ιό τη τα ς , Το  1 2 8
Τ έλ ο ς  μ ια ς  τρ ιλ ο γ ία ς , Το 1 2 8
Τ ζα τζίκ ι 1 14
Τ ζο ρ τζ  Ο υ ά σ ιν γ κ το ν  4 4
Τ ιμ ω ρ ία , Η  161
Τ οΚ εφ άλιΓυρΓζει 3 3
Τ ομά  ερ ω τεύ ε τα ι, Ο  9 2
Τοπίο σ την ο μ ίχ λ η  1 2 4
Τ ρ α γο ύ δ ια  απ ό το ν  δ εύ τερ ο  ό ρ ο φ ο  8 4
Τρία βή μ α τα  1 5 6
Τσ άντα ή τη  ζω ή  σου , Την 1 4 3
Τσ εκπ όιντ 1 7 5
Φ ά ντα σ μ α , Τ ο  1 0 7
Φ ά ντα σ μ α  το υ  σ τρ α τά ρ χη , Το  1 5 3
Φ έρ ν τιν το ύ ρ κ ε , 141
Φ ο β ο ύ  το υ ς  Έ λ λ η ν ες  6 8
Φ ρ ά γ μ α  1 3 5
Φ τη νά  τσ ιγ ά ρ α  5 7
Φ ω ς  που σ β ήν ει, Το 61

Χ α μ έν ο  β λ έμ μ α , Το 1 0 9  
Χ α μ έν ο ι δ ο λ ο φ ό ν ο ι 4 2  
Χ α μ έν ο ς  Π α ρ ά δ ε ισ ο ς  6 3  
Χ είμα ρ ρ ο ι τη ς  ά ν ο ιξη ς  141 
Χ ρ ου σ τα λ ιό φ , τ ' α μ ά ξ ι μου ! 1 7 7  
Χ ω ρ ιό  έν α ς , κ ά το ικ ο ς  έ ν α ς ...  1 2 6

Ψ η λά  τα χέρ ια ! (πρώτη έκδο σ η) 1 3 6  
Ψ η λά  τα χέρ ια ! (δ εύ τερ η  έκδο σ η) 1 3 9
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INDEX
OF FILMS
Adventures of Gérard, The 137
Afti I nyhta meni 69
Agapi ine elefantas, I 62
Agelastos petra 66
Aïe 98
alaska de 89
Alii skini, I 127
Alios mythos, O 128
Amour, l'argent, l'amour, L' 82
Anaparastassi 120
Asi es la vida 184
Asteniceskij sindrom 168
Athina, epistrofi stin Akropoli 126

Bad Lieutenant 147 
Bad Timing 146 
Barak 179 
Bariera 135 
Blokpost 175 
Bratan 169

Captive, La 110 
Carta, A 109 
Ceux d'en face 190 
Cléo de 5 à 7 112 
Code inconnu 94 
Confusion des genres, La 39 
Contsert dlya krysy 171

Dayereh 85
Deep End 137
Dekaepta sta dekaokto 54
Den ine tipota, ena gyrisma ine... 128
Départ, Le 135
Dialog 20-40-60 136
Dincolo 163
Dio hiliades ke mia stigmes 55

Efimeri poli 45 
Ekpompi, I 120 
Enas ki enas 56 
Enas lamberos ilios 1 82 
Englar alheimsins 79 
Epohi ton asevon, I 74 
Erotyk 143 
Eu Tu Eles 90 
Eureka 1 86

Fantasma, O 107 
Fidélité, La 110
Film on the Verge of a Nervous Breakd 

A 128
Forminx Story 126 
Fos pou svini, To 61 
Fovou tous Ellines 68 
Fremde, Die 95 
Ftino tsigara 57

George Washington 44 
Glaneurs et la glaneuse, Les 113 
Good Housekeeping 104 
Gray Fruit 182 
Greed 192
Ha m e nos porodissos 63

Hamles 142 
Herzbube 138 
Hollow Men, The 144 
Horio ena, katikos enas... 126

Idan ta matia mas giortes 53 
Im Juli 48
Innere Sicherheit, Die 43 
Invasión 188 
Inventario balcánico 158

Je li ¡iasno, prijatelju? 155 
Jungfrau, Die 97

Kat para kat 162 
Kaftos orizontas 183 
Kanis de hani s'ola 64 
Kazna 161
Khrustalev masinul 177 
Kippur 1 87 
Klisti dromi 46 
Krámpack 91 
Kynigi, I 122

LaCapaGira 33 
Last Resort, The 36 
Letter, The 109 
Lightship, The 140 
Lioubov 170 
Longe da vista 109 
Lost Killers 42

M'aresoun i kardies san ti diki mou 
Markos Vamvakaris 502 

Marsal 153 
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ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΣΚΗΝΟΘΕΤΩΝ
Α γ γ ελ ό π ο υ λ ο ς  Θ ό δ ω ρ ο ς  1 2 0 -1 2 6
Α δ α ν ίτη ς  Δ η μ ή τρ η ς  5 5
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Ν έτσ α κ  Μ ίτσ κ ο  1 5 4  

Ν ό β α κ  Φ ρ α νκ  1 0 4  

Ν ό ιν γ κ -Χ α ν  Σ ο ν γ κ  3 2  

Ν τα σ γ κού π τα  Μ π ουνταντέμπ  81 
Ν το ν χ ό φ ερ  Ν τ ιέ γ κ ο  9 7  
Ν το ύ ρ ο ς  Β ασ ίλης 61

Ο γ κ ο ρ ο ν τν ίκ ο φ  Β αλέρ ι 1 7 9  

Ο ζ ό ν  Φ ρ α νσ ου ά  101 

Ο λ ιβ έ ιρ α  Μ α ν ο έ λ  ν τε  1 0 9  
Ό ν τρ ιτσ εκ  Ν τα β ίν τ  3 4  
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Ο ύ λ μ α ν  Λ ιβ  8 0
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Π α ν α χ ί Τ ζα φ ά ρ  8 5  

Π α η α δ ό π ο υ λ ο ς  Χ ά ρ η ς 1 2 8  
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Ρ ον τρ ίγκες  Ζ ο ά ο υ  Π έντρ ου  1 0 7

Σ ά μ α ρ τζ ιτς  Λ ιο ύμ π ισ α  1 5 9  

Σ α μ ο υ ρ ά κ η ς  Α ν τώ ν η ς  1 8 3  

Σ α ν τιά γ ο  Ο ύ γ ο  1 8 8  

Σ α χ ν α ζά ρ ο φ  Κ ά ρ εν  1 7 4  

Σ ιν ο ζά κ ι Μ α κ ό το  3 8  

Σ ίντζ ι Α ο γ ιά μ α  1 8 6  

Σ κο λ ιμό φ σ κ ι Γ έρ ζ ι 1 3 4 -1 4 3  

Σ ο κ ο ύ ρ ο φ  Α λ ε ξά ν τρ  1 7 8  

Σ ο υ μό φ σ κα  Μ α ο υ γ κ ο ρ ζ ά τα  4 0  

Σ π ίλμα ν Γ κετς  9 5  

Σ ρ έτερ  Β έρ ν ερ  1 0 8  

Σ τρ ο χά ιμ  Έ ρ ιχ  φ ο ν  1 9 2

Τ α το ύ λ ις  Τ ζο ν  6 8  

Τ ζα ν ικ ιά ν  Γ ιέρ β α ν τ 1 5 8  

Τ ζε ϊλ ά ν  Ν ο υ ρ ί Μ π ιλ γ κέ  4 7  

Τ ζ ίτζ η ς  Σ τα ύ ρ ο ς  6 2  

Τ ο ντορ ό φ σ κι Β αλέρ ι 1 7 0  

Τσ αγκάρ η  Α δ η ν ά  Ρ αχήλ 41 

Τ σ εμ π ερ όπ ο υ λος Γ ιώ ρ γ ο ς  6 7  

Τ σ ερ κέλο φ  Ιβ ά ν  1 5 2  

Τ σ ιντσ ά τζε Ν τ ίν ο  4 2

Φ ερ ά ρ α  Έ ιμπ ελ 1 4 7  
Φ ιλ ιέρ  Σ ο φ ί 9 8  
Φ λ ίκ ερ  Φ λ ό ρ ια ν  9 6  

Φ ο κ ό ν  Φ ιλίπ  1 0 0  
Φ ρ α ν τζή ς  Ά γ γ ε λ ο ς  5 9  

Φ ρ ίν τρ ικσ ο ν  Φ ρ ίν τ ικ  Θ ο ρ  7 9

Χ ά νεκε  Μ ίκ α ε λ  9 4  

Χ α ρ α λ α μ π ίδ ης  Ρ ένος 5 7  
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Χ ρ ισ το φ ής Χ ρ ισ τό φ ο ρ ο ς  7 3
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Α ζερμπ α ϊτζά ν 1 9 9 5 Η νυχτερ ίδα Α γ ιά ζ  Σ α λάγιεφ

Αίγυπ τοςΈ αλλία 1 9 9 9 Ο ι κλεισ τές  πόρτες Ά τεφ  Χετάτα

Α υσ τραλία 1 9 9 7 Στο  δ ρ ό μ ο  για  το  Ν ιλ Σου Μ π ρουκς

Βέλγιο 1 9 9 3 Just Friends Μ α ρ κ-Α νρ ί Βάινμπεργκ
1 9 9 4 Γειά σου, ξέν ε Π έτερ  Β όντιτς

Γαλλία 1 9 9 2 Ν ο έμ β ρ η ς Λ ο υ κά ς  Κ α ρ βοβσ κί
1 9 9 2 Π ο λύς  έρω τα ς

καμιά φ ορά Λ ου κά  Μ π ελβ ό
1 9 9 3 Κάτω  από τ ' ασ τέρια Α ντο υά ν  Ν τερ ο ζ ιέρ
1 9 9 4 Ξ έχα σ έ με Ν ο εμ ί Λ β ο β ο κ ί
1 9 9 5 Μπάι-μπάι Καρίμ Ν τρ ιν τ ί
1 9 9 5 Βρομόπαιδο Κ λοντ Μ ο υ ρ ιερ ά ς
1 9 9 6 Φ υ λά ξου

απ' το  σ ιγα νό  ποτάμι Ζ α κ  Ν τεσ ά ντ
1 9 9 6 Για γέλ ια ! Λ ικ ό  Μ π ελβ ό
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1 9 9 9 Ο  ανθρώπινος παράγοντας Λ ο ρ ά ν  Κ αντέ
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1 9 9 2 Ό ν ε ιρ ο  II Φ ρέντυ  Β ια νέλλης
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1 9 9 3 Η εποχή

τω ν  δ ολο φ ό νω ν Ν ίκ ο ς  Γρ α μ μα τικός
1 9 9 3 Λ ευ τέρ ης  Δ η μα κό π ου λος Π ερ . Χ ούρσ ογλου
1 9 9 4 Μ ετα ίχ μ ιο Π αν. Κ α ρ κα νεβ ά τος
1 9 9 4 Τ έλος  εποχής Α ντώ νη ς  Κ όκκ ινος
1 9 9 5 Ο  τσ αλα πετεινός

του  W y o m in g Δ η μή τρ ης  Ινδα ρ ές
1 9 9 5 Μ ε  μια κραυγή Βασ ιλική Η λ ιοπ ούλου
1 9 9 6 Ά δ η ς Στ. Χ α ραλα μπ όπουλος
1 9 9 6 Η σ φαγή  του  κόκορα Α ν δ ρ έα ς  Π ά ντζη ς
1 9 9 7 Καμιά σ υμπάθεια
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1 9 9 9 Pepperm in t Κ ώ σ τα ς Κ απόκας

Η Π Α 1 9 9 2 Ο  χ ορ ό ς  του  νερού Ν ιλ  Χ ιμένες,
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1 9 9 6 Η Π ολίτις  Ρουθ Α λ εξά ν τερ  Π έιν
1 9 9 7 Π α ρέα  με ά ντρες Ν ιλ  Λαμπ ιούτ
1 9 9 8 π Ν τά ρ εν  Α ρονόφ σ κι
1 9 9 9 0  ο νειροκυνηγός Εντ Ράντκε

Ιαπωνία 1 9 9 2 Π ροπα τορικό  αμά ρτημα Τακάσι Ίσι
1 9 9 5 Ο κα έρ ι Μ α κ ό το  Σ ινοζόκ ι
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Ιράν 1 9 9 6 Ο  π ατέρας Μ α τζ ίν τ  Μ α τζ ιν τ ί

1 9 9 8 Το μ ήλο Σ α μίρα  Μ α χμα λμπ ό φ
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Ισπανία 1 9 9 2 Α γ ελ ά δ ες Χ ού λ ιο  Μ εν τέμ
Ισηανίσ -Η Π Α 1 9 9 6 Ό σ α  δ ε  σου είπα ποτέ Ισ ά βελ  Κ ο ϊχέτ
Ιταλία 1 9 9 2 Κ ονφ ορ τό ρ ιο Π ά ο λ ο  Μ π ενβενούτι

1 9 9 3 Λ ίμπ ερα Πάπι Κ ορσ ικά το
1 9 9 4 Π ό ρ ε με μακρ ιά Τζ.-Μ α ρ ία  Ταβσρέλι
1 9 9 5 Ο  ελεγκ τή ς Σ τέφ α νο  Ινταέρτι

Ιτα λ ίσ Γα λλ ία 1 9 9 6 Ξ εν ο δ ο χ ε ίο  Ο  Φ ό β ο ς Ρενάτο Ν τε  Μ α ρ ία
Ιταλίο -Γα λλίο -
Α ργεντινή 1 9 9 9 Γκα ρ ά ζ Ο λ ίμ η ο Μ ά ρ κ ο  Μ π έκ ις
Κ αζα κσ τά ν 1 9 9 3 Α γ γ ελ ο ς  θα νά του Ν τα μ ίρ  Μ α να μπ α γιέφ
Κ α να δά ς 1 9 9 2 Ρ έκβιεμ γ ια  έ να ν  ω ρ α ίο  

χ ω ρ ίς  καρδ ιά Ρομπέρ Μ ο ρ έν
1 9 9 3 Ο ι λω το φ ά γο ι Π ο λ  Σαπίρο
1 9 9 4 Έ κλειψη Τ ζέρεμ ι Π οντέσ ουα
1 9 9 9 Τζόνι Κ α ρλ  Μ π εσάι

Κ ανα δός-Γαλλ ία 1 9 9 8 Η τελευ τα ία  νύχτα  
το υ  κόσ μου Ν το ν  Μ α κ Κ έλ α ρ

Κίνα 1 9 9 3 Γ ια το  κέφ ι του Ν ιν γ κ  Γ ινγκ
1 9 9 4 Ο ι μ έρ ες Ο υ ά ν γ κ  Τσ ιαοσουάι
1 9 9 5 Ο  τα χ υ δ ρ ό μ ο ς Χε Τ ζια ν τζού ν

Κορέα 1 9 9 7 Π ρά σ ινο  ψάρι Λ ι Τσ α νγκ-Ν τονγκ
1 9 9 8 Α ν ο ιξ ιά τ ικ η  πατρίδα μου Κ ουά νγκμ ο  Λ ι
1 9 9 9 Δ η μό σ ια  λο υ τρ ό Ζ α νγκ  Γ ιανγκ

Κορέο-
Τατζικισ τά ν 1 9 9 8 Το πέταγμα τη ς  μέλισ σ α ς Τζ. Ο υσ μ όνο φ  

Μ π ιουνκ  Χ ουν  Μ ιν
Λ ιθ ο υα ν ία 1 9 9 5 Ο  δ ιά δ ρ ο μ ο ς Σ α ρ ού να ς  Μ π ά ρ τα ς
Μ ε γ . Βρετανία 1 9 9 2 Ο ρ λ ά ν το Σά λι Π ό τερ

1 9 9 5 Κοντά  σ τον  Π α ρά δεισ ο Κ ω ν /ν ο ς  Γ ιάννα ρης
1 9 9 6 Σ ύντροφ οι στη σ υμφ ορά Ο υ ν τα ίά ν  Π ρασ άντ
1 9 9 7 Ε ικοσιτέσ σερα επτά Σ έιν  Μ έν το ο υ ς
1 9 9 9 H um an  T ra ffic Τ ζά σ τιν  Κ έρ ιγκα ν

Μ ε ξ ικ ό 1 9 9 3 Στο  μ έσ ο  του  π ουθενά Ο ύ γ κ ο  Ρ οντρίγκες
1 9 9 9 Το τά μα Α λ εχ ά ν τρ ο  Σπ ρίνγκαλ

Ν έ α  Ζηλα νδ ία 1 9 9 7 Γ υ μ νό σ τηθ ες  γ υ να ίκ ες  
μ ιλά νε γ ια  τη  ζω ή  το υ ς Χάρι Σ ινκλέρ

Ν ο ρ β η γ ία 1 9 9 7 Κρυοπα γήματα Κ νουτ Έ ρ ιξ  Γ ιένσ εν
Ο λλα νδ ία 1 9 9 5 Μ ικρ ή  α δ ελφ ή Ρόμπερτ Γ ιαν Βεστντέικ

1 9 9 6 Το μ ά ζεμα  τω ν  κερα σ ιώ ν Ά ρ ν ο  Κρά νενμπ οργκ
Ο υγγα ρ ία 1 9 9 4 Βόιτσ εκ Γ ιά νο ς  Σα ς

1 9 9 8 Π ά θ ο ς Γκιόργκι Φ εχ έρ
Ο υκρ α ν ία 1 9 9 2 Α σ φ υ ξία Α ντρ έι Ν τό ν τσ ικ
Π ολω νία 1 9 9 2 Ο  θ ά να τος  

ε ν ό ς  γ εννήτορ α Βόιτσ εκ Ν ό β α κ
1 9 9 9 Η δια σ ταύρω σ η Ο ύρσ ουλα  Ο υρμπάνιακ

Π ο ρ τογα λ ία 1 9 9 4 Σπίτι από λά β α Π έντρ ο  Κόστα
Ρωσία 1 9 9 4 Σφ υροδρέπ α νο Σ εργκέι Λ ίβ ν ιεφ
Ρωσία-Γαλλία-
Ελλάδα 1 9 9 6 Ά ν εμ ο ς  σ την  πόλη Π έτρ ος  Σ εβα σ τίκογλου
Ταϊβάν 1 9 9 2 Σκόνη  τω ν α γγ έλ ω ν Χσου Χσιάο Μ ινγκ

1 9 9 3 18 Π ινγκ  Χο
1 9 9 4 Ζω ή χαρά μι Bou Ν ιεν-Τζεν
1 9 9 6 Α-Τσουνγκ Τσο-τσι Το ιανγκ

Τουρκία 1 9 9 5 Η αγάπη είνα ι πιο κρύα 
κι απ ' το  θ ά να το Κ ανά ν Γ κερεντέ

1 9 9 7 Τούμπες μέσα σε φ έρ ετρ ο Ν τε ρ β ίς  Ζα ϊμ
Τσεχία 1 9 9 8 Το ξε κού μ ηω μ α Π ετρ  Ζ ελένκα

1 9 9 9 Η επιστροφή το υ  ηλίθ ιου Σάσα Γκεντεόν
Τσ εχοσ λοβακία 1 9 9 2 Ρ έκβιεμ γ ια  ένα  κορίτσ ι Φ ίλιη  Ρεντς
Τυνησία 1 9 9 4 Ο ι σ ιω πές του  παλατιού Μ ο υ φ ίν τα  Τλάτλι
Φ ινλα νδ ία 1 9 9 3 Σ κοτά δι σ το  Ταλίν Ίλκα  Γ ιαρβ ιλατούρ ι

1 9 9 7 Η σ υλλέκτρ ια Ά ο υ λ ι Μ α ντίλα
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INTERNATIONAL THESSALONIKI FILM FESTIVAL
FILMS IN COMPETITION 1992-1999

Australia 1997 Road to Nhill Sue Brooks 1999 Peppermint Kostas Kopakos

Azerbaijan 1995 Yorosa Ayaz Salayev Guineo-Bissau 1992 O s olhos azuis de Yonda Flora Gomes

Belgium 1993 Just Friends M.-Hen. Wajnberg Hungary 1994 Woyzeck Joños Szasz

1994 Hey, Stranger Peter Wooditsch 1998 Szenvedély Gyorgy Fehèr

Canada 1992 Requiem pour un beau Iran 1996 Pedar Ma|id Mapdi

sans coeur Robert Morin 1998 Sib Somiro Makhmalbaf

1993 The Lotus Eaters Paul Shapiro Ireland 1994 Alisa Poddy Breathnoch

1994 Eclipse Jeremy Podeswa 1995 Guiltrip Gerard Stembndge

1999 Johnny Carl Bessai 1997 1 Went Down Poddy Breath nock

CanodoE ranee 1998 Last Night Don McKellar Italy 1992 Confortarlo Paolo Benvenuti

Chino 1993 Zhao le N ing Ying 1993 Libera Poppi Cor state

1994 Dongchun de rizi W a ng  Xiaoshual 1994 Portami via Gian.-Mona TavareH.

1995 Youchai He Jianjun 1995 II verificatore Stefano Incerti

1999 Xizhao Zhang Yang Italy-F ranee 1996 Hotel Poura Renata De Memo

Czech Republic 1998 Knoflikari Petr Zelenka ItolyE ranee-
1999 Nàvrat idiola Sasa Gedeon Argentina 1999 Garaje Olimpo Marco Bechis

Czechoslovakia 1992 Requiem pro panenku Filip Rene Japan 1992 Sindemoii Tokashi Ishi

Denmark 1999 Pizza King Ole Christian Madsen 1995 Okoeri Artak oto Shmozaki

EgyptE ranee 1999 AI abwab al moghlako Atef Hetata 1996 Chinpira Shinji Aoyoma

Finland 1993 Tallinnan pimeys lllkka Jorvilaturi 1998 Mizu no naka

1997 Neitoperho Auli Manilla no hachigatsu Yoichiro Takahashi

France 1992 Listopad (Novembre) Lukasz Karwowski Kazakhstan 1993 Surzhekey, Angel Smerti Damir Manabavev

1992 Parfois trop d'amour Lucas Belvaux Korea 1997 Chorok mulgoki lee ChongDong

1993 A  la belle étoile Antoine Desrosières 1998 Arumdaun sijul Kwongmo Lee

1994 Oublie-moi Noemie Lvovsky Koreo-Tajikislan 1998 Beol moldo Jam shed Usmonov

1995 Bye-Bye Karim Dridi Byoung Hun Min

1995 Sale gosse Claude Mourieras Lithuania 1995 Koridorius Sorunos Barias

1996 Méfie-toi de l’eau Mexico 1993 En medio de la nado Hugo Rodriguez

qui dort Jacques Deschamps 1999 Santitas AJefandro Spnngall

1996 Pour rirel Lucas Belvaux New  Zealand 1997 Topless Women

1997 Un frère Sylvie Verheyde Tolk About Their Lives Horry Sinclair

1998 Dieu seul me voit Bruno Podalydès Norway 1997 Brent av frost Knut Eric Jensen

1999 Qui plume la lune? Christine Carrière The Netherlands 1995 Zusje Robert Jon Westdtjk

1999 Ressources humains Laurent Cantet 1996 De Kersenpluk Arno Kronenborg

Georgia 1992 Ghamis zekwa Aleko Tsabadze Poland 1992 Smierc dziecioroba Woftiech Nowak

Germany 1992 Apricosen im korb Takis Touliatos 1999 Torowisko Urszuio Urbomok

1997 Winterschläfer Tom Tykwer Portugal 1994 Coso de lava Pedro Costa

1995 Herz aus stein Nikos Ligouris Russia 1994 Serp i molot Sergei Lrvnev

1996 Engelchen Helke Misselwitz RussioErance-

1997 W ude Weggefährten Zoran Solomun Greece 1996 Anemos stin poll Petros Sevaslikoglou

1998 Kurz und schmerzlos Fatih Akin Spain 1992 Vocas Jubo Medern

Great Britain 1992 Orlando Sally Potter SpairuUSA 1996 Cosos que nunca le di|e Isabel Coixel

1995 Three steps to Heaven Constantine Giannaris Switzerland 1993 Ludwig 1881 Don & Fosco Dubmi

1996 Brothers in Trouble Udayon Prasad Taiwan 1992 Dust of angels Hsu Hsiao M ing

1997 TwenlyfourSeven Shane Meadows 1993 18 Ping Ho

1999 Human Traffic Justin Kerrigan 1994 Do-san WeNwrujen

Greece 1992 Donoussa . Angeliki Antoniou 1996 Chung Tsai Tsochi Chang

1992 Oniro II Freddy Vianellis Tunisia 1994 Les silences du polos Moufido Tlasti

1993 A p ' to hioni Sotiris Goritsas Turkey 1995 Ask olumden soguktor Canon Gerede

1993 1 epohi ton dolofonon Nikos Grammatikos 1997 Tobutta rovasoto Denis Zaun

1993 Lehens Dimakopoulos Periclis Hoursoglou Ukraine 1992 Kysnevyi holod Andrey Donchyk

1994 Metehmio Ponos Karkanevatos USA 1992 The watordance Neal Jimenez.

1994 Telos epohis Antonis Kokkinos Michael Sternberg

1995 O  tsalapetmos 1993 Koliforma Dommc Sena

too Wyom ing Dimitris Indores 1993 When Pigs Fly Sara Dnver

1995 M e  mio krovgi Vassiliki Eliopoulou 1994 Clerks Kenn Smith

1996 Adis Stel Haralombopoolos 1995 Palookonle Alan Taylor

1996 1 sfoghi tou kokora Andreas Panlzis 1995 Art tor teochers

1997 Kamia simpolho of children Jevde Montgomery

g«j to diovolo Dimitris Athamtis 1996 Citizen Ruth Alexander Payne

1997 Homenes nikhles Angeliki Antoruou 1997 In Rie Company of Men h W  loBute

1998 Apo tin akn tis polis Constantine Giannaris 1998 n Darren Aronofsky

1990 To rodma okroyiolia Ehhimis Hotzis 1999 The b eam  Cather Ed R a d *.

1999 Homo ke nero Ponos Karkanevatos Yugoslav» 1995 lepa seta lepo gore Srdjan Dragoyevic
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Συντονισμός Ευρωπαϊκών Φεστιβάλ Κινηματογράφου 
European Coordination of Film Festivals

Ο Συντονισμός Ευρωπαϊκών Φεστιβάλ Κινηματογρά
φου, ένας Ευρωπαϊκός Ό μ ιλος Ο ικονομικού 
Ενδιαφέροντος (ΕΕΚ3), αποτελείται από 160 φεστι
βάλ διαφορετικών θεμάτων και μεγεθών, που όλα 
τους στοχεύουν στην προώθηση του ευρωπαϊκού 
κινηματογράφου. Όλα τα κράτη-μέλη της Ευρω

παϊκής Ένωσης εκπροσωπούνται, καθώς και ορισμένες άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες.
Ο Συντονισμός αναπτύσσει από κοινού δραστηριότητες για τα 
μέλη του, μέσα από τη συνεργασία, με σκοπό την προώθηση του 
ευρωπαϊκού κινηματογράφου, τη βελτίωση της κυκλοφορίας και 
την ενημέρωση του κοινού.
Τα μέλη πληρώνουν τέλη για τη χρηματοδότηση των δραστηριο
τήτων αυτών, ενώ συνεισφέρουν και σε συγκεκριμένα προγράμ
ματα. Άλλες πηγές χρηματοδότησης είναι ιδιωτικές και δημόσιες 
χορηγίες, ιδιαίτερα από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Πέρα από αυτές τις από κοινού δραστηριότητες, ο Συντονισμός 
ενθαρρύνει τη διμερή και πολυμερή συνεργασία μεταξύ των με
λών του.
Ο Συντονισμός εξασφαλίζει ότι τα θέματα που αφορούν στα φε
στιβάλ κινηματογράφου τονίζονται όταν το Ευρωπαϊκό Κοινο
βούλιο λαμβάνει αποφάσεις πολιτικής. Ο Συντονισμός διανέμει 
έκθεση στους οργανισμούς αυτούς, καθώς και σε άλλους διε
θνείς οργανισμούς, πάνω σε θέματα σχετικά με φεστιβάλ κινη
ματογράφου.
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.

E u ro p e a n  C o o rd in a t io n  o f  F ilm  Fes tiva ls
64, rue Philippe le Bon, B-1000 Brussells, Belgium 

τηλ. /  tel.: 32 2 280 13 76, fax: +32 2 230 91 41 
e-mail: cefc@skypro.be http://www.eurofilmfest.org/

The European Coordination of Film Festivals, a Europ
ean Economic Interest Group (EEIG), is composed of 
160 festivals of different themes and sizes, all aiming 
to promote European cinema. All member countries of 
the European Union are represented as well as some 
other European countries.

The Coordination develops common activities for its members, 
through co-operation, with the aim of promoting European 
cinema, improving circulation and raising public awareness.
The members pay a fee that finances these activities, and also 
contribute financially to specific projects. Other sources of 
financing are private and public grants, particularly from the 
European Union.
Besides these common activities, the Coordination encourages 
bilateral and multilateral co-operation among its members.
The Coordination ensures that the issues affecting film festivals 
are highlighted when the European Parliament makes policy 
decisions. The Coordination distributes a report to these institut
ions, and in addition to other international organisations, on 
film festival matters.
The Coordination has produced a code of ethics, which has 
been adopted by all its members, to encourage common profes
sional practises among its members.
The Coordination is also an information centre and a place for 
festivals to meet.
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3ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ
Κ Ι Ν Η Μ Α Τ Α Γ Ρ Α & Ο ν  Ο Λ Υ Μ Π Ι Α ?

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ 

ΤΕΔΚ Ν. ΗΛΕΙΑΣ 
ΝΕΑΝΙΚΟ ΠΛΑΝΟ

Ρόδου 18 
11252 Αθήνα 

Τηλ.: 8664470, Fax: 8662344 
01yffest@otenet. gr
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M I A

Α Λ Λ Η  Λ Ο Γ Ι Κ Η  
Δ Ι Α Ν Ο Μ Η Σ

Όταν, μετά από μια πολύχρονη επιτυχημένη πορεία στον τομέα της διανομής video και DVD, αποφασίσαμε να επεκτείνουμε 
τις δραστηριότητές μας και cmjv κινηματογραφική διανομή, δεν είχαμε σκοπό, να καρπωθούμε αυτό που κοινά λέγεται “ένα κομμάτι από 

την πίττα ”, δηλαδή ένα μέρος των ταινιών που ούτως ή άλλως θα κυκλοφορούσαν στις ελληνικές αίθουσες. Η  πρώτη ταινία μας,
Η ΕΑΡΙΝΗ ΣΥΝΑΞΙΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΩΝ του Δήμον Αβδελιώδη, αποτελεί μια συμβολική και σημαδιακή επιλογή.

Οι πληροφορίες που τη συνόδευαν μιλούσαν για μια “φεστιβαλική” ταινία, με στόρι στην ελληνική επαρχία του 60, χωρίς κανένα 
γνωστό όνομα, τρίωρης διάρκειας, ταπεινά φτωχική στην παραγωγή της, χωρίς ελπίδα να υιοθετηθεί από τους lifestyle φορείς, 

με σκηνοθέτη ένα γνήσιο τέκνο τού, πολλάπλώς βαλλομένου “σινεμά του δημιουργούΑκόμη χειρότερα, την συνόδευαν οι πλέον 
απαισιόδοξες προβλέψεις σχετικά με την εμπορική δυναμική της. Η συνέχεια είναι γνωστή. Η ταινία του Δήμου Αβδελιώδη συνεχίζει 

να παίζεται για 33η εβδομάδα (μέχρι 29Ι9Ι2000)σε όλη την ελληνική επικράτεια, η καταξίωσή της μεγαλώνει διαρκώς, όπως και η απήχησή τι 
Η επιτυχία trie απέδειξε ότι το κοινό διψάει για διαφορετικές αυθεντικές φωνές, ότι η “ταυτότητα” και η “καταγωγή”μιας ταινίας ;

δεν αποτελούν εμ πού to αλλά εφόδιο, ότι οι Έλληνες θεατές, ποαναατικά ενόιαφέοονται (και) για έναν κινηιιατονοάτρο 
έξω από τα μοντέλα των blockbusters (τηλεοπτικά ή lifestyle είδωλα, συγκεκριμένος τρόπος αφήγησης, στατιστικά επιλεγμένα θέματα 

και προσεγγίσεις, μια συγκεκριμένη γλώσσα). Και είναι φυσικό. Σήμερα, με την έκρηξη της πληροφορίας, βλέπουμε, σε κάθε 
δραστηριότητα, να βρίσκουν απήχηση προτάσεις, από άλλους πολιτισμούς, με εντελώς διαφορετικές αφετηρίες και πρώτα υλικά, 

μακριά από τα πολυδιαφημισμένα και υποστηριζόμενα στερεότυπα. Προτάσεις από την μουσική ως την γαστρονομία, 
από την αρχιτεκτονική ως την υψηλή ραπτική, απ ’ το design κάθε είδους ως την λογοτεχνία. Η  πολυπολιτισμικότητα και η πολυμορφία 

έχουν καθιερωθεί σε κάθε λογής δυνητική επιλογή της καθημερινή δραστηριότητας του σύγχρονου Ευρωπαίου. Με δραματική εξαίρετη, [ 
τον κινηματογράφο. Την τέχνη όπου γλώσσα, εικόνες, χρώματα, συνήθειες, μουσικές συγκλίνουν. Εδώ, η γλώσσα πρέπει να είναι μία, 

τ α αριθμήσιμα, το μοντέλο μοναδικό. Αυτό θέλει ο κόσμος. Η  επιτυχία του Δήμου Αβδελιώδη αποδεικνύει ακριβώς το αντίθετο.
Ο κόσμος περιμένει να γνωρίσει το άλλο, το διαφορετικό (η ταινία είχε πολύ μεγαλύτερη επιτυχία στις αστικές περιοχές), 

γιο. διαφορετική φιλοσοφία, άλλους ρυθμούς. Μια ταινία από την Βενεζουέλα, μπορεί κι αυτή να μιλήσει στον Έλληνα θεατή, 
α ρκεί να προβληθεί. Χρόνια τώρα, οι ταινίες με γλώσσα διαφορετική από τις καθιερωμένες, βρίσκονταν εξόριστες σε φεστιβάλ 

■ μεταμεσονύκτιες τηλεοπτικές ζώνες. Για κανέναν άλλο λόγο παρά μόνο για την προέλευσή τους. Πιστεύουμε ότι έχει φτάσει η ώρα 
που το ελληνικό κοινό να έχει την δυνατότητα να γνωρίσει κινηματογραφίες για τις οποίες διαβάζει ανταποκρίσεις, 

να βραβεύονται, ακούει για την μεγάλη τους επιτυχία αλλού. Προσφέρουμε έτσι ένα πραγματικά πολυπολιτισμικό πρόγραμμα, 
α τοόεικνύοντας ότι οι καλές ταινίες γίνονται παντού. Φυσικά, σε κάποιες χώρες η ποιότητα της παραγωγή περνάει κάμψη.

'ύ<: j  Ιε . πάλι έχει αγγίξει την κορυφή. Μια προσεκτικότερη ματιά δείχνει την κατάσταση των πραγμάτων. Παντού γυρίζονται ταινίες. 1  
Οι Χορτάτες γυρίζουν δόγμα και οι Ισπανοί φουτουριστικά θρίλερ. Το βραζιλιάνικο cinema nuovo όεν πέθανε αλλά υπάρχει 

κι ο Ριπστάιν. Ένας Γερμανός ακολουθεί τις διδαχές του Μπάστερ Κίτον κι ένας ρουμάνος κάνει μια ταινία για τις περιπέτειες 1 
δυο γερμανώνμπάτσων στην Πολωνία. Κι όλα μπερδεύονται γλυκά... Κι ο ελληνικός κινηματογράφος; Φυσικά πρέπει 

■ο. προσέξουμε το σπίτι μας. Η NEW STAR όεν πρόκειται να αρκεστεί στην τυπική προβολή των τριών ελληνικών ταινιών, 
απαραίτητων για την επιστροφή φόρου. Πιστεύουμε, πως με κάθε τρόπο, πρέπει όλες οι ελληνικές παραγωγές να βρίσκουν 

έναν αξιοπρεπή τρόπο για την αίθουσα και εκεί να μετρηθούν. Η εισιτηριακή άνθηση του ελληνικού κιντ/ματογράφου πρέπει 
να συνοδεύεται και από την αύξηση των διανεμομένων τίτλων. Οι περισσότεροι διανεμόμενοι τίτλοι οδηγούν στην αύξηση της I  

επιδοτούμενης ή ανεξάρτητης παραγωγής. Ένας κύκλος που θα γυρίσει σε όφελος όλων μας. Οι ταινίες μικρού μήκους και τα ντοκιμα\τι % 
αποτελούν επίσης ελληνική παραγωγή. Η αντιμετώπισή τους είναι, για χρόνια αυτή του “πτωχού συγγενούς”.

Εμείς πιστεύουμε και το έχουμε πρόσφατα αποδείξει ότι εμπιστευόμαστε τους νέους σκηνοθέτες και ότι η ταινία μικρού μήκους, I  
αξίζει να βρει μια θέση στην κινηματογραφική αίθουσα για αυτό που είναι και όχι ως κάποιο συμπλήρωμα. Ένα ολόκληρο σώμα ελλήνω I  

κινηματογραφιστών που σπαράζει γυρεύοντας διέξοδο προς το κοινό. Το αγκαλιάζουμε.
Με τις κινήσεις μας δεν όιεκόικούμε δάφνες πρωτοπόρου. Πολλά χρόνια πίσω, ο Σωκράτης Καψάσκης 

(μιλάμε μόνο για κινηματογραφικούς εμπορικούς διανομείς) άνοιξε δρόμους και τόλμησε με τις επιλογές του, 
φέρνοντας το ελληνικό κοινό σε χώρους αντίστοιχους με τους παραπάνω. Και φυσικά, όεν μπορούμε παρά να αναγνωρίσουμε 

τις προσπάθειες και άλλων εταιρειών για ένα άνοιγμα σε έναν “άλλο” κινηματογράφο. Θεωρούμε ότι είμαστε στο ίδιο στρατόπεδο.
Ραντεβού στις κινηματογραφικές αίθουσες...

Βελιααάριος Κοσοηβάχη<

NEW S T A R  P U B L I S H I N G  & E N T E R T A I N M E N T  G R O U P
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