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Τ ο 1998 είναι ένα έτος - σταθμός στην 38χρονη 

ιστορία του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, αφού από 

φέτος θα λειτουργεί με καινούργιο νομικό πλαί

σιο, αλλά και σε μόνιμη δική του στέγη: το ιστορικό 

συγκρότημα του 0 Λ Υ Μ Π 1 0 Ν , απ’ όπου ξεκίνησε την 

πορεία του. Το  νέο θεσμικό πλαίσιο καθιερώνει ακόμη πιο 

αποφασιστικά το Φεστιβάλ ως τον κατ’εξοχήν φορέα διε

θνούς προβολής και προώθησης της ελληνικής κινηματο

γραφικής παραγωγής. Ενώ η απόκτηση από το φεστιβάλ 

δυο κινηματογραφικών αιθουσών στο κεντρικότερο 

σημείο της Θεσσαλονίκης, πέρα από την πρακτική και 

συμβολική σημασία της, έρχεται να ενισχύσει -  και να επε

κτείνει σε όλη τη διάρκεια του χρόνου - τη σχέση που 

δημιουργήθηκε τα τελευταία χρόνια ανάμεσα στο φεστιβάλ 

και το κινηματογραφόφιλο κοινό της Θεσσαλονίκης. Μια 

σχέση που αναπτύχθηκε βήμα βήμα από το 1992 που το 

Φεστιβάλ μπήκε στη διεθνή τροχιά του και έφτασε στο 

υψηλότερο σημείο της το 1997, με το ρεκόρ προσέλευσης 

θεατών που σημειώθηκε στις προβολές του Φεστιβάλ σε 

όλη τη διάρκεια της ιστορίας του.

Αλλά αν το Φεστιβάλ κατάφερε, μέσα στα τελευταία έξη 

χρόνια, να κερδίσει το απαιτητικό κοινό της Θεσσαλονίκης 

και να καθιερωθεί σαν μια μεγάλη γιορτή του κινηματο

γράφου για όλη την πόλη, ενώ ταυτόχρονα καταξιώθηκε

και διεθνώς σαν ένα σημαντικό 

κινηματογραφικό γεγονός, δεν το 

οφείλει μόνο στη διεύρυνση και 

διεθνοποίηση του προγράμματος 

του και στον απαραίτητο εκσυγ

χρονισμό του οργανωτικού του 

μηχανισμού, αλλά και στην κατεύ

θυνση που έχει χαράξει με τις βασικές επιλογές του.

Γιατί το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης θέλησε - και πέτυχε - να 

αποτελέσει έναν πόλο αντίστασης στον κομφορμισμό που 

κυριαρχεί σήμερα στο πολιτιστικό επίπεδο. Θέλησε - κοι 

πέτυχε - να προβάλλει μιά γενναία και προωθημένη αντίλη

ψη του κινηματογράφου ως πολύμορφη τέχνη. Θέλησε - 

και πέτυχε - να ανοίξει διόδους ελεύθερης, διαφορετικής, 

έκφρασης απέναντι στην τρομοκρατία της μοναδικής σκέ

ψης η οποία μεταφέρεται μέσα από πανίσχυρα κανάλια 

και στο χώρο του κινηματογράφου, και γενικότερα στο 

χώρο του οπτικοακουστικού. Με τις επιλογές του, το 

Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης δημιούργησε την προϋπόθεση για 

άλλους τρόπους ανάγνωσης των εικόνων, χωρίς συγκατά

βαση και δημαγωγία.

Στο νέο κεφάλαιο που ανοίγει από φέτος στην ιστορία του 

θεσμού, το φεστιβάλ οφείλει να συνεχίσει το δρόμο που 

ήδη έχει χαράξει, το δρόμο που οδηγεί στον Νέο κινηματο

γράφο, σε νεες μορφές έκφρα

σης και σε ανανεωτικές προσεγ

γίσεις, τις μόνες ικανές να 

δώσουν απαντήσεις στα ερωτή

ματα που θέτουν οι πολιτιστι

κές και κοινωνικές αλλαγές σε 

παγκόσμιο επίπεδο. Αλλά το

φεστιβάλ οφείλει επίσης να ανοιχτεί και σε πιο ριζοσπαστι

κές κατευθύνσεις. Ο  νέος κινηματογράφος ενσωματώνει 

πια στον κύριο κορμό του, όχι μόνο το βίντεο και το ντο- 

κυμαντέρ, αλλά και μορφές που αποτυπώνουν μνήμες, 

προσωπικά βιώματα, αυτοβιογραφικές και ημερολογιακές 

καταγραφές. Μυθοπλασίες παράγονται με νέους τρόπους 

πέρα από τους κατεστημένους, τα καθιερωμένα είδη περι

πλέκονται, η σημασία του ύφους αναβαθμίζεται.

Το  Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης οφείλει να ανταποκριθεί στην 

πρόκληση που συνιστούν οι ραγδαίες αυτές εξελίξεις στον 

παγκόσμιο κινηματογραφικό τοπίο, εξασφαλίζοντας στο 

ανήσυχο νεανικό κοινό του μια ζωντανή ενημέρωση και 

στον ελληνικό κινηματογράφο, που βγαίνει πια από την 

απομόνωσή του, ένα δυναμικό πλαίσιο όμιλος και μια 

συνεχή ροή δημιουργικών ερεθισμάτων.

Μ ιχά λης Δη μ ό π ο υ λο ς
Διευθυντής του Φεστιβάλ Κιν/φου Θεσ/νίκης





φιλοδοξώντας να γίνει τόπος συνάντησης 

των νέων κινηματογραφιστών από όλο τον 

κόσμο, να αναδειχτεί ως το σημαντικότερο κινηματογραφικό γεγονός των Βαλκανίων και, 

παράλληλα, επιδιώκοντας να βοηθήσει τον ελληνικό κινηματογράφο να βγει από την απο

μόνωσή του. Και κατάφερε, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, να καταλάβει μια σημα

ντική θέση στον παγκόσμιο κινηματογραφικό χάρτη και να καθιερωθεί σαν ένα έγκυρο 

ετήσιο «σημείο συνάντησης» της διεθνούς κινηματογραφικής κοινότητας. Ενώ συγχρό

νως έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη του κινηματογραφόφιλου κοινού της Θεσσα

λονίκης, όπως αποδεικνύει η συνεχώς αυξανόμενη προσέλευση θεατών 

στις προβολές του. Σήμερα το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης είναι μια γιορτή 

του κινηματογράφου, τόσο για τους συμμετέχοντες κινηματογραφι- 0  

στές, όσο και για τους «σινεφίλ» θεατές. Γιατί οι προβολές του Φεστι

βάλ γίνονται σε κατάμεστες αίθουσες, όπου συνυπάρχουν διάσημοι 

σκηνοθέτες και νέοι δημιουργοί από όλο τον κόσμο, εκπρόσωποι των 

πιο έγκυρων εφημερίδων και περιοδικών και το ζεστό νεανικό κοινό 

της Θεσσαλονίκης. Αλλά και έξω από τις αίθουσες, σε όλη την πόλη 

της Θεσσαλονίκης, απλώνεται για δέκα μέρες κάθε χρόνο η γιορταστι

κή κινηματογραφική ατμόσφαιρα, με τις εξαιρετικά ενδιαφέρουσες 

εκθέσεις και τις συναυλίες που οργανώνει συστηματικά το Φεστιβάλ και 

με το πλήθος των καλεσμένων που σπεύδουν, ανάμεσα στις προβολές, να 

γνωρίσουν την πόλη, να επισκεφτούν τα μουσεία της και τα νιώσουν τον παλμό 

της. Η «γιορτή» αυτή έχει επεκταθεί τα τελευταία χρόνια πέρα από τα όρια της πόλης 

της Θεσσαλονίκης, με τις Περιφερειακές Εκδηλώσεις, που γίνονται σε άλλες πόλεις της 

Βόρειας Ελλάδας. Εκτός από γιορτή, όμως, το φεστιβαλικό δεκαήμερο είναι, για τους 

επαγγελματίες του κινηματογράφου, και περίοδος εργασίας. Στις ημερίδες, τα συνέδρια, 

το σεμινάρια και τις ανοιχτές συζητήσεις, που οργανώνει το Φεστιβάλ, οΓΕλληνες κινημα

τογραφιστές έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε άμεση επαφή με συναδέλφους τους από 

όλον τον κόσμο και με κορυφαίους παράγοντες της διεθνούς κινηματογραφίας και να 

ενημερωθούν άμεσα και έγκυρα για τις εξελίξεις στον παγκόσμιο κινηματογράφο και ιδι

αίτερα για τα προγράμματα που λειτουργούν στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένω σ ης για 

την ενίσχυση της ευρωπαϊκής παραγωγής. Ο  ρόλος του Φεστιβάλ, όμως, δεν περιορίζεται 

μόνο στο πλούσιο και ποικίλο πρόγραμμα που παρουσιάζει κάθε φθινόπωρο στη Θεσσα- 

λονίκη.Έχει επιπλέον διευρύνει τον κύκλο των δραστηριοτήτων του στη διάρκεια όλου 

του χρόνου, διοργανώνοντας στη Θεσσαλονίκη -στο υπερσύγχρονο όσο και παραδοσιακό 

Ολύμτπον, μόνιμη πια στέγη του- αλλά και στην Αθήνα, Προφεστιβαλικές Εκδηλώσεις, 

που αποτελούν από μόνες τους σημαντικά πολιτιστικό γεγονότα. Και η εκδοτική δραστη

ριότητα, που έχει αναπτύξει με ιδιαίτερη επιτυχία το Φεστιβάλ, έχει πλουτήσει 

την ελληνική κινηματογραφική βιβλιογραφία. Τελικά, το Φεστιβάλ Θεσ

σαλονίκης έχει μετεξελιχθεί σε έναν σύγχρονο πολιτιστικό οργανισμό 

διαρκούς λειτουργίας και ευρείας απήχησης. Η εκτίμηση αυτή επικυ

ρώνεται από μια σειρά διαπιστώσεις, όπως: ·  η αθρόα προσέλευση 

εκπροσώπων έγκριτων εφημερίδων και περιοδικών από όλον τόν 

κόσμο, ·  η διοργάνωση σημαντικών διεθνών συναντήσεων στα 

πλαίσια του Φεστιβάλ, ·  η συμμετοχή διακεκριμένων προσωπικο

τήτων στην Κριτική Επιτροπή, ·  τα εγκωμιαστικά σχόλια του διε

θνούς Τύπου, και ·  η πληθώρα των αιτήσεων για συμμετοχή στο διε

θνές διαγωνιστικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ. Η διεθνής αυτή καταξίω

ση του Φεστιβάλ, του επέτρεψε να προωθήσει δυό βασικούς -φαινομε

νικά αντιθετικούς αλλά ουσιαστικά συγκλίνοντες- στόχους, που ήταν: Από 

τη μιά να φέρει σε επαφή το ελληνικό κοινό με νέες τάσεις, νέους δημιουργούς, 

νέες κινηματογραφίες, και από την άλλη να βοηθήσει τον ελληνικό κινηματογράφο να 

βγει από την απομόνωσή του και να ενταχθεί στο παγκόσμιο κινηματογραφικό γίγνεσθαι, 

δίνοντας τη δυνατότητα στους Έλλη νες  κινηματογραφιστές, όχι μόνο να παρουσιάζουν 

τις ταινίες τους σε εκπροσώπους του παγκόσμιου Τύπου, αλλά και να έρχονται σε επαφή 

με σκηνοθέτες και κινηματογραφικούς παράγοντες απ’ όλον τον κόσμο, να ανταλλάσσουν 

απόψεις και εμπειρίες και να ενημερώνονται συστηματικά για τις εξελίξεις στον τομέα 

της κινηματογραφικής παραγωγής και τις δυνατότητες διεθνών συνεργασιών που προ

σφέρουν τα διάφορα -ευρωπαϊκά κυρίως- προγράμματα.

θ υ π ,  π ο ρ ε ίό  τ ο υ .



Καθρεφτίζοντας χο γενικό πνεύμα της διοργάνωσης, 

που θέλει να δίνει έμφαση στις νέες δυνάμεις και να 

προαναγγέλλει τον «αυριανό κινηματογράφο», το Διε

θνές Διαγωνιστικό Τμήμα του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης 

συγκεντρώνει ταινίες αποκλειστικά πρωτοεμφανιζόμε- 

νων σκηνοθετών. Η υψηλή ποιότητα των επιλεγόμε

νων ταινιών -την οποία έχουν επισημάνει με δηλώσεις 

τους πολλοί έγκυροι παράγοντες του παγκόσμιου κινη

ματογράφου (σκηνοθέτες, κριτικοί, διευθυντές ξένων 

φεστιβάλ κλπ) που παρακολούθησαν το Φεστιβάλ 

Θεσ/νίκης είτε ως καλεσμένοι είτε ως μέλη της Διε

θνούς Κριτικής Επιτροπής- έδωσε πολύ γρήγορο 

κύρος σ’ αυτό το πρόγραμμα, διευρύνοντας τις δυνατό

τητες της επιλογής, καθώς όλο και περισσότεροι σκη

νοθέτες και παραγωγοί είναι πρόθυμοι να παρουσιά

σουν τις ταινίες τους στη Θεσσαλονίκη σε ευρωπαϊκή ή 

και παγκόσμια πρώτη προβολή. (Σε παγκόσμια πρώτη 

προβολή έχουν παρουσιαστεί οι γαλλικές ταινίες Κάτω 

από τ ’αστέρια και Για γέλιο, η βέλγικη Hey Stranger, η 

καναδική Έκλειψη και οι περισσότερες από τις ελληνι

κές συμμετοχές. Σε ευρωπαϊκή πρώτη προβολή παρου

σιάστηκαν η ρωσική Σφυροδρέπανο, η ταϊβανέζικη Ζωή 

χαράμι, η αμερικανική Η  πολίτης Ρουθ, η ολλανδική 

Μικρή αδελφή και οι ιαπωνικές Okaeri και Δύο αλήτες.) 

Οι περισσότεροι από τους σκηνοθέτες των διαγωνιζό- 

μενων ταινιών, αλλά και άλλοι συντελεστές τους, όπως 

ηθοποιοί ή παραγωγοί, έρχονται στη Θεσσαλονίκη, 

παρεβρίσκονται στις προβολές των ταινιών τους, συνα

ντούν τους'Ελληνες και ξένους δημοσιογράφους και

μένουν μέχρι το τέλος του Φεστιβάλ για την απονομή 

των βραβείων.

Η ευστοχία στην επιλογή των ταινιών αυτού του 

προγράμματος αποδεικνύεται και από τη διεθνή κατα

ξίωση που είχαν πολλές από αυτές. Ενδεικτικά αναφέ

ρουμε ότι η ταινία 

Βόυτσεκ (βραβείο 

σκηνοθεσίας στη 

Θεσσαλονίκη το 1994) 

κέρδισε το Ευρωπαϊ

κό βραβείο Felix εκεί

νης της χρονιάς, και 

οι ταινίες Ορλάντο 

(Χρυσός Αλέξανδρος 

1992), Μικρή αδελφή 

(Αργυρός Αλέξανδρος

1995) , Χίλιες και μία 

συνταγές ενός ερω

τευμένου μάγειρα 

(εκτός συναγωνισμού

1996) και Άντρες με 

τα όλα τους (εκτός 

συναγωνισμού 1997) 

βρέθηκαν, μετά από την προβολή τους στη Θεσσαλονί

κη, να έχουν υποψηφιότητες για Όσκαρ.

Dauid Theujlis 
μέήος inq Κρ. En. 1593

Η ανταπόκριση του κοινού στο Διεθνές Διαγωνιστικό 

Τμήμα ήταν, τα πρώτα χρόνια, διατακτική. Γεγονός, 

άλλωστε, ευεξήγητο, αφού επρόκειτο για ταινίες νέων

και κατά συνέπεια άγνωστων σκηνοθετών. Βαθμιαία 

όμως η διστακτικότητα αυτή άρχισε να υποχωρεί και, 

όπως δείχνει η συνεχής αύξηση των εισιτηρίων, το κοι

νό αγκαλιάζει πλέον με την εμπιστοσύνη τόυ το Διε

θνές Διαγωνιστικό. Είναι χαρακτηριστικό ότι πολλές

Knut Eric Jensen σκπυοθέιπξ inq iai- Hing-Ying, ßpaßeio οκπυοβεοίάζ 11 
uiaq I p u o n a p a ia " .  1997. ριβ τπυ laiuia "fia  το κέφι inç"

φορές οι επαναληπτικές προβολές κάποιων διαγωνιζό- 

μενων ταινιών, ακόμα και από άγνωστες κινηματογρα

φίες απόμακρων χωρών, γίνονται σε κατάμεστη αίθου

σα. Η αυξανόμενη ανταπόκριση του κοινού της Θεσσα

λονίκης ενεθάρρυνε και τους'Ελληνες διανομείς να 

αγοράσουν για εμπορική εκμετάλλευση ταινίες που, αν



δεν υπήρχε το Διεθνές 

Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, 

δεν θα έφταναν ίσως ποτέ 

στις ελληνικές αίθουσες. 

Μέχρι σήμερα, από τις δια- 

γωνιζόμενες ξένες ταινίες, 

έχουν περάσει στις εμπορι

κές αίθουσες: οι γαλλικές 

Ξέχασέ με, Μπάι-μηάι, Βρω- 

μόπαιδο, η καναδέζικη 

Έκ λειψ η, οι αμερικάνικες Ο  

χορός του νερού, Υπάλλη

λοι, Καλιφόρνια, Παλούκα- 

βιλ, Η  πολιτις Ρουθ, Μεταξύ  

ανδρών, η λιθουανική

Paddy Breathnach. Ppafleio 

OKnuoBeoiaq 1QQ7. gia τπυ raiula 

"I Went Doiun".

Lynette Curran 

ip ia pu inp ia  rnq raiuiaq 

"[το δρόμο yia ίο Hid”. 

Bpuoóq Hñé[auBpoq 1QQ7.

TáKnq Toufaoq 

Ppajeio osuaplou 1QQ2. 

gia τπυ raiuia 

Ίερύκοκβ oro KadáPi".

Γερόοιμος [Kiafiapéonq - HiKoq Kunoupvóq - [(üiñpnq Γκορίιοβζ 

I n '  ίο influí", Bpuoóq Rñé[au6poq 19Q3.

C orridor, η ουγγρική Βόυτσεκ, η φινλανδική 

Σκοτάδι στο Τα λίν  και οι αγγλικές Ορλάντο,

Κ οντά στον παράδεισο, Σύντροφ οι στη συμφορά, 

ενώ η κινέζικη Για  το κέφι του  παίχτηκε από την ελλη

νική τηλεόραση. Από τις ταινίες που προβλήθηκαν σ’ 

αυτό το πρόγραμμα ως εκτός συναγωνισμού, οι περισ

σότερες παίχτηκαν στη συνέχεια στις εμπορικές αίθου

σες: οι αμερικάνικες 

Μια λάθος κίνηση, Ανα

ζητώντας τον Ρίτσαρντ, 

η ρωσική Μια ανεξάρ

τητη ζωή, η Γεωργιανή 

Χίλιες και μια συνταγές 

ενός ερωτευμένου  

μάγειρα, η γαλλική Το  

μίσος, οι αγγλικές i.d..

Δελτίο  ταυτότητας και 

Άντρες με τα όλα τους.

Συνολικά, από το 

1992 μέχρι και το 1997, 

προβλήθηκαν σ’ αυτό 

το τμήμα 103 ταινίες IstliaO Szabo 

(από τις οποίες οι 12 ϋρόεδρος inq Κρ. Επ. 1994. 

εκτός συναγωνισμού),

από 36 χώρες: Αζερμπαϊτζάν, Αυστραλία, Βέλγιο, Γα λ- 

λία, Γερμανία, Γεωργία, Γιουγκοσλαβία, Γουϊνέα-Μ πι- 

σάου, Ελβετία, Ελλάδα, ΗΤΤΑ, Ιαπωνία, Ιράν, Ιρλανδία,

Ισπανία, Ιταλία, Καζακστάν, Καναδάς, Κίνα, Κορέα, 

Λιθουανία, Μεγ. Βρετανία, Μεξικό, Νέα Ζηλανδία, Νορ

βηγία, Ολλανδία, Ουγγαρία, Ουκρανία, Πολωνία, Π ο ρ

τογαλία, Ρωσία, Ταϊβάν, Τουρκία, Τσεχοσλοβακία, 

Τυνησία, Φινλανδία.

Η ελληνική παρου

σία στο Διεθνές Διαγω - 

νιστικό πρόγραμμα 

ήταν σημαντική. Από 

τις 91 ταινίες που δια

γωνίστηκαν μέσα σ’ 

αυτή την εξαετία, οι 18 

(δηλαδή το 20% ) ήταν 

ταινίες Ελλήνω ν σκη

νοθετών: 13 επίσημες 

ελληνικές συμμετοχές, 

4 ταινίες Ελλήνω ν σκη

νοθετών της διασπο- 

ράς ( Βερύκοκα στο 

ΜΚ0ζ (ΙβΠβΐόΚΠζ καλάθι του Τουλιάτου,

Πρόεδροξ 11̂  Κρ.ΕΠ. 1952. Καρδιά από πέτρα του

Αυγγούρη, Κοντά στον 

παράδεισο του Γιάνναρη και Η  Π ο λιτις  Ρουθ  του Ελλη- 

νοαμερικανού Αλεξάντερ Παίην) και 1 διεθνής παραγω

γή (Άνεμος στην πόλη  του Σεβαστίκογλου).

1
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Σημαντική είναι η συμμετοχή Ελλήνων και στα βρα

βεία, αφού από τα 42 συνολικά βραβεία που δόθηκαν 

στο Φεστιβάλ μέσα στην εξαετία, τα 7 (δηλαδή περίπου 

17%) δόθηκαν σεΈλληνες και συγκεκριμένα: Χρυσός 

Αλέξανδρος στον Σωτήρη Γκορίτσα (το 1993 για την

ταινία Α π ’ το 

χιόνι), Αργυ

ρός Αλέξαν

δρος στον 

Περικλή 

Χούρσογλου 

(το 1993 για 

την ταινία 

Λεύτερης 

Δημακόπου- 

λος), βραβείο 

σεναρίου 

στον Τόκη 

Τουλιάτο (το 

1992 για την 

ταινία Βερύ-
Srdjan Dragojeuic ßpaßeio κοιυού 1QQ5 
gia inu lamia -T a  opoptpa 
χωριά όμορφα n a ip i a i · · .

κλάθι), στον

Νίκο Λυγγούρη (το 1995 για την ταινία Καρδιά από 

πέτρα) και στον Ελληνοαμερικανό Αλεξάντερ Παίην (το 

1996 για την ταινία Η  πολίτις Ρουθ), βραβείο γυναικείας 

ερμηνείας στη Μαρία Σκουλά (το 1993 για την ταινία 

Λεύτερης Δημακόπουλος) και στη Λένα Κιτσοπούλου 

(το 1997 για την ταινία Καμιά συμπάθεια για το

κόκα στο

Ta μέϋπ ιπς OieBuoùç Κριτικής Επιτροπής ίου 1997.

διάβολο).

Το  κύρος του Διεθνούς Διαγωνιστικού τμήματος 

του Φεστιβάλ επικυρώνεται -και ταυτόχρονα ενισχύε- 

ται- από τη συμμετοχή διακεκριμένων προσωπικοτή

των στην Κριτική Επιτροπή. Μέχρι τώρα, έχουν συμμε- 

τάσχει σ’ αυτή την επιτροπή, ως Πρόεδροι, οι σκηνοθέ

τες: Νίκος Παπατάκης (1992), Πω λ Λεντύκ (1993), 

Ίστβαν Ζάμπο (1994), Νέλσον Περέιρα ντος Σάντος 

(1995), Σαντόλ Ακερμόν (1996), Ιβάν Πάσερ (1997) και 

ως μέλη οι σκηνοθέτες Edgardo Kozarinsky, Lana 

Gogoberidze, Charles Burnett, Peter Popzlatev, Goran 

Markovic, Jerry Schatzberg, Georgi Chenguelaia, 

Dariush Mehrjui, Bill Forsyth, Omer Kavur, οι κριτικοί- 

θεωριτικοί: Andrei Plakhov, Elliot Stein, Pascal 

Bonitzer, Lino Micciché, Dan Fainaru, Aruna Vasudev,

Augusto M. Seabra, Donald 

Richie, Freddy Buache, oi 

ηθοποιοί: Fabienne Babe, 

David Thewlis, Maja 

Morgenstern, Aurore 

Clément, ο σκηνογράφος 

Dean Tavoularis, η παραγω

γός και υπεύθυνη προγράμ

ματος της Σουηδικής Ταινιο

θήκης Anna-Lena Wiborn, η 

διευθύντρια του Μουσείου 

Μοντέρνας Τέχνης της Νέας 

Υόρκης Adrienne Manda, η 

υπεύθυνη του Berlin Film Market Beki Probst, ο κριτι

κός και τ. διευθυντής της Μόστρας της Βενετίας 

Guglielmo Biraghi, ο διευθυντής του Φεστιβάλ του 

Λοκάρνο Marco Müller. Ο ιΈλληνες, που έχουν διατελέ- 

σει ως τώρα μέλη της διεθνούς επιτροπής, είναι ο σκη- 

νογράφος-ενδυματολόγος Διονύσης Φωτόπουλος, η 

μουσικός Ελένη Καραΐνδρου, ο σκηνοθέτης Νίκος 

Παναγιωτόπουλος, ο διευθυντής φωτογραφίας Ανδρέ- 

ας Μπέλλης, ο σκηνοθέτης και συγγραφέας Σωκράτης 

Καψόσκης και ο συγγραφέας, σεναριογράφος και σκη

νοθέτης Βασίλης Αλεξάκης.



O E ñ ñ n u iK ó q  Κ ιυ π μ β τ ο υ ρ β φ ο ς  σ το  (D e o n p ä i l
Κατ’ εξοχήν χώρος προβολής και προώθησης της ελλη

νικής κινηματογραφικής παραγωγής, το Φεστιβάλ Θεσ

σαλονίκης, κατά την περίοδο 1992-1997, επιδίωξε -και 

πέτυχε- να φιλοξενήσει στα προγράμματα του το σύνο

λο σχεδόν τω ν παρσγομένων κστ’έτος νέων ελληνικώ ν 

ταινιών. Παράλληλα, μέσα από ειδικά αφιερώματα, 

ρετροσπεκτίβες, τιμητικές εκδηλώσεις, εκθέσεις, εκδό

σεις κλπ, φρόντισε να 

διατηρήσει ζωντανό το 

παρελθόν της ελληνικής 

κινηματογραφίας.

Εντάσσοντας την 

ελληνική κινηματογραφι

κή παραγωγή σε ένα 

διευρυμένο διεθνές πλαί

σιο, το Φεστιβάλ αναμφι

σβήτητα βοήθησε τον 

ελληνικό κινηματογράφο 

να βγεί από την  απομό

νωσή του. Ο ι ξένοι δημο

σιογράφοι και κριτικοί, 

αλλά και σκηνοθέτες, 

παραγωγοί, διευθυντές 

ξένων μεγάλων Φ εστι

βάλ κλπ, που έρχονται 

κάθε χρόνο στη Θεσσα

λονίκη, παρακολουθούν 

με ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

τις προβολές των νέων

Kpntnoq BdKañónouñoq 
[laúpoq Toiüiñnq

ελληνικώ ν ταινιών (που γίνονται πάντα με ταυτόχρονη 

μετάφραση στα αγγλικά και τα γαλλικά) και ενημερώνο 

νται συστηματικό για τις εξελίξεις της κινηματογρα

φίας μας. Αυτό είχε σαν άμεσο 

αποτέλεσμα να δημοσιευτούν 

κριτικές παρουσιάσεις ελληνι

κώ ν ταινιών σε μεγάλα κινημα

τογραφικά περιοδικά διεθνούς 

εμβέλειας (όπως το Variety, το 

Screen International, το M oving  

Pictures) και σε έγκριτες εφημε

ρίδες, όπως η ιταλική 

Repu blica, η γερμανική 

Frankfurter Rundschau κ.ά. Από 

την άλλη, το Φεστιβάλ έδωσε 

σ τουςΈλληνες κινηματογραφι

στές τη δυνατότητα να έρχονται 

σε άμεση επαφή με παράγοντες 

της διεθνούς κινηματογραφίας 

και να ενημερώνονται συστημα

τικά και έγκυρα για τα ευρωπαϊ

κά κινηματογραφικά προγράμματα, χάρη στις ημερίδες, 

τα συνέδρια κλπ. που οργανώνονται στα πλαίσια του 

Φεστιβάλ.

Αλλά και η επαφή με το ελληνικό κινηματογραφόφι

λο κοινό, αναβαθμίστηκε μετά τη ριζική αλλαγή της 

μορφής του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Γ ια τί ασφαλώς 

δεν μπορεί να θεωρηθεί τυχαίο ότι, ενώ τα τελευταία 

χρόνια πριν από το 1992 η ελληνική ταινία είχε ουσια

στικά εξαφανιστεί από τις αίθουσες, τώρα όλες σχεδόν 

οι ελληνικές ταινίες βρίσκουν διανομή.

Αναλυτικά, η προβολή του ελληνικού κινηματογρά-

Diouüonq (DtüTónouiloq 
HlKoq KoúuSoupoq

Πάίπεππς Boûflyapnq 
Bâuàanq flpßauiinq 
Θόδωρος flggeflônouiioq

φου στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, από το 1992 

μέχρι και το 1997, έγινε ως εξής:

Η ετήσια ελληνική παραγωγή στο Φεστιβάλ: Πέρα από 

τις ταινίες που, σύμφωνα με τις αποφάσεις της εκάστο- 

τε Προκριματικής Επιτροπής, εντάσσονταν κατ’ έτος 

στο Ελληνικό Διαγω νιστικό ή στο Ελληνικό Πληροφο

ριακό Τμ ή μ α  (και οι οποίες κάλυπταν τη συντριπτική 

πλειοψηφία της ετήσιας παραγωγής), το Φεστιβάλ φρό

ντιζε, με δική του πρωτοβουλία, να διευρύνει το φάσμα



Περικϋπς ΚούροοίΐΑου [οφίβ Πβπβκρππου

Σούλας Δρακοπούλου, της Μαίρης Παπαλιού κά. 

Παράλληλα το φεστιβάλ επιδίωξε να προβάλει τη δου

λειά Ελλήνων σκηνοθετών της διασποράς εντάσσοντας 

στο Διεθνές Διαγωνιστικό ταινίες όπως Βερύκοκα στο 

καλάθι του Τ . Τουλιάτου, Καρδιά από πέτρα του Ν. Λυγ- 

γοΰρη, Κοντά στον παράδεισο του Κ. ΤΊάνναρη και 

Πολίτης Ρουθ του Ελληνοαμερικανού Αλεξάντερ Παί- 

ην. Τέλος, το Φεστιβάλ πρόβαλε κάθε χρόνο τις βρα

βευμένες ταινίες μικρού μήκους του Φεστιβάλ Δράμας.

Τελικά, μόνο ένα πολύ μικρό μέρος της ελληνικής 

παραγωγής αυτής της περιόδου δεν προβλήθηκε στα 

πλαίσια του φεστιβάλ και αυτό αφορά κάποιες ταινίες 

που οι δημιουργοί τους επέλεξαν να τις προβάλλουν 

κατ’ ευθείαν στις εμπορικές αίθουσες (όπως π.χ. Ελεύ

θερη κατάδυση του Γ . Πανουοόπουλου, Κουαρτέτο σε 

τέσσερις κινήσεις της Λ. Ρικάκη, Καβάφης του Ν. Σμα- 

ραγδή, Ο  οργασμός της αγελάδας της Ο. Μαλέα, Βαλκα- 

νιζατέτ του Σ. Γκορίτσα κ.ά.)

Αφιερώματα: Με μεγάλα αναδρομικά αφιερώματα, που 

συνοδεύονταν από την έκδοση εμπεριστατομένων 

μονογραφιών, το Φεστιβάλ τίμησε διακεκριμένους

HiKoq Περάκπζ HiKoq Ikuapio nouiloq

των προβαλλόμενων νέων ελληνικών ταινιών, προ

γραμματίζοντας ταινίες εκτός συναγωνισμού ή σε ειδι

κές προβολές ή ακόμα εντάσσοντας κάποιες ταινίες 

στο Διεθνές Διαγωνιστικό, όταν για τυπικούς λόγους 

δεν είχαν δικαίωμα να διαγωνιστούν ως ελληνικές.Έτσι 

προβλήθηκαν στα πλαίσια του Φεστιβάλ ταινίες όπως 

Δυο ήλιοι στον ουρανό του Γ . Σταμπουλόπουλου, Ονει

ρεύομαι τους φίλους μου του Ν. Παναγιωτόπουλου, 

Terra incognita του Γ. Τυπάλδου, Άνεμος στην πόλη 

του Π. Σεβαστίκογλου, Η  νίκη της Σαμοθράκης του Δ. 

Αβδελιώτη, Προστάτης οικογένειας του Ν. Περάκη (ως 

ταινία-έκπληξη), Το βλέμμα του Οδυσσέσ του Θ. Αγγε- 

λόπουλου(μόνο

στις περιφερεια

κές εκδηλώσεις)

και, σε βιντεο-

προβολές, ταινίες

του Βασίλη

Μαζωμενου, της

Οπμίιτρπς flileqauopfiq 
Tacnq HooKoq

Έλληνες δημιουργούς, όπως τον πρωτεργά

τη του ελληνικού κινηματογράφου Γιώργο 

Τζαβέλλα (το 1994, με 11 ταινίες του), τον 

διεθνώς καταξιωμένο'Ελληνα σκηνοθέτη 

Μιχάλη Κακογιάννη (το 1995, με 15 ταινίες 

του), τον βετεράνο «μάστορα» Γρηγόρη Γρη- 

γορίου (το 1996, με μια επιλογή 10 ταινιών 

του) και τον αξέχαστο λυρικό δημιουργό 

Τάκη Κανελλόπουλο (το 1997, με 10 ταινίες του).

Αναδρομικά αφιερώματα έγιναν επίσης στον μοναχι

κό δημιουργό Αλέξη Δαμιανό (το 1993), στις πρόωρα 

χαμένες Τώνια Μαρκετάκη κοι Φρίντα Λιάππα (με την 

παρουσίαση όλων των ταινιών τους, το 1994 και το 

1995 αντίστοιχα) και στη διεθνούς ακτινοβολίας Ελληνί- 

δα ηθοποιό Ειρήνη Παπά (το 1997, με μια επιλογή 10 

ταινιών της), ενώ τιμητικό αφιέρωμα (με μια ειδική 

προβολή και την έκδοση εκτενούς μονογραφίας) έγινε 

και στον δημοφιλή ηθοποιό Θανάση Βέγγο (το 1992). 

Ακόμη, ειδικό αναδρομικό αφιέρωμα έγινε στον Κώστα

[ταύρος ΠαρύΡας -  ΤαμίΡα Η ε Ρ α  -  II υδρίας θωμόπουϋος
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Σφήκα, σε δυό ενότητες: στο τηλεοπτικό έργο του 

(1992) και στην κινηματογραφική τριλογία του (1993).

Ιπ ιηβιηοπβιη: Με ειδικές εκδηλώσεις, το Φεστιβάλ 

τίμησε τη μνήμη ανθρώπων που σημάδεψαν την ιστο

ρία του ελληνικού κινηματογράφου, όπως:

• τον πρωτεργάτη της δημιουργίας του Φεστιβάλ Θεσ

σαλονίκης Παύλο Ζάννα (το 1993, με ειδική εκδήλωση, 

προβολή δύο τηλεοπτικών ντοκυμαντέρ για τη ζωή και

[ la iip o q  Kanrlauifinq  
K a iE p iu a  E u a p t a o u  
flim iH in q  Κ ό κ κ ιυ ο ζ

Eda KoTapauiGou

το έργο του και παράλληλη έκδο

ση εκτενούς μονογραφίας),

• τον διευθυντή φωτογραφίας 

και πρώην διευθυντή του Φ εστι

βάλ Γρηγόρη Δανάλη (με φωτο

γραφική έκθεση και την έκδοση 

αναμνηστικού Ιθσέλιδου φυλλαδίου, που επιμελήθηκε 

ο Β. Κεχαγιάς),

• τον σκηνοθέτη και παραγωγό Κώστα Καραγιάννη (με 

προβολή ντοκυμαντέρ σε βίντεο, ανοικτή συζήτηση και 

έκδοση αναμνηστικού φυλλαδίου, που επιμελήθηκε ο 

Β. Κεχαγιάς),

• την κριτικό και ιδρύτρια της Ταινιοθήκης της Ελλά

δας ΑγλαΤα Μητροπούλου (με την προβολή ταινίας του 

Φ. Φίνου, σε ανακαινισμένη από την Ταινιοθήκη κόπια),

• τον πρόωρα χαμένο νέο σκηνοθέτη Αλέξη Μπιστικά 

(με ειδική εκδήλωση και την προβολή μικρού μήκους 

ταινίας του),

• τον πρωτοπόρο παραγωγό Κλέαρχο Κονττσιώτη (με 

την προβολή της βραβευμένης ταινίας του Προδοσία),

• τη δημοφιλή πρωταγωνίστρια Αλίκη Βουγιουκλάκη 

(με την προβολή της βραβευμένης στο 1ο Φεστιβάλ 

Θεσσαλονίκης ταινίας της Μ αντολίνα), και

• τον Ελληνοαμερικανό σκηνοθέτη Gregory 

Markopoulos (με την προβολή της ταινίας του Γαλήνη  

και ειδική έκδοση).

Σ τη ν αξέχαστη Μελίνα Μερ- 

κούρη το Φεστιβάλ αφιέρω

σε την αφίσα της 35ης διορ

γάνωσης, το 1994, με παράλ

ληλη έκθεση φωτογραφιών 

της στο φουαγιέ της Ε Μ Σ . 

Από το 1994, τέλος, το 

Φεστιβάλ, τιμώντας τη μνή

μη του Μάνου Χστζιδάκι, 

καθιέρωσε ως μόνιμο ηχητι

κό σήμα του, ένα μουσικό θέμα του μεγάλου συνθέτη.

Από την ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου: Τ η

σύνδεση με το παρελθόν του ελληνικού κινηματογρά

φου, το Φεστιβάλ φρόντισε να τη διατηρεί ζωντανή, όχι 

μόνο μέσα από τα αναδρομικά αφιερώματα σε συγκε

κριμένους δημιουργούς, αλλά και μέσα από διάφορα 

παράλληλα προγράμματα και ειδικές προβολές.Έτσι, 

σε ένα πρόγραμμα με τον τίτλο Έ τ σ ι  ξεκίνησαν, που 

πραγματοποιήθηκε σε δύο μέρη, το 1992 και το 1993, 

προβλήθηκαν 39 ταινίες μεγάλου και μικρού μήκους, 

πρώτες δουλειές ισάριθμων γνωστών Ελλήνω ν σκηνο

θετών. Σε συνεργασία με την Ταινιοθήκη της Ελλάδος, 

προβλήθηκαν, το 1992, το 1994 και το 1995, σε ανακαινι

σμένες κόΓπες, οι ιστορικής σημασίας ταινίες Δάφνις 

και Χ λόη  του Ορέστη Λάσκου, Το  ταξίδι του χωρισμού  

του Φ. Φίνου και Απόχηδες τω ν Αθηνώ ν του Ηλία 

ΓΤαρασκευά. Και σε συνεργασία με την Εταιρία Ελλή 

νων θεατρικώ ν Συγγραφέων (με αφορμή τη συμπλή-

11



12 ρωση 100 χρόνων από την ίδρυσή της) προβλήθηκαν το 

1997 δύο ταινίες βασισμένες σε θεατρικό έργα.

Εκθέσεις. Μνήμες από την ιστορία του κινηματογρά

φου στην Ελλάδα ζωντάνευαν πολλές από τις εκθέσεις 

που διοργάνωσε το Φεστιβάλ, όπως η έκθεση του 

Κώστα Αρβανιτίδη με κινηματογραφικές γτγαντοαφίσες 

της Θεσσαλονίκης (το 1992) και η μεγάλη έκθεση 

Ζωγραφική στον κινηματογράφο με γιγαντοαφίαες της 

συλλογής Η Ε ίΑ Ε Π  (το 1994). Το  1995, έτος παγκόσμι-

[latipoq Ζβίΐμάς -  MiHaflnq K a K o p u u n q

Mefliua Μερκούρπ -  Μ. O ip n o u ilo q
ου εορτασμού των 100 χρόνων του κινη

ματογράφου, το Φεστιβάλ διοργάνωσε 

έκθεση φωτογραφιών των πρωτοπό

ρων κινηματογραφιστών αδελφών 

Μανάκια και το 1996 έκθεση ζωγραφι

κής του Σπόρου Χειμωνάκη με τίτλο 

Έ να  εικαστικό ταξίδι στον ελληνικό 

κιν/φο. Το  1997 ένα από τα μεγάλα 

γεγονότα του Φεστιβάλ ήταν η αναδρο

μική παρουσίαση της κινηματογραφι

κής δουλειάς δυο διεθνώς αναγνωρι

σμένων Ελλήνων σκηνογράφων-ενδυμα- 

τολόγων, των αδελφών Βασίλη &  Διονύση Φωτόπου- 

λου. Ενώ ελληνικό ενδιαφέρον είχε και η έκθεση του 

Josef Koudelka, που έγινε το 1995, αφού οι φωτογρα

φίες που παρουσιάστηκαν είχαν τραβηχτεί κατά τη 

διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας του Θόδωρου 

Αγγελόπουλου Το  βλέμμα του Οδυσσέα.

Pcuoq HapailapniBnq



Ν έ ο ι Ο ρ ιζ ο υ τ Ε ζ
Ο ι «Νέοι Ορίζοντες» παρουσιάζουν κάθε χρόνο, στα 

πλαίσια του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, ένο π α ν ό ρ α μ α  τ η ς  
σ ύ γ χ ρ ο ν η ς  κ ι ν η μ α τ ο γ ρ α φ ι κ ή ς  π α ρ α γ ω γ ή ς ,  δίνοντας 

έμφαση σε ό,τι νέο, δυναμικό, ριζοσπαστικό, έχει να 

επιδείξει ο παγκόσμιος κινηματογράφος. Τ α  στοιχεία 

αυτά έχουν κάνει αυτό το πρόγραμμα -που διευθύνει ο 

Δ η μ ή τ ρ η ς  Ε Τ π ί δ η ς -  ιδιαίτερα δημοφιλές στο Φεστιβαλι- 

κό κοινό. Στο  πρόγραμμα τω ν Νέω ν Ο ριζόντω ν πρωτο- 

παρουσιάστηκαν στην Ελλάδα ταινίες, που είχαν στη 

συνέχεια θριαμβευτική πορεία στα μεγάλα διεθνή 

Φεστιβάλ ή τιμήθηκαν με Ό σκα ρ, όπως Ο  ψεύτης 

ήλιος του Νικήτα Μιχάλκωφ, Shine, ο σολίστας του 

Σκοτ Χικς, Ο  αιχμάλωτος του Καυκάσου του Σεργκέι 

Μποντρώφ, Ο  μικρός Κόλυα του Γιαν Σβέρακ, Α γριο- 

καλαμιές του Αντρέ Τεσινέ, και πολλές άλλες. Αλλά και 

ταινίες που δεν θα έφταναν ίσως ποτέ στις ελληνικές 

εμπορικές αίθουσες αν δεν είχαν πάρει την πρωτοβου

λία να τις εντάξουν στο πρόγραμμά τους οι Ν. Ο . Τα ι

νίες όπως Ή  κοιλάδα του Αβραάμ του Ολιβέιρα, η Μ πο- 

έμικη ζω ή του Καουρισμάκι, Δυο  στη σούπα του Ρόκ- 

γουελ, Ο  γαλάζιος χαρταετός του Τ ια νγκ  Τσουάν Τσ ο υ- 

άν, Ο  φ ό ν ο ς  ενός παιδιού της'ίλντικο Σζάμπο, Ε7 

Mariachi του Ροντρίγκεζ, Κόντρα ξυράφι του Κέριγκαν 

και πολλές άλλες, τράβηξαν το ενδιαφέρον τω ν Ε λ λή 

νων διανομέων αφού πρώτα είχαν κερδίσει την αγάπη 

του φεστιβαλικού κοινού.

■  Ιδιαίτερα σημαντική αποδείχτηκε η πρωτοβουλία 

των Νέων Οριζόντω ν να παρουσιάσει στο ελληνικό κοι

νό το έργο άγνωστων, ως τότε, σκηνοθετών, μέσα από

μια σειρά αφιερωμάτων. Ο  Καναδός Α τ ο μ  Ε γ κ ό γ ι α ν  και 

ο Ιρανός Α μ π ά ς  Κ ι α ρ ο σ τ ά μ ι  (το 1992), ο Αμερικανός 

Χ α λ  Χ ά ρ τ λ ε ΰ  (το 1993), ο Αυστριακός Μ ί κ α ε λ  Χ ά ν ε κ ε  
και ο Αφροαμερικανός Τ σ α ρ λ ς  Μ π ε ρ ν έ τ  (το 1994), ο 

Ρώσος Σ ε ρ γ κ έ ι  Μ π ο ν τ ρ ώ φ  και ο Τσέχος Γ ι ο ν  Σ β έ ρ α κ  
(το 1996), ο Ισλανδός Φ ρ ή ν τ ρ ι κ  Θ ο ρ ν  Φ ρ ή ν τ ρ ι κ σ ο ν ,  ο 

Αμερικα νό ςΈρολ Μ ό ρ ις ,  ο Αλγερινός Τ ό ν ι  Γ κ ά τ λ ι φ ,  ο 

Ταϊβανός Τ σ ά ι  Μ ι ν γ κ  Λ ι ά ν γ κ  και ο Ρώσος Α λ ε ξ ά ν τ ε ρ  
Σ ο κ ο ύ ρ ω φ  (το 1997), έγιναν γνω στοί στην Ελλάδα μέσα 

από τα α ν α δ ρ ο μ ικ ά  α φ ιε ρ ώ μ α τ α  που οργάνωσαν γι’ 

αυτούς οι Ν.Ο.

■  Αλλά και οι ν έ ε ς  τ ά σ ε ις ,  που διαμορφώνονται στις 

διάφορες εθνικές κινηματογραφίες, προβλήθηκαν μέσα 

από το πρόγραμμα τω ν Νέων Οριζόντω ν, σε ενότητες 

όπως ο Ν έ ο ς  Ρ ώ σ ι κ ο ς  Κ ι ν η μ α τ ο γ ρ ά φ ο ς  (το 1992), ο

Ν έ ο ς  Γ α λ λ ι κ ό ς  
Κ ι ν η μ α τ ο γ ρ ά φ ο ς
(το 1997) και οι 

Α ν ε ξ ά ρ τ η τ ο ι  Α μ ε 
ρ ικ α ν ο ί  (το 1995 

και το 1996). Ενώ  

μια ιδιαίτερα δυνα

μική κινηματογρα

φία, αυτή του Ιράν, 

μας αποκαλύφθη

κε σε όλον της τον 

πλούτο -έπειτο 

από την πρώτη 

γνωριμία με το 

έργο του Κιαροστάμι- μέσα από το αφιέρωμα θ η σ α υ ρ ο ί  
τ ο υ  Ι ρ α ν ι κ ο ύ  Κ ιν η μ α τ ο γ ρ ά φ ο υ ,  που οργάνωσαν το 1995 

οι Ν .Ο . και στο οποίο περιλαμβανόταν και ένα αναδρο

μικό αφιέρωμα στον εξαίρετο σκηνοθέτη Μ ο χ σ έ ν  Μ α χ -  
μ α λ μ π ά φ .
■  Για τρεις συνεχείς χρονιές (1993,1994,1995), οι Ν.Ο. 

παρουσίασαν τα Ο ίπ έ -ά ο ε υ π ιβ η ΐ ε ,  ένα πρόγραμμα στο 

οποίο παρουσιάστηκαν συνολικά 17 ταινίες, ντοκομα- 

ντέρ πάνω σε καυτά θέματα, που προκάλεσαν έντονο 

ενδιαφέρον και πολλές συζητήσεις. Μερικά από αυτά 

τα ντοκυμαντέρ αγοράστηκαν στη συνέχεια και προβλή

θηκαν από την ελληνική τηλεόραση, όπως το τρίωρο Ή  

υπέροχη, φριχτή ζω ή τη ςΑ ένι Ρίφενσταλ και το αφιε

ρωμένο στον Νόαμ Τσ ό μσ κυ Κατασκευάζοντας συνεί

δηση.
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■  Από χο 1993, οι Νέοι Ορίζοντες έχουν καθιερώσει 

τις νυχτερινές προβολές, με ταινίες παράξενες και γοη

τευτικές, τολμηρές σε θεματολογία και κινηματογραφι

κή γραφή, είτε καινούργιες όπως το Μόνο οι γενναίοι 

της Ελληνο-Αυστρολέζας Άννας Κόκκινου και το 

Boogie Nights του Πω λ Τόμος Άντερσον, είτε παλαιό-

Franpois Girard Jean-Michel Martial

τερες, κλασικές πια cult ταινίες, όπως το Eraserhead 

του Ντ. Λυντς, το Lonesome Cowboys του Γουώρχολ, 

το Rocky H orror Picture Show του Τζιμ  Σάρμαν, κ.ά. 

Και το 1996 οι Ν.Ο. οργάνωσαν μια σειρά προβολών με 

4 ταινίες τριών διαστάσεων (3D), μια μοναδική ευκαιρία 

για τους νεώτερους θεατές να γνωρίσουν αυτή την και

νοτομία.

■  Τα  τελευταία χρόνια, οι Νέοι Ορίζοντες εντάσσουν

lony Gatlif Jacques Ooillon

στο πρόγραμμά τους και ταινίες για πσιδιά.Έτσι, η μία 

από τις 4 τρισδιάστατες ταινίες του 1996 ήταν το 

αυστραλέζικο μιούζικαλ επιστημονικής φαντασίας με 

κινούμενα σχέδια Άμπρα Κατάμπρα και το 1997 προ

βλήθηκε ένα πρόγραμμα με 13 ταινίες κινουμένων σχε

δίων, παραγωγής του Καναδικού Κέντρου Κινηματο

γράφου. Επίσης, το 1997, σε συνεργασία με το Εργα

στήρι Τέχνης Χαλκίδας, οι Νέοι Ορίζοντες διοργάνω- 

σαν μια μεγάλη παιδική γιορτή. Για αυτές τις παιδικές 

προβολές διατίθεται μεγάλος αριθμός δωρεάν προκλή

σεων για τα παιδιά της πόλης.

■  Συνολικά, από το 1992 μέχρι και το 1997, οι Νέοι Ορί

ζοντες έχουν παρουσιάσει 280 ταινίες, από 40 χώρες 

(Αρμενία, Αυστραλία Αυστρία, Βέλγιο, Βενεζουέλα, 

Βραζιλία, Γαλλία, Γερμανία, Γεωργία, Ελβετία, Ελλάδα, 

Η.ΓΤΑ., Ιαπωνία, Ινδία, Ιράν, Ισλανδία, Ισπανία, Ιταλία, 

Καζακστάν, Καναδάς, Κίνα, Κούβα, Λουξεμβούργο, 

Μεγάλη Βρετανία, Μεξικό, Νορβηγία, Ολλανδία, Ουγγα

ρία, Ουκρανία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρωσία, Σερβία,

Σλοβακία, Ταϊβάν, Τουρκία, Τσεχία, Φινλανδία, Χονγκ- 

Κονγκ και πρώην Ε.Σ.Σ.Δ.).

Κάποιες από αυτές προβλήθη- HotlSei) Hachmalbaf 
καν σε πανευρωπαϊκή πρεμιέ

ρα, όπως: 32 Short Films About 

Glenn Gould του Φρανσουά 

Ζιράρ, Μ. Butterfly του Κρόνεν- 

μπεργκ. Πολλοί σκηνοθέτες 

ήρθαν στη Θεσσαλονίκη ειδικά 

για τις προβολές των ταινιών 

τους στο πρόγραμμα των Ν.Ο., 

όπως: ο Ατομ Εγκόγιαν, ο Ολιβιέ 

Ασαγιάς, ο Νταριούς Μερζουΐ, ο 

Μαρκ Ράπσπορτ, ηΊλντικο Σζά- 

μπο, ο Γκρέγκ Αρόκι, ο Φραν

σουά Ζιράρ, ο Μίκαελ Χάνεκε, ο 

Πήτερ Γκρηναγουαίη, ο Σεργκέι Μποντρώφ, ο Αμπάς 

Κιαροστάμι, ο Τσάι Μινγκ-Λιανγκ, ο Τόνι Γκάτλιφ, ο 

Έβερετ Λιούις, η Τζούντιτ'Ελεκ, ο Γιάνος Σαζ, οΈ ρολ 

Μόρις, ο Μοχσέν Μαχμαλμπάφ, και πολλοί άλλοι.

Παράλληλες εκδηλώσεις των Ν.Ο. Οι Νέοι Ορίζοντες 

διοργανώνουν κάθε χρόνο ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες 

εκθέσεις με έργα γνωστών σκηνοθετών. Η αρχή έγινε 

το 1993 με την έκθεση Ντέηβιντ Κρόνενμπεργκ, που

παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην Ευρώπη, παράλ

ληλα με ένα μεγάλο αναδρομικό αφιέρωμα στο έργο 

του γνωστού Καναδού σκηνοθέτη, που οργάνωσαν οι 

Ν.Ο. την ίδια χρονιά. Και ακολούθησαν: έκθεση ζωγρα-



Jan Suerak

φικής και κολάζ χου Σεργκέι 

Παρατζάνωφ χο 1994, έκθεση 

σχεδίων και αντικειμένων χου 

Σεργκέι Αΐζενσχάιν χο 1995 για 

χον εορτασμό της ΙΟΟετηρίδας χου κινηματογράφου, 

έκθεση ζωγραφικής και κολάζ χου Π ήχερ Γκρηναγου- 

αίη χο 1996, και έκθεση φωτογραφίας χου Αμπάς Κια- 

ροσχάμι χο 1997. Ο  Πήχερ Γκρηναγουαίη και ο Αμπάς 

Κιαροστάμι ήρθαν στη Θεσσαλονίκη για τις εκθέσεις 

τους, ενώ ο Κρόνενμπεργκ, που δεν είχε μπορέσει να 

έρθει, έστειλε βιντεοσκοπημένο χαιρετισμό. Για τις 

εκθέσεις χου Παρατζάνωφ και χου Αΐζενσχάιν, ήρθαν 

από την Αρμενία και χη Ρωσία αντίστοιχα ειδικοί επιμε

λητές. Ό λ ε ς  αυτές οι εκθέσεις φιλοξενήθηκαν στον 

«Μ ύλο» και προσέλκυσαν πλήθος επισκεπτών. Για όλες

Haggie Cheung - Oliuier flssayas

εκδόθηκαν ιδιαίτερα επιμελημένοι και καλαίσθητοι 

κατάλογοι.

■  Μια άλλη παράλληλη δραστηριότητα τω ν Ν .Ο . είναι η 

διοργάνωση συναυλιών. Τ ο  1994, τιμώντας τη μνήμη 

του Ράινερ Βέρνερ Φασμπίντερ, οι Ν .Ο . κάλεσαν τη 

μούσα του Γερμανού οκηνοθέτηΊνγκρτντ Κάβεν, η

οποία έδωσε -για πρώτη φορά στην Ελλάδα- 

ένα μοναδικό ρεσιτάλ στον «Μ ύλο». Και το 

1996 οι Ν.Ο. διοργάνωσαν, πάλι στον 

«Μ ύλο», δυο συναυλίες του Αργεντινού 

σαξοφωνίστα και συνθέτη Γκά το Μπαρ- 

μπιέρι, οι εισπράξεις των οποίων διατέθη

καν υπέρ των ορφανοτροφείων της Θεσσα

λονίκης.

Lee Kang Shen -  Tsai Hing Liang
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Η ά τιέ ς  στά Mum
Το  πρόγραμμα αυτό, που ξεκίνησε δοκιμαστικά και με 

πολλές δυσκολίες το 1994 (με την προβολή 7 ταινιών 

από 4 μόνο βαλκανικές χώρες), πολύ γρήγορα αναδεί

χτηκε σε ένα δυναμικό πόλο έλξης για όλους τους 

παράγοντες που συμμετέχουν στο κινηματογραφικό 

γίγνεσθαι της βαλκανικής χερσονήσου. Σκηνοθέτες, 

παραγωγοί, διευθυντές στούντιο, 

δημοσιογράφοι και εκπρόσωποι τηλεο

πτικών σταθμών, στελέχη εθνικών 

κέντρων κινηματογραφίας και τοπικών 

φεστιβάλ, από όλες τις βαλκανικές 

χώρες, συγκεντρώνονται κάθε φθινό

πωρο στη Θεσσαλονίκη, για να γνωρι

στούν, να ανταλλάξουν απόψεις, να 

θέσουν προβλήματα και να αναζητή

σουν λύσεις, να εξετάσουν το ενδεχό

μενο συνεργασιών κλπ. Στο πλαίσια 

αυτού του προγράμματος, οργανώθηκε 

το 1994, το 1995 και το 1996 το Βαλκα

νικό Φόρουμ που κατέληξε στην ίδρυ

ση του Βαλκανικού Επιμελητηρίου Κινη

ματογράφου (Balkan Film Board). Παράλληλα, το ίδιο 

το πρόγραμμα διευρύνθηκε και εμπλουτίστηκε. Οι 7 

ταινίες του 1994, έγιναν 22 στη διοργάνωση του 1997. 

Συνολικά, στις . Ματιές στα Βαλκάνια» έχουν παρουσια

στεί μέχρι σήμερα 54 ταινίες. Αναλυτικά:

• 26 ταινίες πρόσφατης παραγωγής, από 9 βαλκανικές 

χώρες (Αλβανία, Βοσνία, Βουλγαρία, Γιουγκοσλαβία, 

Κροατία, Ρουμανία, Σλοβενία, Τουρκία και Π Γ Δ Μ )

• 5 ταινίες παλαιότερης παραγωγής από την Αλβανία, 

τη Βουλγαρία, τη Γιουγκοσλαβία, τη Ρουμανία και την 

Τουρκία, που έχουν ιστορική σημασία για την εξέλιξη

της κινηματογραφίας στις αντίστοιχες 

χώρες (με αφορμή τον παγκόσμιο εορτα

σμό για τα 100 χρόνια του κινηματογρά

φου, το 1995)

• ένα μεγάλο αναδρομικό αφιέρωμα στο 

Ρουμάνο σκηνοθέτη Λουσιάν Πιντΐλιε, με 

7 ταινίες (και παράλληλη έκδοση εμπερι

στατωμένης μονογραφίας),

• ένα αφιέρωμα στον Τούρκο σκηνοθέτη 

Ομέρ Καβούρ, με 3 ταινίες,

• ένα αφιέρωμα στον Σέρβο σκηνοθέτη 

Ζιβοζίν Πάβλοβπς, με 4 ταινίες,

• ένα αφιέρωμα στο Βούλγαρο σκηνοθέτη 

Έντουαρντ Ζαχάριεφ, με προβολή της 

τελευταίας ταινίας του, και

• ένα πρόγραμμα με τίτλο «Ταραγμένα χρόνια» που 

διοργανώθηκε το 1997 και περιλάμβανε 8 ταινίες με 

θέμα τα γεγονότα που συντάραξαν τα Βαλκάνια τα 

τελευταία χρόνια.

Lucien Pintilie

■  Το  πρόγραμμα «Ματιές στα Βαλκάνια» του 1995, 

μεταφέρθηκε στη συνέχεια σχεδόν ολόκληρο στην 

Αθήνα, και εντάχθηκε στις εκδηλώσεις για τα 100 

χρόνια του κινηματογράφου που οργάνωσε το 

Υ Π Π Ο  στο κινηματοθέατρο «Παλλάς».

Τη ν  καθιέρωση της Θεσσαλονίκης ως προνομιακό 

τόπο προβολής των βαλκανικών κινηματογραφιών, η 

διεύθυνση του φεστιβάλ φρόντισε να την ενισχύσει και 

με τη συστηματικότερη παρουσία εκπροσώπων των 

βαλκανικών χωρών στο Διεθνές Διαγωνιστικό τμήμα 

του.Έτσι, στη Διεθνή Κριτική Επιτροπή συμμετείχαν: 

το 1994 ο Βούλγαρος σκηνοθέτης Πέτερ Πόπζλατεφ, 

το 1996 η Ρουμάνα ηθοποιός Μάγια Μόργκενστερν και 

το 1997 ο Τούρκος σκηνοθέτης Ομέρ Καβούρ, και ανά

μεσα στις διαγωνιζόμενες ταινίες ήταν: το 1995 η τούρ

κικη Η  αγάπη είναι πιο κρύα από το θάνατο, το 1996 η 

γιουγκοσλάβικη Τα  όμορφα χωριά όμορφα καίγονται 

και το 1997 η τούρκικη Τούμπες μέσα στο φέρετρο.

Το  κοινό της Θεσσαλονίκης αγκάλιασε ιδιαίτερα θερμά 

τις προβολές των βαλκανικών ταινιών και υπήρξαν 

περιπτώσεις που χρειάστηκε να γίνουν έκτακτες επα

ναληπτικές προβολές, όπως με την ταινία Μετά τη βρο

χή  (παραγωγής Π Γ Δ Μ ) ή με τη γιουγοσλάβικη Τα  

όμορφα χωριά όμορφα καίγονται η οποία κέρδισε και 

το «βραβείο κοινού» το 1996.



Η υ ά δ ρ ο μ ικ ά  Η φ ιε ρ ώ μ ά Τ ά  ( R e t r o s p e c t i i i e s j
Η αναδρομική παρουσίαση ίο υ  έργου σκηνοθετών, 

Ελλήνω ν ή ξένων, που έχει καθιερώσει το Φεστιβάλ, 

αποτελεί αναμφισβήτητα μια μοναδική προσφορά, όχι 

μόνο για τους ειδικούς (σκηνοθέτες, κριτικούς κλπ), 

που έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μέσα σε 

λίγες μέρες την εξελικτική πορεία ενός δημιουργού, να

την μελετήσουν και να την επανεκτιμήσουν, αλλά και 

για όλους τους κινηματογραφόφιλους που θα ήθελαν 

να ξαναδούν -ή να «ανακαλύψουν»- δυσεύρετες σήμερα 

παλιότερες ταινίες διάσημων σκηνοθετών. Η προσφορά 

αυτή ολοκληρώνεται με την έκδοση των εμπεριστατω

μένων μονογραφιών, που εκδίδει το φεστιβάλ κάθε 

χρόνο για τους εκάστοτε τιμώμενους σκηνοθέτες.

Μέχρι τώρα έχουν γίνει τα παρακάτω αφιερώματα:

1992. John Cassavetes. Τ ο  αναδρομικό αφιέρωμα στον 

διάσημο ελληνικής καταγωγής Αμερικανό σκηνοθέτη 

περιελάμβανε το σύνολο του κινηματογραφικού έργου 

του (11 ταινίες). Η  προσέλευση του κοινού στις προβο

λές ήταν εντυπωσιακά μεγάλη με συνέπεια να βρουν 

διανομή για πρώτη φορά οι άπαικτες ως τότε στην 

Ελλάδα ταινίες του Κασσαβέτη Πρόσω πα  και Νύχτα  

πρεμιέρας, ενώ όλες σχεδόν οι άλλες ταινίες του αγορά

στηκαν για προβολή από την ελληνική τηλεόραση. Ειδι

κά για το αφιέρωμα ήρθαν δυο στενοί συνεργάτες του 

Κασσαβέτη, ο A l Ruban και ο Sam Shaw. Ο  τελευταίος

παρουσίασε στα πλαίσια του Φεστιβάλ και μια έκθεση 

με φωτογραφίες από τη ζωή και το έργο του Κασσαβέ- 

τη.

1993. Jules Dasein. Μεγάλο, σε όγκο αλλά και σε αξία, 

το έργο του «ελληνοποιημένου» πια Αμερικανού σκηνο

θέτη, παρουσιάστηκε σ’ αυτό το αφιέρωμα στο σύνολό 

του (19 ταινίες), από την πρώτη αμερικάνικη περίοδο, 

μέχρι τα χρόνια της περιπλάνησης στην Ευρώ πη και 

την πιο πρόσφατη ελληνική περίοδο. Ό λ ε ς  οι ταινίες 

προβλήθηκαν σε καινούργιες κόπιες. Ο  σκηνοθέτης 

βρισκόταν στη Θεσσαλονίκη σε όλη τη διάρκεια του 

Φεστιβάλ και προλόγισε πολλές από τις προβολές. 

Οργανώθηκε επίσης μια ανοιχτή συζήτηση (στρογγυλό 

τραπέζι) για το έργο του τιμώμενου σκηνοθέτη, με τη 

συμμετοχή του Αμερικανού κριτικού και ιστορικού του 

Κιν/φου Elliot Stein, του Γιάννη Μπακογιαννόπουλου, 

κ.ά.. Τ ο  αφιέρωμα μεταφέρθηκε στη συνέχεια και στην 

Αθήνα (κιν/φος «Ανδόρα»).

1993. David Cronenberg. Στα πλαίσια του προγράμμα

τος των Νέων Οριζόντω ν -και παράλληλα με τη μεγάλη 

έκθεση Κρόνενμπεργκ- οργανώθηκε ένα αναδρομικό 

αφιέρωμα στον γνωστό Καναδό σκηνοθέτη με την προ

βολή 13 ταινιών του (από τις οποίες η πιο πρόσφατη, 

τότε, Μ  Butterfly, παίχτηκε σε πανευρωπαϊκή πρώτη 

προβολή). Ο  τιμώμενος σκηνοθέτης δεν μπόρεσε να 

έρθει στη Θεσσαλονίκη, έστειλε όμως χαιρετισμό σε 

βίντεο.

Bernardo Bertolucci Haqisa Oshima Hanni Moretti Claude Chabrol



HlKdÜnq KdKOgiäUUnq κέε· και τηλεοπτικές ται
νίες του, μεγάλου και 

μικρού μήκους (συνολικά 41 ταινίες). Δυστυχώς, ο 

Κισλόφσκι αναγκάστηκε την τελευταία στιγμή να 

ματαιώσει το προγραμματισμένο ταξίδι του στη Θεσσα

λονίκη, λόγω της κακής κατάστασης της υγείας του. 

Ήρθαν όμως οι συνεργάτες του Krzystof Pieaiewicz 

(σεναριογράφος), Jerzy Stuhr (ηθοποιός), Zbigniew 

Zamachowski (ηθοποιός) και Irena Strzalkowska ( παρα

γωγός), ενώ ο επίσης στενός συνεργάτης του συνθέτης 

Ζμπίγκνιεφ Πράισνερ έδωσε δύο συναυλίες στα πλαί

σια του Φεστιβάλ. Το  αφιέρωμα μεταφέρθηκε στη 

συνέχεια και στην Αθήνα (Γαλλικό Ινστιτούτο).

(μεγάλου και μικρού μήκους). Ο  Οεδίπιβ ήρθε ο ίδιος 

στη Θεσσαλονίκη και προλόγισε μερικές από τις προ

βολές. Οργανώθηκε ακόμη ανοιχτή συζήτηση για το 

έργο του τιμώμενου σκηνοθέτη στην οποία συμμετεί- 

χανΈλληνες και ξένοι θεωρητικοί του κινηματογράφου. 

Με αφορμή το αφιέρωμα ήρθαν στη Θεσσαλονίκη και 

αρκετοί Ιάπωνες δημοσιογράφοι, που κάλυψαν στις 

ανταποκρίσεις τους όλο το πρόγραμμα του Φεστιβάλ.

1994. Γιώργος Τζαβέλλας. Παρουσιάστηκαν 11 ταινίες,

που καλύπτουν το σύνολο σχεδόν του έργου αυτού του 

πρωτεργάτη του ελληνικού κινηματογράφου. Για μερι

κές από αυτές τις ταινίες τυπώθηκαν καινούργιες 

κότπες με πρωτοβουλία του Φεστιβάλ. Για το αφιέρωμα 

ήρθε στη Θεσσαλονίκη ο γιός του σκηνοθέτη, ο οποίος 

και παρέλαβε το τιμητικό βραβείο που απένειμε το 

Φεστιβάλ στον εκλιπόντα δημιουργό.

1994. Τώνια Μαρκετάκη. Τ η  μνήμη της πρόωρα χαμέ

νης Ελληνίδας σκηνοθέτιδας, τίμησε το Φεστιβάλ με 

την προβολή όλων των ταινιών της - 3 μεγάλου μήκους 

και 1 μικρού μήκους - και φωτογραφική έκθεση στην 

είσοδο της Ε.Μ.Σ.

1995. Κτίείοί ΚίββΙονβΙά Για πρώτη φορά, παγκοσμίως, 

οργανώθηκε ένα πλήρες αφιέρωμα στο έργο του μεγά

λου Πολωνού σκηνοθέτη, με όλες τις κινηματογραφι-

1993. Αλέξης Δαμιανός. Με αφορμή την ολοκλήρωση 

των γυρισμάτων της ταινίας Ινίοχος, το Φεστιβάλ τίμη

σε έναν από τους πιο ιδιόρυθμουςΈλληνες δημιουρ

γούς. Προβλήθηκαν οι δυο προηγούμενες ταινίες του, 

καθώς και ένα μονταρισμένο απόσπασμα από τον Ινίο- 

χο. σε πρώτη δημόσια παρουσίαση, σε μια ειδική εκδή

λωση κατά την οποία το Φεστιβάλ απένειμε στον Αλέξη 

Δαμιανό τιμητικό βραβείο για το σύνολο του έργου του.

1994. Nagisa ΟεδίΓηβ,Ένα πλήρες αφιέρωμα στο έργο 

του μεγάλου Ιάπωνα σκηνοθέτη, με 19 ταινίες του



1995. Νβηηί Μ οτβίΐί. Τ ο  αφιέρω

μα στον πολυσυζητημένο Ιταλό 

δημιουργό περιελάμβανε τις 7 

ταινίες που έχει γυρίσει ως σκηνοθέτης και 3 ταινίες 

που έχει κάνει ως παραγωγός. Ο  σκηνοθέτης ήρθε στη 

Θεσσαλονίκη και προλόγισε κάποιες προβολές ταινιών 

του. Τ ο  αφιέρωμα μεταφέρθηκε στη συνέχεια και στην 

Αθήνα, στα πλαίσια του εορτασμού για τα 100 χρόνια

του κινηματογράφου που οργάνωσε το ΥΓΤΓΤΟ  στο 

«Γίαλλάς».

1995. Μιχάλης Κακογιάννης. Και οι 15 ταινίες που έχει 

γυρίσει ο διεθνούς φήμης πολυβραβευμένος'Ελληνας 

σκηνοθέτης στην πολύχρονη πορεία του (συμπεριλαμ- 

βανομένης και μιας τηλεταινίας) προβλήθηκαν στα 

πλαίσια αυτού του αφιερώματος. Τ ις  εκδηλώσεις παρα

κολούθησε ο ίδιος ο σκηνοθέτης, στον οποίο το Φεστι

βάλ απένειμε τιμητικό βραβείο (Χρυσός Αλέξανδρος).

1995. Φρίντα Λιάππα. Τ ο  Φεστιβάλ τίμησε τη μνήμη 

μιας άλλης πρόωρα χαμένης σκηνοθέτιδας, προβάλλο

ντας τις 4 μεγάλου μήκους ταινίες της και 2 μικρού 

μήκους (τη μία από αυτές, το Απεταξάμην, σε καινούρ

για κόπια που τυπώθηκε με πρωτοβουλία του Φεστι

βάλ).

1996. Bernardo Bertolucci. Προβλήθηκαν και οι 14 ται

νίες του διάσημου Ιταλού σκηνοθέτη, όλες σε καινούρ

γιες κόπιες. Η πιο πρόσφατη ταινία του, Κ λεμμένη  

ομορφιά, παίχτηκε στη Θεσ/νίκη σε πανελλήνια πρώτη 

προβολή, ενώ το 1900 παίχτηκε για πρώτη φορά στην 

πλήρη του μορφή χωρίς τις περικοπές που είχε επιβάλ

λει η λογοκρισία της εποχής. Επίσης, σε βίντεο, προ

βλήθηκαν δυο τηλεοπτικά ντοκυμαντέρ για τον Μπερ- 

τολούτσι και τη δουλειά του. Ο  σκηνοθέτης ήταν στη 

Θεσ/νίκη και προλόγισε ορισμένες προβολές.

?υϋ Hrdoêu - Η. ΟπμΰπουίΙος
1996. Lucien Pintilie. Στα

πλαίσια του προγράμμα

τος -Μ ατιές στα

Βαλκάνια -, οργανώθηκε αυτό το αφιέρωμα στον διε

θνώς καταξιωμένο Ρουμάνο σκηνοθέτη, ο οποίος ήρθε 

στη Θεσσαλονίκη ειδικά για το αφιέρωμα. Προβλήθη

καν και οι 7 ταινίες του.

1996. Γρηγόρης Γρηγορίου. Με την προβολή 10 ταινιών

του (που επελέγησαν σε συμφωνία με τον δημιουργό 

τους), το Φεστιβάλ τίμησε την πολύχρονη προσφορά 

του βετεράνουΈλληνα σκηνοθέτη. Στα πλαίσια του
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αφιερώματος προβλήθηκε και ένα τηλεοπτικό ντοκυμα- 

ντέρ για τη ζωή και το έργο του Γρ. Γρηγορίου. Ο  σκη

νοθέτης ήρθε ο ίδιος στη Θεσσαλονίκη, και παρακολού

θησε τις εκδηλώσεις του.

ίιρίιυπ Πάπά - Hanoel de Oliueira

γράφο του διάσημου -και παραγωγικότατου- Γ  άλλου 

σκηνοθέτη, το Φεστιβάλ οργάνωσε ένα αφιέρωμα, που 

περιελάμβανε 25 ταινίες (22 μεγάλου μήκους και 3 

μικρού μήκους) από τις 50 που έχει γυρίσει ως τώρα. Ο 

σκηνοθέτης παρακολούθησε τις 

εκδηλώσεις του Φεστιβάλ και 

προλόγισε ορισμένες από τις προ

βολές. Το  αφιέρωμα μεταφέρθη

κε στη συνέχεια και στην Αθήνα 

(Γαλλικό Ινστιτούτο).

1997. Arturo Ripstein. Το  αφιέρω

μα στον μεξικανό σκηνοθέτη, με 

μια επιλογή 12 ταινιών (από τις 23 

που έχει γυρίσει ως τώρα), έδωσε 

μια μοναδική ευκαιρία στο κοινό 

της Θεσσαλονίκης να έρθει σε 

επαφή με το έργο ενός ρηξικέλευ

θου δημιουργού, που παραμένει 

ουσιαστικά άγνωστος στην Ελλά

δα (μόνο δύο ταινίες του έχουν 

καταφέρει να βρουν διανομή). Για 

το αφιέρωμα ήρθε στη Θεσσαλο

νίκη η σύζυγος του Ριπστάιν και 

σεναριογράφος πολ 

λών ταινιών του Paz Alicia Garciadiego.

που έχει γυρίσει ο πρόωρα χαμένος Θεσσαλονικιός 

σκηνοθέτης, ο πιο προσωπικός, αλλά και πιο μοναχι

κός,Έλληνας δημιουργός.

T 1H H T I K R  Η Φ Ι Ε Ρ Π Μ Η Τ Η
1997. Ειρήνη Παπά. Το  Φεστιβάλ τίμησε την διεθνούς 

ακτινοβολίας Ελληνίδα “ηθοποιό των πέντε ηπείρων», 

οργανώνοντας, για πρώτη φορά στον κόσμο, ένα ανα

δρομικό αφιέρωμα, που περιλάμβανε μια επιλογή 10 

ταινιών από την πλούσια φιλμογραφία της. Ταινίες από 

την Ελλάδα, την Ιταλία, το Μεξικό, με την υπογραφή 

διάσημων σκηνοθετών όπως ο Κακογιάννης, ο Γ  αβρός, 

ο Λατουάντα, ο Ρόζι, ο Γκουέρα κ.ά. H Ειρήνη Παπά 

παρακολούθησε τις εκδηλώσεις και παρέλαβε τιμητικό 

βραβείο (Χρυσός Αλέξανδρος) που της απενεμήθη για 

το σύνολο του έργου της. Τ ο  αφιέρωμα συνόδευε ειδι

κή έκδοση.

1997. Manoel de Oliveira. Το ν  πολύ σημαντικό, αλλά 

ελάχιστα γνωστό στην Ελλάδα, Πορτογάλο σκηνοθέτη, 

τίμησε το Φεστιβάλ με ένα αφιέρωμα, που περιλάμβανε 

πέντε από τις καλύτερες ταινίες, που έχει γυρίσει στην 

πολύχρονη καριέρα του. Ο  Ολιβέιρα -ο μεγαλύτερος σε 

ηλικία σκηνοθέτης που γυρίζει ακόμα ταινίες- ήρθε στη 

Θεσσαλονίκη για την εκδήλωση που έγινε προς τιμήν 

του.

1997. Claude Chabrol. Γιορτάζοντας τη συμπλήρωση 

σαράντα χρόνων συνεχούς παρουσίας στον κινηματο

1997. Τάκης Κανελλόπουλος,Ένα πλήρες αφιέρωμα, με 

τις 10 ταινίες (7 μεγάλου μήκους και 3 μικρού μήκους),
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Ειδικές flpopoflêq
Τ η ν  πληρέστερη ενημέρωση του κοινού για τα συμβαί- 

νοντα στον παγκόσμιο κινηματογράφο, εξασφαλίζουν 

οι ειδικές προβολές που οργανώνει κάθε χρόνο το 

Φεστιβάλ. Από τις σημαντικότερες ήταν αναμφισβήτη

τα οι προβολές δυο ταινιών του Ιοσελιάνι ( Η  Γεωργία, 

μόνη  το 1994 και Ο ι ληστές  το 1996), που έγιναν παρου

σία του σκηνοθέτη. Αλλά και ταινίες άλλων διακεκριμέ

νων σκηνοθετών (Ραουλ Ρουίζ, Νέλσον Περέιρα ντος 

Σάντος, Νταριους Μ ερζουΐ κλπ) παρουσιάστηκαν για 

πρώτη -και μοναδική μέχρι στιγμής- φορά στην Ελλάδα 

σ’αυτές τις ειδικές προβολές. Ακόμη, το 1997, στα πλαί

σια ενός ενημερωτικού σεμιναρίου για τις νέες τεχνο

λογίες και την εφαρμογή τους στον κινηματογράφο, 

προβλήθηκαν δύο ταινίες που έχουν γυριστεί ψηφιακά. 

Ενώ  ένα πρόγραμμα που παρουσιάστηκε το 1996 με 

τον τίτλο Τ ο  τελευταίο κύμα και περιλάμβανε 7 γαλλι

κές ταινίες πρόσφατης παραγωγής, ήταν η πρώτη 

εκδήλωση μιας νέας κατεύθυνσης που χαράζει το 

Φεστιβάλ, για την εξερεύνηση των νέων τάσεων που 

αναπτύσσονται στις διάφορες εθνικές 

κινηματογραφίες.

Από την πληθώρα των ειδικών προβολών, αξίζει να 

μνημονευθούν ιδιαίτερα οι προβολές κλασικών ταινιών 

σε ανακαινισμένες-αποκαταστημένες κόιπες. Με τις 

προβολές αυτές, το Φεστιβάλ έδωσε μια μοναδική 

ευκαιρία στο ελληνικό κοινό να απολαύσει μερικά αρι

στουργήματα του παγκόσμιου κινηματογράφου στην 

πλήρη τους μορφή και με καινούργιες κόπιες.Έτσι, το

1992, προβλήθηκε στη Θεσσαλονίκη, για πρώτη φορά 

στην Ελλάδα, ο Δ ο ν Κ ιχ ώ τη ς  το υ Ό ρ σ ο ν Ουέλες. (Μ 

εκδήλωση οργανώθηκε σε συνεργασία με το περιοδικό 

«Σινεμά »), Τ η ν  ίδια χρονιά προβλήθηκαν Η  χρυσή άμα

ξα του Ρενουάρ και το Δάφνις και Χ λόη  του Ορέστη 

Λάσκου, σε αποκαταστημένες κόπιες, σε συνεργασία 

με τη Γαλλική και την 

Ελληνική Ταινιοθήκη 

αντίστοιχα. Τ ο  1994 

παρουσιάστηκε, σε 

συνεργασία με τη Γαλλι

κή Ταινιοθήκη, ένα 

μοναδικό ντοκουμέντο 

από το γύρισμα της 

κλασικής ταινίας του 

Ζαν Ρενουάρ Έ ν α  γεύμα 

στην εξοχή, με τίτλο Lin 

tournage à la campagne.

Τ ο  1995, πάλι σε συνερ

γασία με τις αντίστοιχες 

Ταινιοθήκες, προβλήθη

καν άλλες τρεις κλασι

κές ταινίες αποκαταστημένες στην πλήρη τους μορφή 

και σε καινούργιες κόπιες: η ιταλική Καμπίρια του Τ ζ . 

Πατρόνε, η γερμανική Μ ητρόπολις  του Φριτς Λανγκ 

και η ελληνική Απάχηδες τω ν Αθηνώ ν του Ηλία Παρα- 

σκευά. Τ ο  1996 παρουσιάστηκαν σπάνιες σουρεαλιστι

κές ταινίες της Ζερμαίν Ντιλάκ και το 1997 η ταινία του 

Π α μπστ Θεσσαλονίκη, φωλιά των κατασκόπων. Μερι

κές από αυτές τις προβολές έγιναν με συνοδεία ζωντα

νής μουσικής από τον Σάκη Παπαδημητρίου ( Μ ητρό- 

πόλις και οι ταινίες της Ντιλάκ) και τον Βασίλη Μπιλιλή 

( Καμπίρια ).

Τέλο ς, μια άλλη κατηγορία προβολών, που έχουν κατα

στεί αναπόσπαστο στοιχείο του προγράμματος του 

Φεστιβάλ, είναι 

η ενότητα που 

παρουσιάζεται 

κάθε χρόνο με 

τον γενικό τίτ

λο Π ρ ώ τη  προ

βολή και διορ- 

γανώνεται σε 

συνεργασία με 

τουςΈλληνες 

διανομείς. Σ ’ 

αυτή την ενότη

τα εντάσσονται 

ταινίες, που 

έχουν ήδη προ

γραμματιστεί να παιχτούν στις εμπορικές αίθουσες. 

Επιλεγμένες με βάση τα ποιοτικά τους στοιχεία, αλλά 

και διαθέτοντας τις ελκυστικές για το ευρύ κοινό προ

διαγραφές της εμπορικής παραγωγής, οι ταινίες της 

«Π ρώ τη ς προβολής» συνεισφέρουν στην ενίσχυση του 

ενδιαφέροντος του κοινού για το όλο πρόγραμμα του 

Φεστιβάλ.
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Τό  Β ρ β β ε ίβ  του Φ ε σ τ ιβ β Β  κβι π Τ ε ύ ε τ π  ίΐπ ξ π ς
Τα βραβεία που δίνονται στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης 

είναι τα παρακάτω:

Βραβεία της Διεθνούς Επιτροπής. Η 7μελής Διεθνής 

Επιτροπή του Φεστιβάλ απονέμει 7 βραβεία, τα εξής: 

Χρυσός Αλέξανδρος (βραβείο καλύτερης ταινίας, που 

συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 12.500.000 δρχ.),

Βέμιζ Μπάζάκά -ΙΙΙυ Ηι β Η β ι
Αργυρός Αλέξανδρος (ειδικό βραβείο της επιτροπής, 

που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 7.500.000 

δρχ.), βραβείο σκηνοθεσίας, βραβείο σεναρίου, βραβείο 

ανδρικής ερμηνείας, βραβείο γυναικείας ερμηνείας, 

βραβείο καλλιτεχνικού επιτεύγματος. Το  μεγάλο βρα

βείο του Φεστιβάλ (Χρυσός Αλέξανδρος) έχουν πάρει οι

ταινίες: Ορλόντο (Μ. Βρετανία) και Νυχτερινός χορός 

(Γεωργία) το 1992, Α π ’ το χιόνι (Ελλάδα) το 1993, Οι 

μέρες (Χονγκ Κονγκ / Κίνα) το 1994, Ο  ταχυδρόμος 

(Κίνα) το 1995, Σύντροφοι στη συμφορά (Μ. Βρετανία) 

το 1996, Στο δρόμο για το 

Νιλ (Αυστραλία) το 1997. Το  

ειδικό βραβείο της Επιτρο

πής (Αργυρός Αλέξανδρος) 

έχουν πάρει οι ταινίες: Τα  

γαλάζιο μάτια της Γιάντα 

(Πορτογαλία / Γουινέα Μπι- 

σάου) το 1992, Λεύτερης 

Δημακόπουλος (Ελλάδα) και 

Σκοτάδι στο Τολίν  (Φινλαν

δία /Εσθονία) το 1993, Ζωή 

χαράμι (Ταϊβάν) το 1994, Η  

μικρή αδελφή (Ολλανδία) το 

1995, Όσα δεν σου είπα ποτέ 

(Ισπανία /Η.ΠΑ.) το 1996,

Τούμπες μέσα στο φέρετρο 

(Τουρκία) το 1997.

Βραβεία της Ελληνικής Επιτροπής. Η 9μελής Κριτική 

Επιτροπή του Ελληνικού Διαγωνιστικού Τμήματος έδι

νε, μέχρι και το 1997, τα παρακάτω βραβεία: Καλύτερης 

ταινίας με υπόθεση, καλύτερης ταινίας ντοκυμαντέρ, 

καλύτερης σκηνοθεσίας, καλύτερου πρωτοεμφανιζόμε- 

νου σκηνοθέτη, καλύτερου σεναρίου, καλύτερης φωτο

γραφίας, καλύτερης ανδρικής ερμηνείας α' ρόλου, καλύ

τερης γυναικείας ερμηνείας α’ ρόλου, καλύτερης ανδρι

κής ερμηνείας β' ρόλου, καλύτερης γυναικείας ερμηνεί

ας β' ρόλου, καλύτερου μοντάζ, καλύτερης μουσικής, 

καλύτερης ηχοληψίας, καλύτερης σκηνογραφίας, καλύ

τερων κοστουμιών, 

καλύτερου μακιγιάζ και 

ειδικών εφέ. Πολλά από 

τα βραβεία αυτά συνο

δεύονταν από χρηματικά 

έπαθλα που απένειμαν 

διάφοροι χορηγοί. Βρα

βείο καλύτερης ταινίας, 

στην περίοδο 1992-1997, 

έχουν πάρει οι ταινίες: 

Μπάυρον, μπαλάντα γιο 

ένα δαιμονισμένο (1992), 

Α π ’ το χιόνι και Λεύτε

ρης Δημακόπουλος 

(1993), Τέλος εποχής 

(1994), Ο  τσαλαπετεινός 

του Γουαϊόμινγκ (1995), Απόντες και Η  σφαγή του 

κόκορα (1996), Μιρουπάφσιμ και Χαμένες νύχτες 

(1997).

Τιμητικά βραβείο. Το  Φεστιβάλ έχει απονείμει τιμητικό 

βραβείο (Χρυσό Αλέξανδρο), για τη συνολική προσφορά 

τους στον κινηματογράφο, στους σκηνοθέτες Ζυλ 

Ντασσέν, Μιχάλη Κακογιάννη, Αλέξη Δαμιανό, Γιώργο 

Τζαβέλλα (το παρέλαβε ο γιος του), στην ηθοποιό Ειρή-

Η ρ Α ι κ ί ί  Η υτω υίου -  Οπμπιρπς Γιβτζουτζάκπς



Οημπτρπς ílanaSnpmpiou - Εϋέυη Kapaiufipou

νη Παπά και στον διευθυντή φωτογραφίας, μοντέρ και 

σκηνοθέτη Αριστείδη Καρύδη-Φουκς. Τ ιμ η τικ ή  πλακέ- 

τα απένειμε στον διάσημο ελληνικής καταγωγής Αμερι

κανό σκηνογρόφο-ενδυματολόγο Ν τη ν Ταβουλάρη.

ίιώρρορ Ηωρβφάς - fluSpéaq Πάυτζπς

μιο  (ειδική μνεία -1994), Με μια κραυγή  (1995), Η  σφα

γή του κόκορα  (1996), Αύριο θα ξέρουμε (1997). Από τα 

μη διαγωνιστικά τμήματα του Φεστιβάλ, η 

επιτροπή της Fipresci έχει δώσει βραβεία 

στις ταινίες των Νέω ν Οριζόντω ν Το  

βίντεο του Μ πένυ  (Αυστρία) και Tango 

Argentino  (Σερβία) το 1992, Η  γυναίκα με 

το πέπλο (Ιράν) το 1995, Να έχεις ή να μην  

έχεις (Γαλλία) και Μάριον (Τσεχία) το 1996, 

και από το πρόγραμμα «Ματιές στα Βαλκά

νια·· στην ταινία Ο ι φίλοι της Εμίλια  (Βουλ

γαρία) το 1996. Επίσης, η επιτροπή της 

Fipresci έχει κάνει ειδική μνεία, το 1994

Βραβεία ΠΡΚΕεΟ . Η Διεθνής Ομοσπονδία Κριτικώ ν 

Κινηματογράφου (Π Ρ ΙΐΕ Β Ο Ι) ορίζει κάθε χρόνο πεντα

μελή επιτροπή, η οποία παρακολουθεί τις προβολές 

του Φεστιβάλ και βραβεύει τις κατά την κρίση της 

καλύτερες ταινίες. Βραβεία Γίρεβεα έχουν δοθεί, ως 

τώρα, στις ταινίες του Διεθνούς Διαγω νιστικού προ

γράμματος: Ο ρ λά ντο ίΜ. Βρετανία, 1992), 18 (Ταϊβάν, 

1993), Ζω ή χαράμι (Ταϊβάν, 1994), Οκαέρι (Ιαπωνία, 

1995), Φυλάξου απ’ το σιγανό ποτάμι (Γαλλία, 1996), 

Χειμερία νάρκη (Γερμανία, 1997) και στις ταινίες του 

Ελληνικού Διαγω νιστικού Α π ’ το χιόνι (1993), Μ εταίχ

στον Δημήτρη Εϊπίδη για την επιλογή τω ν ταινιών του 

προγράμματος «Νέοι Ορίζοντες» και το 1995 στη διεύ

θυνση του Φεστιβάλ για την επιλογή και παρουσίαση 

του προγράμματος «Ματιές στα Βαλκάνια».

Βραβεία ΠΕΚΚ. Μετά από ψηφοφορία ανάμεσα στα 

μέλη της που βρίσκονται κάθε χρόνο στη Θεσσαλονίκη, 

η Πα νελλήνια Ένω ση Κριτικώ ν Κινηματογράφου απο

νέμει βραβεία ή κάνει εύφημο μνεία στις ελληνικές ται

νίες του Φεστιβάλ που, κατά την κρίση της πλειοψη- 

φίας των μελών της, ξεχώρισαν. Σ τη ν περίοδο 1992- 

1997, η Π Ε Κ Κ  έχει απονείμει βραβεία στις ταινίες: 

Παρακαλώ γυναίκες μην κλαίτε (1992), Αευτέρης Δ ημο- 

κόπουλος (1993), Τέλος εποχής (1994), Ο  χαμένος 

θησαυρός του Χουρσίτ Π οσά  (1995), Απόντες  (1996), 

Βασιλική  (1997) και ειδικές μνείες στις ταινίες: Μεταίχ-

Zuñ Niaoéu - Rilpéac Bouroiuác - PopnpoQ MauBoüñnq
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RpiOTEiEnq ΚβρϋΒηη-Φουκς 
H. Qnponoufloq

KdTEpiud Hedgn - HiKoq KdpouKifinq

TEflETH ΠΗΕΗΕ
Kiiioiaq Qeppnq - (Idiirloq l o p q

Η τελετή λήξης, κατά

την οποία γίνεται και η απονομή των βραβεί

ων κάθε χρονιάς, είναι μια γιορτή του κινηματογράφου, 

στην οποία συμμετέχουν, μέσα στην αίθουσα, οι συντε

λεστές των διαγωνιζόμενων ταινιών, οι διαπιστευμένοι 

Έλληνες και ξένοι δημοσιογράφοι, εκπρόσωποι της 

Πολιτείας (υπουργοί, βουλευτές, εκπρόσωποι κομμά

των κοι οι τοπικές αρχές της πόλης), εκπρόσωποι των 

κινηματογραφικών σωματείων κλπ, και η οποία μεταδί

δεται ζωντανά από την τηλεόραση, έτσι ώστε να μπο

ρούν να την παρακολουθήσουν όλοι οι'Ελληνες κινημα

τογραφόφιλοι.

μιο, Ιαγουάρος και Αντίο 

Βερολίνο το 1994, Το προ

φητικό πουλί των θλίψε

ων του Πόουλ Κλέε το 

1995, No Budget Story και 

Τα χρυσά μήλο των Εσπε

ρίδων το 1997.

Hdpiduua flaion -  HiKoq Κο ύρ κο υ^ - f i iip o q  Φούιιιβζ Xpnoioc Boiinoupdq - fniipgoq Koppaq

οποία παρακολουθεί τις 

ταινίες του ελληνικού 

προγράμματος και βρα

βεύει εκείνη που κατά 

την κρίση της είναι καλύ

τερη από άποψη τεχνι

κών προδιαγραφών. Βρα

βεία της Ε Τ Ε Κ Τ  έχουν 

δοθεί στις ταινίες: Κρυ

στάλλινες νύχτες (1992), 

Α π ’ το χιόνι (1993), Τέλος 

εποχής (1994), Μαγεμέ

νοι (1995), Άδης (1996), 

Αύριο θα ξέρουμε (1997).

Βραβεία κοινού. Με χορηγό την Αθηναϊκή Ζυθοποιία 

Α.Ε. (1ΗΕ1ΝΕΚΕΝ), θεσπίστηκε από το 1996 η απονομή 

«βραβείου κοινού», για τη δημοφιλέστερη ελληνική και 

τη δημοφιλέστερη ξένη ταινία του επίσημου προγράμ

ματος, μετά από μια διαδικασία ψηφοφορίας κατά την 

έξοδο των θεατών από την αίθουσα. Τα  Βραβεία Κοι

νού έχουν κερδίσει ως τώρα οι ταινίες του Διεθνούς 

Διαγωνισπκού Τα όμορφα χωριά όμορφα καίγονται 

(Γιουγκοσλαβία, 1996) και Χειμερία νάρκη (Γερμανία, 

1997) και οι ταινίες του Ελληνικού Διαγωνιστικού Από

ντες (1996) και Σινασός, Τοπογραφία της μνήμης 

(1997).

Βραβεία ΕΤΕΚΤ. Η Ένω ση 

Τεχνικών Ελληνικού 

Κινηματογράφου-Τηλεόρα- 

σης (Ε Τ Ε Κ Τ ) ορίζει κάθε 

χρόνο επιτροπή μελών της, η



Η υ τϋ ιυ π ς  Εβμβράκπς

Γία  τη διοργάνωση αυτής της τελε

τής έχουν συνεργαστεί με το Φεστι

βάλ, στο διάστημα από το 1992 μέχρι 

το 1997, οι σκηνοθέτες Διαγόρας 

Χρονόπουλος, Ανδρέας Βουτσι- 

νάς, Μανού- 

σος Μανουσά- 

κης, Γιάννης 

Διαμσντόπουλος 

και οι σκηνογράφοι 

Γιώ ργο ς Ζιάκας, Νίκος 

Πολίτης, Μιχάλης Σδού- 

γκος. Παρουσιαστές της 

τελετής διετέλεσαν οι Γιά ν- 

νηςΈξαρχος, Αλεξάνδρα Π α υ- 

λίδου, Θέμις Μπαζάκα, Ρίκα 

Βαγιάννη, Αντιγόνη Αμανίτου, 

Γιώ ργο ς Κοτανίδης, Δήμητρα 

Χατούπη, Ιεροκλής Μιχαηλίδης 

και ο Παύλος Τσίμας, ενώ τα βρα

βεία παρέδωσαν διακεκριμένοι 

καλλιτέχνες όλων τω ν ειδικοτή

των (σκηνοθέτες, ηθο

ποιοί, συγγραφείς, συν

θέτες, κλπ), ανά- 

μεσά τους οι 

Ζυλ Ντασέν, 

Μιχάλης Κακο- 

γιάννης, Α ντώ - 

νης Σαμαράκης, 

Μελίνα Μερκούρη, Ειρήνη Παπά, Λάκης Λαζόπουλος, 

Ζωή Λάσκαρη, Α λίκη Βουγιουκλάκη, Δέσπω  Διαμαντί- 

δου, Μ ίμης Πλέσσας, Νίκος Κούρκουλος, Κώστας 

Φέρρης, Ελένη Καραίνδρου και πολλοί άλλοι.

Στα πλαίσια της τελετής λήξης, προβλήθηκαν και 

μικρής διάρκειας ειδικό μονταρισμένα φιλμάκια εις 

μνήμη της Τζέ νη ς  Καρέζη, του Χρήστου Βακαλόπου- 

λου, της Τώ νιας Μαρκετάκη, της Μελίνας Μερκούρη, 

της Φρίντας Λιάππα, του Αλέξη Μπιστικά,

Ο Ηρυούς Η ϋ ε ξβ υ δ ρ ο ξ . ίο  βρ ά βείο  που βπ ουέμ ει 
το Φ ε ο τιΡ ό ϋ  στπυ κοϋύτερπ ιβ ιυ ίο . ε ίυ ο ι έρμο  

του μήύπ τπ Πάύήου Κουρ ιουμ τζπ .
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P E T E R  G R E E N A W A Y

Εκθέσεις
Το  Φεστιβάλ έχει διοργανώσει μια σειρά από εκθέσεις 

που έδωσαν στο κοινό της Θεσσαλονίκης τη δυνατότη

τα να γνωρίσει άγνωστες πλευρές διάσημων σκηνοθε

τών (Παρατζάνωφ, Αϊζενστάιν, Γκρηναγουαίη, Κιαρο- 

στάμι), αλλά και εκθέσεις που συνδέουν τον κινηματο

γράφο με τις άλλες τέχνες (video-art του Ναμ Τζουν 

Γίάικ, έκθεση γιγαντοαφίσας, φωτογραφικές εκθέσεις 

κ.ά.). Ιδιαίτερα αξίζει να αναφερθούν η έκθεση Κρόνεν-

μπεργκ (που παρουσιάστηκε στη Θεσσαλονίκη σε 

ευρωπαϊκή «πρεμιέρα»), η παγκόσμια «πρεμιέρα» της 

έκθεσης Κουντέλκα (που ήταν μια παραγωγή του 

Φεστιβάλ θεσ/νίκης) και η εντυπωσιακά πρωτότυπη 

παρουσίαση του κινηματογραφικού έργου των αδελ

φών Βασίλη &  Διονύση Φωτόπουλου. Το  ενδιαφέρον 

του κοινού για όλες τις εκθέσεις ήταν πολύ μεγάλο και 

πολλές από αυτές παρέτειναν τη λειτουργία τους για

διάστημα πέραν του φεστιβαλικού δεκαήμερου.

Εκτός όμως από τις μεγάλες εκθέσεις, που παρουσιά

ζονται σε εκθεσιακούς χώρους της πόλης, μια σειρά 

από άλλες εκθέσεις φιλοξενούνται κάθε χρόνο στους 

χώρους του Φεστιβάλ (περίπτερο, φουαγιέ κινηματο

γράφων, συνεργαζόμενα μπαρ κλπ): εκθέσεις με πορ- 

τραίτα κινηματογραφιστών από καλλιτέχνες φωτογρά

φους, αφίσες από κινηματογραφικά φεστιβάλ κλπ.

Αναλυτικά, οι εκθέσεις που παρουσίασε μέχρι τώρα το 

Φεστιβάλ είναι:

Ντέηβιντ Κρόνενμπεργκ: Τα  παράξενα αντικείμενα του 

πόθου. (1993). Μια μεγάλη έκθεση με σχέδια, αντικείμε

να και πλάσματα, που δημιουργήθηκαν για τις ανάγκες 

ταινιών του διάσημου Καναδού σκηνοθέτη, όπως Το  

γυμνό γεύμα, Η  μύγα, Οι διχασμένοι κ.ά. Η έκθεση 

αυτή, που διοργάνωσαν οι Νέοι Ορίζοντες, παρουσια

ζόταν για πρώτη φορά στην Ευρώπη (είχε παρουσια

στεί μέχρι τότε μόνο στο Τόκιο και στο Τορόντο του 

Καναδά). Φιλοξενήθηκε στον «Μύλο» και συγκέντρωσε 

πάρα πολλούς επισκέπτες. Ο  Ντέηβιντ Κρόνενμπεργκ 

δεν μπόρεσε να έρθει στη Θεσσαλονίκη, αλλά έστειλε 

έναν χαιρετισμό με video. Τη ν  επιμέλεια της έκθεσης 

είχε η κ. Fern Bayer, που ήρθε ειδικά γι’αυτό από τον 

Καναδά. Για το στήσιμο της έκθεσης συνεργάστηκαν η 

Τίτη  Παπαδοπούλου, Ακης ΓΤιστιόρης και ο Γρηγόρης 

Μπουτούδης. Για την έκθεση εκδόθηκε καλαίσθητος

έγχρωμος κατά

λογος 28 σελί

δων.

Ζωγραφική στον 

κινηματογράφο.

(1994). Με τη 

συνεργασία του 

ΟΠΠΕ-Θεσσαλονίκη 1997, το Φεστιβάλ οργάνωσε στην 

Αποθήκη Α  του Οργανισμού Λιμένος μεγάλη έκθεση με 

κινηματογραφικές γτγαντοαφίσες, έργα της συλλογής 

Η Ε ΙΑ Γ Γ Ι . Η έκθεση συγκέντρωσε πολλούς επισκέ

πτες και παρέτεινε τη λειτουργία της μετά τη λήξη του 

φεστιβαλικού δεκαήμερου. Τη ν  επιμέλεια της έκθεσης 

είχαν ο Χρήστος Μαργαρίτης και η Τ ίτη  Παπαδοπού

λου.

Nam June Paik. (1994). Μια έκθεση-αφιέρωμα σε έναν 

πρωτοπόρο της βιντεο-τέχνης, στην οποία παρουσιά

στηκαν μια βίντεο-εγκατάσταση με τίτλο «Βιντεο-ψάρι» 

και επτά από τα έργα του σε βίντεο (ανάμεσά τους και 

οι βιντεοταινίες του για τον Άλεν Γκίνσμπεργκ, τον 

Τζω ν Κέητζ και τον Μερς Κάνινγκχαμ). Παράλληλα 

οργανώθηκε και μια συζήτηση στρογγυλής τραπέζης 

με θέμα «Μουσική και κινούμενη εικόνα». Η έκθεση, 

την οποία επιμελήθηκε ο Θρασύβουλος Γιάτσιος, οργα

νώθηκε σε συνεργασία με την Μ Υ Λ Ο Σ Α.Ε. και τον 

Οργανισμό Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 

Θεσσαλονίκη 1997. Ο  δίγλωσσος κατάλογος της έκθε-



'Ena and "Ta napa^ua auriK Eipa ίου πόθου”  
ίου ΗτέπβιυτΚρόυευρπΕρόκ.

προσωπικά σχο 

στήσιμο της έκθε-

σης και τον σχε

δίασμά του κατα

λόγου, που ήταν 

μια ιδιαίτερα προ

σεγμένη έκδοση 

100 σελίδων, με 

άψογη αναπαρα

γω γή τω ν ασπρόμαυρων φωτογραφιών του. Τ η ν  έκθε

ση, που παρέμεινε ανοικτή και μετά τη λήξη του Φεστι

βάλ, ετπσκέφθηκαν στην Αίθουσα Τέχνης του «Μ ύλου» 

15.000 άτομα.

Εκθέσεις έργων γνωστών σκηνοθετών. Οι Νέοι Ορίζο

ντες έχουν διοργανώσει, με μεγάλη επιτυχία, μια σειρά 

από εκθέσεις που αποκαλύπτουν άγνωστες στο πλατύ 

κοινό πτυχές του ταλέντου μεγάλων κινηματογραφι-

Eipioaipioa ano mu έκθεοπ «Ζ ω ρ φ ίκ π  οιου κ ι υ ρ τ ο ρ φ ο -.

Βασίλης &  Διονύσης Φωτόπουλος: Ντύνοντας την 7η 

Τέχνη . (1997). Ηλεκτρονική παράσταση με κοστούμια 

και σκηνικά για τον κινηματογράφο των δύο διάσημων 

Ελλήνω ν σκηνογράφων-ενδυματολόγων. Μια ιδιαίτερα 

επιτυχημένη εκδήλωση, την οποία επιμελήθηκε ο 

Περικλής Πηλείδης και η οποία επίσης παρέτεινε τη 

λειτουργία της στον «Μ ύλο» και μετά τη λήξη του 

φεστιβαλικού δεκαήμερου. Πρω τότυπος σαν σύλληψη 

και εντυπωσιακός σαν αποτέλεσμα ο κατάλογος της 

έκθεσης.

σης ήταν ένα πλήρες βιβλίο 48 σελίδων μεγάλου σχή

ματος.

Josef Koudelka: Περιπλανήσεις -  Ακολουθώντας το 

βλέμμα του Οδυσσέα. (1995) Ο  μεγάλος Τσέχος φωτο-

γράφος ακολούθησε τον Θόδωρο Αγγελόπουλο στα 

γυρίσματα της ταινίας του Τ ο  βλέμμα του Οδυσσέα  και 

αποτύπωσε με μοναδικό τρόπο την εικόνα της πρόσφα

της βαλκανικής τραγωδίας, παράλληλα με την καταγρα

φή της δουλειάς του μεγάλουΈλληνα δημιουργού. Η 

έκθεση τω ν φωτογραφιών αυτών ήταν μια μεγάλη 

παραγωγή του Φεστιβάλ και διοργανώθηκε σε συνερ

γασία με το πρακτορείο Μ ε^υπι/ΑρβιΥοη, τον Ο Π Π Ε -  

Θεσσαλονίκη 1997 και την Επιτροπή του Υ Π Π Ο  για 

τον Εορτασμό της Εκατονταετηρίδας του Κινηματο

γράφου. Σ τη  συνέχεια, η έκθεση μεταφέρθηκε στην 

Αθήνα (στα πλαίσια του εορτασμού της Εκατονταετηρί

δας), αλλά και σε άλλες 4 ευρωπαϊκές πόλεις (Λονδίνο, 

Βιέννη, Στοκχόλμη, Πράγα), ως παραγωγή του Φεστι

βάλ Θεσσαλοννίκης. Ο  Κουντέλκα ήρθε στη Θεσσαλο

νίκη και 

συνεργά

στηκε

Λ



κών δημιουργών. Συγκεκριμένα, από τους Ν.Ο. οργα

νώθηκαν και παρουσιάστηκαν στον «Μύλο» (εκτός από 

την έκθεση Κρόνενμπεργκ, που αναφέρεται παραπά

νω):

■  Το  1994 έκθεση του Σεργκέι Παρατζάνωφ με έργα 

ζωγραφικής και κολάζ που παρουσιάζονταν για πρώτη 

φορά στην Ευρώπη. Τη ν  επιμέλεια της έκθεσης είχε ο 

Ζαβέν Ναρκισιάν του 

μουσείου Παρατζά-
Βπό ιπ ν  έκθεση Ηηιυοστσς ιπ ιι ?η Τ έ κ υ η .

νωψ, που ήρθε από την Αρμενία ειδικά γι’αυτή την 

εκδήλωση.

■  Το  1995 έκθεση του Σεργκέι Αϊζενστάιν, με σχέδια 

κοι αντικείμενα. Για την επιμέλεια της έκθεσης ήρθαν 

από τη Ρωσία ο Ναούμ Κλέμαν και η Γκαλίνα Εντζινα.

■  Το  1996 έκθεση του ΓΓήτερ 

Γκρηναγουαίη με έργα ζωγραφι

κής και κολάζ του άγγλου σκηνο

θέτη, ο οποίος ήρθε στη Θεσσαλο

νίκη ειδικά για την έκθεση. Τη ν  

επιμέλεια είχε η Μαρία Ιωάννου.

■  Το  1997 έκθεση φωτογραφίας 

του Αμπάς Κιαροστάμι με τοπία 

του Ιράν. Τη ν  έκθεση, την οποία 

τίμησε με την παρουσία του ο ίδιος 

ο διάσημος Ιρανός σκηνοθέτης, επιμελήθηκε ο Δημή- 

τρης Εϊπίδης. Για όλες αυτές τις εκθέσεις εκδόθηκαν 

καλαίσθητοι κατάλογοι.

Κασσαβέτη, με φωτογραφίες που 

είχαν βγάλει ο στενός φίλος και 

συνεργάτης του Κασσαβέτη Sam 

Shaw και ο γιός του Larry Shaw, 

παρακολουθώντας τον διάσημο 

σκηνοθέτη την ώρα της δουλειάς ή 

και σε ιδιωτικές του στιγμές.

Καθώς και η έκθεση του ΓΤόλ Γρί- 

β ο ς , το 1997, με φωτογραφίες από 

τα γυρίσματα της βοσνιακής ταινίας 

Ο  τέλειος κύκλος (που παίχτηκε στο αφιέρωμα «Ταραγ

μένα χρόνια» του προγράμματος Ματιές στα Βαλκάνια).

■  Στη δεύτερη κατηγορία εντάσσο

νται: η έκθεση φωτογραφιών της 

Μελίνας Μερκούρη, που οργανώθη

κε το 1994, τη χρονιά που η αξέχα

στη Μελίνα έφυγε από κοντά μας, 

και η έκθεση φωτογραφιών των 

πρωτοπόρων βαλκάνιων κινηματο

γραφιστών Αδελφών Μανάκια που 

οργανώθηκε το 1995, έτος εορτα

σμού των 100 χρόνων του κινημα

τογράφου.

■  Στην τρίτη κατηγορία τέλος είχα

με την έκθεση Βρετανοί κινηματο

γραφιστές της δεκαετίας του '80,

που οργανώθηκε το 1992 σε συνερ

γασία με το Βρετανικό Συμβούλιο, 

τα κινηματογραφικά πορτραίτα του

Φωτογραφικές εκθέσεις. Κάθε 

χρόνο το Φεστιβάλ φιλοξενεί 

στους χώρους του (περίπτερο, 

φουαγιέ της ΕΜ Σ, κλπ) φωτογρα

φικές εκθέσεις, που είτε συνοδεύ

ουν και συμπληρώνουν κάποιο 

από τα προγράμματα του Φεστι

βάλ, ή συνδέονται με τη γενικότε

ρη κινηματογραφική επικαιρότητα, 

ή παρουσιάζουν μόνιμο κινηματο- 

γραφοφιλικό ενδιαφέρον.

■  Στην πρώτη κατηγορία εντάσσο

νται: η έκθεση που οργανώθηκε το 

1992, με αφορμή το μεγάλο ανα

δρομικό αφιέρωμα στον Τζω ν



Φ ω ι ο ρ ι ρ  του J o s e f  K oudelka οπό τπυ έ κ θ ε σ η  «Π ε ρ ιπ Α σ υ π ο ε ις » .

Philippe Delacroix που παρουσιάστηκαν το 1994, και

τις εκθέσεις της σπουδαίας Γαλλίδας φωτογράφου 

Carole Bellaiche, που εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο 

Φεστιβάλ το 1992 με τη σειρά φωτογραφιών «Γάλλοι 

ηθοποιοί στα Μουσεία», επέστρεψε το 1993 με μια σει

ρά από πορτραίτα κινηματογραφιστών που είχε βγάλει 

στο προηγούμενο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, και το 1996 

επανήλθε για να εκθέσει στην καινούργια αίθουσα του 

Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης τα «Κινηματογρα

φικά πορτραίτα» της.

■  Ακόμη, τον Ιανουάριο του 1997, οργανώθηκε στον 

«Μ ύλο», ως προφεστιβολική εκδήλωση, έκθεση φωτο

γραφίας τω ν αδελφών Α γγέλου &  Βαγγέλη Ρασσιά, που 

περιλάμβανε δυο ενότητες: «Δέκα χρόνια Φεστιβάλ 

Καννών» &  «Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης 1996». Και την 

ίδια χρονιά, έκθεση φωτογραφιών της προσωπικής 

φωτογράφου του Φελλίνι Elisabetta Catalano συνόδευε 

την προφεστιβολική εκδήλωση «T u tto  Fellini»..

Αλλες εκθέσεις. Τ ο  1992 οι Ταινιοθήκες της Γαλλίας 

και της Ελλάδας παρουσίασαν στο Φεστιβάλ αφίσες 

από κινηματογραφικό φεστιβάλ. Τ ο ν  ίδιο χρόνο οργα

νώθηκε επίσης έκθεση με αφίσες από το Φεστιβάλ των 

Καννών, ενώ ο Κώστας Αρβανιτίδης παρουσίασε γιγα- 

ντοαφίσες κινηματογράφου από τη Θεσσαλονίκη. Και 

το 1997 παρουσιάστηκε έκθεση ζωγραφικής του Σπά

ρου Χειμωνάκη με τίτλο «Ενα εικαστικό ταξίδι στον

ελληνικό κινηματογράφο», την οποία επιμελήθηκε ο 

Μάκης Νικηφορίδης. (Η  έκθεση του Χειμωνάκη μετα

φέρθηκε και στην Αλεξανδρούπολη, στα πλαίσια των 

εκεί περιφερειακών εκδηλώσεων του Φεστιβάλ.)

20
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Εκτός από τις προβολές κλασικών ταινιών του βωβού 

κινηματογράφου με τη συνοδεία ζωντανής μουσικής 

(από εκλεκτούς Θεσσαλονικείς μουσικούς όπως ο 

Σάκης Γίαπαδημητρίου και ο Βασίλη Μπιλιλής), το 

Φεστιβάλ έχει οργανώσει και αυτόνομες μουσικές 

εκδηλώσεις, που όλες βρήκαν μεγάλη απήχηση στο 

κοινό της Θεσσαλονίκης και αποτέλεσαν μείζονα γεγο

νότα στην καλλιτεχνική ζωή της πόλης. Οι εκδηλώσεις 

αυτές είναι:

Συναυλία Michael Nyman. Ο  διάσημος Άγγλος συνθέ

της, ιδιαίτερα δημοφιλής στους κινηματογραφόφιλους 

χάρη στη μουσική που έχει γράψει για πολλές ταινίες 

του Πήτερ Γκρήναγουαίη, έδωσε το 1992, στα πλαίσια 

του Φεστιβάλ, μια συναυλία με τα έργα του Το συμβό

λαιο του σχεδιαστή, Zoo (Ενα Ζ  και δυο μηδενικά), Η  

πτώση τουΊκαρου και Water Dances (Συνεχόμενοι 

πνιγμοί). Η συναυλία διοργανώθηκε σε συνεργασία με 

τον Δήμο Θεσσαλονίκης.

Ρεσιτάλ Ingrid Caven. Η διάσημη Γερμανίδα τραγουδί

στρια και ηθοποιός, «μούσα» του Φασμπίντερ, ήρθε για 

πρώτη φορά στην Ελλάδα, το 1994, καλεσμένη από 

τους Νέους Ορίζοντες, και έκανε μια μοναδική εμφάνι

ση στον «Μύλο», στα πλαίσια του αφιερώματος των 

Ν.Ο. «Γιορτάζοντας τον Ράινερ Βέρνερ Φασμπίντερ».

Συναυλίες Zbigniew Preiener. Ο  διάσημος Πολωνός 

συνθέτης, που έχει γράψει τη μουσική στις περιοσότε-

ρες ταινίες του Κριστόφ 

Κισλόφσκι, έδωσε το 

1995 δύο συναυλίες στη 

Θεσσαλονίκη (στην 

αίθουσα της ΕΜ Σ), στα 

πλαίσια του μεγάλου 

αναδρομικού αφιερώμα

τος στον Κισλόφσκι 

που οργάνωσε εκείνη 

τη χρονιά το Φεστιβάλ.

Οι συναυλίες -οι πρώτες 

που έδινε ο Πράισνερ 

στην Ελλάδα- προκάλε- 

σαν έντονο ενδιαφέρον 

και τα εισιτήρια είχαν 

προπωληθεί πολλές 

μέρες πριν.Έπαιξε η 

Συμφωνική Ορχήστρα 

της'Οπερας της Σόφιας 

υπό τη διεύθυνση του 

Zdzislaw Szostak και GdtO BdibiGM 

συμμετείχαν η χορωδία 

του North College και οι

σολίστες Elzbieta Towarnicka (σοπράνο), Konrad 

Mastylo (πιάνο), Jacek Ostaszewski (φλάουτο) και Anna 

Sikorzak-Olek (άρπα). Η συναυλία διοργανώθηκε σε 

συνεργασία με τον Ο Π Π Ε  Θεσσαλονίκη 1997 και τα 

«Δημήτρια» του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Συναυλία Cato Barbiéri. O

διάσημος Αργεντινός 

σαξοφωνίστας και συνθέ

της, γνωστός και από τη 

μουσική της ταινίας Το  

τελευταίο ταγκό στο 

Παρίσι, ήρθε το 1996 στη 

Θεσσαλονίκη, καλεσμέ

νος από τους Νέους Ορί

ζοντες (με αφορμή την 

προβολή της ταινίας Οι 

επτά υπηρέτες, για την 

οποία έχει γράψει τη μου

σική) και έδωσε δυο 

συναυλίες στον «Μύλο» με 

το πενταμελές συγκρότη

μά του, μαγεύοντας το 

κοινό της Θεσσαλονίκης 

με τους λάτιν-τζαζ ήχους 

του. Τα  έσοδα από τις 

συναυλίες διατέθηκαν για 

τις ανάγκες των ορφανοτροφείων της Θεσσαλονίκης 

«Παπάφειο», «Αλέξανδρος» και «Μέλισσα».
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Τ ο  Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης δεν είναι μόνο μια κινημα

τογραφική γιορτή, αλλά και ένας τόπος συνεχούς, 

έγκαιρης και έγκυρης, ενημέρωσης των επαγγελμα- 

τιών του κινηματογράφου για τις εξελίξεις, που σημει

ώνονται στον ευρωπαϊκό χώρο, σε όλους τους συνα

φείς με τον κινηματογράφο τομείς: στην παραγωγή, 

στη διανομή, στο σενάριο κ λπ .Ό λα  τα σημαντικά ευρω

παϊκά προγράμματα για τον κινηματογράφο έχουν 

παρουσιαστεί στη Θεσσαλονίκη, αναλυτικά και υπεύθυ

να, από επίσημους εκπροσώπους τους, ενώ, παράλλη

λα, έχουν διοργανωθεί εκπαιδευτικά σεμινάρια, αλλά 

και θεωρητικές συζητήσεις με τη συμμετοχή διακεκρι

μένων μελετητώ ν (κριτικών, ιστορικών, κλπ).

ΕΥ Ρ Π Π Η ΪΚ Η  Π Ρ Ο ΓΡ Α Μ Μ Α ΤΑ
S C A L E . Τ ο  1992 έγινε στα πλαίσια του Φεστιβάλ Θεσ

σαλονίκης συνάντηση εργασίας του Διοικητικού Σ υ μ 

βουλίου του S C A L E , του προγράμματος media που 

δημιουργήθηκε το 1990 με απόφαση του Συμβουλίου 

Υπουργώ ν της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για την ενίσχυ

ση τηλεοπτικώ ν και κινηματογραφικών παραγωγών 

στις μικρές χώρες της Ευρώπης. Τ η ν  επομένη της 

συνάντησης, ο Γενικός Γραμματέας του S C A L E  κ. 

A rtu r Castro Neves και το μέλος του κ. Μ. Δημόπουλος 

έδωσαν συνέντευξη Τύπ ο υ με θέμα τη στρατηγική και 

τις δραστηριότητες του προγράμματος. ■  Ο  κ. Castro 

Neves επανήλθε στη Θεσσαλονίκη το 1994 και παρακο

[Ε μ ιυ ά ρ ίά -Ε υ ρ ω π ά ϊκ ά  llp o g p d p p a T a -E u u é ô p iâ
λούθησε τις εκδηλώσεις του Φεστιβάλ εκείνης της χρο

νιάς.

E F D O . Τ ο  1992 έγινε στη Θεσσαλονίκη, στα πλαίσια του 

Φεστιβάλ, η Γενική Συνέλευση του Δ. Σ. του προγράμ

ματος media για την ενίσχυση της διανομής τω ν ευρω

παϊκών ταινιών (European Film  Distribution Office - 

E F D O ). Τ η ν  επομένη της Γ .Σ ., έγινε ανοιχτή παρουσία

ση των στόχων του προγράμματος, από τον πρόεδρο 

της συμβουλευτικής επιτροπής του προγράμματος κ. 

Τό ν υ  Κ ίρκοκ και την κ. Βούλα Γεωργακάκου, μέλος της 

ίδιας επιτροπής και εθνική συντονίστρια του προγράμ

ματος για την Ελλάδα. Ακολούθησε ανοιχτή συζήτηση 

με τους επαγγελματίες του κινηματογράφου και τους 

δημοσιογράφους. ■  Έ κ τα κ τη  συνάντηση του Δ .Σ . του 

E F D O  έγινε, πάλι στη Θεσσαλονίκη, το 1994. Σ τη  συνέ

χεια, ο Πρόεδρος του E F D O  κ. Dieter Kosslik, με τον 

Πρόεδρο του Ε .Κ .Κ . κ. Κ  Βρεττάκο και την κ. Βούλα 

Γεωργακάκου, έδωσαν συνέντευξη Τύπ ο υ για το Π ρό

γραμμα και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ελληνι

κή διανομή.

E U R O P E A N  S C R IP T  F U N D . T o  1992, σε συνάντηση 

εργασίας εκπροσώπων του προγράμματος media για 

την ενίσχυση της συγγραφής σεναρίου (scriptday), 

παρουσιάστηκαν οι στόχοι του S C R IP T  και έγινε συζή

τηση με τους επαγγελματίες που είχαν πάρει ενίσχυση 

από το πρόγραμμα.

EUR 1M AG ES. Στο  Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης του 1992, ο 

κ. Ryclief Rienstra, εκτελεστικός γραμματέας του προ

γράμματος του Συμβουλίου της Ευρώ πης για την ενί

σχυση της ευρωπαϊκής συμπαραγωγής και της διανο

μής ευρωπαϊκών ταινιών μεγάλου μήκους και ντοκυμα- 

ντέρ (E U R 1M A G E S), παρουσίασε στους επαγγελματίες 

του κινηματογράφου και τους εκπροσώπους του 

Τύπου, τους στόχους και τις προοπτικές του προγράμ

ματος, σε μια συνάντηση που διοργάνωσε το Ε .Κ .Κ .

■  Τ ο  1994 παρακολούθησαν τις εκδηλώσεις του Φεστι

βάλ ο Πρόεδρος του EUR 1M AG ES κ. Gaetano Adinolfi 

και ο γραμματέας του Προγράμματος κ. B a rry  Ellis 

Jones, οι οποίοι ενημέρωσαν τον κινηματογραφικό 

κόσμο και τον Τύ π ο  για την πορεία του Προγράμματος, 

σε μια Συνέντευξη Τύπ ου, στην οποία συμμετείχαν επί

σης ο Σύμβουλος Κινηματογραφίας του Υ Π Π Ο  κ. Γιάν

νης Μπακογιαννόπουλος και ο Πρόεδρος του Ε.Κ .Κ . κ. 

Κώστας Βρεττάκος.

S O U R C E S . Δύο υπεύθυνοι του προγράμματος για την 

ενίσχυση συγγραφής σεναρίων S O U R C E S , ο κ. Gabriel 

Auer (αναλυτής σεναρίου) και η κ. Karin Borst (δημό

σιες σχέσεις), παρακολούθησαν τις εκδηλώσεις του 

Φεστιβάλ το 1994 και ενίσχυσαν το βραβείο καλύτερου 

σεναρίου του Ελληνικού Διαγωνιστικού Τμήματος εκεί

νης της χρονιάς, παρέχοντας στους βραβευμένους το 

δικαίωμα δωρεάν συμμετοχής σε προσεχές Εργαστήριο 

του S O U R C E S .
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ΕΠ Η ΓΓΕΠ Η Η ΤΙΚ1 ΕΗΗΗΕΡΠΕΗ
Media Exchange. Ο  οργανισμός Media Business School, 

που εδρεύει στο Λονδίνο και τη Νέα Υόρκη και 

πραγματοποιεί σεμινάρια κατά τη διάρκεια μεγάλων 

κινηματογραφικών εκδηλώσεων, μετά από τα Φεστιβάλ 

Ρότερνταμ, Εδιμβούργου, Καννών, Μονάχου 

και Γκέτεμποργκ, επέλεξε το 1996 το Φεστιβάλ Θεσσα

λονίκης για να φιλοξενήσει τα μαθήματα εκείνης της 

χρονιάς. Για αυτό το σεμινάριο, που διήρκεσε τρεις 

μέρες, ήρθαν στη Θεσσαλονίκη δέκα ευρωπαίοι ειδικοί.

Φόρουμ κινηματογραφιστών. Η ημερίδα για την 

επίδραση του ψηφιακού βίντεο στον κινηματογράφο,

που έγινε το 1997, εγκαινίασε έναν νέο κύκλο δραστη

ριοτήτων του Φεστιβάλ, τα φόρουμ κινηματογραφι

στών, πάνω σε σύγχρονα θέματα κοινού ενδιαφέροντος, 

που θα διοργανώνονται στο εξής κάθε χρόνο.

EYHE0PIR
FERA. Το  1994 το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης φιλοξένησε 

τη Γενική Συνέλευση της FER A, θέτοντας στη διάθεση 

της διοργανώτριας Εταιρίας Ελλήνων Σκηνοθετών, 

χώρους, υποδομή και ειδικευμένο προσωπικό.

FIPRESC1. Στα πλαίσια του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης 

πραγματοποιήθηκε, το 1994, διεθνές συνέδριο της Διε

θνούς Ομοσπονδίας Κριτικών Κινηματογράφου 

(F1PRESC1), με θέμα «Η  ταυτότητα των Εθνικών Κινη

ματογραφιών», στο οποίο συμμετείχαν κριτικοί από 16 

χώρες (Αίγυπτο, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, 

Γιουγκοσλαβία, Εσθονία, Ινδία, Ισπανία, Ιταλία, Λετονία, 

Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβενία, Σουηδία, 

Τσεχία).

Βαλκανικό Φόρουμ. Το  1994, παράλληλα με το νέο πρό

γραμμα του Φεστιβάλ «Ματιές στα Βαλκάνια», διοργα- 

νώθηκε στη Θεσσαλονίκη το Βαλκανικό Φόρουμ, μια 

συνάντηση ανάμεσα σε εκπροσώπους των βαλκανικών 

κινηματογραφιών. Τον  επόμενο χρόνο, 1995, επαναλή- 

φθηκε αυτή η συνάντηση, με τη συμετοχή εκπροσώπων 

της FER A  και της F1PRESC1, υπό την αιγίδα του Συμ

βουλίου της Ευρώπης, το οποίο εκπροσώπησε ο κ. 

Christian Zender. Και το 1996 το Βαλκανικό Φόρουμ 

έγινε για μια ακόμη φορά, υπό την αιγίδα του Υ Π Π Ο , 

ως συνάντηση πλέον του Βαλκανικού Επιμελητηρίου 

Κινηματογράφου (Balkan Film Board), που μόλις είχε 

ιδρυθεί στην Αθήνα.

R H O I K T E E  E Y Z H T H E E I E
• Το  1993, με αφορμή το αναδρομικό αφιέρωμα στον 

Ζυλ Ντασέν, οργανώθηκε ανοιχτή συζήτηση (round 

table) για την προσφορά του διάσημου σκηνοθέτη στον 

κινηματογράφο, με τη συμμετοχή του Αμερικανού κρι

τικού και ιστορικού του κινηματογράφου Elliot Stein, 

του Γιάννη Μπακογιαννόπουλου κ.ά..

• Με αφορμή την προβολή της ταινίας του Gregory 

Markopoulos Γαλήνη, το 1993, οργανώθηκε συζήτηση 

με θέμα «Η  επέμβαση του παραγωγού στο έργο του 

σκηνοθέτη», με τη συμμετοχή του Ζύλ Ντασέν, του 

Elliot Stein, του πρωταγωνιστή της ταινίας Γιώργου 

Φούντα και του σκηνοθέτη Τάσου Ψαρρά.

• Το  1994, με αφορμή το αναδρομικό αφιέρωμα στον 

ΝαγκίσαΌσιμα, οργανώθηκε, παρουσία του σκηνοθέτη, 

ανοιχτή συζήτηση (round table) για το έργο του, στην 

οποία συμμετείχαν ο σεναριογράφος και κριτικός 

κιν/φου Πασκάλ Μπονιτσέρ, ο κριτικός κιν/φου και



διευθυντής του Φεστιβάλ του ΓΤέσαρο Λίνο Μ ιτσικέ, ο 

κριτικός και μελετητής του ιαπωνικού κιν/φου Μαξ 

Τεσιέ και ο Σύμβουλος Κινηματογραφίας του Υ Π Γ Τ Ο  

Γιάννης Μπακογιαννόπουλος.

H H R K O IH ÍIE E IÍ
F E R A . Τ ο  1992 ο Γενικός Γραμματέας της Ευρωπαϊ

κής Ομοσπονδίας Σκηνοθετώ ν-Δημιουργώ ν του Ο π τι- 

κοακουστικού (F E R A ) κ. Joao Correa παρακολούθησε 

τις εκδηλώσεις του Φεστιβάλ και έδωσε Συνέντευξη 

Τύ π ο υ  στην οποία ανακοίνωσε τις προτάσεις τις οποίες 

θα υπέβαλε η F E R A  στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο 

Στρασβούργο, για την ανασυγκρότηση του ευρωπαϊκού 

κινηματογράφου.

ματογραφικά και πολιτιστικά θέματα στις διαπραγμα

τεύσεις της Συνθήκης Γκα ττ, έδωσε Συνέντευξη Τύπ ου 

σχετικά με το καυτό αυτό θέμα.

A R T E . Δυο στελέχη του γαλλο-γερμανικού πολιτιστικού 

τηλεοπτικού καναλιού A R T E  (που επιχορηγείται απο

κλειστικά από το δημόσιο και δεν μεταδίδει διαφημί

σεις), οι κ.κ. Richard Boidin και Georges Goldenstem, 

ήρθαν στη Θεσσαλονίκη το 1995 και ενημέρωσαν τους 

επαγγελματίες του κινηματογράφου και τους εκπροσώ

πους του Τύ π ο υ  για την πολιτική του καναλιού, το 

οποίο διαθέτει ένα μεγάλο μέρος του προϋπολογισμού 

του για την ενίσχυση ευρωπαϊκών κινηματογραφικών 

συμπαραγωγών.

■  Τ ο  1997, στα πλαίσια του Φεστιβάλ Θεσσαλονί

κης, έγινε η διάσκεψη της συντονιστικής επιτροπής 

των Ευρω παϊκώ ν Φεστιβάλ Κινηματογράφου ( που 

συγκεντρώνει πάνω από 100 Φεστιβάλ από 15 

χώρες-μέλη της Ευρω παϊκήςΈνω σης). Στη  διάρκεια 

της διάσκεψης, το Διοικητικό Συμβούλιο της επι

τροπής, που αποτελείται από 20 διευθυντές Φεστι

βάλ (ανάμεσα στους οποίους ο Δ/ντής του Φεστιβάλ 

Θεσσαλονίκης Μιχάλης Δημόπουλος), αποφάσισε να 

δραστηριοποιηθεί, μέσα στο 1998, γύρω από μια νέα 

θεματική ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, αυτή των 

«Μεταναστών και Μειονοτήτων».
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Εκατονταετηρίδα του κινηματογράφου. Τ ο  1993, ο Π ρό

εδρος της Επιτροπής του Συμβουλίου της Ευρώ πης για 

τον εορτασμό της ΙΟΟετηρίδας του κινηματογράφου, κ. 

Christian Zender, έδωσε στη Θεσσαλονίκη Συνέντευξη 

Τύπ ο υ για να ανακοινώσει τις αποφάσεις της επιτροπής 

για τις εκδηλώσεις που προγραμματίζονταν για το 1995. 

Στη ν ίδια Συνέντευξη Τύπ ου, η Υπουργός Πολιτισμού 

κ. Μελίνα Μερκούρη και ο αναπληρωτής Υ Π Π Ο  κ. 

θάνος Μικρούτσικος, ανακοίνωσαν τη σύσταση της 

ελληνικής επιτροπής για τον εορτασμό της ΙΟΟετηρίδας. 

Συνθήκη Γκαπ. Τ ο  1993, επίσης, ο Γάλλος πρέσβυς κ. 

Bernard Miyet, υπεύθυνος για οπτικοακουστικά, κινη-



ΠεριφερείδΚΕΐ; Εκδπήώσεις
Τα τελευταία χρόνια, το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης διευ- 

ρόνθηκε, επεκτείνοντας τις δραστηριότητες του και σε 

άλλες πόλεις της Βόρειας Ελλάδας. Η αρχή έγινε το 

1995, όταν οργανώθηκαν φεστιβαλικές εκδηλώσεις, 

ταυτόχρονα με τη Θεσσαλονίκη, και σε δύο άλλες μακε

δονικές πόλεις, το Κιλκίς και τη Φλώρινα. Στη συνέ

χεια, στο δίκτυο των περιφερειακών εκδηλώσεων εντά

χθηκαν η Καστοριά και η Αλεξανδρούπολη (από το 

1996) και ηΈδεσσα (από το 1997). Οι εκδηλώσεις αυτές 

βρήκαν θερμή ανταπόκριση από το τοπικό κοινό, ανα

ζωπύρωσαν το ενδιαφέρον για τον κινηματογράφο στις 

τοπικές κοινωνίες, αλλά και έγιναν αφορμή να βελτιω

θεί σημαντικά η υλικοτεχνική υποδομή των αιθουσών 

στις συνδιοργανώτριες πόλεις.

Σ ’αυτές τις εκδηλώσεις προβάλλονται ταινίες από όλα 

τα προγράμματα του Φεστιβάλ (Διεθνές Διαγωνιστικό, 

Ελληνικό Διαγωνιστικό και Ελληνικό Πληροφοριακό, 

Νέοι Ορίζοντες, Αναδρομικό αφιερώματα, Ματιές στα 

Βαλκάνια κλπ), πολλές φορές παρουσία των σκηνοθε

τών ή των πρωταγωνιστών τους, ενώ και άλλοι καλε

σμένοι του Φεστιβάλ,Έλληνες και ξένοι, έχουν ενδια

φερθεί να παρακολουθήσουν κάποιες από αυτές τις 

περιφερειακές προβολές. Ανάμεσά τους οι ηθοποιοί 

Ειρήνη Παπά, Αλεξάνδρα Λαδικού, Σταύρος Παράβας, 

Μπενού Γκερέντε, οι σκηνοθέτες Μαρία Ηλιού, Δημ.

Γιατζουτζόκης, Ελένη Αλεξανδράκη, Χάρης Παπαδό- 

πουλος, Αλεξάντερ Παίην, Νικολόι Βόλεφ, Αντουανέττα 

Αγγελίδη, Νίκος Τρανταφυλλίδης, Ανδρέας Θωμόπου-

λος, Γιώργος Κόρρας, Χρήστος Βούπουρας, η γαλλίδα Οι περιφερειακές εκδηλώσεις υποστηρίζονται από το 

κριτικός Μισέλ Λεβιέ, αντιπροσωπεία Ούγγρων τεχνι- Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης, τη Γενική Γραμματεία

Κι ϋκίξ .  1 99 5.  Ουρές έ ξ ω  βπό ίου κ ι υ ι ρ ι ο ρ φ ο  - Ή σ ι ρ ο υ » .  τπΐ) πρώτη κρουώ  
ι ω υ  πε ρ ιφε ρείόκώυ ε κ Μ ώ α ε ω ι ι

κών, και πολλοί άλλοι. Στις τελετές έναρξης αυτών 

των εκδηλώσεων έχουν δώσει το «παρών» υπουργοί, 

βουλευτές, εκπρόσωποι του Ελληνικού Κέντρου Κινη

ματογράφου και των Κινηματογραφικών Σωματίων, 

κ.ά.

Νέας Γενιάς και τους κατά τόπους Νομάρχες, 

Δημάρχους και Περιφερειάρχες και, για τη 

διοργάνωσή τους, συστήνεται κάθε χρόνο, σε 

κάθε πόλη, τοπική Οργανωτική Επιτροπή από εκπρο

σώπους τοπικών φορέων (Πολιτιστικά Τμήματα των 

Νομαρχιών ή των Δήμων, Κινηματογραφικές Λέσχες 

κλπ.).



ΠβράϋϋπίΙπ ETfioia Ορβστπριότπτβ
Η  δραστηριότητα του Φεστιβάλ Θεσ/νίκης δεν περιορί

ζεται μόνο στα χρονικά πλαίσια του κυρίως φεστιβαλι- 

κοΰ δεκαήμερου. Με τις καθιερωμένες πια προφεστι- 

βάλικες εκδηλώσεις, (που πραγματοποιούνται συνήθως 

την άνοιξη ή στις αρχές του φθινοπώρου), το Φεστιβάλ 

έχει μια πιο διαρκή παρουσία στη ζω ή της Θεσσαλονί

κης. Για τη διοργάνωση αυτών τω ν εκδηλώσεων το 

Φεστιβάλ συνεργάζεται με άλλους φορείς (Δήμος Θεσ

σαλονίκης, Γαλλικό Ινστιτούτο, Ιταλικό Μορφωτικό 

Ινστιτούτο, Βρετανικό Συμβούλιο κλπ).

Τα  προγράμματα όλων σχεδόν τω ν προφεστιβαλικών 

εκδηλώσεων μεταφέρονται και στην Αθήνα, κάνοντας 

αισθητή την παρουσία του Φεστιβάλ και στην Π ρω τεύ

ουσα.

Οι κατάλογοι, που εκδίδει το Φεστιβάλ για αυτές τις 

εκδηλώσεις, καλαίσθητοι και αναλυτικοί, με πλήρη 

στοιχεία για τις προβαλλόμενες ταινίες και τους σκηνο

θέτες τους, και με κείμενα έγκυρων κριτικών, αποτε

λούν συλλεκτικά κομμάτια για τους κινηματογραφόφι

λους.

Σ ’αυτές τις προφεστιβαλικές εκδηλώσεις έχουν γίνει 

ως τώρα τα παρακάτω αφιερώματα:

1992. Τάσεις του σύγχρονου γαλλικού κινηματογρά-

ιρου.Ένα πρόγραμμα με 7 επίλεκτες νέες γαλλικές ται

νίες, που παρουσιάστηκε τον Οκτώ βριο του 1992 στη 

Θεσσαλονίκη, στον κιν/φο «Παλλάς», στα πλαίσια των

εκδηλώσεων «Δημήτρια» του Δήμου Θεσσαλονίκης, σε 

συνεργασία με την Π Ε Κ Κ , τη Γαλλική Πρεσβεία και το 

Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσ/νίκης. Σ τη  συνέχεια το ίδιο 

πρόγραμμα μεταφέρθηκε στην Αθήνα (στον κινηματο

γράφο «Α σ τυ ») 

σε συνεργασία 

με το Γαλλικό 

Ινστιτούτο 

Αθηνών.

1993. Έτσι 

ξεκίνησαν  

γνωστοί ίημ ι-  

ουργοί. Οι

πρώτες ταινίες 

17 διάσημων 

σκηνοθετών

(Θόδωρος 

Αγγελόπουλος,

Γούντυ  Άλεν,

Λίντσεϋ Αντερσον, Π ώ λ Βερχόφεν, Παντελής Βούλγα- 

ρης, Πή τερ Γουέιρ, Μάρεκ Κανέφσκα, Τζό ε λ  Κοέν, 

Αντρέι Κοντσαλόφσκι, Εμίρ Κουστουρίτσα, Λουί Μάλ, 

Τζω ρ τζ  Μίλερ, Μπερνάρντο Μπερτολούτσι, Μορίς Πια- 

λά, Γέρζυ  Σκολιμόφσκυ, Ν ήλ Τζόρνταν, Στήβεν Φρή- 

αρς). Τ ο  πρόγραμμα παρουσιάστηκε στον κιν/φο 

«Μ ακεδονικόν» στα πλαίσια τω ν εκδηλώσεων «Δημή- 

τρια» του Δήμου Θεσ/νίκης.

1994. Pier Paolo Pasolini «...με τα όπλα της ποίησης...»

Πλήρες αφιέρωμα στο κινηματογραφικό έργο του 

μεγάλου Ιταλού διανοούμενου, συγγραφέα, ποιητή, θεα

τρικού συγγραφέα, σκηνοθέτη και κοινωνικού επανα

στάτη, με προβο

λή όλων τω ν ται

νιών του (13 

μεγάλου και 12 

μικρού μήκους).

Η  εκδήλωση 

οργανώθηκε στα 

πλαίσια των δρα

στηριοτήτω ν του 

Οργανισμού 

Πολιτιστικής 

Πρωτεύουσας 

της Ευρώ πης - 

Θεσσαλονίκη 

1997, σε συνεργα

σία με το Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνώ ν και το Ιταλικό 

Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνώ ν και Θεσ/νίκης και 

παρουσιάστηκε τον Μάιο του 1994 στην Αθήνα (Γα λλι

κό Ινστιτούτο) και στη Θεσσαλονίκη (κιν/φος «Εσπ ε

ρος»), Με την ευκαιρία του αφιερώματος εκδόθηκε - 

εκτός από τον κατάλογο- και μια εκτενής μονογραφία 

του Παζολίνι.

1995. ευρωπαϊκός Κινηματογράφος: Από το παλιό οτο 

νέο.Έ ν α  πρόγραμμα με κλασικές και σύγχρονες ευρω-
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παϊκές ταινίες που παρουσιάστηκε στον κινηματογρά

φο «Μακεδονικόν», στα πλαίσια των εκδηλώσεων 

«Δημήτρια» του Δήμου Θεσσαλονίκης.

1996. Κινηματογράφος της Ευρώπης.Έ να  πρόγραμμα

0  μ ι κ ρ ο κ σ σ μ ο ς  ναν
MIKE LUSH

που οργανώθηκε σε συνεργασία με 

το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο 

Αθηνών και περιλάμβανε 15 ταινίες 

από 11 ευρωπαϊκές χώρες (Βέλγιο,

Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελλάδα,

Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Λουξεμ

βούργο, Πορτογαλία, Φινλαν

δία). Ανάμεσά τους ταινίες κλα

σικές όπως η Βιριδιάνο του 

Μπουνιουέλ , το ββηεο του 

Βισκόντι και το Καλωσόρισες 

μιστερ Μάρααλ του Μπερλάν- 

γκα, ή νεώτερες όπως το Πέλε, 

ο κατακτητής του Μ πιλΏγκο- 

στ και το Τοπίο στην ομίχλη 

του Αγγελόπουλου. Η εναρκτή

ρια προβολή της εκδήλωσης 

έγινε με την κλασική ιταλική ταινία των Παλέρμι 

και Γκαλόνε Οι τελευταίες μέρες της Πομπηίας 

(παραγωγής 1926) σε ανακαινισμένη κόπια και 

αποκαταστημένη στην αρχική τρίωρη διάρκειά 

της.

1996. 0 μικρόκοσμος του Mike Leigh. Αναδρομικό 

αφιέρωμα στο έργο ενός από τους σημαντικότε

ρους εκπροσώπους του νέου αγγλικού κινηματο

γράφου, με προβολή 12 ταινιών του (από τις οποί

ες οι 7 δεν είχαν ξαναπροβληθεί στην Ελλάδα). Η 

εκδήλωση οργανώθηκε σε συνεργασία με το

Υπουργείο Πολιτισμού 

και το Βρετανικό Συμ

βούλιο Αθηνών και Θεσ

σαλονίκης και πραγμα

τοποιήθηκε τον Οκτώ

βριο στον κιν/φο «Μακε

δονικόν» στα πλαίσια 

των εκδηλώσεων 

«Δημήτρια» του Δήμου 

Θεσσαλονίκης. Το ν  

Ιανουάριο του 1997 

μεταφέρθηκε και στην 

Αθήνα, στον κιν/φο 

«Παλλάς».

1997. Εβδομάδα Φιν- 

λανδικού Κινηματογρά

φου.Έ να  αφιέρωμα στους αδελφούς Καουρισμάκι (με

5 ταινίες τους μεγάλου μήκους και 4 μικρού μήκους) 

και 4 ταινίες άλλων σύγχρονων Φτνλανδών 

σκηνοθετών, περιλάμβανε αυτή η εκδήλωση που διορ- 

γανώθηκε σε συνεργασία με το Υ Π Π Ο  και την Πρε

σβεία της Φινλανδίας και πραγματοποιήθηκε τον Μάρ

τιο στη Αθήνα (κιν/φος «Παλλάς») και τον Απρίλιο στη 

Θεσ/νίκη (κιν/φος «Αλέξανδρος»)

1997. Εβδομάδα Ιρανικού Κινηματογράφου. Σε συνερ

γασία με το Υ Π Π Ο  και το Μορφωτικό Κέντρο της Ι.Δ. 

του Ιράν, οργανώθηκε αυτή η εκδήλωση, που περιλόμ-



βανε 8 ταινίες σύγχρονων Ιρανών δημιουργών ( Μαχ- 

μαλμπάφ, Μπειτζάι, Τζαλίλι κ.ά) και πραγματοποιήθηκε 

τον Μάιο του 1997 στη Θεσσαλονίκη (κιν/φος «Αλέξαν

δρος») και στην Αθήνα (κιν/φος «Παλλός»).

1997. Tutto Fellini. Αναδρομικό αφιέρωμα στο έργο του 

«μάγου-σκηνοθέτη» Φεντερίκο Φελίνι, με προβολή 21 

ταινιών του. Η εκδήλωση οργανώθηκε σε συνεργασία 

με το Υ Π Π Ο , τον Οργανισμό Π ολιτιστικής πρωτεύου

σας Θεσσαλονίκη 1997, το Μουσείο Κινηματογράφου

Θεσ/νίκης και το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Α θη

νών και Θεσ/νίκης. Με το αφιέρωμα αυτό, έγιναν τον 

Οκτώ βριο του 1997 τα εγκαίνια της λειτουργίας του 

ανακαινισμένου κινηματογράφου «Ο λύμπ ιο ν» της Θ εσ

σαλονίκης, που είναι πλέον η μόνιμη έδρα του Φεστι

βάλ. Σ τη  συνέχεια το πρόγραμμα μεταφέρθηκε στην 

Αθήνα («Π α λλό ς»). Τ ο  αφιέρωμα συνόδευε έκθεση 

φωτογραφίας της προσωπικής φωτογράφου του Φελίνι 

Elisabetta Catalano.

1998. Alain Delon. Μια επιλογή 11 ταινιών, από τις

καλύτερες που έχει γυρίσει ο διάσημος Γάλλος ηθοποι

ός στη διάρκεια της καριέρας του: από το Γ υ μ ν ο ί στον  

ήλιο του Ρενέ Κλεμάν (1959), Ο  Ρόκο και τ ’αδέλφια 

του του Βισκόντι (1960) και Η  έκλειψη του Αντονιόνι 

(1962) μέχρι την Επιστροφή του Καζανόβα  του Εντου- 

άρ Νιμάν. Η  εκδήλωση οργανώθηκε σε συνεργασία με 

το Υ Π Π Ο , το Τμ ή μ α  Κιν/φου του Γαλλικού Υπ. Εξω τε

ρικών και το Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνώ ν, και πραγμα

τοποιήθηκε τον Μάρτιο στον κιν/φο «Ο λύμπιο ν», στη 

Θεσσαλονίκη..

1998. Βρετανικός κινηματογράφος. Μια επιλογή 7, 

άπαικτων στην Ελλάδα, ταινιών της τελευταίας 5ετίας. 

Τ ο  αφιέρωμα οργανώθηκε σε συνεργασία με το Υ Π Π Ο  

και το Βρετανικό Συμβούλιο Αθηνώ ν και Θεσ/νίκης, και 

πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο, στη Θεσσαλονίκη 

(κιν/φος «Ο λύμπ ιο ν») και στην Αθήνα (κιν/φος «Π α λ- 

λάς»).

■  Τ ο  1995, το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης συμμετείχε 

στην Επιτροπή, που συνέστησε το Υ Π Π Ο , για τον 

Εορτασμό της Εκατονταετηρίδας του Κινηματογρά

φου, συνεισφέροντας αποφασιστικά με την οργανω

τική εμπειρία του και ειδικευμένα στελέχη του. Στις 

εκδηλώσεις που οργάνωσε η επιτροπή στην Αθήνα, 

από τα μέσα Δεκεμβρίου 1995 ως το μέσα Ιανουάρι

ου 1996, στο «Παλλάς» και στο Ζάππειο, εντάχθη

καν: το πρόγραμμα «Ματιές στα Βαλκάνια» εκείνης 

της χρονιάς, το αφιέρωμα στον Nanni Moretti και η 

φωτογραφική έκθεση του Josef Koudelka «Π ερ ι

πλανήσεις».

■  Τα  τελευταία χρόνια, αμέσως μετά τη λήξη του 

Φεστιβάλ στη Θεσσαλονίκη, ένα μέρος του προ

γράμματος του, με κεντρικό «κορμό» το επίσημο 

ελληνικό πρόγραμμα, μεταφέρθηκε στην Αθήνα -το 

1994 και το 1995 στο Γαλλικό Ινστιτούτο, το 1996 

στο «Ασ τυ» και το 1997 στο «Παλλάς».



Ε κ δ ό σ ε ις  του Φ ε α τιβ ά Λ
Η έντονη εκδοτική δραστηριότητα, που έχει αναπτύξει 

το Φεστιβάλ, έχει συναντήσει τη γενική αποδοχή. Ιδι

αίτερα έχουν επαινεθεί οι πλήρεις και εμπεριστατωμέ

νες μονογραφίες Ελλήνων και ξένων σκηνοθετών, που 

εκδόθηκαν με αφορμή την διοργάνωση των μεγάλων 

αναδρομικών αφιερωμάτων. Με πρωτότυπα κείμενα 

και κριτικές μελέτες που γράφτηκαν μετά από παραγ

γελία του Φεστιβάλ, με προσεκτικά επιλεγμένα παλαιό- 

τερα κειμένα, και με πλούσιο φωτογραφικό υλικό, οι 

μονογραφίες αυτές είναι από τις καλύτερες κινηματο

γραφικές εκδόσεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, όχι 

μόνο στην ελληνική, αλλά και στη διεθνή βιβλιογραφία. 

Αλλά και οι κατάλογοι, που εκδόθηκαν για τις εκθέσεις 

που έχει διοργανώσει το Φεστιβάλ, με το επιμελημένο 

περιεχόμενό τους και την εξαιρετικά καλαίσθητη εμφά

νισή τους, θεωρούνται ήδη συλλεκτικά κομμάτια.

ΝΟΗΟΓΡΗΦ ΙΕΕ ΕΕΗΠΗ ΕΚΗΗΟΒΕΤΠΗ
Τζω ν Κασσαβέτης. Επιμέλεια: Νίκος Σαββάτης. Κείμε

να των Νίκου Σαββάτη, Νίνου Φένεκ Μικελίδη, Νίκου 

Παπατόκη, Γιάννη Μπακογιαννόπουλου, Γιώργου 

Μπράμου, Αχιλλέα Κυριακίδη, Τιερύ Ζους, Μάρτιν 

Σκορσέζε, Μπεν Γκαζάρα κ.ά. Καλλιτεχνική επιμέλεια: 

Ειρήνη Δαφέρμου. Σελ. 132. Σε συνεργασία με τις εκδό

σεις Αιγόκερως. 1992. (Εξαντλημένο).

Jules Dasein. Επιμέλεια: Αχιλλέας Κυριακίδης. Κείμενα

των Μάρτιν Σκορσέζε, Γ  ιώργου Μπράμου, Γ  ιάννη 

Μπακογιαννόπουλου, Αχιλλέα Κυριακίδη, Τάσου Γου- 

δέλη, Νίκου Κολοβού κ.ά. Καλλιτεχνική επιμέλεια: 

Ερσίλια Μπαχάουερ, Τασία Διαμαντοπούλου. Σελ 96. Σε 

συνεργασία με τις εκδόσεις Αιγόκερως. 1993. (Εξαντλη

μένο)

David Cronenberg. Επιμέλεια: Δημήτρης Κολιοδήμος. 

Κείμενα των Ρόμπερτ Κόλινσον, Μάικλ Ο ’ Πραίη, Μόρ- 

τιν Σκορσέζε, Γουέην Ντριού, Μωρίς Γιακονουόρ, Γιάν

νη Δεληολάνη, Δημήτρη Κολιοδήμου. Καλλιτεχνική επι

μέλεια: Ερσίλια Μπαχάουερ, Τασία Διαμαντοπούλου. 

Σελ. 110. Σε συνεργασία με τις εκδόσεις Αιγόκερως. 

1993. (Εξαντλημένο)

Pier Paolo Pasolini. Επιλογή και γενική επιμέλεια: 

Μιχάλης Δημόπουλος. Κείμενα των Γίιερ-ΓΤάολο Παζο- 

λίνι, Ρολάν Μπαρτ, Νίκου Κολοβού, Χρήστου Βακαλό- 

πουλου, Γιώργου Μπράμου, Γουώλτερ Σίτι. Επιμέλεια 

κειμένων Αχιλλέας Κυριακίδης. Καλλιτεχνική επιμέ

λεια: Ερσίλια Μπαχάουερ, Τασία Διαμαντοπούλου. Σελ. 

176. Σε συνεργασία με τον Ο Π ΓΤΕ Θεσσαλονίκη 1997, 

το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών και Θεσσα

λονίκης και τις εκδόσεις Αιγόκερως. 1994. (Εξαντλημέ

νο).

Nagisa Oshima. Επιλογή και επιμέλεια: Μιχάλης Δημό

πουλος, Νίκος Σοββάτης. Κείμενα των ΝαγκίοαΌοιμα, 

Θόδωρου Αγγελόπουλου, Γιάννη Μπακογιαννόπουλου,

Γιώργου Μπράμου, Πασκάλ Μπονιτσέρ, Βασίλη Ραφαη- 

λίδη, Νίκου Σαββάτη, Βασίλη Κεχαγιά κ.ά. Επιμέλεια 

κειμένων: Αχιλλέας Κυριακίδης. Καλλιτεχνική επιμέ

λεια: Τασία Διαμαντοπούλου, Ερσίλια Μπαχάουερ, Μαί- 

ρη Ζαχουλίτου. Σελ 216. Κεντρική διάθεση: Εκδόσεις 

Καστονιώτη. 1994.

Κείβέοί Κίββίονθία. Επιμέλεια ύλης: Μιχάλης Δημόπου

λος, Αχιλλέας Κυριακίδης. Κείμενα των Κριστόφ 

Κισλόφσκι, Ντανούσια Στοκ, Νίκου Κολοβού, Αλαίν 

Μασάν, Θωμά Λιναρά, Ελένης Μόρα, Τομάς Μπουργκι

νών, Νίκου Σαββάτη, κά. Επιμέλεια κειμένων: Αχιλλέας 

Κυριακίδης. Σελ. 264. Σε συνεργασία με τον Ο ΓΤΠ Ε



Θεσσαλονίκη 1997 και τις εκδόσεις Καστανιώχη.1995.

Nanni Moretti. Επιλο γή ύλης και επιμέλεια: Θωμάς 

Λιναράς. Κείμενα των Νάνι Μορέτι, Θωμά Λιναρά, 

Γιώ ργου Μπράμου, Γιώ ργου Τζιώ χζιου, Αλμπέρχο 

Μοράβια, Γιώχας Ιωαννίδου, Σερζ Νχανέ, Δημήχρη 

Μπόμπα, Αλέξανδρου Μουμχζή, Σω τήρη Ζήκου, κά. 

Επιμέλεια κειμένων: Αχιλλέας Κυριακίδης. Καλλιτεχνι- 

, κή επιμέλεια: Δ. Θ. Αρβανίτης. Σελ. 152. Σε συνεργασία 

με τον Ο Γ Τ Π Ε  Θεσσαλονίκη 1997, το Ιταλικό Μορφωτι

κό Ινστιτούτο και τις εκδόσεις Καστανιώτη. 1995.

Bernardo Bertolucci. Επιλογή κειμένων: Μιχάλης 

Δημόπουλος. Κείμενα των Μπερνάρντο Μπερτολούτσι,

Φαμπιέν Σ. Ζεράρ, Μπαρτελεμύ Αμενγκουάλ, T .  Ζ. 

Κλάιν, Γιώ ργου Μπράμου, Νίκου Κολοβού, ΓΤωλίν 

Καέλ, Αντριάνο Απρό, Αχιλλέα Κυριακίδη, Αλέξανδρου 

Μ ουμχζή, Ρίτσαρντ Ράουντ, Ενρίκο Γκέτσι, Νίκου Σαβ- 

βάτη, Δημήχρη Μπόμπα, Βιρτζίλιο Φαντούτσι, Μόρτιν 

Σκορσέζε, Ντομινίκ Σαντά, Τζούλια ν Μπεκ, Βιτόριο 

Στοράρο κ.ό. Επιμέλεια: Μπάμπης Κολώνιας, Αχιλλέας 

Κυριακίδης. Σελ 200. Σε συνεργασία με τον Ο Γ ΤΠ Ε  

Θεσσαλονίκη 1997 και τις εκδόσεις Καστανιώτη. 1996.

Lucien Pintilie. Επιμέλεια: Μιχάλης Δημόπουλος. Κεί

μενα του Νίκου Κολοβού και του Αουσιάν Πιντίλιε. 

Καλλιτεχνική επιμέλεια: Δημήτρης Χριστόπουλος σε 

συνεργασία με τη Δανία Τσαμούταλη. Σελ 48.1996.

Claude Chabrol. Επιλογή κειμένων: Μιχάλης Δημόπου

λος, Μπάμπης Ακτσόγλου. Επιμέλεια: Μπάμπης Ακτσό- 

γλου. Κείμενα τω ν R. W. Fassbinder, Jean-Louis 

Comolli, Jean-Claude Biette, Th iery  Jousse, Enrico 

Ghezzi, Γιώ ργου Μπράμου, Αχιλλέα Κυριακίδη, Μπά- 

μπη Ακτσόγλου, Γιάννη Μπακογιαννόπουλου, Αλέξαν

δρου Μουμχζή, Γιώ ργου Κόρρα, Πάνου Μανασσή, 

Βασίλη Ραφαηλίδη, Στέλλας Μπενιουδάκη, Θόδωρου 

Σούμα, Σω τήρη Ζήκου, Σώ της Τριανταφύλλου, Μάριον 

Μιχελιδάκη, Λουκά Κατσίκα κ.ά. Επιμέλεια κειμένων: 

Αχιλλέας Κυριακίδης. Σελ. 208. Σε  συνεργασία με τον 

Ο Π Π Ε  Θεσσαλονίκη 1997 και τις εκδόσεις Καστανιώ

τη. 1997.
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Arturo Ripstein. Έρευνα και επιλογή κειμένων: Andrea 

Martini και Nuria Vidal. Επιμέλεια για την ελληνική 

έκδοση: Μιχάλης Δημόπουλος. Κείμενα των Jorge 

Ruffinelli, Jesus Angulo, Jean-Pierre Jeancolas, Andrea 

Martini, Paulo Antonio Paranagua, Tomas Pérrez 

Turrent, κ.ά Επιμέλεια κειμένων: Αχιλλέας Κυριακί- 

δης. Σε συνεργασία με τον Ο Π ΓΤΕ Θεσσαλονίκη 1997. 

Σελ. 192.1997.

Μ Ο Η Ο ΓΡ Η Ο ΙΕί 
ΕΠΠΗΗΟΗ [KH H O B ETÍIH
Αλέξης Δαμιανός, του Γιάννη Σολδάτου. Σελ. 160. Εκδό

σεις Αιγόκερως. 1993.

Γιώργος Τζαβέλλας. Επιλογή και γενική επιμέλεια: 

Μπάμπης Ακτσόγλου. Κείμενα των Γιώργου Τζαβέλλα, 

Ντίνου Κατσουρίδη, Αριστείδη Καρόδη-Φουκς, Μπά- 

μπη Ακτσόγλου, Ελίζας-Άννας Δελβερούδη, Γιώργου 

Μπράμου, Τάσου Γουδέλη, Κώστα Γεωργουσόπουλου, 

Αλέξη Σολομού, Μάριου Πλωρίτη, Ελένης Βλάχου, 

Γιάννη Μαρή, Νίκου Φώσκολου, Ροζίτας Σώκου, 

Αγλαΐας Μητροπούλου. Επιμέλεια κειμένων: Αχιλλέας 

Κυριακίδης. Καλλιτεχνική επιμέλεια: Ερσίλια Μπαχάου- 

ερ, Τασία Διαμαντοπούλου, Μαίρη Ζαχουλίτου. Σελ. 192. 

Κεντρική διάθεση: Εκδόσεις Καστανιώτη. 1994.

Τώνια Μαρκετάκη. Επιλογή και γενική επιμέλεια: Αχιλ- 

λέας Κυριακίδης. Καλλιτεχνική επιμέλεια: Ερσίλια Μπα- 

χάουερ. Σελ. 56. Σε συνεργασία με την Εταιρία Ελλή

νων Σκηνοθετών. 1994. (Εξαντλημένο).

Μιχάλης Κακογιάννης. Επιλογή υλικού και επιμέλεια: 

Μπάμπης Κολώνιας. Κείμενα των Αντώνη Μοσχοβάκη, 

Νίκου Κολοβού, Τάσου Γουδέλη, Μπάμπη Κολώνια, 

Ελένης Βλάχου, Ζαν ντε Μπαρονσελί, Ερίκ Ρομέρ, 

Κάρελ Ράιζ, Μαρσέλ Μαρτέν, Γ . ΓΤ. Σαββίδη, Κώστα 

Σταματίου, Ευγένιου Ιονέσκο, Ντέηβιντ Ρόμπινσον, κά. 

Καλλιτεχνική επιμέλεια: Δ. Θ. Αρβανίτης. Σελ. 190. Σε 

συνεργασία με τον Ο Π ΓΤΕ  Θεσσαλονίκη 1997 και τις 

εκδόσεις Καστανιώτη. 1995.

Φρίντα Λιάππα. Επιμέλεια: Κλαίρη Μιτσοτάκη με τη 

συνεργασία του Κυριάκου Αγγελάκου. Κείμενα: Κλαίρη 

Μιτσοτάκη, Γιώργος Μπράμος, Αχιλλέας Κυριακίδης, 

Γιώργος Μαρκόπουλος. Καλλιτεχνική επιμέλεια: Τέτη 

Καμουτσή. Σελ 40. 1995. (Εξαντλημένο).

Γρηγόρης Γρηγορίου. Σύνταξη: Δημήτρης Χαρίτος. Κεί

μενα των Γρηγόρη Γρηγορίου, Δημήτρη Χαρίτου,

Τάσου Γουδέλη, Γιάννη Μπακογιαννόπουλου, Γιάννη 

Σολδάτου, Δημήτρη Παναγιωτάτου, Γιάννη Μαρκόπου- 

λου, Τάσου Ζωγράφου, Θόδωρου Αδαμόπουλου, Ελί

ζας-Άννας Δελβερούδη, Αγλαΐας Μητροπούλου, Κώστα 

Φέρρη, Γρ. Δανάλη, Γ. Μιχαλόπουλου, Ν. Γαροφάλου,

Γ. Λαζαρίδη, Μάριου Πλωρίτη, Γ. Ν. Μακρή, Ελένης

Βλάχου, Κώστα Σταματίου, Ροζίτας Σώκου, Παύλου 

Παλαιολόγου, Νέστορα Μάτσα, Αχιλλέα Μαμάκη, Νίκου 

Κοντού, Αντώνη Μοσχοβάκη, Σπύρου Βραχωρίτη, 

Μαρίας Παπαδοπούλου, Τώνιας Μαρκετάκη, Νίκου 

Μπακόλα, Κώστα Πάρλα, Μιρέλλας Γεωργιάδου, κ.ά. 

Σελ. 160. Σε συνεργασία με την Π Ε Κ Κ  και τις εκδόσεις 

Αιγόκερως. 1996.

Τάκης Κανελλόπουλος. Επιλογή κειμένων: Αλέξης Ν. 

Δερμετζόγλου. Κείμενα των Αλέξη Ν. Δερμετζόγλου, 

Νίκου Κολοβού, Μπάμπη Κολώνια, Κώστα Κωνσταντι- 

νίδη, Αλεξάνδρας Λαδικού, Ηλία Πετρόπουλου, Αλέξαν

δρου Μουμτζή, Διόνυσου Ανδρώνη, Κώστα Φέρρη, 

Ηλία X. Παπαδημητρακόπουλου, Νίκου Κούνδουρου, 

Γιώργου Καρυπίδη, Μάρκου Χολέβα, Δημήτρη Καρέλ- 

λη, Ανδρέα Τύρου, Δήμου Θέου, Μόνας Κιτσοπούλου, 

Ροζίτας Σώκου, Βασίλη Μποζίκη, Ηλία Κανέλλη, Στρά- 

του Κερσανίδη, Γ . Π . Σαββίδη, Αντώνη Μοσχοβάκη, 

Πάνου Κοκκαλένιου, Κώστα Σταματίου, Μάριου Πλω

ρίτη, Μαρσέλ Μαρτέν, Γ. Κ. Πηλιχού, Βασίλη Ραφαηλί- 

δη, Κωστούλας Μητροπούλου, Διαμάντη Λεβεντάκου, 

Γιάννη Μπακογιαννόπουλου, Γ . 1. Μαλαξιώτη, Μαρίας 

Παπαδοπούλου, Κώστα Πάρλα, Δημήτρη Δανίκα κ.ά. 

Επιμέλεια κειμένων: Αχιλλέας Κυριακίδης. Επιμέλεια 

έκδοσης: Γιάννης Σολδάτος. Σελ. 144. Σε συνεργασία 

με την Π Ε Κ Κ  και τις εκδόσεις Αιγόκερως. 1997.



H llflEE EK D O EEIE
Θανάσης Βέγγος. Επιμέλεια: Γιάν

νης Μπακογιαννόπουλος, Γιάννης 

Σολδότος. Κείμενα τω ν Γιάννη 

Μπακογιαννόπουλου, Τά κ η  Παπα- 

γιαννίδη, Χρήστου Βακαλόπουλου, 

Γιάννη Σολδάτου, Δημήχρη Κολιο- 

δήμου. Καλλιτεχνική επιμέλεια: 

Γιάννης Τζερμιάς. Σελ. 64. Σε 

συνεργασία με την Π .Ε .Κ .Κ . και τις 

εκδόσεις Αιγόκερως. 1992. (Εξα

ντλημένο).

Ά το μ Εγκόγιαν. Επιμέλεια-μετάφρα- 

ση κειμένων: Σ ώ τη Τριαντάφυλλου. 

Καλλιτεχνκή επιμέλεια: Γιάννης 

Τζερμιάς. Σελ. 24.1992. (Εξα ντλημέ

νο).

Αμπάς Κιαροστάμι. Επιμέλεια-μετά- 

φραση κειμένων: Σώ τη Τριαντάφυλ

λου. Καλλιτεχνική επιμέλεια: Γιάν

νης Τζερμιάς. Σελ 32.1992. (Εξα

ντλημένο).

Φιλμογραφία της Θεσσαλονίκης,

του Τά κ η  Σερέφα. Γενική επιμέλεια:

Τζων
ΚαςςαβετηςΆτομ

Εγκόγιαν
Λμπας

ΚΙΑΡΟΣΤΑΜΙ

Θανάσης
Βεγγος

34ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ 
Ϊ Ν Η μ α τ ο γ ρ α φ ο υ ,  
βΕΣΑΛΟΝΙΚΗΣ τ*)

34ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ« 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ά*

ΑΛΕΞΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ JULES DASSINß/ID CRONENBERG

Γιώ ργος Κορδομενίδης. Σελ. 72. Εκδό

σεις Εντευκτηρίου. 1992. (Εξαντλημένο).

Παύλος Ζάννας. Επιμέλεια: Λευτέρης 

Ξανθόπουλος. Α ' μέρος: Κείμενα της 

Μαρίας Δεληθανάση, του Γιώ ργου Μπρά- 

μου, του Παύλου Ζάννα κ.ά. Β ' μέρος: 

«Σελίδες για τον Παύλο Ζάννα», ανάτυπο 

από το περιοδικό «Εντευκτήριο», με κεί

μενα τω ν Π . Ζάννα, Δ. Δασκαλόπουλου,

Δ. Ν. Μαρωνίτη, Σπ. Τσακνιά, Καίης Τ σ ι- 

τσέλη, Στέλιου Νέστωρα, Π . Πούλου, Μ. 

Τρικούκη, Ελ. Μ. Λαζαρίδου. Καλλιτεχνι

κή επιμέλεια: Ερσίλια Μπαχάουερ, Τασία 

Διαμαντοπούλου. Σελ. 96. Σε  συνεργασία 

με τις εκδόσεις Αιγόκερως. 1993. (Εξα- 

ντημένο)

Gregory Markopoulos. Επιμέλεια: Νίνος 

Φένεκ Μικελίδης, Δημήτρης Κολιοδή- 

μος. Κείμενα των Ν. Φ. Μικελίδη, Δ. 

Κολιοδήμου, Γκρέγκορι Μαρκόπουλου. 

Καλλιτεχνική επιμέλεια: Ερσίλια Μπαχά

ουερ, Τασία Διαμαντοπούλου. Σελ. 32. Σε 

συνεργασία με την Π .Ε .Κ .Κ . 1993. (Εξα

ντλημένο).

Michael Haneke, της Σώ της Τριανταφύλ- 

λου. Καλλιτεχνική επιμέλεια: Τασία Δια-
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42 μαντοπούλου, Ερσίλια Μπαχάουερ, Μαίρη Ζαχουλι'του. 

Σελ. 16.1994. (Εξαντλημένο).

θησαυροί του Ιρανικού Κινηματογράφου - Αφιέρωμα 

στον Μοχσέν Μαχμαλμπάφ. Επιμέλεια-μετάφραση κει

μένων: Σώτη Τριανταφύλλου. Καλλιτεχνική επιμέλεια: 

Πάρις Χοβιάρας. Σελ. 16. 1995. (Εξαντλημένο).

Ειρήνη Παππά. Επιλογή ύλης και επιμέλεια: Παντελής 

Καρακάσης. Κείμενα των Κώστα Γεωργουσόπουλου, 

Αλέκου Σακελλάριου, Φρίξου Ηλιάδη, Βασίλη Μόρου, 

Μιχάλη Κακογιάννη, Παντελή Καρακάση, κ.ά. Σελ. 48. 

1997.

Tutto Fellini. Επιμέλεια: Θωμάς Λιναράς. Κείμενα των 

Θωμά Λιναρά, Martin Scorsese, Federico Fellini. Καλλι

τεχνική επιμέλεια: Πηλείδης Creator S A  Σελ. 80. Σε 

συνεργασία με το Υ Π Π Ο , τον Ο Π Π Ε  Θεσσαλονίκη 

1997, το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο και το Μουσείο 

Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. 1997.

Κ Α Τ Μ ΙΟ Γ Ο ΙEKBEEEIW
David Cronenberg: Τα  παράξενα αντικείμενα του 

πόθου. Επιμέλεια έκδοσης: Αγγελική Αθανασίου. Σελ. 

28. Χορηγός: Reprotime Α,Ε.-Αρίων. (1993).

Nam June Paik. Δίγλωσση έκδοση (με όλα τα κείμενα 

στα ελληνικά και στα αγγλικά). Υπεύθυνοι έκδοσης: 

Μαρία Ιωάννου, Θρασύβουλος Γιάτσιος. Κείμενα: Θρα

σύβουλος Γιότσιος, Nam June Paik, John Cage, Wulf 

Herzogenrath, Eva Keller. Καλλιτεχνική επιμέλεια: 

Μαρία Ιωάννου. Σελ. 48. Χορηγός: West-Visuals. (1994).

Σεργκέι Παρατζάνωφ. Επιμέλεια έκδοσης: Ερσίλια 

Μπαχάουερ, Τασία Διαμαντοπούλου, Μαίρη Ζαχουλι'του. 

Κείμενο: Ανδρέος Παγουλάτος. Σελ. 16. Χορηγοί: 

Reprotime Α.Ε. και <·Β. Χατζηζαφειρίου-Φ. Κόχρης»

Ο.Ε. (1994).

Josef Koudelka: Περιπλανήσεις. Συντονιστής έκδοσης: 

Γιάννης Δήμου. Σχεδιασμός βιβλίου: Josef Koudelka. 

Καλλιτεχνική επιμέλεια: Βουβούλα Σκούρα. Κείμενα: 

Alain Bergala, Μαργαρίτα Μαντά. Επιμέλεια κειμένων: 

Αχιλλέας Κυριακίδης. Σελ 100. (1995)

Σεργκέι Αϊζενστάιν: Σχέδια. Επιμέλεια έκδοσης: Πάρις 

Χοβιάρας. Κείμενο: Νίκος Κολοβός. Σελ. 20. (1995).

Peter Greenaway. Δίγλωσση έκδοση 

(με όλα τα κείμενα στα ελληνικά και 

στα αγγλικά). Επιμέλεια έκδοσης: 

Μαρία Ιωάννου. Lay out: Δημήτρης 

Μηλώσης. Κείμενα: Δημήτρης Εϊπί- 

δης, Peter Greenaway, Χρήστος Καλλί 

τσης. Σελ. 40. (1996).

Carole Bellaiche: Portraits de Cinéma.

Πολύπτυχο. Επιμέλεια: Carole 

Bellaiche. (1996).

Διονύσης & Βασίλης Φωτόπουλος: 

Ντύνοντας την 7η Τέχνη. Σχεδίαση



■  Κάθε χρόνο χο Φεστιβάλ εκδίδει έναν πολυσέλιδο 

αισθητικά φροντισμένο δίγλωσσο κατάλογο, με ανα

λυτικά στοιχεία για όλες τις προβαλλόμενες ταινίες 

και τους σκηνοθέτες τους. Ακόμη, κατά τη διάρκεια 

του Φεστιβάλ, εκδίδεται καθημερινά η επίσης 

δίγλωσση εφημερίδα «Π ρ ώ το  πλάνο», που διανέμε

ται δωρεάν σε πολλά σημεία της Θεσσαλονίκης

Abbas Kiarostami. Επιμέ

λεια: Δημήτρης Εϊπίδης. 

Κείμενο: Νίκος Σαββάτης. 

Σελ. 14. (1997).

καταλόγου: Π ηλείδης Α.Ε. 

- Α γνή Ζαμπούνη. Σελ. 50. 

(1997)

(ξενοδοχεία, μπαρ, εστιατόρια, 

στην έξοδο των κινηματογρά

φων κλπ). Τα  τελευταία χρό

νια, το «Π ρ ώ το  πλάνο» εκδίδει 

και κάποια προφεστιβαλικά 

φύλλα, ώστε να ενημερώνεται 

έγκαιρα το κοινό της Θεσσα

λονίκης για το πρόγραμμα της 

προσεχούς διοργάνωσης.
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«  MDIEEE
Πιστεύοντας ότι η αφίσα ενός μεγάλου καλλιτεχνικού γεγονότος δεν πρέ

πει να έχει μόνο μια παροδική χρηστική αξία, αλλά να αποτελεί και η ίδια 

ένα καλλιτεχνικό γεγονός, το Φεστιβάλ επιδίωξε οι αφίσες του να είναι 

κυριολεκτικά έργα τέχνης. Στην επιδίωξή του αυτή βρήκε πολύτιμους 

συμπαραστάτες επιφανείςΈλληνες ζωγράφους που δέχτηκαν πρόθυμα 

να προσφέρουν έργα τους ειδικά για τις ανάγκες του Φεστιβάλ.Έτσι η 

αφίσα του 1992 είχε θέμα ένα έργο που δημιούργησε ειδικά για το Φεστι

βάλ ο Γιάννης Ψυχοπαίδης και η αφίσα του 1993 ένα έργο επίσης φτιαγ

μένο ειδικά για το Φεστιβάλ από τον Κυριάκο Κστζουράκη. (Τις  μακέτες 

των αφισών αυτών επιμελήθηκαν το 1992 η Ειρήνη Δαφέρμου και το 1993 

η Ερσιλια Μπαχάουερ και η Τασία Διαμαντοπούλου). Στα επόμενα χρόνια, 

δυό άλλοι μεγάλοι ζωγράφοι μας, ο Αλέκος Φασιανός και ο Δημήτρης 

Μυταράς, δέχτηκαν να σχεδιάσουν τις αφίσες των Νέων Οριζόντων.

Αλλά και οι άλλες αφίσες του Φεστιβάλ, που φιλοτέχνησαν διακεκριμένοι 

γραφίστες (όπως ο Δ. θ . Αρβανίτης και ο Σταύρος Κούλας) ήταν μεγάλης 

εικαστικής αξίας. Ειδικά το 1995, για την 100η επέτειο του Κινηματογρά

φου, την αφίσα του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης έκανε ο παγκοσμίου φήμης 

γραφίστας Benjamin Baltimore.
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Είπβυ μίδ το ΦεοτιβάίΙ
«Ο  Διευθυντής του Φεστιβάλ, Μιχάλης Δημόπουλος, 
κατόρθωσε να δώσει μια νέα πνοή στο θεσμό και να 
τον φέρει κοντά σε ένα νεανικό κοινό. Κατά τη διάρ
κεια του Φεστιβάλ, σ ’αυτή την πόλη δεν αναπνέεις οξυ
γόνο, αναπνέεις σινεμά··

Μπερνόρνχο Μπερχολούχσι

«Το  Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης θα έπρεπε να είναι σημει
ωμένο με ένα λαμπερό αστέρι στον παγκόσμιο χάρτη 
των φεστιβάλ κινηματογράφου. Είναι ένα από τα πιο 
ζεστά και φιλόξενα φεστιβάλ που έχω ποτέ παρευρε- 
θεί"

Τσαρλς Μπερνέχ

«Το  Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης είναι ένας πολύ καλός 
τόπος για την ανάδειξη νέων σκηνοθετών··

Τζέρυ Σάχσμπεργκ

• Πολύ καλή επιλογή χαινιών και υπέροχο κοινό. Αυχά 
χα σχοιχεία, οε συνδυασμό με χο πολύ φιλικό και πρό
θυμο προσωπικό, κάνουν χο Φεσχιβάλ πραγμαχικά υπέ
ροχο. Το  συσχήνω ανεπιφύλακχα»

Σερ γκέι Μπονχρώφ

• Καχαφέραχε να οργανώσεχε μια εκδήλωση χόσο περί
πλοκη, που εκχιμώ όχι θα μεχαχρέψει αυχό χο Φεσχι- 
βόλ σε μια ευρέως γνωσχή και σοβαρή διοργάνωση για 
κινημαχογραφισχές από όλο χον κόσμο.»

Οχάρ Ιοσελιάνι

«Με χην αποχελεσμαχική οργάνωσή χου, χο Φεσχιβάλ 
Θεσσαλονίκης διεκδικεί μια από χις πρώχες θέσεις. Το  
πρόγραμμά χου είναι μεγάλο, πλούσιο και πρωχόχυπο. 

Έ να  μεγάλο μπράβο!»

Κ λω νί Σαμπρόλ

«Πισχεύω όχι χο Φεσχιβάλ Κινημαχογράφου Θεσσαλο
νίκης ενθαρρύνει πολλούς κινημαχογραφισχές, ιδιαίχε- 
ρα χους νέους από όλο χον κόσμο. Νομίζω πως αυχό χο 
φεσχιβάλ βαθμιαία θα γίνει πολύ σημανχικό ως κινημα- 
χογραφικό κένχρο ανάμεσα σχη Δύση και χην Αναχολή, 
σε μια κρίσιμη εποχή για χον παγκόσμιο κινημαχογρά-

«Είμαι ενθουσιασμένος και κολακευμένος που συμμε- 
χέχω στο χμήμα χων Νέων Οριζόνχων χου Διεθνούς 
Φεσχιβάλ Κινημαχογράφου Θεσσαλονίκης»

Νχέηβινχ Κρόνεν- 

μπεργκ

φο»

Ναγκίσα'Οστμα

«Είναι ένα πολύ 
σημανχικό γεγονός, 
και για χην πόλη χης 
Θεσσαλονίκης και 
νια χον παγκόσμιο 
κινημαχογράφο» 

Άχομ Εγκόγισν

«Α ξίζουν σ υγχα ρητή ρ ια  
στο Φ εστιβάλ Θ εσσ α λονίκ η ς  
για  τα κριτήρια  
τω ν ε π ιλ ο γ ώ ν  του»

Ντέρεκ Μάλκολμ

Χρωσχάω ευγνωμοσύνη σ’ αυχούς που με κάλεσαν σε 
ένα τόσο ευχάρισχο φεσχι
βάλ. Δεν θα ξεχάσω ποχέ 
χην εξαιρεχικά φιλική υπο
δοχή που μου έγινε» 

Μανουέλ νχε Ολιβέιρα

«Συγκινήθηκα από
χην πρόσκληση που μου έγινε να παρουσιάσω χις χαι- 
νίες μου εδώ. Σχη Θεσσαλονίκη είχα χην αίσθηση όχι ο 
βαλκανικός κινημαχογράφος βελχιώνεχαι όλο και 
περιασόχερο»

Λουσιάν ΓΤινχίλιε

«Είναι ένα πολύ καλά οργα
νωμένο φεσχιβάλ, που δια- 
θέχει μια καλή επιλογή χαι- 
νιών και βοηθά νέους χαλα- 
νχούχους σκηνοθέχες να

φχάσουν σχο κοινό»

Νέλσον Περέιρα νχος Σάνχος

«Το  Φεσχιβάλ Θεσσαλονίκης διακρίνεχαι για χην εξαιρε- 
χική επιλογή χαινιών και χη φιλική χου αχμόσφαιρα» 

Σάλλυ Πόχερ

«Είναι ένα υπέροχο Φεσχιβάλ. Τ ο  να συνανχά και να 
γνωρίζει κανείς νέους σκηνοθέχες είναι μια αναγκαιό- 
χηχα, καθώς ανχιπροσωπεύουν χο μέλλον χου σινεμά» 

Ίσχβαν Ζάμπο



'E g p a y a u  g ta  το  Φ ε ο ι ι Μ
«Τ ο  Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, από το 1960, ήταν η σημα

ντικότερη εκδήλωση για τον ελληνικό κινηματογράφο, 
και από το 1992 είναι ένα από τα σπουδαιότερα κινημα

τογραφικά φεστιβάλ για νέους σκηνοθέτες από όλο τον 

κόσμο»

Εβ ΤΙβρυΙΛΙίοβ

προωθούν τον ελληνικό κινηματογράφο που είχε πέσει 

σε τέλμα για ένα διάστημα.»

Le Monde

«Χρόνο με το χρόνο, το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης κερδί

ζει σπουδαιότητα ανάμεσα στα ανά τον κόσμο κινημα

τογραφικά φεστιβάλ - και κυρίως κατακτά την εμπιστο-

κινηματογραφικό γεγονός της Ελλάδας. Η  Θεσσαλονί

κη στοχεύει σε μια νέα γενιά κινηματογραφιστών, αλλά 

και σε υψ ηλής π οιό τη τα ς  α νεξά ρτη τες πα ρα γω γές 

καθιερωμένων σκηνοθετών»

Th e  International Film  Guide

«Τ ό σ ο  η πόλη όσο και το φ εστιβάλ συνδυάζουν την

«Το 38ο Φ εστιβάλ Θ εσσαλονίκης ξεκίνησε πρ ιν οπό λ ίγες  μ έρες  και ήταν μια π ολύ  εντυπω σιακή  
εκδήλωση. Α ν  και είναι μόλις έξι χρόνια  π ου  έχει γίνει δ ιεθνές φεστιβάλ, πρόσφ ερε μια εκπληκτι
κή γκάμα ταινιών και σκηνοθετώ ν από όλο τον κόσμο»

Film Comment
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«Τ ο  Φεστιβάλ επιδεικνύει τέτοια συνέπεια στην προβο

λή του κινηματογράφου τέχνης και το κοινό του είναι 

τόσο δεκτικό, ώστε οι νέοι σκηνοθέτες που παρουσιά

ζονται στη Θεσσαλονίκη έχουν τη ευκαιρία να αρχίσουν 
να αποκτούν τη διεθνή φήμη που χρειάζονται για να 

συνεχίσουν να παράγουν ενδιαφέρουσες και πρω τότυ

πες δουλειές.»

Filmmaker

«Η  Ελλάδα φιλοξενεί τον επίδοξο νέο κινηματογράφο 
από όλον τον κόσμο. Έ ν α  πρόγραμμα που συγκρίνεται 
μ ’ αυτό του Φόρουμ του Βερολίνου.»

Frankurter Rundschau.

« Τ ο  Φεστιβάλ επιδιώκει να ανακαλύπτει τα νέα ταλέντα 
του παγκόσμιου κινηματογράφου, ενώ παράλληλα δίνει 
τη ν  ευκαιρία σ τ ο υ ς Έ λ λ η ν ε ς  κ ινη μα τογρα φ ισ τές να 
συναντούν συναδέλφους τους από το εξωτερικό και να

σύνη του κοινού!»

D e r Tagesspiegel

«Υ π ά ρ χ ο υ ν  πολλά κ ινη μα τογρα φ ικά  φ εστιβάλ σ τη ν 
Ευρώ πη σήμερα, αλλά το Διεθνές Φεστιβάλ Θεσσαλονί

κης αξίζει να αναγνω ριστεί, κυρίω ς για την  προβολή 

τω ν Βαλκάνιων κινηματογραφιστών»

Th e  Wall Street Journal Europe

«Η  Θεσσαλονίκη υπόσχεται στους φίλους του κινηματο
γράφου μια πραγματική γιορτή. Τ ο  Φεστιβάλ, που διευ

θύνει εξαιρετικά ο Μ. Δημό πουλο ς, προσφέρει, πέρα 
από μια δυνα τή ε π ιλο γή  νέω ν τα ινιώ ν από όλο τον  

κόσμο, μια μεγάλη επιλογή από αναδρομικά και ειδικά 

αφιερώματα»

Cahiers du Cinéma

« Τ ο  φεστιβάλ είναι το παλιότερο και σημαντικότερο

παράδοση με το νεωτερισμό... Τ ο  πιο φιλόξενο από όλα 

τα φεστιβάλ και η πιο όμορφη από όλες τις ελληνικές 
πόλεις, ετοιμάζονται για τα πλήθη των επισκεπτών του 

1997 και για την  πιό εντυπω σ ιακή διοργάνω ση στην 

ιστορία του Φεστιβάλ»

Sight and Sound

«Με περισσότερους καλεσμένους και μεγαλύτερο κοινό 
από κάθε άλλη φορά, το 1996 η Θεσσαλονίκη τα πήγε 

καλύτερα από ποτέ άλλοτε!»

Moving Pictures

■•Φέτος, το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης έχει ένα ακόμα πιο 

ευρύ πρόγραμμα από τις άλλες χρονιές... και οι αίθου

σες γεμίζουν από νέους ανθρώπους»

L ’ Dnita



ΟΠΥΗΠΙΟΗ: Η ΜΟΗΙΗΗ Ε Μ  ΙΟ Υ  Φ ί Ε Τ Μ  ΕΗΠ «ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ» ΕΤΗΗ ΚΑΡΟΙΑ ΤΗΕ ΘΕΕΕΑΠΟΗΙΚΗΕ
Από χο φθινόπωρο χου 1997 χο Φεσχιβάλ απέκχησε 

μόνιμη σχέγη: χο κχιριακό σχιγκρόχημα χοο 

ΟΛΥΜ ΓΤΙΟΝ, που βρίσκεχαι σχην καρδιά χης Θσσαλονί- 

κης και όπου διοργανώθηκε χο 1960 η πρώχη Εβδομά

δα Ελληνικού Κινημαχογράφου. Οι δυό 

αίθουσες προβολών χου συγκροχήμα- 

χος, ριζικά ανακαινισμένες και πλήρως 

εξοπλισμένες με χα πιο σύγχρονα 

μηχανήμαχα, εξασφαλίζουν ιδανικές 

συνθήκες προβολής και παρακολούθη

σης χαινιών. Η χρήση χων δυο αυχών 

αιθουσών δεν θα περιορίζεχαι μόνο 

σχο δεκαήμερο χης εχήσιας φεσχιβαλι- 

κής διοργάνωσης, αλλά θα επεκχείνε- 

χαι και σε όλη χη διάρκεια χης χειμερι

νής κινημαχογραφικής περιόδου με 

καθημερινές προβολές. Συγκεκριμένα:

11, χις μισές εβδομάδες χης περιόδου θα λειχουργεί επί

σης ως κινημαχογράφος πρώχης προβολής, με επιλεγ

μένες χαινίες καλλιχεχνικών προδιαγραφών, ενώ χις 

υπόλοιπες εβδομάδες θα φιλοξενεί αφιερώμαχα (σε

σκηνοθέχες, ηθοποιούς, εθνικές κινημαχογραφίες, 

κινημαχογραφικά είδη κλπ), που θα διοργανώνονχαι οε 

συνεργασία και με άλλους φορείς (ξένα Ινσχιχούχα, 

άλλους κινημαχογραφικούς φορείς κλπ), καθώς και 

ειδικά προγράμμσχα όπως κινημαχογράφος για παιδιά,

μεχαμεσονύκχιες προβολές, εκπαιδευχικά προγράμμα- 

χα με σεμινάρια, συνέδρια κ.ά.

• Το  καφέ-μπαρ χου Ο ΛΥΜ ΓΤΙΟ Ν 11 θα αποκχήσει ειδι

κευμένο κινηματογραφικό χαρακχήρα, 

με ανάλογη διακόσμηση, μουσική, 

κινημαχογραφικά περιοδικά και Ο ϋ  

κλπ, και θα έχει συνεχή λειχουργία 

(ανεξάρχηχη από χο ωράριο χης κινη- 

μαχογραφικής αίθουσας).

• Για χην ενημέρωση χου κοινού χης 

Θεσσαλονίκης για χο πρόγραμμα ίου 

0 Λ Υ Μ Π 1 0 Ν  και χις ποικίλες εκδηλώ

σεις που θα πραγμοχοποιούνχαι εκεί, 

προβλέπεχαι η έκδοση μηνιαίας εφη

μερίδας.

• Η μεγάλη αίθουσα χου συγκροχήμα- 

χος, Ο ΛΥΜ ΓΠ ΟΝ 1 θα λειχουργεί όλο 

χον χειμώνα ως κινημαχογράφος πρώ

χης προβολής, προβάλλονχας σε απο- 

κλεισχικόχηχα επιλεγμένες χαινίες σε 

συνεργασία με γραφεία διανομής. Σχην 

ίδια αίθουσα θα φιλοξενούνχαι από δω και σχο εξής και 

οι καθιερωμένες προφεσχιβαλικές εκδηλώσεις, που 

διοργανώνει κάθε χρόνο χο Φεσχιβάλ.

• Η δεύχερη αίθουσα χου συγκροχήμαχος, ΟΛΥΜ ΓΠΟΝ



ΤΟ Φ ΕΕΪΙΒ Α ίΙ ΦΕΡΝΕΙ ΤΟΝ ΚΙΝΗΗΗΤΟΓΡΠΦΟ ΕΤΟ ΕΝΟίΙΕΙΗ
Τ ο  Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, επιδιώ

κοντας την ανάπτυξη της κινηματογραφικής παιδείας, 

ειδικότερα στους νέους, έχει καταρτήσει ένα φιλόδοξο 

πρόγραμμα δράσης, καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής 

χρονιάς, το οποίο θα αρχίσει να εφαρμόζεται μόλις εξα

σφαλιστεί η απαιτούμενη συνεργασία του Υπουργείου 

Παιδείας και του Υπουργείου Πολιτισμού.

Συγκεκριμένα, η πρόταση του Φεστιβάλ έχει ως εξής:

• Οργανώνονται στο Ολύμπιον 11, σε μια περίοδο 26 

περίπου εβδομάδων (από τον Οκτώ βριο μέχρι τον 

Μάιο), καθημερινές πρωινές προβολές που απευθύνο

νται σε μαθητές της Πρωτοβάθμιας και της Δευτερο

βάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Θεσσαλονίκης, με 

δυνατότητα επέκτασης του προγράμματος και στα σχο

λεία των Δήμω ν της ευρύτερης Θεσσαλονίκης, του 

νομού και τω ν γειτονικών νομών. Τ ο  πρόγραμμα αφο

ρά αρχικά τα 120 Δημοτικά Σχολεία, 45 Γυμνάσια και 35 

Λύκεια του Δήμου Θεσσαλονίκης.

• Τ ο  πρόγραμμα προβολών προβλέπει κάθε εβδομάδα 

τρείς διαφορετικές ταινίες για τα παιδιά του Δημοτικού, 

του Γυμνασίου και του Λυκείου ξεχωριστά, όπως υπα

γορεύουν οι εκπαιδευτικές ανάγκες και τα ενδιαφέρο

ντα κάθε ηλικίας. Ο ι 75 ταινίες που θα προβληθούν 

συνολικά θα επιλεγούν με αυστηρά κριτήρια από το 

βίτιάιο-παράλληλο κύκλωμα, την Ταινιοθήκη της Ελλά

δος και αλλού.

• Π έντε  προγραμματισμένες προβολές την εβδομάδα,

εκ τω ν οποίων τρείς θα απευθύνονται σε μαθητές του 

Δημοτικού και από μία σε μαθητές του Γυμνασίου και 

του Λυκείου αντίστοιχα. Κάθε προβολή θα πλαισιώνεται 

από σχετική εισήγηση από συνεργάτη του Φεστιβάλ και 

θα συνοδεύεται από οπτικοακουστικό και έντυπο 

υλικό, τονίζοντας τον εκπαιδευτικό χαρακτήρα του 

προγράμματος παράλληλα με τον ψυχαγωγικό.

• Ειδικά για τους μαθητές τω ν Λυκείω ν, ταυτόχρονα 

με τις προβολές, θα διοργανωθεί ειδικό σεμινάριο γύρω 

από το πώς γυρίζεται μια ταινία (βασικές αρχές σκηνο- 

θεσίας-σεναρίου και μοντάζ), που θα ακολουθηθεί από 

πραγματικό γύρισμα και επεξεργασία της ταινίας. Ειδι

κός καθηγητής σχολής κινηματογράφου θα εξηγήσει 

στους μαθητές κάθε Λυκείου ποιές είναι οι βασικές 

αρχές της δημιουργίας μιας ταινίας, με χαρακτηριστι

κές αναφορές στις τεχνικές και τη χρησιμότητα του 

σεναρίου, σύντομη ανάλυση της δουλειάς του σκηνοθέ

τη καθώς και επεξήγηση της χρήσης του μοντάζ. Κατό

πιν, αφού επεξεργαστεί μαζί τους ένα μικρό σενάριο 

που θα φτιάξουν τα παιδιά, θα καθοδηγήσει τα γυρίσμα

τα σε βίντεο και θα επιμεληθεί, παρουσία τους, το 

μοντάζ.

• Στο τέλος του έτους, αφού ολοκληρωθούν τα γυρί

σματα τω ν ταινιών όλων τω ν σχολείων, θα πραγματο

ποιηθεί ένα διαγωνιστικό μαθητικό φεστιβάλ με τις ται

νίες που προέκυψαν κατά τη διάρκεια του προγράμμα-

• Σε δεύτερη φάση το πρόγραμμα θα μπορούσε να ανα

πτυχθεί με τη δημιουργία σεμιναρίων σχετικά με τον 

κινηματογράφο για τους εκπαιδευτικούς.

• Μ συμμετοχή των σχολείων στο παραπάνω πρόγραμ

μα εντάσσεται στα πλαίσια των προβλεπομένων, από το 

νόμο και τους κανονισμούς του Υπουργείου Παιδείας, 

πολιτιστικώ ν εκδηλώσεων εκπαιδευτικού χαρακτήρα, 

όπως επισκέψεις σε Μουσεία, εκθέσεις κ.λ.π.

• Τ ο  πλήρες πρόγραμμα των προβολών καθώς και το 

ενημερωτικό υλικό που αφορά την διοργάνωση θα απο

σταλεί εγκαίρως σε όλα τα σχολεία ώστε να μπορούν να 

προγραμματίσουν την επίσκεψη τους στην επιθυμητή 

ημερομηνία μετά από συνεννόηση με το Φεστιβάλ

• Παράλληλα, η ιδιαίτερη αυτή σχέση που επιδιώκει να 

εγκαταστήσει το Φεστιβάλ με τα παιδιά της πόλης, θα 

ενισχυθεί με την οργάνωση ειδικών “παιδικών” πρωι

νών προβολών τις Κυριακές (ένα είδος Σ1Ν ΕΑΚ).

• Κατά τη διάρκεια τω ν διακοπών των Χριστουγέννων 

και του Πάσχα θα διοργανώνονται ειδικά εορταστικά 

προγράμματα.



ΒΡίΒΗΒΪΗ Μ Ι  ΟΙΒΡΒΡΒΙΗ ΤΟΥ ΦΕΓΓΙΒΗΠ ΚΙΝΗΜΗΤΒΓΡΒΟβΥ Β Ε Ε Μ Ν Ι Η
Το  Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης είναι 

ένας οργανισμός διαρκούς λειτουργίας, με συνεχώς 

διευρυνόμενες δραστηριότητες. Ο  άρτιος προγραμματι

σμός της ετήσιας δεκαήμερης εκδήλωσης, η αποτελε

σματική συμμετοχή του σε ποικίλες κινηματογραφικές 

συνδιοργανώσεις που γίνονται στη διάρκεια όλου του 

χρόνου και, τώρα, η λειτουργία δυό κινηματογραφικών 

αιθουσών πρώτης προβολής (ΟΛΥΜ ΓΠΟΝ 1 και 

Ο ΛΥΜ ΓΠ ΟΝ 11), προϋποθέτουν συνεχή ενημέρωση, 

πλήθος επαφών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, μεγά

λο όγκο αλληλογραφίας, οικονομικές διαπραγματεύ

σεις, κλπ.

Για την κάλυψη αυτών των αναγκών, δηλαδή για την 

εξυπηρέτηση και αποτελεσματική υλοποίηση των σκο

πών του Φεστιβάλ, στον Εσωτερικό Κανονισμό λει

τουργίας του προβλέπονται 24 θέσεις μόνιμου προσω

πικού με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, και επί πλέ

ον ειδικοί Συνεργάτες και Σύμβουλοι της Διοίκησης, 

στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με ειδικές γνώσεις και 

ενασχόληση στον κινηματογράφο.

Αυτή τη στιγμή, για τις παραπάνω θέσεις εργασίας, το 

Φεστιβάλ απασχολεί καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους:

15 άτομα ως μόνιμο προσωπικό και 4 άτομα με σύμβα

ση έργου (3 Ειδικοί συνεργάτες και 1 δημοσιογράφος), 

ενώ για την οργάνωση της εκδήλωσης του Φεστιβάλ 

απασχολούνται εποχιακά: περίπου 20 άτομα με συμβά

σεις ορισμένου χρόνου (συνήθως 3 μήνες), περί τα 120 

άτομα για τις δέκα ημέρες της διοργάνωσης και ειδικοί 

συνεργάτες (μεταφραστές, επιμελητές εκδόσεων, γρα

φίστες, δημοσιογράφοι, κλπ.) για ειδικές ανάγκες παρα

γωγής.

• Ειδικά για τη λειτουργία των 2 κινημα

τογραφικών αιθουσών και του Ιπίοεείβ του 

Ο ΛΥΜ ΓΠ ΟΝ το Φεστιβάλ απασχολεί, για οκτώ μήνες, 

15 άτομα προσωπικό. (Μηχανικούς προβολής, θυρω

ρούς, ταμίες, πωλητές, σερβιτόρους, κλπ.)





ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Μ Ι Α
Από το 1992, χρονιά της διεθνοποίησής του, το Φεστι

βάλ παρουσίασε μία αλματώδη εξέλιξη στην ανάπτυξη 

των δραστηριοτήτων του, όχι μόνο με τη διεύρυνση του 

προγράμματος του κατά το δεκαήμερο τέλεσής του, 

αλλά και με την πραγματοποίηση πολλών παράλληλων 

εκδηλώσεων (αφιερώματα, εκθέσεις, συναυλίες κ.ά.) 

καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Αυτή η ανάπτυξη δεν 

θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί χωρίς την εξεύρεση 

και άλλων πόρων, πέρα από την κρατική επιχορήγηση 

και τα ίδια έσοδα του φεστιβάλ (από εισιτήρια, πωλή- 

σεις εντύπων κλπ). Οι πόροι αυτοί εξασφαλίστηκαν 

από: α) φορείς που έχουν σχέση είτε με το Φεστιβάλ, 

είτε με τον κινηματογράφο γενικότερα και β) ιδιώτες 

χορηγούς και διαφημιζόμενους. Ενδεικτικά αναφέρου

με ότι κατά το 1997 το Φεστιβάλ είχε -για το σύνολο 

τω ν δρα στηριοτήτω ν το υ - έναν κύκλο εργασιώ ν

730.000. 000 δρχ., από τα οποία το 59%  (δηλαδή

430.000. 000 δρχ.) καλύφθηκε από επιχορηγήσεις και 

το υπόλοιπο 41% ( 300.000.000 δρχ.) από άλλες πηγές.

Ο  προϋπολογισμός του 1998 προβλέπεται να ανέλθει 

στο 1.000.000.000 δρχ., ποσόν στο οποίο συμπεριλαμβό- 

νονται: α) τα πάγια λειτουργικά έξοδα του οργανισμού 

του Φεστιβάλ, β) το κόστος της 39ης διοργάνωσης, γ ) η 

λειτουργία δύο κινηματογραφικών αιθουσών πρώτης 

προβολής, Ο Λ Υ Μ Γ Τ ΙΟ Ν  1 και Ο Λ Υ Μ Π ΙΟ Ν  11, δ) η 

παράλληλη κινηματογραφική δραστηριότητα, στη Θεσ

σαλονίκη και στην Αθήνα, ε) το πρόγραμμα “Κινηματο

γράφος για τα Σχολεία” και στ) η διαδικασία απονομής 

των Κρατικών Βραβείων ποιότητας. Τ ο  ποσόν αυτό 

προβλέπεται να καλυφθεί κατά 59% από κρατικές επι

χορηγήσεις μέσω Υ Π Π Ο , κατά 16% από ίδια έσοδα του 

φεστιβάλ και κατά 25% από συνδιοργανωτές (ιδίως 

κινηματογραφικούς) φορείς, χορηγούς και διαφημιζό

μενους.

Από τα στοιχεία αυτά φαίνεται η σημασία που έχει για 

το Φεστιβάλ η ανεύρεση πόρων από άλλες πηγές. Στον 

τομέα αυτόν το Φεστιβάλ έχει εστιάσει την προσοχή 

του, με συνέπεια, τα τελευταία χρόνια, η εμφάνιση του 

Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης στο χώρο 

της διαφήμισης και των media shops να είναι πολύ θετι

κή. Μετά από αλλεπάλληλες και επίπονες προσπάθειες 

το Φεστιβάλ κατάφερε να προκαλέσει το ενδιαφέρον 

των διαφημιστικών γραφείων, καθώς και των υπευθύ

νων των μεγάλων εταιρειών που έχουν αναπτύξει δρά

ση στην πραγματικά πολύ δύσκολη αγορά των πολιτι

στικών χορηγιών. Με βάση τα αποτελέσματα μιας'Ερευ- 

νας Αγοράς που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη 

το 1996, χαράχτηκε το 1997 μια νέα πολιτική για εξεύρε

ση χορηγών, που αποδείχτηκε ιδιαίτερα αποτελεσματι

κή.



ΧΟΡΗΓΟΙ
1. Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Ζ Ο Μ Ε Ν Ο Ι Φ Ο Ρ Ε ΙΣ

Η H E L E X P O , η Διεθνής'Εκθεση Θεσσαλονίκης, είναι ο 

φορέας που “γέννησε” το Φεστιβάλ Κιηνηματογράφου 

Θ εσσα λονίκης και το “ μεγά λω σ ε” . Μ ετά τη θ εσ μική 

αλλαγή του 1986 υπήρξε, μαζί με το ΥΓΤΓΤΟ, συνδιοργα- 

νω τής του Φεστιβάλ και συνέχισε να συνεισφέρει στη 

λ ε ιτο υ ρ γ ία  και τη ν  ο ρ γά νω σ ή  το υ , με τη ν  παροχή 

χώρων (στέγαση γραφείων, περίπτερα, Βελλίδειο, κλπ.) 

και υπηρεσιών.

Ο  Δ Η Μ Ο Σ  Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν ΙΚ Η Σ , σ την περίοδο 1992-97, 

υπήρξε συνδιοργανωτής σε δυό σημαντικές συναυλίες 

που δόθηκαν στο πλαίσιο του Φ εστιβάλ (του  Michael 

Nyman και του Zbigniew Preisner), καθώς και σε πολ

λές από τις προφεστιβαλικές εκδηλώσεις (Τά σ εις  του 

σύγχρονου γαλλικού κιν/φ ου,Έτσι ξεκίνησαν γνωστού 

δημιουργοί, Ευρωπαϊκός κιν/φος: από το παλιό στο νέο, 

Ο  μικρόκοσμος του Mike Leigh) που έγιναν στη Θεσσα

λονίκη στα πλαίσια τω ν «Δη μητρίω ν». Επίσης, για δυο 

συνεχόμενες χρονιές, ο Δήμος Θεσσαλονίκης συνόδεψε 

με χρηματικό έπαθλο το βραβείο γυναικείας ερμηνείας 

του Ελληνικού Διαγω νιστικού τμήματος.

Η Ε Ρ Τ  Α .Ε . έχει συνδεθεί, από το 1992, με το Φεστιβάλ 

ως βασικός χορηγός του, είτε με τη χορήγηση κάποιου 

ποσού, είτε με την εκχώ ρηση διαφημιστικού χρόνου, 

τον οποίο το Φεστιβάλ διαθέτει (πω λεί) στην αγορά. Ως 

βασικός χορηγός, η Ε Ρ Τ  Α .Ε . (πέραν των άλλων αντιπα

ροχώ ν) διατηρεί, όλα αυτά τα χρόνια, το αποκλειστικό 

δικαωμα προβολής της Τελετή ς  Λήξης.

Τ ο  Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Ο  Κ Ε Ν Τ Ρ Ο  Κ ΙΝ Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Υ , ένας 

κινηματογραφ ικός φορέας που τα ενδιαφέροντά του 

σ υμ π ίπ τουν σε μεγόλο βαθμό με αυτά του Φεστιβάλ, 

στηρίζει τον θεσμό και συνεργάζεται στενό στην προ

σπάθεια της διεθνούς προβολής της ελληνικής κινημα

τογραφίας στο πλαίσιο του Φ εστιβάλ, οργανώ νοντας 

κατ’ έτος ένα market για την ελληνική παραγωγή, φρο

ντίζοντας για τον υποτιτλισμό των ταινιών στα αγγλικά, 

κλπ., αλλά και συμμετέχοντας στις δαπάνες φιλοξενείας 

επαγγελματιώ ν από το εξωτερικό (παραγωγώ ν, διανο

μέων, εκπροσώ πω ν ανάλογων φορέων, κλπ.). Επίσης, 

το Ε .Κ .Κ . συνεισφέρει στην προβολή του Φεστιβάλ στο 

εξω τερικό, στο πλαίσιο τω ν δικώ ν του διεθνώ ν επα

φών.

Τ ο  Σ Υ Ν Τ Ο Ν Ι Σ Τ Ι Κ Ο  Ο Ρ Γ Α Ν Ο  Τ Ω Ν  Ε Υ Ρ Ω Π Α ΪΚ Ω Ν  

Φ Ε Σ Τ ΙΒ Α Λ  Κ ΙΝ Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Υ , -στη δημιουργία του 

οποίου το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, πρωτοστάτησε και 

έκτο τε συμ μετέχει ενεργά στη λειτουργία  του με τη 

σ υ μ μ ε το χή  του στο Δ .Σ . του ορ γά νο υ- συνεισφ έρει 

κατ’έτος ένα ποσό για την οργάνωσή του.

Ο  Ο Π Π Ε  Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η  1997, κατά τα έτη  1994, 

1995,1996 και 1997, συμμετείχε σε σημαντικές εκδηλώ

σεις του Φεστιβάλ, ως συνδιοργανωτής (έκθεση γιγα-

ντοαφίσας, έκθεση Κουάθ^β, συναυλία ΡτβίβπβΓ, αφιε

ρώ ματα Π α ζο λ ίν ι, Κ ισ λό φ σ κ ι, Κ α κογιά ννη , Μ ο ρέτι, 

Μ π ερτολο ύτσ ι, Φ ελίνι). Τ ο  1995 συμ μετείχε ως συν- 

διοργανωτής όλης της διοργάνωσης.

Τα  Ξ Ε Ν Α  Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Α ,  τόσο της Αθήνας όσο και της 

Θεσσαλονίκης (Γα λλικό Ινστιτούτο, Ιταλικό Ινστιτούτο, 

Βρετανικό Συμβούλιο, Ινστιτούτο Γκα ίτε κ.λπ.) έχουν 

συμβάλει ενεργά όλα αυτά τα χρόνια στην εξασφάλιση 

και χρηματοδότηση ειδικών αφιερωμάτων ή επιμέρους 

εκδηλώσεων.

Η Τ Α ΙΝ ΙΟ Θ Η Κ Η  Τ Η Σ  Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ  έχει συνεισφέρει επα

νειλημμένα στην πληρέστερη παρουσίαση αφιερωμά

τω ν  σ ε 'Ε λ λ η ν ε ς  σ κ η ν ο θ έ τε ς , πα ρ α χω ρ ώ ντα ς  στο 

Φεστιβάλ ανακαινισμένες κόπιες παλιών ταινιών.

Η Π Ε Κ Κ  (Π α νελλή νια 'Ενω ση Κριτικώ ν Κινηματογρά

φου) έχει συνεργαστεί με το Φεστιβάλ στη συμπαραγω

γή εκδόσεων-μονογραφιών Ελλήνω ν σκηνοθετών (Γ ρ ή 

γορης Γρ η γο ρ ίο υ , Γκ ρ έ γκο ρ υ  Μ αρκόπουλος, Τά κ η ς  

Κανελλόπουλος κ.λπ).

• Ακόμη, πολλοί φορείς του εξωτερικού έχουν βοηθή

σει την υλοποίηση προγραμμάτω ν του φεστιβάλ, είτε 

με παροχή σπάνιων και γ ι ’ αυτό ιδιαίτερα πολύτιμω ν 

ταινιών (Γα λλική Ταινιοθήκη, Ιταλική Ταινιοθήκη κλπ), 

είτε και με χρηματοδότηση κάποιω ν προγραμμάτω ν 

(υ Ν ΙΠ ΙΑ Ν Ο Ε ).



54 2. ΙΔ ΙΩ Τ Ε Σ  Χ Ο Ρ Η ΓΟ Ι

Κ ΙΝ Η Μ Α ΤΟ ΓΡ Α Φ ΙΚ Ε Σ  Ε ΤΑ ΙΡ ΙΕ Σ . Ο  κινηματογραφι

κός χώρος στήριξε όλα αυτά τα χρόνια τη δραστηριότη

τα του Φεστιβάλ, κυρίως με δωρεάν παροχή υπηρε

σιών, ειδών και δικαιωμάτων. Ενδεικτικό αναφέρουμε 

τις παροχές της K O D A K  σε κινηματογραφ ικό και 

φωτογραφικό φιλμ, τις δωρεάν εκτυπώσεις ταινιών και 

T E L E C IN E  από τη C1NEMAG1C, την ευγενή παραχώ

ρηση του studio της SO UND  S TU D IO , την αφιλοκερδή 

συνεργασία της MANGOS S TU D IO  στη δημιουργία και 

παραγωγή του τηλεοπτικού και κινηματογραφικού spot 

του Φεστιβάλ και, τέλος, την παραχώρηση ταινιών για 

προβολή στο Φεστιβάλ από τις εταιρίες διανομής.

Η Μ ΥΛΟ Σ Α.Ε. συνεργάζεται συστηματικά με το Φεστι

βάλ, όχι μόνο παρέχοντας χώρους του Μ Υ Λ Ο Υ  ως 

meeting point για τους καλεσμένους του φεστιβάλ ή για 

την οργάνωση παρτυ, κλπ., αλλά και συμμετέχοντας ως 

συνδιοργανωτής σε πολλές εκδηλώσεις του Φεστιβάλ, 

ιδίως εκθέσεις και συναυλίες.

Χ Ο Ρ Η ΓΟ Ι Π Ρ Ο ΓΡ Α Μ Μ Α ΤΩ Ν : Ο  A N TE N N A  97,5 Θεσ

σαλονίκη υπήρξε το 1995 χορηγός του προγράμματος 

Ματιές στα Βαλκάνια··. - Η G R E C O T E L  ήταν το 1995 

χορηγός του αφιερώματος στον Μιχάλη Κακογιάννη. - 

Η ASSOS IN T E R N A T IO N A L  ήταν χορηγός της έκθε

σης γιγαντοαφίοας «Ζωγραφική στον κινηματογράφο··, 

το 1995. - Τ ο  Ο Υ Ζ Ο  Τ Σ Α Ν Τ Α Λ Η Σ  ήταν χορηγός του

αφιερώματος στην Ειρήνη Παππά το 1997. - Οι εταιρίες 

SABA, F AN N Y Α.Ε. και ΕΙΚ Ο Ν Α  & Η Χ Ο Σ  ήταν το 1997 

χορηγοί της έκθεσης «Ντύνοντας την 7η Τέχνη».

Χ Ο Ρ Η Γ Ο Ι  Π Ε Ρ ΙΦ Ε Ρ Ε ΙΑ Κ Ω Ν  Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Ε Ω Ν : Τ ις

περιφερειακές εκδηλώσεις του Φεστιβάλ σε άλλες 

πόλεις της Βόρειας Ελλάδας, στήριξαν με τη χορηγία 

τους η Τράπεζα Μακεδονίας-θράκης, η Ελληνική Βιο

μηχανία Ζάχαρης και η Καπνική Μιχαηλίδης Α.Ε.

Χ Ο Ρ Η ΓΟ Ι ΒΡΑΒΕΙΩΝ: Τα  βραβεία που έδινε η Κριτική 

Επιτροπή στις ταινίες του ελληνικού διαγωνιστικού 

τμήματος, συνοδεύονταν συνήθως από χρηματικά έπα

θλα που έδιναν χορηγοί όπως : το M EG A  C H A N E L, o 

A N TE N N A  T V , το M ED IA  D ESK, ο Δήμος Θεσσαλονί

κης, ο Ο Π Π Ε Θ  '97 κ.ά.

M E E T IN G  P O IN TS : Εκτός από το Μ Υ Λ Ο , δυο άλλα 

γνωστά μπαρ της Θ εσσαλονίκης, F U R N E L L O  και 

C IT Y  DIN ER , συνεισέφεραν με τη χορηγία τους ατην 

παροχή καλύτερης φιλοξενίας ατούς καλεσμένους του 

Φεστιβάλ.

Α Ε Ρ Ο Π Ο Ρ ΙΚ Ε Σ  Ε ΤΑ ΙΡ ΙΕ Σ : Με την παροχή εκπτώσε

ων ή με τη διάθεση ενός αριθμού δωρεάν εισιτηρίων, 

διευκόλυναν οικονομικά τη διακίνηση των καλεσμένων 

του Φεστιβάλ οι εταιρίες'ΟΙγπιρίε Airways, M A LE V , 

Hungarian Airlines και Iran Air.

Χ Ο Ρ Η Γ Ο Ι Σ Ε  Ε ΙΔ Η : Πολλές εταιρίες διευκόλυναν τη 

λειτουργία του Φεστιβάλ με τη δωρεάν παροχή απαραί

τητων ειδών όπως: αυτοκίνητα για τη μετακίνηση των 

επίσημων καλεσμένων, ποτά και αναψυκτικά, κινητά 

τηλέφωνα για τις ανάγκες ενδοεπικοινωνίας, κ.ά. Οι 

ετα ιρίες αυτές είναι: R enault, Panafon, Inform a, 

Toshiba, Domaine Carras, Asti M artini, Καρούλιας 

A E B E , Ιωαννίδης-Κεφάλας, Δαμκαλίδης A.E . N IK O N , 

Jacobs Suchard / Pavlides, Allied Domeco A E B E , 4GM 

Τεχνολογίες Νέων Μέσων, PEPSICO, Φωτοτεχνική και 

το κατάστημα Κ Ο Υ -Κ Ο Υ  που διέθεσε δωρεάν παιχνίδια 

για την παιδική γιορτή τω ν Ν .Ο . το 1997. Επίσης, η 

O R O  Βιλδιρίδης κατασκεύασε την ειδική τιμητική πλα

κάτα που απένειμε το Φεστιβάλ το 1997 στον Ντην 

Ταβουλάρη.

Χ Ο Ρ Η Γ Ο Ι  Σ Ε  Υ Π Η Ρ Ε Σ ΙΕ Σ : Δωρεάν εξυπηρέτηση 

προσέφεραν στο Φ εστιβάλ η ασφ αλιστική εταιρία 

Eurogroup Insurance, η εταιρία ταχυ-μεταφορών City 

Post και, στον τομέα των εκδόσεων, η Reprotime και η 

ΑΡΙΩΝ Α.Ε.

Κ Α Τ Α Σ Τ Η Μ Α Τ Α  (μπαρ, εστιατόρια, κλπ) που προσέφε

ραν δωρεάν γεύματα ή ποτά για τους καλεσμένους του 

Φεστιβάλ ήταν: Α ΙΓ Λ Η , B istro t Nikis, Clochard, De 

facto, ΕλΓπδοφόρος, Ζ ΥΘ Ο Σ, Θερμαϊκός, Καφέ Ντορέ, 

Κρικέλας, Malt’s Jazz, Μάσκες, Miami, Μουράγιο, Μπε- 

χτσινάρ, Nani-Nani, Νησιά, Novecento, Οινάνθη, Όμιλος 

Φίλων Θαλάσσης, Ουζερί Α ΓΟ Ρ Α , Ραγιάς, Stein, Τιτά 

νια, Τσίλικο, Viva Verdi



Τ ο  Βραβείο Κοινού και η H E IN E R E N 55
Με χορηγό την H E IN E R E N  θεσπίστηκε απο το 1996 η 

απονομή “Βραβείου Κ ο ινο ύ” για τη ν  δημοφ ιλέστερη 

ελληνική και την δημοφιλέστερη ξένη ταινία του επίση

μου προγράμματος, μετά από μια διαδικάσια ψηφοφο

ρίας κατά τη ν  έξοδο τω ν  θεα τώ ν από τις  αίθουσες. 

Χάρη στη σωστή και προσεκτικά μελετημένη προεργα

σία, αλλά και στην καλή οργάνωσή του κατά τη διάρκεια 

του Φ εστιβάλ, μπορούμε να μιλά με για μια ιδιαίτερα 

επιτυχημένη παρουσία του βραβείου κοινού, που έχει 

πια καθιερωθεί σαν θεσμός, άρρηκτα συνδεδεμένος με 

τη ν  H E IN E R E N , όσον αφορά στο μή νυμ α  που έχει 

περάσει στο κοινό της Θ εσσαλονίκης και γενικότερα 

όλης της Ελλάδας. Με αποτέλεσμα, η H E IN E R E N  να 

ταυτίζεται με την εικόνα του Φεστιβάλ και κυρίως να 

προβάλλεται ευρέως ως χορηγός του κινηματογράφου 

και ιδιαίτερα τω ν νέων δυνάμεων που αναδύονται στον 

ελληνικό και διεθνή χώρο.

Τ ο  προσεχές 39ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου, που απο

τελεί σταθμό στην ιστορία του θεσμού διότι ανοίγεται 

νέο κεφάλαιο με καινούργια δεδομένα, θέτει προϋποθέ

σεις για μια αναβάθμιση του «βραβείου κοινού», αφού 

με την κατάργηση του Ελληνικού Διαγω νιστικού τμ ή 

ματος, το «Βραβείο κοινού - H E IN E R E N »  θα είναι πια 

το μόνο βραβείο του Φεστιβάλ που θα δίνεται σε ελλη

νική ταινία



[υυτουιομός τωυ Ευρωπβϊκώυ Φεστιβάλ Κιυπμβτουράφου
Το  κινηματογραφικά φεστιβάλ έχει διαπιστωθεί ότι 

αποτελούν έναν σημαντικό αντισταθμιστικό παράγοντα 

στην τάση του ευρωπαϊκού κοινού να απομακρύνεται 

από τον κινηματογράφο και ιδιαίτερα από τις 

ευρωπαϊκές ταινίες. Μια τάση που μοιάζει δραμα

τική αν σκεφτεί κανείς ότι, ενώ το 1960 τα εισιτή

ρια που κόπηκαν στις αίθουσες των 15 χωρών 

της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης ήταν 3 δισ., το 1990 

ήταν μόνο 0,6 δισ. Ενώ παράλληλα είχε μειωθεί 

και το ποσοστό της συμμετοχής των ευρωπαϊ

κών ταινιών σ’ αυτή την αγορά, πέφτοντας σε 

λιγότερο από 22%..

Πόλο αντίστασης σ’ αυτά τα δεδομένα αποτελούν 

τα κινηματογραφικά φεστιβάλ, τα οποία -ανεξάρ

τητα από τον ιδιαίτερο χαρακτήρα που έχει το 

καθένα από αυτά- όλα προσκαλούν σκηνοθέτες 

και ηθοποιούς από όλη την Ευρώπη, ευνοούν τη 

σχέση των δημιουργών με το κοινό και θέτουν 

τις βάσεις για την αναγέννηση της ευρωπαϊκής αγοράς. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο το 1995, από τις 7.500 

ταινίες (μεγάλου και μικρού μήκους, μυθοπλασίας, ντο- 

κυμαντέρ και κινουμένων σχεδίων) που προβλήθηκαν 

σ’αυτές τις κινηματογραφικές εκδηλώσεις, το 80% προ

έρχονταν από τις χώρες της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης. Και 

τον ίδιο χρόνο 600 ευρωπαϊκές ταινίες βρήκαν διανο

μέα μετά παό την προβολή τους σε κάποια από αυτά τα 

φεστιβάλ.

Το  1995, οκτώ ευρωπαϊκά φεστιβάλ (ανάμεσά τους και 

το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης) αποφάσισαν να προωθή

σουν τον Συντονισμό των Ευρωπαϊκών Φεστιβάλ Κινη

ματογράφου, με στόχους πολύ συγκεκριμένους:

• να αναπτύξουν μια καλλιτεχνική και πολιτιστική 

συνεργασία, λαμβάνοντας υπ’ όψη τις ιδιαιτερότητες 

της ευρωπαϊκής κινηματογραφικής αγοράς,

• να δημιουργήσουν έναν Κώδικα Δεοντολογίας,

• να αναπτύξουν ένα δίκτυο ενημέρωσης με την έκδο

ση ενός ενημερωτικού δελτίου και τη δημιουργία κόμ

βου στο ΙηίβΓηεί.,

• να προωθήσουν τον ευρωπαϊκό κινηματογράφο, τόσο 

σε εεθνικό όσο και αε διεθνές επίπεδο,

• να συνεργαστούν σε τεχνικά ζητήματα όπως τα ενοί

κια, η ασφάλιση και η κίνηση των ταινιών, ο υποτιτλι

σμός, η διοργάνωση κοινών εκδηλώσεων προώθησης 

του ευρωπαϊκού κινηματογράφου κλπ,

• να ενημερώσουν τα όργανα της Ευρωπαϊκής 

Ενωσης (Επιτροπή, Κοινοβούλιο κλπ) για τη 

δράση τους.

Συνειδητοποιώντας αυτή την πραγματικότητα, 

η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Οοπιπιίεείοη) αποφά

σισε να στηρίξει οικονομικά και ηθικά τη 

συνεργασία των ευρωπαϊκών φεστιβάλ.

Στη Συντονιστική Επιτροπή των Ευρωπαϊκών 

Φεστιβάλ Κινηματογράφου έχουν ενταχθεί 

πάνω από 100 φεστιβάλ από τις 15 χώρες-μέλη 

της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης και στο 20μελές 

Διοικητικό Συμβούλιο αυτής της Επιτροπής 

συμμετέχει ο Διευθυντής τουΦεστιβάλ Θεσσα

λονίκης κ. Μιχάλης Δημόπουλος. Για τον συντονισμό 

της δράσης τους, εκπρόσωποι αυτών των φεστιβάλ 

συναντώνται τακτικά, τρεις φορές το χρόνο. Το  1997, η 

διάσκεψη της Συντονιστικής Επιτροπής έγινε στα πλαί

σια του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.



[υιιοπτικά
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Επιμέλεια ύλης: Μπάμπης Κολωνίας

Καλλιτεχνική επιμέλεια: Δ. Θ. Αρβανίτης

Φωτογραφίες: Καλλιόπη Π . Μελιού, Φανή Σαρρή,

Γ . Κυριακίδης. Αγγελος & Βαγγέλης Ραασιάς,

Carole Bellaiche.

Παραγω γή εντύπου: Βιβλιοσυνεργατική Α ΕΠ Ε Ε

Έκδοση 1998



Φ Ε Σ Τ Ι Β Α Λ  Κ Ι Ν Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Υ  Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ

Α Θ Η Ν Α :  Κ.  Π  Α Π  Α Ρ Ρ Η Γ  Ο Π  Ο Υ Λ Ο  Υ  4 0 ,  Τ . Κ .  114 73 Τ Η Λ .  ( 0 1 )  6 4 5 3 . 6 6 9  - Γ Α Χ .  ( 0 1 )  6 4 4 8 . 1 4  3 
Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η :  Α Ρ 1 Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ο Υ Σ  10,  Τ . Κ .  5 4 6  23 Τ Η Λ .  ( 0 3 1 )  2 8 7 . 2 5 9 .  2 8 7 . 3 3 7  - Γ Α Χ .  ( 0 3 1 )  2 8 5 . 7 5 9  
II Κ  I  : h t t p : / / w w w . g i - / r i l i n f e s t i v a l  Ε - Μ Α 1 1 , :  ί η Γ ο ( n f i l m f e s t i v a l . g r

http://www.gi-/rilinfestival

