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ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΤΟΥΣ
ACKNOWLEDGEMENTS:

Υπουργό Πολιτισμού: κ. Ευάγγελο Βενιζέλο
Υπουργό Μακεδονίας-Θράκης: κ. Γιώργο Πασχαλίδη
Γενική Γραμματεία ΥΠΠΟ: κ. Λίνα Μενδώνη
Πρόεδρο της ΕΡΤ: κ. Παναγιώτη Παναγιώτου
Σύμβουλο Κινηματογραφίας ΥΠΠΟ: κ. Γιάννη Μπακογιαννόπουλο
Γενική Διευθύντρια της NET: κ. Λυγερή Αλεξάκη
Εντεταλμένο Σύμβουλο Προέδρου ΕΡΤ: κ. Γιάννη Έξαρχο
Διευθυντή Προγράμματος NET: Κώστα Τσιβιλίκα
ΝΕΤ-Αθήνα: κ. Ελένη Βλάχου
ΕΡΤ3-Θεσσαλονίκη και ιδιαίτερα τον πρόεδρο κ. Δημήτρη Κατσαντώνη 
Πρόεδρο ΕΚΚ: κ. Μάνο Ευστρατιάδη 
Υπεύθυνη HELLAS FILM: κ. Βούλα Γεωργακάκη 
CANADIAN EMBASSY: Eileen Olexiuk, Ζωή Δελήμπαση 
Υπουργείο Γεωργίας και ιδιαίτερα τον κ. Ελευθέριο Μπερσίμ 
ΕΓΝΑΤΙΑΟΔΟΣ Α.Ε. και ιδιαίτερα τον πρόεδρο κ. Δημήτρη Φατούρο 
Ταινιοθήκη της Ελλάδας
Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων και ιδιαίτερα την πρόεδρο κ. Όλγα Κλειαμάκη
Όλγα Αμπάζογλου -  Athens
Miroljub Vuckovic -  Institut of Film Belgrade
Aly Derks, Amsterdam Documentary Festival -  Amsterdam
Alissa Simon -  lowe City
Jan Roffenkamp, John Nadai, Film Transit -  Montreal
Mohammad Attebai, Association of Iranian Documentarists -  Tehran
Aslu Selcuk -  Istanbul
Valerie Kontakos, One Art -  New York
Patrice Vivancos -  Paris
European Documentary Network (EDN) Tue Steen Müller, Anita Reher 
Paul Grivas -  Paris
Claudia Landsberger -  Films from Holland -  Amsterdam 
Rosa Bosch -  Tequila Gang, London

Τις εταιρείες:
ΤΣΑΝΤΑΛΗΣ και ιδιαίτερα τον κ. Άγγελο Δημητριάδη 
KODAK και ιδιαίτερα τον κ. Βασίλη Κουγιουμτζόγλου 
EUROGROUP και ιδιαίτερα τον κ. Andrew Macmillan 
ΜΥΛΟΣ και ιδιαίτερα τους: κ.κ. Νίκο Στεφανίδη, Άγγελο Κάλλη 
FIAT AUTO HELLAS και ιδιαίτερα την κ. Κάτια Κοκαλιάρη 
SOUND STUDIO και ιδιαίτερα τον κ. Γιώργο Μπίρη
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ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
THESSALONIKI FILM FESTIVAL

Δ ΙΕ Υ Θ Υ Ν Τ Η Σ : Μιχάλης Δημόπουλος 
Α Ν Α Π Λ Η Ρ Ω Τ Η Σ  Δ ΙΕ Υ Θ Υ Ν Τ Η Σ : Αντώνης Κιούκας

D IR EC TO R : Michel Dem opoulos 
D E P U TY  D IR EC TO R : Andonis Kioukas

Δ ΙΟ ΙΚ Η Τ ΙΚ Ο  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ BOARD OF DIRECTORS

ΠΡΟΕΔΡΟΙ: Θόδωρος Αγγελόπουλος 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ: Μιχάλης Δημόπουλος

PRESIDENT: Theo Angelopoulos 
VICE PRESIDENT: Michel Demopoulos

ΜΕΛΗ
Γιάννης Μπακογιαννόπουλος
Σύμβουλος Κινηματογραφίας ΥΠΠΟ 
Γιωργος Σορτικος 
Πρόεδρος Η ΕίΕΧΡΟ  ΔΕΘ 
Αντώνης Γυφτοπουλος
Αντιδήμαρχος Δήμου Θεσσαλονίκης

MEMBERS
Yiannis Bakoyiannopoulos
Film Advisor to the Minister of Culture 
Yorgos Sortikos 
President HELEXPO TIF 
Adonis Gyftopoulos
Deputy Mayor of Thessaloniki

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

Haralambos Barbounakis
City Councillor of Thessaloniki (surrogate member) 
Maria Konstantinidou
Member of the board HELEXPO TIF (surrogate member)

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Χαρά Παπαδημητρίου SECRETA RY: Hara Papadimitriou

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ GENERAL ASSEMBLY
Λίλα Δασκαλάκη
Εκπρόσωπος Υπουργείου Πολιτισμού 
Νίκος Πετανίδης
Εκπρόσωπος Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών (ΕΕΣ)
Στάθης Βαλούκος
Εκπρόσωπος Ένωσης Σεναριογράφων Ελλάδος (ΕΣΕ)
Ρήγας Αξελός
Εκπρόσωπος Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών (ΣΕΗ)
Απόστολος Κομνηνός
Εκπρόσωπος Συνδέσμου Ανεξάρτητων Παραγωγών Οπτικοακουστικών Έργων (ΣΑΠΟΕ) 
Νώντας Βακαλόπουλος
Εκπρόσωπος Ένωσης Τεχνικών Ελληνικού Κινηματογράφου Τηλεόρασης (ΕΤΕΚΤ-ΟΤ) 
Αλέξανδρος Ψυχόπουλος
Εκπρόσωπος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αιθουσαρχών Κινηματογραφιστών (ΠΟΑΙΚ) 
Ζήνος Παναγιωτίδης
Εκπρόσωπος Ένωσης Διανομέων Κινηματογραφικών Ταινιών Ελλάδος 
Μ8νόλης Σταυρακάκης
Εκπρόσωπος Ομοσπονδίας Κινηματογραφικών Λεσχών Ελλάδος (ΟΚΛΕ) 
Βασίλης Κεχαγιάς
Εκπρόσωπος Πανελλήνιας Ένωσης Κριτικών Κινηματογράφου (ΠΕΚΚ)
Γ ιωργος Σταμπουλόπουλος
Εκπρόσωπος Σωματείου Ελλήνων Σκηνοθετών-Παραγωγών Κινηματογράφου
Χαράλαμπος Τσαρούχας
Εκπρόσωπος ΗΕίΕΧΡΟ ΔΕΘ
Μάνος Ζαχαρίας
Εκπρόσωπος ΕΡΤ Α.Ε.
Ιφιγένεια Ταξοπούλου 
Εκπρόσωπος Υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης 
Θόδωρος Αδαμόπουλος 
Εκπρόσωπος της Ταινιοθήκης της Ελλάδος 
Γιώργος Κατσαρός
Εκπρόσωπος του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου

Lila Daskalaki
Ministry of Culture
Nikos Petanidis
Greek Directors’ Association
Stathis Valoukos
Hellenic Association of Screenwriters
Rigas Axelos
Greek Actors’ Guild
Apostolos Komninos
Association of Film, TV, and Video Producers
Nontas Vakalopoulos
Association of Technicians of Greek Cinema and TV
Alexandros Psichopoulos
Hellenic Federation of Film Theaters
Zinos Panayiotidis
Association of Greek Film Distributors
Manolis Stavrakakis
Federation of Film Clubs
Vassilis Kehayias
Hellenic Association of Film Critics
Yorgos Stamboulopoulos
Association of Greek Film Directors-Producers
Haralambos Tsarouhas
HELEXPO TIF
Manos Zaharias
Greek Public Television (ERT S.A)
Iphigenia Taxopoulou 
Ministry of Macedonian-Thrace 
Thodoros Adamopoulos 
Cinémathèque of Greece 
Yorgos Katsaros
Association of Composers and Songwriters

Δεν έχει διοριστεί ο Εκπρόσωπος του Δήμου Θεσσαλονίκης The Representative of the Municipality of Thessaloniki has not been appointed yet
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ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ / THESSALONIKI DOCUM ENTARY FESTIVAL

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΪΠΙΔΗΣ

ΟΡΓΑΝΩ ΣΗ -  Δ ΙΟ ΙΚ Η ΣΗ : Αντώνης Κιούκας 
ΓΕΝΙΚΟΣ Σ Υ Ν Τ Ο Ν ΙΣ Μ Ο Σ : Μαρία Γκολφινοπούλου

Παραγωγή: Μαρία Ιωάννου
Οργάνωση Παράλληλων Εκδηλώσεων: Μαρία Ρούσση

Επιμέλεια Προγράμματος: Δημήτρης Κερκινός 
Διοικητική Υποστήριξη: Χαρά Παπαδημητρίου
Δημόσιες Σχέσεις -  Διαφήμιση (Αθήνα): Ιωάννα Πανάρετου 
Δημόσιες Σχέσεις -  Διαφήμιση (Θεσσαλονίκη): Αταλάντη Σιάγα, Εύη Βλαχάβα 
Επιμέλεια Έκθεσης «Λευτέρης Ξανθόπουλος»: Μαρία Ιωάννου 
Συνεργάτης Προγράμματος: Χρηστός Καλλίτσης

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Υπεύθυνη: Μαρία Ναλτσατζιάδου, Πέγκυ Κουτσιούκη
Γραφείο Τύπου Αθηνών: Νίκη Κατσαντώνη
Ξένος Τύπος: Αλέξης Γρίβας, Μαρία Ρούσση
Συνεντεύξεις Τύπου: Χρηστός Καλλίτσης
Δελτία Τύπου: Νίκη Κατσαντώνη, Κωνσταντίνος Κοντοβράκης
Διευθυντής εφημερίδας «Πρώτο Πλάνο»: Σωτήρης Ζήκος
Κείμενα εφημερίδας «Πρώτο Πλάνο»: Χρηστός Καλλίτσης

ΤΜΗΜΑ ΑΓΟΡΑΣ
Υπεύθυνη: Μυρτώ Ρηγοπούλου (Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσ/νίκης) 

Γιάννης Κάλλιας, Αρετή Καλεσάκη (Τμήμα Πωλήσεων ΕΡΤ) 
Τομέας Παραγωγής: Μαρίνα Κουνενάκη, Ειρήνη Σαρρή 
Βιντεοθήκη: Μυρτώ Ρηγοπούλου

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ
Υπεύθυνη: Μαίρη Γεωργού, Λένα Ευσταθίου

ΚΙΝΗΣΗ ΤΑΙΝΙΩΝ
Υπεύθυνη: Ίλσε Ασεβέδο 
Διακίνηση: Δάνης Κόκκινος
Μεταφορά και Εκτελωνισμοί: DHL, Greca International, KANGA SERVICES 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ
Μεταφράσεις ταινιών -  Ταυτόχρονη Μετάφραση: Έφη Καλλιφατίδη 
Υποτιτιλισμός ταινιών: STORY TELLER

Επιμέλεια ταινιών «Λευτέρης Ξανθόπουλος», ταινιών-συμμετοχών της ΕΡΤ: 
Ειρήνη Σαρρή, Διευθύντρια Παραγωγής,
Μαρίνα Κουνενάκη, Διευθύντρια Παραγωγής

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Συντονισμός -  Επιμέλεια: Αλ. Κιτροέφ
Τεχνική Επιμέλεια -  Παραγωγή: Δημήτρης Χριστάπουλος -  ΑΡΧΕΤΥΠΟ ΑΕΒΕ 
Κατάλογος Αγοράς: Αλ. Κιτροέφ

Σχεδιασμός -  Επίβλεψη «Κέντρου Φεστιβάλ»: Μάκης Νικηφορίδης 
Λειτουργία Χώρων: Δάνης Κόκκινος

ΑΦΙΣΑ: Δημήτρης Αρβανίτης

Video Trailer Φεστιβάλ: Νίκος Τσιμούρης (ΕΡΤ)

DIRECTOR: DIMITRI EIPIDES

O R G A N IZA TIO N  -  A D M IN ISTR A TIO N : Andonis Kioukas 
GENERAL C O O R D IN A TIO N : Maria Golfinopoulou

Production: Maria loannou
Coordinator of Parallel Events: Maria Roussi

Assistant Coordinator: Dimitris Kerkinos 
Administration Support: Hara Papadimitriou 
Public Relations -  Advertising (Athens): Ioanna Panaretou 
Public Relations (Thessaloniki): Atalanti Siaga, Evi Vlahava 
Exhibitions Curator: Maria loannou 
Programming Contributor: Christos Kallitsis

PRESS OFFICE
General Coordinator: Maria Naltsatziadou, Pegy Koutsiouki
Press Attaché: Niki Katsantoni
Foreign Press: Alexis Grivas, Maria Roussi
Press Conferences: Christos Kallitsis
Press Releases: Niki Katsantoni, C. Kontovrakis
Editor-in-Chief, «Proto Plano» newspaper: Sotiris Zikos
Texts «Proto Plano»: Christos Kallitsis

DOC MARKET
Coordinator: Myrto Rigopoulou (Thessaloniki Film Festival)

Yannis Kollias, Areti Kalesaki (Sales Department ERT S.A.) 
Production Section: Marina Kounenaki, Irini Sarri 
Videotheque: Myrto Rigopoulou

GUEST SERVICE
Coordinator: Mary Georgou, Lena Efstathiou

FILM TRAFFIC
Coordinator: Use Acevedo 
Print Traffic: Danis Kokkinos
Transport and Customs: DHL, Greca International, KANGA SERVICES 

TRANSLATIONS
Translations -Simultaneous Translation: Efi Kallifatidi 
Subtitles: STORY TELLER

Supervising «Spotlight: L. Xanthopoulos», participating films by ERT:
Irini Sarri, Production Manager,
Marina Kounenaki, Production Manager

CATALOGUE
Coordinator -  Editor: A. Kitroeff
Technical Direction -  Production: Dimitris Christopoulos -  ARCHETYPO S.A. 
Doc Market Catalogue: A. Kitroeff

«Festival Center» Design and Supervision: Makis Nikiforidis 
Technical Supervision: Danis Kokkinos

POSTER: Dimitris Arvanitis

Video Trailer: Nikos Tsimouris (ERT S.A)

Τιμητική Επιτροπή Αντιπροσώπων / Honorary comittee
Chantal Akerman (Paris), Judit Elek (Budapest), Marceline Loridan-lvens (Paris), Adrienne Mancia (New York), 

Kazuo Hara (Tokyo), Albert Maysles (New York), Michel Negreponte (New York),
D.A. Pennebaker (New York), Aleksandr Sokurov (St. Petersburg), Frederick Wiseman (Boston).
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Με την πάροδο του χρόνου και την καθολική εξάπλωση του 
οπτικοακουστικού, το ντοκιμαντέρ κατακτά την αληθινή θέση του στη 

ζωή μας, ξεφεύγοντας από τα στενά όρια της πληροφορίας και της επιστημονικής 
εκλάίκευσης. Καλύπτει ολόκληρο το πεδίο του οραματισμού των πρώτων 
δημιουργών, πριν περιορισθεί ο κινηματογράφος στις μυθοπλαστικές ταινίες 
μέσα στις σκοτεινές αίθουσες. Αλλά μας οδηγεί σε ακόμη πιο ευρείς ορίζοντες. 
Η έρευνα, ο πολιτισμός με το ιστορικό του βάθος, η ανθρωπολογία με την 
προσέγγιση των άλλων, η οικολογία με τη συνείδηση του «οίκου» μας, δηλαδή 
η ζωντανή ιστορία εν τη γενέσει της, το μυστήριο και η αλήθεια. Όλα αυτά, 
στηριγμένα στα φτερά των νεών τεχνολογιών και της πολύμορφης επικοινωνίας 
δημιουργούν ένα απέραντο γνωστικό αλλά και καλλιτεχνικό και ψυχαγωγικό 
πεδίο. Το  3ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ της Θεσσαλονίκης «Εικόνες του 21ου 
αιώνα», στηριγμένο στη δυναμική του κομβικού αυτού τόπου της 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης, επιβεβαιώνει την αναγκαιότητά του, την παραγωγική 
συνέργεια πολλών διαφορετικών φορέων εκπολιτισμού, και την αναπτυξιακή του 
επίδοση για την οπτικοακουστική και επικοινωνιακή δημιουργία.

Ευάγγελος Βενιζέλος 
Υπουργός Πολιτισμού

W ith the passage of time and the global dissemination of the audiovisual 
medium, the genre of the documentary is claiming its rightful place in our 

life, freeing itself from the restrictions of information and scientific populism. The 
documentary covers the full range of topics envisioned by early filmmakers, before 
cinema became lim ited to fiction films shown in a dark theater. But the 
documentary leads us to explore even w ider horizons. Research; culture, with 
its historical depth; anthropolgy, through which we approach others; ecology, 
making us more aware of our greater «home», in other words live history in the 
making, the mystery and the truth. All these things, held aloft on the wings of new 
technologies and varied forms of communications, create a vast range that can 
be cognitive, artistic  o r entertainm ent-related . Th e  3rd Thessaloniki 
Documentary Fim Festival «Images of the 21st Century», supported as it is by 
the dynamics of this city, the hub of South-Eastern Europe, confirms the necessity 
of its exixtence, the productive synergy of many different cultural agencies, and 
its developmental contribution to audiovisual and communicative creation.

Evangelos Venizelos 
Minister of Culture
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Τ ο τρίτο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ στη Θεσσαλονίκη είναι γεγονός. Σήμερα, 

με την εμπειρία των δύο που προηγήθηκαν, μπορούμε, βάσιμα, να 
μιλάμε για ένα γεγονός δ ιεθνούς βεληνεκούς. Τ ο  Φ εστιβάλ  Δ ιεθ νούς 

Ντοκιμαντέρ στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον θεσμός. Τ ο  ντοκιμαντέρ καταγράφει 
και μεταδίδει απόψεις, ιδ έες  και μηνύματα, μεταπλάθει την ανθρώπινη 
πραγματικότητα και αναδεικνύει έντεχνα και δημιουργικά τις πολύπλοκες 
πλευρές της αλήθειας της ζωής.
Στη σημερινή εποχή της παγκοσμιοποίησης των αγορών, της οπτικοακουστικής 
επανάστασης και της συνεχούς ροής πληροφοριών, η δύναμη των νέων 
τεχνολογιών καθιστά το ντοκιμαντέρ το συνδετικό ιστό της ιστορίας των 

λαών, του παρελθόντος με το μέλλον, του πολιτισμού με την τεχνολογία. Δ ε  
θα υπήρχε, όμως, διάδοση του ντοκιμαντέρ εάν δεν υπήρχε μια συνεχώς 
αναπτυσσόμενο διεθνής αγορά, η οποία θεμελιώνει συνεργασίες και παράγει 

διάλογο.
Η Ν έα  Ελληνική Τηλεόραση (NET) δε στηρίζει απλώς το Φ εστιβάλ, αλλά 
μετέχει ενεργά στο στήσιμο της αγοράς για την προώθηση και διακίνηση του 
ντοκιμαντέρ. Η NET δεν προβάλλει απλώς ντοκιμαντέρ, αλλά συμμετέχει στην 
παραγωγή και την καλλιτεχνική έκφραση του συγκεκριμένου κινηματογραφικού 

είδους.
Εδώ, λοιπόν, στη Θ εσσαλονίκη , για το Τρ ίτο  Φ εστιβάλ Ντοκιμαντέρ. Α ς  
αφήσουμε τις εικόνες να μας οδηγήσουν και ας βρεθούμε δημιουργικά 
αντιμέτωποι με όλες τις παραγωγές που θα μας δώσουν δύναμη να συνεχίσουμε.

Λυγερή Αλεξάκη 
Γενική Διευθύντρια NET

T he 3rd Thessaloniki Docum entry Film Festival is a fact. Today, with the 
benefit of the experience gained by the tw o previous festivals, we can safely 

talk about an event of international importance. The  Thessaloniki International 
Documentary Festival has become an institution. The documentary records and 
transm its opinions, ideas and messages, reshaping human reality, while artfully 

and creatively promoting the complex facets of the truth of life.
In today’s globalized m arket, audiovisual revo lution and constant flow  of 
information, the pow er o f new technologies makes the documentary genre the 
thread that connects the history of nations, the past to the future, civilization to 
technology. But there would be no dissemination o f the documentary if not for 
a continually developing international m arket, providing the foundation fo r 
collaborations and producing a dialog.
N ew  Greek Television (NET) oes not simply support the Festival, but participates actively 
in th e setting up of the market for the promotion and distribution of documentaries. NET 
does not simply show documentaries, but participates in the production and the 
artistic expression o f the documentary film genre.
H ere we are, then, in Thessaloniki, fo r the 3rd Docum entary Festival. Let us 
surrender to the imges, and let us stand creatively before all the productions that 
will give us the strength to carry on.

Lygeri Alexaki 
General Manager NET
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Α πό την πρώτη περίοδο που to  Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης άλλαξε το 
χαρακτήρα και τους προσανατολισμούς του, είχαμε δεσμευτεί ότι η 

εκδήλωση δεν θα μείνει μόνο μια κινηματογραφική γιορτή του Νοεμβρίου, 
αλλά θ' απλωθεί, με εκδηλώσεις, προβολές κι αφιερώματα σ' όλη τη διάρ
κεια της χρονιάς Αυτή την υπόσχεση την υλοποιήσαμε και συνεχίζουμε να 
την αναπτύσσουμε ολοένα και περισσότερο.
Το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ «Εικόνες του 21ου αιώνα», είναι μια ακόμα 
εκδήλωση, η δεύτερη σε σπουδαιότητα μετά το Διεθνές Κινηματογραφικό 
Φεστιβάλ, που δίνει την ευκαιρία για μια γνωριμία με ένα είδος κινηματο
γράφου που ήταν κάποτε παρεξηγημένο και συχνά αγνοημένο και που, τον 
τελευταίο καιρό, γνωρίζει μια άνθιση και στη χώρα μας.
Η ανάγκη μιας τέτοιας γνωριμίας αποδείχθηκε από τα δύο πρώτα χρόνια 
λειτουργίας του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης. Δημιούργησε ήδη 
τη δική του Ιστορία και πρόσθεσε τη δική του συμβολή στην ανάγνωση και 
στην ερμηνεία του πραγματικού, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα μια σημαντι
κή απήχηση στο νεανικό κοινό της Θεσσαλονίκης.
Φέτος, θέλουμε να ελπίζουμε ότι τα πραγματα θα πάνε ακόμα καλύτερα κι 
ότι το Φεστιβάλ θ’ αξιοποιήσει την πλούσια παλέτα τού κινηματογράφου 
της πραγματικότητας που παράγεται διεθνώς και που τον καθιστά, σήμερα, 
πρωταρχικό χώρο από άποψη δημιουργικότητας.
Από τα προσωπικά ημερολόγια μέχρι τις μεγάλες έρευνες στις όψεις του 
κόσμου, από τις μικρές αφηγήσεις ώς τις καταγραφές της μνήμης, τα σημε
ρινά ντοκιμαντέρ είναι κάτι σαν ανοιχτά εργαστήρια πάνω στο σύγχρονο 
κόσμο ή τις αναπολήσεις του χτες. Επινοούν, παρατηρούν, μαρτυρούν, α
χούν και διηγούνται.
Η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών έχει ανοίξει νέους, επαναστατικούς δρό
μους δημιουργικής έκφρασης. Τ ο  ψηφιακό βίντεο απελευθέρω σε τους 
τρόπους κινηματογράφησης: δεν είναι μόνον ένα τεχνολογικό επίτευγμα, 
αλλά εκπληρώνει ένα παλιό όνειρο αμεσότερης προσέγγισης. Αυτή είναι η 
ουσιαστική προσφορά ξεχωριστών δημιουργών. Δ ε νοσταλγούν την καθα
ρότητα περασμένων εποχών, αλλά, χωρίς να υποτάσσονται δημιουργικά 
στις τεχνολογικές διευκολύνσεις, διευρύνουν τους ορίζοντες της έκφρα
σής τους, αποτολμούν νέες προσεγγίσεις, επιμένουν στην ενδελεχή μελέ
τη. Ανοίγουν, δηλαδή, διαφορετικά πεδία στη θεώρηση της πραγματικότη
τας, καταγράφουν αθέατες και παρεξηγημένες πλευρές του κόσμου, αφου- 
γκράζονται την Ιστορία, την κοινωνία, την εξέλιξη του πολιτισμού.
Είναι μια αντίστροφη ανάγνωση του ανθρώπινου τοπίου, μια σε βάθος ανά
γνωση, σε πείσμα της τηλεοπτικής ρηχής ρητορείας, καθώς κι ένα ιδεολο
γικό και αισθητικό αντιστάθμισμα στις μονοδιάστατες και ισοπεδωτικές ει
κόνες του κόσμου που μας περιβάλλουν.
Κι είμαστε σίγουροι ότι οι εικόνες που θα προβληθούν στο Φεστιβάλ θα 
καλύψουν αυτήν την διαφορετική αντίληψη, θα ενημερώσουν και θα πλου
τίσουν το ανήσυχο κοινό της Θεσσαλονίκης.
Χαίρομαι ιδιαίτερα που φέτος το Φεστιβάλ φιλοξενεί αφιέρωμα στους α
δελφούς Μέιζελς, τους αμερικανούς πρωτοπόρους του direct cinema, και 
στον δικό μας Λευτέρη Ξανθόπουλο που, 25 χρόνια τώρα, υπηρετεί με 
διορατικότητα το είδος αυτό. Ενδιαφέρον έχουν, επίσης, τα αφιερώματα 
στα ντοκιμαντέρ από το Ιράν και τη Γιουγκοσλαβία.
Θέλω να ευχαριστήσω εδώ τους συνδιοργανωτές του Φεστιβάλ, το υπουρ
γείο Πολιτισμού και τη Νέα Ελληνική Τηλεόραση, και να σταθώ επίσης 
στην πολύτιμη χορηγία του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, της 
«Εγνατίας Οδού» και της ΕΤ3, καθώς και στην υποστήριξη του ΙΟΜ, της ε 
ταιρίας Ευάγγελος Τσάνταλης και της Alfa Romeo.

Μιχάλης Δημόπουλος 
Διευθυντής του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

From the first moment the Thessaloniki Film Festival changed its makeup 
and orientation, we made a commitment to no longer limit it to being 

only a celebration of cinema taking place each Novem ber, but to expand it, 
with events, screenings and tributes taking place all year round W e  have 
kept this promise and we are continuing to develop it more and more.
The D ocum entary Film Festival -  «Images o f the 21st C e n tu ry» , is yet 
another event, the second m ost im portant after the In ternational Film 
Festival, that offers audiences the opportunity to get to know a cinematic 
genre that was once misunderstood and often ignored and which, recently, 
has begun to thrive in G reece too.
That audience's need to acquaint itself w ith this genre was proven during 
the firs t  tw o  years that the D o cu m enta ry  Film  Festival was held . The 
Festival has already made its own H istory , adding its contribution to the 
reading and in te rp re tation  o f rea lity  and, at the same tim e, being very 
popular with the youthful Thessaloniki audience.
This year, we would like to hope that things will go even better and that the 
Festival will make the m ost of the rich cinematic palette of cinema verite 
which is being produced internationally and which, today, renders it the 
leading genre from the standpoint of creativity.
From the private journals to the important research in Views of the W orld , 
from Stories to T e ll to the Recording of M em ory, the docum entaries of 
today are like open workshops on the modern world o r past reminiscences. 
They devise, observe, witness, listen and recount.
The development of new technologies has opened new, revolutionary paths 
of creative expression. Digital video has freed filming methods: it is not only 
a technological achievem ent, but it realizes an age-old dream fo r a m ore 
d irect approach. And that is the essential con tribu tion  of distinguished 
a rtists . T h ey  don't hark back to the c la r ity  of past tim es, but, w ith o u t 
submitting their creativ ity to technological facilitations, they expand the 
ho rizons of th e ir e xp ress io n , risking  new approaches and insisting on 
constant study. In other words, they open different fields in the viewing of 
reality, filming unseen and misunderstood aspects of the world , hearkening 
to H istory, society and the evolution of civilization.
It is a reverse reading of the human landscape, an in-depth reading, in spite 
o f te lev is io n ’s shallow  rh e to ric , as w e ll as an ideological and aesthetic  
counterweight to the one-dimensional, homogenizing images of the world  
that surround us.
And we are confident that the images that will be screened at the Festival 
will satisfy that differing perception, informing and enriching the restless 
Thessaloniki audience.
I am especially happy that this year’s Festival is hosting a tribute to A lbert 
and David Maysles, the American pioneers of direct cinema, as well as to our 
own Lefteris Xanthopoulos who, for the past 25 years, has been serving this 
genre w ith exceptional insight. M oreover, the tributes to docum entaries 
from Iran and Yugoslavia promise to be especially interesting.
I would like to thank the co-organizers o f the Festival, the M in istry of 
Cu lture and New G reek  Television, and also call attention to the valuable 
sponsorship on the part of the G reek Film Center, «Egnatia Odos» and ET3. 
as well as the support o f the In stitu te  o f Audiovisual Media (IO M ), the 
Evangelos Tsantalis Company and Alfa Romeo.

Michel Demopoulos 
Director, International Thessaloniki Film Festival
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Το ντοκιμαντέρ δεν είναι απλώς ένα ακόμα κινηματογραφικό είδος .
Από τα πρώτα βήματα της κινούμενης τεχνολογικής εικόνας το ντοκι

μαντέρ έχει εξελ ιχθεί σ ε  μια ολόκληρη πλευρά της κινηματογραφικής πα
ραγωγής κι έχει κατακτήσει μια θέση τόσο συμπαγή και αυτάρκη όσο και 
αντιφατική. Χω ρίς να υποκύπτει στις τάσεις και προφάσεις του μυθοπλα- 

στικού σινεμά αλλά χωρίς κιόλας να υπόκειται στα μεγέθη παραγωγής του 
τελευταίου, το ντοκιμαντέρ υπήρξε, κατά κύριο λόγο, είτε μια μορφή κινη
ματογραφικής διαφοροποίησης, τόσο από την πλευρά της παραγωγής όσο 

κι από την πλευρά της θεματικής, είτε μια πηγή -τηλεοπτικής συνήθω ς- ε 

νημέρωσης.
Η έννοια και η σημασία της πληροφορίας, ωστόσο, έχει αλλάξει ριζικά τα 
τελευταία χρόνια και, με τη ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας, η πληρο
φορία που βρ ίσκει έκφραση μέσα από οπτικοακουστικά ερεθίσματα έχει 

ξεπεράσει τη μορφή του «καθρεφτίσματος» και έχει εξελ ιχθεί σ ε  διαμορ- 
φωτικό παράγοντα της πραγματικότητας. Μέσα σ ε  αυτά τα πλαίσια, η θέση 
του ντοκιμαντέρ στην παγκόσμια κινηματογραφική σκηνή δε γίνεται απλώς 
πιο σημαντική, αλλά κι αρκετά αυτόνομη, ώ στε να μπορεί να α ποτελεί 
τόσο μέσο πληροφόρησης όσο και μορφή ψυχαγωγίας. Ξεκινώντας από 
τον Νανούκ του Βορρά, κάνοντας μια στάση κάπου Σχετικά με τη Νίκαια 
και φτάνοντας σήμερα στον 21ο αιώνα, το ντοκιμαντέρ έχει ενημερώ σει, 
αναστατώσει, προπαγανδίσει και ψυχαγωγήσει με τη δύναμη και την α

μεσότητα του ίδιου του κινηματογράφου και όχι μιας έκφανσής του.
Η εδραίωση του Φ εστιβάλ στην πόλη της Θ εσσαλονίκης ενισχύεται από 
την υποστήριξη ενός κοινού πολύ δεκτικού τέτοιων ερεθισμάτων, όπως οι 
εμ π ειρ ίες  μιας επ ιτυχημένης δ ιετούς πορείας υποδεικνύουν. Έ τσ ι, αυτό 
που ξεκ ίνησε ως ένα ελκυστικά ριψοκίνδυνο στοίχημα, αποτελεί, σήμερα, 
για την πόλη της Θ εσσαλονίκης, πόλο έλξης της διεθνούς παραγωγής ντο
κιμαντέρ, αλλά, πάνω απ’ όλα, ενός νεανικού κοινού έτοιμου να συμμετέχει 
και να κρίνει την πρόκληση αυτή σ ε  αναζητήσεις νέων μορφών πληροφό- 
ρησης.
Με ένα σύνολο εβδομήντα προγραμμάτων, το φετινό Φ εστιβάλ παραμένει 
πιστό στους άξονες που το καθιέρωσαν και ρίχνει ματιές στον κόσμο, σε 
ανθρώπινες δ ια δρ ομ ές , στο παρελθόν αλλά και σ ε  μ ικρές καθημερινές 
ιστορίες. Ταυτόχρονα , επ ιλέγει από τη σύγχρονη ελληνική πολιτική ιστο
ρία, το πλούσιο έδαφος της ιρανικής και γιουγκοσλαβικής παραγωγής για 
ειδικές περιπλανήσεις σ ε  κοινωνικά ζητήματα και ανεβάζει τους τόνους σε 
μια ηχηρή περιπλάνηση στη σύγχρονη μουσική. Εκτός του κυρίου π ρο
γράμματος, το Φ εστιβάλ διοργανώνει παράλληλα τηλεδιασκέψ εις και συζη
τήσεις, μια έκθεση φωτογραφίας, συνεχίζει το Pitching Forum , σε συνεργα
σία με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ντοκιμαντέρ, και επεκτείνει το τμήμα της Α 
γοράς σε μια προσπάθεια να καθιερωθεί ως ένας πόλος έλξης παραγόντων 
της κινηματογραφικής παραγωγής και ανθρώπων έτοιμων και πρόθυμων να 
περιπλανηθούν μαζί με τις ταινίες σ ε  ανεξερεύνητα μονοπάτια μιας ολότε- 
λα σύγχρονης εποχής.

Δημήτρης Εϊπίδης
Καλλιτεχνικός Διευθυντής Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης

T he docum entary is not m erely a cinem atic genre. From  the m om ent 

the moving picture firs t appeared, the docum entary has developed into 

an entire  aspect o f film production and has earned its firm , self-sufficient, 
and equally co n tro ve rs ia l place. W ith o u t giving in to  the tendencies and 

pretexts o f fiction film, but, of course, w ithout being subject to the production 
volum e o f the la tte r, the d ocum entry has been, m ostly , e ith er a fo rm  of 

cinematic differentiation, both from  a point of view  o f production as o f choice 
o f subject, o r  a source o f inform ation, usually through television.
The  meaning and significance o f inform ation, how ever, has changed radically 

in re ce n t yea rs and, w ith  the rapid d eve lo pm ent o f techno lo gy , the in

fo rm ation  that finds its exp ress io n  through aud iovisual stim u li has gone 
beyond the fo rm  of «m irroring» and has evolved into a facto r in the shaping 
o f rea lity . W ith in  th is fram e w o rk , the place o f the d ocum entary on the 
un iversa l film  scene does not sim p ly becom e m ore  im p o rtan t, but also 
autonomous enough to constitute both a medium of inform ation and a form  

of entertainm ent. Starting w ith  Nanook o f the N orth  , stopping briefly at 
Apropos de Nice and arriving, finally, at the 21st century, the docum entary 
has been a source of inform ation, disturbance, propaganda and enterta in
m ent w ith  the p o w e r and d irec tn ess  o f film  itse lf, and no t sim p ly as a 

manifestation of it.
The  establishment o f the Festival in the city o f Thessaloniki is re in forced by 
the support o f a public which welcom es such stimuli, as the experiences of a 
successful tw o-year course have proven. Thus, w hat began as an attractively 
risky gamble has now made Thessaloniki a destination fo r the international 
d o cu m e n ta ry  p ro d u c tio n , co m p le te  w ith  a yo uth fu l aud ience  read y to 
participate and evaluate this challenging quest o f new form s o f inform ation. 
W ith  a total of seventy programs, this year’s Festival remains faithful to the 
s tructu re  which has established it, w ith  its v iew s o f the w o rld , its human 
journeys, its recording of m em ory and also of everyday stories. A t  the same 
tim e, it selects films about m odern G ree k  political h istory, as well as films 
from  the rich soil o f the Iranian and Yugoslavian production fo r the e x 
p lo ration o f social issues, w h ile  it tu rns up the volum e fo r a fo rray  into 
contem porary music. Besides the main program, the Festival will be holding 
te leconferences and discussions, a photography exhibition, and the Pitching 
Forum  in collaboration w ith the European Docum entary N e tw o rk . M ore
over, the D oc M arket section will be significantly expanded, in an effort to 
attract film production companies and people ready and willing to wander, 
together w ith the films, along unexplored paths of a totally contem porary 

age.

Dimitri Eipides
Director, Thessaloniki Documentary Festival
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ΜΙΚΡΕΣ ΑΦΗΓΗΣΕΙΣ /  STORIES ΤΟ TEIL

ΕΛΒΕΤΙΑ /  Switzerland 2000 

Νίνο Τζακούσο
N in o  Jacusso

Σκηνοθεσία /  Direction: Nino Jacusso. 
Σενάριο /  Screenplay: Nino Jacusso. 
Φωτογραφία /  Cinematography: Hansueli 
Schenkel. Μοντάζ /  Editing: Nino Jacusso. 
Ηχος /  Sound: Olivier Jeanrichard.

Μουσική /  Music: Perdo Haldemann. 
Παραγωγός /  Producer: Franziska Reck. 
Παραγωγή /  Production: Reck Filmproduktion; 
RTSI. Video Έγχρωμο /  Color 47 '

ΤΡΑΝΖΙΤΟ
TRANSITO
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Ένας γάμος. Εκείνη είναι ντυμένη στα λευκά, εκείνος 
φοράει φράκο. Ένα νεαρό ζευγάρι ερωτευμένων. 
Αποφασίζουν να φύγουν από το Κουρδιστάν. Εκείνος 
κρύβεται για δύο βδομάδες στα έγκατα μιας νταλίκας και 
καταλήγει στη μέση ενός δρόμου, στη Δρέσδη. Εκείνη 
επιβιβάζεται μαζί με το μωρό της σ’ ένα παραφορτωμένο 
πλοίο και φτάνει στην Ιταλία. Εκείνη ζει με το γιο τους, ο 
οποίος μαθαίνει γρήγορα ιταλικά, σ’ ένα χωριό της 
Καλαβρίας. Εκείνος ζει σε μια γερμανική πόλη, θέλουν να 
είναι μαζί. Έχουν τρία χρόνια να ιδωθούν.
Τους απαγορεύεται, όμως, να φύγουν από τη χώρα 
όπου ζουν. Ο γάμος τους, που τελέστηκε από ιμάμη, 
δεν αναγνωρίζεται στην Ευρώπη. Όσο για μια κρυφή 
συνάντηση, θα ήταν πάρα πολύ επικίνδυνη.
Μπορεί ο έρωτας να ξεπεράσει τα σύνορα;
Μπορεί το όνειρό τους να γίνει πραγματικότητα;

A wedding. She’s dressed in white, he’s in a tuxedo.
A young couple in love. They flee from Kurdistan.
He spends two weeks hiding in a truck and ends up 
on a street in Dresden. She boards an overcrowded ship, 
together with her baby, and lands in Italy. She lives with 
her son, who quickly learns Italian, in a village in Calabria. 
He lives in a German city. They want to be together.
They haven’t seen each other in three years. But neither 
of them is allowed to leave the country. Joined in marriage 
by an Imam, their marital status is not recognized in Europe. 
A clandestine meeting would be extremely dangerous.
Can love overcome borders? Will their dream come true?

OIAMOrPAOIA /  FILMOGRAPHY

1975 Jugendliebe
1977 Kinderspiele
1978 Lilith
1979 Emigrazione
1980 Ritorno a casa 
1984 Klassengeflüster 
1989 Hauptgasse 
1992 Bellinvitu
1995 Dreckige Schweiz, saubere Schweiz 
2000 Transito

Παγκόσμια Εκμετάλλευση /  World Sales:
Reck Filmproduktion, Staffelstrasse 8, 
CH-8045 Zürich, Switzeriand, 
τηλ./te l.: +41 1 201 1310, 
fax: +41 1 201 0893, 
e-mail: f.reck@datacomm.ch

mailto:f.reck@datacomm.ch


ΜΙΚΡΕΣ ΑΦΗΓΗΣΕΙΣ

ΗΠΑ/USA 1999 
Λόρι Κόλιερ
Laurie C o lly e r
Σκηνοθεσία /  Direction: Laurie Collyer 
Φωτογραφία /  Cinematography: Aurora 
Auguero, Victoria Gorza, Jaime Reyes 
Μοντάζ /  Editing: Allan Title Ηχος /  Sound:
Laurie Collyer. Παραγωγοί /  Producers: Julia 
Pimsleur, Laurie Collier, Katy Chevigny 
Παραγωγή /  Production: Big Mouth 
Productions, Inc., 443 Broadway. 5th Floor. 
New York, NY 10013, USA, 
τηλ./tel.: + 2 1 2  343 9606, 
fax: + 2 1 2  343 2609, 
e-mail: big-mouth-prod@mindspring.com 
Video Εγχρωμο/Color 82'

Βραβεία /  Awards
Βραβείο Coral /  Coral Award: Havana Film 
Festival, Βραβείο Joris Ivens /  Joris Ivens Prize, 
Cinéma du Réel, Paris.

ΝΙΟΥΓΙΟΡΙΚΑΝΑ ΟΝΕΙΡΑ
NUYORICAN DREAM

21

Στο Πουέρτο Ρίκο, η λέξη «χιμπάρο» σημαίνει «χωριάτης», 
και προέρχεται από τη γηγενή γλώσσα του νησιού. 
Κυριολεκτικά, σημαίνει «αυτόν που δραπετεύει και γίνεται 
ελεύθερος». Το 1968, σε ηλικία 18 ετών, η Μάρτα 
Γκουτιέρες έρχεται από το Πουέρτο Ρίκο στην πόλη της 
Νέας Υόρκης με το μικρό της γιο, Ρόμπερτ Τόρες, 
αφήνοντας πίσω της μια ζωή σκληρής γεωργικής εργασίας, 
λιγοστής τροφής και περιορισμένων πόρων. Τα επόμενα 
14 χρόνια, η Γκουτιέρες κάνει τέσσερα ακόμα παιδιά με 
τον άντρα της. Η έλλειψη εργασίας, παιδικών σταθμών και 
μόρφωσης την ωθούν στη φτώχεια και, το 1985, ανήκει πια 
στο 44% των Πουερτορικανών μανάδων που ζουν κάτω από 
το όριο της φτώχειας στη Νέα Υόρκη. Την περίοδο εκείνη, 
ο άντρας της εγκαταλείπει την οικογένεια και τρία από τα 
παιδιά της αρχίζουν να παίρνουν και να πωλούν ναρκωτικά. 
Τα Νιουγιορικανά όνειρα είναι ένα οικογενειακό πορτρέτο, 
που συνδυάζει το σινεμά βεριτέ και το προσωπικό 
ντοκιμαντέρ καταγράφοντας τις ζωές και τους αγώνες 
της Μάρτας Γ κουτιέρες και των παιδιών της.
Αφηγητής είναι ο γιος της, Ρόμπερτ Τόρες, το μοναδικό 
από τα παιδια της που μπόρεσε να ξεφύγει από το γκέτο.
Η ταινία εστιάζει στο σημείο όπου συναντώνται 
το Αμερικανικό Ονειρο και ο Αμερικανικός Εφιάλτης.

In Puerto Rico, the word «jibaro» means «peasant», and 
originates from the indigenous language of the island.
The literal translation is «one who escapes to be free».
In 1968, at age 18, Marta Gutierrez moved from Puerto Rico 
to New York City with her infant son Robert Torres.
She left a life that promised little more than endless days 
of agricultural toil, and scarcity of food and resources.
Over the next 14 years, Gutierrez had four more children 
with her husband. Lack of employment opportunities, 
day care services and education, thrust her into a new set of 
statistics of Puerto Ricans living in poverty. By 1985, 
she was among 44% of all Puerto Rican mothers living 
below the poverty line in New York City. During this period, 
her husband left the family and three of her children began 
to use and sell drugs. Nuyorican Dream is a family portrait, 
which combines cinema vérité and personal documentary 
to trace the lives and struggles of Marta Gutierrez and her 
children. The film is narrated by and features her eldest son, 
Robert Torres, the only one of his five siblings to have made 
it «out of the ghetto». The film examines the intersection 
between the American Dream and the American Nightmare.

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ /  FILMOGRAPHY

1999 Nuyorican Dream

Παγκόσμια Εκμετάλλευση /  World Sales:
Laurie Collyer, 502 est 141 Street,
#6A , New York, NY 10031, USA, 
τηλ. /  tel.-tax: + 2 1 2  939 9339.

mailto:big-mouth-prod@mindspring.com
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ΠΑΝΤΑ ΠΑΡΑΝΥΦΟΣ

ΗΠΑ/U S A  2000 
Νίνα Ντάβενττορτ
N in a  D a v e n p o r t

Σκηνοθεσία /  Direction: Nina Davenport. 
Σενάριο /  Screenplay: Nina Davenport. 
Φωτογροφία /  Cinematography: Nina 
Davenport. Μοντάζ /  Editing: Nina Davenport. 
Μουσική /  Music: Sheldon Mirowitz. 
Παραγωγός /  Producer: Nina Davenport. 
35mm Εγχρωμο /  Color 98'

ALWAYS A BRIDESMAID

21

Έντρομη στη σκέψη ότι μπορεί να μείνει στο ράφι, 
ενώ ταυτόχρονα κοντεύει να γίνει 30, η σκηνοθέτις Νίνα 
Ντάβενπορτ έχει πάθει εμμονή με το θεσμό του γάμου 
και όλα όσα υπόσχεται. Στην ταινία της Πάντα παράνυφος, 
η Νίνα έρχεται αντιμέτωπη με τους φόβους της μέσα 
στα χαρακώματα, όπου, κατά ειρωνική αλλά και ταιριαστή 
σύμπτωση, εργάζεται βιντεοσκοπώντας γαμήλιες τελετές . 
Μόνιμη επωδός: πώς τα κατάφερε να μπλέξει έτσι τη ζωή 
της, έχοντας σχέση μ’ έναν άντρα που αρνείται να 
δεσμευτεί και που είναι και πέντε χρόνια μικρότερος της. 
Χωρίς ίχνος ντροπής και με την κάμερα στο χέρι, εξετάζει 
αποτυχημένες σχέσεις, ανακρίνει αγχωμένες νύφες, 
δέχεται συμβουλές απ’ όποιον της τις δώσει, 
και καταγράφει εξαιρετικά προσωπικές συζητήσεις 
με τον αξιαγάπητο, πλην αναποφάσιστο, φίλο της.
Στην πορεία, εξετάζει το ενδεχόμενο να ζήσει μόνη της, 
κι αναζητεί τη σοφία ηλικιωμένων γυναικών που επέλεξαν 
να μην παντρευτούν. Η ιστορία αυτή μιας γυναίκας 
που προσπαθεί να οδηγήσει κάπου την ερωτική της ζωή, 
αποτελεί ντοκουμέντο για μια γενιά γυναικών που έχουν 
απελευθερωθεί μεν, δεν ξέρουν, όμως, ποια ζωή 
να διαλέξουν.

Terrified of ending up alone and turning 30, filmmaker Nina (DIAMOrPAOIA /  FILMOGRAPHY 
Davenport has become obsessed with the institution

1996 Hello Photo
of marriage and its promises of fulfillment. 2000 A,ways a Bridesmajd
In Always a Bridesmaid, Nina confronts her fears from
the trenches, where, appropriately and ironically, she works
as a wedding videographer -  all the while questioning why
she has complicated her own situation with a noncommittal
boyfriend who is five years younger. Never shy with
her camera, she cross-examines failed love Interests,
Interrogates nervous brides, gathers advice from anyone 
who will listen, and captures the most private of discussions 
with her amiable yet aimless current sweetheart.
Along the way, she entertains the idea of spending life alone, 
seeking the wisdom of very old women who chose not 
to marry, as the film becomes an insightful and humorous 
meditation on the human desire for connection. Ultimately, 
this story of one’s woman attempt to navigate her love life 
is a document for a generation of women both freed 
and overwhelmed by increasing choices.

Παγκόσμια Εκμετάλλευση /  World Sales:
Seventh Art Releasing, 7551 Sunset Blvd., 
Ste. 104, Los Angeles, ca 90046, usa , 
τηλ./te l.: + 3 2 3  845 1455. 
fax: + 3 2 3  845 4717, 
e-mail: seventhart@earthlink.net

mailto:seventhart@earthlink.net


ΜΙΚΡΕΣ ΑΦΗΓΗΣΕΙΣ

Ρ Ω Σ ΙΑ -Η Π Α -Γ Α Λ Λ ΙΑ /
Russia -  USA -  France 1999 
Μαρίνα Γκολντόβσκαγια
M arina  G o ldovskaya
Σκηνοθεσία /  Direction: Marina Goldovskaya 
Σενάριο /  Screenplay: Marina Goldovskaya 
Φωτογραφία /  Cinematography: Marina 
Goldovskaya Μοντάζ /  Editing: Marina 
Goldovskaya, Tatiana Samoilova Ηχος /
Sound: Marina Goldovskaya Μουσική /  Music: 
Marina Kroutojarskaja. Παραγωγοί /  Producers: 
Georg Herzfeld, Chantal Bernheim Παραγωγή /  
Production: Dune: Gold Films; Arte DV 
Εγχρωμο /  Color 59'

Βραβεία /  Awards
2η θέση /  2nd Place: Athens Int. Film and Video 
Festival, Athens Ohio, Εύφημος μνεία /  
Honorable Mention: International Documentary 
Association, Los Angeles, Αργυρός Ρέμπραντ /  
Silver Rembrandt: Le Nombre d’Or (Amsterdam) 
-  Wide Screen ff (London).

Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ TOY ΠΡΙΓΚΙΠΑ
THE PRINCE IS BACK

20 2 lJ

Η ιστορία ενός ασυμβίβαστου ανθρώπου
που πραγματοποιεί το όνειρό του, παρά τις εξαιρετικά
αντίξοες συνθήκες που πρέπει να αντιμετωπίσει.
Το ντοκιμαντέρ αφηγείται τον αγώνα του πρίγκιπα Ευγένιου 
Μεσέρσκι να ξαναστήσει τη ζωή του, αναστηλώνοντας 
τον ερειπωμένο πύργο των προγόνων του. Στο μικρό αυτό 
χωριό έξω από τη Μόσχα, ζούμε μαζί με τον πρίγκιπα, 
τη γυναίκα και τα τρία του παιδιά, καταγής και με ανοιχτά 
παράθυρα, καθώς εκείνος ανοίγει πηγάδι για νερό, διώχνει 
περιπλανώμενους από τα κτήματά του, ξαναφυτεύει 
τον κήπο του, ξαναχτίζει τον πύργο του ένα ένα δωμάτιο, 
και κάνει όνειρα για το αύριο. Μέσα από τα μάτια του 
νοικάρη, των φίλων και των γειτόνων του, μαθαίνουμε 
τι σημαίνει να ζει κανείς στη Ρωσία σήμερα. Γνωρίζουμε, 
επίσης, τον πατέρα του πρίγκιπα -έναν γνήσιο 
αριστοκράτη μιας γενιάς που δεν υπάρχει πια- και 
παρακολουθούμε την κηδεία του τσάρου που έγινε ύστερα 
από τόσα χρόνια στην Αγία Πετρούπολη, παρουσία του 
προέδρου της Ρωσίας και ξένων επισήμων.
Κι ενω οι κολόνες του πύργου μαρτυρούν τα παλιά του 
μεγαλεία, αντιλαμβανόμαστε ότι το ερειπωμένο αυτό σπίτι 
συμβολίζει την ίδια τη Ρωσία, τα γκρεμισμένα της όνειρα, 
τον αδιάκοπο αγώνα της και την ακλόνητη πορεία της 
προς το μέλλον...

This is the story of one man’s uncompromising fight 
to achieve his dream against all odds. The documentary 
chronicles Prince Eugene Meshersky’s struggle to resurrect 
his life while restoring the rubble of his ancestors’ castle 
to its former glory. In this tiny village outside Moscow, 
we live with the Prince, his wife and his three young children 
on dirt floors below open windows, as he digs a well for 
water, removes vagrants from his property, replants 
his gardens, restores his castle one room at a time and 
dreams about tomorrow. Through the eyes of his tenant, 
his friends and his neighbors, we get a rare account of what 
it is like for «real» people living in modern-day Russia.
We meet the Prince’s father -a  true aristocrat from a 
generation long gone- and we attend the Czar’s belated 
funeral in St. Petersburg, in the company of Russia's 
President and other visiting dignitaries. While the columns 
of the castle give testimony to its grandiose past, we realize 
that the ruins are a metaphor for the House of Russia, 
it's shattered dreams, its ongoing struggle, 
and its unwavering commitment to the future...

ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ/ 
SELECTED FILMOGRAPHY

1989 Solovky Power
1991 A Taste of Freedom
1992 The Shattered Mirror 
1994 Lucky to be Born in Russia 
1994 House on Arbat Street 
1999 The Prince Is Back

Πανκόομια Εκμετάλλευση /  World Sales:
Gold Films, 11108 Ophir Drive,
Los Angeles, CA 90024-1945, USA, 
τηλ./te l.: + 3 1 0  476 0167, 
fax: + 3 1 0  476 0267, 
e-mail: 73151 3131@csi.com

mailto:3131@csi.com
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ΣΟΥΗΔΙΑ/Sw eden 1999 

Τόβε Τορμπίορνσον
T o v e  T o rb io rn s s o n
Σκηνοθεσία /  Direction: Tove Torbiornsson. 
Σενάριο /  Screenplay: Tove Torbiornsson. 
Φωτογραφία /  Cinematography: Carl Nilsson. 
Μοντάζ /  Editing: Bernhard Winkler. Ηχος /  
Sound: Christian Christensen. Παραγωγός /  
Producer: Alberto Hersckovits. Παραγωγή/ 
Production: Talatta Film. Video 
Εγχρωμο /  Color 65'

Βραβεία/A w ards
Βραβείο Χρυσού Βέλους /  Golden Spire Award: 
San Francisco International Film Festival,
Χρυσή Κεραία /  Golden Antenna:
Βραβείο Σουηδικής Τηλεόρασης /  Swedish 
National Television Award.

TO ΠΑΙΔΙ ΠΟΥ ΧΑΘΗΚΕ
MISSING BOY

HITTAHEM

0 Γιόναθαν έχει ακόμα κάποιες αμυδρές αναμνήσεις 
από τη ζωή του προτού υιοθετηθεί από μια σουηδική 
οικογένεια. Στα πέντε του χρόνια, ζούσε σ’ ένα μικρό 
χωριό της Ινδίας, και κάθε μέρα πήγαινε λίγο φαγητό 
στον πατέρα του, που δούλευε στο σιδηρόδρομο.
Μια μέρα, δεν μπόρεσε ν ’ αντισταθεί στον πειρασμό, 
κι ανέβηκε σ’ ένα βαγόνι, όπου αποκοιμήθηκε.
Ξύπνησε όταν πια είχε φτάσει σε μια άγνωστη 
μεγαλούπολη. Ένας αστυνομικός τον πήγε σ’ ένα 
ορφανοτροφείο και δεν ξαναείδε ποτέ την οικογένειά του. 
Με το όνομα Γ ιόναθαν, ζει τώρα μια άνετη ζωή 
στη Σουηδία, στα τριάντα δύο του, όμως, αποφασίζει 
να επιστρέφει στην πατρίδα του και ν ’ αναζητήσει 
τους δικούς του. Το χαώδες ινδικό ληξιαρχείο 
δεν τον βοηθά ιδιαίτερα, οπότε ο Γ ιόναθαν στρέφεται 
σε κάποιους υπεραισιόδοξους αστυνόμους, 
που τον βοηθούν ν’ ανακαλύψει την ταυτότητά του.

Having been adopted as a child, Jonathan still has some 
vague memories of his past, before he was taken in by 
a Swedish family. As a five-year-old boy, he lived in a small 
Indian village, where every day he would take some food 
to his father, who worked for the railways. One day, 
he could not resist the temptation and jumped on one 
of the cars, fell asleep, and only woke up when he had 
arrived In a large, strange city. A policeman took him 
to an orphanage and he never saw his family again.
Under his new name, Jonathan, he now leads a comfortable 
life in Sweden, but at the age of thirty-two he decides 
to make a trip to his native country to look for his relatives. 
The chaotic Indian registry office isn’t much help, 
so Jonathan turns to some overoptimistic police detectives, 
who help him rediscover his identity.

OlAMOrPAOHA /  FILMOGRAPHY

1990 Emigrants
1994 Hunger
1995 The Castle
1996 Magic Walls
1997 Asrin 
1999 Gully

Missing Boy

Παγκόσμια Εκμετάλλευση /  World Sales:
Talatta Film, Blaklocksvagen 22 ,1 8157
Lidingo, Sweden.
τηλ. /  tel.: + 4 6  8 767 4035,
fax: + 4 6  708 829 395,
e-mail: alberto@ventana.se

mailto:alberto@ventana.se


ΜΙΚΡΕΣ ΑΦΗΓΗΣΕΙΣ

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ /  Australia 2000 
Γκίλιαν Γκάθρι
G illian G u th rie
Σκηνοθεσία /  Direction: Gillian Guthrie 
Σενόριο /  Screenplay: Gillian Guthrie 
Φωτογραφία /  Cinematography: Robert 
Simms Παραγωγοί /  Producers: Gillian 
Guthrie, Robert Simms Παραγωγή /  
Production: ITE Media. Australia 
Video Εγχρωμο /  Color 52'

ΒΓΑΙΝΟΝΤΑΣ AIT ΤΙΣ ΣΚΙΕΣ
OUT OF THE SHADOWS

2 2  2  " I

Υπάρχουν χώρες όπου η βασική ιατρική περίθαλψη είναι 
είδος πολυτελείας, και όπου άνθρωποι με χειρουργήσιμες 
δυσμορφίες, είτε εκ γενετής είτε εξαιτίας ατυχημάτων, 
αναγκάζονται να ζουν στο περιθώριο, επειδή δε διαθέτουν 
τα χρήματα που απαιτεί μια χειρουργική επέμβαση.
Η ταινία δείχνει πώς μια ομάδα ιατρικών εθελοντών 
από την Αυστραλία έχουν κάνει τη διαφορά 
στη ζωή αυτών των ανθρώπων. Τα τελευταία 17 χρόνια, 
η οργάνωση Interplast Australia έχει βοηθήσει πάνω από 
10.000 περιπτώσεις στις υπό ανάπτυξη χώρες της Ασίας 
και του Ειρηνικού. Στο ντοκιμαντέρ αυτό παρακολουθούμε 
τους πλαστικούς χειρουργούς, τους αναισθησιολόγους 
και το νοσηλευτικό προσωπικό σε δύο ταξίδια τους 
στις Φιλιππίνες, που έγιναν σε διάστημα 12 μηνών. 
Συναντάμε τους ασθενείς τους, όπως τον 21χρονο Τζόζεφ 
Χιρόν, που είχε κουραστεί τόσο να ζει 
με το παραμορφωμένο του πρόσωπο, που αποπειράθηκε 
ν’ αυτοκτονήσει, και την εικοσάχρονη Ζέμα, που είχει 
λαγόχειλο και λυκόστομα, και ντρεπόταν τόσο πολύ 
για την εμφάνιση και την ομιλία της, που εγκατέλειψε 
τις σπουδές πις. Τώρα κι οι δυο τους χαμογελούν 
και ελπίζουν στο μέλλον. Δεν μπορεί κανείς 
να μη θαυμάσει το θάρρος των ασθενών 
αλλά και την ανθρωπιά των νοσηλευτών που ταξίδεψαν 
στα πέρατα πις Γης για να τους βοηθήσουν.

There are some countries where basic health care 
is a luxury item, where people with operable deformities, 
from birth or accidents, are confined to the shadows of life 
because they can’t afford surgery. The film shows how 
a group of caring medical volunteers from Australia have 
made a real difference. During the past 17 years, Interplast 
Australia has helped more than 10,000 people in developing 
countries in Asia and the Pacific. In this challenging 
and moving documentary, we follow the plastic surgeons, 
anaesthetists and nurses on two trips to the Philippines over 
a 12-month period. We meet their patients, like 21-year-old 
Joseph Giron, who was so tired of living with his facial 
deformity that he tried to end it all. And 20-year-old Zemma, 
with a cleft lip and cleft palate, who was so embarrassed 
about her appearance and speech that she quit her studies. 
Now they smile and feel life has promise. It is an experience 
that will make you marvel at the courage of the patients 
and the goodwill of the medical personnel who crossed 
the world to help them.

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ/ FILMOGRAPHY

A Second Chance 
2000 Out of the Shadows

Παγκόσμια Εκμετάλλευση /  World Sales:
Carolyn Johnston, Film Australia, 101 Eton 
Road, Lindfield NSW 2070, Australia, 
τηλ./tel.: +61 2 94138775, 
fax: +61 2 9416 9401, 
e-mail: cjohnston@filmaust.com

mailto:cjohnston@filmaust.com
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ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΚΟΤΟΥΛΕΣ
THE NATURAL HISTORY OF THE CHICKEN

ΗΠΑ/USA 2000 
Μαρκ Λούις
M a rk  Lew is

Σκηνοθεσία /  Direction: Mark Lewis. Σενάριο /  
Screenplay: Mark Lewis. Φωτογραφία /  
Cinematography: Steven Arnold. Μοντάζ /  
Editing: Bob DeMaio. Ηχος /  Sound:
Max Hensser Μουσική /  Music: Michael 
Muhlfriedel. Παρογωγάς /  Producer:
Mark Lewis. Παραγωγή /  Production: Radio 
Pictures, Inc. DV Έγχρωμο /  Color 54'

Στις Ιστορίες για κοτούλες, ο Μαρκ Λούις επιδεικνύει 
και πάλι την τρυφερή σχέση που έχει με τα ζώα 
και τους ανθρώπους που τ ’ αγαπούν. Ακόμα, επιβεβαιώνει 
τη φήμη του ως αριστοτέχνης ντοκιμενταρίστας, 
ο οποίος πετυχαίνει να χρωματίζει την κοινωνική ανάλυση, 
την αντικειμενική πληροφόρηση και τα παράδοξα 
ψυχολογικά φαινόμενα μ’ ένα σαρδόνιο χιούμορ στα όρια 
του σουρεαλιστικού. Η νέα του ταινία είναι αφιερωμένη 
στο φυσιοδίφη της ιταλικής Αναγέννησης Ουλίσε 
Αλντροβάντι, που θεωρούσε την κότα ως μέρος 
μιας πολύ μεγαλύτερης τάξης πραγμάτων. Η ταινία 
περιέχει πολλές πληροφορίες σχετικά με τις κότες 
(παραδείγματος χάρη, τους αρέσει πολύ να βλέπουν 
τηλεόραση και είναι λάτρεις της κλασικής μουσικής), 
μια λεπτομερή παρουσίαση της βιομηχανίας πτηνοτροφίας, 
καθώς και μια εκκεντρική επιλογή ατόμων (χαρακτηριστική 
του Λούις) τα οποία μιλούν για τη σχέση και τις εμπειρίες 
τους με τα πουλερικά. Μεταξύ αυτών, η γυναίκα 
που έδωσε το φιλί της ζωής σε μια κότα που πάγωσε 
κατά λάθος, ο άντρας που μιμείται το χορό του κόκορα 
πριν το ζευγάρωμα, και η κοινότητα που επαναστάτησε 
εναντίον του γείτονα που εξέτρ εφ ε κοκόρια 
για κοκορομαχίες.

In The Natural History of the Chicken, Mark Lewis 
demonstrates once again his affectionate rapport 
with animals and with the people who love them.
He also confirms his reputation as a superb documentarían, 
who is able to color social analysis, factual information 
and bizarre psychology with a sardonic humor that verges 
on the surreal. His new film is dedicated to the Italian 
Renaissance natural historian Ulisse Aldrovandi, who saw 
the chicken as part of a much larger order of things.
It includes a wealth of chicken facts (e.g. they love to watch 
television and enjoy classical music), a thorough 
documentation of the chicken production industry, 
and Lewis’ characteristically eccentric selection of human 
interview subjects. There’s the woman who gives 
mouth-to-beak resuscitation to an accidentally frozen 
chicken, the man who imitates the rooster’s mating dance, 
and the community that revolted against the neighbor 
raising cocks for fighting.

(DIAMOrPAOIA /  FILMOGRAPHY

1988 Cane Toads
1999 Animalicious
2000 The Natural History of the Chicken

Παγκάσμια Εκμετάλλευση /  World Sales:
Radio Pictures, Inc., 6305 Yucca Street, 
# 2 0 2 , Hollywood, CA 90028, USA, 
τηλ./te l.: +1  323 469 5128, 
fax: + 1  323 469 5184



ΜΙΚΡΕΣ ΑΦΗΓΗΣΕΙΣ

ΟΛΛΑΝΔΙΑ /
The Netherlands 2000
Ζαμπίνε Κένιγκ
Sabine König
ΣκηνοθΕσία /  Direction: Sabine König 
Σενάριο /  Screenplay: Sabine König 
Φωτογραφία /  Cinematography: Stef Tijdink 
Μοντάζ /  Editing: Patrick Janssens 
Ηχος /  Sound: Bouwe Mulder 

Παραγωγοί /  Producers: Carmen Cobos, 
Kees Ryninks. Πορογωγή /  Production: 
Ryninks Films: Ikon. Super 16mm 
Εγχρωμο /  Color 50'

ANAMEINATE ΣΤΟ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΣΑΣ
PLEASE HOLD THE LINE

24 2 ^

Σε μια γειτονιά του Αμστερνταμ, μια οικογένεια
από τον Αγιο Δομήνικο είναι ιδιοκτήτες ενός τηλεφωνείου
και του διπλανού κομμωτηρίου. Οι πελάτες
του τηλεφωνείου έχουν έρθει απ’ όλα τα μήκη και τα πλάτη
της γης, κι έχουν εγκατασταθεί, για διάφορους λόγους,
στην Ολλανδία. Ερχονται στο τηλεφωνείο
για να επικοινωνήσουν με φίλους και συγγενείς
που βρίσκονται μακριά και που έχουν πολύ καιρό να δουν.
Σύμφωνα με την ιδιοκτήτρια, «Οι περισσότεροι μπαίνουν
στο μαγαζί λυπημένοι και φεύγουν χαρούμενοι,
αν και μερικοί φεύγουν ακόμα πιο λυπημένοι από πριν».
Η ταινία συνθέτει τις ιστορίες διαφόρων ανθρώπων 
που καλούν τακτικά από το τηλεφωνείο. Όπως της Πάρι, 
που ήρθε από το Ιράν με το γιο της πριν δεκαέξι χρόνια 
και τώρα τηλεφωνεί στους γονείς της· ή της Τίνα, 
που κουβεντιάζει σε μάκρος για τη σχέση της, 
και του Αντνάν, που προσπαθεί από το τηλέφωνο 
να επηρεάσει όσο μπορεί τη διαχείριση του οικογενειακού 
του κτήματος στην Τουρκία. Για όλους αυτούς, 
το τηλέφωνο είναι ένα σημαντικό μέσο επικοινωνίας 
που τους επιτρέπει να μένουν σε επαφή μ' έναν κόσμο 
που αναγκαστηκαν να εγκαταλείψουν, είτε για πολιτικούς 
είτε για οικονομικούς λόγους.

A Dominican family runs a teleservice shop and adjoining 
hairdresser's salon in the Amsterdam Nieuwmarkt quarter. 
Their customers come from all over the world and have 
settled in the Netherlands for various reasons. They come 
to the shop to call distant friends and relatives, whom they 
often have not seen for a long time. According 
to the proprietress, «Most people that enter my shop are sad 
when they come in and happy when they leave, but some 
people are even sadder when they leave». The film compiles 
a number of stories of people who regularly make phone 
calls from the shop. Like Pari, who came from Iran with 
her son sixteen years ago and is now calling her father 
and mother. Or Tina, who is discussing her relationship 
at length, and Adnan, who uses the phone to still try 
and exert some influence on the management of the family 
estate back in Turkey. To all of them, the telephone 
is the most important means of communication to keep 
in touch with a world they have left behind for political 
or financial reasons.

OlAMOrPAUJlA /  FILMOGRAPHY

1997 Magal
1998 Drei Runden
2000 Please Hold the Line

Παγκόσμια Εκμετάλλευση /  World Sales:
NOS Sales. Po Box 26444,1202 JJ 
Hilversum, The Netherlands, 
τηλ /tel.: +31 35 677 8037, 
tax: +31 35 677 5318
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ΟΥΓΓΑΡΙΑ/Hungary 1999 

Ατίλα Μοχάρος
A ttila  M o h a ro s

Σκηνοθεσία /  Direction: Attila Moharos. 
Σενάριο /  Screenplay: Attila Moharos. 
Φωτογραφία /  Cinematography: Bela Kort6si. 
Μοντάζ /  Editing: Julia Kende.
Μουσική /  Music: Boglarka Kerekes. 
Παραγωγός /  Producer: Gdbor Nagy. 
Παραγωγή /  Production: Magyar Filmunio, 
Varosligeti F a s o r3 8 ,1068 Budapest, Hungary, 
τηλ ./te l.: + 3 6  1 351 7760, 
fax: + 3 6  1 351 7766, 
e-mail: filmunio@elender.hu Video 
Εγχρωμο/C o lo r 17'

Βραβεία /  Awards
Βραβείο Φωτογραφίας /  Cinematography 
Award: Hungarian Film Festival

ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΕΙΜΑΙ ΕΔΩ
AND NOW I AM HERE

SIMMAR ITT VAGYOK

Όταν ήταν δώδεκα χρονών, ο μικρός Λεβέντε έφυγε 
με κάποιον που ζήτησε από τους γονείς του ένα παιδί 
να δουλέψει στο αγρόκτημά του. 0  Λεβέντε πήγε να ζήσει 
από ένα χωριό της Τρανσυλβανίας σ’ ένα άλλο.
Στην αρχή, το αφεντικό του φοβήθηκε πως ο Λεβέντε 
ήταν πολύ μικρόσωμος για τη δουλειά, σύντομα, όμως, 
εκτίμησε την υπακοή και την αφοσίωση του αγοριού.
Στο μεταξύ, ο Λ εβέντε χαιρόταν που είχε γλιτώσει 
από το μέθυσο και βίαιο πατέρα του. Κι έτσι, 
αυτό που σε μια άλλη χώρα της Ευρώπης θεωρείται 
παιδική εργασία, για τον Λεβέντε σημαίνει ελευθερία.
Από τα εννιά αδέλφια του, τα περισσότερα βρίσκονται 
οε ορφανοτροφείο. 0  Λ εβέντε έχει πάει σχολείο 
μόνο δύο χρόνια, αλλά θα ήθελε να μάθει να διαβάζει 
καλύτερα. Ωστόσο, το μεγάλο του όνειρο βρίσκεται 
στην ύπαιθρο της Τρανσυλβανίας: ελπίζει μια μέρα 
να μαζέψει αρκετά χρήματα για ν ’ αγοράσει ένα 
αγρόκτημα. 0 σκηνοθέτης Ατίλα Μοχάρος δε χρειάζεται 
περισσότερα από τα δεκαεπτά λεπτά που διαρκεί η ταινία 
για να μας μεταδώσει το δεσμό ανάμεσα στον Λεβέντε 
και στο πανέμορφο τοπίο της Τρανσυλβανίας. Σε υπέροχες 
πανοραμικές λήψεις, μαύρα σύννεφα περνούν απειλητικά 
πάνω από καταπράσινους λόφους και κοιλάδες.
Ένα άλογο σέρνει ένα κάρο, και πάνω του κάθεται 
ο μικρός Λεβέντε κάνοντας όνειρα για το μέλλον.

When he was twelve, Levente Fiilop went away with a man 
who had asked his parents for a farm hand. Levente moved 
from Parajd to Atyha, two villages in Transylvania.
At first, his boss thought he was too small, but he was soon 
pleased with Levente’s obedience and dedication.
Levente was glad to be away from his drinking, abusive 
father. What would be considered child labor in certain 
European countries is freedom to Levente. Most of his nine 
brothers and sisters are in an orphanage. Levente has only 
been In school for two years, and he would like to improve 
his reading. Still, his dream lies in the Transylvanian 
countryside; he hopes one day to have saved enough 
money to buy his own farm. Director Attila Moharos needs 
no more than seventeen minutes to put across the bond 
between Levente and the beautiful landscape 
of Transylvania. In magnificent panoramas, dark clouds drift 
ominously over green hills and valleys. Levente drives past 
in his horse and cart, dreaming of his future.

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ /  FILMOGRAPHY

1999 Simmar itt vagyok

Παγκόσμια Εκμετάλλευση /  World Sales:
Pilot Ltd., Aladar Utca 14 ,1 016  Budapest, 
Hungary, τηλ. /  tel.: + 3 6  1 214 6457, 
fax: + 3 6  1 214 6458, e-mail: 
pilotstudio@matavnet.hu

mailto:filmunio@elender.hu
mailto:pilotstudio@matavnet.hu
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Ο Τζόζεφ Πολ Τζέρνιγκαν ήταν 39 ετών όταν εκτελέστηκε 
στο Χάντσβιλ του Τέξας, το 1993. Δέκα λεπτά αφού 
του έγινε η θαναπιφόρα ένεση, η σορός του παραδόθηκε 
σε δύο επιστήμονες, τους δόκτορες Σπίτσερ και Ακερμαν. 
Στη συνέχεια, μεταφέρθηκε στο Ντένβερ, 
όπου καταψύχθηκε και, στο διάστημα των επόμενων 
τεσσάρων μηνών, κόπηκε σε φέτες των 2 χιλιοστών 
και περάστηκε μέσα από σκάνερ για να φωτογραφηθεί. 
Οταν ο Τζέρνιγκαν καταδικάστηκε, κανείς δε θα μπορούσε 
να είχε προβλέψει ότι εν καιρώ θα ξαναγεννιόταν 
στο Διαδίκτυο με τη μορφή ενός «ορατού ανθρώπου», 
δηλαδή ως το πρώτο πλήρως «ψηφιοποιημένο» ανθρώπινο 
ον, ως ένα πρότυπο της ανθρώπινης ανατομίας.
Ο σκηνοθέτης Κάσπαρ Κάσιτς εξετάζει διεξοδικά 
το θέμα του -τον ίδιο τον Τζ. Π. Τζέρνιγκαν, την οικογένειά 
του, επιστήμονες, δικαστές και δικηγόρους- και ερευνά, 
με συναρπαστικά αποτελέσματα, τον τρόπο που λειτουργεί 
η δικαιοσύνη αλλά και η επιστήμη.

Joseph Paul Jernigan was 39 years old when he was 
executed In Huntsville, Texas, in 1993. Ten minutes after 
the lethal Injection was administered, his body was handed 
over to scientists Drs. Spitzer and Ackerman. It was 
then transported to Denver, frozen in blue gelatin and, 
during a period of four months, was sectioned into 2mm 
slices and put through a scanner. When Jernigan received 
the death penalty, nobody could have foreseen that 
he would eventually be reborn on the Internet as a «visible 
man», i.e. as the first completely digitalized human being, 
as a project for the third millennium, as a prototype 
of human anatomy. Filmmaker Kaspar Kasics closely 
examines his subject —J.P. Jernigan, his family, scientists, 
judges and lawyers- and illuminates the workings of justice 
and science in this riveting investigation.

ΕΛΒΕΤΙΑ /  Switzerland 2000 
Κάσπαρ Κάσιτς
K a s p a r Kasics

Σκηνοθεσία /  Direction: Kaspar Kasics 
Φωτογραφία /  Cinematography: Pierre 
Mennel Μοντάζ /  Editing: Kaspar Kasics, 
Isabel Meier Ηχος /  Sound: Jans Peter 
Rovekamp Μουσική /  Music: Mich Gerber 
Παραγωγός /  Producer: Kaspar Kasics 
Παραγωγή /  Production: extra Film. 
Ottlkerstrasse 53, Zurich CH-8180, 
Switzerland, τηλ. /  tel.: +41 1 363 8203, 
fax: +41 1 363 8209. 35mm 
Εγχρωμο /  Color 87'

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ /  FILMOGRAPHY

2000 Blue End

Παγκόσμια Εκμετάλλευση /  World Sales:
First Hand Films, Bahnhofstrasse 21, 
Zurich CH-8180, Switzerland, 
τηλ./tel.: +41 1 862 2106, 
fax: +41 1 862 2146
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Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ /  UK 2000 
Αντονι Τόμας
A n th o n y  T h o m a s

Σκηνοθεσία /  Direction: Anthony Thomas 
Σενάριο /  Screenplay: Anthony Thomas. 
Φωτογραφία /  Cinematography: Jonathan 
Partridge. Μοντάζ /  Editing: McDonald Brown. 
Ήχος /  Sound: Simon Farmer.
Μουσική /  Music: Ernie Wood.
Παραγωγή /  Production: Carlton Television. 
Beta SP Εγχρωμο /  Color 50'

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΤΙ
CHRISTIE’S STORY

2 l J  27

Το Δεκέμβριο του 1997, η 24χρονη Κρίση Μάρτιν ζύγιζε 
πάνω από 232 κιλά. Όταν οι γιατροί την προειδοποίησαν 
ότι δε θα ζούσε περισσότερο από ένα χρόνο 
σ’ αυτή την κατάσταση, η Κρίστι έκανε εγχείριση 
παράκαμψης του στομάχου. Έκτοτε, η Κρίση 
έχει μεταμορφωθεί, ψυχικά και σωματικά. Στα 73 κιλά, 
ζυγίζει λιγότερο από το ένα τρίτο του αρχικού της βάρους. 
Το ντοκιμαντέρ αυτό ακολουθεί τη συγκινητική προσωπική 
ιστορία της Κρίστι, από την επικίνδυνη χειρουργική 
επέμβαση έως την επώδυνη αποκατάσταση και την αργή 
προσαρμογή της σ’ ένα νέο σώμα και σε μια νέα ζωή. 
Σήμερα είναι ελεύθερη, απαλλαγμένη από έναν υποκριτικό 
γάμο και τους περιορισμούς ενός σώματος 232 κιλών.
Είναι νέα, ελκυστική, με σίγουρη δουλειά, αλλά, 
όπως κι η ίδια ανακάλυψε, το βάρος είναι πολύ συχνά 
σύμπτωμα πολύ σοβαρότερων προβλημάτων.
Η δυστυχία δεν μπορεί να αφαιρεθεί με νυστέρι.

In December 1997, 24 year-old Christie Martin weighed over 
232 kilos. Warned by doctors that she would not survive 
another year at that weight, she underwent a radical 
stomach bypass operation. Since then, Christie has been 
transformed, mentally and physically. At 73 kilos, 
she is now down to less than a third of her original body 
weight. This documentary follows Christie’s moving 
personal story, from her life-threatening operation, through 
her painful rehabilitation and slow adjustment 
to a new body, and a new life. Today she is free.
Free of a mockery of a marriage and the constraints 
of a 232-kilo body. She is young, attractive and in full 
employment, but, as she has discovered herself, 
weight is often a symptom of much larger problems. 
Unhappiness cannot be cut away with a scalpel.

ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ/ 
SELECTED FILMOGRAPHY

1982 Frank Terpil: Portrait of a Dangerous Man 
1987 Thy Kingdom Come... Thy Will Be Done
1992 Heaven Must Wait

The Good, the Bad and the Indifferent
1993 Between Life and Death
1994 In Satan's Name 
1996 Man and Animal
1998 Twins: The Divided Self
1999 Fat

River of Diamonds 
2008 Christie's Story

Παγκόσμια Εκμετάλλευση /  World Sales:
Carlton International, 35-38 Portman 
Square, London w m  9FH, UK, 
τηλ./te l.: + 4 4  207 224 3339, 
fax: + 4 4  207 486 1707, 
e-mail: louise.sexton@carttontv co.uk
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ΕΛΛΑΔΑ /  Greece 2000 
Κυριακή Μάλαμα
K yriaki M alam a
Σκηνοθεσία /  Direction: Κυριακή Μάλαμα /  
Kyriaki Malama Σενάριο /  Screenplay: Φανή 
Τουπαλγίκη /  Fani Toupalgiki Φωτογραφία /  
Cinematography: Μάκης ΑβραμΙδης /  Makis 
Avramidis Ηχος /  Sound: Περικλής 
Παπάζεκος /  Pericles Papazekos Παραγωγής /  
Producer: Παναγιώτης ΚαλλιφατΙδης /  
Panagiotis Kallifatidis Παραγωγή /  Production: 
ΕΤ3. Beta SP Εγχρωμο /  Color 30'

KOKKINO-MAYPO
RED-BLACK
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0 Γιάννης Ταμτάκος γεννήθηκε το 1908. Πρόσφυγας 
από τη Μικρά Ασία, τσαγκάρης στο επάγγελμα, 
είναι απο τα ελάχιστα επιζώντα στελέχη του εργατικού 
κινήματος του μεσοπολέμου στη Θεσσαλονίκη, 
θυμάται, λέει, τους εργάτες στη μεγάλη απεργία 
του Μάίου του ’36 να σηκώνουν ψηλά τις γροθιές τους 
και να φωνάζουν «Ζήτω η ισπανική επανάσταση!».
0 μπαρμπα-Γιάννης, αρχειομαρξιστής στα πρώτα του 
βήματα στην Αριστερά των κοινωνικών αγώνων 
και μετέπειτα αναρχικός (...η μισή του καρδιά 
στη Βαρκελώνη ακόμη βρίσκεται), αφηγείται 
την προσωπική του πορεία στα ταραγμένα χρόνια 
του πρώτου μισού του 20ού αιώνα.

Yannis Tamtakos was born in 1908. A refugee from Asia 
Minor, he worked as a cobbler and is one of the few 
surviving leaders of the Labor Movement during the interwar 
period in Thessaloniki. He says that he remembers, 
during the great strike in May ’36, the workers raising their 
fists and shouting «Long live the Spanish Revolution!»
At first he belonged to the left-wing party of the 
Archiomarxists (later Trotskyists), and then he went over 
to the Anarchists (...one half of his heart still lives 
in Barcelona). Tamtakos talks about his life during 
the tumultuous years of the first half of the 20th century.

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ /  FILMOGRAPHY

1998 Επάνω στα ίχνη /  On the Traces
Γείτονες χωρίς όνομα /  Neighbors 
without a Name

1999 Ιερουσαλήμ-Σεράγεβο/  
Jerusalem-Serajevo

2000 Χαλκιδική, μνήμη και όραμα /  
Halkidiki, Memory and Vision 
Κόκκινο-μαύρο /  Red-Black 
Βάσκο Καρατζά /  Vasko Karadza 
Εσύ κι εγώ /  You and I

2000-2001 39405

Παγκόσμια Εκμετάλλευση /  World Sales:
ET3, Αγγελακη 6 /  6 Angelaki Street, 
Θεσσαλονίκη /  Thessaloniki 54 621, 
τηλ./tel.: + 3 0  31 299 609, 
fax: + 3 0  31 299 655
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ΡΩΣΙΑ /  Russia 2000 

Βίκτορ Κοσακόφσκι
V ic to r  K ossakovsky

Σκηνοθεσία /  Direction: Victor Kossakovsky. 
Σενάριο /  Screenplay: βαο. οε στίχους 
τραγουδιών του Αλεξάντερ Πούοκιν /  based on 
lyrics by Alexander Pushkin Φωτογραφία /  
Cinematography: Victor Kossakovsky.
Μοντάζ /  Editing: Victor Kossakovsky.
Ηχος /  Sound: Leonid Lerner. Παραγωγή /  

Production: Sreda Film; Viola Stephan 
Filmproduktion. Video Εγχρωμο /  Color 102'

Σ ’ ΑΓΑΠΗΣΑ
I LOVED YOU (THREE ROMANCES)
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Η αγάπη δεν έχει μόνο μία μορφή- βιώνεται διαφορετικά 
από τον κάθε άνθρωπο, ανάλογα με την ηλικία του.
Ωστόσο, η αγάπη είναι πάντα δυνατή, και φέρνει μαζί της 
ομορφιά, χαρά αλλά και λύπη. Λίγοι έχουν καταφέρει 
να τα εκφράσουν όλ’ αυτά τόσο παραστατικά 
όσο ο ντοκιμαντερίστας Βίκτορ Κοσακόφσκι. Η τριλογία του 
Σ’ αγάπησα, πραγματεύεται τη σχέση μεταξύ δύο 
ηλικιωμένων, δύο νεόνυμφων και δύο παιδιών. Το νήμα 
που συνδέει τις τρεις ανεξάρτητες αυτές ιστορίες αγάπης 
σχηματίζεται από τραγούδια που μιλούν για την αγάπη, 
ερμηνευμένα από τον Ιβάν Κοσλόφσκι, σε στίχους 
Αλεξάντερ Πούοκιν. Το πρώτο μέρος της τριλογίας, 
με τίτλο Πάβελ και Λιάλια (Μια ιστορία αγάπης 
στην Ιερουσαλήμ), αφηγείται τη συγκινητική ιστορία 
της Λιάλια, που φροντίζει τον ετοιμοθάνατο άντρα της 
με φοβερή ψυχική δύναμη κι απεριόριστη υπομονή.
Στο δεύτερο μέρος, με τίτλο Σεργκέι και Νατάσα 
(Μια επαρχιακή ιστορία αγάπης), παρουσιάζεται η μέρα 
του γάμου ενός ζευγαριού. Έχουν διαλέξει ο ένας τον 
άλλον, παρά τους ενδοιασμούς των οικογενειών τους.
Το τρίτο μέρος, με τίτλο Σάσα και Κάτια (Πρώτη αγάπη), 
είναι μια μοναδική ιστορία αγάπης, προδοσίας και 
σπαρακτικής θλίψης που εκτυλίσσεται σ’ ένα νηπιαγωγείο.

Love is not unequivocal; it is experienced in different ways 
at each moment in life. But it is always intense, it brings 
beauty, joy and sorrow. Few are able to portray that as 
strikingly as documentary filmmaker Victor Kossakovsky. 
His trilogy / Loved You, deals with the relationships between 
two old people, two newly-weds and two children.
The thread linking these three independent love stories 
is formed by songs sung by Ivan Kozlovski to lyrics 
by Alexander Pushkin, about trust, love and broken hearts. 
The first part, Pavel and Lyalya (A Jerusalem Romance) 
is the moving story of Lyalya, who tends her fatally ill 
husband Pavel in a cheerful, matter-of-fact way and 
with endless patience. In Sergei and Natasha (A Provincial 
Love Story), the wedding day of two lovers is filmed.
They have chosen each other despite their skeptical 
families. Sasha and Katya (First Romance) is a dramatic 
jewel about love, treachery and heart-rending sorrow 
in kindergarten.

OIAMOTPAOIA /  FILMOGRAPHY

1990 Losev
1991 Na dnjach
1992 Belovy
1997 Sreda
1998 Pavel and Lyalya (A Jerusalem 

Romance)
2000 I Loved You (Three Romances)

Παγκόσμια Εκμετάλλευση /  World Sales:
Sreda Film /  Viola Stephan Filmproduktion, 
Rankestrasse 32, Berlin 10789, Germany, 
τηλ./tel.: + 4 9  30 2147 4760,
(ax: + 4 9  30 2147 4761, 
e-mail: stephanfllm@t-online.de

mailto:stephanfllm@t-online.de
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ΟΛΛΑΝΔΙΑ /
The Netherlands 2000 
Μαράικε Γιόνγκμπλοντ
M a rijk e  Jongbloed
Σκηνοθεσία /  Direction: Mari|ke Jongbloed 
Σενάριο /  Screenplay: Marine Jongbloed 
Φωτογραφία /  Cinematography: René 
Heijnen, Peter Brugman Μοντάζ /  Editing: 
Chris Teerink Ηχος /  Sound: Tom 
d'Agremond, GJ Miedema Μουσική /  Music: 
Greetje Bijma, Staalplaat. Παραγωγοί /  
Producers: Hetty Naaijkens, Retel Helmrich 
Παραγωγή /  Production: Scarabee 
Filmproductions Nederland bv., Grondster 1, 
5052 WP Goirle, The Netherlands, 
τηλ./tel.: +31 13 530 0276, 
fax: +31 13 530 0277, 
e-mail: info@scarabeefilms.com 35mm 
Εγχρωμο/Color 98'

ΕΝΑΣ ΦΙΛΟΣ ΘΑΝΑΤΟΠΟΙΝΙΤΗΣ
BEYOND REASON -  A FRIEND ON DEATH ROW

3o 2 ί

Η Γκέα Κνολ ταξιδεύει από την Ολλανδία στην πόλη Σταρκ 
της Φλόριδας, όπου συναντάται με τον Μπράιαν Τζένινγκς, 
με τον οποίο αλληλογραφεί εδώ και 17 χρόνια. Εκείνος 
καταδικάστηκε σε θάνατο πριν από 20 χρόνια, και έκτοτε 
βρίσκεται στη φυλακή ως θανατοποινίτης. Όλα αυτά τα 
χρόνια, η φιλία που αναπτύχθηκε ανάμεσα στον Μπράιαν και 
στην Γ κέα έπαιξε σημαντικό ρόλο στη ζωή και των δύο. 
Εχοντας αποφασίσει να δημοσιεύσει την αλληλογραφία 
τους, η Γ κέα συναντά τον Μπράιαν, για να αντιμετωπίσουν 
το μοναδικό θέμα που δεν έχουν θίξει ποτέ, 
και συγκεκριμένα το λόγο που ο Μπράιαν κατάληξε να είναι 
θανατοποινίτης Η Γ κέα προσλαμβάνει τον (επίσης 
ολλανδικής καταγωγής) δικηγόρο Μπαρτ Στάπερτ, για να 
προσπαθήσει να μετατρέψει τη θανατική ποινή σε ισόβια 
κάθειρξη χωρίς την πιθανότητα αναστολής. Στο μεταξύ, 
αυτά που μαθαίνει για το έγκλημα του Μπράιαν την 
κλονίζουν, και η φιλία τους δοκιμάζεται. Η ταινία μάς 
παρουσιάζει παράλληλα ένα δίκτυο εθελοντών που μάχονται 
ενάντια στη θανατική καταδίκη στο Φλόριντα, 
και γνωρίζουμε, επίσης, μερικές από τις συζύγους 
θανατοποινιτών. 0 Μπράιαν Τζένινγκς εμφανίζεται ως ένας 
άντρας εξαιρετικά χαρισματικός, με ακέραιο χαρακτήρα, 
ενώ η κουλτούρα που τον περιβάλλει φαντάζει όλο και πιο 
ανησυχητική. Η ψυχολογική βία της θανατικής καταδίκης 
γίνεται ξεκάθαρη, καθώς και ο παραλογισμός ενός νόμου 
που δεν επιτρέπει να δείξει κανείς ποαγματική μεταμέλεια.

Veteran documentary filmmaker Marijke Jongbloed follows 
Gea Knol from Holland to Starke, Florida, where she meets 
her 17-year correspondent Bryan Jennings -  an Inmate on 
death row for more than 20 years. Throughout the years, 
their friendship has provided security and love on both sides 
of the Atlantic. Having decided to publish their letters,
Gea meets with Bryan to confront the one issue they have 
never written on, namely why Bryan ended up on death row. 
She engages fellow countryman Bart Stapert of New Orleans 
as a lawyer to fight to have the sentence commuted to life 
without the possibility of parole, and begins her investigation 
to help him. The discoveries she makes about Bryan’s crime 
challenge her friendship and ethics, but she faces up 
to what she has not wanted to read between the lines.
Gea also introduces us to activists working against the 
death penalty in Florida, as well as the wives of men sitting 
on death row. Bryan Jennings emerges as a man of great 
charisma and even integrity, while the culture which 
surrounds him becomes increasingly alarming.
The emotional grit of the death penalty hits home, as does 
the irrationality of the law which works against 
the possibility of showing true remorse.

ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ /  
SELECTED FILMOGRAPHY

1978 Every Day Is a Sunday
1979 They’d Rather See My Hands than My 

Face
1980 Step by Step
1984 I Am a Document
1985 Girlfriends
1988 Looking for Miles Davis
1991 The Art Merry-Go-Round
1992 The Next Step 
1994 On Your Own Wings
1996 Fatal Reaction - New York 

Fatal Reaction - Singapore
1997 Fatal Reaction - Bombay 
2000 Beyond Reason

Enclosed
Fatal Reaction -  Moscow

Παγκόσμια Εκμετάλλευση /  World Sales:
F for Film (Margerita Seguy), 16, rue de 
I'Ancienne Forge, 27120 Fontaine-sous- 
Jouy, France,
τηλ./tel.: + 3 3  2 3226 2539, 
fax: + 3 3  2 3236 8449, 
e-mail: seguy@f-for-film.com

mailto:info@scarabeefilms.com
mailto:seguy@f-for-film.com
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ΓΑΛΛΙΑ -  Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ /  
France -  UK 2000
Τίνα Γκαράβι
T in a  G aravi
Σκηνοθεσία /  Direction: Tina Garavi 
Φωτογραφία /  Cinematography: Toshaki 
Ozawa Μοντάζ /  Editing: Tina Garavi Ηχος /  
Sound: Tommy Hair Μουσική /  Music: Nicola 
Lumley. Jon Howard Παραγωγός /  Producer: 
Tina Gharavi Παραγωγή /  Production:
Bridge +  Tunnel Productions 35mm 
Εγχρωμο /  Color 24'

ΣΤΕΝΗ ΕΠΑΦΗ
CLOSER
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Η σκηνοθέτις Τίνα Γκαράβι είδε την Ανελίζε Ρότζερ 
για πρώτη φορά σε μια ντισκοτέκ, όπου η Ανελίζε χόρευε 
λες κι εξαρτιόταν απ’ αυτό η ζωή της. Γοητευμένη 
απ’ τη νεαρή κοπέλα, η Γ καράβι αποφάσισε να μάθει 
περισσότερα. Η Ανελίζε ζει στο Νιούκασλ, είναι δεκαεπτά 
ετών και είναι λεσβία. Δεδομένης της στενής συνεργασίας 
μεταξύ της Γ καράβι και της Ανελίζε στο γύρισμα αυτού 
του ντοκιμαντέρ, θα μπορούσαμε να πούμε ότι πρόκειται 
για την αυτοπροσωπογραφία μιας απόλυτα ειλικρινούς 
κοπέλας που δε διστάζει να μιλήσει 
για τη σεξουαλικότητά της, αλλά και να τη δείξει.
Η ταινία δραματοποιεί τη σκηνή όπου η Ανελίζε, 
σε ηλικία 13 ετών, πρωτοείπε στη μητέρα της 
ότι ήταν λεσβία. Μέσα από ένα περίεργο μείγμα 
μυθοπλασίας και πραγματικότητας, η μητέρα και η κόρη 
ξαναζούν εκείνη την επώδυνη κατάσταση. Τα μέλη 
του συνεργείου φαίνονται κι αυτοί στα πλάνα, 
καθώς κινηματογραφούν την αντιπαράθεση από διάφορες 
οπτικές γωνίες. Τελικά, όμως, τι είναι πραγματικό, 
και τι είναι στημένο στο γύρισμα αυτού του ντοκιμαντέρ;

Filmmaker Tina Gharavi saw Annelise Rodger for the first 
time in a discotheque, where she was dancing as if her life 
depended on it. Fascinated by the teenager, she decided 
to trace her. Annelise lives in Newcastle, is seventeen years 
old and turns out to be a lesbian. Subsequently, Gharavi 
and Annelise closely collaborated in making the 
documentary, so Closer could be called a self-portrait 
of a candid young woman who does not hesitate to talk 
about sexuality and demonstrate it. The film reconstructs 
the moment when Annelise, at the age of thirteen, first told 
her mother she was a lesbian. In a strange mixture of fiction 
and reality, mother and daughter now re-enact that painful 
situation. The people in the camera crew come into shot 
too, filming the confrontation from different perspectives. 
What is real and what has been manipulated for the benefit 
of the documentary?

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ /  FILMOGRAPHY

2000 Closer

Παγκόσμια Εκμετάλλευση /  World Sales:
Bridge +  Tunnel Productions,
1t Summerhill Tenace, Newcastle-upon- 
Tyne NE4 6E8, UK, 
τηλ./tel.: + 4 4  7970 176 732, 
e-mail: tgharavi@hotmail.com

mailto:tgharavi@hotmail.com
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ΟΛΛΑΝΔΙΑ /
The Netherlands 2000 

Μαράικε Γιόνγκμπλοντ
M a rijk e  Jongbloed

Σκηνοθεσία /  Direction: Marijke Jongbloed. 
Σενάριο /  Screenplay: Marijke Jongbloed. 
Φωτογραφία /  Cinematography: Peter 
Brugman. Μοντάζ /  Editing: Denise Janzee. 
Ηχος /  Sound: Gertjan Mledema Μουσική /  

Music: Harrie de Wit. Παραγωγοί /  Producers: 
Marijke Jongbloed, Martin Lagestee.
Παραγωγή /  Production: Lagestee Film bv. 
Video Έγχρωμο /  Color 90'

ΜΟΙΡΑΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ -  ΜΟΣΧΑ
FATAL REACTION -  MOSCOW
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Πρόκειται για το τελευταίο επεισόδιο της προσωπικής 
οδύσσειας της Μαράικε Γιόνγκμπλοντ, στην προσπάθεια 
της να απαντήσει στο ερώτημα γιατί τόσες ικανές 
και ταλαντούχες γυναίκες με επιτυχημένες καριέρες 
αδυνατούν να βρουν ένα σύζυγο αντάξιό τους.
Η Μόσχα είναι μια πόλη όπου βασιλεύει το χάος.
Η Μαφία ανθεί, ενώ η πολιτική δεν μπορεί να προσφέρει 
μια λύση στα μετακομουνιστικά προβλήματα.
Παρά τα εβδομήντα χρόνια της κρατικής προπαγάνδας 
σχετικά με την ισότητα των δύο φύλων, η αλλαγή 
στη νοοτροπία του κόσμου ήταν επιφανειακή. Και οι άντρες 
και οι γυναίκες είναι προσκολλημένοι στα στερεότυπα 
των δύο φύλων. Η κεντρική ηρωίδα της ταινίας, η 40χρονη 
Λαρίσα Μπραβίτσκαγια, ψάχνει να βρει έναν άντρα δυνατό, 
που θα μπορεί να λύσει τα προβλήματα και των δυο τους.
Η κατάσταση που επικρατεί ανάμεσα στα δύο φύλα 
στη σημερινή Ρωσία εικονογραφείται περαιτέρω μέσα 
από συνεντεύξεις με τρεις επαγγελματίες προξενήτρες, 
που εναλλάσσονται με σκηνές από το κλασικό θεατρικό 
έργο του Γκόγκολ Παντρολογήματα, καθώς και με εικόνες 
από το Κρατικό Τσίρκο της Ρωσίας, όπου η Τατιάνα 
Φιλάτοβα δαμάζει αρκούδες, μετατρέποντάς τις 
σ’ ένα άξιο σύμβολο του ρώσου άντρα.

This is the final episode in a personal odyssey by Marijke 
Jongbloed for the answer to the question why so many 
highly qualified career women fail to find a well-matched 
husband. Moscow is a city ruled by chaos.
The Mafia flourishes, while politics cannot provide a solution 
to the post-communist situation. Despite seventy years 
of state propaganda propagating the equality of the sexes, 
it is now abundantly clear how superficially this theory has 
taken root. Both men and women cling to stereotypical ideas 
of male and female roles. The film ’s main character, 
40-year-old Larissa Bravitskaya, is looking for a strong man, 
who can solve his own as well as her problems.
The situation between the two sexes in modern-day Russia 
is further illustrated by interviews with three matchmakers, 
intercut with scenes from Gogol’s classic play 
The Marriage, as well as footage from the Russian State 
Circus, where Tatiana Filatova tames bears into a worthy 
symbol of the Russian man.

ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ /  
SELECTED FILMOGRAPHY

1978 Every Day Is a Sunday
1979 They'd Rather See My Hands than 

My Face
1980 Step by Step
1984 I Am a Document
1985 Girlfriends
1988 Looking for Miles Davis
1991 The Art Merry-Go-Round
1992 The Next Step 
1994 On Your Own Wings
1996 Fatal Reaction - New York 

Fatal Reaction -  Singapore
1997 Fatal Reaction -  Bombay 
2000 Beyond Reason

Enclosed
Fatal Reaction -  Moscow

Παγκόσμια Εκμετάλλευση /  World Sales:
Films Transit International, Inc., 402 Est, 
rue Notre-Dame, Montreal, Quebec H2Y 
1C8, Canada, τηλ /  tel.: +1 514 844 3358, 
fax: +1 514 844 7298, 
e-mail: info@filmtransit.com

mailto:info@filmtransit.com
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Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ /  UK 2000 
Κι μ Λοντζινότο 
Τζεινο Ουίλιαμς
K im  L o n g in o tto  
Jano W illiam s
Σκηνοθεσία /  Direction: Kim Longinotto. Jano 
Williams. Φωτογραφία /  Cinematography: Kim 
Longinotto Μοντάζ /  Editing: Brian Tagg 
Ηχος /  Sound: Mary Milton Παραγωγός /  

Producer: Kim Longinotto Παραγωγή /  
Production: Vixen Films. 35mm 
Εγχρωμο/Color 106'

ΤΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΑΠ’ ΤΗΝ ΓΚΑΕΑ
GAEA GIRLS

21

Μια ταινία με θέμα το θάρρος, τη μεταμόρφωση 
και τα όνειρα. «Δεν ξεχωρίζω ανάμεσα στους άλλους», 
λέει η Τακεούτσι Σάικα. «θέλω να γίνω κάτι».
Εδω κι ένα χρόνο ζει στη σχολή Gaea Japan. Περισσότερο 
από κάθε άλλο, θέλει να πετύχει στις εξετάσεις 
και να κάνει την πρώτη της εμφάνιση στο ρινγκ.
Η ταινία παρακολουθεί την ιστορία της.
Τα κορίτσια απ' την Γκαέα μάς εισάγουν στον κόσμο 
της ιαπωνικής γυναικείας πάλης, θα γνωρίσετε, επίσης, 
τη νεοσύλλεκτη Ουακαμπαγιάσι, που το έσκασε την 
τελαυταία φορά αλλά τώρα ξαναγύρισε, παρακαλώντας 
για μια δεύτερη ευκαιρία. Τη Σάτο, μια κοκαλιάρα 1 θχρονη 
που θέλει εδώ και τρία χρόνια να έρθει στη Σχολή, 
αλλά που μόλις τώρα κατάφερε να πείσει τους γονείς της. 
Και, φυσικά, τη Ναγκάγιο Τσιγκούσα: αλαζονική, 
χαρισματική και λατρεμένη, κάνει κουμάντο στα κορίτσια 
και προσπαθεί να τα πλάσει κατ’ ομοίωσή της.

A film about courage, transformation and dreams. «I don’t 
stand out in a crowd», says Takeuchi Saika, «I want to be 
someone». She has been living in the Gaea Japan training 
camp for over a year, she is desperate to pass her test 
and make her debut in the ring. The film follows her story. 
Gaea Girls takes you into the world of Japanese Women's 
wrestling. You’ll also meet new recruit Wakabayashi, 
who ran away last time but has now come back, begging for 
a second chance. And Sato, a spindly 16-year-old, 
who has wanted to join for three years and has only just 
managed to persuade her parents. And Nagayo Chigusa. 
Arrogant, charismatic and adored, she rules the girls 
and tries to fashion them in her own image.

®IAM0rPA<t>IA /  FILMOGRAPHY

Kim Longinotto
1978 Pride of Place
1979 Theatre Girls 
1981 Cross and Passion 
1983 Underage
1985 Fireraiser
1991 Hidden Faces
1992 The Good Wife of Tokyo
1993 Tragic But Brave 
1996 Rock Wives
1998 Divorce Iranian Style

Kim Longinotto & Jano Williams 
1989 Eat the Kimono 
1993 Dream Girls 
1995 Shinjuku Boys 
2000 Gaea Girls

Παγκόσμια Εκμετάλλευση /  World Sales:
Vixen Films, 13 Aubert Park,
London  N5 i t l , u k ,
τηλ./tel.: + 4 4  207 359 7368,
tax: + 4 4  207 359 7368
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ΓΕΡΜΑΝΙΑ/G erm any 2000 

Ούλι Γκάουλκε
U li G a u lk e
Σκηνοθεσία /  Direction: Uli Gaulke. Σενάριο /  
Screenplay: Uli Gaulke Φωτογραφία /  
Cinematography: Axel Schneppat. Μοντάζ /  
Editing: Uli Gaulke. Ηχος /  Sound: Robert 
Graef, Dominik Kehl. Μουσική /  Music: Los 
Zarifos. Παραγωγοί /  Producers: Helge Albers, 
Roshanak Behesht Nedjad, Konstantin Kroning. 
Παραγωγή /  Production: Flying Moon 
Filmproduktion GmbH, Burgstr. 27 ,1 0 1 7 8  
Berlin, Germany, 
τηλ ./te l.: + 4 9 3 0 2 4 7 2  0358, 
fax: + 4 9  30 2472 0360, 
e-mall: fmf@berlin.snafu.de 35mm  
Εγχρωμο/C o lo r 80'

Βραβεία /  Awards
Καλύτερο Ντοκιμαντέρ /  Best Documentary: 
Student Film Festival «Sehsuchte», Potsdam, 
Βραβείο Βαυαρικού Ντοκιμαντέρ /  Bavarian 
Documentary Prize «Der junge Lowe»

HAVANA Ml AMOR

Κάθε βράδυ, καθώς ο ήλιος βασιλεύει πάνω από την Αβάνα, 
αμέτρητοι Κουβανοί μαζεύονται μπροστά από τις πρόχειρα 
επισκευασμένες τηλεοράσεις τους, για να 
παρακολουθήσουν τις αγαπημένες τους σαπουνόπερες.
Εδώ μπορούν να ηρεμήσουν από τα τρεχάματα της ημέρας 
και να σκεφτούν τα πράγματα που έχουν πραγματικά 
σημασία στη ζωή, όπως ο έρωτας, η ζήλια, οι διάφορες 
ίντριγκες, ο αγώνας για δικαιοσύνη και η αναζήτηση της 
ευτυχίας. Το ντοκιμαντέρ αυτό γυρίστηκε την περίοδο που 
η κουβανική τηλεόραση άρχισε να προβάλει μια 
σαπουνόπερα με θέμα τη ζωή στη σημερινή Αβάνα. Μετά 
την αναγγελία του πιλότου της σειράς, οι δρόμοι 
πλημμύρισαν με ανθρώπους που πήγαιναν τις παλιές 
ασπρόμαυρες ρώσικες τηλεοράσεις τους για επισκευή.
0 σκηνοθέτης Γκάουλκε επ έλεξε  μερικούς από αυτούς 
τους ανθρώπους (μεταξύ τους κι έναν επισκευαοτή 
τηλεοράσεων), τους γνώρισε κι έμαθε την ιστορία τους.
Η πραγματικότητα αποδείχθηκε πιο πεζή, αλλά εξίσου 
περίπλοκη με τη σαπουνόπερα που όλοι παρακολουθούσαν. 
«Προσπάθησα να κάνω μια ταινία για τον κόομο, αλλά και 
για την Κούβα και το πώς έχουν τα πράγματα στη χώρα 
σήμερα -  είναι ένας λαός που περιμένει, ένας λαός που 
ελπίζει... Παίρνω ένα στοιχείο από τη ζωή τους, κάτι για 
το οποίο μπορούν να μιλήσουν, κι ύστερα παρατηρώ τι μου 
λένε πραγματικά, μέσα από διηγήσεις, σε ανύποπτο 
χρόνο... Τελικά, νομίζω πως έχω πάρει πολλά περισσότερα 
από το αν απλώς τους ρωτούσα ‘‘Πώς νιώθετε;’’».

Ούλι Γ κάουλκε

Every evening, as the sun sets over Havana, countless 
Cubans gather in front of their badly wired and crudely 
repaired television sets, to watch their favorite soap operas. 
Here, they are able to relax from the day’s hustle and reflect 
upon what’s really important in life: love, jealousy, various 
intrigues, the struggle for justice and the search 
for happiness. The documentary was filmed at a time when 
Cuban Television began showing a soap opera that dealt 
with the lifestyles in modern-day Havana. Shortly after the 
announcement of the pilot episode, Havana’s streets were 
filled with people carrying their old black-and-white 
Russian TV sets to the repair shops. Director Gaulke got to 
know some of these people (including a free-lance TV 

mechanic), and followed them home with their old TV sets 
that had been repaired (or not), getting to know them 
and their stories. Reality turned out to be more prosaic, 
but just as complicated and passionate as the soap 
everyone was watching.
«/ have tried to tell a story about the people, and also about 
Cuba and the situation the country is in now -  about people 
waiting and people hoping... I take something from their life 
that they can talk about, and then I will see what is said 
between the lines, in anecdotes, in moments I did not 
necessarily expect... At the end, I think I got more than 
if  I had just asked "How are you really feeling?"».

Uli Gaulke

4HAM0rPA4)IA /  FILMOGRAPHY

1996 Somewhere in Germany 
Yellow Land -  Green Land

1997 Who Is last in Line?
1998 No Laughs Backwards
1998 Mr Kuhn and His Art
1999 Heinz Mewlus
2000 Havana ml amor

Παγκόσμια Εκμετάλλευση /  World Sales:
EuroArts International GmbH, 
Wilmersdorfer Str. 79 ,1 0629  Berlin, 
Germany, τηλ. /  tel.: + 4 9  30 3278 3929, 
fax: + 4 9  30 3278 3918, 
e-mail: t.dokey@euroarts.com

mailto:fmf@berlin.snafu.de
mailto:t.dokey@euroarts.com


ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ/Germany 2000 
Σολβέιγκ Κλάσεν
Solveig Klassen
Σκηνοθεσία /  Direction: Solveig Klassen 
Σενάριο /  Screenplay: Solveig Klassen 
Φωτογραφία /  Cinematography: Lut; 
Reitemeier Μοντάζ /  Editing: Andreas 
Zitzmann. Gustav Hamos Ηχος /  Sound. 
Andreas Koppen, Annegret Fricke, Ulla 
KOsterke Μουσική /  Music: Hannes 
Perkunder Παραγωγός /  Producer:
Cal-Ludwig Rettinger Παραγωγή /  Production: 
Lichtblick Filmproduktion, 35mm 
Εγχρωμο /  Color 88'

Βραβεία /  Awards
Βαυαρικό Βραβείο Ντοκιμαντέρ /  Bavarian 
Documentary Prize «Der Junge Lowe», 
Βραβείο Νεανικής Κριτικής Επιτροπής /  Youth 
Jury Award: International Festival for 
Documentary and Animation Film. Leipzig.

ΜΑΚΡΙΑ AIT TO ΘΙΒΕΤ
OUT OF TIBET

JENSEITS VON TIBET

Οι ζωές τους ήταν εντελώς διαφορετικές, ωστόσο 
η γερμανίδα πανκ μουσικός Σάντρα και ο θιβετιανός λάμα 
Γκέλεκ ταίριαξαν αμέσως. Εκείνη, εθισμένη από μικρή 
στην ηρωίνη, ήταν γνωστή στην υποκουλτούρα του 
Βερολίνου ως ακορντεονίστα. Στη συνέχεια, ασπάστηκε 
το βουδισμό, ξέκοψε απ' τα ναρκωτικά, και γνώρισε 
στην Ινδία τον εξόριστο μοναχό Γκέλεκ που ζούσε 
ζητιανεύοντας. Ερωτεύτηκαν κεραυνοβόλα. 0 Γκέλεκ είναι 
η έκτη μετενσάρκωση λάμα. Σε μια διαδήλωση που έγινε 
στο Θιβέτ, οι κινεζικές Αρχές τον συνέλαβαν 
και τον έβαλαν φυλακή για τρία χρόνια. Μετά από πολλά 
βασανιστήρια, ο Γκέλεκ δραπεύτευσε στην Ινδία.
Οταν γνώρισε τη Σάντρα, απαρνήθηκε το θρησκευτικό του 
όρκο για να μπορέσει να την παντρευτεί, καθιστώντας 
έτσι οποιεσδήποτε μελλοντικές μετενσαρκώσεις 
αδύνατες. Σήμερα, ζουν με την κόρη τους σ’ ένα 
μικροσκοπικό διαμέρισμα στο Βερολίνο, όπου η Σάντρα 
συνθέτει μουσική και ο Γκέλεκ περιστοιχίζεται 
από μια ομάδα βουδιστών, αλκοολικών και πανκ.
Εξόριστος απο το Θιβέτ, ο Γκέλεκ έχει δώδεκα χρόνια 
να δει τους δικούς του, ωστόσο η Σάντρα και η κόρη της 
τους επισκέπτονται μόνες τους στην απομακρυσμένη 
κοιλάδα όπου ζουν. Οι γονείς της Σάντρα δυσκολεύονται 
ν' αποδεχθούν το γεγονος ότι ο γαμπρός τους είναι 
ένας επαίτης μοναχός, αν και είναι συνηθισμένοι 
στην ακραία συμπεριφορά της κόρης τους. Αλλωστε, 
μπορεί να υπάρχει ακόμα περιθώριο για συμφιλίωση...

Their social lives could hardly have been further apart, 
but still the German punk musician Sandra and the Tibetan 
lama Gelek Immediately fell for one another. At a young age, 
Sandra became addicted to heroin and made a reputation 
in the Berlin Subculture as an accordion player. Following 
her conversion to Buddhism, she kicked her habit 
and met the exiled monk, a beggar, in India, where they 
instantly fell in love. Gelek is the sixth reincarnation 
of a lama. After a demonstration in Tibet, he was arrested 
by the Chinese militia and thrown in jail for three years.
After being tortured numerous times, he fled to India.
He even gave up his religious vows to be able to marry 
Sandra, making future reincarnations impossible.
Today, they are living together with their daughter in a tiny 
apartment in Berlin, where Sandra is still making music 
and Gelek is surrounded by a following of Buddhists, 
esoterics, alcoholics and punks. Due to his exile, Gelek 
has not seen his family for twelve years, so Sandra 
and her daughter have to travel to the remote valley alone 
to get to know her in-laws. Sandra’s parents find it hard 
to come to terms with having a beggar-monk 
for a son-in-law, although they are used to their daughter's 
extreme behaviour. But perhaps they can still be 
reconciled...

QIAMOrPAdHA /  FILMOGRAPHY

1991 Bis ans Ende der Leiter
1992 Fanny
1993 La vie morte
1994 Zwischen Himmel und Erde
1995 Jahreszeiten -  Impressionen einer 

Choreographie
1996 Das Schweigen der Hämmer
1997 Johanna
2000 Jenseits von Tibet

nayKbopia ExperaXAtuon /  World Sales:
Lichtblick Filmproduktion, Aposteinstrasse 
11, D-50667 Köln, Germany,
TTiA./tel.: + 4 9  221 925 7520, 
fax: + 4 9  221 925 2529, 
e-mail: info@lichtblick-film.de

mailto:info@lichtblick-film.de
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ΗΠΑ/U S A  2000 

Άλιξ Λάμπερχ
A lix  L a m b e rt

Σκηνοθεσία /  Direction: Alix Lambert. Σενάριο /  
Screenplay: Alix Lambert. Φωτογραφία /  
Cinematography: Anastasi Mikhailov Μοντάζ /  
Editing: David Ritsher. Μουσική /  Music:
Damon Locks, Wayne Montana. Παραγωγός /  
Producer: Alix Lambert. Παραγωγή /  
Production: Pink Ghetto Productions Inc.,
174 Norman Ave., # 3 L , Brooklyn, NY 11222, 
USA, τηλ ./te l.: + 1  718 349 2194, 
e-mail: lixllamb@earthlink.net 
Video Εγχρωμο /  Color 73'

TO ΣΗΜΑΔΙ TOY ΚΑΪΝ
THE MARK OF CAIN

la

Το σημάδι του Καιν έχει ως θέμα την τέχνη του τατουάζ 
στις ρωσικές φυλακές και δίνει μια εικόνα των 
συγκρούσεων και των αλλαγών στη σύγχρονη Ρωσία.
Μέσα από εκ βαθέων συνεντεύξεις που επιτρέπουν 
στους έγκλειστους να μιλήσουν για τις εμπειρίες τους, 
για τα τατουάζ και τις συνθήκες διαβίωσης, ανακύπτει 
μια συγκλονιστική ιστορία εντάσεων μεταξύ φυλακισμένων 
που ανήκουν σε διαφορετικές γενιές και σε διαφορετικά 
κοινωνικοοικονομικά συστήματα. Ήδη, από τη δεκαετία 
του 1920, οι ρωσικές φυλακές και τα γκουλάγκ 
προσήλκυσαν το ενδιαφέρον των ερευνητών.
Οι φυλακισμένοι των σταλινικών γκουλάγκ διαμόρφωσαν 
μια περίπλοκη κοινωνική δομή, όπου κάθε βαθμίδα είχε 
και το δικό της τατουάζ. Η ύπαρξη και μόνον αυτών των 
φυλακισμένων αντιμετωπιζόταν ως μυστικό από το κράτος, 
ενώ η τέχνη του τατουάζ στη φυλακή ήταν απαγορευμένο 
θέμα. Σύμφωνα με τη Γένεση, ο θ εός σημάδεψε τον πρώτο 
δολοφόνο προτού τον στείλει στην εξορία. Το σημάδι 
του Κάιν χαρακτήριζε τον φέροντα ως εγκληματία και 
κοινωνικό απόβλητο. Για αιώνες, οι φυλακισμένοι 
σημαδεύονταν διά της βίας με τατουάζ. Στις ρωσικές 
φυλακές, το τατουάζ εξελίχθηκε σε μια οπτική μορφή 
επικοινωνίας άμεσα συνδεδεμένη με τις κοινωνικές 
διακρίσεις. Οι εντυπωσιακές και πανέμορφες αυτές 
εικόνες έγιναν μέρος μιας πολιτικής γλώσσας 
που επέτρεψε μια κρυφή επικοινωνία και μέσα και έξω  
από τη φυλακή...

The Mark of Cain explores the dying art of Russian prison 
tattoos, offering audiences an understanding of conflict 
and transition in contemporary Russia. Through intimate 
interviews that enable the prisoners to talk about their life 
experiences, body art and living conditions, a powerful story 
emerges of tensions between prisoners of different 
generations and different socioeconomic systems.
As early as the 1920s, Russian prisons and gulags began 
to attract the attention of researchers. The prisoners 
of the Stalinist Gulag developed a complex social structure 
that incorporated highly symbolic tattooing as a mark 
of rank. The very existence of these inmates at prisons 
and forced labor camps was treated by the state as a deep 
secret, and their tattoo art was a forbidden topic. According 
to the Book of Genesis, God placed a mark on the world’s 
first murderer, before sending him into exile.
The mark of Cain proclaimed its bearer as a criminal 
and a social outcast; for centuries, prisoners and those 
.who broke social codes were forcibly tattooed.
In Russian prisons, tattooing emerged as a visual mode 
of communication linked with social division. The startling 
and beautiful images became part of a secret political 
language that allowed for clandestine communication 
both in and out of prison...

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ /  FILMOGRAPHY

1997 Platipussy 
2000 The Mark of Cain

Παγκόσμιο Εκμετάλλευση /  World Sales:
Films Transit International, 402 est, 
rue Notre Dame, # 1 0 0 , Montreal,
Quebec, Canada H2Y1C8, 
τηλ./te l.: +1  514 844 3358, 
fax: + 1  514 844 7298, 
e-mail: info@filmtransit.com

mailto:lixllamb@earthlink.net
mailto:info@filmtransit.com
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ΗΠΑ/USA 1999 
Άντερς Ντάλγκααρντ
A n d ers  Dalgaard
Σκηνοθεσία /  Direction: Anders Dalgaard 
Φωτογραφία /  Cinematography: Tomas 
Jessen Μοντάζ /  Editing: Anders Dalgaard 
Ηχος /  Sound: Pete Karr Μουσική /  Music: 

Soren Mikkelsen Παραγωγός /  Producer: 
Robert Hull Παραγωγή /  Production:
Noir Films ApS Beta Εγχρωμο /  Color 72'

TO ΑΛΛΟ ΧΟΛΙΓΟΥΝΤ
THE OTHER HOLLYWOOD

21

Κάθε χρόνο, εκατοντάδες νέοι άνθρωποι έρχονται 
στο Χόλιγουντ με το όνειρο να γίνουν σταρ, αλλά, βέβαια, 
πολύ λίγοι από αυτούς γίνονται τελικά διάσημοι.
Υπάρχει, ωστόσο, ένα άλλο Χόλιγουντ, στην άλλη μεριά 
του λόφου, ένα Χόλιγουντ που επίσης προσφέρει 
την ευκαιρία της αθανασίας, ζητώντας μικρότερες, 
φαινομενικά, θυσίες. Το άλλο Χόλιγουντ είναι 
ένα αποκαλυπτικό ντοκιμαντέρ για τη βιομηχανία 
πορνογραφικών ταινιών που ανθεί στην κοιλάδα 
του Σαν Φερνάντο, γυρισμένο από τον βραβευμένο 
δανό σκηνοθέτη Άντερς Ντάλγκααρντ. Το συνεργείο 
του Ντάλγκααρντ διεισδύει στα πλατό, στα παρασκήνια 
και στην προσωπική ζωή των ανδρών και γυναικών 
που έχουν επιλέξει αυτή την οδό προς τη δόξα 
και τα πλούτη. Από πρωτάρες ηθοποιούς μέχρι 
τους βετεράνους του θεάματος, η ταινία εξετάζει 
το τι σημαίνει πραγματικά να είναι κανείς μέρος 
μιας βιομηχανίας που πουλάει τη φαντασίωση, 
όποιο κι αν είναι το κόστος της. Πέρυσι, η αμερικανική 
παραγωγή πορνογραφικών ταινιών απέφερε έσοδα σχεδόν 
8 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ξεπερνώντας το Χόλιγουντ 
κατά 3 διοεκατομμύρια. Παρ' όλα αυτά, η κοινωνία προτιμά 
να κάνει τα στραβά μάτια, κι ούτε ενδιαφέρεται 
για τους ανθρώπους που εργάζονται σ' αυτήν 
την τεράστια βιομηχανία.

Every year, hundreds of young people flock to Hollywood 
with dreams of stardom, yet few find their name In lights. 
There is another Hollywood, however, waiting just 
on the other side of the hill, a Hollywood that also offers 
a shot at Immortality and at a seemingly easier sacrifice. 
The Other Hollywood is a revealing, in-depth documentary 
about the adult film industry in the San Fernando Valley, 
shot by award-winning Danish director Anders Dalgaard. 
His crew goes onto the sets, behind the scenes and into 
the private lives of the men and women who have chosen 
to trade sex for a shot at fame and fortune. From first-time 
actresses to veteran performers, the film explores 
the realities, consequences and, ultimately, the sacrifices 
of entering an industry that is often willing to sell fantasy 
at any price. USA-produced adult films last year generated 
an estimated gross of close to 8 billion, surpassing that 
of mainstream Hollywood by over 3 billion in receipts. 
However, society chooses to deny where these videos are 
coming from, and neither does it take into consideration 
the health and welfare of the men and women who make 
them possible.

ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ /  
SELECTED FILMOGRAPHY

1999 The Other Hollywood

noyKdoiiia ExpeToAXcuor) /  World Sales:
Films Transit, 402 est, rue Notre-Dame, 
Montreal, Quebec, Canada H2Y1C8,
TTlk./tel.: +1  514 844 3358, 
fax: +1  514 844 7298, 
e-mail: info@filmtransit.com

mailto:info@filmtransit.com
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ΗΠΑ -  ΓΕΡΜΑΝΙΑ /
USA-Germany 2000
Άλαν Μίλερ
A llan  M ille r

Σκηνοθεσία /  Direction: Allan Miller. 
Φωτογραφία /  Cinematography: Tom Hurwitz. 
Μοντάζ /  Editing: Allan Miller, Donald Klocek. 
Ηχος /  Sound: Peter Miller. Παραγωγοί /  

Producers: Margaret Smillow, Paul Smaczy. 
Παραγωγή /  Production: Alternate Current 
Inc., 100 U N. Plaza, # 8A , New York,
NY 10017, USA, τηλ. /  tel.: + 2 1 2  684 2266, 
fax: + 2 1 2  684 2277. 35mm  
Εγχρωμο/C o lo r 85'

Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «TU RAN DOT»
THE TURANDOT PROJECT

2  lJ 39

Το 1997, ο σκηνοθέτης Άλαν Μίλερ άρχισε να καταγράφει 
το χρονικό μιας πολυπολιτισμικής συνεργασίας 
που δεν είχε προηγούμενο. 0 διάσημος ινδός μαέστρος 
Ζούμπιν Μέτα και ο διακεκριμένος κινέζος σκηνοθέτης 
Ζαν Γιμού ένωσαν τις δυνάμεις τους για ν ’ ανεβάσουν 
μια παράσταση της όπερας του Πουτσίνι «ΤυΓθηάοΚ 
πρώτα στην Ιταλία και κατόπιν στην αρχαία Απαγορευμένη 
Πόλη στο Πεκίνο. Η Παράσταση «ΤυκηάοΙ» εξασφαλίζει 
προνομιούχο πρόσβαση στα παρασκήνια 
και την προετοιμασία για την παράσταση, καθώς και 
στις απαιτήσεις του Ζανγκ Γ ιμού για αυθεντικότητα:
2000 άτομα από τις επαρχίες της Κίνας ανέλαβαν 
να κεντήσουν 900 νέα κοστούμια για την παράσταση 
που δόθηκε στο Πεκίνο, ενώ 300 κινέζοι στρατιώτες 
υποδύθηκαν τους αρχαίους Κινέζους πολεμιστές.
Όταν πια προβάλλονται αποσπάσματα, ο θεατής 
δεν εντυπωσιάζεται απλώς από το εκπληκτικό θέαμα, 
αλλά γνωρίζει και πώς επιτεύχθηκε. Όπως παρατηρεί 
ο διευθυντής της ορχήστρας Ζούμπιν Μέτα:
«Κανείς δεν πίστευε πως θα τα καταφέραμε».

In 1997, filmmaker Allan Miller began chronicling 
an unprecedented cross-cultural collaboration.
The world-renowned Indian conductor Zubin Mehta 
and celebrated Chinese film director Zhang Yimou joined 
forces to produce Puccini’s opera Turandot, first in Italy 
and then in the ancient Forbidden City in Beijing.
The Turandot Project offers privileged access
to the back-stage drama that surrounded the mounting
of Turandot and Zhang Yimou's demands for authenticity:
2000 people from rural China to embroider
900 new costumes for the Beijing Turandot, while
300 soldiers from the Chinese army were cast as ancient
Chinese warriors. By the time you arrive at the performance,
excerpted in the film, you’re not just dazzled
by the incredible spectacle: you've seen how they got there.
As Maestro Mehta remarks: «Nobody thought
we could do it».

<t>IAMOrPA<DIA/ FILMOGRAPHY

1974 Bolero 
1976 Amazing Grace
1978 Memories of Eubie
1979 Ormandy and His Orchestra 

Cleveland Orchestra 60th Birthday 
Concert

1980 Tonight at Carnegie Hall
1981 From Mao to Mozart-lsaac Stem in China 

The Huberman Festival
1984 A Hungry Feeling
1985 Aaron Copland-A Self-Portrait 
1987 High Fidelity
1 9 9 0 1 Have Nothing to Say and I Am Saying It- 

John Cage
1991 November's Children... Revolution 

In Prague
My Favorite Opera

1992 A Maestro Between Two Worlds
1995 Orpheus in the Real World
1996 Music for the Movies: Zhao Jiping 

Small Wonders
1997 Bowing Out
1998 Fiddling for the Future 
2000 Musical Encounters

The Turandot Project

noyKOopio EKpcTaAAcuon /  World Sales:
Rims Transit International, 402 est, 
rue Notre Dame, # 1 0 0 , Montreal,
Quebec, Canada H2Y 1C8 , 
ttiA. /  tel.: +1  514 844 3358, 
fax: +1  514 844 7298  
e-mail: ¡nfo@filmtransit.com

mailto:nfo@filmtransit.com


ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΗΠΑ/USA 2000 
Αρλίν Ντόνελι
A rle n e  D o n n e ly
Σκηνοθεσία /  Direction: Arlene Donnely 
Μοντάζ /  Editing: Tom Donahue 
Παραγωγός /  Producer: Arlene Donnely. 
David Nelson, Jennifer Chaiken 
Παραγωγή /  Production: Juntos Films,
225 Winward Ave., Venice, CA 90291, USA, 
τηλ./tel.: +1  310 581 9649, 
fax: +1  310 452 8156.
Video Εγχρωμο/Color 80'

ΓΥΜΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ: Η ΤΑΙΝΙΑ
NAKED STATES: THE MOVIE

21

Εσείς θα γδυνόσασταν δημόσια; 0 διευθυντής 
της τράπεζας σας; 0 γείτονας σας; Οι Γυμνές πολιτείες 
είναι η χιουμοριστική αλλά και προκλητική μελέτη 
του δυναμικού έργου ενός καλλιτέχνη και της σχέσης 
τού έργου αυτού με την πολιτιστική βιογραφία 
της Αμερικής. Η ταινία καταγράφει το ταξίδι ενός άντρα, 
καθώς πηγαίνει από τη μια πολιτεία στην άλλη, ζητώντας 
από Αμερικανούς κάθε φυλής, σχήματος ή σωματότυπου 
να γδυθούν και να ποζάρουν δημόσια, μπροστά 
στη φωτογραφική του μηχανή, κι όλα αυτά για την τέχνη. 
Τα μοντέλα του φωτογράφου Σπένσερ Τιούνικ δεν είναι 
επαγγελματίες αλλά απλοί πολίτες, και η ταινία 
αποκαλύπτει το πως η σύγχρονη Αμερική αντιμετωπίζει 
το γυμνό, τη σεξουαλικότητα, την εικόνα του σώματος, 
καθώς και όλα τα άλλα θέματα που ανακύπτουν όταν 
γδυνόμαστε. 0 Τιούνικ άρχισε να φωτογραφίζει γυμνά 
εδω και πέντε χρόνια, μέσα στην ανωνυμία 
των πολυάνθρωπων δρόμων του Μανχάταν, οπότε 
και προκάλεσε το ενδιαφέρον όλης της χώρας, όταν, 
σύμφωνα με τις υποδείξεις του, 150 άτομα έβγαλαν 
τα ρούχα τους στη μέση του Τάιμς Σκουέαρ, σκηνή 
που αποτελεί και την εναρκτήρια σεκάνς της ταινίας. 
Εκτοτε, ο Τιούνικ έχει γίνει διεθνώς γνωστός, 
θεωρείται ως πραγματικός πρόδρομος της τέχνης 
και, χάρη στις πάμπολλες εκθέσεις και τηλεοπτικές του 
εμφανίσεις, έχει αποκτήσει φανατικούς θαυμαστές 
στις ηπα  αλλα και στην Ευρώπη.

Would you take off your clothes in public? Would your 
banker? Your neighbor? Naked States is a humorous 
and provocative examination of one artist’s dynamic work 
and its relevance within the cultural biography of America, 
documenting one man’s journey as he traveled each 
of the 50 states, to ask Americans of all races, shapes 
and body sizes to take off all their clothes and pose 
in public, before his camera, and all for the sake of art. 
Photographer Spencer Tunlck’s subjects are not paid 
models but ordinary citizens, and the film exposes 
America's current attitudes towards nudity, sexuality, 
body image, and all the other baggage that comes up when 
we take off our clothes. Spencer began shooting nudes five 
years ago, in the anonymity of Manhattan's crowded 
streets, attracting national attention by having 150 people 
throw off their clothes In the middle of Times Square 
(which is the opening sequence of the documentary).
Since then, his work has gained national and International 
notoriety. Hailed as a true artistic pioneer, his numerous 
exhibits and television appearances in the United States 
and Europe have created a worldwide following.

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ/ FILMOGRAPHY

2000 Naked States: The Movie

naYKbopio ExpeToAXeuon /  World Sales:
Jan Rofekamp, Films Transit International. 
Inc., 402 est, rue Notre-Dame, Montreal, 
Quebec H2Y 1C8 , Canada, 
m W  tel.: +1  514 844 3358, 
fax: +1  514 844 7298, 
e-mail: info@filmtransit.com

mailto:info@filmtransit.com


VIEWS OF THE WORLD

ΗΠΑ/ USA 1999 
Μαρκ Σίνγκερ
M a rc  Singer

Σκηνοθεσία /  Direction: Marc Singer. 
Φωτογραφία /  Cinematography: Marc Singer. 
Μοντάζ /  Editing: Melissa Neidich. Ηχος /  
Sound: Marc Singer Μουσική /  Music: DJ 
Shadow. Παραγωγοί /  Producers: Marc 
Singer, Ben Freedman. Παραγωγή /
Production: Picture Farm LLC, 93 Second Ave,
# 1 . New York, NY 10003, USA,
τηλ./tel.: +1  212 343 2314,
fax: + 1  212 343 0196, e-mail: farm@tiac.net
35mm Ασπρόμαυρο /  B&W 82'

Βραβεία /  Awards
Βραβείο Κοινού, Βραβείο Φωτογραφίας, 
Βραβείο Ελευθερίας της Έκφρασης /  Audience 
Award, Cinematography Award, Freedom 
of Expression Award: Sundance Film Festival.

ΗΜΕΡΕΣ ΣΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ
DARK DAYS

2 l  41

0 Μαρκ Σίνγκερ, τέω ς μοντέλο, ταξίδεψε από το Λονδίνο 
στη Νέα Υόρκη αναζητώντας αυτούς που ζούσαν 
οε υπόγειες σήραγγες. Επρόκειτο για ανθρώπους 
που ζούσαν κάτω από την πόλη της Νέας Υόρκης, 
και για τους οποίους είχαν κυκλοφορήσει αμέτρητες 
ιστορίες τρόμου. Τα σενάρια για κανίβαλους 
και κατά συρροή δολοφόνους διαψεύστηκαν. Μέσα 
στη σήραγγα, ο Σίνγκερ βρήκε «συνηθισμένους» 
άστεγους, που ζούσαν κάτω από την επιφάνεια της γης 
για τον απλούστατο λόγο ότι ήταν πιο στεγνά απ’ ό,τι 
στο επίπεδο του δρόμου. Μερικοί από αυτούς ζούσαν 
εκεί για πάνω από 25 χρόνια και τα πήγαιναν μια χαρά 
στα αυτοσχέδιά καταλύματά τους, παίρνοντας ηλεκτρικό 
ρεύμα από τα καλώδια που περνούσαν πάνω 
από τα κεφάλια τους. Το συνεργείο του Σίνγκερ 
αποτελείτο από τους ίδιους τους κατοίκους της σήραγγας, 
που έμειναν κοντά του για δύο χρόνια, μιλώντας ανοιχτά 
για το παρελθόν τους και βοηθώντας τον να καταγράψει 
τη ζωή τους μέσα στη σήραγγα με άλλοτε σκοτεινή 
κι άλλοτε φωτεινή ασπρόμαυρη εικόνα. Η ταινία τελειώ νει 
με το άδειασμα της σήραγγας και το ξεκίνημα 
για τους κατοίκους της μιας νέας, υπέργειας ζωής, 
μέσα σε ασβεστωμένους τοίχους και κάτω 
από μια αληθινή στέγη.

Former model Marc Singer went from London to New York 
to look for the tunnel dwellers: New Yorkers living 
underground, about whom many horror stories were going 
around. Most of the scenarios about cannibals and serial 
killers turned out to be untrue. In the tunnel, Singer met 
«ordinary» homeless people, who made their home 
underground simply because it was not as wet as at street 
level. Some of them had been living there for more than 
25 years and were managing quite well in their makeshift 
shelters, with electricity they tapped from the overhead 
wiring. Singer’s crew consisted of the tunnel dwellers 
themselves, who tagged along with him for two years, 
talking candidly about their backgrounds and helping him 
to capture their life in the tunnel in sometimes dark, 
sometimes bright, poetic black-and-white images.
The film  ends with the clearance of the tunnel and the start 
of each former tunnel dweller’s new life aboveground, 
inside freshly whitewashed walls and under a real roof.

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ/FILMOGRAPHY

1999 Dark Days

Παγκόσμια Εκμετάλλευση /  World Sales:
Sloss Law Office, 170 Fifth Ave, #  800, 
New York, NY 11010, USA, 
τηλ./tel.: + 1  212 627 9898, 
fax: +1  212 627 9498, 
e-mail: office@slosslaw.com

mailto:farm@tiac.net
mailto:office@slosslaw.com
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ΓΑΛΛΙΑ /  France 2000 

Αμιρούλ Αρχάμ
A m iru l A rh a m

Σκηνοθεσία /  Direction: Amirul Arham. 
Φωτογραφία /  Cinematography: Abdul Mobin, 
Mohammad Jemy, Jacques Bouquin. Μ οντάζ/ 
Editing: Christine Aya. Ηχος /  Sound: Khoka 
Et Babul, François Brey. Παραγωγός /  
Producer: PhilippeQuinsac Παραγωγή/ 
Production: P.A.v. Communication; Terra 
Incognita; tv 10 Angers. Video Έγχρωμο /  
Color 52'

Ο ΤΡΑΠΕΖΙΤΗΣ ΤΩΝ ΦΤΩΧΩΝ
A BANKER FOR THE POOR

LE BANQUIER DES HUMBLES

Δημιούργησε μια τράπεζα για να δανείζει χρήματα 
στους φτωχούς, και κυρίως στις γυναίκες που δεν έχουν 
τίποτε. Στόχος του είναι να τους ενθαρρύνει 
και να τους βάζει στο δρόμο για μια καλύτερη ζωή.
Η ιδιότυπη προσέγγισή του στο τραπεζικό σύστημα έχει 
πυροδοτήσει μια «σιωπηλή επανάσταση» 
που έχει επηρεάσει εκατομμύρια ανθρώπους.
Επικρίνει τις παραδοσιακές μεθόδους των τραπεζών, 
και αμφισβητεί την κλασική οικονομική θεωρία.
Κατά τη γνώμη του, η φτώχεια είναι προϊόν του κοινωνικού 
συστήματος και όχι των ίδιων των φτωχών.
Οι πεποιθήσεις και οι πράξεις του ανθρώπου αυτού 
ανατίθενται στο οικονομικό και πολιτικό κατεστημένο, 
ωστόσο έχει καταφέρει να επιβάλει τις απόψεις του.
0 αξιόλογος αυτός άνθρωπος του 20ού αιώνα 
είναι ο καθηγητής Μοχάμετ Γιουνούς, οικονομολόγος 
από το Μπανγκλαντές. Παρουσιάζοντας το προφίλ του, 
η ταινία αφηγείται επίσης την ιστορία του συστήματος 
«μικροπίστωσης» και της Τράπεζας Γκραμίν, μιας 
τράπεζας για τους φτωχούς.

He created a bank to lend to the poor, primarily to women 
who have nothing. His goal has been to give them courage 
and set them on the path towards a better life.
He has created a new approach to banking, 
a «silent revolution» that has affected the lives of millions. 
He criticizes traditional banking and challenges conventional 
economics: poverty is a product of the social system 
and is not produced by the poor themselves. This man’s 
Ideas and actions contradict economic and political 
prejudices, and yet he has succeeded in imposing 
his convictions. This exceptional 20th century 
man is Professor Muhammad Yunus, a Bangladeshi 
economist. By drawing his portrait, the film tells the story 
of the microcredit system and the Grameen Bank, 
a bank for the world’s poor.

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ/FILMOGRAPHY

1984 Garo, a Tribal Group of Bangladesh
1985 The Tigress of Bengal
1987 The Music of the Parisian Street

1991- 1992 Sangraing
1992- 1993 Behind the Enemy 
1995-1996 The Last Prophet of the Murung

1999 The Forgotten Ones of Bangladesh 
2008 A Banker for the Poor

Παγκόσμια Εκμετάλλευση /  World Sales:
p .a .v . Communication, 12 rue Pavée, 
75004 Paris, France, 
τηλ,/te l.: + 3 3  1 4278 4144, 
fax: + 3 3  1 4271 9043, 
e-mail: pavcom@wanadoo.fr

mailto:pavcom@wanadoo.fr


ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΛΒΕΤΙΑ /  Switzerland 2000 
Ματίας φον Γκουντεν
M atth ias  von G u n te n
Σκηνοθεσία /  Direction: Matthias von Gunten 
Σενάριο /  Screenplay: Matthias von Gunten 
Φωτογραφία /  Cinematography: Pío Corradi 
Μοντάζ /  Editing: Anja Bombelli Ηχος /  
Sound: Martin Witz Μουσική /  Music: 
Alexander Kirschner Παραγωγός /  Producer: 
Marcel Hoehn Παραγωγή /  Production:
T&C Film AG 35mm Εγχρωμο /  Color 88'

MIA ΣΥΜΠΤΩΣΗ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ
COINCIDENCE IN PARADISE

EIN ZUFALL IM PARADES

■'Γιατί υπάρχει το ανθρώπινο είδος;» Το θεμελιώδες αυτό 
μυστήριο αποτελεί και τη ραχοκοκαλιά αυτού του 
διεισδυτικού ντοκιμαντέρ του ελβετού σκηνοθέτη 
Ματίας φον Γκούντεν. Η ταινία μάς ταξιδεύει 
πίσω στην αυγή της ανθρώπινης ύπαρξης, όπου εξετάζει 
τους μηχανισμούς που ενέχονται στην εξέλιξη 
και προσπαθεί να εντοπίσει τη στιγμή ακριβώς 
που οι πρόγονοί μας πήραν το μονοπάτι που τους οδήγησε 
να γίνουν κάτι παραπάνω από πίθηκοι. Τι ήταν αυτό 
που τους έβαλε σ’ αυτό το μονοπάτι; Είναι, άραγε, 
η εξέλιξη μια εντελώς τυχαία διαδικασία, ή μήπως 
υπάρχουν ενδείξεις ότι αυτή ήταν η πρόθεση της Φύσης;
Με τα ερωτήματα αυτά καταπιάνονται ορισμένοι από τους 
πιο σημαντικούς μελετητές του προϊστορικού ανθρώπου 
σήμερα. Μεταξύ τους, ο Καμόγια Κιμέου, ο σημαντικότερος 
συλλέκτης απολιθωμάτων στον κόσμο η Μέιβ Λίκι, 
παλαιοντολόγος, με σημαντικές ανακαλύψεις στο 
ενεργητικό της, σχετικά με την προϊστορία του ανθρώπου· 
ο ελβετός βιολόγος Κρίστοφερ Μπος, που μελετά χρόνια 
τώρα τους χιμπατζήδες στο φυσικό τους περιβάλλον 
και η Ελίζαμπεθ Βέρμπα, καθηγήτρια παλαιοντολογίας, που 
διεξήγαγε στην Μποτσουάνα μελέτες σχετικά με το φυσικό 
περιβάλλον των προϊστορικών μας προγόνων. Σε ερήμους, 
παρθένα δάση και εργαστήρια, η ταινία του φον Γ κούντεν 
αναδιφα παρέα μ’ αυτους τους επιστήμονες τα εκατομμύρια 
χρονιά ιστορίας του ανθρωπίνου είδους, αναζητώντας 
απηνώς την απάντηση στο ερώτημα τι ήταν αυτό που έδωσε 
την ώθηση για να γεννηθεί ο άνθρωπος;

«Why do human beings exist?» This fundamental mystery 
forms the backbone of this incisive documentary 
from Swiss filmmaker Matthias von Gunten. Far from 
a dusty history lesson, von Gunten’s film takes us back 
to the dawn of human existence, to look at the precise 
mechanisms involved in evolution, and to locate the exact 
moment our ancestors started on the path from ape 
to something-more-than-ape. What was it that propelled 
them on this path? Is evolution a completely random 
process, or are there signs that Nature intended it that way? 
These questions are tackled in the film by some of today’s 
most influential scholars working on research into 
prehistoric man. Among them: Kamoya Kimeu, the world's 
foremost fossil collector; Maeve Leakey, the paleontologist 
responsible for some of the most significant finds to do 
with our prehistoric origins; Christopher Boesch, 
a Swiss biologist doing research on chimpanzees; 
and Elizabeth Vrba, professor of paleontology, 
who, in Botswana, conducted studies into the habitat 
of our earliest ancestors. In deserts, primeval forests 
and laboratories, Matthias von Gunten's film delves with 
these research scholars into the million years of the history 
of our origins, relentlessly seeking the answer 
to the question of what it was that initiated our species 
so long ago.

OlAMOrPAOIA /  FILMOGRAPHY

1988 Reisen ins Landesinnere 
1993 Big Bang
1996 Das neue Gesicht
1997 Seitenwechsel
1998 Abschied vom Tod
1999 Ein Zufall im Paradies

Παγκοαμια Εκμετάλλευση /  World Sales:
T&c Edition AG, Seestrasse 41 A,
CH-8002 Zurich, Switzedand. 
τηλ./tel.: +41 1 202 3622, 
fax: +41 1 202 3005.



HABITAT

ΕΛΒΕΤΙΑ /  Switzerland 2000 
Κατρίν Αζάντ, 
Φρεντερίκ Γκονσέτ
C a th e r in e  A zad ,
F ré d é ric  G o n s e th
Σενάριο /  Screenplay: Catherine Azad, Frédéric 
Gonseth. Φωτογραφία /  Cinematography: 
Frédéric Gonseth Μοντάζ /  Editing: Catherine 
Azad, Frédéric Gonseth, Edwige Ochsenbein. 
Ηχος /  Sound: Catherine Azad. Παραγωγός /  

Producer: Frédéric ic Gonseth. Παραγωγή/ 
Production: Frédéric Gonseth Productions,
Les Jordils, 1090 La Croix/Lutry, Switzerland, 
τηλ. /  tel.-fax: + 41 21 792 1146.
Video Έγχρωρο /  Color 70758 '

Βραβεία /  Awards
Βραβείο «Πλανήτη» /  «Planète» Prize: 
International Festival for Maritime and 
Exploration Films, Toulon, Πρώτο Βραβείο 
Cinemambiente καλύτερης ταινίας για to 
Περιβάλλον /  First Cinemambiente Prize 
for Best Film on the Environment: Festival 
Cinemambiente, Torino, Χρυσή Λυγξ Καλύτερης 
Ταινίας για τη Φύση /  Gold Lynx for Best Film 
on Nature: International Environmental Film 
Festival -  Oekomedia 2000, Freiburg.

Η ΖΩΟΠΟΛΗ
ANIMAL CITY

CITÉ ANIMALE

Τζάίπούρ, πρωτεύουσα της επαρχίας του Ρατζαστάν 
στη Βορειοδυτική Ινδία. Μέσα από τα μάτια των ζώων, 
ο Φρεντερίκ Γκοσέντ και η Κατρίν Αζάντ μάς δείχνουν 
την καθημερινή ζωή μιας πολυάνθρωπης πόλης 
στη σύγχρονη Ινδία, αλλά και τον ισχυρότατο δεσμό 
που ενώνει τον άνθρωπο με το ζωικό βασίλειο. Γάιδαροι, 
ελέφαντες, κόμπρες, αγελάδες, καμήλες, κατσίκες 
και μαϊμούδες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του 
αστικού τοπίου και, μέσα από τις διάφορες θρησκευτικές 
τελετές, συναλλάσσονται διαρκώς με τους κατοίκους 
της Τζάίπούρ, μιας παραγματικής ζωόηολης. Η κάμερα 
ακολουθεί μια κατσίκα ή μια αγελάδα που επιστρέφει 
στον ιδιοκτήτη της, κι εκείνος εξηγεί την πνευματική 
παράδοση ή την οικονομική ανάγκη που επιβάλλει 
την ύπαρξη του τετράποδου συντρόφου του.
Διότι τα ζώα αυτά, που ο ινδικός πολιτισμός πρόθυμα 
ενσωματώνει, δίνουν την ευκαιρία στους σκηνοθέτες 
να μας παρουσιάσουν, μ’ έναν τρόπο ιδιαίτερα πρωτότυπο, 
θρησκείες, κόστες και χειροτεχνικά επαγγέλματα 
που αντιστέκονται ακόμα στο κύμα του εκμοντερνισμου.
Κι έτσι, παρότι οι αγελάδες είναι ιερές, οι μαϊμούδες 
κλέφτρες, οι καμήλες εξαντλημένες και οι κατσίκες 
κατεργάρες, γεγονός είναι ότι δίνουν στην Τζάίπούρ 
το μοναδικό της χρώμα, και ίσως ακόμα ένα εντυπωσιακό 
μάθημα σοφίας και ανεκτικότητας.

Jaipur, capital of Rajastan in North-western India.
It is through the viewpoint of animals that filmmakers 
Frédéric Gosenth and Catherine Azad have decided 
to present to us the bustling daily life of a contemporary 
Indian city, as well as the inextricable links that exist 
between humankind and the animal kingdom. Donkeys, 
elephants, cobras, cows, camels, goats and monkeys make 
up an integral part of the urban landscape and, through 
the various religious rites, these animals are also the 
constant interlocutors of the inhabitants of Jaipur, 
a true animal city. The camera follows a goat or a cow 
home to its owner, who in turn explains the spiritual tradition 
or financial need that necessitate the existence of his 
four-legged companion. For indeed, these animals, which 
Indian civilization has willingly incorporated, 
offer the filmmakers the opportunity to present, in a most 
original way, religions, castes and crafts that have resisted 
the onslaught of modernization. Thus, even though the cows 
are sacred, the monkeys thieving, the camels exhausted 
and the goats pilferers, the fact is that they give Jaipur 
its unique color, and perhaps also an impressive lesson 
in wisdom and tolerance.

«HAMOrPAOIA /  FILMOGRAPHY

Frédéric Gonseth 
1981 La facture d'orgue 
1984 La voix de son oeil
1991 Escapade moldave
1994 Le ciel et la boue
1995 Choeurs en ballade 
1997 Esclaves d'Hitler 
1997 Ce fou de Tôpffer

Frédéric Gonseth & Catherine Azad
1992 L’Ukraine à petits pas
1995 Longues oreilles en Suisse Romande
1997 La montagne muette 

Les frissons du hazard
1998 Longues oreilles en Suisse Orientale
1999 Le pèlerin du paysage
2000 Cité animale

Παγκόσμια Εκμετάλλευση /  World Sales:
10 Francs. 8 rue Lamartine,
F-75009 Paris, France, 
τηλ./tel.: + 3 3  1 4874 4377, 
fax: + 3 3  1 4874 4295, 
e-mail: francs10@imaginet.fr

mailto:francs10@imaginet.fr
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ΑΝΘΗ ΦΩΤΙΑΣ
BLOSSOMS OF FIRE

RAMO DEL FUEGO

ΜΕΞΙΚΟ -  ΗΠΑ /
Mexico -  USA 2000 
Μορίν Γκόσλινγκ,
Ελεν Όσμπορν

M a u re en  Gosling,
Ellen O s b o rn e
Σκηνοθεοία /  Direction: Maureen Gosling, 
Ellen Osborne Φωτογραφία /  
Cinematography: Xavier Pérez Grobet 
Μοντάζ /  Editing: Maureen Gosling 
Ηχος /  Sound: Gabriela Espinoza 
Παραγωγός /  Producer: Maureen Gosling 
Παραγωγή /  Production: Intrépidas 
Productions. 16mm Εγχρωμο /  Color 74'

Βραβεία /  Awards
Βραβείο Coral Καλύτερου Ξένου Ντοκιμαντέρ 
για τη Λατινική Αμερική /  Coral Award for Best 
Foreign Documentary about Latin America: 
Havana Film Festival, Βραβείο Υπεροχής /  
Award for Excellence: Society for Visual 
Anthropology.

Η ποιήτρια Έλενα Πονιατόφσκι περιέγραψε τις θρυλικές 
γυναίκες του Χουτσττάν, μιας πόλης στην πολιτεία Οαχάκα 
του Μεξικού, ως «φύλακες ανδρών, διανομείς τροφής». 
Καλλιτέχνες όπως ο Μιγκέλ Κοβαρούμπιας και η Φρίντα 
Κάλο ύμνησαν την ομορφιά και τη νοημοσύνη τους.
Η ταινία Άνθη φωτιάς τις παρουσιάζει μέσα ο’ όλο 
το πολύχρωμο και αδιάλλακτο μεγαλείο τους, 
καθώς διευθύνουν τις επιχειρήσεις τους, 
κεντούν τα χαρακτηριστικά φλογερά άνθη πάνω στα ρούχα 
τους, και σχολιάζουν με οργή αλλά και χιούμορ τα άρθρο 
στον ξένο Τύπο που, με επιπολαιότητα και ανακρίβεια, 
τις παρουσιάζουν ως μια σεξουαλικά ασύδοτη μητριαρχία. 
Οι άνθρωποι που εμφανίζονται στην ταινία είναι εργατικοί 
και ανεξάρτητοι, στοιχεία ριζωμένα βαθιά στον πολιτισμό 
των Ζάποτεκ. Οι αρετές αυτές έχουν συμβάλλει 
όχι μόνο στο δυναμισμό των γυναικών 
αλλά και στην προοδευτικότητα της περιοχής, έκφανση 
της οποίας είναι και η ασυνήθιστη ανεκτικότητα 
προς την ομοφυλοφιλία. Βετεράνος του μοντάζ, 
η Μορίν Γκόσλινγκ και η συν-οκηνοθέτριά της Έλεν 
Οομπορν ρίχνουν φως στη μεταδοτική αυτοπεποίθηση 
των κατοίκων του Χουτσιτάν.

Poet Elena Poniatowski described the legendary women 
of Juchitan, a city in Oaxaca, Mexico, as «guardians of men, 
distributors of food». Artists like Miguel Covarrubias 
and Frida Kahlo celebrated their beauty and intelligence. 
Blossoms of Fire shows them in all their brightly colored, 
opinionated glory as they run their own businesses, 
embroider their signature fiery blossoms on clothing 
and comment with angry humor on articles In the foreign 
press that flippantly and Inaccurately depict them 
as a promiscuous matriarchy. The people interviewed 
in this film share a strong work ethic and fierce independent 
streak rooted in Zapotec culture. These qualities 
have resulted not only in powerful women, but also 
in the region’s progressive politics, manifested 
in their unusual tolerance of homosexuality.
Veteran film editor Maureen Gosling and co-director 
Ellen Osborne illuminate the infectious self-confidence 
of the Juchitan people.

ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ/ 
SELECTED FILMOGRAPHY

Maureen Gosling 
1979 Del mero corazón
1999 A Skirt Full of Butterflies

Ellen Osborne 
1988 Relevé 
1990 A Fair Exchange

Maureen Gosling & Ellen Osborne
2000 Blossoms of Fire

Παγκοομια Εκμεταλλευοη /  World Sales:
Intrépidas Productions. 6540 Dana Street, 
Oakland, CA 94609, USA, 
τηλ./tel.: +1  510 595 7926, 
e-mail: mgosling@aol.com

mailto:mgosling@aol.com
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ΕΛΛ ΑΔ Α -Μ . ΒΡΕΤΑΝΙΑ/ 
Greece -  UK 2000

Πέγκυ Βασιλείου
Peggy Vassiliou

Σκηνοθεσία /  Direction: Πέγκυ Βασιλείου /  
Peggy Vassiliou. Φωτογραφία /  
Cinematography: Jonathan Whitehall.
Bettina Sebek. Ηχος /  Sound:
Tassia Kobylinska. Παραγωγός /  Producer: 
Πέγκυ Βασιλείου /  Peggy Vassiliou Παραγωγή 
/  Production: Goldsmiths College, University 
of London. Beta SP Εγχρωμο /  Color 20'

Βραβεία /  Awards
Βραβείο Καλύτερου Σπουδαστικού 
Ντοκιμαντέρ /  Best Student Documentary 
Award: Royal Television Society, London, 
Έπαθλο Χρυσού Ιππότη /  Golden Knight 
Trophy: macc Malta Festival.

ΜΝΗΜΕΣ ΑΠΟ TO ΧΑΜΑΜ
HAMMAM MEMORIES

2 a! 47

Στο Χαμάμ της Ρόδου, που χτίστηκε γύρω στο 1700, 
μαζεύονταν Έλληνες, Τούρκοι, Εβραίοι και Ευρωπαίοι 
κάτοικοι του νησιού. Μεταξύ τους υπήρχαν πάντα 
και εκπρόσωποι του εκάστοτε ξένου κατοχικού στρατού. 
Μέσα στο Χαμάμ, οι άντρες λούονταν, ο ένας δίπλα 
στον άλλο, γυμνοί, αφήνοντας έξω  την πολιτιστική τους 
ταυτότητα και κάνοντας προσωρινά ειρήνη. Έξω, όμως, 
από το Χαμάμ, οι εθνικές διαμάχες και θρησκευτικές 
συγκρούσεις συνεχίζονταν. Στην ταινία Μνήμες 
από το Χαμάμ, πέντε κάτοικοι της Ρόδου 
(Έλληνες, Τούρκοι και Εβραίοι) μιλούν για το παρελθόν, 
το Ελληνο-Τουρκικό και τη γενοκτονία του εβραϊκού 
πληθυσμού του νησιού, παλεύοντας περήφανα 
να συμφιλιωθούν με τις τύψεις τους. Οι συνεντεύξεις τους 
εναλλάσσονται με σκηνές μέσα από το Χαμάμ.

The Hammam of Rhodes, built around the year 1700, 
was a Turkish Bathhouse where Greeks, Turks,
Jews and Europeans living in Rhodes would gather 
to cleanse their bodies. Many of the visitors of the Hammam 
also belonged to the foreign occupying forces that were 
present on the island during much of its history.
Inside the Hammam, they washed, the one next to the other, 
naked, leaving their cultural identities behind and temporarily 
making peace. Outside it, however, their ethnic divisions 
and religious conflicts prevailed. In Hammam Memories, 
five inhabitants of the island (Greeks, Turks and Jews) 
talk about the past, the Greek-Turkish issue 
and the genocide of the Jewish population of the island, 
proudly struggling to reconcile with their regrets.
Their interviews are intercut with scenes of a fictional 
reconstruction inside the Hammam.

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ/FILMOGRAPHY

1999 A Tattoo Fairy Tale
2000 Bollywood Inside Out 

Μνήμες από το Χαμάμ

Παγκόσμια Εκμετάλλευση /  World Sales:
Goldsmiths College, University of London, 
New Cross, London SE14 6NW, UK, 
τηλ. /te l.: + 4 4  207 9197 601, 
fax: + 4 4  207 919 7616, 
e-mail: media-comms@gold.ac.uk

mailto:media-comms@gold.ac.uk
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ΟΙ ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΔΕΣ

ΒΡΑΖΙΛΙΑ -  ΗΠΑ /
Brazil-U S A  1999
Νάιτζελ Νομπλ
N ig el N o b le
Σκηνοθεσία /  Direction: Nigel Noble 
Φωτογραφία /  Cinematography: Flâvio 
Zangrandi Μοντάζ /  Editing: Ann Collins 
Ηχος /  Sound: Peter Miller Μουσική /  Music: 

Joao Nabuco Παραγωγοί / Producers: José 
Padilha, Marcos Prado, Jozane Resende 
Παραγωγή / Production: Zazen Produçoes 
35mm Εγχρωμο / Color 67'

Βραβείο /  Awards
Καλύτερο Ντοκιμαντέρ / Best Documentary 
Latino Film Festival. Los Angeles

THE CHARCOAL PEOPLE
OS CARVOEIROS

Στις αποψιλωμένες εκτάσεις της Κεντρικής Βραζιλίας, 
όπου κάποτε υψώνονταν ευκάλυπτοι, οι πρωτόγονοι 
στρογγυλοί φούρνοι των καρβουνιάρηδων μοιάζουν 
με ιγκλού. Ωστόσο, αντί να προστατεύει τους ανθρώπους 
από το κρύο, η ζέστη εδώ ρημάζει τα πάντα. Στην ταινία 
του Οι καρβουνιάρηδες, ο βρετανός σκηνοθέτης Νάιτζελ 
Νομπλ παρουσιάζει τους εργάτες που βγάζουν το ψωμί 
τους κόβοντας δέντρα, χτίζοντας φούρνους και καίγοντας 
τα ξύλα για να τα κάνουν κάρβουνα. Τα κάρβουνα 
προωθούνται σε χαλυβουργεία, για να συμβάλουν 
στην κατασκευή αυτοκινήτων και σπιτιών. Εξήντα χιλιάδες 
Βραζιλιάνοι εργάζονται στη βιομηχανία του άνθρακα.
Ζουν νομαδικά, διασχίζοντας τη Βραζιλία, καθώς πηγαίνουν 
από το ένα δάσος στο άλλο, ψάχνοντας για δουλειά.
Δε γνωρίζουν ούτε γραφή ούτε ανάγνωση, γιατί κάνουν 
αυτή τη δουλειά από παιδιά, αλλά και τα παιδιά τους είναι 
καταδικασμένα σ’ αυτή την αδιέξοδη ζωή, μια που ούτε 
χρήματα ούτε και ευκαιρίες υπάρχουν για να μορφωθούν. 
Τσακισμένα κορμιά, μαυρισμένα πνευμόνια, 
και ρυτιδιασμένα, σταχτιά πρόσωπα: αυτή είναι η ζωή τους. 
Το ήρεμο αφηγηματικό ύφος, το γλυκό φως 
του απογυμνωμένου τοπίου και η μελαγχολική μουσική 
του Ζοάου Ναμπούκο συνθέτουν ένα θλιμμένο 
κινηματογραφικό ποίημα για τους καταδικασμένους 
αυτούς ανθρώπους.

On the deforested plains of Central Brazil, where once 
eucalyptus trees grew, the primitive, round charcoal ovens 
look like igloos. But instead of protecting people from 
the cold, their heat is devastating. In The Charcoal People, 
British director Nigel Noble introduces us to the workers 
that make a living by cutting down the trees, building 
the ovens and burning the wood. The charcoal is used 
in steel mills, the steel then being used to build cars 
and houses. Sixty thousand Brazilians are active 
In the charcoal industry. They lead a nomadic existence, 
moving across Brazil from one forest to the next in search 
of a job. They cannot read or write, because they have been 
working in the charcoal industry from childhood.
Their children are also condemned to the same dead-end 
life, as there is neither money nor opportunity for education. 
Broken backs, black lungs and deeply furrowed, ashen 
faces are the result. The calm narrative style, the warmly 
lit Images of the stripped landscape and the melancholy 
music by Joao Nabuco together compose a sad visual 
poem about a doomed people.

ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ/ 
SELECTED FILMOGRAPHY

1981 Close Harmony 
1987 Castaways
1991 The Test of Time: From HIV to  AIDS 
1993 Big Apple Circus

The Man Who Loves Sharks 
1983 Olympic Dreamers 
1987 A Stitch for Time
1989 Voices of Sarafina!
1990 Upstate Downtown
1995 Stranger Danger
1996 Martha Stewart's 1996 Christmas 

Special
Divorce: Caught in the Middle

1997 Shoot the Clock
1998 Porgy & Bess: An American Voice
1999 The Charcoal People

Παγκόσμιο Εκμετάλλευση /  World Sales:
Zazen Produçoes, Rua Peri, 251/403, 
Jardim Botânico, Rio de Janeiro,
CEP 22460-100, Brazil,
τηλ. / tel.-fax: +55 21 512 9572,
e-mail: zazen@uol.com.br
www.charcoalpeople.com

mailto:zazen@uol.com.br
http://www.charcoalpeople.com
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ΕΛΛΑΔΑ /  Greece 2000 

Τζέιμς Ρίαρντον
James R e a rd o n

Σκηνοθεοίο /  Direction: James Reardon. 
Φωτογραφία /  Cinematography: James 
Reardon. Αφηγητής /  Narrator: Αλέξανδρος 
Χαλκίδης / Alexander Chalikidis.
Μοντάζ / Editing: Αλέξανδρος Χαλκίδης / 
Alexander Chalikidis, James Reardon.
Ηχος /  Sound: Αλέξανδρος Χαλκίδης /  
Alexander Chalikidis. Παραγωγός /  Producer: 
Αλέξανδρος Χαλκίδης / Alexander Chalikidis. 
Παραγωγή /  Production: AMY A E. /  S.A. Beta SP 
Εγχρωμο /  Color 10'

ΕΝΤΟΜΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ
BUGS IN SPRING

49

Η ταινία Εντομα την άνοιξη είναι ένα δεκάλεπτο φιλμ, 
που εξετάζει το κατά πόσο μπορούν να γυριστούν 
με ψηφιακό εξοπλισμό ταινίες με θέμα την άγρια ζωή.
0 διακεκριμένος κάμεραμαν και ζωολόγος Τζέιμς Ρίαρντον, 
χρησιμοποιώντας εξοπλισμό high definition, στον οποίο 
είναι ειδικός, τον πήγε στα άκρα, δίνοντας εντυπωσιακά 
αποτελέσματα. Με ξεναγό τον τηλεπαρουσιαστή, ορειβάτη 
και περιβαλλοντολόγο Αλέξανδρο Χαλκίδη, ο Ρίαρντον 
ετιισκέφθηκε διάφορες τοποθεσίες της Ελλάδας, 
όπου εστίασε τη ζωολογική του γνώση σε πτυχές 
της πανίδας και της χλωρίδας. Το αποτέλεσμα ήταν αυτή 
η μικρής διάρκειας, επιμορφωτική ταινία με θέμα 
τη συμβίωση των φυτών και των εντόμων. Το σκριπτ 
και τα γυρίσματα αυτοσχεδιάστηκαν επιτόπου, 
και στη συνέχεια το υλικό μονταρίστηκε γύρω 
από μια κεντρική ιδέα.

Bugs in Spring is a 10' test piece to examine the viability 
of wildlife film-making with digital equipment.
Top cameraman and zoologist James Reardon, expert 
in film  and HD equipment, drove it to its limits, producing 
some of the most impressively film-like photography from 
such equipment. Toured around various locations in Greece 
by TV presenter, mountaineer and environmentalist 
Alexander Chalkidis, he focused his zoological expertise 
on various aspects of the flora and fauna to create this 
short, instructive piece about the co-existence of plants 
and insects. The script and shooting were to a large degree 
improvised on location and the material then loosely 
edited around a central idea.

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ/FILMOGRAPHY

2000 Εντομα την άνοιξη / Bugs in Spring

Παγκόσμια Εκμετάλλευση /  World Sales:
AMY A.E. / S.A., Τροίας 58 και Πριάμου /
58 Trias & Priamou Streets,
Βριλήοοια / Vrilissia 152 35, 
τηλ./tel.: +30 1 613 3000,
(ax: +30 1 613 3301, 
e-mail: achalk@amy.gr

mailto:achalk@amy.gr
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ΧΑΜΕΝΕΣ ΔΙΑΘΗΚΕΣ
LOST TESTAMENTS
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ΕΛΛΑΔΑ /  Greece 2001 
Γιάννης Λάμπρου
Yiannis Lam brou
Σκηνοθεσία / Direction: Γ ιάννης Λάμπρου / 
Yiannis Lambrou Ερευνα / Research: Μίνα 
Μαχαιροπούλου / Mina Maheropoulou 
Αφήγηση / Narration: Ανδρέας Μαριανός / 
Andreas Marianos Φωτογραφία / 
Cinematographv: Δράκος Πολυχρονιάδης / 
Drakos Polyhroniadis Μοντάζ / Editing: 
Σωκράτης Σπανός / Socrates Spanos.
Ηχος / Sound: Βαγγέλης Σέλκας / Vangelis 
Selkas Μουσική /  Music: Γιάννης Στρίκος/ 
Yiannis Strikos Παραγωγή /  Production:
Γ ιάννης Λάμπρου Films / Yiannis Lambrou 
Films. Digital Beta Εγχρωμο /  Color 34'

Ένα παραμύθι στον αρχέγονο χώρο της Θράκης 
και ιδιαίτερα στη Ροδόπη. Χαμένες διαθήκες, επαγγέλματα 
που στον 21 ο αιώνα δεν υπάρχουν πια, 
αλλά που στη Θράκη είναι μια ζώσα παράδοση.
Ανθρωποι απλοί, ταπεινοί, που η ανάγκη της βιομέριμνας 
τους κάνει καλλιτέχνες.

A fairy tale lives on in the primeval region of Thrace and, 
in particular, the prefecture of Ftodopi. Lost testaments, 
occupations that no longer exist in the 21st century, 
but which, in Thrace, are a living tradition. Simple, humble 
people, whose need to make a living transforms them 
into artists.

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ /  FILMOGRAPHY

1991 Μεταξύ κόμικς και άλλων / Between 
Comics and Others

1992 Αϊμάν / Aiman
1993 Οπλές / Hooves
1995 Ιδρωμένα αλώνια / Sweat on the 

Threshing Floor
1997 Στα ίχνη του Ορφέα/ On the Tracks 

of Orpheus
1998 Κάοσανδρος / Cassandros
1999 Περάσματα στον Παράδεισο / Passages 

to Heaven
2001 Χαμένες διαθήκες / Lost Testaments

Παγκόσμια Εκμετάλλευση /  World Sales:
Γ ιάννης Λάμπρου Films / Yiannis Lambrou 
Films, Ηρακλέους 17/17 Irakleous Street, 
Νέο Ηράκλειο / Neo Iraklio 141 21, 
τηλ./tel.: +301 283 1223
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ΕΛΛΑΔΑ /  Greece 2001 

Εύα Στεφάνή
Eva Stéfani
Σκηνοθεσία / Direction: Εϋα Στεφάνή /
Eva Stéfani. Σενάριο /  Screenplay: Εύα
Στεφάνή / Eva Stéfani (με την υποστήριξη τού / 
with the support of Media 2). Ερευνα /  
Research: Νίκος Ζωιόπουλος / Nikos 
Zoiopoulos, Μίρκα Μαδιανού / Mirka 
Madianou. Φωτογραφία / Cinematography: 
Εύα Στεφάνή / Eva Stéfani. Μοντάζ / Editing: 
Νίκος Μπίστινας / Nikos Bistinas. Παραγωγός 
/ Producer: Λιλέτ Μπόταση / Lilette Botassi, 
Inkas Films. Παραγωγή / Production: Εύα 
Στεφάνή / Eva Stéfani, Ελληνικό Κέντρο 
Κινηματογράφου / Greek Film Center. Video 
Εγχρωμο/C olour 45'

ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ
ACROPOLIS

2l

Η ταινία αναζητά τη σημασία της Ακρόπολης ως συμβόλου The film  explores the significance of the Acropolis 
στην κατασκευή της εθνικής μας μνήμης. Συγχρόνως, as a symbol In the formation of our collective national
αποτελεί ένα σχόλιο για την αντιθετική σχέση μεταξύ memory. At the same time, it is a commentary
εθνικής/ιδεατής μνήμης και ιδιωτικής/βιωματικής μνήμης. on the contrasting relation between national/ideatlonal

memory and prlvate/experienced memory.

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ/FILMOGRAPHY

1987 Ρείθρα / Gutters 
1989 La vie en vert 
1991 Μοιρολόι/Dirge
1993 Πασχάλης / Paschalis
1994 Letters from Albatross
1995 Αθήναι / Athens 
1999 Αδεια/Prison Leave 
2001 Ακρόπολις / Acropolis

Παγκόσμιο Εκμετάλλευση /  World Sales:
EKK / Greek Film Center, Πανεπιστημίου 10 
/10 Panepistimiou Street, Αθήνα / Athens 
106 71. τηλ./te l: +30 1 363 1733 
fax: +30 1 361 1336



ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΛΛΑΔΑ /  Greece 2000 
Λυδία Καρρά
Lydia C arras
Σκηνοθεσία / Direction: Λυδία Καρρύ /
Lydla Carras Κείμενο / Texts: Λυδία Καρρά / 
Lydia Carras Αφηγητής /  Narrator: Γιώργος 
Βότσης /  Yiorgos Votsis Φωτογραφία /  
Cinematography: Απόστολος Κυριάκης /  
Apostólos Kyriakis, Κωνσταντίνος Κότσαρης / 
Constantinos Kotsaris Μοντάζ / Editing: 
Θανάσης Αρβανίτης / Thanassis Arvanitis, 
Χρήστος Τσατσάνης / Christos Tsatsanis 
Πορογωγή / Production: ΕΡΤ a ε . / ERT s a 
Beta Εγχρωμο /  Color 30'

ΟΙ ΕΠΤΑ ΠΛΗΓΕΣ ΤΟΥ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ
THE SEVEN PLAGUES OF PARADISE

52 2 ' |

Στον υγροβιότοπο του Αμβρακικού, γη και νερό σμίγουν 
σε μια σχέση σύνθετη, συναρπαστική, διαμορφώνοντας 
διαρκώς εναλλασσόμενα υδάτινα τοπία: θάλασσα, κόλπος, 
εκβολές ποταμών, καλαμιώνες, βάλτοι, αλίπεδα, νησιά 
από κοχύλια... Σπάνια πουλιά φτερουγίζουν.
Αυτά τα πουλιά κυνηγούσαν οι ντόπιοι ψαράδες.
Σήμερα, όμως, έχουν πεισθεί να τα προστατεύουν.
Στα ήρεμα νερά μιας λιμνοθάλασσας, το σώμα 
του ερωδιού, του καλαμοκανά, κάθε σώμα και φυτό γίνεται 
άυλο και κάθε σκιά ύλη. Αυτόν τον επίγειο παράδεισο ήρθε 
να διαταράξει, χρόνια τώρα, μια άναρχη, απρογραμμάτιστη 
ανάπτυξη. Ο Αμβρακικός κινδυνεύει! Η κάμερα καταγράφει 
τη σπάνια ομορφιά των τοπίων, αλλά διεισδύει και πίσω 
από τις πυκνές φυλλωσιές, για ν' αποκαλύψει μια άλλη 
πραγματικότητα, εφιαλτική. Στα χωριά, ο κόσμος είναι 
ανάστατος. Ξεπερνώντας τον αρχικό του δισταγμό, 
μιλάει για τα προβλήματα της περιοχής, που απειλούν 
την κάθε μορφή ζωής στον Αμβρακικό.

At the Amvrakikos wetlands, on the western coast 
of mainland Greece, land and water come together 
in a complex, exciting relationship, continually giving forth 
changing landscapes: the sea, the gulf, the mouth of a river, 
reed thickets, marshes, salt-flats, islands made of shells... 
Rare birds fly about. These birds used to be hunted 
by the local fishermen. However, nowadays, the fishermen 
have been persuaded to protect them. Upon the tranquil 
waters of a lagoon, the body of a heron or an egret, 
every animal and every plant becomes incorporeal, 
and every shadow tangible. And yet, this earthly paradise 
is being threatened, and has been for several years, 
by a haphazard, orderless development. The Amvrakikos 
Bay is in danger! The camera films the rare beauty 
of the landscape, but it also penetrates through the lush 
vegetation, to reveal a different, shocking reality.
In the villages, the people are in turmoil. Overcoming their 
initial reluctance, they talk about the problems of the region, 
which are threatening all forms of life in the Amvrakikos Bay.

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ /  FILMOGRAPHY

1985 The Monastery of Mount Sinai 
1987 Sir Steven Runciman: A Bridge 

to the East
1989 Patmos: Echoes of the Apocalypse
1998 Ενα λιθάρι του θεού / God’s Pebble

Τα άνθη του σεισμού / The Earthquake's 
Rowers

1999 To τραγούδι της φώκιας / The Song 
of the Monk Seal
Ξάνθη, αρχόντισσα του Βορρά / Xanthi, 
Jewel of Thrace
Πέρα απά τα συρματοπλέγματα / 
Beyond the Barbed Wire

2000 Οι επτά πληγές του Αμβρακικού /
The Seven Plagues of Paradise

Παγκόσμια Εκμετάλλευση /  World Sales:
ept A E / ERT s .a., Τμήμα Πωλήοεων / 
Sales Dept., Λεωφ. Μεσογείων 402 / 402 
Messoghion Ave, Αθήνα / Athens 153 42, 
τηλ./tel.: +301 608 0390 
fax: +30 1 639 0652



HABITAT

ΚΑΝΑΔΑΣ-ΓΑΛΛΙΑ /
C anada-France 2000
Αλέν ντ’ Εξ
A la in  d ’A ix

Σκηνοθεσία/  Direction: Alain d'Aix. Σενάριο / 
Screenplay: Alain d'Aix Ερευνα /  Research:
Tally Abecassis, Catherine Abecassis. 
Φωτογραφία /  Cinematography: Alberto Fein. 
Μοντάζ /  Editing: Annie Jean. Ηχος /  Sound:
Jean-Denis Daoust, Jean Léger. Μουσική / 
Music: François Beausoleil. Παραγωγή / 
Production: Informaction, 2000 rue Amherst, 
Bureau 301, Montreal, Quebec,
Canada H213K5, τηλ. / tel.: +1 514 284 0441, 
tax: +1 514 284 0361, 
e-mail: ¡nformaction@videotron.cd Beta SP 
Εγχρωμο /  Color 52'

ΜΟΝΟ ΜΙΛΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ
ALL THEY NEED IS WORDS

IL NE LEUR MANQUE QUE LA PAROLE

Ενας βέλγος κτηνίατρος και πρωτοπόρος ψυχολόγος 
σκύλων και γατιών βοηθά να αποκατασταθούν οι καλές 
σχέσεις μεταξύ κατοικίδιων ζώων και των δίποδων 
συντρόφων τους. Ένας καλιφορνέζος γκουρού επικοινωνεί 
τηλεπαθητικά με το σκύλο σας, ή μ’ ένα δελφίνι, ή μ’ έναν 
ελέφαντα. Ένας αμερικάνος ψυχολόγος μάχεται για την 
υπεράσπιση των πιθήκων, έχοντας κάνει διάλογο επί 
τριάντα χρόνια με τους χιμπαντζήδες του. Στην Ατλάντα, 
μια ανθρωπολόγος έχει προβληματική σχέση μ’ έναν 
ουραγκοτάγκο τον οποίο μεγάλωσε από μικρό 
και «εξανθρώπισε». 0  γνωστότερος γάλλος ειδικός 
οτη συμπεριφορά των ζώων επανεξετάζει τη συγγένεια 
μεταξύ του ανθρώπινου είδους και των ζώων.
Οι ασυνήθιστες εμπειρίες αυτών των διόλου συμβατικών 
ανθρώπων, η αλληλεπίδρασή τους με τα ζώα, η διαίσθησή 
τους σε σχέση μ’ αυτά τα πλάσματα που είναι τόσο κοντά 
μας, και βιολογικά και (πην καθημερινή μας ζωή, ρίχνουν 
άπλετο φως στα ζώα αυτά που θεωρούσαμε ότι γνωρίζαμε. 
Αφού δείτε αυτή την ταινία, δεν θα ξανακοιτάξετε ποτέ 
πι γάτα σας με τον ίδιο τρόπο. Οσο για τα ανθρωποειδή, 
την επόμενη φορά που θα τα δείτε θα τα χαιρετίσετε.
Η γνωριμία με τους ιδιαίτερους αυτούς ανθρώπους εγείρει 
επιπλέον σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τις απαρχές 
του είδους μας, πι σχέση μας με το βασίλειο των ζώων, 
και το τι μας κάνει ανθρώπους.

A Belgian veterinarian, a pioneering dog and cat 
psychologist, re-establishes good relations with the animals' 
human companions. A Californian guru makes telepathic 
contact with your dog, or with a dolphin, or an elephant.
An American psychologist crusades for the defense 
of the great apes, after having conducted a 30-year dialogue 
with his chimpanzees. In Atlanta, an anthropologist has 
a troubled affair with an orangutan, which she raised 
and «humanized». France’s greatest specialist in animal 
behavior takes a new look at the kinship between the human 
and animal species. The unusual experiences of these 
unconventional people, their interaction with animals, 
their intuition about those creatures closest to us, 
both biologically and in our daily lives, shed astonishing light 
on these animals we thought we knew. After this, you won't 
look at your cat the same way. And as for the anthropoids, 
you’ll greet them the next time you see them. Meeting these 
new-style communicators also raises major questions 

. about our origins, our relationship to the animal kingdom 
and on what makes us human.

Canada

ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ/
SELECTED FILMOGRAPHY

1971 Anyanya (συν-σκηνοθεσια / co-direction)
1973 Yvongélisation (συν-σκηνοθεσία / 

co-direction)
1976 Contre-Censure (συν-σκηνοθεσία/ 

co-direction)
1978 La danse avec l'aveugle 

(συν-σκηνοθεσία / co-direction)
1979 Rasanbleman (συν-σκηνοθεοια / 

co-direction)
1981 Comme un bateau dans le ciel 

Le dur désire de dire
1982 Vivre en Créole (συν-σκηνοθεσία/ 

co-direction)
1984 Zone de turbulance (συν-σκηνοθεσία / 

co-direction)
1986 Nous près, nous loin
1988 Les îles ont une âme
1989 Goûté sel. Haiti un soir d'hiver 

Vues d'Afrique
1990 Le marché du couple (ouv-σκηνοθεσία / 

co-direction)
1991 Ici l'Afrique
1994 Tristan et Juliette ou l'amour en l'an 

2000 (συν-σκηνοθεσία/co-direction)
1997 Anatomie de Tarzan
2000 II ne leur manque que la parole

Παγκόσμια Εκμετάλλευση /  World Sales:
Mediamax International. 38 St-Paul Ouest. 
Suite 202, Montreal, Quebec H2Y 2A7, 
Canada, τηλ. / tel.: +1 514 987 5971, 
fax: +1 514 987 5970. 
e-mail |vezina@mediamaxintemational com

mailto:nformaction@videotron.cd


ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ /  HABITAT

ΕΛΛΑΔΑ /  Greece 2001 
Αγγελική Κοντογιάννη
A ngelike  C o n tis
Σκηνοθεσία /  Direction: Αγγελική Κοντογιάννη 
/  Angelike Contis Φωτογραφία /  
Cinematography: Αγγελική Κοντογιάννη / 
Angelike Contis Μοντάζ /  Editing: Αγγελική 
Κοντογιάννη /  Angelike Contis. Παραγωγός /  
Producer: Αγγελική Κοντογιάννη / Angelike 
Contis. Mini-DV Εγχρωμο /  Color 15'

24 ΩΡΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ
24 HOURS IN THE VILLAGE

Μια εικόνα της ζωής στο χωριό του πατέρα
της σκηνοθέτιδας (Βλαχοκερασιά Αρκαδίας)
από την ανατολή μέχρι πι δύση. Υπάρχουν συνεντεύξεις
με τους ηλικιωμένους χωριανούς, αλλά η κάμερα
ακολουθεί το χρόνο που περνά χωρίς αφήγηση,
μόνο με φυσικούς ήχους.

A portrait of life in the director’s father’s village -the 
Arcadian village of Vlahokerasia- from before sunrise 
until after sunset. There are interviews with the village’s 
mostly elderly population, but the camera mostly 
observes the time passing, without voice-over 
or musical interventions.

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ /  FILMOGRAPHY

1993 Her Roommate's Resume
1994 The Diet
1995 At Rockypoint Park
1996 International Peace Games 
1998 Vista

Από το χιπ χοπ στο ζεϊμπέκικο / 
From Hip Hop to Zeibekiko 

2001 24 ώρες στο χωριό / 24 Hours 
in the Village

Παγκόσμια Εκμετάλλευση /  World Sales:
Αγγελική Κοντογιάννη / Angelike Contis. 
Τ.θ / PO Box 18071, Αθήνα / Athens 116 
10, τηλ. / tel.: +30 1 7011 659, 3333 477, 
e-mail: angelike700@hotmail.com

mailto:angelike700@hotmail.com
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Η ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ

ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ΣΤΑ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ 
ΘΑΝΑΤΟΥ: ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΨΕΜΑΤΑ

CHILD OF THE DEATH CAMPS: 
TRUTH AND LIES

Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ/U K  1999 
Κρίστοφερ Ολγκιάτι
C h ris to p h e r O lig iati
Σκηνοθεσία /  Direction: Christopher Olgiati 
Φωτογρπφιο / Cinematography: Milivoi 
Ivkovic Μοντάζ / Editing: Malcolm Daniel 
Αφήγηση /  Narration: Christopher Olgiati 
Ηχος /  Sound: Michael Marduzzo 
Παραγωγός / Producer: Wolf Gebhardt 
Παραγωγή / Production: BBC Worldwide 
Arts & Entertainment.
Video Εγχρωμο /  Color 63'

Η ταινία θέτει το ερώτημα κατά πόσο είναι πάντα καλό 
πράγμα να μαθαίνει κανείς την αλήθεια. 0 Ντάνιελ 
Γκάντσφιλντ, δημοσιογράφος που κατηγορεί ως ψεύτη 
τον αυτοαποκαλούμενο επιζήααντα του Ολοκαυτώματος 
Μπινγιαμιν Βιλκομίρσκι, παραθέτει αποστομωτικά 
επιχειρήματα. Αν γίνουν δεκτές ψευδείς μαρτυρίες 
του Ολοκαυτώματος, τότε θα μπορεί να αμφισβητηθεί 
το ότι το Ολοκαύτωμα έγινε καν. Ωστόσο, επιζήσαντες 
των στρατοπέδων συγκέντρωσης που θεωρούν 
τον Βιλκομίρσκι εκπρόσωπό τους, νιώθουν ότι και η δική 
τους αξιοπιστία υπονομεύεται από τον Γ κάντσφιλντ.
Ηταν αναμενόμενο η επίθεσή του κατά του Βιλκομίρσκι 
να βρει υποστηρικτές μεταξύ αυτών που πιστεύουν 
ότι το Ολοκαύτωμα δεν έγινε ποτέ. 0 σκηνοθέτης 
Κρίστοφερ Ολγκιάτι ακολουθεί πρώτα την ιστορία 
του Βιλκομίρσκι, όπως παρατίθεται στο διεθνές 
μπεστ-σέλερ /ταρ/πεπίϊ (θραύσματα). 0 Βιλκομίρσκι 
ισχυρίζεται πως γεννήθηκε στη Ρίγα, όπου ο πατέρας του 
δολοφονήθηκε από Λετονούς φασίστες. Σε ηλικία τριών 
ή τεοοαρων, βρέθηκε στα στρατόπεδα συγκέντρωσης 
του Μαιντανεκ και του Αουσβιτς. 0 Βιλκομίρσκι επέζησε 
επειδή συμμετείχε οε ιατρικό πείραμα του διαβόητου 
δόκτορα Μενγκελε. Στην Ελβετία, μετά τον πόλεμο, 
του δόθηκε το όνομα Μπρούνο Γκροσζάν. Το όνομα 
αυτό είναι και το κλειδί του αληθινού παρελθόντος 
του Βιλκομίρσκι 0 Ολγκιάτι καταφέρνει να εντοπίσει 
παλιούς φίλους και συγγενείς του Μπρουνο Γκροοζαν. ..

The film raises the painful question of whether it is always 
a good thing to find out the truth. Journalist Daniel Ganzfied, 
who accuses the self-declared Holocaust survivor Binjamin 
Wilkomirski of lying, applies a strong argument. If false 
accounts of the concentration camps are accepted, it leaves 
room for false denials. But camp victims who consider 
Wilkomirski their spokesman, feel that their own credibility 
is being undermined by Ganzfield. It was not surprising 
that his attack on Wilkomirski was embraced by those that 
dispute that the Holocaust even took place. Director 
Christopher Olgiati first follows Wilkomirski’s own story, 
as written down in his international best-seller Fragments. 
Wilkomirski claims to have been born in Riga, where 
his father was murdered by Latvian fascists. When he was 
three or four, he ended up in the concentration camps 
of Majdanek and Auschwitz. Wilkomirski himself was only 
kept alive as a medical experiment by the infamous 
Dr. Mengele. In Switzerland, after the war, he was given 
the name Bruno Grosjean. This name turns out to be the key 
to Wilkomirski s real past. Olgiati manages to trace former 
friends and relatives of Bruno Grosjean...

OlAMOrPAOIA /  FILMOGRAPHY

1981 The Islamic Bomb
1982 Vietnam: Children of the Dust
1984 Two Weeks in the Winter
1985 Marilyn Monroe

Say Goodbye to the President
1987 We Can Keep You Forever
1988 Mafia Wars
1989 False Witness
1991 The Dream Dealer
1992 The Nightrider
1994 The Assassin
1995 Rector v. Clinton: The Killer and 

the Candidate
1996 Sam Giancana: The Gangster Who 

Dreamed
1997 Nazi Gold
1998 Dazzled

Jimi Hendrix: The Man They Made God
1999 Child ot the Death Camps: Truth and Lies

naYKOopia ExpEioAXtuon / World Sales:
BC Woridwide, Woodlands, 80 Wood Lane, 
London W12, UK, 
mV/tel.: +44 208 576 2261, 
fax: +44 208 576 3944



THE RECORDING OF MEMORY

ΗΠΑ -  ΤΣΕΧΙΑ -  ΙΤΑΛΙΑ -  
ΣΛΟΒΕΝΙΑ/U S A -  
CZECH REPUBLIC -  ITALY -  
SLOVENIA 1999

Αμίρ Μπαρ-Λεβ
A m ir  B ar-Lev

Σκηνοθεσία /  Direction: Amir Bar-Lev. 
Φωτογραφία /  Cinematography: David Collier. 
Gary Griffin, Jay Danner McDonald. Justin 
Schein. Μοντάζ /  Editing: Amir Bar-Lev. 
Παραγωγοί /  Producers: Amir Bar-Lev, 
Jonathan Crosby, Alex Mamlet. Παραγωγή /  
Production: Zebra Productions; Next Wave 
Films. 35mm Έγχρωμο / Color 90'

Βραβεία /  Awards
Καλύτερο Ντοκιμαντέρ / Best Documentary: 
Newport IFF, Ειδική Μνεία της Κριτικής 
Επιτροπής / Special Jury Citation: Karlovy Vary 
IFF, Καλύτερο Ντοκιμαντέρ / Best 
Documentary: Galway Film Festival.

Ο ΜΑΧΗΤΗΣ
FIGHTER

21 „

Ο μαχητής αφηγείται την ιστορία δυο ηλικιωμένων εβραίων 
μεταναστών, του Γιαν Βίνερ και του Άρνοστ Λούστιχ.
Και οι δυο τους εγκατέλειψαν την Τσεχοσλοβακία 
μετά τη σοβιετική καταστολή της Άνοιξης της Πράγας 
το 1968, και πήγαν να ζήσουν στην Αμερική, όπου 
γνωρίστηκαν και έγιναν φίλοι. Η ταινία παρακολουθεί 
τους δύο άντρες καθώς παίρνουν πάλι το δρόμο διαφυγής 
που ακολούθησε ο Βίνερ κατά τη διάρκεια του πολέμου. 
Μετά από πολλές απίστευτες περιπέτειες, κατάφερε 
κι έφτασε στην Αγγλία, όπου κατετάγη στη Βασιλική 
Αεροπορία και βοήθησε να απελευθερωθεί η πατρίδα του 
από τους Ναζί. Ο πόλεμος του Λούστιχ υπήρξε 
διαφορετικός. Κι ο ίδιος κι η οικογένειά του κατέληξαν 
σε στρατόπεδα συγκέντρωσης, όπου πολλοί πέθαναν.
Αλλά και η οικογένεια του Βίνερ υπέφερε: ο πατέρας 
και η γερμανίδα μητριά του αυτοκτόνησαν στη 
Γιουγκοσλαβία, τη μέρα της εισβολής των Γερμανών, 
ενώ η μητέρα του δολοφονήθηκε σε στρατόπεδο 
ουγκέντρωσης. Η αρχική ιδέα του Μπαρ-Λεβ να γυρίσει 
ένα απλό ντοκιμαντέρ, ακολουθώντας την πορεία του 
δυναμικού Βίνερ από την Πράγα εξελίχθηκε διαφορετικά 
εξαιτίας της ολοένα αυξανόμενης δραματικής έντασης 
μεταξύ των δύο παλιών φίλων, που καταφέρνουν 
να διαφωνούν σε όλα σχεδόν τα σημεία.

Fighter tells the story of two elderly Czech Jewish émigrés, 
Jan Wiener and Arnost Lustlg. Both men left Czechoslovakia 
following the 1968 Soviet repression of the Prague Spring 
for America, where they met and became friends.
The film  follows the pair as they retrace the war-time escape 
route from Prague taken by Wiener, who fled the German 
occupation to join the Czech forces in Britain where, 
after many incredible experiences, including a spell 
in an Italian prison, he flew bombers for the Royal Air Force, 
helping to liberate his homeland from the Nazis. Lustig s war 
was different. He and his family were sent to concentration 
camps, where many died. Wiener’s family also suffered: 
his father and German stepmother committed suicide 
in Yugoslavia on the day of the Nazi invasion, and his natural 
mother was murdered in the Therlesenstadt concentration 
camp. Bar-Lev’s original Idea to shoot a straightforward 
documentary following the feisty Weiner’s path from Prague 
got diverted by the increasingly dramatic tension 
between the two old friends, who manage to agree 
on virtually nothing about their experiences.

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ/FILMOGRAPHY

1999 Fighter

Παγκάομια Εκμετάλλευση /  World Sales:
New Wave Films, 2510 7th Street, Suite E,
Santa Monica, ca 90405, usa ,
τηλ./tel.: +310 392 1720,
fax: +310 399 3455,
e-mail: launch@nextwavefilms.com

mailto:launch@nextwavefilms.com


Η ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ Τ Η Ι ΜΝΗΜΗΣ

ΣΟΥΗΔΙΑ /  Sweden 2000 
Νίτσα Κακοσέος
N itz a  K akoseos
Σκηνοθεσία / Direction: Nitza Kakoseos 
Σενάριο /  Screenplay: Nitza Kakoseos 
Φωτογραφία /  Cinematography: Goran Gester 
Μοντάζ /  Editing: Goran Gester, Wilbert 
Dominguez. Ηχος /  Sound: Michael Reiter, 
Παραγωγάς / Producer: Nitza Kakoseos 
Παραγωγή / Production: Electra Media ab; 
Swedish National Television. 35mm 
Εγχρωμο /  Color 75'

Ο ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ
THE LABYRINTH OFTRUTH

58 2  I

Η Σοφία, κόρη ενός συνταγματάρχη στην υπηρεσία 
του νικαραγουανού δικτάτορα Αναστάσιο Σομόσα, 
επιστρέφει στη Νικαράγουα μετά το τέλος 
της επανάστασης. Είναι αποφασισμένη να ξετυλίξει 
το μυστήριο που περιβάλλει τη ζωή και το θάνατο 
του πατέρα της, τον οποίο σκότωσαν οι Σαντινίστας.
Μέσα από την αναζήτηση της αλήθειας, που απέκρυψαν 
από τη Σοφία για σχεδόν δύο δεκαετίες, θα κατανοήσουμε 
το πώς ο πόλεμος και οι ιδεολογίες διχάζουν όχι μόνο 
λαούς, αλλά και οικογένειες, και πως μόνο η αλήθεια 
μπορεί να εξορκίσει τα δαιμόνια που κρύβει μέσα του 
κάθε θύμα, οδηγώντας έτσι στη συμφιλίωση 
και στην απάλειψη της ενοχής...

Sofia, the daughter of a high-ranking colonel in the service 
of Nicaraguan dictator Anastasio Somoza, makes a journey 
back to post-revolutionary Nicaragua. She is determined 
to unravel the mystery surrounding the life and death 
of her father, who was killed by the Sandinistas. Through 
her search for the truth, which has been kept from her 
for close to two decades, we come to understand how war 
and ideologies divide not only nations, but families as well, 
and how only the truth can help to get rid of the demons 
which dwell within each one of its victims, ultimately leading 
to reconciliation and the overcoming of guilt.

OlAMOrPAOIA/ FILMOGRAPHY

Fichu Women at a Special Time in Cuba 
Talking to the Enemy 

2000 The Labyrinth of Truth
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ΚΥΠΡΟΣ/Cyprus 2000 

Αθηνά Ξενίδου
A th e n a  X e n id o u
Σκηνοθεσία / Direction: Αθηνά Ξενίδου / 
Athena Xenidou Φωτογραφία /  
Cinematography: Paul Swift, Κωνσταντίνος 
Όθωνος /  Constantinos Othonos Μοντάζ /  
Editing: Μαριάννα Γκιόκα / Marianna Ghioka. 
Ηχος / Sound: Μάρκος Παστός / Markos 
Pastos. Μουσική / Music: Σίμος Σιμού / Simos 
Simou. Παραγωγοί / Producers: Αναστασία 
Παπαδοπούλου / Anastasia Papadopoulou. 
Αθηνά Ξενίδου / Athena Xenidou. Παραγωγή / 
Production: Αναστασία Παπαδοπούλου/ 
Anastasia Papadopoulou, Αθηνά Ξενίδου / 
Athena Xenidou, Τηλεοπτικό Κανάλι Σίγμα / 
Sigma Radio τν, Λεωφ. Αρχαγγέλου 31 / 31 
Archangelou Ave., Λευκωσία / Nicosia 1075, 
Κύπρος / Cyprus, τηλ. / tel.: +357 235 7070, 
fax: +357 235 2298. 35mm 
Εγχρωμο /  Color 60'

ΑΒΙΩΤΕΣ ΜΝΗΜΕΣ
UNWITNESSED MEMORIES

Κύπρος, έτος 2000. Μια μεταπολεμική γενιά,
όπως οι μεταπολεμικές γενιές της Γερμανίας, της Βόρειας
Ιρλανδίας, της Νότιας Αφρικής, της Μέσης Ανατολής.
Γενιές στιγματισμένες από τις μακρόχρονες άλυτες 
πολιτικές καταστάσεις των χωρών τους. Μια διαχωριστική 
γραμμή, χαραγμένη στη χώρα τους από στρατό κατοχής, 
ιη χωρίζει στα δύο από τον καιρό της γέννησής τους. 
Αναμνήσεις που πλανώνται πέρα από τη διαχωριστική 
γραμμή. Αυτές είναι οι αβίωτες μνήμες τους.
Η ταινία είναι ένα κοινωνικό ντοκιμαντέρ που σκιαγραφεί 
το ψυχολογικό προφίλ της γενιάς αυτής, που για πρώτη 
φορά εκφράζει τους φόβους, τις ελπίδες, τα όνειρα 
και τους εφιάλτες της. Οκτώ εκπρόσωποι της γενιάς αυτής 
ξεδιπλώνουν την αλήθεια που κρύβεται πίσω 
από τα πλήγματα της καθημερινής ζωής και τα απομεινάρια 
ενός πολέμου που δεν τον βίωσαν. Οκτώ διαφορετικές 
ιστορίες- ένας κοινός παρονομαστής.

Cyprus, the year 2000. A post-war generation, similar 
to those of Germany, Northern Ireland, South Africa, 
the Middle East; generations that have been scarred 
by the unsolved political situations of their homelands.
A dividing line, drawn through their country by 
an occupation army, splitting It in two ever since they were 
born. Memories that float beyond the dividing line.
These are their unwitnessed memories. The film is a social 
documentary that sketches the psychological profile 
of this generation, which talks about its fears, its hopes, 
its dreams and its nightmares for the first time.
Eight representatives of this generation reveal the truth 
that lies behind the blows of dally life and the remnants 
of a war they didn’t live through. Eight different stories; 
one common denominator.

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ/FILMOGRAPHY

1995 Dead End
1996 The Made Guy
1997 Tripwire
1997 Radicchio Rosso
1999 Bad City Blues
2000 Αβίωτες μνήμες / Unwitnessed 
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ΕΛΛΑΔΑ / Greece 2001 
Ανδρέας Αποστολίδης
Andreas Apostolidis
Σκηνοθεσία /  Direction: Ανδρέας 
Αποστολίδης /  Andreas Apostolidis.
Σενάριο /  Screenplay: Στέλιος Κούλογλου / 
Stelios Kouloglou Φωτογραφία /  
Cinematography: Βαγγέλης Κουλίνος / 
Vangelis Koulinos Δημιουργός /  Created by: 
Στέλιος Κούλογλου /  Stelios Kouloglou 
Παραγωγή /  Production: Lexicon & Partners 
Beta SP Εγχρωμο /  Color 62'

ΣΑΝ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ
LIKE THE EARLY CHRISTIANS

60 2 ' Ί

Στη διάρκεια και με τη λήξη του εμφυλίου πολέμου 
στην Ελλάδα, χιλιάδες κομουνιστές συλλαμβάνονται 
και καταδικάζονται σε θάνατο. Μπορούν να σωθούν 
μόνο με μια δήλωση μετάνοιας, με την οποία 
θα αποκηρύσσουν τις ιδέες τους. Οι περισσότεροι 
αρνούνται, και πεθαίνουν στο εκτελεστικό απόσπασμα. 
Οπως και οι πρώτοι χριστιανοί, αρνούνται ν’ αποκηρύξουν 
την πίστη τους. 0 Νίκος Μπελογιάννης συλλαμβάνεται 
και κατηγορείται. Αρνείται ν’ αποκηρύξει τις ιδέες του 
και καταδικάζεται σε θάνατο. Ακόμα τραγικότερος 
μάρτυρας είναι ο Νίκος Πλουμπίδης. Το ιερατείο 
του κομουνιστικού κόμματος τον κατηγορεί ως αποστάτη.
0 Πλουμπίδης, σ’ όλη τη διάρκεια της δίκης 
του Μπελογιάννη, δηλώνει ότι είναι πρόθυμος 
να καταδικαστεί και να πεθάνει ο ίδιος στη θέση του.
Στην απολογία του, ο Μπελογιάννης θα τονίσει ότι 
οι κομουνιστές, αν και δεν πιστεύουν στη μετά θάνατον 
ζωη, θυσιάζονται όπως οι πρώτοι χριστιανοί.
Ενας από τους κομουνιστές που καταδικάστηκαν 
σε θάνατο στην υπόθεση Μπελογιάννη, αφηγείται 
το τελετουργικό που ακολουθούσαν οι καταδικασμένοι πριν 
οδηγηθούν στο εκτελεστικό απόσπασμα. Ενας άλλος 
απο τους συγκροτούμενους του Μπελογιάννη, 
ο Τακης Λαζαρίδης, περιγράφει τη θλίψη που ένιωσε 
όταν την τελευταία στιγμή γλίτωσε την εκτέλεση.
Η σύντροφος του Μπελογιάννη, Ελλη Παππά, 
καταδικασμένη και η ίδια σε θανατο για την ίδια υπόθεση, 
καταθέτει τη δική της μαρτυρία.

During the Greek Civil War, and in the years immediately 
following, thousands of communists were arrested 
and condemned to death. They could be saved only through 
signing a declaration renouncing their beliefs. Most of them 
refused to do so and were led before a firing-squad.
Just like the early Christians, they refused to abjure their 
faith. Nikos Beloyiannis was arrested and, when he refused 
to renounce his beliefs, was sentenced to death.
An even more tragic martyr is Nikos Ploumbidis, 
who was branded a defector by the leadership 
of the Communist Party. Throughout Beloyiannis’ trial, 
Ploumbidis had declared that he was willing to die in his 
place. In his plea, Beloyiannis remarked that even though 
communists didn’t believe in the afterlife, they were willing 
to sacrifice themselves like the early Christians.
One of the communists that was sentenced to death 
in the Beloyiannis case describes the ritual followed 
by those about to die before being led to the firing-squad. 
Another fellow-prisoner of Beloyiannis’, Takis Lazaridis, 
describes his disappointment at escaping execution 
at the last minute, while Beloyiannis’ companion, Elli Pappa, 
who was also sentenced to death in the same case, 
tells of her experiences.

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ /  FILMOGRAPHY
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MIA ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ 
ΥΠΗΡΧΑΝ ΗΡΩΕΣ

ONCE UPON A TIME THERE WERE HEROES

0 Κώστας Γεωργάκης ήταν φοιτητής στο Πανεπιστήμιο 
της Γένοβας στην Ιταλία. Στις 18 Σεπτεμβρίου 1970, 
ο Γεωργάκης, 22 μόλις χρονών, αυτοπυρπολείται 
σε ένδειξη διαμαρτυρίας κατά της δικτατορίας 
στην Ελλάδα. Η πράξη του, παρότι αποσιωπήθηκε 
από το τότε επίσημο ελληνικό κράτος, αφύπνισε τη διεθνή 
κοινή γνώμη και προκάλεσε το ενδιαφέρον 
για το δικτατορικό καθεστώς στη χώρα μας.
Το ντοκιμαντέρ ανασυνθέτει τις βασικές πτυχές της ζωής 
του Κώστα Γεωργάκη, τα παιδικά και εφηβικά του χρόνια 
στην Κέρκυρα, τις πνευματικές και πολιτικές του 
ανησυχίες, τη συμμετοχή του στον αντιδικτατορικό αγώνα, 
την απόφασή του να θυσιάσει τη ζωή του σε μια ύψιστη 
πράξη διαμαρτυρίας κατά της χούντας στην Ελλάδα.
Μιλούν για τον Κώστα Γεωργάκη οι άνθρωποι 
που τον γνώρισαν: η οικογένειά του, οι παιδικοί του φίλοι, 
οι καθηγητές του, οι σύντροφοί του στον αντιδικτατορικό 
αγώνα, αλλά και Γενοβέζοι, για τους οποίους ο Γεωργάκης 
αποτελεί κομμάτι της ιστορίας και σύμβολο δημοκρατίας. 
Προβάλαμε την ταινία σε φοιτητές του Πανεπιστημίου 
της Αθήνας που έχουν σήμερα την ίδια ηλικία 
με τον Γεωργάκη την εποχή της μεγάλης του απόφασης, 
και καταγράψαμε τις αντιδράσεις τους. Πώς κρίνουν 
οι σημερινοί νέοι την πράξη του Γεωργάκη: Τη θεωρούν 
άχρηστη, αναποτελεσματική; Για ποια ζητήματα, 
οι νέοι αυτοί θα ήταν έτοιμοι να θυσιάσουν τη ζωή τους:

Costas Georgakis was a student at the University of Genoa 
in Italy. On September 18 1970, Georgakis, then barely 
22 years old, chose death by self-immolation, in order 
to protest the dictatorship in Greece. Although his act was 
concealed by the Greek state, it aroused international public 
opinion and turned the world’s attention to Greece’s military 
regime. This documentary reconstructs the main facets 
of the life of Costas Georgakis, his childhood 
and adolescence in Corfu, his spiritual and political 
concerns, his participation in the struggle against 
the dictatorship, his decision to sacrifice his life 
in an ultimate act of protest against the dictatorship. People 
who knew Georgakis are interviewed, including his family, 
his childhood friends, his professors, his comrades 
in the resistance movement, but also Genovese, for whom 
Georgakis is a part of history and a symbol of democracy. 
This film  was screened to an audience of students 
from the University of Athens, who are the same age 
as Georgakis was when he died, and their reactions 
were also filmed. How do the young people of today view 
Georgakis’ act? Do they consider it useless or pointless? 
For which issues would they be prepared to sacrifice 
their own lives?

ΕΛΛΑΔΑ /  Greece 2001 

Ανδρέας Αποστολίδης
Andreas Aposto lid is
Σκηνοθεσία /  Direction: Ανδρέας 
Αποστολίδης /  Andreas Apostolidis Σενάριο /  
Screenplay: Στέλιος Κούλογλου /  Stelios 
Kouloglou. Φωτογραφία /  Cinematography: 
Βαγγέλης Κουλίνος /  Vangelis Koulinos. 
Δημιουργός /  Created by: Στέλιος Κούλογλου 
/  Stelios Kouloglou. Παραγωγή /  Production: 
Lexicon & Partners. Beta SP 
Εγχρωμο /C o lor 58'
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Παγκόσμια Εκμετάλλευση /  World Sales:
Lexicon & Partners, Σιφναίων Αγγειοπλα
στών 1 1 /1 1  Sifnaion Anghioplaston 
Street, Α θ ή ν α /Athens 151 25, 
τηλ./tel.: + 3 0  1 610 9250, 
fax: + 3 0  1 618 0625. 
e-mail: lexicon1@otenet.gr

mailto:lexicon1@otenet.gr


Η ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΪ ΜΝΗΜΗΣ

ΕΛΛΑΔΑ /  Greece 2000-2001 
Τάσος Ψαρράς
Tassos Psarras
Σκηνοθεσία /  Direction: Τάσος Ψαρράς / 
Tassos Psarras Κείμενο /  Text: Βλάσσης 
Αγτοίδης /  Vlassis Agtsidis Ερευνα /  
Research: Σσκρια Δημουλά /  Sophia Dimoula 
Αφήγηση /  Narration: Δήμητρα Χατούπη /  
Dimitra Hatoupi, Αλκής Λελαντώνης /  Alkis 
Lelandonis. Φωτογραφία /  Cinematography. 
Αλέξης Γρίβας /  Alexis Grivas, Γιώργος 
Γουτζιούλιας /  Yiorgos Ghoutzioulas, Δημήτρης 
Αναγνωστόπουλος /  Dimitris Anagnostopoulos. 
Μοντάζ /  Editing: Σπάρος Τσιχλής /  Spyros 
Tsichlis.
Ηχος /  Sound: Αργυρής Λαζαρίδης /

Argyris Lazaridis. Μουσική /  Music: Γιάννης 
«Μπαχ·· Σπυρόπουλος /  Yiannis «Bach·· 
Spyropoulos Παραγωγή /  Production: ΕΤ3. 
Digital Beta Εγχρωμο /  Color 75'

ΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΜΗΤΕΡΑ-ΠΑΤΡΙΔΑ
(Α π ό  τ η ν  τη λ εο π τικ ή  σ ε ιρ ά  « Ο  ελλη ν ισ μ ό ς  τ ο υ  Ε ύ ξε ιν ο υ  Π ό ν το υ » )

A LETTER TO THE MOTHERLAND
(F ro m  th e  Te lev is ion  Series 

« T h e  G ree ks  fro m  th e  Sea o f M a rm aras »)

Μία απο τις πλέον άγνωστες σελίδες της νεότερης 
ελληνικής ιστορίας, αποτελούν οι διώξεις 
κατά των Ελλήνων της Σοβιετικής Ένωσης, που ξεκινούν 
το 1937 και τερματίζονται το 1949. Με τη Μικρασιατική 
Καταστροφή, χιλιάδες πρόσφυγες από τον Μικρασιατικό 
Πόντο κατακλύζουν τις ρωσικές περιοχές. Η άρνηση 
των κυβερνήσεων της Ελλάδας μετά το 1928 
να επιτρέψουν την κάθοδο των προσφύγων αυτών 
(παρότι καλύπτονταν από τη Συνθήκη της Λωζάνης) 
οδήγησε στον εγκλωβισμό τους στη σοβιετική επικράτεια. 
Οι Ελληνες της Σοβιετικής Ένωσης ακολούθησαν 
και συμμετείχαν σε όλες τις φάσεις του πρωτότυπου 
σοβιετικού πειράματος, ενώ παράλληλα δημιούργησαν 
πλήρες δίκτυο ελληνικής παιδείας, θεατρικές ομάδες, 
εκδοτικούς οίκους, εξέδωσαν πλήθος ελληνικών εντύπων, 
και συνέστησαν Αυτόνομες Ελληνικές Περιοχές 
στα πλαίσια του σοβιετικού διοικητικού συστήματος. 
Υπέστησαν, όμως, με οδυνηρό τρόπο τις συνέπειες 
της βίαιης κολεκτιβοποίησης και, στη συνέχεια, 
της εκρωσιστικής αφομοιωτικής πολιτικής του σταλινισμού. 
Περίπου 44 με 50 χιλιάδες Ελληνες εκτελέοθηκαν 
ή απεβίωσαν από τις κακουχίες κατά τη διάρκεια 
των διώξεων, ενώ περισσότεροι από 200.000 εξορίστηκαν 
στη Σιβηρία, στα Ουράλια και στην Κεντρική Ασία...

One of the least known events of Modern Greek History 
is the persecution of the Greeks in the Soviet Union, 
which began in 1937 and ended in 1949. After the Asia 
Minor disaster, thousands of refugees from the northern 
shores of Asia Minor poured into Russia. The refusal 
of the Greek government after 1928 to allow these refugees 
to come to Greece (even though they were covered 
by the Treaty of Lausanne), forced them to remain 
in the Soviet Union. The Greeks living in the Soviet Union 
participated in all the phases of the Soviet experiment, 
while at the same time they established a network of Greek 
schools, theater groups, and publishing houses, published 
numerous Greek periodicals and formed Autonomous Greek 
Regions within the framework of the Soviet administrative 
system. However, they also suffered the consequences 
of Stalinism. Approximately 44 to 50 thousand Greeks 
were executed or died from exposure as a result of their 
persecution, while over 200,000 were exiled to Siberia, 
the Urals and Central Asia...

ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ /  
SELECTED FILMOGRAPHY

1969 Παρουσία /  Presence
1972 Μελλελέ /  Mellele
1973 To θαύμα /  The Wonder
1974 ΔΓ ασήμαντον αφορμήν /  For Trivial 
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1976 Μάης /  May Day 1936
1985 θεοσαλονίκη, 2.300 χρόνια /  

Thessaloniki, 2,300 Years
1986 Καραβάν Σαράι /  Caravan Sarai
1987 Δίον, το ιερό των Μακεδόνων / Dion, 

the Sanctuary of the Macedonians
1989 Ολυμπος ο Μακεδονικός /  Olympus 

the Macedonian
1991 Η άλλη όψη /  The Other Side
1996- 1997 Λογοτεχνία και κοινωνική

πραγματικότητα στη Θεσσαλονίκη 
/  Literature and Social Reality 
In Thessaloniki

1997- 1998 Η θεσοαλονίκη τον 20ό αιώνα /
Thessaloniki in the 20th Century

1998 Οι αριθμημενοι /  Numbered
1999 Οι λαοί των Βαλκανίων / The Balkan 

Populations
0 Αγγελος Σικελιανός όπως τον 
γνώρισα /  Angelos Sikelianos 

2000-2001 Τράμμα στη Μητέρα-Πατρίδα /
A Letter to the Motherland
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ΕΛΛΑΔΑ /  Greece 2001 

Άκις Κερσανίδης
A kis  Kersan id is
Σκηνοθεσία /  Direction: Ακις Κερσανίδης /  
Akis Kersanidis Σενάριο /  Screenplay: Πόνος 
θεοδωρίδης /  Panos Theodoridis. 
Φωτογραφία /  Cinematography: Δράκος 
Πολυχρονιάδης /  Drakos Polyhroniadis.
Ηχος /  Sound: Χρύσα Τζελέπη /  Cryssa 

Tzelepi Πορογωγάς /  Producer: ET3. 
Παραγωγή /  Production: Prosenghisi. Beta SP 

Εγχρωμο /  Color 16'

ME ΦΩΣ KAI ME ΘΑΝΑΤΟΝ
LIGHT AND DEATH

2 1  63

Η ταινία περιγράφει τα χρόνια της Γερμανικής Κατοχής 
με εικόνες ντοκουμέντων, αλλά και αναπαραστάσεις 
γεγονότων. Μετά τη νικητήρια, για την Ελλάδα, έκβαση 
του Ελληνοϊταλικού Πολέμου, οι Γερμανοί εισβάλλουν 
στη χώρα. Οι πρώτη πόλη που καταλαμβάνουν είναι 
η Θεσσαλονίκη. Μια μέρα πριν, οι αποθήκες του λιμανιού 
λεηλατούνται από τους κατοίκους. Τα μεγάφωνα 
στην παραλιακή που εγκαθιστούν οι κατακτητές, παίζουν 
συμφωνική μουσική και προπαγανδιστικές ειδήσεις.
Λίγο πριν φουντώσει η αντίσταση στην πόλη
και τα περίχωρα, το μόνο που δίνει ανάσα είναι η μουσική
των καταγωγίων. Παρ’ όλη τη φτώχεια και τη δυστυχία,
οι κάτοικοι δεν έχουν αντιληφθεί τη φρίκη
που θ ’ ακολουθήσει, με το διωγμό των Εβραίων
και το ολοκαύτωμα του Χορτιάτη.

The film presents the period of the German Occupation 
through archival Images but also through the representation 
of events. After Greece’s victory over Italy, the Germans 
Invaded. The first city they occupied was Thessaloniki.
A day earlier, the warehouses at the port of Thessaloniki 
were looted by Its inhabitants. The loudspeakers, which 
were Installed along the promenade by the occupying 
forces, played symphonic music and blared out 
propaganda. Shortly before the resistance movement took 
hold of the city and the surrounding regions, relief could 
only be found in the music joints. Despite their poverty 
and misery, the Thessalonians had not suspected the horror 
that was to ensue, with the persecution of the Jews 
and Hortiatis holocaust.

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ/FILMOGRAPHY

1 988 J .d e  la Tour
1991 Η άλλη όψη /  The Other Side
1996 Οσιος Δαβίδ /  Saint David
1997 Η κόκκινη εκκλησιά/T h e  Red Church 

Μουσική υπογείου /  Underground Music
1998 Πήρεν ο Μάρτης δώδεκα... /  Sarakatsani 

To πέρασμα του Τορωναίου /  Toroneos 
Crossing

2000 To δάσος των αρπακτικών /  Dadia Forest
2001 Με φως και με θάνατον /  Light 

and Death

Παγκόσμια Εκμετάλλευση /  World Sales:
Prosenghisi Film & Video Prod., Τσιμισκή 
1 2 7 /1 2 7  Tsimiski Street, Θεσσαλονίκη/ 
Thessaloniki 546 21, 
τ η λ /tel.: + 3 0  31 281 563, 
fax: + 3 0  31 242 663, 
e-mail: sonapp@compulink.gr

mailto:sonapp@compulink.gr
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ΗΠΑ /  USA 1999 

Τοντ Ρόμπινσον
T o d d  R obinson

Σκηνοθεσία /  Direction: Todd Robinson. 
Σενάριο /  Screenplay: Todd Robinson. 
Φωτογραφία /  Cinematography: Curt 
Apduhan. Μοντάζ /  Editing: Clarinda Wong. 
Μουσική /  Music: Randy Miller, με τραγούδια 
τής /  with songs by Amy Cook. Παραγωγοί /  
Producers: Sidney Sherman, Kenneth A. 
Carison. Παραγωγή /  Production: Triple Play 
Pictures. 35mm Έγχρωμο /  Color 93'

Βραβεία /  Awards
Βραβείο Κριτικών /  Critics’ Prize: Locarno iff, 
Φιναλίστ για το Οσκαρ Καλύτερου Μεγάλου 
Μήκους Ντοκιμαντέρ /  Oscar Finalist tor Best 
Documentary Feature.

ΑΜΑΡΓΚΟΣΑ
AMARGOSA
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To χορό, και ιδιαίτερα το μπαλέτο, δεν το συσχετίζουμε 
ουνήθως με την έρημο και το γερασμένο σώμα, στην ταινία 
όμως αυτή συναντιόνται με τρόπο απολύτως φυσικό 
στην Όπερα της Αμαργκόσα, που τη διευθύνει η 75χρονη 
χορεύτρια-χορογράφος-ζωγράφος-συνθέτις Μάρτα 
Μπέκετ. Η όπερα, που βρίσκεται στην πόλη-φάντασμα 
Death Valley Junction (κάτοικοι δέκα) και 40 χιλιόμετρα 
μακριά από την πλησιέστερη πόλη, αποτελεί απόδειξη 
του ότι, αν ανεβάσεις μια παράσταση, ο κόσμος θα έρθει. 
Από τότε που έφτασε στην πόλη, κάπου στη δεκαετία 
του ’60, η Μ πέκετ έχει καλύψει τους τοίχους της όπερας 
με τοιχογραφίες, δίνοντας τακτικά παραστάσεις χορού 
με ακροατήριο τις τοιχογραφίες, προτού αρχίσουν 
να έρχονται ζωντανοί θεατές. Η ταινία σκιαγραφεί 
το πορτρέτο της Μπέκετ, λέγοντάς μας 
για τις απογοητεύσεις, τις θυσίες και τις επ ιτεύξεις της.
Η ζωή και η τέχνη της γίνονται ένα μέσο για να γνωρίσουμε 
την ουσία της δημιουργικότητας και του θάρρους 
που απαιτείται για ν ’ ακολουθήσει κανείς τη ζωή 
του καλλιτέχνη.

Dance, particularly ballet, Is not generally associated 
with the desert or the aging body, but in this film they come 
together almost naturally In the form of the Amargosa Opera 
House, run by 75-year-old dancer-choreographer-painter- 
composer Marta Becket. Located in the ghost town 
of Death Valley Junction, population ten, and 25 miles away 
from the nearest town, the opera house is proof that 
if you put on a show, people will come. The opera house 
is also a testament to the creative spirit, as -s ince coming 
to the town in the 60 s- Becket has not only covered 
the theater walls with murals, but regularly put on shows 
of her own brand of dance theater, playing to the murals 
before the live audience began attending. The film slowly 
builds a biographical sketch of Becket, telling us 
of her disappointments, sacrifices and achievements.
Her life and art become a means of exploring creativity 
and the courage necessary to follow an artistic path.

ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ /  
SELECTED FILMOGRAPHY

1996 Wild Bill -  Hollywood Maverick 
1999 Amargosa

Παγκόσμια Εκμετάλλευση /  World Sales:
Triple Play Pictures, 7274 Sunset Blvd., 
Suite 4, Los Angeles, CA, usa, 
τηλ./tel.: +1  310 385 9142, 
lax: +1  310 385 9341.
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ΓΑΛΛΙΑ/France 1999 
Αλεξάντρ Σοκούροφ
A leksan d r S okurov
Σκηνοθεσία /  Direction: Aleksandr Sokurov 
Φωτογραφία /  Cinematography: Mio Koshei 
Μοντάζ /  Editing: Alexei Jankowski, Sergei 
Ivanov. Ηχος /  Sound: Sergei Moshkov 
Πορογωγός /  Producer: Yudji Kogure 
Παραγωγή /  Production: Studio Bereg 
Video Εγχρωμο/Color 61'

ΝΤΟΛΤΣΕ
DOLCE
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Οι χαρακτήρες της ταινίας είναι υπαρκτά πρόσωπα: 
ένας γνωστός Ιάπωνας συγγραφέας, ο Τοσίο Σιμάο, 
που πέθανε το 1986, η χήρα του και η κόρη τους.
Η μορφή του ντοκιμαντέρ λειτουργεί ως πλαίσιο μέσα 
στο οποίο εκτυλίσσεται η βιογραφική αφήγηση, 
ενώ το βίντεο χρησιμοποιήθηκε ως το λιγότερο απρόσωπο 
μέσο για τη διείσδυση στον εσωτερικό κόσμο 
των χαρακτήρων. Τα δραματικό γεγονότα της ζωής 
και του έργου του συγγραφέα γύρω από τα οποία 
είναι δομημένη η ταινία μάς αποκαλύπτουν την πεμπτουσία 
των στοχασμών του πάνω στην Ιαπωνία και στο λαό της.
Τον κύριο αφηγηματικό ιστό αποτελεί ο λυρικός μονόλογος 
της ηρωίδας, Μίχο Σιμάο, χήρας του συγγραφέα, που ζει 
με την ανάπηρη κόρη της σ' ένα απομονωμένο νησί στη 
μέση του ωκεανού. Η αποκάλυψη της προσωπικότητάς της 
μέσα από τη δραματική διαδικασία της αυτοανάλυσης και 
την κάθαρση της πνευματικής απογύμνωσης, 
αποδεικνύεται το σημαντικότερο γεγονός στη ζωή της 
γυναίκας αυτής, μιας ζωής κλειστής, όπου οι πράξεις 
σημαίνουν πολύ λιγότερα απ' όσο τα συναισθήματα.
Με ιμπρεσιονιστικές πινελιές, ο σκηνοθέτης αποκαλύπτει 
το περίγραμμα της μνήμης, τις αντιθέσεις των 
συναισθημάτων, τις αποχρώσεις της ψυχής. Υπάρχει μόνον 
ένας τροπος ν' αγγίξουμε τον κόσμο, νο μπορέσουμε να 
νιωσουμε το υπέροχο άρωμά της και την παράλογη οδύνη 
της, κι είναι ίδιος με τον τρόπο που θα παίζαμε ένα λυρικό 
κομμάτι μουσικής: γλυκά και τρυφερά, dolce.

The characters of the film are real: a well-known Japanese 
writer, Toshio Shimao, who died in 1986, his widow 
and their daughter. The documentary form serves 
as a framework for the unfolding of the biographical 
narration, while video is used as an intimate way 
to penetrate the inner world of the characters. The dramatic 
events of the writer's life and work form the outline of a film 
which reveals the quintessence of the author's reflections 
on Japan and its people. The main narrative line is the lyrical 
monologue of the heroine, Miho Shimao, the writer's wife, 
who lives with her handicapped daughter on an isolated 
island in the middle of the ocean, avoiding strangers.
The revelation of her personality through the dramatic 
process of self-analysis and the catharsis of spiritual 
denudement, proves to be the most Important event in this 
woman’s life, a life confined into itself, where actions mean 
a lot less than emotions. With impressionist strokes, 
the filmmaker reveals the contours of memory, the contrasts 
of feelings, the nuances of the psyche. There is but one way 
to touch the world, to be able to feel Its exquisite flavor 
and its perverse pain, and that is to do it as in a lyrical piece 
of music, tenderly, dolce.

ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ/ 
SELECTED FILMOGRAPHY

1978 The Lonely Voice of Man 
1983 Painful Indifference
1988 Days of Eclipse
1989 Save and Protect
1990 The Second Circle
1992 Stone
1993 Whispering Pages 
1997 Mother and Son 
1999 Moloch

Dolce

Παγκόσμια Εκμετάλλευση /  World Sales:
Idéale Audience International, 41 rue de la 
Tour d'Auvergne, 75009 Paris, France, 
τηλ./tel.: + 3 3 1  4995 9880, 
tax: + 3 3  1 4995 0527, 
e-mail: scott@ideale-audience.fr

mailto:scott@ideale-audience.fr


ΟΣΚΑΡ ΝΙΜΑΓΕΡ, ΕΝΑΣ 
ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ

OSCAR NIEMEYER, 
AN ARCHITECT COMMITTED TO HIS CENTURY

OSCAR NIEMEYER, 
UN ARCHITECTE ENGAGE DANS LE SIECLE

Μια ταινία για έναν άνθρωπο ελεύθερο, που πιστεύει στη 
δύναμη της φαντασίας. Μια ταινία για τον πιο παραγωγικό 
αρχιτέκτονα του 20ού αιώνα. Μια ταινία για το δημιουργό 
της Μπραζίλια. Μια ταινία για τη Βραζιλία. Η μαρτυρία 
ενός καλλιτέχνη που εξακολουθεί να πιστεύει 
στο σοσιαλιστικό ιδεώδες· η περιπέτεια ενός απαιτητικού 
χαρακτήρα που δεν έπαψε ποτέ να μάχεται για τη χώρα 
του· η ιστορία ενός άντρα που λατρεύει τις γυναίκες.
Την 21η Απριλίου 2000, η Βραζιλία γιόρτασε την 500ή
επέτειο της ανακάλυψής της και την 40ή επέτειο
της ίδρυσης της Μπραζίλια. Σήμερα, σε ηλικία 92 ετών,
ο Όσκαρ Νιμάγερ μιλά για τον Λε Κορμπιζιέ,
τον Φιντέλ Κάστρο, τον Ντε Γκολ, τον Μαλρό
και τον Ζουσελίνο Κούμπιτσεκ, πρωθυπουργό
της Βραζιλίας από το 1956 έως το 1961. Μιλά
για το όνειρο ενός αρχιτέκτονα και την ελπίδα ενός αιώνα.

«Ο ιδρώτας, το αίμα και η φτώχεια έχουν σημαδέψει 
την ιστορία αυτής της διαμελισμένης και καταπιεσμένης 
Λατινικής Αμερικής. Επειγει να αναπροσαρμοστεί, 
να ενωθεί, και να γίνει ένα απρόσβλητο μονομπλόκ, 
ικανό να είναι ανεξάρτητο κι ευτυχισμένο».

Όσκαρ Νιμάγερ

This is a film about a free man who believes in the power 
of imagination. It is a film about the most prolific architect 
of the 20th century. It is a film about the creator of Brasilia.
It is a film about Brazil. It is the testimony of an artist 
who continues to believe in the socialist ideal.
It is the adventure of a demanding character, who has 
always fought for his country. It is the story of a man who 
loves women. On April 21, 2000, Brazil commemorated 
the 500th anniversary of its discovery and the 40th 
anniversary of the founding of Brasilia. Today, at the age 
of 92, Oscar Niemeyer speaks about Le Corbusier,
Fidel Castro, De Gaulle, Malraux and Juscelino Kubitschek. 
He speaks about the dream of an architect and the hope 
of a century.

«Sweat, blood and poverty have marked the history 
of this disjointed and oppressed Latin America.
It is a matter of urgency that she be readjusted, united, 
that she become an untouchable monobloc, capable 
of being independent and happy».

Oscar Niemeyer

ΒΕΛΓΙΟ /Belgium  2000 

Μαρκ-Ανρί Βαϊνμπέργκ
M a rc -H e n r i W a jn b e rg
Σκηνοθεσία /  Direction: Marc-Henri Wajnberg 
Σενάριο /  Screenplay: Rogier van Eck, 
Marc-Henri Wajnberg Παραγωγή /  Production: 
Wajnbrosse Productions. Digital Beta 
Εγχρωμο /  Color 60'
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<DIAMOrPA<DIA /  FILMOGRAPHY

1992-1993 Just Friends 
1995-1996 Le Réveil

1997 Evgeni Khaldei, photographe 
sous Staline

1999-2000 Le tour du monde en 80 bières 
Oscar Niemeyer, un architecte 
engagé dans le siècle

Παγκόσμια Εκμετάλλευση /  World Sales:
Wajnbrosse Productions, Place 
Communale 8 ,1 6 3 0  Linkebeek, Brussels, 
Belgium, τηλ. /  tel.: + 3 2  2 381 2831, 
tax: + 3 2  2 381 2832, 
e-mail: wajnbrosse@linkline.be

mailto:wajnbrosse@linkline.be
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ΚΑΝΑΔΑΣ/Canada 2000 
Κάρεν Μάρι
K aren  M u rra y
Σκηνοθεσία /  Direction: Karen Murray 
Σενάριο /  Screenplay: Karen Murray 
Φωτογραφίο /  Cinematography: Robert 
Fresco. Μοντάζ /  Editing: llan Doitch 
Μουσική /  Music: Steve Mackinnon,
Rosnick Mackinnon. Παραγωγός /  Producer: 
Karen Murray Παραγωγή /  Production: OKM 
Communications Video Εγχρωμο /  Color 57'

TO ΛΥΚΟΦΩΣ ΜΙΑΣ ΖΩΗΣ
LIFE'S EVENING HOUR
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Οι εντυπωσιακές φωτογραφίες του Τζον Ντάγκντεϊλ 
αποτελούν το χρονικό μιας διαρκούς ερμηνείας τού 
κόσμου γύρω του, καθώς παλεύει να ζήσει με μια φοβερή 
αρρώστια. Αιχμαλωτίζοντας μια αίσθηση διαχρονικότητας 
κι απερίγραπτης ομορφιάς, οι φωτογραφίες του είναι 
ακόμα πιο αξιοσημείωτες, δεδομένου ότι ο Ντάγκντεϊλ 
είναι σχεδόν 100% τυφλός. Προτού χάσει την όρασή του, 
ο Ντάγκντεϊλ είχε επιτυχημένη καριέρα ως επαγγελματίας 
φωτογράφος. Αφού τυφλώθηκε, αγόρασε μια ειδική 
φωτογραφική μηχανή που του επέτρεψε να συνεχίσει να 
παίρνει φωτογραφίες αν και, λόγω της ιδιαιτερότητάς του, 
αναγκάστηκε να στραφεί στην καθαρά καλλιτεχνική 
φωτογραφία. Ο Ντάγκντεϊλ μετέτρεψε τη δοκιμασία του, 
αποτέλεσμα του ιού του aids, σε εξαίσιες εικόνες που 
εκτίθενται και πωλούνται σε γκαλερί σ’ ολόκληρο 
τον κόσμο. 0 Έλτον Τζον συγκαταλέγεται μεταξύ των πιο 
ένθερμων θαυμαστών του, έχοντας αφιερώσει ένα δωμάτιο 
του σπιτιού του για να εκθέτει τις φωτογραφίες 
του Ντάγκντεϊλ. Κι έτσι, η καλλιτεχνική έκφραση έγινε 
γι’ αυτόν διέξοδος επιβίωσης. Το ντοκιμαντέρ καταγράφει 
τη ζωή του Ντάγκντεϊλ, το παρελθόν, το παρόν 
και το μέλλον του. Η ιστορία του ξεδιπλώνεται μέοα 
απο τις φωτογραφίες του, αλλά και αφηγήσεις του ίδιου, 
της οικογένειάς του, των στενών του φίλων, του γιατρού 
του και του δασκάλου που του μαθαίνει πιάνο, 
καθώς και μιας άγνωστης, που ξεπέρασε μια δοκιμασία 
χάρη στη δύναμη μιας φωτογραφίας του.

John Dugdale’s striking photographs are a stunning 
and breathtaking interpretation of his ongoing translation 
of the world, as he struggles to live with a devastating 
illness. Capturing a sense of immense timelessness 
and beauty, Dugdale’s photos are even more extraordinary 
because he is almost 100% blind. Prior to losing 
his eyesight, Dugdale built a successful career 
as a commercial photographer. After going blind, 
he purchased a special camera that allowed him to continue 
taking pictures. Ironically, losing his eyesight forced him 
to turn to a purely artistic career. Dugdale transformed 
his ordeal, caused by aids, into beautiful images that 
are shown and sold at galleries worldwide. Elton John 
is among his most ardent fans and has devoted an entire 
room to display his prints. Dugdale's artistic expression 
became his outlet for survival. This documentary chronicles 
Dugdale's life: past, present and future, his story unfolding 
through his pictures as well as personal anecdotes shared 
by John, his family, his close friends, his doctor 
and his piano teacher, as well as a stranger, 
who credits the strength of a Dugdale photo with helping 
her through an ordeal.

<t>IAMOrPAd>IA /  FILMOGRAPHY

1997 Windows on Asia-Pacific: The Medium 
Is the Masses 

2000 Life's Evening Hour

Παγκοομια Εκμετάλλευση /  World Sales:
Films Transit International. 402 est, 
rue Notre Dame, #100 , Montreal,
Quebec, Canada H2Y1C8, 
τηλ./tel.: +1  514 844 3358, 
fax: +1  514 844 7298, 
e-mail: info@filmtransit.com

mailto:info@filmtransit.com
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ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ/Australia 2000 

Σάντσια Ρόμπινσον
Sanchia R obinson
Σκηνοθεσία /  Direction: Sanchia Robinson. 
Παραγωγός /  Producer: Sanchia Robinson. 
Παραγωγή /  Production: Doubletake 
Productions; Third Eye Productions, 
Western Australia. Video 
Εγχρωμο /  Color 26'

ΠΙΟ ΠΟΛΥ ΚΙ ΑΠΟ ΓΥΝΑΙΚΑ
MORE THAN A WOMAN
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Είναι τρανσέξουαλ, μαντάμ σε οίκο ανοχής, και δημοτική 
σύμβουλος. Το ευχάριστο αυτό ντοκιμαντέρ αφηγείται 
την επεισοδιακή ζωή της Λι Βάρις-Μπέζουικ 
στην απομακρυσμένη δυτική Αυστραλία.
0 Λι Βάρις-Μπέζουικ έφυγε από το Καλγκούρλι, 
πόλη χρυσοθήρων, ως δεκατετράχρονο αγόρι, 
επιστρέφοντας, ύστερα από δεκαετίες, για να δουλέψει, 
ως γυναίκα πια, στο παλαιότερο και πιο κακόφημο πορνείο 
της πόλης. Φανταστείτε να έχ ετε  πελάτες συμπαίκτες σας 
από την ομάδα ποδοσφαίρου του σχολείου.
«Ήμουν ξαπλωμένη από κάτω τους, τους κοίταζα, 
και σκεφτόμουν: Αν ή ξερ ες ποιος ήμουν, θα πέθαινες!»
Αν έβλεπε κανείς τα μπαρ, τις προκλητικές σερβιτόρες 
και τα πορνεία του Καλγούρλι, θα ’λεγε πως πρόκειται 
για τον παράδεισο του σεξισμού και της βλαχιάς.
Παρ' όλα αυτά, η πόλη ανταποκρίθηκε στην ευθύτητα 
και στην ειλικρίνεια της Λι, κι όταν εκείνη έθεσε 
υποψηφιότητα για δημοτική σύμβουλος με το σύνθημα 
«Τολμώ να είμαι διαφορετική!», κέρδισε. Το ντοκιμαντέρ 
αυτό αποκαλύπτει πως η τιμιότητα, η αφοσίωση 
και η σκληρή δουλειά ενός ατόμου είναι αυτά 
που πραγματικά έχουν σημασία για τους άλλους.

Transsexual. Brothel Madam. City Councillor.
More than a Woman Is an engaging documentary about 
the extraordinary life of Leigh Varis-Beswick in outback 
Western Australia. Leigh Varis-Beswick left the gold-mining 
metropolis of Kalgoorlie as a 14-year-old boy, and returned 
to work, decades later, as a woman, In its oldest and most 
Infamous brothel. Imagine having former football teammates 
as clients: «I’m lying underneath them and I’m looking up 
at them, and I'm thinking: If you only knew who I was, 
you would diie!» With Kalgoorlies’ pubs, skimpy barmaids 
and brothels, you’d be forgiven for thinking it was a redneck 
sexist haven. But the city has responded to Leigh’s 
openness and honesty, and when she fought for a council 
seat with the slogan «I dare to be different!», she won.
This documentary reveals how an individual’s honesty, 
commitment and hard work are what really matters 
to their community.

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ/FILMOGRAPHY

2000 More than a Woman

Παγκόσμια Εκμετάλλευση /  World Sales:
Doubletake Productions, 113 Haytesbury 
Road. Subiaco wa 6008, Australia, 
τηλ./te l.: +61 89 381 8063. 
fax: +61 89 388 8472, 
e-mail: sanchiar@iinet.net.au

mailto:sanchiar@iinet.net.au
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ΓΕΡΜΑΝΙΑ/Germany 1999 
Βέρνερ Σρέτερ
W e r n e r  S c h ro e te r
Σκηνοθεσία /  Direction: Werner Schroeter 
Σενάριο /  Screenplay: Werner Schroeter, 
Monika Keppler Φωτογραφία /  
Cinematography: Thomas Plenrt, Alexandra 
Kordes Μοντάζ/  Editing: Flo Köhler Η χος/ 
Sound: Bernhardt Albrecht Μουσική /  Music: 
Peer Raben Παραγωγός /  Producer: Elke 
Peters. Παραγωγή /  Production: Mira 
Filmproduktion Bremen GmbH. 35mm 
Εγχρωμο-Ασπράμαυρο /  Color-B&w 101'

Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ
THE QUEEN

DIE KÖNIGIN

Από την ηλικία των δώδεκα ετών, ο Βέρνερ Σρέτερ 
θαυμάζει βαθύτατα τη Μαριάνε Χόπε, τη μεγάλη κυρία 
του γερμανικού σινεμά. Έκφραση του θαυμασμού του 
αποτελεί το ντοκιμαντέρ Η βασίλισσα, ένα πορτρέτο 
του ζωντανού αυτού θρύλου. Από τη ζωή της Μαριάνε 
Χόπε, πάνω από ενενήντα ετών σήμερα, δεν έχουν λείψει 
τα αμφιλεγόμενα γεγονότα. Ήταν παντρεμένη 
με τον ηθοποιό Γκούσταφ Γκρούντγκενς από το 1936 
έως το 1946, περίοδο κατά την οποία διετέλεσε 
υπέρμαχος του ναζιστικού κινηματογράφου.
Ο Σρέτερ παραθέτει συνεντεύξεις με φίλους και παλιούς 
και τωρινούς συνεργάτες της, που σκιαγραφούν το προφίλ 
της Χόπε, μιας θρυλικής μορφής του γερμανικού 
κινηματογράφου και θεάτρου. Παρατίθενται, επίσης, 
αποσπάσματα από τις σημαντικότερες ταινίες της.
Η βασίλισσα δεν είναι μια εξαντλητική βιογραφία 
της μεγάλης ηθοποιού, αλλά περισσότερο ένας 
δραματικός πίνακας του δύστροπου και απείθαρχου 
χαρακτήρα της ντίβας. Στην προκειμένη περίπτωση, 
το ενδιαφέρον έγκειται λιγότερο στις στιλιζαρισμένες 
εικόνες που χαρακτηρίζουν το έργο του Σρέτερ, 
και περισσότερο στην εμφάνιση της ίδιας της ντίβας, 
για την οποία κάθε χώρος που πηγαίνει μετατρέπεται 
αμέσως σε θεατρική σκηνή.

Since the age of twelve, Werner Schroeter has cherished 
a deep admiration for Marianne Hoppe, grande dame 
of the German cinema. Now he has materialized 
his admiration in The Queen, a portrait of this living legend. 
The life of Marianne Hoppe, already past ninety, is not 
entirely without controversy. From 1936 to 1946 she was 
married to the actor Gustaf Grudgens and at that time 
she was an exponent of Nazi cinema. Schroeter allows 
friends and (ex-) colleagues to sketch a picture 
of the twentieth-century icon of German film and theater, 
intercutting these interviews and encounters with excerpts 
from her most important films. His film is not an exhaustive 
biography of the legendary actress, but more a dramatic 
painting of the recalcitrant character of the diva.
This time, the drama is found less in the stylized pictures 
so characteristic of Schroeter, and more in the appearance 
of the diva herself, for whom every place she goes 
is instantly turned into a stage.

ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ /  
SELECTED FILMOGRAPHY

1969 Eika Katappa
1971 Der Tod der Maria Malibran
1976 Goldflocken
1978 Napolitanische Geschwister
1980 Palermo oder Wolfsburg
1981 Der Tag der Idioten 
1985 Der Rosenkönig 
1990 Malina
1996 Abfallprodukte der Liebe 
1999 Die Königin

Παγκόσμια Εκμετάλλευση /  World Sales:
Transit Film GmbH, Dachauer Strasse 35, 
D-80335 Münich, Germany, 
τηλ./tel.: + 4 9  89 599 8850, 
fax: + 4 9  89 599 885 20. 
e-mail: transitfilm@compuserve.com

mailto:transitfilm@compuserve.com
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ΕΛΛΑΔΑ /  Greece 2000 

Μάνος Παπαδάκης
M anos Papadakis

Σκηνοθεσία /  Direction: Μάνος Παπαδάκης /  
Manos Papadakis. Σενάριο /  Screenplay: 
Μάνος Παπαδάκης /  Manos Papadakis. 
Φωτογραφία /  Cinematography: Μάνος 
Παπαδάκης /  Manos Papadakis,
Γ ιάννης Νικολαΐδης /  Yiannis Nikolaidis. 
Μοντάζ /  Editing: Μάνος Παπαδάκης /
Manos Papadakis, Βάσω Φλωρίδη /  Vasso 
Floridi, Γ ιάννης Κουφωνίκος /  Yiannis 
Koufonikos. Παραγωγός/Producer:
Μάνος Παπαδάκης /  Manos Papadakis.
Video Εγχρωμο /  Color 50'

ΜΠΑΛΤΑΖΑΡ
BALTAZZAR

71

Αρτίστας του δρόμου και γνώριμη φιγούρα της Πλατείας 
Αριστοτέλους, ο Μπαλταζάρ ζει στη Θεσσαλονίκη, 
παίζοντας ακορντεόν. Ο δεκάχρονος γιος του Μαρί Γκλεν 
κερδίζει το ψωμί του με τον ίδιο τρόπο, ενώ η γυναίκα 
του Βαλεντίνο, στο απέναντι πεζοδρόμιο, τους προσέχει 
από «απόσταση ασφαλείας». Με ρίζα μεσογειακή, 
καταγωγή ισπανοεβραϊκή και όνομα μυθικό, 
ο Μπαλταζάρ ξεκίνησε στα δεκαπέντε του από τη Ρώμη, 
όπου γεννήθηκε, για το μεγάλο ταξίδι της ζωής. Από τότε, 
γυρίζει την Ευρώπη παίζοντας το ταγκό του σε πόλεις, 
μητροπόλεις και πλατείες. Χωρίς πολλές αποσκευές, 
χωρίς χαρτιά και ένσημα. Χωρίς προορισμό. Χωρίς τίποτα 
σίγουρο, εκτός από την αντάρα και το ακορντεόν του, 
περιπλανιέται χρόνια τώρα στη σύγχρονη Βαβυλώνα. 
Δεκαπέντε χρόνια πριν, στη Γερμανία, «ωραία χώρα», 
όπως λέει, «αλλά έχει κρύο αέρα...», γνώρισε 
τη Βαλεντίνο, που από τό τε του ζεσταίνει την καρδιά.
Η ταξιδιάρα ψυχή του τον έφερε πάλι νότια, μέχρι 
τη Θεσσαλονίκη, όπου ζει τα τελευταία τρία χρόνια.

A street musician and a familiar figure around Aristotelous 
Square, Baltazzar lives in Thessaloniki, playing 
his accordion. His ten-year-old son, Mari Klein, earns 
his living in the same way, while his wife, Valentina, keeps 
an eye on them both at a safe distance from across 
the road. With Mediterranean roots, a Spanish-Jewish 
background and a mythical name, Baltazzar left Rome, 
his birthplace, at the age of fifteen and set out on his great 
journey through life. He has been on the move since then, 
traveling around Europe, playing his tangos in city streets 
and town squares. Traveling light, with no papers or social 
security, with no particular destination, with no certainties 
other than the storms he’s bound to run into along 
the way and his trusty accordion, he wanders through 
this modern-day Babylon. Fifteen years ago, in Germany,
«a nice place», as he says, «but the wind blows cold...», 
he met Valentina, who has held a special part in his heart 
ever since. But his restless soul brought him south again, 
to Thessaloniki, where he has lived for the past three years.

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ/FILMOGRAPHY

1997 Ρε... δεν το ’κοβα καλύτερα: / 1 should 
Have Chopped It Off

1998 Μια νύχτα με πανσέληνο /  it Was a Full 
Moon That Night

1999 Όνειρα γλυκά του κουταλιού /  Dreams 
As Sweet As Candy
Ο γέρος /  Old Man

2000 Μπαλταζάρ /  Baltazzar

Παγκόσμια Εκμετάλλευση /  World Sales:
Μάνος Παπαδάκης /  Manos Papadakis,
I. Πολέμη 23 /  2 3 1. Polemis Street, 

Θεσσαλονίκη /  Thessaloniki 542 48, 
τηλ./te l.: + 3 0  31 325 966
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ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΟΥ ΦΑΣΜΠΙΝΤΕΡ
FASSBINDER’S WOMEN

FÜR MICH GAB’S NUR NOCH FASSBINDER

ΓΕΡΜΑΝΙΑ /Germany 2000 
Ρόζα cpov Πράουνχαϊμ
Rosa von Praunheim
Σκηνοθεσία /  Direction: Rosa von Praunheim 
Παραγωγή /  Production: Die Zeit TV 
35mm Εγχρωμο /  Color 905'

Οι γυναίκες έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή 
του Φασμπίντερ. Μια ολόκληρη γενιά ηθοποιών, μοντέρ 
και σχεδιαστριών κουστουμιών μεγάλωσαν με τις ταινίες 
του Φασμπίντερ και έδωσαν μορφή στο «Νέο Γερμανικό 
Κινηματογράφο». Οι Χάνα Σιγκούλα, Ίνγκριντ Κάβεν,
Ιρμα Χέρμαν, Μάργκιτ Κάρστενσεν, Μπάρμπαρα Σούκοβα 
και Μπριγκίτε Μίρα έγιναν διεθνείς σταρ μέσα 
από τις ταινίες του. 0 σκηνοθέτης Ρόζα φον Πράουνχαϊμ 
υποστηρίζει ότι: «Ως ομοφυλόφιλος, ο Φασμπίντερ 
μπορούσε να ταυτιστεί με τις γυναίκες μ’ έναν τρόπο 
που οι άλλοι άντρες δεν μπορούν». Η Γιουλιάνε Λόρεντς, 
μοντέρ του Φασμπίντερ και σύντροφος και συγκάτοικός 
του στα τελευταία του χρόνια, προσπαθεί να μειώσει 
τη σημασία της ομοφυλοφιλίας του και τον παρουσιάζει 
ως έναν πραγματικό ετεροφυλόφιλο.
0 Ρόζα φον Πράουνχαϊμ και ο Φασμπίντερ άρχισαν 
να γυρίζουν ταινίες την ίδια εποχή περίπου.
Αν και αρχικά απορρίφθηκαν από την Ακαδημία 
Κινηματογράφου του Βερολίνου, στη δεκαετία του ’60, 
ούντομα κατάφεραν να καθιερωθούν ως σκηνοθέτες, 
ο καθένας με τον τρόπο του. Τον πρώτο καιρό δούλευαν 
καμιά φορά με τους ίδιους ηθοποιούς. Ωστόσο, η σχέση 
ήταν τεταμένη εξαρχής, κι ακόμα περισσότερο όταν 
ο Φασμπίντερ γνώρισε τεράστια επιτυχία στη Γερμανία 
και στο εξωτερικό. Οταν ο Ρόζα φον Πράουνχαϊμ κάνει 
μια ταινία για τον Φασμπίντερ, το κάνει και ως σύγχρονός 
του, αλλά και ως ανταγωνιστής.

Women played an important role in Fassbinder's life.
A whole generation of actresses, female film editors 
and costume designers grew up with Fassbinder's films 
and shaped «New German Film». Hanna Schygulla,
Ingrid Caven, Irma Hermann, Margit Carstensen, Barbara 
Sukowa, Brigitte Mira became international stars through 
his films. Director Rosa von Praunheim states that:
«As a homosexual, Fassbinder was able to Identify 
with women in a way that other men cannot». Juliane 
Lorenz, Fassbinder's film editor and live-in companion 
of his last years tries to play his homosexuality down 
and changes him into a true heterosexual.
Rosa von Praunheim and Fassbinder started making films 
at about the same time. Although initially turned down 
by the Berlin Film Academy In the 60s, both soon went on 
to make a career for themselves as film directors -  each 
in his own individual way. In the early days, they sometimes 
worked together with the same actors. But the relationship 
was tense from the outset, and even more so when 
Fassbinder became tremendously successful in Germany 
and abroad. When Rosa von Praunheim makes a film 
about Fassbinder, then he does so both as a contemporary 
and as a rival.

ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ/ 
SELECTED FILMOGRAPHY

1970 It’s not the Homosexual Who Is 
Perverse, but the Situation in Which 
He Lives

1971-76 Army of Lovers
1980 Red Love
1981 Our Corpses Are Still Alive 
1983 City of Lost Souls
1985 Horror Vacui

A Virus Knows No Morals 
1987 Anita-Dances of Vice
1989 Positive 

Silence= Death
1990 Fire Under Your Ass 
1992 I Am My Own Woman
1995 Neurosia -  50 Years of Perversity
1996 Transsexual Menace
1998 Gay Courage
1999 The Einstein of Sex

Can I Be Your Bratwurst, Please? 
Wunderbares Wrodow

2000 Fassbinder s Women

floyKoopia ExpcraXAeuon /  World Sales:
ZDF Enterprises, Sales Department,
Lise Meitner-Strasse 9, D-55129 Mainz, 
Germany, mk / t e l : + 4 9  6131 991 281, 
tax: + 4 9  6131 991 259, 
e-mail: sales.zdfe@zdf.de

mailto:sales.zdfe@zdf.de
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ΕΛΛΑΔΑ /  Greece 2001 

Λουκάς Κούχτιν
Loukas K u h tin

Σκηνοθεσία /  Direction: Λουκάς Κούχτιν /  
Loukas Kuhtin. Σενάριο /  Screenplay: Λουκάς 
Κούχτιν /  Loukas Kuhtin. Φωτογραφία /  
Cinematography: Λουκάς Κούχτιν /  Loukas 
Kuhtin. Μοντάζ /  Editing: Γιάννης Νικολάίδης /  
Yiannis Nikolaidis. Ηχος /  Sound: Δημήτρης 
Λυγερός /  Dimitris Avgeros Παραγωγός /  
Producer: Λουκάς Κούχτιν /  Loukas Kuhtin. 
Beta SP Εγχρωμο /  Color 40'

ΜΑΜΟΥΝΙ ME ΤΣΙΠΟΥΡΟ
MAMOUNI WITH TSIPOURO

2  l  73

Ένας από τους τελευταίους παραδοσιακούς ψαράδες 
που έχουν απομείνει δίνει τον δικό του αγώνα ενάντια 
σπιν καταστροφή του περιβάλλοντος· έναν αγώνα 
επιβίωσης. Φωτεινή διέξοδος η οικογένεια 
και η ζωγραφική, που αποτυπώνει τις σκέψεις του 
και τον κόσμο γύρω του.

The film focuses on one of the last remaining traditional 
fishermen and his struggle against the devastation 
of the environment; his struggle to survive. But there are 
two shining outlets in his life: his family and his painting, 
through which he illustrates his thoughts and the world 
around him.

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ/FILMOGRAPHY

1996 Κόκκινη κλωστή /  Red Thread 
To φλιτζάνι/T h e  Cup

1997 Sunflower
2001 Μαμούνι με τοίπουρο /  Mamouni 

with Tsipouro

Παγκόσμιο Εκμετάλλευση /  World Sales:
Λουκάς Κούχτιν /  Loukas Kuhtin, Βλάση 
ΓαβριηλΙδη 1 0 5 /1 0 5  Vlassi Gabnilidi 
Street, Καλαμαριά /  Kalamaria 551 31, 
τηλ./tel.: + 3 0  31 418 128, 
lax: + 3 0  31 672 215, 
e-mail: kuluhtin@xtreme.gr

mailto:kuluhtin@xtreme.gr
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ΕΛΛΑΔΑ /  Greece 2001 
Γ ιώργος
Π απα Κωνσταντίνου
Yiorgos Papaconstantinou
Σκηνοθεσία /  Direction: Γιώργος 
Παπακωνσταντίνου /  Yiorgos 
Papaconstantinou Φωτογραφία /  
Cinematography: Κατερίνα Μαραγκουδάκη / 
Katerina Marangoudaki Μοντάζ /  Editing: 
Μαριάννα Γκιόκα /  Marianna Ghioka Μουσική /  
Music: Πλάτων Ανδριτσάκης /  Platon 
Andritsakis. Επιστημονικής σύμβουλος /  
Scientific Advisor: Γ ιώργος Τζιρτζιλάκης / 
Yiorgos Tzirtzilakis Παραγωγή /  Production: 
Φαντασία Οπτικοακουστική επε για την ΕΤ1 /  
Fantasia Optikoakoustiki for ΕΤί.
Video Εγχρωμο /  Color 45'

ΝΙΚΟΣ ΚΕΣΣΑΝΛΗΣ: Η ΟΥΡΑ
NIKOS KESSANLIS: THE TAIL

74 2  1

ο ντοκιμαντέρ παρουσιάζει το έργο του Νίκου Κεσσανλή 
«Η ουρά», το οποίο τοποθετήθηκε στο σταθμό του μετρά 
στην Ομόνοια. Παρουσιάζεται η συνολική διαδικασία 
παραγωγής του έργου, από την προετοιμασία 
των 11 πινάκων που αποτελούν το έργο, έως το στήσιμο 
του τελειωμένου έργου στο σταθμό της Ομόνοιας.
Με αφετηρία το έργο «Η ουρά», αναδεικνύεται 
η διαδικασία εγγραφής του ζωγραφικού έργου 
στην επιφάνεια του καμβά με τη χρήση της φωτογραφικής 
τεχνικής. Η διαδικασία αυτή ενσωματώνεται 
στο τελικό έργο, αλλά δεν είναι ορατή στον ανυποψίαστο 
θεατή Η χρήση της φωτογραφικής τεχνικής βρίσκεται 
στο κέντρο των εικαστικών αναζητήσεων 
του Νίκου Κεσοανλή από τα μέσα της δεκαετίας του ’60, 
όταν αποτελούσε μέλος της ομάδας Μηχανικής Τέχνης 
(Mec Art). Εξερευνά και εμβαθύνει στις δυνατότητες 
των φωτογραφικών μέσων με τις «Φαντασμαγορίες 
της ταυτότητας» και τις «Αναμορφώσεις», 
πραγματοποιώντας εικαστικές συνθέσεις με μόνη 
τη φωτεινή γραφή της φωτογραφίας. Για το έργο 
του Νίκου Κεσσανλή μιλούν ο ίδιος ο καλλιτέχνης, 
η Χρυσά Ρωμανού και ο γάλλος κριτικός Πιερ Ρεστανί.

The film presents the work of Nikos Kessanlis entitled 
«The Tall», which was Installed in the Omonia Square metro 
station In Athens. Beginning with the preparation 
of the 11 tableaux that comprise the work to the installation 
of the completed work at the station, the film follows 
the entire creative process, focusing on the technique 
by which the painting is inscribed on the canvas through 
the use of photography. This technique is incorporated 
Into the final outcome, but Is not visible to the unsuspecting 
viewer. The use of photography lies at the core of the art 
of Nikos Kessanlis as early as the mid-sixties, 
when he belonged to the Mec Art group. The film Is 
an in-depth exploration of the potential of photographic 
media. Kessanlis himself is interviewed on the subject 
of his work, as are the artist Chryssa Romanou 
and the French art critic Pierre Restany.

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ /  FILMOGRAPHY

2001 Νίκος Κεσσανλής: Η ουρά /  Nikos 
Kessanlis: The Tail

Παγκόσμια Εκμετάλλευοη /  World Sales:
EPT A.E. /  e r t  S.A., Γιάννης Κάλλιας /  
Yiannis Kollias, Λεωφ. Μεσογείων 402 / 
402 Mesoghion Avenue, Αγια Παραοκευη /  
Aghia Paraskevi 153 42, 
τηλ./tel.: + 3 0  1 639 0772, 
fax: + 3 0  1 639 0652
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ΕΛΛΑΔΑ /  Greece 2001 

Μαριάννα Οικονόμου
M a rian n a  E co n o m o u

Σκηνοθεσία /  Direction: Μαριάννα Οικονόμου /  
Marianna Economou Σενάριο /  Screenplay: 
Μαριάννα Οικονόμου /  Marianna Economou. 
Φωτογραφία /  Cinematography: Μαριάννα 
Οικονόμου /  Marianna Economou.
Ηχος /  Sound: Μαριάννα Οικονόμου/

Marianna Economou Παραγωγός /  Producer: 
Αμαλία Ζέπου /  Amalia Zepou.
DV Εγχρωμο /  Color 52'

ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
THE SCHOOL
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Το σχολείο είναι ένα ντοκιμαντέρ με θέμα ένα σχολείο 
της Αθήνας που γεφυρώνει δύο κοινότητες.
Το Δια-πολιτισμικό Σχολείο Βοτανικού έχει πολλούς 
τουρκόφωνους μουσουλμάνους μαθητές. Αυτό δημιουργεί 
σοβαρά προβλήματα τόσο στους ίδιους, όσο και 
στις χριστιανικές οικογένειες των συμμαθητών τους.
Οι δάσκαλοι προσπαθούν με ιδιαίτερη θέρμη 
και προσωπική πρωτοβουλία να στήσουν, παρ’ όλες 
τις αντιξοότητες που οφείλονται σε πολιτικές 
και κοινωνικές προκαταλήψεις, ένα κανονικό σχολείο. 
Παρακολουθώντας επί ένα χρόνο πι σχολική ζωή, 
γινόμαστε μάρτυρες γεγονότα που προκύπτουν 
κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων: θα εγκριθεί 
η διδασκαλία της τουρκικής γλώσσας; θα καταφέρει 
η Σιντικά να συνεχίσει στο γυμνάσιο; Πώς θα δεχτούν 
οι χριστιανικές οικογένειες την αύξηση 
των μουσουλμανόπαιδων στις τάξεις; Το σχολείο είναι 
ένα σχόλιο για τη σχεδόν συναισθηματική εμπλοκή μιας 
ομάδας ανθρώπων, που καταφέρνει τελικά 
ν’ αντιμετωπίσει το ρατσισμό.

The School is a documentary about a bicultural school 
in Athens that tries to bridge two communities.
More than half of the pupils are Turkish-speaking Muslims. 
This causes serious problems both for them, as well as for 
the Christian families of their schoolmates. Despite 
the prejudices of a socially and politically loaded 
environment, the teachers exhibit great enthusiasm 
and personal initiative in their efforts to set up a normal 
school. By filming life at the school over a one-year period, 
we were able to follow the development of various issues 
that arose during that time. Will the teaching of the Turkish 
language be authorized? Will Syndika manage to go 
on to high school? How will the Christian families deal 
with the increasing number of Muslim pupils 
in the classroom? The School is a commentary 
on the effectiveness of the personal, near emotional 
involvement of a group of people that finally succeeds 
in facing up to racism.

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ/ FILMOGRAPHY

Ελληνική και ευχάριστη γη /
Greek and Pleasant Land 
Μια γερμανίδα βσσκός στη Σκύρα /  
A German Shepherdess in Skyros 
Ηνωμένες Παλιτείς της Ευρώπης /  
United States ot Eurcpe 
(συν-σκηναθεσία /  co-direction) 

2001 To σχολείο /  The School

Παγκόσμιο Εκμετάλλευση /  World Sales:
Αμαλία Ζέπου /  Amalia Zepou, Κύπρου 3 2 /  
32 Kyprou Street, Αθήνα /  Athens 
156 69, τη λ ./ tel.: + 3 0  1 6511 035, 
tax: + 3 0  1 6533 868, 
e-mail: azep@otenet.gr

mailto:azep@otenet.gr


ΠΟΡΤΡΕΤΑ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ PORTRAITS: HUMAN JOURNEYS

ΓΑΛΛΙΑ /  France 2001 
Κλοντ Βεντουρά
C lau d e  V e n tu ra
Σκηνοθεσία /  Direction: Claude Ventura 
Σχολιασμός /  Commentary: Philippe 
Paringaux Αφήγηση /  Narration: Pascale 
Thirode Μοντάζ /  Editing: Babeth Si Ramdane 
Μουσική /  Music: Miklos Rozsa Παραγωγοί / 
Producers: Michèle and Laurent Pétin 
Παραγωγή /  Production: arp Selection,
75 Champs Elysées, 75008 Paris, France,
www.arpselection.com
35mm Εγχρωμο /  Color 94'

ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΔΕΡΦΕΣ ΠΑΠΕΝ
THE SEARCH FOR THE PAPIN SISTERS

EN QUÊTE DES SOEURS PAPIN

Λε Μαν, 2 Φεβρουάριου, 1933: δύο υπηρέτριες, 
οι αδερφές Κριστίν και Λέα Παπέν, σκοτώνουν 
την εργοδότριά τους, Μαντάμ Λανσελέν, και την κόρη της, 
Ζενεβιέβ. Μετά από επτά χρόνια εργασίας σ' αυτή 
την οικογένεια, γιατί σκότωσαν αυτή τη γυναίκα 
που την αποκαλούσαν «Μαμά»; Πώς ήταν η ζωή 
μιας υπηρέτριας, και πώς ζούσε η αστική τάξη 
στη δεκαετία του '30: Ποιοι ήταν, πραγματικά, οι Λανσελέν, 
αυτοί οι φιλήσυχοι προεστοί για τους οποίους εργάζονταν 
οι δύο αδερφές: Και τα δικαστήρια, έχοντας στα χέρια τους 
μόνο τις ομολογίες και το φονικό όπλο, πώς διευθέτησαν 
το θέμα της απουσίας κινήτρου; Όσο για τη Λέα Παπέν, 
τη μόνη από τις δύο αδερφές που εξέτισε εξολοκλήρου 
την ποινή της και της οποίας η ημερομηνία θανάτου 
διαφέρει από έγγραφο οε έγγραφο, πώς έζησε;
Και πώς πέθανε; Είναι πράγματι νεκρή; Όλα αυτά 
τα ερωτήματα αποτέλεσαν το έναυσμα για ένα ντοκιμαντέρ 
το οποίο, μέσα από την έρευνα που έκανε ο Πασκάλ 
Τιρόντ, αναβίωσε τη συναρπαστική ιστορία των αδερφών 
δολοφόνων.

Le Mans, February 2,1933: two maids, the sisters Christine 
and Lea Papin, kill their employer, Madame Lancelin, 
and her daughter Genevieve. After seven years working 
for the family, why kill a woman they called «Mummy»? 
What was the life of maids and the bourgeoisie like in 
Le Mans in the 1930s? Who really were the Lancelins, 
these peaceful local worthies for whom the two sisters 
worked? How did the courts, with only confessions 
and the murder weapon, make do with the absence 
of a motive? As for Lea Papin, the only sister to have done 
her sentence in full and whose date of death varies from 
one document to another, how did she live? And how did 
she die? Is she really dead? All these questions have 
inspired a documentary film that, through the investigation 
carried out by Pascale Thirode, revives the poignant tale 
of the murderous sisters.

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ /  FILMOGRAPHY

2001 En quête des soeurs Papin

Παγκόσμια Εκμετάλλευοη /  World Sales:
Artbox-Claudia Rae-Colombiani, 
e-mail: anbox@francetv.com

http://www.arpselection.com
mailto:anbox@francetv.com


PORTRAITS: HUMAN JOURNEYS

ΕΛΛΑΔΑ /  Greece 2000 

Στέφανος Νόλλας
Stefanos N ollas
Σκηνοθεσία /  Direction: Στέφανος Νόλλας /  
Stefanos Nollas. Σενάριο /  Screenplay:
Στέφανος Νόλλας /  Stefanos Nollas. 
Φωτογραφία /  Cinematography: Λίνος 
Μεϊτάνης /  Linos Meitanis. Ηχος /  Sound: 
Βασίλης Διβάνης /  Vassills Divanis. 
Παραγωγός /  Producer: Στέφανος Νόλλας/ 
Stefanos Nollas. Beta SP Εγχρωμο /  Color 22'

ΤΗΣ ΓΙΑΓΙΑΣ ΤΟ ΓΛΥΚΟ ΨΩΜΙ
GRANNY’S SWEET BREAD

21

Σκόπελος. Στο ερειπωμένο χωριό Κλήμα, απέναντι 
από τη Σκιάθο και την Εύβοια, εδώ και σαράντα χρόνια, 
η γιαγιά Μαγδαληνή κάθε νύχτα ζυμώνει και ψήνει ψωμί. 
Πότε πότε μιλάει μαζί του, μιλάει με το ψωμί, 
και του λέει λόγια που μόνο το ψωμί καταλαβαίνει.

Skopelos. In the deserted village of Klima, across from 
Skiathos and Evia, for the past forty years, Granny 
Magdalena has been kneading dough and baking bread 
every night. Every so often, she talks to the bread, telling it 
things that only bread can understand.

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ/ FILMOGRAPHY

1998 Οταν σου λεω μανταρίνι να βγαίνεις... /  
When I Say Mandarin, You Come Forth 

2000 Της γιαγιάς το γλυκό ψωμί /  Granny's 
Sweet Bread

Πανκοσμια Εκμετάλλευση /  World Sales:
Στέφανος Νόλλας /  Stefanos Nollas, 
Αναγνωστοποόλου 49 /  49 
Anagnostopoulou Street, Αθήνα /  Athens 
106 73, τηλ. /  te l: +  30 1 3627 269, 
fax: + 3 0  1 3600 374.
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ΕΛΛΑΔΑ /  Greece 2000 
Κώστας Κωβαίος, 
Στάθης Πλώτας
Costas Koveos,
Stathis Plotas
Ερευνα, επιμέλεια /  Research. Editing 
of Material: Κώστας Κωβαίος /  Costas 
Koveos, Στάθης Πλώτας /  Stathis Plotas 
Κάμερα /  Camera: Αντώνης Κασίτας /  Antonis 
Kassitas, Γιάννης Σκιαδάς /  Yianms Skiadas. 
Μανώλης Λουπασάκης /  Manolis Loupassakis 
Μοντάζ /  Editing: Λεωνίδας Δρογκάρης /  
Leonidas Orongaris. Ηχος /  Sound: Ηλίας 
Διαμάντης /  llias Diamantis, Βασίλης Μαυρίκος 
/  Vassilis Mavrikos. Μουσική /  Music: Ελένη 
Καραίνδρου /  Eleni Karaindrou, Χριστόδουλος 
Χάλαρης /  Christodoulos Halaris, Λουκιανός 
Κηλαηδόνης /  Loukianos Kilaidonis Παρογωγή 
/  Production: Δ/νση Ειδήσεων, Τμήμα Αρχείου 
Τεκμηρίωσης NET /  News Oept. Archive, n e t  
Television. Video Εγχρωμο /  Color 58'

Ο 20ός ΑΙΩΝΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ 
ΤΟΥ ΘΟΔΩΡΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

THE 20th CENTURY THROUGH THE GAZE 
OF THEO ANGELOPOULOS

Σημαντικά γεγονότα του αιώνα που έφυγε, όπως τα είδε 
μέσα από τις ταινίες του ο κορυφαίος έλληνας δημιουργός 
Θόδωρος Αγγελόπουλος, παρουσιάζονται στο ντοκιμαντέρ 
Ο 20ός αιώνας μέοα από το βλέμμα του Θόδωρου 
Αγγελόπουλου. Η ταινία αρχίζει με μια σκηνή 
από τον Μεγαλέξαντρο, στην οποία ένας βαυαρός 
αξιωματικός πυροβολεί στον αέρα και φωνάζει 
«Ζήτω ο εικοστός αιών!» Αμέσως μετά, θ' ακούσουμε 
τον διεθνούς φήμης έλληνα σκηνοθέτη να σχολιάζει: 
«Υπάρχει κανείς που θα μπορούσε να φωνάξει 
"Ζήτω ο εικοστός αιώνας” ; Πολύ αμφιβάλλω». Γεγονότα 
που σημάδεψαν τον αιώνα που πέρασε, οι Βαλκανικοί 
Πόλεμοι, η Μικρασιατική Καταστροφή, το Έπος του 1940, 
η Γερμανική Κατοχή, η Αντίσταση, ο Εμφύλιος 
και η μετανάστευση, παρουσιάζονται μέσα από σκηνές 
των κινηματογραφικών ταινιών του Θόδωρου 
Αγγελόπουλου. Στην έναρξη της τρίτης χιλιετίας, 
ο βραβευμένος με τον Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ 
Καννών σκηνοθέτης βλέπει, όπως λεει «τον εικοστό αιώνα 
οαν τοπίο στην ομίχλη». «Αισθάνομαι ότι η πραγματική μου 
ζωή μετά από τόοα χρόνια στον κινηματογράφο είναι 
το οινεμά», θα τον ακούσουμε ν’ αποκαλύπτει. «Ανάμεσα 
σε δυο ταινίες πλήττω». «Η αίσθησή μου είναι ότι έχω 
κάνει μόνο μια ταινία, την Αναπαρόοτααη. Ολες οι άλλες 
ταινίες υπάρχουν στην Αναπαράοταοη και βγαίνουν μέοα 
απο αυτήν». Για τον «ιστορικό» Αγγελόπουλο μιλούν 
ο Κώστας Γεωργουοόπουλος και ο αείμνηστος Βασίλης 
Ραφαηλίδης

Important events of the past century, as seen through the 
films of the distinguished Greek filmmaker, Theo 
Angelopoulos, are presented in the documentary The 20th 
Century through the Gaze of Theo Angelopoulos. The film 
begins with a scene from the feature Alexander the Great, 
where a Bavarian officer shoots in the air and shouts «Long 
live the 20th century!» Upon which, the internationally 
renowned director will comment: «Is there anyone who 
could shout “Long live the 20th century!"? I very much 
doubt it». Events that left their mark on the previous century, 
the Balkan Wars, the Asia Minor Disaster, wwil, the German 
Occupation, the Resistance, the Civil War and emigration, 
are all illustrated through scenes from the films of 
Angelopoulos. At the dawn of the third millennium, the 
director who was awarded the Palme d'Or at the Cannes 
Film Festival says he looks upon the 20th century somewhat 
as «a landscape in the mist». He will further reveal:
«I feel that my true life, after ail these years in film, 
is cinema... Between shooting two films I become bored».
«I have this sense of having made only one film,
The Reconstitution. All my other films exist 
in The Reconstitution and emanate from it».
Contemporary thinkers Costas Georgoussopoulos 
and the late Vassilis Rafailidis talk about Angelopoulos 
«the historian».

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ /  FILMOGRAPHY

Στάθης Πλώτας /  Stathis Plotas 
1983 Συνέντευξη τύπου /  Press Conference 
1993 Τεχνητό γεγονός /  Artificial Event 
1995 Πρώτη φορά /  First Time 

The Race of Pride
Μπαμπατζίν, ο οινοποιός /  Babadzim 
the Vintner

Κώστας Κωβαίος /  Castas Koveos,
Στάθης Πλώτας /  Stathis Plotas 
2000 Ο 20ός αιώνας μέοα από το βλέμμα 

του Θόδωρου Αγγελόπουλου /  The 20th 
Century through the Gaze 
of Theo Angelopoulos

Παγκόσμια Εκμετάλλευση /  World Sales:
EPT A.E. /  ERT S.A., Τμήμα Πωλήοεων / 
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ΗΠΑ /  USA 2000 

Μπάρμπαρα Κοττλ
Barbara Kopple
Σκηνοθεσία /  Direction: Barbara Kopple 
Φωτογραφία /  Cinematography: Don Lenzer. 
Tom Hurwitz, Sandy Sissel. Μοντάζ /  Editing: 
Bob Eisenhardt Μουσική /  Music: Art Labriola. 
Παραγωγή /  Production: On Tour Productions /  
Cabin Creek Films, 155 Sixth Avenue,
10th Floor, New York, NY 10013,
USA, τηλ./tel.: +1  212 242 8999, 
fax: +1  212 242 7347. 35mm  
Εγχρωμο/C olor 97'

ΜΙΛΩΝΤΑΣ ME TON ΓΚΡΕΓΚΟΡΙ ΠΕΚ
A CONVERSATION WITH GREGORY PECK

2 l J  79

Συνδυάζοντας αποσπάσματα από τις πρόσφατες 
περιοδείες του με γνωστές σκηνές από τις εξα ιρετικές 
του ταινίες, το ντοκιμαντέρ αυτό πετυχαίνει μια ευχάριστη 
ισορροπία ανάμεσα στο δημόσιο πρόσωπο 
και στην ιδιωτική ζωή του Γκρέγκορι Πεκ. Σε κάθε στάση 
της περιοδείας του, οι θαυμαστές του τον ρωτάνε 
καινούργια πράγματα. Μερικοί από αυτούς διηγούνται 
πώς οι ήρωες που υποδύθηκε ο Πεκ ενέπνευσαν 
τις καριέρες τους, ενώ άλλοι ομολογούν ότι έδωσαν 
τ ’ όνομά του στα παιδιά τους. Και δεν είναι μόνο οι απλοί 
πολίτες που εκτιμούν τη συνεισφορά του Γ κρέγκορι Πεκ 
στην αμερικανική κουλτούρα, αφού τον βλέπουμε 
να παραλαμβάνει το Εθνικό Μετάλλιο των Τεχνών 
από τον Πρόεδρο Κλίντον. Οσο για την προσωπική πλευρά 
του μεγάλου ηθοποιού, η ταινία περιλαμβάνει φωτογραφίες 
από την παιδική του ηλικία, home movies, 
καθώς και προσωπικές στιγμές μεταξύ των μελών 
της οικογένειάς του και στενών του φίλων, 
μεταξύ των οποίων η Λορέν Μπακόλ, ο Μάρτιν Σκορσέζε 
και ο Ζακ Σιράκ.

The film  unfolds to offer an engaging balance between 
Peck’s public persona and his private life, using excerpts 
from a number of Peck’s recent one-man shows 
and the well-known clips from many of his great movies.
At each stop fans ask new questions, and some tell how 
Peck’s film characters inspired their careers.
Some have even named their children after him. It isn’t just 
ordinary citizens who appreciate Peck’s contributions 
to American culture, as Peck Is filmed being presented 
with the National Medal for the Arts from President Clinton. 
When it comes to the personal side of things, the film  offers 
snapshots from his youth and old home movie footage, 
as well as wonderfully funny and intimate moments 
with Peck's family and closest friends, among them 
Lauren Bacall, Martin Scorsese and Jacques Chirac.

ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ/ 
SELECTED FILMOGRAPHY

1977 Harlan County USA
1991 American Dream
1998 Wildman Blues
2000 A Conversation with Gregory Peck

Παγκόσμια Εκμετάλλευση /  World Sales:
Films Transit International, 402 East 
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ΟΥΓΓΑΡΙΑ/Hungary 1996-1999 
Σάλαμον Άντρας
Salamon Andras
Σκηνοθεσία /  Direction: Salamon Andras 
Σενάριο /  Screenplay: Salamon Andras 
Διασκευή /  Adaptation: Dudas Zoltán 
Φωτογραφία /  Cinematography: Salamon 
Andras Μοντάζ /  Editing: Gyimesi Laszlo 
Ηχος /  Sound: Gyimesi Laszlo 
Παραγωγής /  Producer: Schiffer Pal 
Παραγωγή /  Production: Hunnia Fimstudio 
Video Εγχρωμο/Color 50'

Ο ΓΙΟΝΟΥΤΣ ΚΑΙ Η ΜΑΦΙΑ 
ΤΩΝ ΖΗΤΙΑΝΩΝ

JONUC AND THE BEGGAR MOB
JONUC ES A KOLDUSMAFIA

«Οι Τσιγγάνοι από το Πλοιέστι -αυτοί που μου έδωσαν 
το ψεύτικο διαβατήριο- μου λένε: "Δε θες να ρθεις μαζί 
μας: Κοίτα, είσαι σε κακά χάλια εσύ, είμαστε σε κακά χάλια 
κι εμείς. Έλα να κανονίσουμε κάτι για να μας ευλογήσει 
η Παναγία με εκατό χιλιάδες δολάρια” . “ Εντάξει, θα ’ρθω” . 
Αλλά θέλω να δω πώς φέρονται στα παιδιά. Τα παίρνουν 
απ’ το δρόμο και τα στέλνουνε να ζητιανεύουνε στη 
Γαλλία, στην Ιταλία, στη Γερμανία, στην Αυστρία και στο 
Βέλγιο. Παλιοκαθάρματα Τσιγγάνοι! Τι μου λένε:
“Τράβα να ζητιανέψεις στο φανάρι στα ουγγαρέζικα, 
εντάξει;” Και τι έτρωγα στην Ουγγαρία; Όλα τα καλα 
τα έτρωγαν εκείνοι. Μου αγόραζαν ό,τι ήθελα κάθε 
τρεις μέρες. Οταν ζήταγα λουκάνικο, μου παίρνανε κακάο. 
Οταν ζήταγα κακάο, μου παίρνανε λουκάνικο. Πάντα 
μου παίρνανε κάτι άλλο. Με έδερναν οι Τσιγγάνοι αυτοί.
Οι άλλοι, από το Σέμπεν, το Βάραντ, το Σουσέαβα 
δεν με πειράξανε. Εκείνοι ήταν καλοί άνθρωποι 
αλλά αυτοί από το Πλοιέστι, είναι τρελοί, διαφορετικοί' 
έχουνε πειραγμένα μυαλά».

«The Gypsies from Ploiesti -the ones that gave me my fake 
passport- they say: “Don’t you want to come with us?
Look, you’re miserable, we're miserable, let’s figure 
something out so the Virgin Mary can bless us with one 
hundred thousand dollars” . “Fine. I’ll come along” .
But I want to see how they treat the children. They pick them 
up on streets and take them to beg in France, Italy,
Germany, Austria and Belgium. Rotten Gypsy bastards!
What do they say to me? “Go beg in Hungarian at the 
intersection, okay?" And what did I get to eat in Hungary? 
They ate all the good things, but what did I eat? They bought 
me what I wanted every three days. When I asked for 
sausage, they bought me cocoa. When I asked for cocoa, 
they bought me sausage. They always got something else. 
They beat me, these Gypsies. The others, from Szeben, 
Varad, Suceava didn’t hurt me. Those were nice people.
But these ones from Ploiesti, they're crazy, different. 
Something’s wrong in their head».

ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ/ 
SELECTED FILMOGRAPHY

1989 Homeless 
Gypsies

1991 J e t’aime
What Do the Chinese Dream About 
Hos Street 
Children in the City

1992 A Happy Day at the Junkyard 
Gypsy Ballad
The Life

1993 Robot 
Abandoned People

1994 The Milkman 
Marika's Life 
Child Beggars

1995 Scooter
He Was a Taxi Driver 
The Radio 
Uncle and the Tram 
Lost Family

1996 Anna Frank and the Gypsies 
Huttyan

1997 The Caveman's Dream
1998 Close to Love

1996-99 Jonuc and the Beggar Mob
1999 September

Παγκόσμια Εκμεταλλευοη /  World Sales:
Magyar Filmunio, Varosligeti Fasor 38, 
1068 Budapest, Hungary, 
τηλ./tel.: +361 351 7760, 
fax: +36 1 351 7766, 
e-mail: filmunio@elender.hu

mailto:filmunio@elender.hu
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Στις αρχές της δεκαετίας του '60, 
δυο αδέρφια έφεραν την επανάσταση 
στο ντοκιμαντέρ. Ο Αλμπερτ
και ο αείμνηστος αδερφός του, Ντέιβιντ, υπήρξαν πρωτοπόροι της μεθόδου 
«direct cinema». Κάμερες κρατημένες στο χέρι και εξαιρετικά ελαφροί εξοπλισμοί 
ήχου έκαναν δυνατή
μια αμεσότητα κι έναν αυθορμητισμό που οδήγησαν σ' έναν εντελώς νέο τρόπο 
κινηματογράφησης, ιδανικό για το είδος
του ντοκιμαντέρ. Η μοναδική αυτή κινηματογραφική τους προσέγγιση εξακολουθεί 
να εξελίσσεται σήμερα, μέσα από την τεχνική και το ταλέντο της Σούζαν Φρέμκε, 
του Αλμπερτ Μέιζελς και των συν-σκηνοθετών τους.

«Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε δεν διαφέρει καθόλου από μια συμβατική 
χολιγουντιανή μεγάλου μήκους ταινία. Μόνο που δε χρησιμοποιούμε ηθοποιούς. 
Σκοπός μας είναι να εμπλακεί συναισθηματικά το κοινό... Δεν προσπαθούμε 
να κάνουμε τίποτε διαφορετικό απ' ό,τι μια χολιγουντιανή ταινία, με τη μόνη 
διαφορά ότι εμείς χρησιμοποιούμε αληθινές καταστάσεις. Αυτή είναι η πρόκληση 
για μας... Το πώς έρχονται τα πράγματα στη ζωή είναι πολύ πιο συναρπαστικό 
απ' ό,τιδήποτε θα μπορούσε να επινοήσει κανείς επί σκηνής. Οι συγγραφείς 
προσπαθούν να μιμηθούν τη ζωή. Νιώθουν πως πρέπει να την έχουν 
κάτω από τον έλεγχό τους. Εμείς νιώθουμε ακριβώς το αντίθετο. Παρατηρούμε 
και κινηματογραφούμε τα πράγματα καθώς συμβαίνουν... Κυνηγούμε 
τη συναισθηματική ανταπόκριση. Μια συνοχή από την αρχή μέχρι το τέλος.
Και οι ήρωες πρέπει να γεννούν συναισθήματα συμπάθειας. Δε θέλουμε 
ο κόσμος να λέει: "Ντοκιμαντέρ είναι, έτσι:’’ Αν φτάσουμε κάποια μέρα 
σ’ αυτό το σημείο, κάτι θα έχει επιτευχθεί».

Ντέιβιντ Μέιζελς (σε συνέντευξη με τον Τζέιμς Μπλου, Film Comment, 1964)

In the early 1960s, two brothers started a revolution in documentary filmmaking 
Albert and his late brother David, pioneered the method called direct cinema. 
Handheld cameras
and lightweight sound equipment made possible an immediacy and spontaneity that 
led to an entirely new way 
of making films uniquely suited to
non-fiction subjects. Their unique filmmaking approach continues to develop today, 
through the techniques and talents of Susan Froemke, Albert Maysles, 
and their co-filmmakers.

«What we're really trying to do is something that is not at all different from 
a conventional Hollywood feature. Only we’re not using actors. Our purpose 
is to have an emotional involvement from the audience... We are trying to do 
something no different at all from a Hollywood feature except that we are using real 
situations. That's our challenge... Things as they come in real life are much more 
exciting than anything that you can invent on stage. Writers try to emulate life.
They feel they have to have it under their control. We feel just the opposite.
We observe and shoot things just as they happen... We are after an emotional 
response. A continuity from beginning to end. It must have sympathetic people.
We don't want people to say: “It's a documentary, isn ‘t it? ” If we reach that day, 
something will have been accomplished».

David Maysles (interviewed by James Blue, Film Comment, 1964)

ΦΙΛΜ ΟΓΡΑΦΙΑ/FILMOGRAPHY

Albert MayslesDavid & Albert Maysles

1963 Showman
1964 What's Happening! The Beatles in the USA
1965 Meet Marlon Brando
1966 Orson Welles -  Spain (ημιτελές /  unfinished)

With Love from Truman (ουν-σκηνοθεοία /  co-direction: Charlotte Zwerin)
1968 Salesman (ουν-ακηνοθεαία /  co-direction: Charlotte Zwerin)
1970 Gimme Shelter (ουν-σκηνοθεοία /  co-direction: Charlotte Zwerin)
1974 Christo s Valley Curtain (ουν-οκηνοθεοία /  co-direction: Ellen Hovde)
1976 Grey Gardens (ουν-οκηνοθεοία /  co-direction: Ellen Hovde, Muffie Meyer,

Susan Froemke)
1978 Running Fence (ουν-οκηνοθεοία /  co-direction: Charlotte Zwerin)
1980 Muhammad and Larry
1985 Ozawa -  1985 (ουν-οκηνοθεοία /  co-direction: Susan Froemke, Deborah Dickson) 

Vladimir Horowitz -  the Last Romantic (ουν-οκηνοθεοία /  co-direction: Susan Froemke, 
Deborah Dickson, Pat Jaffe)

1986 Islands (ουν-οκηνοθεσίο /  co-direction: Charlotte Zwerin)
1991 The Beatles First USA Visit (ουν-σκηνοθεοία /  co-direction: Susan Froemke,

Kathy Dougherty)

1987 Horowitz Plays Mozart (ouv-oKpvo9eoia /  co-direction: Susan Froemke, Charlotte Zwerin)
1989 Jessye Norman Sings Carmen (ouv-OKi)vo0eoia /  co-direction: Susan Froemke)
1990 Christo in Paris (ouv-OKrivoGcoia /  co-direction: Deborah Dickson, Susan Froemke)
1991 Soldiers of Music: Rostropovich Returns to Russia (ouv-oKpvo0coio /  co-direction:

Susan Froemke, Peter Gelb, Bob Eisenhardt)
1992 Abortion: Desperate Choices (ouv-okhvoBeoiq /  co-direction: Susan Froemke,

Deborah Dickson)
1994 Conversations with the Rolling Stones (ouv-OKrivo0Eoia /  co-direction: Susan Froemke, 

Kathy Dougherty)
1995 Umbrellas (ouv-OKr)vo0eoia /  co-direction: Henry Corra, Grahame Weinbren)
1996 Letting Go: A Hospice Journey (ouv-OKi)vo0eoio /  co-direction: Susan Froemke,

Deborah Dickson)
1997 Concert of Wills: Making the Getty Center (ouv-OKnvo0eoia /  co-direction: Susan Froemke, 

Bob Eisenhardt)



ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΥΣ ΑΛΜΠΕΡΤ & ΝΤΕΙΒΙΝΤ ΜΕΙΖΕΛΣ /  ALBERT & DAVID MAYSLES: A TRIBUTE

Ο ΠΩΛΗΤΗΣ
SALESMAN

Η Π Α /USA 1968
Ντέιβιντ Μέιζελς, Αλμπερχ Μέιζελς, Σάρλοτ Ζουέριν

David Maysles, A lb e rt Maysles, C harlo tte  Z w erin

Σκηνοθεσία /  Direction: David Maysles, Albert Maysles, Charlotte Zwerin. 
Συμμετοχή στο μοντάζ /  Contributing Film Editor: Ellen Giffard.

Βοηθάς μοντέρ /  Assistant Editor: Barbara Jarvis. 
Μίξη ήχου /  Sound Mixer: Dick Vorisek. 

Παραγωγή /  Production: Maysles Films Inc. Παγκόσμια Εκμετάλλευση /  World Sales: 
Maysles Films, Inc., 250 West 54th Street, New York n y  10019, u s a , 

τη λ ./te l.: + 1  212 582 6050, fax: + 1  212 586 2057, 
e-mail: info@mayslesfilms.com. 35mm  

Ασπρόμαυρο /  B&W 90'

Παγκ. Εκμετάλλευση /  World Sales: Maysles Films, Inc., 250 West 54th Street, New York 
NY 10019, USA, τηλ./tel.: +1  212 582 6050, fax: +1  212 586 2057, 

e-mail: info@mayslesfilms.com

S a le s m a n  follows four door-to-door Bible 
salesmen as they make calls in and around 
Boston, where the company is based, 
then in Chicago at a sales conference, 
and finally in the promising new territory 
of Miami and vicinity. Their mission 
is simple: to convince people to buy what 
one of them calls «still the best seller 
in the world». But although their customers 
are mostly middle -and working- class 
Catholics recommended by the local 
church, the Bible is a hard sell. Talking, 
pushing, cajoling, telling jokes and stories, 
throwing out complimeots, the salesmen 
make their pitches to a wide range of 
customers -lonely widows, married 
couples, Cuban immigrants, bored 
housewives- from those who clearly 
cannot afford the $50 book to those who, 
in the end. are convinced by the 
salesman's somewhat too-cheerful patter.

κεφάτη παρλατα του πωλητή.

Ο πωλητής ακολουθεί τέσσερις 
πλανόδιους πωλητές της Βίβλου, καθώς 
χτυπούν πόρτες μέσα και γύρω από τη 
Βοστώνη, εκεί όπου εδρεύει η εταιρεία 
τους, ύστερα στο Σικάγο σ' ένα συνέδριο 
πωλήσεων καί, τέλος, στην πολλά 
υποσχόμενη νέα περιοχή του Μαϊάμι και 
των περιχώρων του. Η αποστολή τους 
είναι απλή: να πείσουν τον κόσμο ν’ 
αγοράσει αυτό που ένας τους αποκαλεί 
«το μεγαλύτερο μπεστ-σέλερ του 
κόσμου». Παρότι, όμως, οι πελάτες τους 
είναι, ως επί το πλείστον, καθολικοί της 
μεσαίος και εργατικής τάξης, που τους 
έχει συστήσει η ενορία τους, η Βίβλος δεν 
πουλιέται εύκολα. Μιλώντας, πιέζοντας, 
καλοπιάνοντας, λέγοντας ανέκδοτα και 
ιστορίες, κάνοντας φιλοφρονήσεις, οι 
πωλητές «ψήνουν» ένα ευρύ φάσμα 
πελατών -μοναχικές χήρες, παντρεμένα 
ζευγάρια, Κουβανούς μετανάστες, 
βαριεστημένες νοικοκυρές- από αυτούς 
που εμφανώς δεν έχουν να δώσουν 
50 δολάρια για ένα βιβλίο, μέχρι εκείνους 
που, τελικά, πείθονται από την υπερβολικά

GIMME SHELTER

ΗΠΑ/USA 1970
Ντέιβιντ Μέιζελς, Άλμπερτ Μέιζελς, Σάρλοτ Ζουέριν
David Maysles, A lb e rt Maysles, Charlo tte  Zw erin

Σκηνοθεσία /  Direction: David Maysles, Albert Maysles, Charlotte Zwerin. Φωτογραφίο /  
Cinematography: Peter Adair, Bird Bryant, Joan Churchill, Ron Dorfman, Robert Elfstrom, Elliott 
Erwitt, Bob Fiori, Adam Giffard, William Kaplan, Kevin Keating, Stephen Lighthill, George Lucas, 
Jim Moody, Jack Newman, Pekke Niemala, Robert Primes, Eric Saarinen, Peter Smokier, Paul 
Ryan, Coulter Watt, Gary Weiss, Bill Yarrus. Μοντάζ /  Editing: Ellen Giffard, Robert Farren, Joanne 
Burke, Kent McKinney. Ηχος /  Sound: Michael Becker, John Brumbaugh, Howard Chesley, 
Pepper Crawford, Stanley Cronquist, Paul Deason, Tom Goodwin, Peter Pilafin, Orly Lindgren, 
Walter Murch, Art Rochester, Neslon Stoll, David Thompson, Alvin Tokunuw. Μουσική /  Music: 
The Rolling Stones. Παραγωγή / Production: Maysles Films, Inc. 35mm Έγχρωμο / Color 90'

Παγκόσμια Εκμετάλλευση /  World Sales: Films Transit, 402 est, rue Notre-Dame, Montreal, 
Quebec, CanadaH2Y 1C8 , τηλ ./te l.: +1  5 1 4 8 4 4 3 3 5 8 ,fax: +1  5 1 4 8 4 4  7298, 
e-mail: info@filmtransit.com

To ντοκιμαντέρ-στοθμός με θέμα 
τη μοιραία δωρεάν συναυλία των Ρόλινγκ 
Στόουνς στην πίστα του Άλταμοντ, στις 
6 Δεκεμβρίου 1969. Μόλις τέσσερις 
μήνες νωρίτερα, είχε γίνει το Γούντστοκ, 
και τώρα έμοιαζε πως όλα όσα 
εκπροσωπούσε αυτή η γενιά των 
λουλουδιών και της αγάπης είχαν 
ισοπεδωθεί σε μια πίστα αγώνων έξι μιλιά 
έξω από το Σαν Φρανσίσκο. Τη συναυλία, 
όπου εκτός από τους Ρόλινγκ Στόουνς θα 
εμφανίζονταν η Τίνα Τέρνερ, οι Τζέφερσον 
Έρπλεϊν, οι Φλάινγκ Μπουρίτο Μπράδερς 
και άλλοι, είχε υπολογιστεί ότι θα την 
παρακολουθούσε ένα πλήθος 300.000  
θεατών. Ανησυχώντας για το θέμα 
της ασφάλειας, οι Στόουνς ζήτησαν 
από μέλη της παράνομης συμμορίας 
μοτοσικλετιστών The Hell’s Angels 
να βοηθήσουν στη διατήρηση της τάξης.
Το αποτέλεσμα ήταν να δημιουργηθεί 
μια ατμόσφαιρα φόβου και τρόμου, 
κι ένας θεατής να μαχαιρωθεί 
και να πεθάνει. Ηταν 6 Δεκεμβρίου 
του 1969, η μέρα που πέθανε 
η δεκαετία του '60.

The landmark documentary about
the tragically ill-fated Rolling Stones free
concert at Altamont Speedway
on December 6 ,19 69 . Only four months
earlier, Woodstock had defined the Love
Generation; now it lay in ruins on a desolate
racetrack six miles outside
of San Francisco. Before an estimated
crowd of 300,000 people, the Stones
headlined a free concert featuring
Tina Turner, The Jefferson Airplane,
The Flying Burrito Brothers and others. 
Concerned about security, the Stones 
asked members of the outlaw biker gang 
The Hell's Angels to help maintain order. 
Instead, an atmosphere of fear and dread 
arose, leading ultimately to the stabbing 
death of a fan. December 6,1969: 
the day the Sixties died.

mailto:info@mayslesfilms.com
mailto:info@mayslesfilms.com
mailto:info@filmtransit.com


ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΥΣ ΑΛΜΠΕΡΤ & ΝΤΕΪΒΙΝΤ ΜΕΙΖΕΛΣ

GREY GARDENS

ΗΠΑ /  USA 1976
Ν τέιβ ιντ και Άλμπερχ Μ έιζελς, Έλεν Χ όβντε , 

Μ άφι Μ έιγιερ , Σούζαν Φ ρ έμ κε
David and A lbert Maysles, Ellen Hovde, Muffie Myer, Susan Froemke

Σκηνοθεσία /  Direction: David and Albert Maysles, Ellen Hovde, Muffle Meyer, 
Susan Froemke. Φωτογραφία /  Cinematography: David and Albert Maysles.

Μοντάζ /  Editing: Ellen Hovde, Muffie Meyer, Susan Froemke. 
Παραγωγή /  Production: Maysles Films Inc.; Portrait Films. 35mm 

Εγχρωμο/Color 94'

Παγκόομια Εκμετάλλευση /  World Sales: Maysles Films, Inc., 250 West 54th Street, New 
York NY 10019, USA, τηλ. /  tel.: +1 212 582 6050, fax: +1 212 586 2057, 

e-mail: info@mayslesfilms.com

Η ταινία αφηγείται την απίστευτη και όμως 
αληθινή ιστορία της κας Ίντιθ Μπουβιέ 
Μπιλ και της κόρης της, Ίνπ, θείας και 
πρώτης ξαδέρφης της Τζάκι Κένεντι Ωνάση. 
Μητέρα και κόρη ζουν σ’ ένα δικό τους 
κόσμο, πίσω από τις πανύψηλες λιγούστρες 
που περιστοιχίζουν την ερειπωμένη τους 
έπαυλη των 28 δωματίων, γνωστής ως 
«Grey Gardens». Το κτίριο είναι σε τόσο 
κακή κατάσταση, από άποψη κατασκευής 
και υγιεινής. Το περιστατικό έγινε 
πρωτοσέλιδο -  η αμερικανική βασιλική 
οικογένεια ζει μες στην αθλιότητα! 
Πράγματι, η κυρία Μπιλ, γνωστή και ως 
«Μεγάλη Ίντι», ήταν γεννημένη 
αριστοκράτιοσα, αδερφή του «Μπλακ Τζακ» 
Μπουβιέ, πατέρα της Τζάκι. Η «Μικρή Ιντι», 
ανερχόμενη ηθοποιός εκθαμβωτικής 
ομορφιάς, έβαλε τη νεοϋορκέζικη ζωή της 
στην αναμονή για να φροντίσει τη μητέρα 
της, με αποτέλεσμα να μην ξαναφύγει ποτέ 
από κοντά της. Μαζί, καταδύθηκαν οε μια 
παράξενη ζωή εξάρτησης και 
εκκεντρικΰτητας, την οποία δεν είχε 
μοιραστεί ποτέ κανένας άλλος, μέχρι που 
οι αδερφοί Μέιζελς κατέπλευσαν 
με την κάμερα και το μαγνητόφωνό τους.

G rey G ardens  Is the unbelievable but true 
story of Mrs Edith Bouvler Beale and her 
daughter Edie, the aunt and first cousin 
of Jacqueline Kennedy Onassls. Mother 
and daughter live In a world of their own 
behind the towering privets that surround 
their decaying 28-room East Hampton 
mansion known as «Grey Gardens», 
a place so far gone that the local authorities 
threatened to evict them for violating 
building and sanitation codes. The Incident 
made national headlines -  American 
royalty, living in squalor! For the Beales 
were nothing short of the upper crust.
Mrs Beale a.k.a. «Big Edle», was a born 
aristocrat, sister of «Black Jack» Bouvler, 
Jackie's father. «Little Edie» was 
an aspiring actress of striking beauty, 
who put her New York life on hold to care 
for her mother, arid never left her side 
again. Together they descended Into 
a s'range life of dependence and 
eccentricity that no one had ever shared 
until the Maysles arrived there with 
their camera and tape recorder.

ΣΥΜΠΝΟΙΑ ΑΠΟΨΕΩΝ: 
TO ΚΕΝΤΡΟ ΓΚΕΤΙ
CONCERT OF WILLS:
MAKING THE GETTY CENTER
Η Π Α /USA 1997
Σούζαν Φ ρ έμ κ ε , Μττομπ Ά ιζενχαρ τ, με τον Ά λμπ ερτ Μ έιζελς
Susan Froem ke, Bob Eisenhardt, w ith A lbert Maysles

Σκηνοθεσία /  Direction: Susan Froemke, Bob Eisenhardt, Albert Maysles. Φωτογραφία /  
Cinematography: Albert Maysles, Christophe Lanzenberg, Christian Blackwood, Robert 
Rlchman, Giorgio Urbinelli. Μοντάζ /  Editing: Bob Eisenhardt. Ήχος /  Sound: Bruce 
Perlman, Michael Relly. Μουσική /  Music: Joel Goodman. Παραγωγός /  Producer: Susan 
Froemke. Παραγωγή /  Production: Maysles Films Inc. 35mm Εγχρωμο /  Color 100’ 
Παγκόσμιο Εκμετάλλευση /  World Sales: Maysles Films, Inc., 250 West 54th Street,
New York NY 10019, USA, τηλ./tel.: +1  212 582 6050, fax: +1 212 586 2057, 
e-mail: info@mayslesfilms.com
Βραβείο /  Awards: Best Reporting Prize: Montreal Festival of Films on Art 1998

Γυρισμένη στη διάρκεια 12 ετών, η ταινία 
αποτελεί το χρονικό της σύλληψης, της 
κατασκευής και της ολοκλήρωσης ενός 
από τα πιο πολυσυζητημένα αρχιτεκτονικά 
έργα του αιώνα μας. Η ταινία μάς χαρίζει 
μια σπάνια ματιά στη δημιουργική 
διαδικασία, όπου διαφορετικές φιλοσοφίες 
της αισθητικής συγκρούονται. Το Κέντρο 
Γκετί, ένα απέραντο συγκρότημα έξι 
κτιρίων στην πλαγιά ενός λόφου, και το 
οποίο χρειάστηκε 14 χρόνια για να χτιστεί, 
υπήρξε το αρχιτεκτονικό όραμα του 
διάσημου αρχιτέκτονα Ρίτσαρντ Μέιερ -  
φημισμένου για τα μεγαλειώδη, 
μινιμαλιστικά λευκά του κτίρια. Η ταινία 
ξεκινάει με μια συνέλευση της κοινότητας, 
όπου οι κάτοικοι επιμένουν ότι δεν τίθεται 
θέμα λευκού κτιρίου. Οι συγκρούσεις του 
Μέιερ με τον Ρόμπερτ Έρουιν, στον οποίο 
ανατέθηκε ο σχεδιασμός του κεντρικού 
κήπου, με το γάλλο αρχιτέκτονα Τιερί 
Ντεπόν, που κλήθηκε να προοθέοει χρώμα 
και ζεστασιά στα εσωτερικά του μουσείου, 
αλλά και με στελέχη του Γ κετί, που 
φοβούνται ότι «ο Ρόμπερτ μοιάζει σχεδόν 
να εχθρεύεται την άνεση», δημιουργούν 
ένα έντονα δραματικό κλίμα.

Filmed over the course of 12 years, the film 
chronicles the conception, construction and 
completion of the most eagerly anticipated 
architectural undertaking of this century.
The film offers a rare look at a creative 
process in action, where different aesthetic 
philosophies meet head on. The Getty 
Center, a sprawling, six-building hillside 
complex, 14 years in the making, was to be 
the architectural vision of renowned 
architect Richard M e ie r- famous for his 
grand, minimalist white buildings. The film 
begins with a community meeting at which 
the residents Insist that a white building is 
out of the question. Meier's many run-ins 
with San Diego artist Robert Irwin, 
commissioned to design the central garden, 
with French architect Thierry Despont, 
brought in to add color and warmth to the 
museum interiors, and with Getty 
executives themselves, who fear that 
«Richard seems almost to have a hostility 
towards comfort», make for mesmerizing 
high drama. In fact, some of the heated 
debates resulted in significant design 
changes, even after the concrete 
foundations had been poured.

mailto:info@mayslesfilms.com
mailto:info@mayslesfilms.com
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ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΑΠΟ ΤΟ ΙΡΑΝ

Ο ΛΕΥΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΕΚΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
THE WHITE STATION

IS T A G -E  SEFID

DEAD TIME
Z A M A N -E  M O R D E H

ΙΡΑΝ /  Iran 1999
Σεϊφ ολά Σαμαντιάν

Seifollah Samadian

ΙΡΑΝ /  Iran 1999 
Σ α ΐν τ  Τ α ρ α ζ ί
Saeed Tarazi

Σκηνοθεσία /  Direction: Seifollah Samadian. Σενάριο /  Screenplay: Seifollah Samadian. 
Φωτογραφία /  Cinematography: Seifollah Samadian. Μοντάζ /  Editing: Seifollah Samadian.

Πορογωγάς /  Producer: Seifollah Samadian. 35mm Εγχρωμο /  Color 10'

Σκηνοθεσία /  Direction: Saeed Tarazi. Σενάριο /  Screenplay: Saeed Tarazi.
Φωτογραφία /  Cinematography: Saeed Pour-Esmaili. Μοντάζ /  Editing: Saeed Pour-Esmaili. 
Beta Εγχρωμο /Color 12'

flayKOOpia EKpcTaMcuon /  World Sales: Iranian Independents, No. 7, # 9  4th Street, 
Sabounchi Street, Tehran 15336, Iran, tt) \ . / tel.: + 98  21 874 1168, fax: + 9 8  21 874 1393,

e-mail: attebai@intelimet.net

Παγκόσμια Εκμετάλλευση /  World Sales: Aran Media & Art, Iranian Independents. No. 7, 
# 9 , 4th St., Sabounchi St., Abbas Abad, Tehran 15336, Iran, τηλ. /  tel.: + 9 8  21 874 1168, 
fax: + 9 8  21 874 1393, e-mail: info@aranmedia.com

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ/FILMOGRAPHY
1992 Once Upon a Time, 1993 Who Knows, 1996 The Eyes of Wall, 1998 Fossil,
1999 Dead Time

Στις 13 Ιανουάριου 1998, η πρωτεύουσα 
Τεχεράνη σαρώνεται από μια φοβερή 
χιονοθύελλα. Ως εκεί που βλέπει το μάτι, 
όλα είναι σκεπασμένα από ένα παχύ 
στρώμα χιονιού. Το χιόνι εξακολουθεί 
να πέφτει ασταμάτητα, ενώ μια μοναχική 
φιγούρα περιμένει το λεωφορείο.
Η σκουρόχρωμη φιγούρα, την οποία 
τα γράμματα του τέλους ευχαριστούν ως 
«τον ξένο που περιμένει», ξεχωρίζει πάνω 
στο λευκό φόντο. Δυο χέρια σφίγγουν μια 
σκούρα ομπρέλα, ενώ τα δυο παπούτσια 
καλύπτονται σιγά σιγά από το χιόνι που 
πέφτει. Η σκηνή έχει τραβηχτεί από 
το παράθυρο ενός δωματίου απ’ την άλλη 
μεριά του δρόμου Ακούγεται μόνον ο ήχος 
του ανέμου, που κάποιες φορές 
παρασέρνει το χιόνι σχεδόν παράλληλα 
προς το έδαφος. Στην οθόνη, υπάρχει 
μόνον η ουσία των πραγμάτων, σε φυσικό 
άσπρο και μαύρο Εκτός από μερικούς 
περαστικούς, ένας από τους οποίους 
περπατάει με την πλάτη κόντρα 
στη θύελλα, η περιοχή είναι μια ερημιά, 
που τη σημαδεύει μοναχά η ευοίωνη 
πινακίδα της στάσης του λεωφορείου.

OIAMOrPA«DIA /  FILMOGRAPHY
1999 The White Station
Tehran: The 25th Hour

On 13 January 1998, the Iranian capital 
of Tehran is swept by an incredible 
snowstorm. As far as the eye can see, 
everything is covered by a thick layer 
of snow. The snow keeps falling 
ceaselessly, while a lone figure waits 
for a bus. The dark silhouette, which 
in the end credits is thanked as «the waiting 
stranger», stands out against the white 
background. Two hands cling to a dark 
umbrella; both feet gradually disappear 
beneath the white blanket of snow.
The scene is filmed from the window 
of a room on the opposite side of the road. 
The only audible sound is that of the wind, 
at times sweeping the snow by almost 
horizontally. On the screen, everything 
is reduced to its essence, in natural black 
and white. Aside from a few passers-by, 
one of them walking backwards against 
the storm, the area is a no man’s land, 
marked only by the promising sign 
of the bus stop.

Ένα ντοκιμαντέρ για την ατέρμονη 
και πληκτική ώρα που περνά ο κόομος 
περιμένοντας στα φανάρια 
για να διασχίσει τους δρόμους της 
Τεχεράνης. Ένα μοναδικό πορτρέτο 
του κυκλοφοριακού χάους της Τεχεράνης 
και των ανθρώπων που εμπλέκονται 
σ’ αυτό.

A documentary on the long and boring time 
people spend waiting at traffic lights 
in the streets of Tehran. An exceptional 
portrayal of Tehran's traffic jam 
and the people involved.

mailto:attebai@intelimet.net
mailto:info@aranmedia.com


DOCS FROM IRAN

ΚΡΙΣΤΙΝ
CHRISTINE

ΙΡΑΝ /  Iran 1999
Μ ο χ ά μ α ν τ  Τ ζ α φ ά ρ ε

Mohammad Jafari

ΚΟΝΤΙΝΟ ΠΛΑΝΟ: 
ΚΙΑΡΟΣΤΑΜΙ
CLOSE UP KIAROSTAMI
ΙΡΑΝ -  ΓΕΡΜΑΝΙΑ /  Iran -  Germany 2000
Μ α χ μ ο ύ ν τ  Μ π εχ ρ α ζ ν ία
Mahmoud Behraznia

Σκηνοθεσία /  Direction: Mohammad Jafari. Σενάριο /  Screenplay: Mohammad Jafari. 
Φωιογροφίο /  Cinematography: Abbas Bagherian. Μοντάζ /  Editing: Mohammad Jafari. Ηχος /  
Sound: Ahmad Salehi. Παραγωγός /  Producer: Morteza Razagh Karimi. Παραγωγή /  Production:

Dega Film. Beta Έγχρωμο /  Color 41'
Παγκόσμια Εκμετάλλευση /  World Sales: Aran Media & Art, Iranian Independents, No. 7, # 9 , 4th 

St., Sabounchi St„ Abbas Abad, Tehran 15336, Iran, τηλ. /  tel.: + 9 8  21 8741168, 
fax: + 9 8  21 8741393, e-mail: info@aranmedia.com 

Βραβεία /  Awards: Καλύτερο ιρανικό ντοκιμαντέρ του 1999 /  Best Iranian documentary for 1999 
ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ/ SELECTED FILMOGRAPHY: 

1995 Amoun, 1996 Trust Yourself, 1997 A Man with his Dolls, 
1999 A Village Which Has Disappeared, Christine, 2000 Laleh and Ladan 

Η Κριστίν Μίλροντ, Σουηδέζα που ζει 
στις ηπα , ανακαλύπτει ότι είναι 
στην πραγματικότητα Ιρανή, κι ότι 
οι γονείς της την υιοθέτησαν πριν πολλά 
χρόνια. Αποφασίζει να πάει στο Ιράν, 
αε μια προσπάθεια να αναζητήσει τις ρίζες 
της και τους βιολογικούς της γονείς, 
έρχεται όμως αντιμέτωπη με πολλές 
οικογένειες που ισχυρίζονται πως είναι 
οι δικοί της...

Christine Milrod is a Swedish woman living 
in the United States, who discovers that 
she is Iranian, and that she was adopted 
by her parents years ago. She travels 
to Iran in an effort to tind her roots and her 
biological parents, however she confronts 
many different families claiming to be 
her real parents, brothers and sisters...

Σκηνοθεσία /  Direction: Mahmoud Behraznia. Σενάριο /  Screenplay: Mahmoud Behraznia. 
Φωτογραφία /  Cinematography: Mahmoud Behraznia. Μοντάζ /  Editing: Mahmoud 
Behraznia. Ήχος /  Sound: Yadollah Najafi. Παραγωγός /  Producer: Nahid Salimian. Beta 
Έγχρωμο/C olor 43'

Παγκόσμια Εκμετάλλευση /  World Sales: Aran Media & Art, Iranian Independents, No. 7, 
# 9 , 4th St„ Sabounchi St., Abbas Abad, Tehran 15336, Iran, τηλ. /  tel.: + 9 8  21 874 1168, 
fax: + 9 8  21 874 1393, e-mail: info@aranmedia.com

OlAMOrPAdHA /  FILMOGRAPHY
1988 The Way to Paradise, 1994 The Hidden Time, 1996 My Dear Father, 1997 Powerful 
Women in Iran, 1998 On Two Women, 1999 The Man Never Dies, 2000 Close Up Kiarostami

Το Κοντινό πλάνο: Κ ια ρ ο σ τά μ ι παρουσιάζει 
της απόψεις του ίδιου του Κιαροστάμι, 
καθώς και τις απόψεις διαφόρων διεθνών 
προσωπικοτήτων και κριτικών 
του κινηματογράφου για το έργο του.

C lo s e  U p  K ia ro s ta m i shows Abbas 
Kiarostami’s opinions as well as the views 
expressed by some international film 
figures and critics on his oeuvre.

mailto:info@aranmedia.com
mailto:info@aranmedia.com


ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΑΠΟ ΤΟ ΙΡΑΝ /  DOCS FROM IRAN

ΓΕΝΝΗΜΕΝΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ
PAINT! NO MATTER WHAT

N A G H A S H I K O N !

ΙΡΑΝ /  Iran 2000
Μαζιάρ Μπαχαρί

Maziar Bahari

TO ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΗ ΓΩΝΙΑ
SCHOOL IN THE CORNER
M A D R E S E H  G H O O S H E  H A IA T

ΙΡΑΝ /  Iran 2000
Φ α ρ ζ ά ν τ  Τ ο χ ίν τ ι
Fazard Tohidi

Σκηνοθεσία /  Direction: Maziar Bahari. Σενάριο /  Screenplay: Maziar Bahari. Videography:
Mohammad Aladpoush. Μοντάζ /  Editing: Maziar Bahari. Ηχος /  Sound: Sassan Bagherpour. 

Παραγωγοί /  Producers: Fariba Nazemi, Maziar Bahari. Beta Εγχρωμο /  Color 25'

Παγκάομιο Εκμετάλλευση /  World Sales: Aran Media & Art, Iranian Independents, No. 7, 
# 9 , 4th St., Sabounchi St., Abbas Abad, Tehran 15336, Iran, τηλ./tel.: + 9 8  21 874 1168, 

fax: + 9 8  21 874 1393, e-mail: info@aranmedia.com

ΦΙΛΜ0ΓΡΑΦΙΑ /  FILMOGRAPHY
1991 Do you Know Where the Past Begins?, 1992 And Now This..., 1993 The Tempest-Tost, 

1995 The Voyage of the St. Louis, 1998 Wishes and Wish Nots, 2000 Art of Demolition, 
Paint! No Matter What, A Refugee Experience, 2001 Football, Iranian Style

Σκηνοθεσία /  Direction: Farzad Tahidi. Σενάριο /  Screenplay: Farzad Tahidi.
Φωτογραφία /  Cinematography: Arastoo Maddahl Givi. Μοντάζ /  Editing: Farzad Tahidi. 
Ηχος /  Sound: Abbas Mohammad Zadeh. Παραγωγάς /  Producer: Mohammad Hadi Tohidi. 

Video Έγχρωμο/Color 16'

Πογκάσμια Εκμετάλλευση /  World Sales: Iranian Independents, No. 7, # 9  4th Street, 
Sabounchi Street, Tehran 15336, Iran, τηλ./tel.: + 9 8  21 874 1168, fax: + 9 8  21 874 1393, 
e-mail: attebal@intelirnet.net

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ /  FILMOGRAPHY
1991 Haftkhan, 1992 Ama, 1995 In Praise of Spring, 1996 Sardal Jangal, 1997 Development 
1998 Rahe Amir, 1999 Yellow, Red, Blue, 2000 School In the Corner

Ο σύγχρονος ιρανός ζωγράφος Χοσρόου 
Χαοανζαντέ εργάζεται σ' ένα μανάβικο 
στην Τεχεράνη Η ταινία ερευνά 
την τέχνη του μέσα από συναντήσεις 
με την αυστηρών αρχών οικογένειά του, 
τις σχέσεις του με τους πελάτες του 
στην αγορά, και τις αναμνήσεις του 
από τον οκταετή πόλεμο με το Ιράκ.
Πέρα όμως από τον κόσμο του καλλιτέχνη, 
το ντοκιμαντέρ αυτό μας δίνει και μια 
εικόνα της ζωής και της τέχνης στο Ιράν 
μετά την επανάσταση. Η μητέρα, η γυναίκα 
και ο γιος του, Χοοροόου, δεν εγκρίνουν 
τη ζωγραφική του, κι έτσι εκείνος βρίσκει 
καταφύγιο στο μαγαζί, όπου ζωγραφίζει 
ανάμεσα στα φρούτα και τα λαχανικά. 
Μεταξύ των πελατών του υπάρχουν 
συγγενείς ανθρώπων που πέθαναν 
στον πόλεμο, Αφγανοί πρόσφυγες, 
αλλά και άνθρωποι κάθε λογής.
Αποτελούν την κύρια πηγή έμπνευσης 
για τους πινακές του, οι οποίοι έχουν 
συνήθως ως θέμα τις γυναίκες και τον 
πόλεμο Η πιο πρόσφατη σειρά έργων του, 
τα Ημερολόγια Πολέμου, βασίζονται 
στις αναμνήσεις του από τον πόλεμο, 
στους νεκρούς συντρόφους του, 
και στο πως ο ίδιος γλίτωσε το θάνατο.

Modern Iranian painter Khosrow 
Hassanzadeh works in a fruit market 
in Tehran. The film explores his art through 
meetings with his traditionalist family, 
his interactions with his customers 
at the market store and his memories 
of the eight-year war with Iraq.
The film goes beyond the artist's world 
by presenting a new look at life and art 
In post-revolutionary Iran. Khosrow's 
mother, wife and son do not approve 
of his art and that makes him seek refuge 
at the grocery, where he paints in solitude 
In the produce department. Khosrow's 
customers Include relatives of men killed 
In the war, Afghan refugees and people 
from all walks of life. They are the main 
source of inspiration for his paintings, 
which mainly revolve around women 
and the war. His last series of paintings, 
War Diaries, were inspired by his memories 
of the war, friends of his who were killed 
in action and his own escape from death.

Ο Χασάνι Nia, συνταξιούχος δάσκαλος, 
έχει ξεκινήσει μια δεύτερη καριέρα 
διδάσκοντας τα παιδιά των δεκάδων 
χιλιάδων παράνομων αφγανών προσφύγων 
που ζουν στο βόρειο Ιράν. Φεύγοντας 
για να γλιτώσουν είτε από τον πόλεμο είτε 
από το αυστηρό καθεστώς των Ταλιμπάν, 
επιλέγουν μια εξίσου αβέβαιη ζωή 
στο Ιράν, απ' τη σκοπιά τους μια ελεύθερη 
χώρα. Ος επί το πλείστον, τα παιδιά δεν 
έχουν κανένα επίσημο έγγραφο ή δελτίο 
ταυτότητας. Κατά συνέπεια, δεν μπορούν 
να καταγραφούν πουθενά, κι έτσι 
δεν έχουν δικαίωμα στην παιδεία.
Στο μικρό σχολείο του Χασάνι Νία, 
πέντε παιδιά σε κάθε πάγκο λένε 
το αλφάβητο. Η λέξη «πειθαρχεία» 
είναι από τις πρώτες που μαθαίνουν 
να γράφουν, και σε μικρές ομάδες 
απαγγέλλουν έναν ύμνο 
στη νέα τους πατρίδα...

Hasani Nia is a retired schoolteacher who 
has started a second career as a teacher 
of the children of the tens of thousands 
of illegal Afghan refugees living in the north 
of Iran. Running from the war or the rigid 
regime of the Taliban, they chose 
an equally uncertain life in Iran, from their 
perspective a free country. Generally, 
the children do not have an identity card 
or even a certificate of residence in their 
native country, so they cannot be registered 
anywhere and are therefore not entitled 
to education. In the small school of Hasani 
Nia, five children on every bench are 
obediently rattling off the alphabet.
Discipline is one of the first words 
they learn the spelling of, and in groups 
they recite an hymn to their 
new homeland...

mailto:info@aranmedia.com
mailto:attebal@intelirnet.net


ΜΟΥΣΙΚΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΚΟ
MUSIC THROUGH THE LENS



ΜΟΥΣΙΚΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΚΟ

ΗΠΑ /  USA 1999 
Ντον ΜακΓκλίν
D o n  M cG Iyn n
Σκηνοθεσία /  Direction: Don McGIynn 
Φωτογραφία /  Cinematography: Steve Wacks 
Randy Drummond, Alex Viacos.
Μοντάζ /  Editing: Christian Moltke-Leth.
Don McGIynn Παραγωγός /  Producer:
Joe Lauro Παραγωγή /  Production: Blue Sea 
Productions: Historic Films. Video 
Εγχρωμο-Ασπρόμαυρο /  Color-B&W 82'

Βραβεία /  Awards:
Βραβείο Κοινού για το Καλύτερο Ντοκιμαντέρ /  
Audience Award for Best Documentary:
1999 Hamptons International Film Festival

ΛΟΥΙ ΠΡΙΜΑ: Ο ΕΞΑΛΛΟΣ!
LOUIS PRIMA: THE WILDEST!

21

0 Λούι Πρίμα ήταν ο υπέρτατος σόουμαν, που ήξερε 
να διαβάζει τόσο καλά το ακροατήριό του, ώστε σε κάθε 
του παράσταση όλο; ξεσηκώνονταν ζητωκραυγάζοντας 
και χτυπώντας τα πόδια τους. Καινοτόμος στον τρόπο 
που προσέγγισε την σόου μπίζνες, το στιλ του επηρέασε 
δραματικά τη μουσική σκηνή του Λας Βέγκας.
Πολύ αγαπητός στην ιταλοαμερικανική κοινότητα, εν μέρει 
επειδή τραγούδησε με γενναιότητα πατριωτικά τραγούδια 
στο ζενίθ του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, προς τα τέλη 
της δεκαετίας του '50, μαζί με την τότε γυναίκα του,
Κίλι Σμιθ, βρέθηκε στο απόγειο της καριέρας του.
Η ταινία είναι ένα τρυφερό και κεφάτο ταξίδι στη ζωή 
και το έργο του πολύπλευρου αυτού καλλιτέχνη, 
ο οποίος υπήρξε άριστος τρομπετίστας, τραγουδιστής, 
κωμικός και διευθυντής ορχήστρας. Σκηνές 
από παραστάσεις του μαρτυρούν το πόσο χαρισματικός 
ήταν ο Πρίμα επί σκηνής, ενώ υπάρχει επίσης 
κινηματογραφικό υλικό που μας εισάγει στους υπέροχους 
κόσμους όπου έζησε: στη Νέα Ορλεάνη τού 1910 
και 1920 στην πολυτελή νυχτερινή ζωή της Νέας Υόρκης 
και του Χόλιγουντ της δεκαετίας του '30' και την 
πλημμυρισμένη στο νέον ατμόσφαιρα του Λας Βέγκας 
του 1950 και του '60. Μαρτυρίες συναδέλφων του 
μουσικών, συνεργατών και συγγενών του συμπληρώνουν 
την εικόνα.

Louis Prima was the ultimate showman, who could read 
an audience so well, that during each performance he would 
have them cheering and stomping their feet.
He was a show business innovator, who created 
an approach that shaped the whole Las Vegas showroom 
style. He was a much-loved icon in the Italian American 
community, in part because he bravely performed patriotic 
songs at the height of World War II, and in the late 1950s, 
along with his then wife, Keely Smith, he was the hottest 
thing in the entertainment world. The film is an affectionate 
and spirited journey through the life and times 
of this multifaceted performer, who was an excellent 
trumpeter, vocalist, comedian and bandleader.
Exciting performance footage offers many examples 
of Prima's very special on-stage charisma, while there is 
also ample footage of the colorful worlds that Prima 
inhabited: New Orleans in the early 1910s and 20s; the posh 
nightlife of New York City and Hollywood in the 1930s; 
and the neon-soaked ambience of Las Vegas in the 1950s 
and 60s. Reports from fellow musicians, business 
associates and family members help tell the story.

<t>IAMOrPA<t>IA /  FILMOGRAPHY

1982 Art Pepper: Notes from a Jazz Survivor 
1986 The Mills Brothers Story 

The Soundies
1988 The Spike Jones Story
1992 Glenn Miller: America's Musical Hero
1996 Dexter Gordon: More than You Know
1998 Charles Mingus: Triumph 

of the Underdog
1999 Louis Prima: The Wildest!

Παγκόσμια Εκμετάλλευση /  World Sales:
Historic Films, East Hampton, ny,
USA, τηλ. /tel.: +1 516 329 9200, 
fax: +1 516 329 9260



MUSIC THROUGH THE LENS

ΙΣΠΑΝΙΑ -Γ Α Λ Λ ΙΑ /
S pain -France 2000
Φερνάντο Τρουέμπα
F e rn a n d o  T ru e b a
Σκηνοθεσίο /  Direction: Fernando Trueba 
Φωτογραφία /  Cinematography: Jose Luis 
Ldpez-Linares. Μοντάζ /  Editing: Carmen 
Frias. Ήχος /  Sound: Pierre Garnet, Martin 
Garnet. Μουσική /  Music: Julio Marti. 
Παραγωγοί /  Producers: Cristina Huerte, 
Fabienne Servan Schreiber. Παραγωγή /  
Production: Fernando Trueba Production 
Company, Antonio Cavero 37. Madrid 28043, 
Spain, τηλ./tel.: + 3 4  9 1759 6264, 
fax: + 3 4  9 1300 0104: Cinétévé. 35mm  
Έγχρωμο /  Color 105'

ΚΑΓΕ 54
CALLE 54

2 * 1  91

«Στόχος μου είναι να βοηθήοω άλλους ν’ ανακαλύψουν 
αυτή τη μουσική, όπως έκανα κι εγώ».

Φερνάντο Τρουέμπα

Η ταινία Κάγε (οδός) 54 μάς εισάγει στον αισθησιακό 
κόσμο της Λάτιν Τζαζ, ένα είδος μουσικής που γοητεύει 
τον Τρουέμπα εδώ και είκοσι χρόνια. Ταξιδεύοντας 
στην Κούβα, στο Πουέρτο Ρίκο, στην Ισπανία, στη Σουηδία 
και στις ηπα , ο Τρουέμπα διεισδύει στην καρδιά αυτού 
του δυναμικού κινήματος, αποθανατίζοντας μερικές 
πραγματικά αξέχαστες ερμηνείες, σ’ ένα φόρο τιμής 
αντάξιο των πρωτεργατών της Λάτιν Τζαζ. Πρόκειται 
για ένα μοναδικό ντοκιμαντέρ, που πετυχαίνει 
να καταγράψει για πρώτη φορά τόσο ζωντανά τη δύναμη, 
την ενέργεια και την ευφυΐα αυτών των εξαιρετικών 
μουσικών. Οι καλλιτέχνες είναι όλοι τους κορυφαίοι 
στο είδος αυτό: ο βετεράνος Μπέμπο Βαλντές εμφανίζεται 
σ' ένα θαυμάσιο ντουέτο και με το γιο του, Τσούτσο 
(τρομερό πιανίστα), και με τον Κατσάο, που διατηρεί ακόμα 
τη σβελτάδα του· οι συμφωνικοί ήχοι της Big Band 
του Τσίκο Ο’Φάριλ' ο Μισέλ Καμίλο μ’ ένα εκπληκτικό τρίο 
και, στην τελευταία του παράσταση που καταγράφηκε 
σε φιλμ, ο αείμνηστος Τίτο Πουέντε και οι Golden Latin 
Jazz All Stars. Ο ανήσυχος φακός του Τρουέμπα έχει, 
επίσης, συλλάβει τους μεγάλους αυτούς καλλιτέχνες 
σε λιγότερο δημόσιες στιγμές, ενώ κάνουν πρόβες 
ή μιλούν για την τέχνη τους.

«My aim is to enable others to discover this music, 
just as I did».

Fernando Trueba

Calle 54 ventures into the sensual world of Latin Jazz, 
a genre of music which has fascinated Trueba for nearly 
twenty years. Travelling to Cuba, Puerto Rico, Spain,
Sweden and the United States, Trueba gets at the heart 
of a powerful movement from all sides, immortalizing some 
truly memorable performances in a fitting tribute 
to the initiators of Latin Jazz. Calle 54 is a once-in-a-lifetime 
event, capturing all the force, energy and sheer brilliance 
of these exceptional musicians in a single film for the very 
first time. The performers are all masters of the genre: 
veteran Bebo Valdes, who has a sparkling duet with both 
his son Chucho (a monster on the piano) and the still nimble 
Cachao: the symphonic sounds of Chico O’FarriH’s Big 
Band; Michel Camilo with an awesome trio; and, in his last 
performance on film, the late Tito Puente with his Golden 
Latin Jazz All Stars. Trueba’s searching eye also captures 
these performers in mesmerizing candid moments 
as they rehearse and talk about their art.

ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ/ 
SELECTED FILMOGRAPHY

1980 Opera prima 
1983 Sal gorda 
1986 El año de las luces 
1989 El sueño del mono loco 
1992 Belle époque 
1995 Too Much
1999 The Girl of Your Dreams
2000 Calle 54

Παγκόσμια Εκμετάλλευση /  World Sales:
Tequila Gang, 24 Hanway Street,
London W1P9DD. u.K, 
τηλ./tel.: + 4 4  207 290 0773, 
fax: + 4 4  207 636 2261



ΜΟΥΣΙΚΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΚΟ

ΗΠΑ/USA 1999 
Τζουζέπε Αζάρο
G iuseppe A sa ro
Σκηνοθεσία /  Direction: Giuseppe Asaro 
Φωτογραφία /  Cinematography: Giuseppe 
Asaro. Μοντάζ /  Editing: Giuseppe Asaro 
Tom Acito Παραγωγοί /  Producers: Giuseppe 
Asaro, Alessandro Sforza, Shafiq Saddiqui 
Παραγωγή /  Production: Crossmedia 
Communications. Beta SP 
Εγχρωμο /Color 75'

ΝΟΥΣΡΑΤ: MIA ΦΩΝΗ 
ΑΠ’ TON ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ

NUSRAT: A VOICE FROM HEAVEN

Γεννημένος στο Φαϊζαλαμπάντ του Πακιστάν, ο Νουσράτ 
Φατέ Αλί Χαν ήταν ο σαγηνευτικός τραγουδιστής που 
έκανε διάσημη σε όλο τον κόσμο τη μυστικιστική μουσική 
των Σούφι της βόρειας Ινδίας και του Πακιστάν. 0 Νουσράτ 
ήταν ο πρώτος τραγουδιστής που κατόφερε να φέρει 
π] λατρευτική μουσική των Σοιιφι, γνωστής ως Καουόλι, 
σ’ ένα νέο επίπεδο τέχνης και δημοτικότητας.
Η οικογένεια του Χαν έχει πίσω της μια παράδοση 
600 ετών στη μουσική Καουάλι. Το Καουάλι υπάρχει μόνο 
στη νότια Ασία και, κυρίως, στο Πακιστάν και στην Ινδία, 
κι είναι ένα είδος που συνδυάζει μουσικά στοιχεία 
και διαφορετικές γλώσσες, διότι στοχεύει στην ενότητα 
και στη γεφύρωση των διαφορών μεταξύ των ανθρώπων.
Γυρισμένη στο Πακιστάν και στην Αμερική, η ταινία είναι 
ένας φόρος τιμής σε μια από τις ωραιότερες φωνές 
του 20ού αιώνα. Ξεκινά εισάγοντας τους θεατές 
στη μαγεία του Πακιστάν, εξηγώντας τη γέννηση 
του Καουάλι, τη θρησκευτική του σημασία 
και την εξακοσίων χρόνων παράδοσή του. Στη συνέχεια 
ακολουθεί τη ζωή του Νουσράτ, από πι γέννησή του 
στο Πακιστάν το 1949, μέχρι τον πρόωρο θάνατό του 
στο Λονδίνο, τον Αύγουστο του 1997. Κινηματογραφικό 
υλικό από τις συναυλίες του, καθώς και σπάνιες ματιές 
στα παρασκήνια, εναλλάσσονται με πολλές συνεντεύξεις, 
που δόθηκαν, μεταξύ άλλων, από πι γυναίκα του, 
τον Υπουργό Πολιτισμού του Πακιστάν, και πολλούς από 
τους μουσικούς που συνεργάστηκαν με τον Νουσράτ.

Born In Falsalabad, Pakistan, Nusrat Fateh All Khan was 
the mesmerizing singer who has made the mystical music 
of the Sufi of Northern India and Pakistan famous around 
the world. Nusrat was the first and most successful 
performer to bring the Sufi devotional music, known 
as Qawwali, to a new level of art and popularity.
Khan's family has a 600-year family tradition of Qawwali 
singers. Qawwali exists only in South Asia, mostly 
in Pakistan and India. Qawwali combines musical elements 
and languages, because it aims at unity and at building 
bridges between people. Filmed in Pakistan and America, 
Nusrat: A Voice from Heaven is a tribute to one of the most 
beautiful voices of the century. The film Introduces 
the audience to the magic atmosphere of Pakistan, 
explaining the birth of Qawwali, it’s religious significance 
and its six-centuries-old tradition. It then goes on 
to chronicle Nusrat's life, from his birth in Pakistan in 1949, 
to his premature death in London, in August 1997.
Footage from his performances and rare behind-the-scenes 
looks are intercut with numerous interviews conducted 
with, among others, Nusrat’s wife, Pakistan’s Minister 
of Culture and many of the artists that had collaborated 
with Nusrat.

ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ/ 
SELECTED FILMOGRAPHY

1999 Nusrat: A Voice from Heaven

Παγκόσμια Εκμετάλλευση /  World Sales:
Crossmedia Communications,
Los Angeles, CA, USA, 
τηλ./tel.: +1 323 552 0702, 
e-mail: anice25@aol.com 
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MUSIC THROUGH THE LENS

ΕΛΛΑΔΑ /  Greece 2001 

Νίκος Τριανταφυλλίδης
N ic h o la s  Triandafy llid is

Σκηνοθεοία /  Direction: Νίκος 
Τριανταφυλλίδης /  Nicholas Triandafyllidis. 
Σενάριο /  Screenplay: Νίκος Τριανταφυλλίδης 
/  Nicholas Triandafyllidis Φωτογραφίο /  
Cinematography: Χρήστος Καραμάνης /  
Christos Karamanis. Παραγωγή /  Production: 
Ideefixe. Beta SP Εγχρωμο /  Color 99', 120'

SCREAMIN’ JAY HAWKINS -  
I PUT A SPELL ON ME

0 Screamin' Jay Hawkins, η θρυλική αυτή μορφή
της σύγχρονης μουσικής, επηρέασε καθοριστικά πολλούς
μουσικούς των μπλουζ, της τζαζ και της ροκ,
οι δε εμφανίσεις του ήταν τόσο προκλητικές
στην πρωτοτυπία τους, που ακόμα και σήμερα μπορούν
να θεωρηθούν πολύ προχωρημένες. Όταν ο σκηνοθέτης
Νίκος Τριανταφυλλίδης, που από μικρός τον θαύμαζε,
γνωρίστηκε με τον Hawkins, εκείνος του παρήγγειλε
να γυρίσει ένα ντοκιμαντέρ με θέμα τη σχέση του με τη
μουσική βιομηχανία. Ομως ο Hawkins,
γι’ άλλη μια φορά μας αιφνιδίασε. Έδωσε δύο συναυλίες
στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη στις 10 και 11
Δεκεμβρίου, και δυο μήνες αργότερα,
στις 12 Φεβρουάριου του 2000, πέθανε ξαφνικά
στο Παρίσι. Στο ντοκιμαντέρ του Τριανταφυλλίδη,
ο Hawkins μιλάει στην κάμερα και αφηγείται τη ζωή του
στον κόσμο του θεάματος. Μοιράζεται προσωπικές του
στιγμές, αλλά και διασκεδαστικά περιστατικά
των παρασκηνίων, με αλλόκοτους θαυμαστές και
ατζέντηδες στα πρόθυρα νευρικού κλονισμού.
Η ταινία περιλαμβάνει αρχειακό υλικό από συναυλίες, 
καθώς και σκηνές από ταινίες όπου ο Hawkins 
εμφανίστηκε ως ηθοποιός, ενώ για τη συνεργασία τους 
και τη σχέση τους μαζί του μιλούν πολλοί γνωστοί 
καλλιτέχνες, όπως οι Τζιμ Τζάρμους, Έρικ Μπέρντον,
Μπο Ντίντλι, Αρθουρ Μπράουν, Ντιαμάντα Γκάλας κ.ά.

Screamin’ Jay Hawkins, that legendary figure 
of contemporary music, was a great influence on many 
musicians, whether blues, jazz or rock, while 
his performances were so provocative in their originality 
that they could still be described as extreme, even today. 
When filmmaker Nikos Triandafyllidis, who had been a fan 
since childhood, met Hawkins, he was commissioned 
to make a documentary about him and his relationship 
with the music industry. But yet again, Hawkins pulled a fast 
one. He gave two concerts in Athens and Thessaloniki 
on December 10 and 11, and then, two months later, 
on February 12, 2000, he died suddenly in Paris.
In Triandafyllidis’ documentary, Hawkins talks to the camera 
and relates his life in the music business, revealing intimate 
moments, but also amusing backstage anecdotes, about 
weird fans and agents on the verge of a nervous breakdown. 
The film also contains archival material from concerts, 
as well as clips from films in which Hawkins appeared 
as an actor. Sharing their memories are also artists that 
collaborated with him and got to know him over the years, 
among them Jim Jarmusch, Eric Burdon, Bo Diddley, 
Diamanda Galas, Arthur Brown, et al.

ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ/ 
SELECTED FILMOGRAPHY

1992 Μόμους, μόνο μεταξύ γυναικών /  
Momus, Amongst Women Only

1993 Σκυλιά που γλύφουν την καρδιά μου /  
Dogs Licking My Heart

1995 Ράδιο Μόσχα /  Radio Moscow
1998 Tuxedomoon: No Tears
1999 Μαύρο γάλα /  Black Milk
2001 Screamin' Jay H aw k in s -I Put a Spell 

on Me

Παγκόσμια Εκμετάλλευση /  World Sales:
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ΜΟΥΣΙΚΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΚΟ

Η Π Α -Μ . ΒΡΕΤΑΝΙΑ/
USA -  UK 2000
Κεν Μπερνς
Ken Burns
Σκηνοθεσία /  Direction: Ken Burns Σενάριο /  
Screenplay: Geoffrey C Ward, Ken Burns 
Αφήγηση /  Narration: Keith David 
Φωτογραφία /  Cinematography: Buddy 
Squires, Ken Burns. Μοντάζ /  Editing: Paul 
Barnes Παραγωγή /  Production: Jazz Film 
Project, PO Box 613, Walpole n h  03608, USA, 
τηλ./tel.: +1  603 756 3038, 
fax: +1 603 756 4389, 
e-mail: klb1000@aol.com 16mm 
Εγχρωμο-Ασπρόμαυρο /  Color-B&W 119'

ΤΖΑΖ: ΠΙΣΤΟΙ ΣΤΟ ΧΑΟΣ
JAZZ: DEDICATED TO CHAOS

94 2 I

Όταν η Αμερική μπαίνει στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, η τζαζ 
είναι μέρος του οπλοστασίου της. Στην Ευρώπη, 
όπου μουσικοί όπως ο Τσιγγάνος Τζάνγκο Ράινχαρτ 
εξακολουθεί να παίζει, παρά την απαγόρευση των Ναζί, 
η τζαζ είναι φόρος ελπίδας. Στην Αμερική, η τζαζ γίνεται 
η προσωποποίηση της δημοκρατίας, καθώς αρχιμουσικοί 
όπως οι Γκλεν Μίλερ και Αρτι Σο πηγαίνουν 
τη μουσική τους στα στρατεύματα που υπηρετούν 
μακριά από την πατρίδα. Παρ' όλα αυτά, σε χώρους 
υπόγειους και ώρες μεταμεσονύκτιες, η τζαζ αλλάζει.
Σ’ ένα κλαμπ του Χάρλεμ, το Minton’s Playhouse, μια μικρή 
μπάντα νέων μουσικών, με επικεφαλής το βιρτουόζο 
τρομπετίστα Ντίζι Γκιλέσπι και τον αριστοτέχνη 
σαξοφωνίστα Τσάρλι Πάρκερ, έχει ανακαλύψει 
έναν νέο τρόπο να παίζει μουσική -  γρήγορο, περίτεχνο, 
ζωντανό, και καμιά φορά χαοτικό. Η απαγόρευση 
των ηχογραφήσεων κατά τη διάρκεια του πολέμου 
δεν επέτρεψε στη μουσική τους να παιχτεί στο ραδιόφωνο, 
όταν, όμως, η ατομική βόμβα υποχρέωσε την Ιαπωνία 
να παραδοθεί, ο Πάρκερ κι ο Γ κιλέσπι μπαίνουν 
στο στούντιο και προκαλούν τη δική τους έκρηξη.
Το τραγούδι λέγεται «Κο Κο», ο ήχος σύντομα θα λέγεται 
«bebop” , κι από τη στιγμή που οι Αμερικανοί 
τον ακούσουν, η τζαζ δε θα είναι ποτέ ξανα η ίδια.

When America enters World War II, jazz is part 
of the arsenal. In Europe, where musicians like the Gypsy 
musician Django Reinhardt continue to play despite a Nazi 
ban, jazz is a beacon of hope. In America, it becomes 
the embodiment of democracy, as bandleaders like 
Glenn Miller and Artie Shaw enlist, taking their swing 
to the troops overseas. Yet underground and after hours, 
jazz is changing. In a Harlem club called Minton's 
Playhouse, a small band of young musicians, led by 
the trumpet virtuoso Dizzy Gillespie and the brilliant 
saxophonist Charlie Parker, has discovered a new way 
of playing -  fast, intricate, exhilarating, and sometimes 
chaotic. A wartime recording ban keeps their music 
off the airwaves, but soon after the atom bomb forces 
Japan’s surrender, Parker and Gillespie enter the studio 
to create an explosion of their own. The song is called 
«Κο Κο», the sound will soon be called «bebop», 
and once Americans hear it, jazz will never be the same.

ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ/
SELECTED FILMOGRAPHY

1981 Brooklyn Bridge
1984 The Shakers-Hands to Work
1985 The Statue of Liberty 

Huey Long
1988 The Congress -  The History and 

Promise of Representative Government 
Thomas Hart Benton

1990 The Civil War
1992 Empire of the Air -  The Man Who Made 

Radio
1994 Baseball
1996 Thomas Jefferson 

William Segal 
Vezelay

1997 Lewis and Clark -  The Journey of the 
Corps of Discovery

1998 Frank Lloyd Wright
1999 Not for Ourselves Alone -  The Story 

of Elizabeth Cady Stanton & Susan 
B. Anthony

2000 Jazz (10 Episodes)
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ΕΛΛΑΔΑ /  Greece 2000 

Αντώνης Κιούκας, 
Κώστας Αρβανιτάκης,
A d o n is  K ioukas,
C o stas  A rvan itak is

Σκηνοθεσία /  Direction: Αντώνης Κιοϋκας /  
Adonis Kioukas, Κώστας Αρβανιτάκης /  Costas 
Arvanitakis. Χορογραφία /  Choreography: 
Κωνσταντίνος Ρήγος /  Constantinos Rigos. 
Ερμηνεύουν /  Performers: Χοροθέατρο 
Οκτάνα /  Oktana Dancetheater.
Παραγωγή /  Production: DigiMojo.
Video Εγχρωμο/C olor 10'

TO ΡΙΝΓΚ
THE BOXING RING

21

Η ταινία βασίζεται σ’ ένα μέρος της παράστασης «Το Ρινγκ», 
που πρωτοπαρουσιάστηκε το 1999 στο θέατρο ΗΒΗ, 
στην Αθήνα.

The film is based on a part of the performance
«The Boxing Ring», which was presented for the first time
in 1999 at the IVI theater, in Athens.

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ /  FILMOGRAPHY

Αντώνης Κιούκας /  Adonis Kioukas 
1985 Πειραιάς /  Piraeus 
1988 Ασκηση πυρκαγιάς /  Fire Drill 
1991 Κούρδοι, η τραγωδία ενός λαού /

The Tragedy of the Kurdish People
1999 Μνήμης χάριν /  Dedicated to Memory

Κώστας Αρβανιτάκης /  Costas Arvanitakis 
1994-95 Ασμα ελληνικό /  Greek Songs 
1998 To ατέλειωτο ταξίδι του ελληνισμού /  

Hellenism's Neverending Journey
2000 Υγεία, δράση και ζωή /  Health, Action 

and Life

Αντώνης Κιοϋκας /  Adonis Kioukas 
Κώστας Αρβανιτάκης /  Costas Arvanitakis 
2000 To ρινγκ /  The Boxing Ring

Παγκόσμια Εκμετάλλευση /  World Sales:
DigiMojo, Κώοτας Αρβανιτάκης /  Costas 
Arvanitakis, Λυμπεροπούλου 60 /  60 
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΛΕΥΤΕΡΗ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟ
SPOTLIGHT: LEFTERIS XANTHOPOULOS

2 ΐ

Π οιητής και σκηνοθέτης. Γεννήθηκε το 1945 στην Αθήνα. Σπούδασε 
νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, χωρίς να δώσει πτυχιακές εξετά

σεις , και στη συνέχεια  κινηματογράφο σην Αγγλία, στο London In te r
national Film School. Δ ημοσίευσε άρθρα θεωρίας και κριτικής κινηματο
γράφου στα περιοδικά Αντί και Σύγχρονος Κινηματογράφος, την περίοδο 
1978-1983.
Γνωστός για την τριλογία των βραβευμένων ταινιών μικρού μήκους με θέμα 
την ελληνική διασπορά: Ελληνική Κοινότητα Χαϊδελβέργης (1976), Ο Γιώρ

γος από τα Σωτηριάνικα (1978), Στα Τουρκοβούνια (1982). Σκηνοθέτησε 
μεγάλο αριθμό ντοκιμαντέρ για τις εκπομπές: «Παρασκήνιο», «Ανοιχτά 
Θέματα», «Περισκόπιο», «Η ΕΡΤ στη Βόρεια Ελλάδα», «Τέχνη και Πολιτι
σμός», «Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα», «Χρώματα» κ.ά.
Ανάμεσα στις τελευταίες δουλειές του στο ντοκιμαντέρ, το είδος που 
εξακολουθεί να υπηρετεί συνειδητά, περιλαμβάνονται οι ταινίες Ποιος εί

ναι ο τρελός λαγός ( 1993), πορτρέτο του ποιητή Μίλτου Σαχτούρη για την 
εκπομπή της ΕΡΤ «Τα λόγια της πόλης» και Σκοτεινός συνωμότης (1998), 
πορτρέτο του ποιητή Μιχάλη Κατσαρού για την εκπομπή της C inetic, «Πα
ρασκήνιο». Στο ντοκιμαντέρ Παύλος Ζάννας -  Διαδρομές (1988), αποτυ- 
πώνεται ο εναργής και άμεσος προφορικός λόγος του σύγχρονου διανοη- 
τή, μεταφραστή του Μαρσέλ Προυστ και πρωτοπόρου του κινήματος των 
κινηματογραφικών λεσχών Π. Ζάννα. Τ ο  1983 σκηνοθετεί για το υπουρ
γείο Πολιτισμού το ντοκιμαντέρ Επί Κολονώ, που συμμετέχει την επόμενη 
χρονιά στο φεστιβάλ της Ουψάλα. Τ ο  1984 σκηνοθετεί για την ΕΡΤ την 
τηλεταινία Ο Γάμος. Για τον ANTENNA σκηνοθετεί επεισόδια της σειράς 
«Ανατομία ενός Εγκλήματος» (1993-1994), σε παραγωγή Πάνου Κοκκινό- 
πουλου. Για το γαλλικό τηλεοπτικό κανάλι La Sept (ARTE), σκηνοθετεί το 
45λεπτο ντοκιμαντέρ La Culture Populaire dans le Cinéma Grec (1991).
H πρώτη μεγάλου μήκους ταινία με τίτλο Καλή Πατρίδα, Σύντροφε (Belo- 
iannisz) (1986) γυρίστηκε στην Ουγγαρία και τιμήθηκε στο 39ο Φεστιβάλ 
Κινηματογράφου του Λοκάρνο με ειδική τιμητική διάκριση «...για την ακε
ραιότητα και τη γενναιοδωρία στην αντιμετώπιση του θέματος και την κα
θαρότητα της κινηματογραφικής της γραφής».
Η επόμενη ταινία του, με τίτλο Ο Δραπέτης (1991), επιλέχτηκε και προβλή
θηκε με μεγάλη επιτυχία στο 44ο Φεστιβάλ των Καννών, στην παράλληλη 
εκδήλωση La Quinzaine des Réalisateurs, ως επίσημη ελληνική συμμετοχή. 
Ο ι ταινίες του Ξανθάπουλου παρουσιάζονται στις μεγαλύτερες διεθνείς κι
νηματογραφικές εκδηλώσεις (Κάννες, Λοκάρνο, Μόναχο, Μόντρεαλ, Τ ό 
κιο, Μονπελιέ, Ταϊβάν, Βρυξέλλες, Μανχάιμ, Κωνσταντινούπολη, Βιέννη, 
Χάιφα, Νόβι Σαντ κ.α.), επαινούνται ιδιαίτερα από τη διεθνή κριτική και συ
γκεντρώνουν περισσότερα από 15 βραβεία και τιμητικές διακρίσεις σε 
όλους τους επιμέρους τομείς.

Ο  Λευτέρης Ξανθόπουλος έχει επανειλημμένα τιμηθεί για το σύνολο του 
κινηματογραφικού του έργου, καθώς και για τη συμμετοχή του στην υπό
θεση του Παράλληλου Κυκλώματος και των Κινηματογραφικών Λεσχώ ν, 
από πολιτιστικά ιδρύματα, δημοτικές επ ιχειρήσεις, το Φεστιβάλ Δράμας, 
καθώς και την Ομοσπονδία Κινηματογραφικών Λεσχών Ελλάδος (ΟΚΛΕ). 
ενώ τιμητικές εκδηλώσεις και αφιερώματα στις ταινίες του έχουν γίνει από 
ελληνικά και ξένα πολιτιστικά ιδρύματα (Goethe Institut, Γαλλικό Ινστιτού
το Αθήνας και © εσσαλονίκης, Ελληνικό Φ ίλμφορουμ Μονάχου κ.λπ). Ο ι 
ταινίες του για τη Διασπορά έχουν αποτελέσει αντικείμενο μελέτης, άρ
θρων, σχολίων, συγγραμμάτων και πανεπιστημιακών διατριβών. Η ταινία 
του Ο Δραπέτης διδάσκεται σε σεμινάρια σεναρίου στις σχολές κινηματο
γράφου του Μονάχου και National Film School στο Λονδίνο.
Τ ο  1988, με υποτροφία του αμερικανικού ιδρύματος «The Academ y fo r 
Educational Development», W ashington DC, και στο πλαίσιο του προγράμ
ματος «International V isitor Program, The Am erican Film», μετεκπαιδεύτη
κε στις τάσεις και στις τεχνικές του σύγχρονου κινηματογράφου, στα με
γαλύτερα στούντιο των ΗΠΑ (Λος Άντζελες, Σαν Φρανσίσκο, Β. Καρολίνα, 
Νέα Υόρκη κ.λπ.). Τ ο  1996 παρακολούθησε με υποτροφία σεμινάριο για 
το θέατρο στο εκπαιδευτικό ίδρυμα Salzburg Seminar της Αυστρίας, με δά
σκαλο τον Αρθουρ Μίλερ και θέμα «Η Δύναμη του θεάτρου» (The Power 
of Theatre: A rtistry , Entertainment and Social Com m entary).
Έχει δημοσιεύσει μελέτες και έχει κάνει μαθήματα και διαλέξεις σε ομά
δες, συλλόγους και μέλη κινηματογραφικών λεσχών πάνω στην ιστορία της 
ταινίας μικρού μήκους, την ιστορία, την ανάπτυξη και τις προοπτικές των 
κινηματογραφικών λεσχών, καθώς και το ρόλο του animateur στο Παράλ
ληλο Κύκλωμα. Τα τελευταία χρόνια διδάσκει σ ε νέους ηθοποιούς το μά
θημα του Κινηματογράφου και της Υποκριτικής στον κινηματογράφο σε 
σχολές Δραματικής Τέχνης. Υπήρξε μέλος κριτικών και προκριματικών επι
τροπών στα φεστιβάλ ©εσσαλονίκης, Δράμας, Oberhausen κ.λπ.

Δημοσίευσε τις ποιητικές συλλογές:
Αντίψυχα, Αθήνα, 1972. Ανδρομέδα, 1982
Περιπέτειες Πλανόδιου Σωματοφύλακα Ονείρων, Νεφέλη, 19 8 1
Το Κόκκινο Δωμάτιο, Παρασκήνιο, 1988
Σήκωσε το Κεφάλι σου Πατέρα, Δελφίνι, 1995
Η Ορμή του Νερού και των Υδάτων, Στιγμή, 1998

Τ ο  Δ εκέμβριο  του 1999, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Ν έα  Σύνορα -  
Α .Α . Λιβάνης», το αφήγημα Αγγελος των Πρώτων Ημερών.



A  poet and film m aker, he was born in A thens, in 1945. He studied Law 
at the U n iversity  o f A thens, w ith ou t taking his final exam s, and then 

w ent on to study Film at the London International Film School. He published 
articles on film theory and critic ism  in the periodicals Anti and Synhronos 
Kinimatografos, from  1978 to 1983.

He is best known fo r his trilogy o f award-winning short films on the G ree k  
diaspora: The G reek Community in Heidelberg (1976), Yiorgos from Sod- 
rianika (1 9 7 8 ) , and In A thens Today... (1 9 8 2 ) . H e  d ire c te d  nu m erou s 
docum entaries fo r the te levision program s: «Backstage», «O pen Issues», 
«Periscope», «ERT in N o rth ern  G ree ce» , « A rt  and C iv iliza tion » , «G re ece  
Isn’t O nly A thens» , «C o lo rs»  et al.
H is recent w o rk  in the genre o f the docum entary, which he continues to 
serve conscientiously , includes the films W ho the Crazy Hare Is ( 1993), a 
p o rtra it o f the poet M iltos Sah tou ris fo r the G re e k  Te lev is io n  program  
« W o rd s o f the C ity»  and The Dark Conspirator (1998), a p o rtra it o f the 
poet M ihalis K a ts a ro s  fo r  «B ackstag e» . In his d o cu m e n ta ry  A Jou rn ey  
through Time he has captured the vivid and straightforward speech o f the 
contem porary th inker, translator o f Marcel P roust and pioneer in the G reek  
film club m ovem ent, Pavlos Zannas. In 1983, he directed the docum entary 
A t Colonus, which was com m issioned by the M in istry of C u ltu re  and was 
screened the following year at the Uppsala Film Festival. In 1984, he directed 
the TV film The Wedding fo r G reek  Television. He went on to direct episodes 
from  the series «Anatom y of a C rim e»  (1993-1994) fo r Antenna Television 
and p rod ucer Panos Kokk inop ou los , as well as a 45-m inute docum entary 
entitled Popular Culture in Greek Cinema (1991) fo r the French television 
channel La Sept (ARTE).
H is first feature film , Happy Homecoming, Comrade (Beloiannisz) (1986), 
was filmed in Hungary and received a special honorary d istinction at the 
39th Locarno Film Festival « ...fo r the integrity and generosity w ith which it 
treats the ¡sue, as well as the clarity o f its film écritu re».
H is next film, Master o f  the Shadows (1991), was selected and screened to 
enthusiastic audiences at the 44th Cannes Film Festival, as the official G reek  

participation in the Quinzaine des Réalisateurs.
The  films of Lefteris Xanthopoulos have been screened at all m ajor in te r
national film events, including Cannes, Locarno , Munich, M ontreal, Tokyo , 
M ontpellier, Ta iw an , B russels , Manheim, Istanbul, V ienna, Haifa, and N ovi 
Sad, receiving accolades from  international critics and winning over fifteen- 

awards and distinctions.
M oreover, Xanthopoulos himself has repeatedly been honored for his cinematic 
oeuvre , as well as fo r his participation and contribution in the case of the 
Para lle l C irc u it  and the Film  C lu b ss , by cu ltu ra l fo und ations, m unicipal

enterprises, the Film Festival in D ram a and the G ree k  Federation o f Film 
Clubs (OKLE), while tributes to his films have been held by both G reek  and 
foreign cultura l foundations (the G o ethe  In stitu t, the French In stitu te  in 
A thens and Thessa lo n ik i, the G ree k  Film forum  in M unich, e tc .) . H is films 
about the D iasp o ra  have generated stud ies, a rtic le s , com m ents and dis
sertations. His film Master o f the Shadows is taught in screenwriting seminars 
at the Munich Film School and the National Film School in London.
In 1988, on a scholarship from the W ashington DC foundation «The Academ y 
fo r Educational D eve lopm ent» , and w ith in the fram ew o rk  o f the « In te r
national V is ito r Program , Th e  Am erican Film », he studied the tendencies 
and techn iq ues o f co n tem p o ra ry  c inem a at the g rea test stud ios in the 
United States (Los Angeles, San Francisco, N orth  Caro lina, N ew  Y o rk , etc.). 
In 1996, he received a scholarship to attend a seminar entitled «The Pow er 
o f T h eatre : A rt is try , Enterta inm ent and Social Com m entary» at A u stria ’s 
Salzburg Seminar under A rth u r Miller.
He has published studies and given lessons and lectures to groups, associat
ions and members o f film clubs on the history of the short film, the history, 
development and prospects of film clubs, as well as the role o f the animator in 
the Parallel C ircu it. In recent years, he has been teaching Film and Acting at 
drama schools. He has been a member of juries and selection committees at 
many fetivals, including Thessaloniki, Dram a, Oberhausen, et al.
His literary publications include five collections of poetry, as well as the novel 
The Angel o f the First Days, which was published in D ecem ber 1999.



ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΛΕΥΤΕΡΗ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΧΑΪΔΕΛΒΕΡΓΗΣ

THE GREEK COMMUNITY 
IN HEIDELBERG

YIORGOS FROM SOTIRIANIKA

Ο ΓΙΩΡΓΟΣ
ΑΠΟ ΤΑ ΣΩΤΗΡΙΑΝΙΚΑ

ΕΛΛΑΔΑ/Greece 1976
Σκηνοθεσία /  Direction: Λεύτερης Ξανθόπουλος /  Lefteris Xanthopoulos. Σενάριο /  

Screenplay: Λεύτερης Ξανθόπουλος /  Lefteris Xanthopoulos. Φωτογραφία /  
Cinematography: Μιχάλης Ρόκκος /  Mihalis Rokkos. Μοντάζ /  Editing: Λεύτερης 

Ξανθόπουλος /  Lefteris Xanthopoulos. Ηχος /  Sound: Νίκος Μαυρομμάτης /  Nikos 
Mavrommatis Παραγωγή /  Production: Ελληνική Κοινότητα Χαϊδελβέργης /  The Greek 

Community in Heidelberg. 16mm Εγχρωμο-Ασπρόμαυρο /  Color-B&W 30' 
Παγκόσμια Εκμετάλλευση /  World Sales: Λεύτερης Ξανθόπουλος /  Lefteris Xanthopoulos /  

Νεοχωρίου 21 /  21 Neohoriou Str., Αθήνα /  Athens 113 63, 
τηλ. /  tel.: + 3 0  1 8835 767, fax: + 3 0  1 8251 495. 

Βραβείο /  Awards: Δεύτερο Βραβείο ταινίας μικρού μήκους /  Second Prize for a Short Film: 
Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης 1976/Thessaloniki Film Festival 1976. Βραβείο 

Πανελλήνιας Ενωσης Κριτικών Κινηματογράφου (ΠΕΚΚ) /  Greek Film Critics Association 
Award, 1976. Βραβείο Γερμανικής Τηλεόρασης (ZDF) /  German Television Award, 1978.

ΕΛΛΑΔΑ /  Greece 1978
Σκηνοθεσία /  Direction: Λεύτερης Ξανθόπουλος /  Lefteris Xanthopoulos.
Σενάριο /  Screenplay: Λεύτερης Ξανθόπουλος /  Lefteris Xanthopoulos. Φωτογραφία / 
Cinematography: Νίκος Μαυρομμάτης /  Nikos Mavrommatis. Μοντάζ /  Editing: Λεύτερης 
Ξανθόπουλος /  Lefteris Xanthopoulos. Ηχος /  Sound: Georg Hermann. Παραγωγή /  
Production: Γ. Κοζομπόλης /  Y. Kozobolis. 16mm και /  and Super-8 Έγχρωμο /  Color 45' 
Παγκόσμια Εκμετάλλευση /  World Sales: Λεύτερης Ξανθόπουλος /  Lefteris Xanthopoulos, 
Νεοχωρίου 21 /2 1  Neohoriou Str., Α θή ν α /Athens 113 63, τηλ./tel.: + 3 0  1 8835 767, 
fax: + 3 0  1 8251 495.
Βραβεία /  Awards: Βραβείο καλύτερης ταινίας μικρού μήκους Πανελλήνιας Ενωσης 
Κριτικών Κινηματογράφου (π ε κ κ ) /  Best Short Film Award by the Greek Film Critics 
Association: Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης 1978 /  Thessaloniki Film Festival 1978.
Πρώτο βραβείο /  First Prize: Φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους Δράμας 1 9 7 8 /
Short Film Festival in Drama 1978.

Η ταινία ερευνά το μεταναστατευτικό 
ζήτημα από τη θέση ενός συλλογικού 
οργάνου, της Κοινότητας των Ελλήνων 
εργατών στην περιοχή Χαϊδελβέργης Δυτ. 
Γερμανίας. Δεκαπέντε περίπου χρόνια 
από την εγκατάσταση των πρώτων 
φιλοξενούμενων εργατών 
(γκάσταρμπάιτερ), στις αρχές της 
δεκαετίας του 1960, τα προβλήματα που 
τους απασχολούν πιεστικά είναι 
το εκπαιδευτικό, το στεγαστικό, 
οι δυσκολίες προσαρμογής στον ξένο 
τόπο, η ανεργία, οι σκληρές συνθήκες 
δουλειάς και οι επιπτώσεις στην υγεία 
των μεταναστών από τις δυσκολίες 
διαβίωσης.

The film explores the immigration issue 
through the stance of a collective body, that 
of the Greek Workers' Community 
in Heidelberg, West Germany. Fifteen years 
following the arrival of the first guest 
workers (Gastarbeiter), in the early 60s, 
the pressing problems that concern them 
are related to education, housing, 
the difficulty of adjusting to life in a foreign 
land, unemployment, harsh working 
conditions, and finally, health problems due 
to rough living conditions. In spring 1976, 
following a proposal by director Lefteris 
Xanthopoulos, the General Assembly 
of the Community, decided to produce 
a documentary film that would be financed 
by voluntary contributions of Greek 
members of the community and their 
German friends.

Το μεταναστευτικό ζήτημα εξετάζεται από 
τη θέση ενός επιτυχημένου Έλληνα 
της διασποράς, του Γιώργου από το χωριό 
Σωτηριάνικα της Μάνης, που είναι 
ιδιοκτήτης εστιατορίου στη Χαιδελβέργη 
της Δ. Γερμανίας. Η ταινία επιχειρεί, 
παράλληλα, να προσδιορίσει και να 
καταγράψει τις διαφορετικές απόψεις που 
ουνιστούν και συντηρούν το μύθο 
της ελληνικότητας. Ο φακός ψάχνει, τόσο 
μέσα στην κοινωνία των μεταναστών όσο 
και στη γερμανική κοινωνία, τους λόγους 
και τις αφορμές που οδηγούν 
στον εκπατρισμό. Η κάμερα ταξιδεύει μαζί 
με τον Γιώργο στο υποβαθμισμένο χωριό 
του στη Νότια Ελλάδα. 0  Γιώργος 
προσπαθεί να ξανααυνδεθεί με ό,τι έχει 
αφήσει πίσω του. 0  επιτυχημένος 
μετανάστης αισθάνεται ότι δεν ανήκει 
ούτε εδω που γεννήθηκε ούτε στη χωρά 
που ζεΐ' βρίσκεται διχασμένος 
και μετέωρος ανάμεσα σε δύο πατρίδες.

The immigration issue is viewed through 
the eyes of a successful Greek, Yiorgos 
from the village of Sotirianika in Mani, 
who is now a restaurant owner 
in Heidelberg. West Germany. The film 
attempts to define and record the diverging 
opinions that make up and preserve 
the myth of Greek identity. The camera 
seeks to discover, both within 
the immigrant community, as well 
as German society, the reasons and events 
that lead to emigration. The camera travels 
along with Yiorgos to his near deserted 
village in southern Greece. Yiorgos tries 
to reconnect with everything he has left 
behind. The successful immigrant feels 
that he doesn't belong anywhere, neither 
to the place where he was born nor 
to the country where he now lives. He feels 
torn and stranded between two homelands.



SPOTLIGHT: LEFTERIS XANTHOPOULOS

ΣΤΑ TOYPKOBOYNIA
IN ATHENS TODAY...

ΕΛΛΑΔΑ /G reece 1982
Σκηνοθεσία /  Direction: Λεύτερης Ξανθόπουλος /  Lefteris Xanthopoulos. Σενάριο /  

Screenplay: Λεύτερης Ξανθόπουλος /  Lefteris Xanthopoulos. Φωτογραφία /  
Cinematography: Σπύρος Νούνεσης /  Spyros Nounessis. Μοντάζ /  Editing: Σπόρος Προβής 

/  Spyros Provis. Ήχος /  Sound: Δημήτρης Αθανασόπουλος /  Dimitris Athanassopoulos. 
Παραγωγή /  Production: Γ. Εμιρζάς ΕΠΕ — ΕΚΚ / G. Emirzas Ltd. -  Greek Film Center. 16mm

Έγχρωμο /  Color 25'
Παγκόσμια Εκμετάλλευση /  World Sales: Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου /  Greek Film 

Center, Πανεπιστημίου 1 0 /1 0  Panepistimiou Street, Αθήνα /  Athens 106 71, 
τηλ. /  tel.: + 3 0  1 3631 733, fax: + 3 0  1 3614 336. 

Βραβεία /  Awards: Βραβείο καλύτερου Ντοκιμαντέρ /  Best Documentary: Φεστιβάλ 
Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης 1982 /  Thessaloniki Film Festival 1982, Βραβείο ποιότητας /  

Quality Award: Διαγωνισμός ταινιών μικρού μήκους χωρών-μελών E0K, Ρώμη 1 9 8 3 /  
EC Member-States Short Film Competition, Rome 1983.

Στην υψηλότερη κορυφή (338 μ.) 
της λοφοσειράς των Τουρκοβουνίων 
εμφανίστηκαν, στις αρχές της δεκαετίας 
του 1950, τα πρώτο αυθαίρετα κτίσματα. 
Με τον καιρό, οι λόφοι εποικήθηκαν 
από οικογένειες εσωτερικών μεταναστών 
και η περιοχή μετονομάστηκε, το 1964, 
από τους ίδιους τους οικιστές, 
Συνοικισμός Γεωργίου Παπανδρέου.
Η αυθαίρετη δόμηση αποτελεί φαινόμενο 
της εσωτερικής μετανάστευσης. Η φτώχια 
και οι διώξεις, ιδίως μετά τον εμφύλιο, 
οδήγησαν μεγάλες μάζες πληθυσμού 
από την αγροτική ύπαιθρο στα μεγάλα 
αστικά κέντρα. Για πολλούς 
από τους εσωτερικούς μετανάστες, 
το μητροπολιτικό κέντρο αποτελεί 
το πρώτο βήμα προς την εξωτερική 
μετανάστευση. Με την ταινία 
Σ τ α  Τ ο υ ρ κο β ο ύ ν ια , ολοκληρώνεται 
η τριλογία του μεταναστευτικού 
ζητήματος, που άνοιξε με την Ε λλ η ν ικ ή  

Κ ο ιν ό τη τα  Χ α ϊδ ε λ β έ ρ γ η ς  και συνεχίστηκε 
με τον Γ ιώ ρ γ ο  α π ύ  τα  Σ ω τη ρ ιά ν ικ α .

On the highest top (338 m.) 
of the Tourkovounia hills, the first illegally 
built houses began to appear in the early 
50s. With time, families that had migrated 
within Greece settled in those hills and, 
in 1964, named the area the George 
Papandreou settlement. Building without 
a permit, or «arbitrary» building, 
as it is called, is a consequence of internal 
migration. Poverty and persecutions, 
especially after the civil war, forced a large 
part of the rural population to abandon 
the countryside and settle in big urban 
centers. Many of the internal migrants saw 
the metropolitan center as the first step 
towards emigrating abroad. With the film 
In  A th en s  To d a y ..., Xanthopoulos' trilogy 
on the issue of migration, which started 
with The G ree k  C o m m u n ity  in  H e id e lb e rg  

and continued with Y iorgos  
fro m  S o tir ian ik a , is completed.

ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ-ΑΘΗΝΑ 
ΠΡΩΤΗ ΘΕΣΗ
KYPARISSIA-ATHENS 
FIRST CLASS 
(THE TRUCK DRIVER)
ΕΛΛΑΔΑ/G reece 1982
Σκηνοθεσία /  Direction: Λευτέρης Ξανθόπουλος /  Lefteris Xanthopoulos.
Έρευνα /  Research: Γιώργος Μπράμος /  Yiorgos Bramos.
Φωτογραφία /  Cinematography: Γ ιώργος Αντωνάκης /  Yiorgos Antonakis.
Μοντάζ /  Editing: Τάκης Χατζής /  Takis Hadzis.
Ήχος /  Sound: Γ ιώργος Μάρος /  Yiorgos Maros. Παραγωγή /  Production:
Υπουργείο Γεωργίας /  Ministry of Agriculture. 16mm Έγχρωμο /  Color 12'

Παγκόσμιο Εκμετάλλευση /  World Sales: Υπουργείο Γεωργίας /  Ministry of Agriculture, 
Διεύθυνση Γεωργικών Εφαρμογών /  Dept, of Agricultural Applications, Αχαρνών 5 /  5 
Aharnon Street, Α θ ή ν α /Athens 101 76, τηλ./te l.: + 3 0  1 5291 466, fax: + 3 0  1 5246 752.

Η διαδρομή ενός φορτηγατζή 
που μεταφέρει οπωροκηπευτικά 
από πιν Κυπαρισσία στην κεντρική 
λαχαναγορά των Αθηνών.

Α υ τή  τη  δ ο υ λ ε ιά  τη ν  κ ά νω  π ρ ιν  π άω  

φ α ν τά ρ ο ς  κ α ι σ υ ν εχ ίζ ω ... Ε γώ  ε ίμ α ι 3 0 ,  
τώ ρ α , κ α ι δ ε ν  ξ έ ρ ω  τ ι  π ά ε ι να π ε ι  
ο χ τά ω ρ ο . Ξ έ ρ ο υ μ ε  μ ια  μ έ ρ α  κ α ι μ ιο ή  
ν ύ χ τα  ή  μ ια  ν ύ χ τα  κ α ι μ ιο ή  μ έ ρ α .
Τι μ ε  κ ρ α τ ά ε ι ο '  α υ τή  τη  δ ο υ λ ε ιά ;
Μ ε  κ ρ α τ ά ε ι ό τ ι έ μ π λ ε ξ α  κ α ι τ ό τ ε  ή μ ο υ να  
π ιο  μ ικ ρ ό ς  κ ι ό τ α ν  ε ίο α ι μ ικ ρ ό ς  

τη ν  ψ ιλ ο β ρ ίο κ ε ις , δ ή θ ε ν  ό τ ι φ ε ύ γ ε ις ,  
ό τ ι  κ ά τ ι  κ ά ν ε ις ■ ν ο μ ίζ ε ις  ό τ ι η  ζω ή  
δ ε ν  τ ε λ ε ιώ ν ε ι ,  τη  β λ έ π ε ις  α π έ ρ α ν τη  

κ ι ε ν  τω  μ ε τ α ξ ύ ,  ό τα ν  ξυ π ν ά ς  κ α ι π α ίρ ν ε ις  

χ α μ π ά ρ ι ό τ ι σ ' έ χ ε ι  π ά ρ ε ι ο  κ α τή φ ο ρ ο ς , 
έ χ ε ις  γ ε ρ ά ο ε ι  α υ τό  ε ίν α ι, φ ίλ ε  μ ο υ ...

The film follows a truck driver’s itinerary, 
as he transports fruit and vegetables 
from Kyparissia to the central market 
in Athens.

«I'v e  b e e n  d o in g  th is  jo b  s in c e  b e fo re  I  d id  
m y  m ilita ry  s erv ice , a n d  I 'm  s till do in g  

it... I 'm  th irty  y e a rs  o ld  a n d  I  d o n 't  k n o w  

w h a t a n  e ig h t-h o u r  s h ift  is. W h a t w e  h ave  

is  o n e  d a y  a n d  h a lf  a  n igh t, o r  o n e  n ig h t  

a n d  h a lf  a  day. W h a t k ee p s  m e  a t th is  jo b  ? 
It 's  b e c a u s e  I  g o t in to  i t  w h e n  I  was y o u n g  

a n d  w h e n  y o u  're you n g , y o u  k in d  o f  like  it, 
y o u  p re te n d  y o u 're  g e ttin g  aw ay , y o u  th ink  

it 's  a  b ig  d eal, y o u  fe e l th a t life  n e v e r  ends, 
it lo o k s  like  it g o e s  o n  fo re ve r; m e an w h ile , 
w h e n  y o u  w ak e  up  a n d  y o u  rea lize  y o u  're 
g o in g  dow nhill, i t ’s  to o  late, y o u 're  a lre a d y  

old. a n d  th e re  i t  is. m y  frie n d ...»
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ΕΠΙ ΚΟΛΩΝΩ
AT COLONUS
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ΚΑΛΗ ΠΑΤΡΙΔΑ, 
ΣΥΝΤΡΟΦΕ (BELOIANNISZ)
HAPPY HOMECOMING, COMRADE 
(BELOIANNISZ)

ΕΛΛΑΔΑ /Greece 1983
Σκηνοθεσία /  Direction: Λεύτερης Ξανθόπουλος /  Lefteris Xanthopoulos. 

Σενάριο /  Screenplay: Θανάσης Σκρουμπέλος /  Thanassls Skroubelos. 
Φωτογραφία /  Cinematography: Ανδρέας Σινάνος /  Andreas Sinanos.

Μοντάζ /  Editing: Δέσποινα Μαρουλάκου /  Despina Maroulakou. 
Ηχος /  Sound: Δημήτρης Αθανασόπουλος /  Dimitris Athanassopoulos. 

Ηθοποιοί /  Cast: Θανάσης Σκρουμπέλος /  Thanassis Skroubelos. 
nopoyuyg /  Production: Υπουργείο Πολιτισμού και Επιστημών /  Ministry of Education 

and Sciences. 16mm Έγχρωμο /  Color 45'

Παγκόσμια Εκμετάλλευση /  World Sales: ΥΠΠ0 /  Ministry of Culture, Μετσόβου 5 /  
5 Metsovou Street, Α θήνα /Athens 106 82, τηλ./tel.: + 3 0  1 8253 611.

0  Ανθρωπος με τη Στάμνα μάς οδηγεί 
στην αρχαιότερη συνοικία της Αθήνας, 
τον Κολωνό, τον άργητα, τον κατάλευκο 
Κολωνό, γενέθλιο τόπο του τραγικού 
Σοφοκλή και τόπο επιστροφής και θανάτου 
του τυφλού Οιδίποδα. Τον Ανθρωπο 
με σι Στάμνα τον ακολουθούν στη χαρά 
και στη λύπη και τον συμπληρώνουν 
στις τελετές οι τρεις γυφτοπούλες, 
ο γερο-Φυοτίκης, που κόβει το κρέας, 
ο Νίκος ο καλλιτέχνης, ο Τορπίλας 
με το άσπρο του άλογο και πολλοί ακόμη 
ήρωες, όλοι τους κάτοικοι του Κολωνού, 
που διαρκώς μπαίνουν στο κάδρο, 
ανακατεύονται στο παρόν 
και στο παρελθόν της γειτονιάς, 
προκαλούν τη μνήμη και μετά βγαίνουν.
Ο Ανθρωπος με τη Στάμνα, εν τέλει, 
στο προσκλητήριο νεκρών...

The Man with the Pitcher leads us to 
the most ancient neighborhood in Athens, 
resplendent Colonus, the birthplace 
of Sophocles and the place where blind 
Oedipus returned to die. The Man with 
the Pitcher is followed, In times both of joy 
and grief, and is assisted during 
ceremonies by three Gypsy girls, Old Man 
Peanut, who chops meat, Nick the Artist, 
Torpedo on his white horse and many more 
heroes, all of them inhabitants of Colonus, 
continuously entering the frame, mingling 
with the present and the past 
of the neighborhood, calling forth memories 
and then disappearing. In the end, the Man 
with the Pitcher is shown at the roll-call 
of the dead...

ΕΛΛΑΔΑ/Greece 1986
Σκηνοθεσία /  Direction: Λευτέρης Ξανθόπουλος /  Lefteris Xanthopoulos. Σενάριο /  
Screenplay: Λευτέρης Ξανθόπουλος /  Lefteris Xanthopoulos, Θανάσης Σκρουμπέλος /  
Thanassls Skroubelos, Γ. Μπράμος /  Y. Bramos. Φωτογραφία /  Cinematography: Ανδρέας 
Σινάνος /  Andreas Sinanos. Μοντάζ /  Editing: Αντώνης Τέμπος /  Antonis Tempos Ηχος /  
Sound: Ντίνος Κίττου/ Dinos Kittou Σκηνικά-Κοστούμια /  Sets-Costumes: Πόνος 
Παπαδόπουλος /  Panos Papadopoulos. Μουσική /  Music: Ελένη Καραίνδρου /  Eleni 
Karaindrou. Ηθοποιοί /  Cast: Αθηνά Παπαδημητρίου /  Athlna Papadimitriou, Πέτερ Τράκαν /  
Peter Trokan και οι κάτοικοι του χωριού Μπελογιάννης /  and the inhabitants of the village of 
Beloiannlsz. Παραγωγή /  Production: Λευτέρης Ξανθόπουλος -  e k k  -  ET1 /  Lefterris 
Xanthopoulos -  Greek Film Center-Greek Television ET1. 35mm Εγχρωμο /  Color κινημ. 
βερσιόν /  film version 90', τηλεοπτική βεραιόν, επεισ. /  television version, episodes 3 x 4 5 ' 
(120'). Παγκόσμια Εκμετάλλευση /  World Sales: Για την κινηματογραφική ταινία /  For the 
film version: Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου /  Greek Film Center, Πανεπιστημίου 1 0 /1 0  
Panepistimiou Street, Αθήνα /  Athens 106 71, τηλ. /  tel.: + 3 0 1  36 31 733, fax: + 3 0 1  36 
14 336. Για το ενιαίο έργο /  Television version: ε ρ τ  a e  /  ERT s a , Τμήμα Πωλήσεων /  Sales 
Dept., Λεωφ. Μεσογείων 402 /  402 Mesoghion Ave., Αθήνα /  Athens 153 42 
τηλ. /  tel.: + 3 0  1 608 0390, fax: + 3 0  1 639 0652.
Βραβεία /  Awards: Ειδική τιμητική διάκριση /  Special Honorary Distinction: Φεστιβάλ 
Λοκάρνο 1 9 8 6 / Locarno Film Festival 1986. Βραβεία πρωτοεμφανιζόμενου σκηνοθέτη 
και μουσικής /  Feature Film Debut and Music Award: Φεστιβάλ θεσοαλονίκης 1986 / 
Thessaloniki Film Festival 1986.

Ο εμφύλιος πόλεμος αποτελεί την πιο 
τραυματική εμπειρία της ελληνικής 
κοινωνίας τον 20ό αιώνα. Με τη λήξη του 
πολέμου, 100.000 μαχητές του 
δημοκρατικού στρατού περνούν τα βόρεια 
σύνορα της χώρας και βρίσκουν καταφύγιο 
στις σοσιαλιστικές δημοκρατίες. Ελληνες 
πολιτικοί πρόσφυγες στην Ουγγαρία 
έχτισαν, το 1950, το χωριό Μπελογιάννης, 
40 χιλιόμετρα νότια από τη Βουδαπέστη.
Η κάμερα συναντάει, οτον ουγγρικό κάμπο, 
τους πρώην πολιτικούς πρόσφυγες, που 
ετοιμάζονται να επιστρέφουν στην Ελλάδα, 
μετά από 35 χρόνια αναγκαστικού 
εκπατρισμού. Οι κάτοικοι του χωριού 
γίνονται οι ίδιοι ηθοποιοί και 
πρωταγωνιστούν αε μια οειρα από ιστορίες 
που στηρίζονται οε πραγματικό γεγονότα.

The civil war was the most traumatic 
experience for 20th century Greek society. 
When it ended, in 1949,100,000 fighters 
of the Democratic Army crossed 
the northern borders and sought refuge 
in social democratic countries. In 1950, 
Greek political refugees in Hungary built 
the village of Beloiannisz, forty kilometers 
to the south of Budapest In the Hungarian 
countryside, the camera follows the former 
political refugees as they prepare to return 
to Greece, after thirty-five years of forced 
exile The residents of the village become 
actors and protagonists in a series 
of stories that are based on facts



SPOTLIGHT: LEFTERIS XANTHOPOUIOS

ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ 
(ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ)

A JOURNEY THROUGH TIME

Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΜΠΗ 
(ΑΛΕΞΗΣ ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ)
THE GREAT PROCESSION

ΕΛΛΑΔΑ /  Greece 1988
Σκηνοθεσία /  Direction: Λεύτερης Ξανθόπουλος /  Lefteris Xanthopoulos. 

Ερευνα /  Research: Τέλης Σαμαντός /  Telis Samandas. Φωτογραφία /  Cinematography:
Νίκος Πετανίδης /  Nikos Petanidis. Μοντάζ /  Editing: Κατερίνα Ευαγγελάκου /  

Katerina Evangelakou. Ηχος /  Sound: Δημήτρης Γαλανόπουλος /  Dimitris Galanopoulos.
Παραγωγή /  Production: Σινετίκ για την εκπομπή της ΕΤ-1 «Παρασκήνιο» /  

Cinetic, for the Greek Television program «Backstage». 16mm Εγχρωμο /  Color 52'

Παγκόσμια Εκμετάλλευση /  World Sales: EPT AE /  ERT SA, Τμήμα Πωλήσεων/  Sales Dept., 
Λεωφ. Μεσογείων 402 /  402 Mesoghion Ave., Αθήνα /  Athens 153 42, 

τηλ. /  tel.: + 3 0  1 608 0390, fax: + 3 0  1 639 0652.

ΕΛΛΑΔΑ /  Greece 1988
Σκηνοθεσία /  Direction: Λεύτερης Ξανθόπουλος /  Lefteris Xanthopoulos Ερευνα /  
Research: Βένα Γεωργακοπούλου /  Vena Georgakopoulou. Φωτογραφία /  Cinematography: 
Γιάννης Δασκαλοθανάσης /  Yannis Daskalothanassis. Μοντάζ /  Editing: Αγλαΐα Λάτσιου /  
Aglaia Latsiou. Ήχος /  Sound: Δημήτρης Αθανασόπουλος /  Dimitris Athanassopoulos 
Παραγωγή /  Production: Σινετίκ για την εκπομπή της ΕΤ-1 «Παρασκήνιο» /
Cinetic for the Greek television program «Backstage». 16mm Έγχρωμο /  Color 52 '

Παγκόσμια Εκμετάλλευση /  World Sales: EPT AE /  ERT SA, Τμήμα Πωλήσεων /  Sales Dept., 
Λεωφ. Μεσογείων 402 /  402 Mesogion Ave., Αθήνα /  Athens 153 42, 
τηλ. /  tel.: + 3 0  1 608 0390, fax: + 3 0  1 639 0652.

Στην ταινία αποτυπώνεται ο εναργής 
και άμεσος προφορικός λόγος 
ενός μεγάλου πνευματικού ανθρώπου και 
σύγχρονου διανοητή, του Παύλου Α. Ζάννα 
που, με οδηγό την πλούσια παιδεία και 
διορατικότητα του, έδρασε στα πολιτιστικά 
και πολιπκά πράγματα της χώρας από πς 
αρχές της δεκαετίας του 1950 μέχρι 
το θάνατό του, το 1 989 .0  Π. Α. Ζάννας, 
πρωτοπόρος του κινήματος 
των κινηματογραφικών λεσχών, πρώην 
πρόεδρος του Ελληνικού Κέντρου 
Κινηματογράφου και επιμελητής 
του αρχείου της Πηνελόπης Δέλτα, 
αναφέρεται ιδιαίτερα στην πρώτη περίοδο 
του καλλιτεχνικού σωματείου τέχνη 
της Θεσσαλονίκης και στην κινηματογραφική 
λέσχη που λειτούργησε με δική του 
καθοδήγηση και ευθύνη, από το 1955 μέχρι 
τον Απρίλιο του 1 967 .0  Ζάννας μνημονεύει, 
ανάμεσα στους άλλους φίλους του, 
και τον Στρατη Τσίρκα, με την προτροπή 
του οποίου άρχισε να μεταφράζει το κλασικό 
έργο του Μαροελ Προυστ Αναζητώντας 
τον χαμένο χρονο, έγκλειστος 
της δικτατορίας σπς φυλακές της Αίγινας

The film has captured the vivid and direct 
speech of a great intellectual and 
contemporary thinker, Pavlos A. Zannas. 
Impelled by his erudition and insight, 
Zannas became active in Greek cultural 
and political affairs, from the early 1950s 
up until his death in 1989. P.A. Zannas, 
a pioneer in the establishing of film clubs, 
a former president of the Greek Film Center, 
and curator of the Penelope Delta archives, 
refers, in particular, to the first period 
of Thessaloniki’s Techni Society 
and the film club that was established, 
under his guidance, and operated from 
1955 until April 1967. Zannas cites, among 
his many friends, author Stratis Tsirkas, 
who urged him to start translating 
Proust's classic work, R e m e m b ra n c e  

o l  Things P a s t, when he was a prisoner 
on the island of Aegina during 
the dictatorship.

Η  μ ε γ ά λ η  π ομπ ή, το μυθιστόρημα 
του Αλέξη Πανσέληνου, που κυκλοφόρησε 
το 1985, μας διηγείται την ιστορία 
ενός ανήσυχου έφηβου, του Νότη 
Σεβαστόπουλου, που ζει στην Αθήνα 
και αντιμετωπίζει όλα τα προβλήματα 
της σύγχρονης ζωής (σχολείο, στρατό, 
ερωτικές σχέσεις, οικογένεια, ταξικές 
διαφορές). Μοναδική του διέξοδος 
η μεγάλου κυβισμού μηχανή του 
και τα κόμιξ που διαβάζει με πάθος, 
με τις περιπέτειες του μυθικού ιππότη 
Λάνσετρις σε μια μελλοντική κοινωνία, 
που, όμως, βρίσκεται πολύ κοντά 
στον κόσμο που περιβάλλει 
τον Σεβαστόπουλο. Στην ταινία, 
εκτός από τον Αλέξη Πανσέληνο, 
ο οποίος μιλάει για τις πηγές έμπνευσής 
του. μιλούν, ακόμα, ο κριτικός λογοτεχνίας 
Βαγγέλης Χατζηβασιλείου και 
ο πεζογράφος Βαγγέλης Ραπτόπουλος.

The G re a t P ro c e s s io n , a novel by Alexis 
Panselinos published in 1985, 
tells the story of Nobs Sevastopoulos. 
a resbess adolescent, who lives in Athens 
and faces the usual problems of modem 
life (school, the army, romance, family, 
class differences). His only oubet is 
his large motorcycle and the comic strip 
he reads with a great passion, recounbng 
the adventures of the mythical hero 
Lancetris, set in a futurisbc society, which, 
however, closely resembles the world 
that surrounds Sevastopoulos. In the film, 
besides Alexis Panselinos, who talks about 
his sources of inspirabon, literary cribc 
Vangelis Hadzivassiliou and novelist 
Vangelis Raftopoulos are also interviewed



ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΛΕΥΤΕΡΗ ΞΑΝΟΟΠΟΥΛΟ

Ο ΓΛΥΠΤΗΣ 
ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ 

(ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΛΣΑΜΗΣ)
THE SCULPTOR 

OF THE DIASPORA
ΕΛΛΑΔΑ/Greece 1989

Σκηνοθεσία /  Direction: Λεύτερης Ξανθόπουλος /  Lefteris Xanthopoulos. 
Σενάριο /  Screenplay: Λεύτερης Ξανθόπουλος /  Lefteris Xanthopoulos. Φωτογραφία /  

Cinematography: Φώτης Μητσιάκης /  Fotis Mitsiakis. Μοντάζ /  Editing: Γιώργος 
Γκοτζογιάννης /  Yiorgos Gotzoyiannis. Ηχος /  Sound: Σπόρος Δρόσος /  Spyros 

Drossos.Παραγωγή /  Production: ΕΡΤ AE για την εκπομπή της ΕΤ1 «Περισκόπιο» / ERT SA 
for the television program «Periskopio»! 6mm Έγχρωμο /  Color 25'

ΤΡΙΑ ΜΙΚΡΑ ΠΟΡΤΡΕΤΑ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ
THE PORTRAITS OF THREE ARTISTS

ΕΛΛΑΔΑ /  Greece 1989
Σκηνοθεσία /  Direction: Λεύτερης Ξανθόπουλος /  Lefteris Xanthopoulos. 
Σενάριο /  Screenplay: Λεύτερης Ξανθόπουλος /  Lefteris Xanthopoulos. 
Φωτογραφία /  Cinematography: Κώστας Πάλμας /  Kostas Palmas.
Μοντάζ /  Editing: Γιώργος Μάρρης /  Yiorgos Marris.
Παραγωγή /  Production: Orama για τη ν  εκπομπή τη ς  ΕΤ-1 «Χρώματα» /  
for the Greek Television program «Colors». Eumatic Έγχρωμο /  Color 6', 7', 5'

Παγκόσμιο Εκμετάλλευση /  World Sales: EPT AE /  ERT SA, Τμήμα Πωλήσεων/  Sales Dept.
Λεωφ. Μεσογείων 402 /  402 Mesoghion Ave., Αθήνα /  Athens 153 42, 

τηλ./tel.: + 3 0  1 608 0390, fax: + 3 0  1 639 0652.

Παγκόσμια Εκμετάλλευση /  World Sales: EPT AE /  ERT SA, Τμήμα Πωλήσεων /  Sales Dept. 
Λεωφ. Μεσογείων 402 /  402 Mesogion Ave., Αθήνα /  Athens 153 42, 
τηλ./tel.: + 3 0  1 608 0390, fax: + 3 0  1 639 0652.

0  Κώστας Βαλσάμης γεννήθηκε το 1908 
στη Σύμη της Δωδεκαννησου 
και σπούδασε στην Ανωτάτη Σχολή Καλών 
Τεχνών (1932-1937), με δάσκαλο 
τον Κώστα Δημητριΰδη. Το 1946, 
με γαλλική υπογροφία, συνεχίζει 
τις σπουδές του στο Παρίσι. Ενα από 
τα πιο γνωστά έργα του,
Η  μάνα  της κα το χ ή ς , βρίσκεται στο Πρώτο 
Νεκροταφείο της Αθήνας και παριστάνει 
μια νεκρή γυναίκα ξαπλωμένη, 
ενώ το ζωντανό, ακόμη, νήπιό της 
αγωνίζεται να φτάσει στο στήθος της. 
Γλυπτά του εκτίθενται στο Παρίσι, 
στην Αμβέρσα, στη Ρώμη, στο Ισραήλ, 
στο Τολέδο, στο Στρασβούργο, στη Σύμη 
και στη Ρόδο, στον Πειραιά 
και στην Αθήνα.

Kostas Valsamis was born in 1908 
on the island of Symi in the Dodecanese, 
and studied at the School of Fine Arts 
(1932-1937), under Costas Dimitriadis.
In 1946, having received a French 
scholarship, he continued his studies 
in Paris. One of his most famous works, 
M o th e r o t the  O ccupation, can be found 
in the First Cemetery of Athens and shows 
a dead woman lying on the ground, while 
her infant, still alive, struggles to get to her 
breast. Other sculptures by Valsamis, 
are on exhibition in Paris, Antwerp, Rome, 
Israel, Toledo, Strasbourg, Symi 
and Rhodes, Piraeus and Athens.

ΤΑΣΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ: Δ ε ν  επ ιδ ιώ κ ω  μ ια  
ιθ α γ έ ν ε ια ,  δ η λ α δ ή  έν α  χ ρ ώ μ α  το  οπ ο ίο  
να ε ίν α ι εθ ν ικ ό , ό χ ι ό τ ι δ ε ν  αγαπ ώ  
τη ν  Ε λλάδα , α λ λ ά  μ '  ε ν δ ια φ έ ρ ε ι να μ ε  
δ ια β ά σ ε ι έ ν α ς  α ν α γ ν ώ σ τη ς  ο  οπ ο ίο ς  
μ π ο ρ ε ί να ε ίν α ι κα ι Ε υρω π α ίο ς, χ ω ρ ίς  
να ξ ε ν ισ τε ί.  Τα δ ικά  μ α ς  η θ ο γ ρ α φ ικά  
δ ιη γ ή μ α τα  έ χ ο υ ν  μ ε ιω μ έ ν ο  εν δ ια φ έρ ο ν , 
δ ιό τ ι α ν α φ έρ ο ν τα ι σ ε  το π ικά  π ρ οβ λή μα τα . 
ΡΕΑ γ α λ α ν α κ η : Οι π ε ρ ισ σ ό τε ρ ο ι έ χ ο υ μ ε  
έ ν α ν  χ α μ έν ο  τό π ο μ έ σ α  σ τη  μ νήμη  μ α ς  
κα ι μ ια  επ ιθ υ μ ία  επ ισ τρ ο φ ή ς  κ ι α υ τό ς  
ο χ α μ έν ο ς  τό π ο ς  σ υ ν δ έ ε τα ι μ ε  κ ά τι 
μ υ σ τικ ό . Α υ τό  ε ίν α ι π ου  δ ίν ε ι έν α  
εν δ ια φ έ ρ ο ν  σ τη ν  ισ το ρ ία , το  π ώ ς κ ρ α τά ς  
κ ά τ ι π ου  ε ίν α ι α π α γ ο ρ ε υ μ έν ο  
κα ι π ώ ς ε ξ α ν α γ κ ά ζ ε σ α ι, τε λ ικ ά , ό τα ν  
το  σ υ να ντή σ ε ις , να το  κ α τα ρ ρ α κ ώ σ ε ις . 
Γιώ ρ γ ο ς  κ α κ ο υ λ ιδ η ς : Π ρ ο τιμ ώ  να δ ιαβά ζω  
έ ν α  β ιβ λ ίο  όπ ου κ ά π ο ιο ς  έ χ ε ι  να π ε ι κά τι, 
κι α ς  μ η ν  ξ έ ρ ε ι  να γρ ά φ ει, π α ρ ά  απ ό  
κά π ο ιο ν  που ξ έ ρ ε ι  να γ ρ ά φ ε ι κα ι δ ε ν  έ χ ε ι  
να π ε ι α π ο λύ τω ς  τίπ οτα . Κ α τα κ λυ ζ ό μ α σ τε  
απ ό β ιβ λ ία  π ου  το υ ς  λ ε ίπ ε ι  το  α ίμ α  γ ια  να 
τα β ά λ ε ι μ π ρ ο σ τά  κα ι, το  β α σ ικ ό τερ ο , α π ' 
Ολα τους λείπει το  τίμημα.

TASSOS ROUSSOS (w riter): /  do  n o t s ee k  
a  n a tio n a l identity, a  n a tio n a l color, w hich  
d o e s n 't m e a n  th a t I  d o n 't  love  G reece, b u t  
w h a t I  a m  in te res te d  in  is  to  b e  re a d  b y  
a  re a d e r w ho m a y  h a p p e n  to  be  
a  E uropean, a n d  n o t h ave  th a t r e a d e r b e  
taken  aback. There is a  type o l  G reek s hort 
s to ry  th a t is  n o t in te res tin g  b ecau se  
i t  re fe rs  to lo c a l p ro b lem s .
REA g a l a n a k i (w riter): M o s t o t us h ave a lost 
p la ce  within o u r m e m o ry  and, therefore, 
a desire  to return  to it; this p la ce  is  linked  to 
som eth in g  w hich is s in fu l a n d  m u s t b e  kep t 
a secret. That is  w hat m akes  a  story  
in teresting: h o w  y ou  h o ld  o n  to som eth in g  
tha t is forbidden, a n d  h o w  y ou  a re  fo rc ed  in  
the end, w hen y ou  find  it, to  d iscred it it. 
y io r g o s  k a k o u l id is  (poet): I 'd  ra th er rea d  
a b o o k  in  w h ich  so m eo n e  h as  s o m eth in g  
to  say, even  if  h e  d o e s n 't kn o w  h o w  to 
w rite, than a  b o o k  by so m eo n e  w ho know s  
h o w  to  w rite  an d  has abso lu tely  n o th ing  to 
say. We are  inu n d ated  w ith books  tha t a re  
d evo id  o f  b lood, h ave n o th ing  to  k eep  th e m  
going, a n d  w h at is m o s t im p o rta n t is that 
there  is  n o  p r ic e  to  b e  p a id  in  them .



SPOTLIGHT: LEFTERIS XANTHOPOULOS

LA CULTURE POPULAIRE 
DANS LE CINÉMA GREC

Ο ΛΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 
ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ

P O P U L A R  C U L T U R E  IN  G R E E K  C IN E M A

ΓΑΛΛΙΑ/France 1991
Σκηνοθεσία /  Direction: Λευτέρης Ξανθόπουλος /  Lefteris Xanthopoulos. Έρευνο /  

Research: Γιάννης Μπακογιαννόπουλος /  Yiannis Bakoyiannopoulos. Φωτογραφία /  
Cinematography: Τάκης Μπαρδάκος /  Takis Bardakos. Μοντάζ /  Editing: Γ ιάννης 

Καραπάνος /  Yiannis Karapanos. Ήχος /  Sound: Ντίνος Κίττου /  Dinos Kittou. Μουσική /  
Music: Νίκος Κυπουργός /  Nikos Kypourgos. Παραγωγή /  Production: Cameras 

Continentales pour la Sept/ARTE. Beta Έγχρωμο-Ασπρόμαυρο /  Color-B&W 52'

Παγκόσμιο Εκμετάλλευση /  World Sales: La Septe/Arte, 50 avenue Theophile Gautier, 
750 16 Paris, France, τηλ ./te l.: + 3 3  1 4414 7777, fax: + 3 3  1 4414 7700. 

Για την Ελλάδα και την Κύπρο /  For Greece and Cyprus: Λευτέρης Ξανθόπουλος /  
Lefteris Xanthopoulos /  Νεοχωρίου 2 1 /2 1  Neohoriou Street, Αθήνα /  Athens 113 63, 

τηλ ./te l.: + 3 0  1 8835 767, fax: + 3 0  1 8251 495.

Η ταινία ερευνά την επίδραση του λαϊκού 
πολιτισμού στον ελληνικό κινηματογράφο, 
κυρίως μέσα από τις ταινίες φουστανέλας, 
τις αγροτικές περιπέτειες, το αστικό 
και αγροτικό μελόδραμα, το ρεμπέτικο 
τραγούδι και τον Καραγκιόζη, 
που οι μπουρλέοκ χαρακτήρες του 
επηρέασαν την ελληνική φαρσκοκωμωδία. 
Η έρευνα στηρίζεται οε αποσπάσματα 
από τις ταινίες των πρωτοπόρων, όπως 
Α σ τέ ρ ω , του Δημ. Γαζιάδη, Δ α φ ν ις  

κ α ι Χ λ ό η , του Ορέστη Λάσκου, 
και τις νεότερες, όπως Ο θ ία σ ο ς ,  
του Θόδωρου Αγγελόπουλου, Σ τ έ λ λ α ,  
του Μιχάλη Κακογιάννη, Θ ε ό φ ιλ ο ς ,  
του Λάκη Παπαστάθη, Ε υ δ ο κ ία , του Αλέξη 
Δαμιανού, Ρ ε μ π έ τ ικ ο ,  του Κώστα Φέρρη,
Ο  δ ρ α π έ τη ς , του Λευτέρη Ξανθόπουλου 
και πολλές άλλες.

The film explores the influence of popular 
culture in Greek cinema, mainly through 
the genres of the «foustanella» (typically, 
love stories set in rural Greece during the 
19th century), the rural adventure, the 
urban and rural melodrama, the rembetico 
song and the Karaghiozls shadow-theater, 
whose burlesque characters influenced 
Greek slapstick comedy. The research 
is based on excerpts from pioneering films, 
such as A s te rn  by Dimitris Gaziadis, 
D a p h n is  a n d  C h lo e  by Orestis Liaskos, 
and more recent ones, such as 
The Travelin g  P la y ers  
by Theo Angelopoulos, S te lla  by Michalls 
Cacoyiannis, Theophilos 
by Lakis Papastathis, E u d o k ia  by Alexis 
Damlanos, R e m b e t ic o  by Kostas Ferris, 
M a s te r  o f  th e  S h a d o w s  by Lefteris 
Xanthopoulos, and many more.

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ 
Ο ΤΡΕΛΟΣ ΛΑΓΟΣ 
(Μ. ΣΑΧΤΟΥΡΗΣ)
WHO THE CRAZY HARE IS

ΕΛΛΑΔΑ /  Greece 1992
Σκηνοθεσία /  Direction: Λευτέρης Ξανθόπουλος /  Lefteris Xanthopoulos.
Σενάριο /  Screenplay: Λευτέρης Ξανθόπουλος /  Lefteris Xanthopoulos.
Φωτογραφία /  Cinematography: Νίκος Σμαραγδής /  Nikos Smaragdls.
Μοντάζ /  Editing: Φανή Ζιώζια /  Fanl Ziozla. Ήχος /  Sound: Δημητρης Αθανασόπουλος /  
Dimitris Athanassopoulos. Μουσική /  Music: Νίκος Κυπουργός /  Nikos Kypourgos. 
Παραγωγή /  Production: Αλέξανδρος Φιλμ -  Γ ιάννης Σμαραγδής /  Alexandras Film -  
Yiannis Smaragdis. 16mm Έγχρωμο /  Color 30'

Παγκόσμια Εκμετάλλευση /  World Sales: EPT AE /  ERT SA, Τμήμα Πωλήσεων /  Sales Dept. 
Λεωφ. Μεσογείων 402 /  402 Mesoghlon Ave., Αθήνα /  Athens 153 42, 
τηλ. /  tel.: + 3 0  1 608 0390, fax: + 3 0  1 639 0652.

Γ ύ ρ ιζ ε  σ το υ ς  δ ρ ό μ ο υ ς  ο  τρ ε λ ό ς  λ α γ ό ς  

γ ύ ρ ιζ ε  σ το υ ς  δ ρ ό μ ο υ ς ...
Μίλτος Σαχτούρης, Ο  τρ ε λ ό ς  λαγός

0 ποιητής Μίλτος Σαχτούρης γεννήθηκε 
στην Αθήνα, το 1919. Είναι δισέγγονος 
του Υδραίου αντιναυάρχου του 1821 
κοπετόν Γιώργη Σαχτούρη. Δημοσίευσε 
για πρώτη φορά ποιήματα το 1944, 
στο περιοδικό Τα Ν έ α  Γ ρ ά μ μ α τα  
και το 1945 τύπωσε την πρώτη του 
ποιητική συλλογή, με τίτλο 
Η  λ η σ μ ο ν η μ έ ν η . Ο ποιητής μιλάει 
για την ποιητική του πρώτη Ολη, 
για τις λογοτεχνικές του καταβολές 
και τη θητεία του στον υπερρεαλισμό, 
και αναφέρεται στους μεγάλους 
ζωγράφους που αγάπησε. Ο ζωγράφος 
Αλέκος Φασιανός εικονογραφεί μπροστά 
στον κινηματογραφικό φακό το ποίημα 
του Σαχτούρη Σ κ η ν ή . Το ντοκιμαντέρ 
κλείνει με τιμητικές αναφορές 
που κάνει ο Σαχτούρης στους μεγάλους 
πνευματικούς του προγόνους:
Ντίλαν Τόμας, Ντοστογιέφσκι, Κόφκα,
Ρίλκε, Γκέοργκ Τρακλ, Ρεμπό κ.ά.

The poet Mlltos Sahtouris was bom 
in Athens In 1919. Fie is the great-grandson 
of the Hydriot vice-admiral, Captain George 
Sahtouris, who fought in the Greek War 
of Independence of 1821. He published 
his first poems in 1944,
In the N e a  G ra m m a ta  periodical and, 
in 1945, he published his first poetry 
collection, entitled I  L is m o n im e n i  
(She Who Has Fallen into Oblivion).
The poet talks about the raw material 
of his poetry, his literary Influences and his 
surrealist period, while he also reters 
to his favorite painters. The painter Alekos 
Fassianos Illustrates Sahtouris' poem S k in l 
(Scene) on camera. The documentary ends 
with honorary references made 
by Sahtouris to his great spiritual 
forefathers: Dylan Thomas, Kafka. Rilke, 
Georg Trakl, Rimbaud, et al.
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Επί Κολωνώ / At Colonus
Μουσικό αφιέρωμα στον Μανώλη Μητσιά / A Tribute to the Singer 
Manolis Mitsias

Λαϊκή επιμόρφωση / Education for the People 
Ο γάμος/The Wedding

Καλή πατρίδα, σύντροφε (Beloiannisz) / Happy Homecoming, 
Comrade (Beloiannisz)

ΣΚΟΤΕΙΝΟΣ ΣΥΝΩΜΟΤΗΣ 
(ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ)

U  THE DARK CONSPIRATOR
1984

1986

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ /  FILMOGRAPHY

1976 Ελληνική κοινότητα Χαϊδελβέργης / The Greek Community 
in Heidelberg

1978 0 Γιώργος από τα Σωτηριάνικα / Yiorgos from Sotirianika

1982 Στα Τουρκοβούνια / In Athens Today...
Δυο-τρία πράγματα για το γάλα / A Few Things about Milk 
Κυπαρισσία-Αθήνα πρώτη θέση / Kyparissia-Athens First Class 
(The Truck Driver)
Νικησιανή, το χωριό με τις 18 εκκλησίες / Nikissiani,
the Village with the 18 Churches
Γ ιώργος Πέγιος, η ιστορία ενός καπνεργάτη / Yorgos Pegios,
the Story of a Tobaccoworker
Ψήφος στους μετανάστες και τους ναυτικούς / Suffrage
for Migrants and Seamen
Κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας / Breach of Copyright

ΕΛΛΑΔΑ /  Greece 1998
Σκηνοθεσία /  Direction: Λευτέρης Ξανθόπουλος /  Lefteris Xanthopoulos. 

Σενάριο /  Screenplay: Λευτέρης Ξανθόπουλος /  Lefteris Xanthopoulos. 
Φωτογραφία /  Cinematography: Δημήτρης Κορδέλας /  Dimitris Kordelas.

Μοντάζ /  Editing: Τάκης Γοργορίνης /  Takis Gorgorinis. 
Ηχος /  Sound: Γιάννης Ηλιόπουλος /  Yiannis lliopoulos. Παραγωγή /  Production: Σινετίκ 

για την εκπομπή της e t - ι  «Παρασκήνιο» /  Cinetic for the Greec Television program 
«Backstage». Beta, DV Εγχρωμο /  Color 52'

1987 Καρναβάλι και Καραγκιόζης (Γ. Κιουρτσάκης) / The Carnival 
and the Shadow Theater

1988 Η μεγάλη πομπή (Αλέξης Πανσέληνος) / The Great Procession 
Διαδρομές (Παύλος Ζάννας) / A Journey through Time

Παγκόσμια Εκμετάλλευση /  World Sales: EPT AE /  ERT SA, Τμήμα Πωλήσεων /  Sales Dept.
Λεωφ. Μεσογείων 402 /  402 Mesoghion Ave., Αθήνα /  Athens 153 42, 

τηλ. /  tel.: + 3 0  1 6080 390, fax: + 3 0  1 6390 652.

Για τούτο π α ρ ε μ ε ιν α  μ ε  τα κο υ ρ έλ ια  μ ου  
ένας σκοτεινός συνωμότης

Μιχάλης Κατσαρός, Κ α τά  Σα δ δ ο υ κα ίω ν

Ο ποιητής Μιχάλης Κατσαρός 
(1919-1998) μιλά με τον ποιητή 
της νεότερης γενιάς Γιώργο Κακουλίδη 
για τη ζωή και το έργο του. Η αφήγηση 
υπονομεύεται από τον ίδιο τον Κατσαρό, 
ο οποίος, με έναν εντελώς προσωπικό 
τρόπο, αυτοοαρκάζεται, ειρωνεύεται 
και παίζοντας το δαιμονικό του παιχνίδι 
μάς αποκρύπτει περισσότερα απ' οοα έχει 
να μας αποκαλυψει, καθώς οχυρώνεται 
συνεχώς πίσω από μια ποιητική 
υπερπραγμαπκότητα που ο ίδιος 
δημιουργεί και συγχρόνως καταλύει.
Για τον Κατοαρό μιλούν ακόμα 
οι ποιητές Γ ιώργος Χρονάς 
και Γ ιώργος Μαρκόπουλος.

That is  w hy  I  re m a in e d  in  tatters, 
a d ark  consp irator...

Michalis Katsaros, Versus the  S ad d u cees

The poet Michalis Katsaros (1919-1998) 
converses with Yiorgos Kakoulidis, 
a poet of the younger generation, about his 
life and work. The narration is undermined 
by Katsaros himself who, in his inimitable 
style, full of self-sarcasm 
and self-deprecation, plays a demonic 
game that conceals more than it reveals, 
as he keeps buttressing himself behind 
a poetic surrealism that he himself creates 
and at the same moment does away with. 
The poets Yiorgos Chronas and Yiorgos 
Markopoulos also talk about Katsaros.

1989 0 γλύπτης της διασποράς (Κώστας Βαλσάμης) / The Sculptor 
of the Diaspora
Πέντε μικρά πορτρέτα δημιουργών (Τάσος Ρούσσος, Απόστολος 
Δοξιάδης, Ρέα Γαλανάκη, Γιώργος Κακουλίδης, Nelly’s/
The Portraits of Five Artists (Tassos Roussos, Apostólos Doxiadis, 
Rea Galanaki, Yiorgos Kakoulidis, Nelly’s)
Παραδοσιακή τυπογραφία (Αιμ. Καλιακάτσος) / Traditional 
Printing

1991 Ο δραπέτης / Master of the Shadows
La culture populaire dans le cinéma Grec / 0 λαϊκός πολιτισμός 
στον ελληνικό κινηματογράφο / Popular Culture in Greek Cinema

1992 Ποιος είναι ο τρελός λαγός (Μίλτος Σαχτούρης) / Who the Crazy 
Hare Is

1998 Παραδοσιακή τυπογραφία / Traditional Printing
Σκοτεινός συνωμότης (Μιχάλης Κατσαρός) / The Dark 
Conspirator



ΜΑΤΙΕΣ ΣΕ ΜΙΑ ΧΩΡΑ: 
ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ -  Η ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΗΣ ΦΡΙΚΗΣ

YUGOSLAVIA IN FOCUS: ANATOMY OF HORROR



Οδηγός για λήψεις / How to take

λήψη πρώτη
στο φούρνο μονάχα ψωμί και δυο ειδών γλυκά. Ο  πελάτης παίρνει το 
καρβέλι το ψωμί και δίνει το χαρτονόμισμα των πέντε εκατομμυρίων δη
ναρίων. Ρωτάει: «Πόσο κάνει το ψωμί σήμερα;» -  «Τρεισίμισι δισεκατομ
μύρια. Αλλά δεν έχω να σου δώσω ρέστα.». -  «Κράτα τα.»

λήψη δεύτερη
η καθαρίστρια- δεν πληρώνεται απλώς για τη δουλειά που κάνει, είναι και 
φίλη με τ’ αφεντικά της. Αυτό της δίνει το δικαίωμα να ζωγραφίσει στον πί
νακα του παιδικού δωματίου με κόκκινο μαρκαδόρο το σ χέδ ιο  ενός 
σπιτιού μέσα από μια κομματιασμένη προοπτική, που μόνο εκείνη αναγνω
ρίζει · το σπίτι που κάποτε είχε και που εγκατέλειψε κάτω από ένα κομμάτι 
νάιλον. Νάιλον, το άφθαρτο πλεονέκτημα του 20ού αιώνα, για κείνη είναι 
το σύμβολο της εξορίας.

λήψη τρίτη

ένα βουνό στην κεντρική Σερβία- ένας διαγωνισμός για μουσικές μπάντες. 
Εκατοντάδες άντρες φυσάνε. Καταβάλλουν μεγάλη προσπάθεια, κι ύστερα 
η παράσταση τους χαλαρώνει. Ανάμεσα στα νούμερα κουβεντιάζουν με
ταξύ τους- νιρβάνα και απληστία. Αραγε, έχασε κανένας τους κάποιον στους 
πολέμους που έκαναν;

λήψη τέταρτη

κόσμος που περνάει. Ποτάμια ανθρώπων που ολοένα πληθαίνουν. Οι κινή
σεις επαναλαμβάνονται: άνθρωποι, πλαστικά, αρχαία αυτοκίνητα, σκυλιά... 
Περαστικοί ναυαγοί, φυγάδες, πρόσφυγες. Περαστικοί σαν αμείλικτες επα
ληθεύσεις των νόμων της στατιστικής. Η οπτική γωνία αλλάζει αν (και μό
νον αν) κάποιος γυρίσει να κοιτάξει καθώς περνάει.

λήψη πέμπτη

δεκαέξι θύματα από το βομβαρδισμό της κρατικής τηλεόρασης. Η σκληρή 
έκφανση της στατιστικής ή ο θάνατος της μακιγιέρ. Το  ασυγχώρητο λάθος 
του νόμου των πιθανοτήτων ή το τερατώδες χέρι αυτών που κρατούν την 
εξουσία. Σιωπή.

λήψη έκτη

ωμές σκηνές: μάτια που αστράφτιουν απ' το φόβο, ένα υπόγειο στην πόλη, 
που μπορεί να είναι ο τελευταίος τόπος κατοικίας. Εκρήξεις, υπόγεια γεμά
τα υποκείμενα που προσπαθούν να συνεχίσουν να είναι υποκείμενα. Έξω 
από τα υπόγεια υπάρχουν μόνο αντικείμενα. Πώς μπορεί ένα αντικείμενο 
να σκεφτεί; Μπορεί ένα αντικείμενο να σκεφτεί;

λήψη έβδομη

επαρχία. Πολλοί πήγαν στην πόλη για να συμμετάσχουν στις διαδηλώσεις. 
Η δεκαετία των δημόσιων ψυχολογικών ασκήσεων αντοχής. Η επανάληψη 
δεν είναι πάντα μήτηρ μαθήσεως. Κι ύστερα οι ανώνυμοι πήραν τα πράγμα
τα στα χέρια τους. Ένα μάθημα ευθύνης και δράσης.

όλες οι άλλες λήψεις

η ανατομία της φρίκης: οι ταινίες του Γκόραν Ραντοβάνοβιτς, του Ιβάν 
Μάρκοφ, του Γκόραν Μάρκοβιτς, του Γιάνκο Μπάλιακ, του Ραντίβογε Άντριτς 
είναι μπροστά σας. Δ ε θα τις δείτε στην τηλεόραση.

take one

the bakery; only bread and two kinds of pastry. The customer takes a loaf of 
bread and hands over the five-billion-dinar banknote. He asks: «H ow  much 
is bread today?» -  «Th ree  and a half billion. But, I haven’t got any small 
change». -  «Keep the change».

take two

the cleaning lady. She is not only paid for the job, she is also a friend of her 
employers. This gives her the right to draw with a red felt-tip pen on the 
blackboard in the nu rsery the plan of a house in a broken perspective , 
recognizable to her alone; the house that she once owned and abandoned 
in a t r a ile r  underneath  a shee t o f ny lon . N y lo n  - th e  b enefit and the 
undestroyable advantage of the 20th century- for her, the package of exile.

take three

a mountain in central Serbia; a brass band contest. Hundreds of men blow. 
They e xe rt themselvesm then the perform ance re laxes them. They chat 
between the numbers; nirvana and greed. Did any of them lose someone in 
the wars they waged?

take four

people passing by. Rivers of people churning up. Movements repeat: people, 
nylon, ancient cars, a few  dogs... Passes by of the cast aways, fugitives, 
refugees. Passes by as a cruel materialization of the laws o f statistics. The 
perspective changes if (and only if) one looks while passing by.

take five

sixteen victims in the bombing of the state television. The cruel manifestation 
of statistics o r the death o f the make-up artist. The unforgivable mistake of 
the law of probability o r the monstrous hand of the people in power. Silence.

take six

raw scenes: eyes shining with fear, the basement in town that can be the last 
place of inhabitance. Detonations, basements filled with subjects trying to 
keep the status of being a subject. Outside the basements are only objects. 
How can objects think? Can objects think?

take seven

the provinces. Many went to town to join the demonstrations. The decade 
of public psychological exercises of endurance. Repetlt'to is not always mater 
studiorum. Then the anonym ous took the m atter into th e ir hands. The 
lesson about responsibility and action.

all other takes

anatomy of ho rro r: the films of Goran Radovanovic, Ivan M arkov, Goran 
Markovic, Janko Baljak, Radivoje Andric are in front of you. N ot seen on TV.

Miroljub Vuckovic

Μιρολιούμπ Βούκοβιτς
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ΕΘΝΟΚΑΘΑΡΣΗ
ETHNICALLY CLEAN

E T N IC K I  C IS T O

Γιάνκο Μπάλιακ / Janko Baljak

ΑΝΑΤΟΜΙΑ TOY ΠΟΝΟΥ
ANATOMY OF PAIN

ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ/Yugoslavia 1998
Σκηνοθεσία /  Direction: Janko Baljak, Παραγωγή /  Production: TV B92.

Beta Έγχρωμο /C o lo r 30'

Παγκόσμια Εκμετάλλευση /  World Sales: TV B92, Contact person: Ksenija Stefanovic, 
τηλ. /  tel.-fax: +38111 322 1016, e-mail: ksenija@opennet.org

ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ /  Yugoslavia 2000
Σκηνοθεσία /  Direction: Janko Baljak, Παραγωγή /  Production: τν B92; a n e m .
Beta Εγχρωμο /C o lor 30'

Παγκόσμια Εκμετάλλευση /  World Sales: TV B92, Contact person: Ksenija Stefanovic, 
τηλ. /  tel.-fax: +38111 322 1016, e-mail: ksenija@opennet.org

Βραβείο /  Awards: Καλύτερο ντοκιμαντέρ /  Best Documentary: 46th Short and Documentary Βραβεία /  Awards: Prix Circom Regional: Potsdam 2000, Βραβείο RPRESCI /  FIPRESCI Award:
Film Festival (Belgrade), Χάλκινη Ελιά /  Bronze Olive: 47th Short and Documentary Film Festival (Belgrade).
Second International Festival of Video Works in Bar.

Στον πόλεμο του 1991, στο κροατικό χωριό 
του ΜπΛγε, δεκαοκτώ πολίτες ουγγρικής 
και κροατικής εθνικότητας δολοφονήθηκαν 
σε περίοδο δύο μόνο μηνών. 0  Ντούσαν 
Μπόλιεβιτς, Σέρβος, και η γυναίκα του,
Γιαγκόντα, κατηγορήθηκαν για όλους 
αυτούς τους φόνους. Τρία χρόνια 
αργότερα, για πρώτη φορά σέρβικο 
δικαστήριο καταδίκασε Σέρβο για 
εγκλήματα εναντίον πολιτών. Ολα αυτά 
συνέβησαν στο Μπέλι Μοναστίρ, εν μέσω 
των πολεμικών επιχειρήσεων εναντίον 
της Κροατίας. FI ταινία αφηγείται την 
ιστορία των Μπόλιεβιτς, αλλά ερευνά και 
τη φοβερή πληγή της εθνικής κάθαρσης.

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ /  FILMOGRAPHY
1986 On Account of Reasonable Doubt
1987 You're Listening to the News 

of the Day
1988 A Sense of Flearing 

Misfit
1989 Derby
1990 The Long Life of the Married Couple 

Kos
1991 Once Upon a Time in Serbia 
1993 Eco aqua di Montenegro

In the war of 1991, in the Croatian village 
of Bilje, eighteen civilians of Flungarian 
and Croatian nationality were killed 
in a period of only two months.
Dusan Boljevic, a Serb, and his wife,
Jagoda were charged with all these 
murders. Three years after the crimes were 
committed, for the first time a Serbian court 
tried a Serb for a crime committed against 
civilians. It all happened in Beli Monastir, 
in the heat of the war operations against 
Croatia. The War Crimes Tribunal of the 
Hague had not yet been established. This is 
the story of the Boljevic case, but it is also 
the story of the curse of ethnic cleansing.

1993 Images of Sad Events 
Extreme Belgrade

1994 Brkic, the Journalist,
All Alone Against Everybody Else 
All the President's News 
Kosovo Trilogy 
Belgrade Radio Bridegroom

1995 The Crime that Changed Serbia 
1998 Ethnically Clean

Tobacco Road 
2000 Anatomy of Pain

To Μάρτιο του περασμένου χρόνου, 
ο πόλεμος ήρθε για τα καλά στη Σερβία.
Το ΝΑΤΟ βομβάρδισε μικρές και μεγάλες 
πόλεις, ενώ στόχος του υπήρξε, επίσης, το 
κτίριο της Σερβικής Ραδιοτηλεόρασης. Για 
μια ολόκληρη δεκαετία, οι ενημερωτικές 
εκπομπές του οργανισμού αυτού ήταν ένα 
τερατώδες προπαγανδιστικό όπλο που, στα 
χέρια του οερβικού καθεστώτος, σκόρπιζε 
το μίσος και την ξενοφοβία σ’ όλη τη χώρα. 
Ωστόσο, δεν υπήρξαν δημοσιογράφοι 
ανάμεσα στους δεκαέξι νεκρούς εκείνης 
της φοβερής νύχτας. Η ανεύθυνη και 
εγκληματικό αδιάφορη σέρβική κυβέρνηση 
είχε αφήσει στο κτίριο το τεχνικό 
προσωπικό ως ανθρώπινη ασπίδα.
Οι τραγικοί θάνατοι αυτών των ανθρώπων 
χρησιμοποιήθηκαν από τις Αρχές στον 
πόλεμο των MME, ενάντια στον ανώτερο 
εχθρό. Η είδηση του θανάτου τους δεν 
σταμάτησε τον πόλεμο, ούτε και μετέβαλε 
τη διεθνή κοινή γνώμη. Έξι μήνες μετά την 
τραγωδία, τα θύματα τα θυμούνται μόνον 
οι οικογένειές τους και μερικοί από τους 
συναδέλφους τους, που κινδυνεύουν 
να χάσουν κι αυτοί τη θέση τους στην RTS.

In March of last year, war came home 
to roost in Serbia. NATO bombs were 
dropped on Serb cities and towns, while 
one of their targets was also 
the headquarters of Serb Radio 
& Television. For a whole decade, 
this broadcaster’s current affairs programs 
had been a monstrous propaganda tool for 
the Serb regime, used to engineer 
and spread hatred and xenophobia 
throughout the land. But there were no 
journalists among the sixteen employees 
of Radio Television Serbia slaughtered 
by NATO bombs that night.
The irresponsible and cavalier Serb 
government had left the technical staff 
on duty as a human shield. Their tragic 
deaths were exploited by the authorities 
in their media war against the supenor 
enemy. The news of these deaths didn't 
stop the war, nor did it change international 
public opinion. Six months after the 
tragedy, the victims are remembered 
only by their families and a few of their 
colleagues who run the risk of being 
dismissed from their position at RTS.

mailto:ksenija@opennet.org
mailto:ksenija@opennet.org
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Ρανχίβογε Αντριχς / Radivoje Andric

ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ ΤΟΥ ΓΕΝΑΡΗ
THE RIVER OF JANUARY

ΒΟΜΒΑΡΔΙΖΟΥΝ 
ΣΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΣΑΣ;
ARE THEY BOMBING 
AT YOUR PLACE?

ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ/Yugoslavia 1997
Σκηνοθεσία /  Direction: Radivoje Andric. Σενάριο /  Screenplay: Srdjan Anedjelic. 

Φωτογραφία /  Cinematography: Nikola Majdak, Jr. Μοντάζ /  Editing: Jovana Krstanovic. 
Παραγωγή /  Production: Video and Film Production B92; ANEM. Beta SP Έγχρωμο /  Color 12'

ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ /  Yugoslavia 2000
Σκηνοθεσία /  Direction: Radivoje Andric. Φωτογραφία /  Cinematography: Vlada Masic. 
Μοντάζ /  Editing: Jovana Krstanovic. Ηχητικά εφέ /  Sound Eftects: Aleksandar Lukic. 
Παραγωγή: Free B92; a n e m . Beta SP Έγχρωμο /  Color 33'

Παγκόσμια Εκμετάλλευση /  World Sales: TV B92, Contact person: Ksenija Stefanovic, 
τηλ. /  tel.-fax: +38111 322 1016, e-mail: ksenija@opennet.org

Μια μικρού μήκους ταινία, μονταρισμένη A short film edited as a music video
σαν βιντεοκλίπ και βασισμένη στους ήχους on original drum music performed during
κρουστών παντός είδους που συνόδευαν the citizens' protest in Belgrade, 1996-97. 
τις διαδηλώσεις του κόσμου 
στο Βελιγράδι, το 1996-97.

«HAMOrPAOIA /  FILMOGRAPHY
1997 The River of January
1998 Three Palms for Two Punks 

and a Babe
2000 Are They Bombing at Your Place?

Παγκόσμια Εκμετάλλευση /  World Sales: tv B92, Contact person: Ksenija Stefanovic, 
τηλ. /  tel.-fax: +38111 322 1016, e-mail: ksenija@opennet.org

Βραβεία /  Awards: Βραβείο Σκηνοθεσίας /  Direction Award: Short and Documentary Film 
Festival (Belgrade), 2000

Μια παρέα ανθρώπων πέρασε τον πόλεμο 
μέσα σ’ ένα σπίτι του Βελιγραδιού.
Στη διάρκεια των αεροπορικών επιδρομών, 
εκείνοι γύρισαν ένα ντοκιμαντέρ με θέμα 
τους εαυτούς τους και τους φίλους τους. 
Το Μάρτιο του 1999, η Γιουγκοσλαβία 
βρέθηκε σε εμπόλεμη κατάσταση.
Στη συνέχεια ήρθαν οι ΝΑΤΟϊκοί 
βομβαρδισμοί. Οι Αρχές έκαναν έφοδο 
στο ραδιοφωνικό σταθμό Β92 και όλος 
ο εξοπλισμός κατασχέθηκε. Επιβλήθηκε 
μια φιλοκυβερνητική διεύθυνση, ωστόσο 
κανείς από τους 170 υπαλλήλους 
του σταθμού δε δέχθηκε να εργαστεί 
κάτω από αυτές τις συνθήκες.
Το να κινηματογράφοι κανείς στο δρόμο 
απαγορευόταν. Η ταινία αυτή έγινε 
από συνεργείο του Β92, του στάθμου 
που δεν έπρεπε να υπάρχει. Γυρίστηκε 
στα δωμάτια, την κουζίνα, το υπόγειο 
και την αυλή ενός σπιτιού. Πρόκειται 
για το ημερολόγιο του πολέμου 
που “έγραψε» μια παρέα από στενούς 
φίλους, συνεργάτες, εραστές, 
συγγενείς και κατοικίδια.

A group of people spent the war in a house 
in Belgrade. During the air raids, they made 
a documentary about themselves and their 
friends. A state of war was introduced 
in Yugoslavia in March 1999 and the NATO 
air strikes began. Radio Station B92 
was raided and all its equipment seized.
A pro-governement management 
was imposed, but none of the 170 staff 
members agreed to work under these 
conditions. Filming in the streets was 
forbidden. This film was made by the crew 
of B92, the radio station which was not 
meant to exist. It was shot in the rooms, 
the kitchen, the basement and the garden of 
one house. This is a wartime diary 
of a group consisting of close friends, 
colleagues, lovers, relatives and pets.

mailto:ksenija@opennet.org
mailto:ksenija@opennet.org
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Ιβάν Μάρκοφ / Ivan Markov

Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΕΛΕΙΩΣΕ
THE WAR IS OVER

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
COMPETITION

ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ/Yugoslavia 1998
Σκηνοθεσία /  Direction: Ivan Markov. Σενάριο /  Screenplay: Ivan Markov. 

Φωτογραφία /  Cinematography: Nikola Majdak, Jr. Μοντάζ /  Editing: Barbara Bogavac.
Ήχος /  Sound: Aleksandar Perovic. Παραγωγή /  Production: τν 892.

Video Έγχρωμο /  Color 45'

Πογκόσρια Εκμετάλλευση /  World Sales: TV B92, Contact person: Ksenija Stefanovic, 
τηλ. /  tel.-fax: +38111 322 1016, e-mail: ksenija@opennet.org

Η ταινία αποτελείται από τρεις ιστορίες 
με θέμα τη μοίρα σέρβων προσφύγων, 
τις προσδοκίες, τις ελπίδες τους 
και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες 
ζουν. Η πρώτη ιστορία εκτυλίσσεται 
στην Κροατία, η δεύτερη στη Βοσνία 
και η τρίτη στη Σερβία. Παρότι η ταινία 
γυρίστηκε πριν τρία χρόνια, ουσιαστικά, 
τίποτε δεν έχει αλλάξει στη ζωή 
αυτών των ανθρώπων.

The film consists of three stories about 
the destiny of refugee Serbs, 
their expectations, hopes, and present living 
conditions. The first story takes place 
in Croatia, the second in Bosnia 
and the third in Serbia. Although the film 
was shot three years ago, still today 
nothing has changed in their lives.

ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ/Yugoslavia 1998
Σκηνοθεσία /  Direction: Ivan Markov. Φωτογραφία /  Cinematography: Nikola Majdak, Jr., 
Nenad Mladenovic. Μοντάζ /  Editing: Slavica Lalic. Παραγωγή /  Production: τν 892.
Beta SP Έγχρωμο /  Color 25'

Παγκόσμια Εκμετάλλευση /  World Sales: TV B92, Contact person: Ksenija Stefanovic, 
τηλ. /  tel.-fax: +38111 322 1016, e-mail: ksenija@opennet.org

Βραβεία /  Awards: Καλύτερο Ντοκιμαντέρ /  Best Documentary: Short and Documentary 
Film Festival (Belgrade), 1999

Μια ταινία με θέμα τρομπετίστες 
που συναγωνίζονται για το πρώτο βραβείο 
σ' ένα μουσικό φεστιβάλ. Ακολουθούμε 
την κάμερα στα παρασκήνια, 
από την τοπική καντίνα, ώς τους κοιτώνες 
των διαγωνιζομένων και τις διάφορες 
φήμες που κυκλοφορούν για τους κριτές. 
Το πρώτο βραβείο είναι σημαντικό, 
μια που εξασφαλίζει φήμη και χρήματα 
και περαιτέρω εμφανίσεις.
Οι τρομπετίστες αμφισβητούν 
τις αποφάσεις και την ακεραιότητα 
της κριτκής επιτροπής, και συζητούν 
μεταξύ τους συνέχεια γι’ αυτό το θέμα.

A film about trumpet players competing 
for the first prize at the Guca Festival.
The camera gives us a behind-the-scenes 
perspective, from the local canteen, 
to the dormitories for the contestants 
and the rumors going around about 
the jury. Winning the first prize is important, 
because it brings fame, money and more 
performances.The trumpet players question 
the jury’s decisions and integrity 
and keep talking about shady deals.

<t>IAM0rPA4>IA /  FILMOGRAPHY
What Are You Doing Tonight?

1995 Vukovar 1991
1996 Year One 

Ghetto
1998 Competition
1999 The War Is Over

mailto:ksenija@opennet.org
mailto:ksenija@opennet.org
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Γκόραν Ραντοβάνοβιτς / Goran Radovanovic

Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΚΥΚΛΟΣ
SECOND CIRCLE

U  K R U G U  D R U G O M

ΣΠΠΊ-ΜΟΝΤΕΛΟ
MODEL HOUSE 
Μ Α Κ Ε Τ Α

ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ/Yugoslavia 1997
Σκηνοθεσία /  Direction: Goran Radovanovic Σενάριο /  Screenplay: Goran Radovanovic. 

Φωτογραφία /  Cinematography: Radoslav Vladic. Μοντάζ /  Editing: Milena Arsenijevic. 
Μουσική /  Music: Sasha Habic. Παραγωγός /  Producer: Goran Radovanovic. 

Παραγωγή /  Production: Principal Film. Beta SP Έγχρωμο /  Color 32'

Παγκόσμια Εκμετάλλευση /  World Sales: Principal Film, Goran Radovanovic, 
Aleksinackih rudara 39a, 11070 Belgrade, Yugoslavia, 

τηλ. /  tel.: +381 11 603 762, fax: +381 63 705 388, e-mail: princip@eunet.yu

ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ /  Yugoslavia 2000
Σκηνοθεσία /  Direction: Goran Radovanovic Σενάριο /  Screenplay: Goran Radovanovic 
Φωτογραφία /  Cinematography: Radoslav Vladic Μοντάζ /  Editing: Milena Arsenijevic. 
Μουσική /  Music: Sasha Habic. Παραγωγός /  Producer: Goran Radovanovic.
Πορογωγή /  Production: Principal Film. Beta SP Εγχρωμο /  Colour 21'

Παγκόσμιο Εκμετάλλευσή /  World Sales: Principal Film, Goran Radovanovic, 
Aleksinackih rudara 39a, 11070 Belgrade, Yugoslavia, τηλ./tel.: +381 11 603 762, 
fax: +381 63 705 388, e-mail: princip@eunet.yu

Τρεις ιστορίες από τη ζωή των Ρομά.

1η ιστορία: χωρίς τουαλέτα 
2η ιστορία: με τουαλέτα 
3η ιστορία: η τουαλέτα πρόκειται 

να χτιστεί

Three stories from the life of the Rom.

1 st story: without toilette
2nd story: with toilette
3rd story: toilette to be constructed

Μια πρόσφυγας θέλει να ξαναγίνει 
αυτό που ήταν κάποτε: μια συνηθισμένη 
γυναίκα με το δικό της σπίτι.

This is the story of a refugee, who wants 
to be what she once was: an ordinary 
woman with her own home.

mailto:princip@eunet.yu
mailto:princip@eunet.yu
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Η ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΟΥ
(Γ ΙΑ  Ε Σ Ω Τ Ε Ρ ΙΚ Η  Χ Ρ Η Σ Η  Μ Ο Ν Ο )

MY COUNTRY
(F O R  IN T E R N A L  USE O N L Y )

M O J A  D O M O V I N A
(ZA UNUTRANJU UPOTREBU)

ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ /  SELECTED FILMOGRAPHY

1988 Voigtlaender, 1896

1991 East of Paris, Down the Danube 
Terasa

1993 The Cross, the Square, the Circle of Kasimir Malevich 
Hospitality of Abraham

1994 Columba urbica 
Eastbyeastwest

1996 We Are Here to Stay

1998 Second Circle
Ε ιδ ικ ό  Β ρ α β ε ίο  Κ ρ ιτ ικ ή ς  Ε π ιτρ ο π ή ς  /

S p e c ia l J u ry  P r ize : In d e p e n d e n t T e lev ision  Festiva l, 
K o s ice , S lo vakia .

1999 The Picture 
Teenage 
The Last Wish

2000 Model House
My Country -  for Internal Use Only 
Κ α λ ύ τ ε ρ η  Ξ έ ν η  Τ α ιν ία  /  B e s t In te rn a tio n a l F ilm : C a ro lin a  F ilm  

a n d  V id eo  F estiva l, Κ α λ ύ τ ε ρ ο  Ν το κ ιμ α ν τέ ρ  /  B e s t D o c u m e n ta ry :  

K a n sa s  C ity  F ilm m a k e rs  Ju b ilee , E lek tro n ize  (Ib iza , S p a in ), 
M o n te c a tin i F ilm  F estiva l, S e a ttle  S u m m e r  F ilm  a n d  V id eo  Festiva l, 
G ava In te rn a tio n a l E n v iro n m e n ta l F ilm  Fe s tiv a l (B a rc e lo n a ), 

In te rn a tio n a l F e s tiv a l o f  V id eo  a n d  M u lt im e d ia  (C a n a ry  Is la n d s ),
Ε ιδ ικ ό  Β ρ α β ε ίο  /  S p e c ia l P rize : N o rth -S o u th  M e d ia  F e s tiv a l (G e n ev a ), 

A rc h ip e la g o  F e s tiv a l o f  S h o r t F ilm s  a n d  N e w  Im a g e s  (R o m e ), 
Κ α λ ύ τ ε ρ η  Τα ιν ία  /  B e s t F ilm : S an  A n to n io  U n d e rg ro u n d  F ilm  Festiva l, 
Β ρ α β ε ίο  G ecko  /  G ecko  A w a rd : C in e m ate x as  (A u stin )

2001 OTPOR: The Fight to Save Serbia

ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ /  Yugoslavia 2000
Σκηνοθεσία /  Direction: Goran Radovanovic. Σενάριο /  Screenplay: Goran Radovanovic. 

Φωτογραφία /  Cinematography: Radoslav Vladic. Μοντάζ /  Editing: Milena Arsenijevic, 
Dejan Petrovic. Μουσική /  Music: Sasha Habic. 

Παραγωγός /  Producer: Goran Radovanovic. 
Παραγωγή /  Production: Principal Film. Beta SP Έγχρωμο /  Colour 23'

Παγκόσμια Εκμετάλλευση /  World Sales: Principal Film, Goran Radovanovic, 
Aleksinackih rudara 39a, 11070 Belgrade, Yugoslavia, τηλ. /  tel.: + 381 11 603 762, 

fax: +381 63 705 388, e-mail: princip@eunet.yu

Σερβία 1999: φοβερή φτώχεια, διαφθορά,
απολυταρχία, προβλήματα μεταξύ
εθ ν ο τή τω ν , ΝΑ ΤΟϊκές ε π ιθ έ σ ε ις ,
χειραγώγηση του πληθυσμού
μ έσ ω  τω ν  MME π ου ε λ έ γ χ ο ν τα ι
απ ό το  κ ρ ά το ς , κα ι δ ίψ α  γ ια  δ η μ ο κ ρ α τ ία ...

Serbia 1999: extreme poverty, corruption, 
autocracy, ethnic problems, NATO 
aggression, manipulation of the population 
through the mass media, which are 
controlled by the state, and hunger 
for democracy...

mailto:princip@eunet.yu


ΜΑΤΙΕΧ ΣΕ ΜΙΑ ΧΩΡΑ: ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ -  Η ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΗΣ Φ Ρ ΙΚ Η !

Γ κόραν Μάρκοβιτς / Goran Markovic

ΤΡΕΛΑ ΣΤΟ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ
BELGRADE FOLLIES

P O L U D E L I L J U D I

ΚΡΥΦΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
RESISTANCE FROM THE SHADE

ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ/Yugoslavia 1998
Σκηνοθεσία /  Direction: Goran Markovic. Φωτογραφία /  Cinematography: Nikola Majdak, 

Jr., Nenad Mladenovic, Aleksandar Kostic. Μοντάζ /  Editing: Jovana Krstanovic. 
Μουσική /  Music: Zoran Simjanovic. Παραγωγοί /  Producers: Veran Matic, Sasa Mirkovic.

Παραγωγή /  Production: TV B92. Beta SP Έγχρωμο /  Color 42'

Παγκόσμιο Εκμετάλλευση /  World Sales: τν B92, Contact person: Ksenlja Stefanovic, 
τηλ. /  tel.-fax: +38111 322 1016, e-mail: kseniia@opennet.org

ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ /  Yugoslavia 2000
Σκηνοθεσία /  Direction: Goran Markovic. Φωτογραφία /  Cinematography: Milos Ristic,
Sasa Brajovic, Serge Guez, Goran Markovic. Μοντάζ /  Editing: Gordana Othnin-Girard. 
Μουσική /  Music: Sylvain Kassap. Παραγωγοί /  Producers: Véronique Radovic, Serge Guez. 
Παραγωγή /  Production: Audiovisioconcept; Cityzen tv: Free 892: anem .
Beta SP Εγχρωμο /  Color 34'

Παγκόσμια Εκμετάλλευση /  World Sales: τν B92, Contact person: Ksenlja Stefanovic, 
τηλ. /  tel.-fax: +38111 322 1016, e-mail: kseniia@opennet.org

Η ταινία έχει αποτυπώσει εικόνες από 
τους τέοοερις μήνες των διαδηλώσεων 
που οργάνωοαν οι φοιτητές και οι πολίτες 
του Βελιγραδιού κατά της κυβέρνησης 
Μιλόσεβιτς, μετά τις νοθευμένες εκλογές 
της 17ης Νοεμβρίου 1996. Εκατοντάδες 
άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους, 
ενωμένοι στον αγώνα για τη δημοκρατία. 
Παρακολουθούμε εικόνες από τη δουλειά 
που γίνεται στο ραδιοφωνικό οταθμό Β92, 
το μόνο ανεξάρτητο MME της Σερβίας- 
τις αντι-διαδηλώοεις των οπαδών του 
Μιλόοεβιτς- τους φοιτητές που έμειναν 
περικυκλωμένοι από την αστυνομία για 
οκτώ μέρες, χωρίς να υποχωρήσουν, 
σ' έναν από τους πιο πολυσύχναστους 
δρόμους του Βελιγραδιού- τη βία 
της εξουσίας εναντίον των διαδηλωτών 
το Βελιγράδι που έχει τρελαθεί.

The film captures images of the four 
months of demonstartions by citizens 
and students in Belgrade, against the 
regime of Slobodan Milosevic, following 
the rigged elections of November 17th, 
1996. Hundreds of people found themslves 
united in the struggle for freedom 
and democracy. We are presented 
with scenes of the work being done at radio 
B92, the only independent medium 
In Serbia: the counter-demonstations 
by Milosevic supporters; the cordon 
surrounding the Belgrade students 
as they resisted the police for eight days 
In one of the city's busiest streets; 
the violence of those In authority against 
the demonstrators; people «gone mad».

Μερικές εβδομάδες μετά τους ΝΑΤΟίκούς 
βομβαρδισμούς του Μάϊου του 1999, 
αυθόρμητες διαδηλώσεις ξέσπασαν 
σ’ ολόκληρη τη Σερβία. Οι διαδηλώσεις 
αυτές σύντομα εξελίχθηκαν σε πραγματική 
εξέγερση. Κανένας από τους ηγέτες 
αυτών των αντιστασιακών κινημάτων 
δεν ανήκε σε πολιτική οργάνωση. 
Ανώνυμοι, απλοί άνθρωποι είχαν 
ξεπεράσει το φόβο τους και πάλευαν, 
παρά την καταπίεση που δέχονταν, 
ενάντια στη δικτατορία του Μιλόσεβιτς.

A few weeks after the NATO bombings 
of May 1999, spontaneous protests broke 
out throughout Serbia. These protests soon 
became veritable uprisings.
None of the leaders of these resistance 
movements belonged to political 
organizations. Anonymous, ordinary people 
had overcome their fear and had 
come forward to fight, despite 
their oppression, against the dictatorship 
of Slobodan Milosevic.

4>IAM0rPA4>IA /  FILMOGRAPHY 
1976 Special Education 
1978 The National Class 
1980 Handymen, Handymen 
1982 Variola Vera 
1985 Taiwanese Canasta 
1987 Déjà vu

1989 The Meeting Point 
1992 Tito and Me 

1994-95 A Hilarious Tragedy 
1997 Belgrade Follies 
2000 Resistance from the Shade

mailto:kseniia@opennet.org
mailto:kseniia@opennet.org


ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ -  2001 L

Συναυλία με τους Όναρ
Τετάρτη 7 Μαρτίου 22.00

Τιμητικό βραβείο στον Λεύτερη Ξανθόπουλο
Πέμπτη 8 Μαρτίου -  «Παύλος Ζάννας» 20.00

Τιμητικό βραβείο στον Άλμπερτ Μέιζελς
Παρασκευή 9 Μαρτίου -  «Ολύμπιον» 20.30

Το ντοκιμαντέρ στη Θεσσαλονίκη
7-10 Μαρτίου -  «Ηλεκτρα»

Pitching Forum 2001
10-1 I Μαρτίου -  «Ολύμπιον»

Ολονύκτιος Μαραθώνιος
Σάββατο 10 Μαρτίου -  «Ολύμπιον»

Περιφερειακή εκδήλωση στην Αλεξανδρούπολη
9-1 I Μαρτίου

Onar Concert
Wednesday 7 March 22.00

Honorary Award to Lefteris Xanthopoulos
Thursday 8 March -  «Pavlos Zannas» 20.00

Honorary Award to Albert Maysles
Friday 9 March -  «Olympion» 20.30

Docs in Thessaloniki
7-10 March -  «Electra»

Pitching Forum 2001
10-11 March -  «Olympion»

All-night Marathon
Saturday 10 March -  «Olympion»

!-EVENTS- 2001
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Regional Event in Alexandroupoli
9-11 March



ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Το ντοκιμαντέρ στη Θεσσαλονίκη -  
Pitching Forum 2001

7-11  Μ α ρ τίο υ

Ξ ενο δ ο χ είο  Ηλεκτρα -  Τ ετά ρτπ -Π α ρα σ κευή  7 -9  Μ α ρ τ ίο υ  2 0 0 1  
Ο λύμπ ιον II -  Σ ά β β α το -Κ υ ρ ια κή  10-1 1 Μ α ρ τ ίο υ  2 0 0 1  

(οι δ ύ ο  τελ ευ τα ίε ς  η μ έρ ες  είνα ι α ν ο ιχ τές  σ το  κ ο ιν ό  του  Φ εσ τιβ ά λ )

Ο ργάνω σ η: Ευρωπαϊκό Δ ίκτυ ο  Ν τοκ ιμα ντέρ  (EDN), σε συνεργα
σία με τις  «Εικόνες του 2 1 ο υ  Α ιώ να» -  Φ εσ τιβάλ Ν τοκ ιμα ντέρ  
Θ εσ σ α λο ν ίκη ς , και με την  υποσ τήριξη  τη ς  MEDIA P rom o tion, 
του Soros D ocum enta ry Fund o f the O p e n  S ocie ty Institute, της 
NET και της M e d ia  Desk Hellas.

Περίπου 25  νέοι και έμπειροι παραγωγοί από την Ελλάδα, την Ισπανία, την Ιταλία 
και τ ις βαλκανικές χώ ρες της Κροατίας, Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, Γιουγκοσλαβίας, 
Γ ιουγκοσ λαβ ίας και Β ουλγαρίας 8α  λά βουν μέρ ος σε ένα πενταήμερο εντατικό 
εργαστήριο  εκπαίδευσης και ενημέρω σης.
Ο ι σ υ μ μετέχοντας 8α ενη μερ ω θο ύ ν  γ ια  τη γεν ική  κατάσταση τη ς  α γ ο ρ ά ς  
ντοκιμαντέρ στη Δυτική Ευρώπη και 8α συναντηθούν με ειδικούς και συναδέλφους 
παραγωγούς από το  δ ιεθνή χώ ρο, οι οποίοι 8α τους βοηθήσ ουν να βελτιώ σουν 
και να απευθύνουν τις ιδέες (projects) του ς στη δ ιεθνή  αγορά .
Ο  κάθε παραγωγός φέρνει ένα «project» για ντοκιμαντέρ μαζί του στο εργαστήριο. 
Συνάδελφοι π αραγω γοί και ε ιδ ικο ί από ά λ λες  ευρωπαϊκές χώ ρ ες εκφ ράζουν 
απόψεις για το  περ ιεχόμενο, την παρουσίαση και τ ις  π ιθανότητες για δ ιεθνή 
απήχηση του κάθε pro ject.
Ω σ τόσ ο , ο  βα σ ικός σκοπός του εργασ τηρίου  είναι η προετοιμασία γ ια  το  
«pitch ing» (ανοιχτή συγκέντρωση με δυνητικούς αγοραστές) που θα γίνει σε ένα 
πάνελ υπευθύνων ανάθεσ ης ντοκιμαντέρ από δ ιάφ ορες χώ ρες της Ευρώπης. Το 
πρωί του Σα ββάτου  και της Κ υριακής (10-1 1 Μ αρτίου), θα γίνει δημόσια το  
«pitch ing»  τω ν «projects» προς το  πάνελ, ενώ  κατ' ιδίαν συναντήσεις θα γίνουν 
το  απόγευμα. Μ ετα ξύ  των υπευθύνων ανάθεσης που συμμετέχουν είναι οι: Patrick 
Horl (Discovery, Γερμανία), Christian Ρορρ (ARTE Thema, Γαλλία), Franz G rabner 
(ORF, Αυστρία), Kathrin  Brinkm ann (ZDF/ARTE, Γερμανία), C la ire  C o la rt (RTBF, 
Βέλγιο), Ελένη Βλάχου (NET, Ελλάδα), Γιάννης Καφάτος (Alter C hannel, Ελλάδα), 
Δέσποινα Μ ουζάκη  (Greek Film Center, Ελλάδα), Rada Sesic (Jan V rijm an Fund, 
Ο λλανδ ία ). Α ναμένετα ι η επιβεβαίωση της συμμετοχής και άλλω ν υπευθύνων. 
«Το ντοκιμαντέρ στη Θεσσαλονίκη -  Pitching Forum 2 0 0 0 »  δίνει στον ανεξάρτητο

παραγωγό μια μοναδική ευκαιρία να παρουσιάσει μια ιδέα διεθνώς, να συναντηθεί 
με συναδέλφους του και να δημιουργήσει συνδέσμους για μελλοντική συνεργασία 
στην Ευρώπη.

Ομάδα εκπαιδευτών και οργανωτών:
Paul Pauwels (Periscope, Βέλγιο), Stefano Teald i (STEFilm, Ιταλία), Emma Davies 
(Μ εγάλη  Βρετανία), S on ja  V esterho lt (Vesterholt Film, Δ ανία), Steve S eidenbert 
(Café Productions, Μ εγά λη  Βρετανία), Tue Steen M ü lle r (EDN), Δ ημήτρης Είπίδης 
(Φεστιβάλ Ν τοκιμαντέρ  Θ εσσ αλονίκης), Μ αρ ία  Ρούσση (Φεστιβάλ Ν τοκιμαντέρ  
Θ εσσ αλονίκης) και A n ita  Reher (EDN).
To EDN (Ε υ ρ ω π α ϊκό  Δ ίκ τ υ ο  Ν τ ο κ ιμ α ν τ έ ρ )  ε ίν α ι έ ν α ς  ο ρ γ α ν ισ μ ό ς  που 
α π ο τε λ ε ίτα ι απ ό μ έλ η , α ρ ιθ μ ε ί δ ε  6 0 0  μ έλ η  σε 4 0  χ ώ ρ ε ς . Ο  σ τ ό χ ο ς  
το υ  EDN ε ίν α ι να  σ τ η ρ ίξ ε ι ,  να  κ ε ν τρ ίσ ε ι κα ι να  δ ικ τυ ώ σ ε ι τ ο ν  το μ έ α  
το υ  ε υ ρ ω π α ϊκ ο ύ  ν τ ο κ ιμ α ν τ έ ρ ,  μ ε  τη ν  ε ξυ π η ρ έ τ η σ η  α τ ο μ ικ ώ ν  μ ε λ ώ ν  
κα ι τ η ν  ο ρ γ ά ν ω σ η  σ ε μ ιν α ρ ίω ν - ε ρ γ α σ τη ρ ίω ν -φ ό ρ ο υ μ  π ου ε σ τ ιά ζ ο υ ν  
στη σ υ μ π α ρ α γ ω γή  και ά λ λ α  ήδη  δ ια κ ρ α τ ικ ή ς  σ υ ν ερ γ α σ ία ς . Ω ς  μ έλ ο ς , 
λ α μ β ά ν ε τε  το ν  τη λ εο π τ ικ ό  ο δ η γ ό  το υ  EDN κα ι έ ξ ι  τεύ χη  το υ  π ερ ιο δ ικ ο ύ  
DOX, κ α θ ώ ς  και π ρ όσ βα σ η  σ τις  ιστοσελίδες το υ  EDN κα ι το υ  DOX.

Επικοινω νήστε με το EDN: 
τ η λ . :  + 4 5  3 3  13  1 1 2 2 ,  
fa x :  + 4 5  3 3  13  11 4 4 ,

European Documentary 
Network
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Docs in Thessaloniki -  
Pitching Forum 2001

7 -1 1  M a rc h

Electra H ote l -  W e d n e s d a y -F r id a y ,  7 -9  M a rc h  2 0 0 1  
O ly m p io n  II -  S a tu rd a y -S u n d a y  10-1 1 A p r i l  2 0 0 1  

(the tw o  la s t d a y s  a re  o p e n  to  a ll fe s tiv a l-g o e rs )

O rg a n is e d  b y  th e  E u ro p e a n  D o c u m e n ta ry  N e tw o r k  (EDN), in 

c o lla b o ra t io n  w ith  « Im ages o f the 2 1 s t C en tu ry»  -  Thessa lon ik i 

D o cu m en ta ry  Festival, a n d  s u p p o rte d  b y  MEDIA P rom o tio n , the 

S o ro s  D o c u m e n ta r y  F u n d , NET, a n d  M e d ia  D e s k  H e l la s .  

A p p r o x im a te ly  2 5  y o u n g  a n d  e x p e r ie n c e d  p ro d u c e rs  fro m  

G re e c e , S pa in , Ita ly , P ortuga l a n d  the B a lkan  coun tries  o f  B u lg a ria , Bosnia- 

H e rz e g o v in a , Y u g o s la v ia  a n d  C ro a t ia  w il l  be  p a r t ic ip a tin g  in a  fiv e -d a y  in 

tensive  w o rk s h o p  o f tra in in g  a n d  in fo rm a tio n .

The p a rt ic ip a n ts  w il l  be  g ive n  a  g e n e ra l o v e rv ie w  o f the  m a rk e t s itua tion  fo r 

d oc um e n ta ries  in W e s te rn  Europe  a n d  w ill m eet w ith  in te rn a tio n a l experts a nd  

c o lle a g u e s , w h o  w i l l  h e lp  them  im p ro v e  a n d  ta rg e t th e ir  p ro je c ts  to  the  

in te rn a tio n a l m a rket.

Each p ro d u ce r b rin g s  a lo n g  a  doc um e n ta ry  p ro je c t fo r the w o rk sh op . C o lle a g ue  

p ro d u ce rs  a n d  experts  from  o th e r E uropean  co u n trie s  g iv e  fe e d b a c k  on  the 

con tents , the  p re se n ta tio n  a n d  the in te rn a tio n a l p o te n tia l o f  the p ro jects .

The m a in  o b je c tiv e , h ow e ve r, is to  p re p a re  fo r p itch in g  to  a  pan e l o f  E uropean 

com m iss io n in g  e d ito rs  from  a  han d fu l o f  countries. O n  the m o rn in g  o f S a tu rd a y  

a n d  S u n d a y  (10-1 1 M a rc h ) , the  p ro je c ts  w i l l  be  p itc h e d  in p u b lic  to  the 

p ane lis ts , w ith  in d iv id u a l m eetings to  fo l lo w  in the a fte rn o o n . Som e o f the 
co m m iss io n in g  e d ito rs  p a r t ic ip a tin g  a re : P atrick  H o rl (D iscove ry , G e rm a n y ), 
C h ris tia n  P opp  (ARTE Them a, France), F ranz  G ra b n e r  (ORF, A us tria ), K a th rin  

B rinkm ann  (ZDF/ARTE, G e rm a n y ), C la ire  C o la r t (RTBF, Belg ium ), H e len V lachos 

(NET, G re e ce ), G ia n n i K a fa tos  (A lte r C h a n n e l, G re e ce ), D e sp ina  M o u z a k i 

(G re e k  Film C ente r, G re e ce ), R ada Sesic (Jan V rijm a n  Fund, the N e th e rla n ds ). 

«D ocs in T hessa lon ik i-P itch ing  -  P itch ing  Forum  2 0 0 1 »  g ives  the  in d e p e n d e n t 

p ro d u c e r a  un iq u e  o p p o rtu n ity  to  presen t a  p ro je c t in te rn a tio n a lly , to  m eet w ith  

co llea g u es , a n d  c re a te  a llia n c e s  fo r fu tu re  c o lla b o ra t io n  in E urope.

Team  o f tutors a n d  o rg a n ise rs :

Paul P auw els (Periscope, Belg ium ), S te fano  T ea ld i (STEFilm, Italy), Em m a D avies 

(UK), S o n ja  V e s te rh o lt (V es te rho lt F ilm , D e nm a rk ), S teve S e id e n b e rt (C a fé  

Productions, UK), Tue Steen M u lle r (EDN), Dim itri E ipides (Thessaloniki D ocum entary 

Festival), M a ria  Roussi (Thessaloniki D ocum entary Festival), a nd  A nita  Reher (EDN). 
EDN (E u ro p e a n  D o c u m e n ta ry  N e tw o r k )  is a  m e m b e rs h ip  o rg a n is a t io n  

w ith  6 0 0  m e m b e rs  f ro m  4 0  c o u n t r ie s .  T h e  a im  o f  EDN is to  s u p p o r t ,  

s t im u la te  a n d  n e tw o rk  th e  E u ro p e a n  d o c u m e n ta r y  s e c to r ,  w h ic h  is 

d o n e  t h r o u g h  i n d i v i d u a l  m e m b e r - s e r v ic e  a n d  b y  o r g a n i s i n g  

s e m i n a r s / w o r k s h o p s / f o r a  w i t h  a  fo c u s  o n  c o - p r o d u c t i o n  a n d  

o th e r  k in d s  o f  c o l la b o r a t io n  a c ro s s  th e  b o r d e rs .  A s  a  m e m b e r ,  y o u  

r e c e iv e  th e  EDN T V -G u id e  a n d  s ix  is s u e s  o f  DOX m a g a z in e ,  to g e th e r  
w i th  a c c e s s  to  th e  EDN a n d  DOX w e b s ite s .

Please con tac t EDN:
t e l . :  + 4 5  3 3  1 3  1 1 2 2 ,  

fa x :  + 4 5  3 3  13  1 1 4 4 ,  
e -m a il :  e d n @ e d n .d k

mailto:edn@edn.dk


ΑΓΟΡΑ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ /  DOC MARKET

Τ ο  ν το κ ιμ α ν τ έρ , μΕ το  κ ο μ μ ά τια  α λ ή θ ε ια ς  που φ έρ ν ε ι σ τη ν  ο θ ό ν η , 
μπορεί να γίνει η βάση για  την ανάπτυξη ενό ς  δ ια λ όγ ου  και μ ιας προ
βληματικής, τόσ ο  μέσα από τις  π ροβολές τω ν τα ιν ιώ ν, όσ ο  και μέσα 

α π ό  τ ις  π α ρ ά λ λ η λ ε ς  ε κ δ η λ ώ σ ε ις  π ου  το  Φ ε σ τ ιβ ά λ  Ν τ ο κ ι μ α ν τ έ ρ  
Θ ε σ σ α λ ο ν ίκ η ς  εν τά σ σ ει σ το  π ρ ό γ ρ α μ μ ά  το υ . Γ ια  τρ ίτη  φ ο ρ ά , φ έ το ς , 
δ ιοργα νώ νετα ι στη Θ εσ σ α λο νίκη  η Α γο ρ ά  Ν τοκ ιμα ντέρ , που στόχο  έχει να 
κα λ ύ ψ ε ι το υ ς  σ υ γ κ ε κ ρ ιμ έ ν ο υ ς  τ ο μ ε ίς  ε μ π ο ρ ικ ή ς  δ ρ α σ τη ρ ιό τ η τ α ς  που 
απαιτούν οι αν ά γκες  τω ν τηλεοπ τικώ ν δ ικτύω ν της ευρ ύτερης π ερ ιοχής τω ν 

Β αλκανίω ν και της  ευρ ύτερης π ερ ιοχής της  Μ εσ ο γε ίο υ .
Στην Α γορά  Ν τοκ ιμα ντέρ  συμμετέχουν χώ ρ ες τω ν Βαλκανίω ν, κα θ ώ ς και η 
Κύπρος, η Γαλλία, η Ιταλία, η Γερμανία, η Ο λλα ν δ ία , η Ο υγγα ρ ία , η Π ολω 
νία, η Ρωσία, το  Βέλγιο, το  Ισραήλ, οι ΗΠΑ και η Μ εγά λη  Βρετανία με την πα
ρουσίαση τα ιν ιώ ν ντοκιμαντέρ  της  α ν εξά ρ τη τη ς  π αραγω γής. Η Α γο ρ ά  προ
σφέρει τη δυνατότητα όχι μόνο  της ενημέρω σης και ανταλλαγής απόψεων πά
νω  στην παραγωγή τηλεοπτικών ντοκιμαντέρ , αλλά  προσφέρει τη δυνατότητα  
να ανιχνευθεί ο  χώ ρος και δ ιαγράφει τ ις  προοπτικές απορρόφησης αυτού του 
ε ίδ ο υ ς  κ ινηματογρ άφ ου  από την τηλεοπ τική  α γ ορ ά . Ιδ ια ίτερ α  τα  τελευ τα ία  
χρόνια , βλέπουμε μία στροφή τω ν τηλεοπ τικώ ν καναλιώ ν, τα οποία ό λο  και 
πιο συχνά φ ιλο ξενούν  στο πρόγραμμά του ς ντοκιμαντέρ .
Έ νας από το υ ς  σ τόχους τη ς  Α γ ο ρ ά ς  ντο κιμ α ντέρ  είναι να δώ σ ει μια σ υνολι
κή ε ικόνα  του τι γ ίνετα ι στο χώ ρο του  κ ινηματογράφ ου  τεκμηρ ίω σ ης, αφού 
οι π αραγω γοί, γ νω ρ ίζο ντα ς  τ ις  «προθέσεις» τη ς  α γ ορ ά ς, μπορούν να συνε- 
χίσουν να π αράγουν, κάτι που α υξάνει την εμβ έλ εια  και ε ξα σ φ α λ ίζε ι τη συ

νέχεια  αυτού του ε ίδ ο υ ς  του κ ινηματογράφ ου.

W ith the fragments of truth that the Documentary Film brings to the 
screen , it can  constitute a  b ase  for the ra is ing  of issues and 
exchanging of views, not only through the screening of the films, 

but a lso  through the p a ra lle l events featured in the program m e of the 
Thessaloniki Documentary Film Festival. For the third year, a  M arket for 
Documentary Films will be held in Thessaloniki, its aim being to cover the 
sp e c if ic  secto rs of co m m ercia l a c t iv ity  d ic ta ted  by the needs of the 
television networks of the Balkans.
Fourteen Balkan countries will be participating in the Doc Market, as well 
as Cyp rus , F rance , Italy, G e rm any , the N etherlands, Hungary, Poland, 
Be lg ium , Is ra e l, the UK and  the US, through the p rese n ta tio n  o f in 
dep en d ently  p roduced  d ocum entary film s. The M arket w ill o ffer the 
opportunity not only for filmmakers to receive up-to-date information and 
participate in fora concerning the production of television documentaries, 
but a lso  for the exp lo ration  of this a re a  and the prospects for the a s 
similation of this genre into the television market. It is a  fact that in recent 
years, we have seen a change in the attitude of television stations, as they 
tend, more and more, to include documentaries in their programming.
One of the main goals of the Doc M arket is to give the big picture of what 
is going on in the area of documentary film; once the producers are  aw are 
of the intentions of the market, they can continue to produce, thus increas
ing the range and securing the continuity of this film genre.

Συνοργάνωσΐ): NET
Με τη συνεργασία των /  With the participation of: ERT (ET1, NET, ET3), EKK /  GREEK FILM CENTRE





IN D E X  OF FILMS

20th Century Through the Gaze of Theo Angelopoulos, The 
24 Hours in the Village 
A Conversation with Gregory Peck 
A  Journey through Time 
Acropolis
Always a Bridesmaid 
Amargosa 
Anatomy of Pain
Are They Bombing at your Place?
A t Colonus 
Baltazzar
Banquier des humbles, Le
Beyond Reason -  A  Friend on Death Row
Blue End
Boxing Ring, The
Bugs in Spring
Calle 54
Carvoeiros, Os
Child of the Death Camps: Truth  And Lies
Christie ’s Story
Christine
C ité Animale
Close Up Kiarostami
C loser
Competition
Concert of W ills: Making the Getty Center 
Culture populaire dans le cinéma G rec, La 
Dark Conspirator, The 
Dark Days 
Dolce
En quête des soeurs Papin 
Etnicki cisto 
Zaman-e Mordeh 
Fatal Reaction -  Moscow 
Fighter
Für mich gab’s nur noch Fassbinder
Gaea Girls
Gimme Shelter
Granny’s Sweet Bread
G reat Procession, The
Greek Community in Heidelberg, The
G rey Gardens
Hammam Memories
Happy Homecoming, Comrade (Beloiannissz)
Havana mi amor 
Hitta hem
I Loved You (Three Romances)
In Athens Today...
Istag-e sefid
Jazz: Dedicated to Chaos

2 i118 B

Jenseits von T ibet 36
Jonuc es a koldusmafia 80
Königin, D ie 70
Kyparissia-Athens F irst Class (The T ruck  D river) 99
Labyrinth of T ru th , The 58
Letter to the Motherland, A  62
Life’s Evening Hour 68
Light and Death 63
Like the Early Christians 60
Lost Testaments 50
Louis Prima: The W ildest! 90
Madreseh ghoosshe haiat 88
Maketa 110
Mamouni with Tsipouro 73
Mark of Cain, The 37
Moja domovina (Za unutranju upotrebu) 111
More than a W om an 69
Naghashi kon! 88
Naked States: The Movie 40
Natural H istory of the Chicken, The 23
Ne leur manque que la parole, Il 53
Nikos Kessanlis: The Tail 74
Nusrat: A  Voice from Heaven 92
Nuyorican Dream  18
Once Upon a Tim e There  W ere  Heroes 6 1
O scar N iem eyer, un Architecte engagé dans le siècle 67
O ther Hollywood, The 38
O ut of the Shadows 22
Please Hold the Line 24
Poludeli ljudi 112
Portraits of Three A rtists , The 102
Prince is Back, The 20
Ramo del fuego 46
Red-Black 28
Resistance from the Shade I 12
River of January, The 108
Salesman 83
School, The 75
Screamin’ Jay Hawkins -  I Put a Spell on Me 93
Sculptor o f the Diaspora, The 102
Seven Plagues of Paradise, The 52
Simmaritt vagyok 25
T  ransito 17
Turandot Project, The 39
Yiorgos from Sotirianika 98
U krugu drugom 110
Unwitnessed Memories 59
W a r is O ver, The 109
W ho the Crazy Hare is 103
Zufall im Paradies, Ein 44

78
54
79

101
51
19
65

107
108
100
71
43
30
26
95
49
91
48
56
27
87
45
87
32

109
84

103
104
41
66
76

107
86
33
57
72
34
83
77

101
98
84
47

100
35
21
29
99
86

94



IN D E X  O F D IR EC TO R S

Azad, Catherine 45 Lam brou, Yiannis

A ix , A lain d’ 53 Lew is, Mark

Andras, Salamon 80 Longinotto, Kim

Andric , Radivoje 108 Malama, Kyriaki

Apostolid is, Andreas 60 M arkov, Ivan

Apostolid is, Andreas 61 M arkovic, Goran

Arham , Am irul 43 Maysles, A lbe rt

Arvanitakis, Costas 95 Maysles, David

A saro , Giuseppe 92 M cGlynn, Don

Bahari, Maziar 88 Mille, Allan

Baljak, Janko 107 Moharos, A ttila

Bar-Lev, A m ir 57 M yer, Muffle

Behraznia, Mahmoud 87 M urray, Karen

Burns, Ken 94 Noble, Nigel

C arras , Lydia 52 Nollas, Stefanos

C o llye r, Laurie 18 Oligiati, Christopher

C o ntis, Angelike 54 O sborne , Ellen

Dalgaar, Anders 38 Papaconstantinou, Yiorgos

Davenport, Nina 19 Papadakis, Manos

Donnely, A rlene 40 Plotas, Stathis

Econom ou, Marianna 75 Praunheim, Rosa von

Eisenhardt, Bob 84 Psarras, Tassos

Froem ke, Susan 84 Radovanovic, Goran

G aravi, T ina 32 Reardon, James

Gaulk, U li 35 Robinson, Sanchia

Goldovskaya, Marina 20 Robinson, Todd

Gonseth , Frédéric 45 Samadian, Seifollah

Gosling, Maureen 46 Schroeter, W e rn e r

Gunten, Matthias von 44 Singer, Marc

G uthrie , Gillian 22 Sokurov, A leksandr

Hovde, Ellen 84 Stefani, Eva

Jacusso, N ino 17 Tarazi, Saeed

Jafari, Mohammad 87 Thom as, Anthony

Jongbloed, Marijke 30, 33 Tohid i, Fazard

Kakoseos, N itza 58 Torb iörnsson , Tove

Kasics, Kaspar 26 Triandafyllid is, N icholas

Kersanid is, Ak is 63 Trueba, Fernando

Kioukas, Adonis 95 Vassiliou, Peggy

Klassen, Solveig 36 Ventura, Claude

König, Sabine 24 W ajnberg , M arc-Henri

Kopple, Barbara 79 W illiam s, Jano

Kossakovsky, V icto r 29 Xanthopoulos, Lefteris

Koveos, Costas 78 Xenidou, Athena

Kuhtin, Loukas 73 Z w e rin , Charlo tte

Lam bert, A lix 37

50
23

34

28
109

112
83
83

90
39

25
84

68
48
77

56
47
74
71
78
72
62

11 I
49
69
65
86
70
41
66

51
86
27
88
21
93
91
47

76
67
34

104
59
83



Ο κατάλογος αυτός εκδόθηκε από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης 
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ΕΓΝ ATI A ΟΔΟΣ tau αωφαλΰκ
ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΓΡΑΦΕΙ ΙΖΤΟΡΙΑ ολακληριΰν*τα/

ί \

[ΟΡΜΒΝίο

ΠΡΟΜΑΧΏΝΑΣ ΕΧΙΝΟΙ

'ΝΥΜΦΑΙΑ

ΚΗΠΟΙ

ΠΟΛΗΚΡΥΠ/

ιΟΝΙΚΗ

ΚΟΖΑΝΗ

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

Έργο που σέβεται το περιβάλλον, τον πολιτισμό 
και τον άνθρωπο.
Έργο, που λειτουργεί ως καταλύτης 
για τη Χωροταξική, την Οικιστική 
και την Παραγωγική Ανασυγκρότηση 
της Βόρειας Ελλάδας.

Εξωτερική Περιφερειακή Θεσσαλονίκης 
(Λαγκαδάς - Δερβένι)

Το tpyo χρηματοδοτείται από την:

• ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 
(Εθνικοί πόροι)

Πυλαία - Κήποι 
Κόμβος Αρδανίου

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

• ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Γοεβενά - Κοζάνη (Δ Μακεδονία)

ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ
ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ 1 2 1
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗ (96 χλμ
παραδόθηκαν σε κυκλοφορία
έως τον Οκτώβριο του 2000) 20G
ΤΜΗΜΑΤΑ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 2 6 5
ΕΧΟΥΝ ΜΕΛΕΤΗΘΕΙ ΚΑΙ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ
ΝΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΘΟΥΝ 94
ΣΥΝΟΛΟ_________________________ 680
ΑΙΑΧΦΑΛΙΧΜΕΝΟΙ ΠΟΡΟΙ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΑΟ: 1 ΤΡΙ3
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2001

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ *  ΕΓΝΛΤΙΛ ΟΔΟΣαε


