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Xαιρετισμοί / Greetings
Φίλες και φίλοι,
Με χαρά ενημερώθηκα για τη διοργάνωση του πρώτου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου ‘Γέφυρες’ που
θα γίνει στην πόλη σας. Με αυτές τις πρωτοβουλίες δίνετε την ευκαιρία στην πόλη σας να προβάλει την ιστορία και τον πολιτισμό της. Η διενέργεια, στα πλαίσια του
Φεστιβάλ, παράλληλου εκπαιδευτικού προγράμματος σε
μορφή σεμιναρίων αλλά και νεανικού διαγωνισμού φωτογραφίας δίνει την ευκαιρία και στους νέους καλλιτέχνες της περιοχής σας να αναδείξουν το έργο τους.
Ιδιαίτερη σημασία έχει η έμφαση που δίνεται στις
ταινίες που έχουν σαν στόχο την ευαισθητοποίηση του
κοινού σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, καθώς σήμερα η συζήτηση για το περιβάλλον καταλαμβάνει ολοένα και περισσότερο χώρο στο δημόσιο διάλογο
και τα διεθνή φόρα.
Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στο Πνευματικό-Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου
Κορίνθου καθώς και σε όλους όσους συμβάλλουν στην επιτυχή διοργάνωση του
Φεστιβάλ. Το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών θα είναι πάντα δίπλα σας
σε κάθε ανάλογη ενέργεια. Καλή επιτυχία.

Dear Friends,
I was really pleased to hear about the organization of the first International Film Festival called
“Bridges” which is going to take place at your town.
With initiatives like that you give the chance to the
history and culture of your town to be put forward.
The fulfillment within the festival’s framework, of a
parallel educational program in the form of master class and youth photo exhibition, enables the
youngsters of your area to show off their talent.
The emphasis given to films which aim to
awaken people for environmental issues is of a
major importance as we currently witness this
topic being thoroughly developed through public
dialogue and international fora.
The Cultural Centre of the Municipality of Corinth as
well as those who contribute to the success of this festival,
deserve the warmest congratulations. Ministry of Transport
and Communications will always be with you in any similar
activity. I hope that you have a success.

Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών

Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής
για τη διοργάνωση του 1ου
Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου που γίνεται στην
Κόρινθο στα πλαίσια του εορτασμού των 150 Χρόνων της
πόλης μας. Θεωρώ ότι αυτή η
διοργάνωση έχει το χαρακτήρα μιας εξαιρετικά λαμπρής
γιορτής και ελπίζω ότι θα
αποτελέσει την απαρχή για μια
νέα πορεία της κοινωνίας μας
στον υπέροχο και μαγικό χώρο
του κινηματογράφου.
Στόχος μας είναι να αναδείξουμε και να ενισχύσουμε το έργο
των υπέροχων αυτών καλλιτεχνών
της 7ης Τέχνης, αλλά και να δημιουργήσουμε κίνητρα για την κινηματογραφική προβολή της πόλης μας.
Εύχομαι καλή επιτυχία στους διαγωνιζόμενους και συμμετέχοντες
στο Φεστιβάλ και ελπίζω ότι θα
εξακολουθήσουν να προσφέρουν
στον πολιτισμό και σε όλους εμάς
τη φαντασία και τη δημιουργικότητά
τους.
Είμαι βέβαιος ότι οι δημότες μας
θα παρακολουθήσουν με ενδιαφέρον
το Φεστιβάλ, ώστε να γίνει θεσμός
στην Κόρινθο τα επόμενα χρόνια.
Εκ μέρους όλων των Κορινθίων
συγχαίρω όλους όσοι συνέβαλαν σ’
αυτή τη διοργάνωση και τους ευχαριστώ θερμά για τη συνεργασία
τους.
Ο Δήμαρχος Κορινθίων
Αλέξανδρος Πνευματικός
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I am especially
happy for the organisation of the 1st
International Festival
of Cinema that takes
place in Corinth in the
framework of celebrations of 150 years
of the foundation our
city. I consider that
this organisation has
the character of a brilliant feast and I hope
that it will constitute
a new beginning for
our society in the wonderful and magic
world of Cinema.
Our aim is not only to point out and
to strengthen the work of this fabulous
artists of the 7 th Art, but also to create
motives in order to promote our city by
using the “power” of cinema.
I would like to wish good luck to all
the contestants and to the participants
of the Festival and I hope that they will
continue to offer their imagination and
creativity to the culture and to all of us.
I am certain that our citizens will attend with great interest the Festival, so
that it becomes an institution for the city
of Corinth the forthcoming years.
On behalf of the citizens of Corinth,
I would like to congratulate all of them
that contributed in the organisation of
this Festival and I really want to express
my gratitude for their cooperation.
Mayor of Corinth
Alexandros Pnevmatikos

Kostis Xatzidakis
Minister of Transport and Communications
Ως Πρόεδρος του
Πνευματικού Kέντρου
του Δήμου Κορινθίων,
αγαπητές φίλες και
φίλοι με μεγάλη χαρά
σας καλωσορίζω στο
Πρώτο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου στην Κόρινθο.
Ξεκινήσαμε μια ιδέα
πρωτόγνωρη για τα
δεδομένα του τόπου
μας. Στόχος μας είναι η ιδέα αυτή να πετύχει και να εξελίξει πολιτισμικά την Πόλη
μας αλλά και να γίνει το σημαντικότερο
πολιτισμικό γεγονός της Νοτίου Ελλάδος.
Σας εύχομαι καλή θέαση!
Πρόεδρος του Πνευματικού
Kέντρου του Δήμου Κορινθίων
Δημήτριος Φλεβάρης

Dear ladies and gentlemen,
As President of the Cultural Centre of
Corinth, I welcome you to the first international Film Festival of Corinth. We had
an idea unprecedented for our city. Our
aim is this idea to achieve and became
the most important cultural fact of South
Greece.
I wish you enjoy yourself!
President of the Cultural Centre
of Municipality of Corinth
Dimitrios Flevares
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Xαιρετισμοί / Greetings
Θα ήθελα να συγχαρώ τους
διοργανωτές και να ευχηθώ
κάθε επιτυχία στη σοβαρή αυτή
προσπάθεια. Εύχομαι η σημαντική
αυτή διοργάνωση να αποτελέσει
εφαλτήριο προβληματισμού για
τους θεατές και να καθιερωθεί ως
πολιτιστικό δρώμενο στην πόλη μας.
Αντινομάρχης Πολιτισμού
Νομού Κορινθίας
Πρόεδρος Λυσιππείου
Πνευματικού Κέντρου
Απόστολος Παπαφωτίου
Το Πρώτο Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Κορίνθου είναι γεγονός. Μια πόλη που από την αρχαιότητα έχει αποτελέσει κομβικό σημείο τόσο στη
διαμόρφωση και εξέλιξη των τοπικών κοινωνιών
όσο και πολιτισμών κατ’ επέκταση. Μια πόλη που
συμβολίζει με φυσικό τρόπο αυτή την «ενοποίηση»
μέσω του Ισθμού της Κορίνθου. Μέσω αυτής της
γεωγραφικής ιδιαιτερότητας δίνεται το έναυσμα
και σε άλλου τύπου «ΓΕΦΥΡΕΣ» να φέρουν κοντά
ανθρώπους, ιδέες, απόψεις και όλα αυτά μέσω της
τέχνης του Κινηματογράφου.
Σε δύο κεντρικά σημεία της πόλης το Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου και τον πολυκινηματογράφο
ΛΑ’Ι’Σ πρόκειται να πραγματοποιηθούν οι προγραμματισμένες προβολές του φεστιβάλ, αλλά και οι
παράλληλες δραστηριότητες. Οι ταινίες έχουν επιλεγεί με σκοπό την
ανάδειξη της πρωτότυπης καλλιτεχνικής δημιουργίας, της ανερχόμενης δυναμικής νέων σκηνοθετών, της δημιουργίας ενός ιδιαίτερου χώρου για την ανταλλαγή καινοτόμων προτάσεων. Φιλοδοξούμε
να παρουσιάσουμε ένα δεμένο, άρτιο καλλιτεχνικά πρόγραμμα προς
τέρψη των επισκεπτών του Φεστιβάλ. Απώτερος στόχος μας είναι
να εδραιωθεί στη συνείδηση τόσο του κοινού όσο και των εμπλεκομένων στην κινηματογραφική βιομηχανία αυτή μας η προσπάθεια
«γεφύρωσης» ιδεών.
Από τον Francis Ford Coppola και την ταινία του Youth Without
Youth, το αποκαλυπτικό ντοκυμαντέρ An Inconvenient Truth με
παρουσιαστή τον Αλ Γκόρ, τη ντελιριακή βιογραφία του Αντρεότι Il
Divo του Paolo Sorrentino, τo έπος του νεαρού Τζένκινς Χαν Mongol
του Σεργκέι Μποντρόβ, έως τον ανερχόμενο και πολλά υποσχόμενο,
Ελληνικής καταγωγής, Διονύσιο Ζερβό και την διεθνών αξιώσεων
ταινία του The Shore, το πρόγραμμα είναι αρκετά πολυσυλλεκτικό
και δίνει έμφαση τόσο σε νέες, φρέσκιες ιδέες όσο και σε απόψεις
που έχουν δημιουργήσει το δικό τους ρεύμα στον κινηματογράφο.
Ένα από τα αδιαμφισβήτητα highlights αυτής της διοργάνωσης,
που παράλληλα αποτελεί και εξαιρετική τιμή για εμάς ως Οργανωτές, είναι η παρουσία κάποιων διεθνώς καταξιωμένων προσωπικοτήτων που θα δώσουν μια πιο λαμπρή διάσταση στο όλο εγχείρημα.
Η Q-Orianka Kilcher, o Dionysios Archimedes Zervos, η Anamaria
Marinca, o Κώστας Ανδρεόπουλος, ο Φώτης Μήτσης, ο Γρηγόρης
Πατρικαρέας και φυσικά ο Zbegnew Preisner θα δώσουν έναν άλλο
αέρα, μια πιο κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα στο Φεστιβάλ.
Ευχαριστούμε το Πνευματικό Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Κορινθίων και όλους εσάς που πιστέψατε σε αυτή την προσπάθεια,
αγκαλιάσατε το όραμα και την ελπίδα μας να γίνει το Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Κορινθίας η αποτύπωση όλων προσδοκιών μας για ένα
αξιόλογο πολιτιστικό γεγονός με διεθνή εμβέλεια και προοπτικές για
μελλοντική εξέλιξη.

I would like to congratulate the
organizers and wish good luck to
this significant effort. I wish that
this major organization becomes
the prompt for spectators to think
deeply while the organization
establishes itself as a main cultural
activity.
Apostolos Papafotiou
Vice Prefect on Cultural Affairs
Prefecture of Corinthia
President of Lyssipeion Cultural
Institution.
The first edition of Corinth International Film
Festival is a fact. Corinth is a city which has
played a significant role through ancient times
in uniting and evolving communities and their
culture. It is a city which uses natural elements
to make this union symbolic. Through the Isthmus of Corinth comes the urge to “BRIDGES”
of another kind to bring together people, ideas,
opinions and all these through the Art of Cinema.
The scheduled festival screenings as well as
the festival’s side events are going to take place
at the two main city spots which are the Municipal Theatre of Corinth and LAIS Cinemas. The
festival’s official film selection has been made
with the aim of promoting innovative artistic creation,
upcoming dynamics of young filmmakers, creating
the field for exchanging and sharing ideas. We look
forward to delivering an artistically solid program in
order to please our spectators. Our long term goal is
to establish the effort of building “Bridges” between
ideas, to consciousness of people and film industry
professionals.
From Francis Ford Coppola’s latest film Youth
Without Youth, to the revealing documentary film An
Inconvenient Truth, presented by Al Gore, the delirium
biography of Andreot Il Divo by Paolo Sorrentino, the
epic story of a young Genghis Khan Mongol by Sergei Bodrov and the upcoming and talented Dionysios
Zervos and his film The Shore, the festival’s program
is multileveled and emphasizes in fresh ideas as well
as in establishes ideas and styles in the film industry.
One of the most outstanding highlights which
makes us proud and extremely honored as Organizers,
is the presence of some internationally acclaimed personalities of the film industry who are going to make
the whole thing more glamorous. Q-Orianka Kilcher,
Dionysios Archimedes Zervos, Anamaria Marinca,
Costas Andreopoulos, Fotis Mitsis, Gregory Patrikareas and of course Zbegnew Preisner are going to
give another atmosphere to the festival.
We want to thank the Culturale Centre of Municipality of Corinth, all of you who have believed in this
effort, followed our vision and made stronger our hope
to help Corinthian Intenational Film Festival become a
significant cultural event with international perspective
and many chances for future development.
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Κριτική Επιτροπή του 1ου Διεθνούς Κινηματογραφικού Φεστιβάλ Κορινθίας

Κώστας Ανδρεόπουλος

Αναμαρία Μαρίνκα

Διονύσιος Ζερβός

Πολλά πράγματα μπορούν να
ειπωθούν για μια εταιρία όπως η
“Twentieth Century Fox”. Αποτελεί
μία από τις κινητήριους δυνάμεις
της κινηματογραφικής βιομηχανίας
και αυτό κυρίως οφείλεται στους
ταλαντούχους και έμπειρους επαγγελματίες στους οποίους βασίζονται.
Ένας από αυτούς είναι ο Κώστας
Ανδρεόπουλος. Δεν είναι μόνο η ικανότητα να διακρίνει τις επόμενες
μεγάλες δυνάμεις του σινεμά, και η
βαθιά γνώση του κινηματογράφου σε
όλους τους τομείς της, αλλά επίσης
και η δυναμική του προσωπικότητα
που τον οδήγησαν στην ανάληψη της
θέσης του διευθυντή του τμήματος
της Fox στην απαιτητική περιοχή των
Βαλκανίων. Με την ιδιότητα αυτή θα
παρευρεθεί στο Κινηματογραφικό
Φεστιβάλ Κορίνθίας ως μέλος της
Διεθνούς κριτικής επιτροπής,

Συστήθηκε στο ευρύ κοινό με το
ρόλο της Otilia στην ταινία 4 μήνες,
2 εβδομάδες και 2 ημέρες (2007)
του Christian Mungiu. Αυτή η εκπληκτική ερμηνεία της συνοδεύτηκε
από διεθνή αναγνώριση και εκτίμηση, αλλά και από μια σειρά σημαντικών κινηματογραφικών βραβείων.
Ανήσυχο καλλιτεχνικό πνεύμα καθώς είναι, πρόκειται να μας εκπλήξει ακόμα μια φορά με την ερμηνεία
της σε διάφορα κινηματογραφικά
projects στα οποία συμμετάσχει.
Λίγο πριν την «επίσημη Πρώτη» αυτών των ταινιών μας επισκέπτεται
με την ιδιότητά της αυτή ως μέλος
της Διεθνούς Κριτικής Επιτροπής
το 1ο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Κορινθίας.

Μεγάλωσε έχοντας ιδιαίτερες εικόνες χαραγμένες στη μνήμη του. Ο πατέρας του ήταν ακτινολόγος και η μητέρα του ζωγράφος. Δέχτηκε
επιρροές τόσο από τις εικόνες των ακτινογραφιών που αντίκριζε όσο και από τους πίνακες
του Μονέ που ήταν ο αγαπημένος της μητέρας
του. Έτσι αποφάσισε από πολύ μικρή ηλικία ότι
θέλει να γίνει σκηνοθέτης. Όχι μόνο κατάφερε
να επιτύχει το στόχο του αλλά έγινε ένας καταξιωμένος δημιουργός, θεωρείται ένας από τους
πιο ταλαντούχους σύγχρονους σκηνοθέτες ενώ
οι ταινίες του κέρδισαν τη διεθνή εκτίμηση. Η
ταινία του “The Shore” (2005), το πρώτο μέρος
της τριλογίας του για την απώλεια, έχει διακριθεί σε σημαντικά κινηματογραφικά φεστιβάλ
και θεσμούς και θα προβληθεί στα πλαίσια του
Φεστιβάλ Κορίνθου. Λίγο πριν επιστρέψει στα
γυρίσματα του δεύτερου μέρους της τριλογίας
του, θα παρευρεθεί στο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Κορινθίας ως μέλος της Διεθνούς
κριτικής επιτροπής του Φεστιβάλ.

Costas Andreopoulos

Anamaria Marinca

Dionysios Archimedes Zervos

Too many things can be said
about a company like “Twentieth
Century Fox”. It is actually a significant part of the film industry
and this is mostly due to the experienced and talented professionals they are consisted of. One of
them is Costas Andreopoulos. Not
only is the insight about upcoming forces in film, the deep knowledge of cinema in all its aspects,
but also it is his solid personality
that led him to take over management of Fox’s department in the
demanding region of the Balkans.
With this quality he is participating in Corinthian International Film
Festival, as a member of the International Jury.

She was introduced to the large
audience with the leading role of
Otilia in 4 months, 3 weeks and
2 days (2007) by Cristian Mungiu. She won international acclaim
and some significant film awards
for this stunning performance of
hers. Restless artistic spirit as
she is, she is about to surprise us
once again with the performances
she will deliver on various film
projects. Just before these films
are on the big screen she interferes with Corinthian International
Film Festival, as a member of the
Festival’s Jury.

He grew up with significant images engraved
in his memory. His father was a radiologist and
his mother a painter. He was influenced both
by the images of X-rays and by the paintings
of Monet who was his mother’s favorite. This is
how he decided from a very early age that he
wanted to become a director. Not only has he
accomplished his goal to become a filmmaker,
but also he has succeeded in making well acclaimed feature films and being recognized as
one of the most talented upcoming filmmakers
of our age. His feature film “The Shore” (2005),
the first part of his trilogy about loss has been
internationally distinguished in major film events
and institutions. The film will be screened at the
official Corinth International Film Festival Program. Just before he goes back to shoot the
second part of the trilogy he will be attending
Corinthian International Film Festival as member of the Jury.
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1st Corinthian Film Festival International Jury
Q-Orianka Kilcher

Q-Orianka Kilcher

Το όνομά της στη διάλεκτο Quechua σημαίνει
«Χρυσός Αετός». Σε ηλικία 16 ετών η Q-Orianka
εντάχθηκε δυναμικά στην πρώτη γραμμή ταλαντούχων νέων ηθοποιών υποδυόμενη την Ποκαχόντας στο πλευρό του Κόλιν Φάρελ και του
Κρίστιαν Μπέιλ, στην ταινία «Νέος Κόσμος» του
Τέρενς Μάλικ. Η ερμηνεία της αυτή, της χάρισε
το βραβείο ALMA 2006 για καλύτερη ερμηνεία
Λατινοαμερικανής ηθοποιού σε ταινία μυθοπλασίας και επίσης το βραβείο πρωτοεμφανιζόμενης
ηθοποιού από την Εθνική Επιτροπή Κριτικών.
Είναι αφοσιωμένη ακτιβίστρια για τα ανθρώπινα δικαιώματα και το περιβάλλον, που χρησιμοποιεί τη “φωνή” της για να βοηθήσει τον αγώνα
για Οικουμενική αξιοπρέπεια, αλληλεγγύη και την
τήρηση των βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων,
αλλά και να φέρει στο προσκήνιο της Διεθνούς
κοινότητας το όλο εγχείρημα. Έχει ιδρύσει την
‘Οn-Q initiative’, έναν νεανικό οργανισμό για τη διαφύλαξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του
περιβάλλοντος που στόχο έχει να ενώσει τις νέες
δυνάμεις του Hollywood με πρωτοστάτες καλλιτέχνες ακτιβιστές και τα projects τους.

Her name means Golden eagle in the Quechua Language. At the age of 16 Q’orianka
Kilcher has emerged into the front ranks of
young actors with her portrayal of Pocahontas opposite Colin Farrell and Christian Bale
in Terrence Malick’s The New World. Her
performance won her the 2006 Alma Award
for best Latin American actress in a Feature
film and the National Board of Reviews best
breakthrough performance of 2006. She is a
committed human rights and environmental
Activists who uses her voice as tool to bring
the need for Universal dignity, compassion
and basic Human Rights, to the attention
of the international community… She is the
founder of ‘On-Q initiative’‚ a youth driven
human rights and environmental organization heading off campaigns to connect young
Hollywood with youth activist leaders and
projects from around the world.

Fotis Mitsis
Fotis Mitsis is one of the most significant and well acclaimed cinematographers of his age.
Having really important experience in feature films, documentaries and in advertisements, one
could say that he is a solid professional – adept at modern audiovisual world. This experience
of his as well as his valuable knowledge will be transmitted to people during a master class he
is going to hold with the rest members of the jury within the framework of Corinthian International Film Festival. His latest feature film entitled TENDERNESS competes in the International
competition section of this year’s Thessaloniki Film Festival.

Φώτης Μήτσης
Ο Φώτης Μήτσης είναι ένας
από τους πιο σημαντικούς και
καταξιωμένους Διευθυντές Φωτογραφίας της γενιάς του. Με
εμπειρία ιδιαίτερα αξιόλογη σε
κινηματογραφικές ταινίες, ντοκιμαντέρ αλλά και στον χώρο της
διαφήμισης, θα μπορούσε να πει
κανείς ότι πρόκειται για έναν ολοκληρωμένο επαγγελματία- μύστη
στον σύγχρονο οπτικοακουστικό
κόσμο. Την εμπειρία του αυτή αλλά
και τις γνώσεις, θα μεταδώσει σε
ένα master class με τα υπόλοιπα
μέλη της κριτικής επιτροπής το
οποίο θα παραδώσει στη διάρκεια
του Κινηματογραφικού Φεστιβάλ
Κορινθίας. Η τελευταία του ταινία
μεγάλου μήκους ΤΡΥΦΕΡΟΤΗΤΑ
σε σκηνοθεσία Παναγιώτη Καραμήτσου, εμφανίζεται στο Διεθνές
Διαγωνιστικό Τμήμα του φετινού
φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.

ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 1
20100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ
ΤΗΛ.: 27410 81203
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Πρόγραμμα Φεστιβάλ

Tετάρτη/Wednesday 29/10/2008
ΛΑΪΣ CINEMAS AIΘΟΥΣΑ 1 / SCREEN 1

ΛΑΪΣ CINEMAS AIΘΟΥΣΑ 2 / SCREEN 2

10:00 ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ (Screenings for
schools)
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 1945-2007, IOM (Collection of Greek
Animation Films 1945-2007) (GR)

10:00 ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
(Screenings for schools)
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 1945-2007, IOM
(Collection of Greek Animation Films
1945-2007) (GR)

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
MUNICIPAL THEATRE OF CORINTH

12:00 «ΓΕΦΥΡΕΣ» Φεστιβάλ ΚΥΠΡΟΥ «BRIDGES» to CYPRUS festival:
Το ποντικάκι που ήθελε να αγγίξει ένα αστεράκι (The little mouse who wanted to touch
a star). RAPPAS P. & ROUVAS A. 2007 (GR) 25΄
(Παιδική/Children)

20.00 ΕΝΑΡΞΗ 1ου ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
(OPENING CEREMONY 1st CORINTHIAN
INTERNATIONAL FILM FESTIVAL

22:00 ΠΡΕΜΙΕΡΑ / FILM PREMIERE
«Il Divo», PAOLO SORRENTINO, 2008, 117΄35mm YΠΟΤΙΤΛΟΙ/SUBTITLES
Η βραβευμένη ταινία με το ειδικό βραβείο της
Επιτροπής στις Κάννες που μας εισάγει στην κατανόηση της ιταλικής πολιτικής σκηνής.
The film which has been awarded with the Jury
Prize at Cannes Film Festival, introduces us to
the Italian politics

21:00 EKΘΕΣΗ ΑΦΙΣΩΝ KIESLOWSKI,
από το Μουσείο Κινηματογράφου του
Λοτζ Πολωνίας (KIESLOWSKI POSTERS
EXHIBITION, Film Museum, Lodz, Poland)

Πέμπτη/Thursday 30/10/2008
ΛΑΪΣ CINEMAS - AIΘΟΥΣΑ 1 / SCREEN 1

ΛΑΪΣ CINEMAS - AIΘΟΥΣΑ 2 / SCREEN 2

10:00 ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ (Screenings for schools)
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 1945-2007, IOM
(Collection of Greek Animation Films 1945-2007) (GR)

10:00 ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ (Screenings for schools)
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 19452007, IOM (Collection of Greek Animation Films 19452007) (GR)

12:00 «ΓΕΦΥΡΕΣ» Φεστιβάλ ΚΥΠΡΟΥ - «BRIDGES» to CYPRUS
festival: Το ποντικάκι που ήθελε να αγγίξει ένα αστεράκι (The little
mouse who wanted to touch a star). RAPPAS P. & ROUVAS A. 2007
(GR) 25΄ (Παιδική/Children)
18:00 «ΓΕΦΥΡΕΣ» Φεστιβάλ ECOFILMS - «BRIDGES» to ECOFILMS
festival: DOC Kλωτσιά στη Φτώχεια (Stomp Out Poverty),
VASSILOPOULOS CH. & PETROPOULOS D., 2007 (GR) 60΄

18:00 CINE FANTOM CLUB Moscow, RUSSIA Bruner’s
Trial, STOLPOVSKAYA O. & TROISKIY D., 1998, 11΄ /
Τsiolkovsky, GOLOVIN A. 2004 4΄30΄΄ / Οne Day Before
Birthday - DOOM, BOCHAROVA L. 2001, 12΄

18:30 DOC Women of Sand, K. PANTAZOPOULOU &
19:00 «ΓΕΦΥΡΕΣ» Φεστιβάλ ΠΑΤΡΑΣ - «BRIDGES» to PATRAS
festival: DOC Filming Dreams, LEONTIS ISIDOR, 2008 (GR), 60΄ Με την CHARALAMBOUS, 2007 (GR), 30΄ Με την παρουσία του
παρουσία του σκηνοθέτη / With the presence of the director
σκηνοθέτη / With the presence of the director

20:10 GP
Listen (Horch), GIORGIS FOTOPOULOS, 2007 (GER / GRE) 73’
ΥΠΟΤΙΤΛΟΙ / SUBTITLES
Με την παρουσία του σκηνοθέτη / With the presence of the director

19:15 SH Mitchell, PANAGIOTIDIS M. & KARADIMAS F.,
(AU) 8:08’ /Ata, ZENCIRCI C. & GIOVANETTI G., 2008,
(FR) 26’ / With a little patience (Turelem), LASZLO
NEMES, 2007, (HUN) 13’ / First Date (Date Rishon),
YAEL SINGER, 2008 (IL) 3’ / My best friend (La migliore
amica), SANTONICOLA D., 2008 (IT) 15’ / eZS: sequenza
1, BRUCINI A., 2006, (IT) 4:39’ / The notes of your breath
(Le note del tuo respiro), CREMASCHI L., 2008 (IT) 18’

21:30 ΠΡΕΜΙΕΡΑ / FILM PREMIERE «An Incovenient Truth», AL
GORE, 2005, (US), 97΄- 35mm YΠΟΤΙΤΛΟΙ/SUBTITLES
Τίποτα δεν είναι πιο τρομακτικό από την αλήθεια και ειδικά όταν αυτή
ακούγεται δια στόματος Al Gore
Nothing is scarier than the truth especially when spoken through the
lips of Al Gore

20:30 GP Magazine Gap Road, CHIN NICHOLAS, 2008
(CHI) 90’ - ΥΠΟΤΙΤΛΟΙ / SUBTITLES

23:15 «ΓΕΦΥΡΕΣ» Φεστιβάλ ΚΥΠΡΟΥ - «BRIDGES» to CYPRUS
festival: Sappho, CROMBIE R., 2007 (UKR) 92΄ 35mm Με την παρουσία
της σκηνοθέτιδας και των ηθοποιών / With the presence of the director
and the actors

22:15 GP
Κarma: crime, passion, reincarnation,
M. R. SHAHJAHAN, 2008 (IN) 127’ ΥΠΟΤΙΤΛΟΙ/SUBTITLES
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Παρασκευή/Friday 31/10/2008
ΛΑΪΣ CINEMAS AIΘΟΥΣΑ 2 / SCREEN 2

10:00 ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
(Screenings for schools)
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 1945-2007, IOM
(Collection of Greek Animation Films
1945-2007) (GR)

10:00 ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
(Screenings for schools)
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ 1945-2007, IOM (Collection of
Greek Animation Films 1945-2007) (GR)

ΛΑΪΣ CINEMAS - LOUNGE SCREEN

12:00 «ΓΕΦΥΡΕΣ» Φεστιβάλ ΚΥΠΡΟΥ «BRIDGES» to CYPRUS festival:
Το ποντικάκι που ήθελε να αγγίξει
ένα αστεράκι (The little mouse who
wanted to touch a star). RAPPAS P.
& ROUVAS A. 2007 (GR) 25΄ (Παιδική/
Children)
18:00 DOC Φωτόσφαιρα (Fotosfera)
Hleia (Ηλεία), KOVOTSOS A., 2008 (GR)
25’

18:00 DOC Φωτόσφαιρα (Fotosfera) Aπόβλητα νερού (Water waste), AKRIDAS
CHR., (GR) 25’

18:30 DOC Φωτόσφαιρα (Fotosfera)
Aμβρακικός (Amvrakikos), AKRIDAS
CHR., 2008 (GR) 25’

18:30 «ΓΕΦΥΡΕΣ» Φεστιβάλ ΚΥΠΡΟΥ «BRIDGES» to CYPRUS festival:
The Ghost in the Swamp (Duh u
Mocvari), BRANKO ISTVANCIC 2006 (CRO)
90’ - YΠΟΤΙΤΛΟΙ/SUBTITLES (Παιδική/
Children)

19:00 SH Palindrom (Palindromo),
QUINTAS FROUFE E., 2007
(SP) 7’ / The nut (La Tuerca),
MARTINEZ M., 2007 (SP) 10’ /
Coolness, REBNER D. (SP) 14’ /
Made in Japan, CIRO ALTABAS (SP) 5’

19:30 «ΓΕΦΥΡΕΣ» Φεστιβάλ ΑΘΗΝΩΝ - «BRIDGES» to ATHENS
festival:
The Shore, D. ZERVOS, 2005 (US)
90΄ - 15μμ - YΠΟΤΙΤΛΟΙ/SUBTITLES
Με την παρουσία του σκηνοθέτη / With
the presence of the director

20:15 GP
186 kms (Jan Uuspold Iaheb Tartusse),
ANDRES MAIMIK, RAIN TOLK, 2007
(EST) 105' - ΥΠΟΤΙΤΛΟΙ/SUBTITLES

20:15 GP Crossing Bridges, MARK
NORFOLK, 2006 (UK) 96' - ΥΠΟΤΙΤΛΟΙ/
SUBTITLES Mε την παρουσία του σκηνοθέτη και των ηθοποιών/ With the presence
of the director and the actors

22:15 GP Listening to Gabriel
(Escuchando a Gabriel), MARCH
JOSE E.,2007 (SP) 100' - YΠΟΤΙΤΛΟΙ/
SUBTITLES

22:00 ΠΡΕΜΙΕΡΑ/FILM PREMIERE
"Youth Without Youth", FRANCIS FORD
COPPOLLA (US) 125' - 35MM - ΥΠΟΤΙΤΛΟΙ/SUBTITLES Με την παρουσία της
ηθοποιού Anamaria Marinca / With the
presence of the actress Anamaria Marinca
Μια ερωτική ιστορία που ξετυλίγεται καθώς τα μυστήρια της ζωής και η ελαστικότητα του χρόνου θέτουν τα δικά τους
πλαίσια.
A love story unfolds itself while mysteries
of life as well as time flexibility set their
boundaries.

CATEGORIES
GP ΧΡΥΣΟΣ ΠΗΓΑΣΟΣ / GOLDEN PEGASOS
"ΓΕΦΥΡΕΣ" ΜΕ ΑΛΛΑ ΦΕΣΤΙΒΑΛ/"BRIDGES" WITH OTHER FESTIVALS
ΠΡΕΜΙΕΡA / FILM PREMIERE
SH ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ / SHORT FILMS
DOC ΤΑΙΝΙΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ / DOCUMENTARIES
ΑΦΙΕΡΩΜΑ / HOMAGE CINE FANTOM CLUB
ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ / SEMINARS - MASTER CLASSES

1o ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ • 1st CORINTHIAN INTERNATIONAL FILM FESTIVAL
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Festival Program

ΛΑΪΣ CINEMAS AIΘΟΥΣΑ 1 / SCREEN 1

Πρόγραμμα Φεστιβάλ

Σάββατο/Saturday 1/11/2008
ΛΑΪΣ CINEMAS ΑΙΘΟΥΣΑ 1 / SCREEN 1

ΛΑΪΣ CINEMAS ΑΙΘΟΥΣΑ 2 / SCREEN 2

ΛΑΪΣ CINEMAS LOUNGE SCREEN

17:30 "ΓΕΦΥΡΕΣ":
Φεστιβάλ ΚYΠΡΟΥ
- "BRIDGES" to
CYPRUS festival:
Georg, PEETER SIMM,
2007 (EST) 104' - YΠΟΤΙΤΛΟΙ/SUBTITLES

17:30 SH Nostalgia
(Gee-Ro), SEONG-KYU
RYU, 2008 (SK) 29'25''
/ Blunder, SIMON J.
RILEY, 2008 (UK) 7'11''/
Love, Love, Love, HSIANGHENG KUNG, 2008 (UK)
19'50'' / Faker, MARK
CHAPMAN, 2008 (UK)
5' / Home Movie, MARK
CHAPMAN, 2005 (UK) 6'
/ Older, MARK CHAPMAN,
2006 (UK) 9' / VANI,
SHAFIA BHATTI, 2008
(UK/PAK) 20'

11:00-12:30
ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
SEMINARS MASTER CLASSES
ΜΑSTER CLASS με
τους VIP καλεσμένους μας Zbigniew
Preisner, Q’Orianka
Kilcher, Dionysios
Zervos, Anamaria
Marinca, Costas
Andreopoulos

19:15 "ΓΕΦΥΡΕΣ"
Φεστιβάλ ΔΡΑΜΑΣ "BRIDGES" to DRAMA
festival: SH Φύγε εσύέλα εσύ (You go-you
come), PAPATHOMA
THEOFANIA, 2008 (GR)
14' / Mε την παρουσία
της σκηνοθέτιδας/With the
presence of the director
19:30 SH Theremin,
NIKOLAOS PASTRAS,
2008 (GR) 15' / Mε την
παρουσία του σκηνοθέτη/
With the presence of the
director
22:30 ΠΡΕΜΙΕΡΑ/
FILM PREMIERE
"Mongol", SERGEI
BODROV, 2007 (RUS)
120' - 35MM -ΥΠΟΤΙΤΛΟΙ/
SUBTITLES
H άγνωστη ιστορία του
Τζέγκις Χάν προς την κατάκτηση της εξουσίας
The untold story of
Genghis Khan’s rise to
power

17:30 «ΓΕΦΥΡΕΣ»: Φεστιβάλ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
- «BRIDGES» to
OLYMPIA festival: O
Ιταλός (The Italian)
2006 (RUS) 100’
(Παιδική/Children)
35MM - YΠΟΤΙΤΛΟΙ/
SUBTITLES

22:30 "XΡΥΣΟΣ ΠΗΓΑΣΟΣ" ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ("GOLDEN PEGASOS"
AWARDED FILM)

CATEGORIES
GP ΧΡΥΣΟΣ ΠΗΓΑΣΟΣ / GOLDEN PEGASOS
"ΓΕΦΥΡΕΣ" ΜΕ ΑΛΛΑ ΦΕΣΤΙΒΑΛ/"BRIDGES" WITH OTHER FESTIVALS
ΠΡΕΜΙΕΡA / FILM PREMIERE
SH ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ / SHORT FILMS

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ / MUNICIPAL
THEATRE OF CORINTH

GLOBAL ARTS
STUDIOS

13:00-15:00
ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
SEMINARS MASTER CLASSES
ONE LIGHT
APPROACH με το Διευθυντή Φωτογραφίας
Δημήτριο Κουκά
20:00 ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ KAI
AΠONOMH BRABEIΩΝ
"ΧΡΥΣΟΣ ΠΗΓΑΣΟΣ" 1ου ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

(CLOSING AND
"GOLDEN PEGASOS"
AWARD CEREMONY
OF 1st CORINTHIAN
INTΕRNATIONAL FILM
FESTIVAL)

Εκθέσεις Αφισών και
Εικαστικών Έργων
Δημοτικό Θέατρο
Κορίνθου
Film Poster and Figurative Works
Exhibitions
Municipal Theatre of Corinth

DOC ΤΑΙΝΙΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ / DOCUMENTARIES
ΑΦΙΕΡΩΜΑ / HOMAGE CINE FANTOM CLUB
ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ / SEMINARS - MASTER CLASSES
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Ζbegniew Preisner
Ο Zbigniew Preisner είναι ένας από τους κορυφαίους κινηματογραφικούς συνθέτες και θεωρείται ένας από τους πιο αξιόλογους συνθέτες της γενιάς του. Για πολλά χρόνια ο Zbigniew Preisner απολάμβανε τη στενή συνεργασία που είχε με τον
Krzysztof Kieslowski και το σεναριογράφο των ταινιών,
του Krzysztof Piesiewicz. Η μουσική που συνέθεσε για
τις ταινίες του Krzysztof Kieslowski : Δεκάλογος, Τα
τρία χρώματα: Μπλέ, Τα τρία χρώματα: Λευκή, Τα
τρία Χρώματα: Κόκκινη, του απένειμαν διεθνή καταξίωση. Ο Preisner σπούδασε Φιλοσοφία και Ιστορία στο
πανεπιστήμιο της Κρακοβίας. Μη έχοντας πάρει ποτέ
κανονικά μαθήματα μουσικής από επαγγελματία δάσκαλο, έγινε ένας αυτοδίδακτος μουσικός που απέκτησε
τις γνώσεις του ακούγοντας και παρεμβαίνοντας στη
μουσική που άκουγε μέσω δίσκων. Το στυλ των συνθέσεών του αντιπροσωπεύει έναν χαρακτηριστικά λιτό
τονικό νέο-Ρομαντισμό. Οι Paganini και Jean Sibelius
αποτελούν τις πιο γνωστές επιρροές του.
Είναι περισσότερο γνωστός για τις συνθέσεις των
ταινιών του συμπατριώτη του Krzysztof Kieslowski, παρά για το
υπόλοιπο έργο του. Μάλιστα το τραγούδι που συνέθεσε με τίτλο
Song for the Unification of Europe το οποίο έχει αναφορές στην
Προς Κορινθίους Επιστολή του Αποστόλου Παύλου, παίζει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην πλοκή της ταινίας Τα τρία χρώματα:
Μπλέ.
Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12ετών, ο Preisner συνέθεσε
τη μουσική σε πολλές αξιόλογες ταινίες όπως At Play In The
Fields Of The Lord του Hector Babenco , Damage του Lοuis
Malle, When A Man Loves A Woman του Luis Mandoki, The Secret Garden της Agnieszka Holland, και Fairytale: A True Story
του Charles Sturridge.
Το soundtrack album του Preisner για το Double Life Of Veronique καθώς και τρία cds από την τριλογία: Μπλέ, Λευκή, Κόκκινη πούλησαν πάνω από 2 εκατομμύρια κόπιες ανά τον κόσμο. Το
cd Double Life Of Veronique που αρχικά κυκλοφόρησε από την
Sideral label iτο 1991 και επανεκδόθηκε από την Virgin το 1998
απέσπασε χρυσό δίσκο στην Γαλλία το 1992. Το cd με την ζωντανή
ηχογράφηση της μουσικής του Preisner έφτασε να γίνει πλατινένιο
στην Πολωνία (πούλησε συνολικά 80,000 κόπιες)
Μεταξύ άλλων οι πιο πρόσφατες συνθέσεις του Preisner έγιναν για τις ταινίες : The Last September, της Deborah και Aberdeen, του Hans-Petter Moland.
Το Requiem for my friend, ένα άλμπουμ με συνθέσεις αφιερωμένες στη μνήμη του Kieslowski, είναι το πρώτο μεγάλης κλίμακας
έργο του που γράφτηκε για ηχογράφηση και live ερμηνεία. Κυκλοφόρησε από την Erato Disques (Warner Classics) τον Οκτώβριο
του 1998, ενώ η συγκεκριμένη δουλειά είχε την «Επίσημη Πρώτη»
εκτέλεσή της στο Teatr Wielki στην Βαρσοβία, την 1η Οκτωβρίου
1998.
Μεταξύ των πολυάριθμων βραβείων και διακρίσεων που έλαβε
ο Preisner, είναι και οι εξής: Αργυρή Άρκτος από το Φεστιβάλ του
Βερολίνου το 1997, δύο βραβεία Cesar από την Γαλλική Κινηματογραφική Ακαδημία, και τρείς συνεχείς αναγγελίες για καλύτερη
σύνθεση σε κινηματογραφική ταινία από τα Βραβεία του Σωματείου Κριτικών του Λος Άντζελες για τα έτη 1991, 1992 και 1993.
Ο Preisner είναι μέλος της Γαλλικής Κινηματογραφικής Ακαδημίας
και το 1992 τιμήθηκε για την επίτευξη εξαιρετικών ανδραγαθημάτων από το Υπουργείο Εξωτερικών , παρουσία του μορφωτικού
ακολούθου της Πολωνίας. Τα soundtracks από την Tριλογία των
Χρωμάτων του Κισλόφσκι, επανεκδόθηκαν από την εταιρία MK2
Music μαζί με μια συλλογή με τίτλο Preisner- Kieslowsky η οποία
περιλαμβάνει κομμάτια από τια ταινίες: Dekalog, The Double Life
of Veronique καθώς και από την Tριλογία των Xρωμάτων.

Special guest
Zbigniew Preisner is Poland's leading film music
composer and is considered to be one of the most outstanding film composers of his generation. For many
years Preisner enjoyed a close collaboration with the
director Krzysztof Kieslowski and his scriptwriter Krzysztof Piesiewicz. His scores for
Kieslowski's films Dekalog, The Double Life Of
Veronique, Three Colours Blue, Three Colours
White and Three Colours Red have brought
him international acclaim. Preisner studied
history and philosophy in Kraków. Never having received formal music lessons, he taught
himself about music by listening and transcribing parts from records. His compositional style
represents a distinctively spare form of tonal
neo-Romanticism. Paganini and Jean Sibelius
are acknowledged influences.
Preisner is best known for the music
composed for the films of fellow Pole director
Krzysztof Kieślowski. His Song for the Unification of
Europe, based on the Greek text of 1 Corinthians 13, is
attributed to a character in Kieślowski's Three Colors:
Blue and plays a dominating role in the story.
During the last twelve years Preisner has scored
many international feature films including Hector Babenco's At Play In The Fields Of The Lord, Louis Malle's
Damage, Luis Mandoki's When A Man Loves A Woman,
Agnieszka Holland's The Secret Garden, and Charles
Sturridge's Fairytale: A True Story.
Preisner's soundtrack album for The Double Life
Of Veronique and the three CDs of the soundtracks for
Three Colours : Blue, White and Red have sold more
than two million copies around the world. The Double
Life Of Veronique CD -originally released on the Sideral label in 1991 and re-issued on Virgin in 1998 - was
awarded a Gold Disc in France in 1992. Preisner's Music, the live recording of the suite drawn from the music
he has created for films, achieved Platinum Disc status
in Poland (more than 80,000 copies sold).
Preisner's more recent film scores include: The Last
September, by Deborah Warner and Aberdeen by HansPetter Moland
Requiem for my friend, Preisner's album of music
dedicated to the memory of Krzysztof Kieslowski is his
first large-scale work specially written for recording and
live performance. Released on Erato Disques (Warner
Classics) in October 1998 the work received its world
premiere at the Teatr Wielki, Warsaw, on 1st October
1998.
Among many awards and citations Preisner received
the Silver Bear from the Berlin Film Festival in 1997,
two Cesars from the French Film Academy and three
consecutive citations as the year's most outstanding
composer of film music in The Los Angeles Critics Association Awards of 1991, 1992 and 1993. Preisner is
a member of the French Film Academy and in 1992 he
received the Award of the Minister of Foreign Affairs for
outstanding achievements in the presentation of Polish
Culture abroad. The soundtracks to the Three Colours
Trilogy have now been re-issued on MK2 Music, together
with a new compilation titled Preisner-Kieslowski, featuring tracks from Dekalog, The Double Life of Veronique
and the Three Colours films.
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Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κορίνθου, διαθέτει Διαγωνιστικό Τμήμα. «Χρυσός Πήγασος»
ονομάζεται το βραβείο που θα απονεμηθεί στην ταινία που θα αναδειχτεί από την αξιολόγηση της Διεθνούς Κριτικής Επιτροπής. Το βραβείο ουσιαστικά συνίσταται στην επιβράβευση των προσπαθειών των
σκηνοθετών και την ενίσχυσή τους μέσω της παροχής του απαραίτητου εξοπλισμού και επεξεργασίας
(post production) για την πραγματοποίηση της επόμενης ταινίας τους στην Κόρινθο. Έξι ταινίες ανερχόμενων σκηνοθετών που θα προβληθούν στα πλαίσια του Φεστιβάλ Κορίνθου, πρόκειται να διεκδικήσουν
τον Χρυσό Πήγασο. Ακολουθεί συνοπτική παρουσίαση τους:

1. Crossing Bridges (2006)
Σκηνοθεσία/Director: Mark Norfolk
Σενάριο/Writer: Mark Norfolk
Hθοποιοί/Cast: Jeffrey Kisson (Dirty Pretty
Things), Dona Croll (Manderlay), Jason
Rose.
Στη δεύτερη μεγάλου μήκους ταινία του,
ο βραβευμένος συγγραφέας / σκηνοθέτης
Mark Norfolk παρουσιάζει ένα από τα μικρά
«διαμαντάκια» του βρετανικού ανεξάρτητου
σινεμά. Με φόντο το σύγχρονο αστικό τοπίο
του Λονδίνου,ο Norfolk συνθέτει μια «διασκεδαστική ταινία που υπερβαίνει την κατηγοριοποίηση για να κάνει τους ανθρώπους
να σκεφτούν». Το πορτρέτο ενός άντρα που
σε έναν ακραίο κόσμο γυναικών κατηγορείται για κακοποίηση της κόρης του, χάνει τη
δουλειά του και αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης ενώ μια αναδρομή στη ζωή του είναι
αναπόφευκτη.

2. 186 Kilometres (2007)
Σκηνοθεσία/Director: Andres Maimik, Rain
Tolk
Σενάριο/Writer: Andres Maimik, Rain Tolk
Ηθοποιοί/Cast: Jan Uuspold, Meelis
Adamson, Juss Haasma
Ο ηθοποιός Jan Uuspold είναι χαμένος
από χέρι ! Είναι ένας αλκοολικός τζογαδόρος ο οποίος διαρκώς τσακώνεται με την
σύζυγό του και της λέει ψέματα. Απολύεται από το θέατρο κι η μόνη επιλογή για να
κερδίσει τα προς το ζην είναι να υποδυθεί
την τραβεστί Χέλγκα. Όλα φαίνονται να πηγαίνουν καλά μέχρι που η Χέλγκα εμφανώς
εκνευρισμένη αποχωρεί από ένα ζωντανό
τηλεοπτικό πρόγραμμα. Η αρχή του τέλους
για την καριέρα της, θα σημάνει την εμπλοκή σε νέες περιπέτειες. Με την πιθανότητα
να πάει φυλακή αποφασίζει να μετακινηθεί
σε άλλη περιοχή. Στη διαδρομή θα συναντήσει διεφθαρμένους πολιτικούς, αστέρες της
ποπ και αληθινούς ανθρώπους. Πρόκειται
για μια μαύρη κωμωδία, όπου διασημότητες παίζουν τους εαυτούς τους, διασημότητες υποδύονται άλλες διασημότητες και
ηθοποιοί υποδύονται καθημερινούς ανθρώπους.

3. Karma: Crime, Passion, Reincarnation
(2008)
Σκηνοθεσία/Director: Μ. Shahejan
Σενάριο/Writer: Vivek Singhania, Amit
Mehra
Hθοποιοί/Cast: Alma Saraci, Carlucci
Weyant, Claudia Chiesla
O Βικ αποξενωμένος από τον πατέρα
του επί 30 ολόκληρα χρόνια θα τον επισκεφθεί κατόπιν των επίμονων εκκλήσεων της συζύγου του, Άννα, μόνο για λίγες
ημέρες. Η πορεία των γεγονότων, η ιδιόμορφη σχέση που θα αναπτύξει η Άννα
με τον πεθερό της αλλά και τον τόπο, θα
εκκινήσουν μια σειρά γεγονότων που σαν
αλυσιδωτή αντίδραση θα αλλάξουν εκ βάθρων τη ζωή όλων τους. Θα γίνει ακούσια
το μέσο για την αποκάλυψη ενός φόνου
που είχε γίνει παλαιότερα στην συγκεκριμένη περιοχή, ενώ όλοι οι υπόλοιποι θα
αναδειχτούν σε τραγικά πρόσωπα μέσω
της συγκλονιστικής σκηνοθεσίας.

In his second feature Mark Norfolk,
awarded writer/director presents one of
the little «diamonds» of the British Independent films. Using the urban scenery of
London as a background, he composes a
«funny film which rises over categories to
make people think». We watch the portrait
of a man who is accused for his daughter’s
abuse in an edgy women’s world, while he
loses his job, he faces imprisonment and
in the end he has to make an assessment
of his life.

Actor Jan Uuspold is the ideal loser. An
alcoholic gambler as he is, he can’t stop
fighting his wife and lying to her. When he
gets fired from the theatre he is working he
finds a job as a transvestite named «Helga». Everything seems to be working out
at last until Helga who is obviously really
irritated leaves a live TV show. This is the
beginning of her career’s end which is just
about to bring up new adventures. Facing
jail, she decides to move to another city.
Corrupted politicians, pop stars and real
people are going to come on her way. The
film is a black comedy where celebrities
play themselves; celebrities play other celebrities and actors play everyday people.

Vic lives estranged from his father
during the last 30 years when, after his
wife’s pressure decides to visit him for
a couple of days. Course of the events
will reveal Anna’s strong bond with her
father in law as well as the area causing
a chain reaction which will change their
lives once and for all. She will involuntarily become the means to reveal a murder made in the past in the specific area.
All the people in the film are given the
sense of tragic people by the director.
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Corinth International Film Festival has a Competition section. «Golden Pegasus»
is the award’s name which will be given to the film distinguished by the International
Jury. The award is actually a reward for the directors’ efforts as well as their support
through the supply of all the necessary equipment for the fulfillment of their next film in Corinth.
Six films by upcoming directors are going to be screened in order to win Golden Pegasus. A small
presentation follows:

4. Listen (2007)
Σκηνοθεσία/Director: Γιώργης Φωτόπουλος / George Fotopoulos
Σενάριο/Writer: Γιώργης Φωτόπουλος /
George Fotopoulos
Ηθοποιοί/Cast: Andreas Christ, Anja
Taschenberg, Azin Feizabadi.
Μια ιστορία που θα μας κάνει πραγματικά να την ακούσουμε. Μια ομάδα φίλων,
απογοητευμένοι από τις συνεχείς απορρίψεις, εισβάλλουν στα Babelsberg Film
Studios προκειμένου να εξασφαλίσουν
τον απαραίτητο εξοπλισμό για να γυρίσουν την ταινία τους. Μια ταινία- τεκμήριο αθωότητας του φίλου τους που έχει
κατηγορηθεί για φόνο. Θα γυρίσουν όλες
τις γωνιές του Βερολίνου για να καταγράψουν την αλήθεια που γνωρίζουν και να
την εκπέμψουν από την κεραία του Πύργου της τηλεόρασης του Βερολίνου. Ευρηματική σκηνοθεσία, ζωντανός ρυθμός
και μια αινιγματική βόλτα στο Βερολίνο.

5. Listening to Gabriel (2007)
Σκηνοθεσία/Director:
Jose
Enrique
March
Σενάριο/Writer: Maxi Valero
Ηθοποιοί/Cast: Antonio Dechent, Javier
Rios, Silvia Abascal
Mια μαγική ιστορία αστικού τοπίου για
την αγάπη, την προσωπική εξερεύνηση,
τους εσωτερικούς φόβους ξετυλίγεται
μέσω του Listening to Gabriel. Ο Gabriel
ταλαντούχος πιανίστας εγκατέλειψε τον
κόσμο της μουσικής εξαιτίας ενός παιδικού τραύματος. Ζεί σχεδόν απομονωμένος από τον υπόλοιπο κόσμο όταν η
βιολονίστα Σάρα θα έρθει για να αλλάξει
τη ζωή του για πάντα. Μεταξύ τους αναπτύσσεται μια ιδιότυπη σχέση που θα μεταβάλλει τις συνθήκες ζωής τους ριζικά.

6. Magazine Gap Road (2008)
Σκηνοθεσία/Director: Nicholas Chin
Σενάριο/Writer: Nicholas Chin
Ηθοποιοί/Cast: Jessey Meng, Qu Ying,
Richard NC
Στο ραφιναρισμένο κόσμο τη υψηλής
κοινωνίας του Hong Kong παρακολουθούμε την αινιγματική έφορο ενός μουσείου. Ενώ η ζωή της εξελίσσεται σε
κανονικούς ρυθμούς μια αλήθεια από το
παρελθόν απειλεί να ανατρέψει τα πάντα.
Στόχος η εσωτερική συνειδητοποίηση και
μια παραδοχή: Μπορεί να αλλάξει το περιβάλλον αλλά ποτέ ο πραγματικός μας
εαυτός.

It is a story which will actually make
us pay attention. A group of friends, disappointed by constant rejections decide
to break into Babelsberg Film Studios, so
as to get the necessary equipment and
shoot their film. A film which will serve
as evidence to their friend’s innocence
in which they strongly believe despite
his being accused for murder. They will
be going around Berlin just to record the
truth they know and broadcast it from the
Berlin TV tower. Innovative filmmaking
and vivid pace are shown in a mysterious stroll in Berlin.

A magic urban fairytale about love,
discovery of one’s personality and internal fears is unfolded through Listening to
Gabriel. He used to be a talented pianist
but had to leave music due to a physiological trauma in his childhood. He lives
almost isolated from the rest of the world,
when violinist Sarah moves near and
changes his whole life. A strong, special
relationship is developed between them
and their lives are dramatically changing.

Among Hong Kong’s elegant high society, there is the mysterious Museum
curator. Her life seems to be moving on
perfectly when a truth coming from her
past, threatens to ruin everything. The
aim is achievement of self consciousness
and a fact: Even though the surroundings
change our true self never does.
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Έκθεση αφισών από το Μουσείο Κινηματογράφου του Λοτζ
Πολωνίας από τις ταινίες του Krzysztof Kieślowski
Σε συνεργασία με τη Πρεσβεία της Πολωνίας στην Ελλάδα
Οι πιο χαρακτηριστικές σκηνές από
τις ταινίες του σπουδαίου δημιουργού
τοποθετημένες «επί χάρτου» θα αποκαλυφθούν στο Ρωσικό Πολιτιστικό Κέντρο
στη Λευκωσία. Στιγμιότυπα από τα περισσότερα έργα του τοποθετημένα έτσι,
ώστε να γράφουν έναν άτυπο, δημιουργικό διάλογο μεταξύ τους, διατυπωμένο
από μια άλλη σκοπιά. Τη μέθοδο που περιγράφει την κίνηση παγώνοντας την και
τα συναισθήματα αφήνοντάς τα να αιωρηθούν. Ο λόγος για την τέχνη της αφίσας, όχι μόνο ως επικοινωνιακό σχήμα
αλλά και ως πρακτική «ιστοριογραφίας»
στον κινηματογράφο.
Διαστάσεις 100εκ. 70εκ. έκαστη με
κάδρο. Σύνολο 47 κάδρα. Ταινίες των
οποίων οι αφίσες εκτίθενται:

1. Το Σημάδι - 2 κομμάτια
(1 Πολωνέζικο, 1 Ουγγαρέζικο)
2. Ησυχία - 1 κομμάτι
(1 Αγγλικό)
3. Ερασιτεχνης Κινηματογραφιστής - 5
κομμάτια
(1 Πολωνέζικο, 1 Γερμανικό, 1 Αγγλικό, 1
Ουγγαρέζικο, 1 Γιαπωνέζικο)
4. Το Αναπάντεχο - 1 κομμάτι
(1 Αγγλικό)
5. Χωρίς Τέλος - 2 κομμάτια
(2 Πολωνέζικα)
6. Η Διπλή Ζωή της Βερόνικα - 5 κομμάτια
(1 Πολωνέζικο, 3 Ιταλικά, 1 Αγγλικό)
7. Ο Δεκάλογος - 3 κομμάτια
(1 Δανέζικο, 1 Γιαπωνέζικο, 1 Ιταλικό)
8. Μικρή Ερωτική Ιστορία – 9 κομμάτια

(2 Πολωνέζικα, 1 Πολωνο-Αγγλικό, 1
Αγγλικό, 1 Ιταλικό, 1 Φιλανδικό, 1 Δανέζικο, 2 Γιαπωνέζικα)
9. Μικρή Ιστορία για έναν Φόνο - 6
κομμάτια
(2 Πολωνέζικα, 1 Πολωνο - Γιαπωνέζικο - Κορεάτικο, 1 Σουηδικό, 1 Γερμανικό, 1 Αγγλικό)
10. Μπλε - 5 κομμάτια
(1 Πολωνέζικο, 1 Γαλλο-Γιαπωνέζικο,
1 Κορεάτικο, 1 Αγγλικό, 1 Ισπανικό)
11. Λευκή - 3 κομμάτια
(1 Γαλλο-Γιαπωνέζικο, 1 Αγγλικό, 1
Γαλλικό)
12. Κόκκινη - 7 κομμάτια
(2 Πολωνέζικα, 1 Εβραϊκό, 2 Αγγλικά,
1 Ισπανικό, 1 Γαλλο-Γιαπωνέζικο )
13. Τριλογία - 1 κομμάτι
(1 Γιαπωνέζικο)

Film poster exhibition for Krzysztof Kieślowski’s oevre
on loan from the Lotz Film Museum, Poland
In cooperation with the Embassy of the Republic of Poland in Greece
Some of the most typical “scenes”
of the great director’s films are going to
be revealed on paper at Russian Cultural
Center in Nicosia. The major highlights
of his oeuvre are going to be placed in
such a way so as to develop a creative
dialogue between them, a dialogue
expressed in a unique way. In a method
which describes movements by freezing
them and emotions by letting them in
fly in the air. All these are achieved
through the film posters’ art not only as
a communicational scheme, but also as
a film history practice.
Dimensions: 100 centimeters x 70
centimeters each including frame.
A total of 47 pieces. The exhibition
includes the following film posters:
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1. The scar – 2 pieces
(1 Poland, 1 Hungary)
2. Peace – 1 piece
(1 G. Britain)
3. Camera Buff – 5 pieces
(1 Poland, 1 Germany, 1 G. Britain, 1
Hungary, 1 Japan)
4. The unexpected – 1 piece
(1 G. Britain)
5. No End – 2 pieces
(2 Poland)
6. Double Life of Veronique – 5
pieces
(1 Poland, 3 Italy, 1 G. Britain)
7. Dekalog - 3 pieces
(1 Denmark, 1 Japan, 1 Italy)
8. A short film about love – 9 pieces
(2 Poland, 1 Poland-G. Britain, 1 G.

Britain, 1 Italy, 1 Finland, 1 Denmark,
2 Japan)
9. A short film about killing – 6
pieces
(2 Poland, 1 Poland-Japan-Korea, 1
Sweden, 1 Germany, 1 G. Britain)
10. Blue – 5 pieces
(1 Poland, 1 France-Japan, 1 Korea, 1
G. Britain, 1 Spain)
11. White – 3 pieces
(1 France-Japan, 1 G. Britain, 1
France)
12. Red – 7 pieces
(2 Poland, 1 Israel, 2 G. Britain, 1
Spanish, 1 France-Japan)
13. Trilogy – 1 piece
(1 Japan)
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Μήνυμα του Πρέσβη της Πολωνικής
Δημοκρατίας κ. Michal Klinger
Με μεγάλη χαρά λάβαμε την είδηση για την δημιουργία Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου στην Κόρινθο
και το γεγονός ότι ένα μέρος της πρώτης κιόλας
διοργάνωσης είναι αφιερωμένο στον Πολωνό σκηνοθέτη Κριστόφ Κιεσλόφσκι αποτελεί για μας μεγάλη τιμή. Πέρασαν πάνω από 10 χρόνια από τον
πρόωρο θάνατό του, όμως οι δημιουργίες του, οι
οποίες έχουν ριζωθεί βαθιά στις καρδιές τον φίλων
του κινηματογράφου, παραμένουν πάντα επίκαιρες
και δεν έπαψαν να συγκινούν. Ξεχωριστό ρόλο στις
ταινίες του έπαιξαν και οι συνθέσεις του Ζμπίγκνιεφ
Πραϊσνερ, επί πολλά χρόνια φίλου και συνεργάτη
του Κιεσλόφσκι. Το ελληνικό κοινό είχε την ευκαιρία τόσο το 2007 όσο και φέτος να απολαύσει σε
ζωντανές συναυλίες στην Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη την μουσική από τις κορυφαίες ταινίες του
Κιεσλόφσκι καθώς και το καινούριο έργο του γνωστού συνθέτη.
Εύχομαι κάθε επιτυχία στους διοργανωτές του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου στην Κόρινθο και είμαι πεπεισμένος ότι
η διοργάνωση αυτή θα γίνει θεσμός και θα λάβει σημαντική θέση
στον παγκόσμιο πολιτιστικό χάρτη.
Με θερμούς χαιρετισμούς
Michal Klinger
Πρέσβης της Πολωνίας στην Ελλάδα

Message of Ambassador of the
Republic of Poland Mr Michal Klinger
With big satisfaction received the news of the creation of the International Film Festival in
Corinth. The fact that part of the first edition is dedicated to the director Krzysztof
Kieslowski is an honour for the Polish
cinematography. More than 10 years have
passed since his premature death; however, his creation remains deeply human
and hasn’t ceased to move. The music of
Zbigniew Preisner, for many years a close
friend and collaborator of Kieslowski, plays
a separate role in Kieslowski’s movies. Live
concerts in Athens in 2007 as well as this
year’s concert in Thessalonica gave the
Greek public an opportunity to enjoy the
new work of the composer and the music
from the legendary films of Kieslowski.
I wish every success to the organisers of the International Film Festival Corinth and I am convinced that
this event will become a permanent one and will maintain an important place in the world of cinema.
With greetings
Michal Klinger
Ambassador of Poland in Greece

Lodz Film
Museum Poland

Έκθεση αφισών από το Μουσείο Κινηματογράφου του Λοτζ από τις ταινίες του Krzysztof Kieślowski
Film poster exhibition for Krzysztof Kieślowski’s oevre on loan from the Lodz Film Museum

29/10-1/11/08
Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου
Kόρινθος - Ελλάδα
Municipal Theatre of Corinth
Corinth - Greece
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To CINE FANTOM CLUB επισκέπτεται
τo 1o Διεθνές Κινηματογραφικό
Φεστιβάλ Κορινθίας
«Η κυριότερη Κινηματογραφική Λέσχη στη Μόσχα» - έτσι αναφέρει
ο Τύπος το CINE FANTOM CLUB. To γεγονός αυτό δεν είναι υπερβολή
για το club που έχει αισίως συμπληρώσει 20 χρόνια ζωής. Το CINE
FANTOM CLUB οργανώνει προβολές κάθε Τετάρτη βράδυ εδώ και
αρκετά χρόνια, ανεξάρτητα από τις καιρικές και πολιτικές συνθήκες!
Το σήμα κατατεθέν του CINE FANTOM CLUB είναι οι «Περίφημες
Συζητήσεις» που διεξάγονται κάθε φορά μετά το τέλος
κάθε προβολής. Οι συζητήσεις αυτές πραγματοποιούνται κάθε φορά μεταξύ σκηνοθετών, ηθοποιών, κριτικών
κινηματογράφου και γενικώς όλων των εμπλεκομένων
με την ταινία. Για πολλά χρόνια η Λέσχη κατάφερε να
διαμορφώσει και να διατηρήσει αυτό το εβδομαδιαίο
πρόγραμμα.
Μέσα στα τελευταία χρόνια το club με υπερηφάνεια
υποδέχτηκε σκηνοθέτες του επονομαζόμενου και «νέου
κύματος» - Ivan Vyrypayev, Nikolai Khomeriki, Ilya Khrzhanovsky, Aleksey German-jr., Renata Litvinova, τους
κλασσικούς Alexander Sokurov, Rustam Khamdamov,
Alexander Mindadze, όπως επίσης και avant-garde σκηνοθέτες όπως Svetlana Baskova, Oleg Mavromati, Oleg
Kulik, Vladimir Dubosarsky, Yevgeny Yufit. Το CINE FANTOM CLUB έκανε προκαταβολικές προβολές για ταινίες
όπως η βραβευμένες “The Island” του Pavel Lungin και
“Free Floating” του Boris Khlebnikov.
Το CINE FANTOM ωστόσο δεν είναι απλά ένας χώρος συνάθροισης. Διαθέτει το SELECTION που είναι το δικό τους φεστιβάλ, ένα μοναδικό δρώμενο που σα στόχο έχει την ενίσχυση του νέου κινηματογράφου. Οποιοσδήποτε μπορεί να υποβάλλει την ταινία του στο Φεστιβάλ.
Οι ταινίες προβάλλονται στις προβολές του φεστιβάλ, αξιολογούνται
από την επιτροπή των θεατών και αναλύονται μέσα από τη συζήτηση
που ακολουθεί κάθε προβολή. Το CINE FANTOM CLUB συμμετέχει
ενεργά στη διαμόρφωση της καλλιτεχνικής εξέλιξης στη Μόσχα, στη
Ρωσσία αλλά και στο εξωτερικό μέσω της συνεχούς καταγραφής των
δρωμένων που διοργανώνει, ως ντοκουμέντο της εποχής μας.

BRUNER’S TRIAL
Σκηνοθεσία/Director: Olga Stolpovskaya,
Dmitriy Troitskiy / Διάρκεια/Runtime: 11΄ /
Παραγωγή/Production: Russia, 1998
Ο Καλλιτέχνης ενάντια στη μαφία της
Τέχνης. Η ιστορία ενός καλλιτέχνη που ζωγραφίζει ένα πράσινο δολάριο σε πίνακα του
Malevich. Η ιστορία βασίζεται στην αληθινή
καλλιτεχνική πράξη του Alexander Brenner,
ενός πασίγνωστου Ρώσου εκκεντρικού
καλλιτέχνη ο οποίος χάραξε το σήμα ενός
δολαρίου στο έργο ‘White Cross’ του
Malevich στο μουσείο Stedelijk του Άμστερνταμ το 1997. Αποσπάσματα από το δοκιμαστικό σενάριο του Alexander Brenner, χρησιμοποιήθηκαν στην ταινία. / Artist against
Art Mafia. The story of an artist drawing a
green dollar sign on Malevich’s painting.
The fiction is based on the real artistic action by Alexander Brenner, a well-known
Russian radical artist who traced a dollar
sign on Malevich’s ‘White Cross’ in 1997 at
Stedelijk Museum in Amsterdam. Extracts
from Alexander Brenner’s trial transcript
were used in the film.

CINE FANTOM CLUB visits
Corinthian International
Film Festival
“The main Club in Moscow” - this is how the press
refers to CINE FANTOM. This is, however, no wonder for
the club with the 20 years history. CINE FANTOM CLUB
has been holding screenings every Wednesday for many
years, regardless of weather and political conditions! The
hallmark of CINE FANTOM is “the Renowned discussions” that go straight after each screening. They involve authors, actors, directors, producers, curators
and film critics, i.e. all those who are connected to
this or that film having been shown. For many years
on, the club has managed to stick to such a weekly
format.
Within the last years, the Club was proud to welcome “new wave” directors - Ivan Vyrypayev, Nikolai Khomeriki, Ilya Khrzhanovsky, Aleksey German-jr.,
Renata Litvinova (who did all her advance screenings at the CINE FANTOM CLUB), the film classics –
Alexander Sokurov, Rustam Khamdamov, Alexander
Mindadze, as well as radical avant-garde directors
of Russian cinema – Svetlana Baskova, Oleg Mavromati, Oleg Kulik, Vladimir Dubosarsky, Yevgeny Yufit. CINE FANTOM did advance screenings of such
award-winning films as “The Island” by Pavel Lungin
and “Free Floating” by Boris Khlebnikov.
CINE FANTOM, however, is not only a venue. It is also
has its own festival, SELECTION, a unique event which
aims at promotion and development of young cinema. Everyone can submit his/hers own films to the festival. They
will be shown at one of the Festival screenings, rated by
the viewers’ jury and analyzed during a discussion that follows each screening. Thus, the Club actively participates
in the forming of cultural process in Moscow, in Russia
and abroad and, due to its constant recording and keeping
track of events, it has become the document of the age.

TSIOLKOVSKY
Σκηνοθεσία/Director:
Andrey
Golovin Διάρκεια/Runtime: 4’30’’ / Παραγωγή /Production: Russia, 2004
«Πρώτα μπορέσαμε να πετάξουμε
γύρω από τη γη - μετά να σκιαγραφήσουμε μια διαδρομή έως τον ήλιο, να
αγγίξουμε τον επιθυμητό πλανήτη, να
μετακινηθούμε πιο κοντά ή πιο μακριά
από τον ήλιο, να μετατραπούμε σε κομήτες, να αναρωτιόμαστε για χιλιάδες
χρόνια στην σκιά των αστεριών εως
ότου αγγίξουμε ένα από αυτά, το οποίο
θα γίνει ο νέος ήλιος για τους ταξιδιώτες ή τους απογόνους τους». / ”First we
could fly around the Earth, after that –
outline a particular way toward the Sun,
reach the desirable planet, move near
or away from the Sun, sink on it or leave
it at all, become a comet, wondering for
thousands of years in the obscurity of
stars until we reach one of it, which will
become the new Sun for the travelers
or their offsprings”.

ONE DAY BEFORE BIRTHDAY – DOOM
Σκηνοθεσία/Director: Larissa Bocharova / Cast: Masha
Shalaeva, Vika Sokolova, Marat Hisyametdinov / Έτος Παραγωγής/Release year: 2001 / Διάρκεια/Runtime: 12 ‘
Η Masha Shalaeva πρωταγωνιστεί στο One Day Before
Birthday. Μια ημέρα πριν τα γενέθλια δεν υπαρχει καμία διάθεση για ζωή. / Masha Shalaeva starring in One Day Before
Birthday. One day before Birthday. No desire to live. Comedy.
Διακρίσεις: Καλύτερη ταινία μικρού μήκους - IFF VGIK
2001; / Καλύτερη ερμηνεία από σπουδαστή - IFF VGIK 2001
(Maria Shalayeva’s prize); / Βεβαίωση μαθητικής κριτικής
επιτροπής IFF VGIK 2001 - FOR OPTIMISM; / Δεύτερο βραβείο διαγωνισμού «SAINT ANNA” 2002; / Καλύτερη ταινία “KINOTAVR. SHORT” 2002; / Βεβαίωση - KINOSHOK 2002; /
Βεβαίωση συμμετοχής στο διεθνές συνέδριο INPUT 2003,
Δανία 2003 / Grand-prix από το Pakistan IFF 2004
Αwards: The best short feature - IFF VGIK 2001; / The
best part played by a student - IFF VGIK 2001 (Maria Shalayeva’s prize); / Diploma of a student jury IFF VGIK 2001
- FOR OPTIMISM; / Second award of the contest “SAINT
ANNA” 2002; / Best film - “KINOTAVR. SHORT” 2002; / Diploma - KINOSHOK 2002; / Participant’s diploma of INPUT
2003 international conference, Denmark 2003; / Grand-prix
of Pakistan IFF 2004;

1o ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ • 1st CORINTHIAN INTERNATIONAL FILM FESTIVAL

19

Eλληνικά Κινούμενα Σχέδια 1945-2007, Συλλογή Νο 1
Η επιλογή των ταινιών έγινε από την κυρία Χρυσάνθη ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ, επίκουρη καθηγήτρια στο
Πανεπιστήμιο Πατρών, και Υπεύθυνη του Τμήματος Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού
Κέντρου Κινούμενων Σχεδίων. Το DVD είναι παραγωγή του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων (ΙΟΜ).

Οι ταινίες:
1. Ο ΝΤΟΥΤΣΕ ΑΦΗΓΕΙΤΑΙ /
DUCE NARRATES, 3’ 35’’

Σκηνοθεσία/Direction scripwriter: Σταμάτης Πολενάκης
/ Stamatis Polenakis
Animation: Σταμάτης Πολενάκης
/ Stamatis Polenakis
Τεχνική/Technique: Papier de
coupe
Έτος παραγωγής/Production
year: 1945
Μια αντιφασιστική σάτιρα, όπου ο
Ντούτσε αφηγείται τα κατορθώματά του, αλλά η πραγματικότητα
-όπως εμφανίζεται στην οθόνητον διαψεύδει! Είναι η πρώτη
ταινία κινουμένων σχεδίων με
την ιδιόμορφη τεχνική papier de
coupe. Ο Σταμάτης Πολενάκης
έκανε τα σχέδια στη Σίφνο το
1942, στη διάρκεια της ιταλικής
Κατοχής. Τα γυρίσματα όμως
στην τρυκέζα έγιναν το 1945, σε
συνεργασία με τους Πρόδρομο
Μεραβίδη και Παναγιώτη Παπαδούκα.
A anti-fascist film of Stamatis
Polenakis in collaboration
with Prodromos Merevidis and
Panagiotis Papadoukas. Duce
narrates his doings but reality
disconfirmes him. It is the first
greek cartoon in the technique
of papier de coupe. Polenakis
designed the sketches in the
island of Sifnos in 1942, during
Italian occoupation wich he
animated in 1945.
2. ΣΣΣΣΤ / Sssst, 5' 55''
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Σενάριο - Σκηνοθεσία/DirectionScript: Θόδωρος Μαραγκός /
Thodoros Marangos
Animation: Θόδωρος Μαραγκός /
Thodoros Marangos
Τεχνική/Technique: 2d animation
Παραγωγή/Production: Θόδωρος
Μαραγκός
Έτος παραγωγής/Production
year: 1971
Βραβεία
- Καλύτερης ταινίας, Φεστιβάλ
Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης
1971
- Ειδικό βραβείο Κριτικών Κινηματογράφου
- Βραβείο ΕΤΒΑ
Awards
- Best Film, Thessaloniki Film
Festival 1971
- Special Mention of Greek Film
Critics
Η ταινία αποτελείται από κινούμενα σχέδια και φωτογραφίες.
Μέσα από μια διαρκή εναλλαγή
εικόνων, αποσπασμάτων από
εφημερίδες και άλλο οπτικό υλικό
παρουσιάζει τη ζωή εκείνης της
εποχής.
The film is maded by drawings
and photographs. Through
a permanent alternation
of pictures, extracts from
newspapers and other optical
material it presents the life of
that season.
3. ΤΖΙΤΖΙΚΙ ΚΑΙ ΤΟ ΜΥΡΜΗΓΚΙ,
CICADA AND ANT, 3’

techniques), Drama Short Film
Festival 1988
Ο γνωστός μύθος του Αισώπου
μεταφερμένος στη σύγχρονη
εποχή...
The known fable of Aesop
transmuted in modern times…
4. ΜΗΝ ΤΑΪΖΕΤΕ ΤΗΝ ΑΡΚΟΥΔΑ / DON’T FEED THE BEAR,
3’

Σκηνοθεσία - σενάριο / Direction
- scenario: Νάσος Βακάλης /
Nassos Vakalis
Αnimation: Νάσος Βακάλης /
Nassos Vakalis
Τεχνική/Technique: 2d animation
Έτος παραγωγής/Production
year: 1989
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:/
e-mail: nassosvakalis@yahoo.
com
Δικτυότοπος/Website: www.
nassosvakalis.com/
Ο πατέρας και ο γιος αρκούδος
προσπαθούν να κρύψουν το μέλι
τους κάπου μέσα στο τρένο. Ο
γιος, όμως, τελικά, θέλει να το
φάει…
A train traveling bear is trying
to hide a jar of honey from
customs.
His son has a different idea
though.
5. ΠΟΛΗΣ ΟΣΜΗ / SCENT OF
CITY (Odeur de ville), 8’ 30’’

Σκηνοθεσία - σενάριο / Directionscriptwriter: Αλέκος Παπαδάτος /
Alecos Papadatos
Animation: Αλέκος Παπαδάτος /
Alecos Papadatos
Τεχνική/Technique: 2d animation
Μουσική/Music: Μιχάλης Σιγανίδης
Παραγωγή Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου
Έτος παραγωγής/Production
year: 1987
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο/
e-mail: alecos@otenet.gr
- Βραβείο καλύτερης ταινίας ειδικής τεχνικής, Φεστιβάλ Δράμας
1988
- Best short animation (special

Σκηνοθεσία - σενάριο / Directionscriptwriter: Γιώργος Σηφιανός/
Georges Sifianos
Animation: Γιώργος Σηφιανός/
Georges Sifianos
Τεχνική/Technique: Σχέδια σε
ρυζόχαρτο / 2d animation
Μουσική/Music: Πέτρος Κορέλης
/ Petros Korelis
Παραγωγή/Producer: OLIVE
Productions – Ελληνικό Κέντρο
Κινηματογράφου / Greek Film
Centre
Έτος παραγωγής/Production
year: 1994
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
/e-mail: sifianos@ensad.fr

Μια νέα γυναίκα ζει στο αποπνικτικό κλίμα μιας μεγαλούπολης,
με μόνη συντροφιά τον γάτο της
«Μπαζίλ», με τον οποίο ταυτίζεται και ταυτόχρονα καταπιέζει. Η
φαντασία τής απομένει ο μόνος
τρόπος διαφυγής, εκτός αν επιτύχει σε μια απόπειρα εξέγερσης.
In a big city a woman lives
alone in a room in the company
of her cat Basil. This restricted
universe is hostile to both her
the cat, with which she identifies
herself, and, at the same time,
oppresses. Imagination will be
her only means of escape, witch
she perhaps find in a desperate
gesture of revolt.
6. 776 B.C, 6’ (15 επεισόδια των
40'') / (15 episodes of 40’’)

Σκηνοθεσία - σενάριο/Directionscriptwriter: Μπάμπης Βενετόπουλος, Γιάννης Βογιατζόπουλος
/ Babis Venetopoulos, Yannis
Vogiatzopoulos
Animation: Μπάμπης Βενετόπουλος, Γιάννης Βογιατζόπουλος
/ Babis Venetopoulos, Yannis
Vogiatzopoulos
Τεχνική/ Technique: 3d
animation
Παραγωγή/ Production: ΕΡΤ Α.Ε /
ERT (Hellenic Radio Television)
Έτος Παραγωγής/Production
year: 2002
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο/e-mail:
info@mda.gr
Δικτυότοπος/Website: www.mda.
gr
Το 776 b.c. αποτελείται από
δεκαπέντε αυτοτελή επεισόδια
διάρκειας σαράντα δευτερολέπτων το καθένα και παρουσιάζει
με τρόπο χιουμοριστικό, ισάριθμα
δημοφιλή αθλήματα, σε πρωτότυπες εκδοχές για το πως ξεκίνησαν το 776 π.Χ., τη χρονιά της
πρώτης Ολυμπιάδας.
The first Olympic Games....
7. ΑΡΧΑΙΟΥΛΗΣ / ANCIENT
MAN Νο 2, 10'
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Greek Animation Films 1945-2007, Collection Νο 1
The animation films of DVD have been chosen by Mrs Chrysante SOTIROPOULOU, Lecturer,
University of Patras, and director of the Educational Activities Department of the European
Animation Center. Τhe DVD is production of the Institute of Audiovisual (I.O.M.)
Σκηνοθεσία - σενάριο/Directionscriptwriter: Δημήτρης Βόρρης /
Dimitris Vorris
Animation supervisor: Νάσος
Μυρμιρίδης / Nasos Myrmiridis
Τεχνική/Technique: 2d animation
3d Backgrounds: Λοΐζος Παγώνης / Loizos Pagonis
Μουσική/Music: Πάνος Τσαπάρας/Panos Tsaparas
Αφηγητής/Narrator: Χάρρυ Κλινν/
Harry Clynn
Έτος παραγωγής/Production
year: 2002
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο/e-mail:
dvorris@otenet.gr
Δικτυότοπος/Website: www.
vorris.gr/arxaioulis2.html
Ο Αρχαιούλης είναι ένας ανοιχτόκαρδος και γελαστός φιλόσοφος
που ζει στην Αθήνα του 5ου αιώνα π.Χ., τον οποίο, οι ιστορικοί,
ονόμασαν «Χρυσό Αιώνα». Του
αρέσουν οι περιηγήσεις στην
πόλη, οι συζητήσεις και το καλό
κρασί… Οι περιπέτειές του αρχίζουν όταν έρχεται κατά «λάθος»
στην Αθήνα του 21ου αιώνα…
Archaioulis is an openhearted
and laughing philosopher that
lives in Athens of 5th century
B.C. “The Golden Century”. He
likes the tours in the city, the
discussions and the good wine…
His adventures begin when he
comes by an “error” in Athens of
21st century…

9. FRICS, 3' 06''

Σκηνοθεσία - σενάριο/Directionscriptwriter: Ελένη Τσάμπρα /
Helen Tsampra
Animation: Ελένη Τσάμπρα /
Helen Tsampra
Τεχνική/Technique: 2d animation
Έτος Παραγωγής/Production
year: 2003
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο/e-mail:
eleni_t@otenet.gr
Η ταινία ρίχνει μια κριτική και
χιουμοριστική ματιά στον καταναλωτισμό και τη λατρεία του
χρήματος.
The film throws a critical
and humorous glance in the
consumerism and the adoration
of money.
10. ΔΙΑΒΟΛΙΑΔΑ / DEVILUTION,
3' 50''

gr/petros.swf
Η «Διαβολιάδα» είναι ένα μουσικό βίντεο εμπνευσμένο από
τον Πύργο της Βαβέλ.
A music video inspired by the
biblical story “The tower of
Babel”.
11. ΣΥΝΤΟΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ /
SHORT PROGRAMME 5' 40''

Σκηνοθεσία - σενάριο/ Direction:
Δημήτρης Παπαδόπουλος/
Dimitris Papadopoulos
Animation: Δημήτρης Παπαδόπουλος/Dimitris Papadopoulos
Τεχνική/Technique: Stop Motion
Χορογραφία/ Choreography: Μα-

ριλία Χρυσοσπάθη
Παραγωγή/Production:
Oneframeanimations
Συμπαραγωγή/ Co-production:
VideoDance - Διεθνές Φεστιβάλ
Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης
/ VideoDance - Thessaloniki
International Film Festival
Έτος Παραγωγής / Production
year: 2003
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο /
e-mail : oneframe@otenet.gr
Όταν ο Mitch βάζει πλυντήριο, ο
κόσμος όλος γύρω του ζωντανεύει και παίρνει στροφές, γίνεται
μουσική. Ο ήρωάς μας απογειώνεται μακριά από συμβατικότητες
και ρουτίνες. Όμως κατάρα! Πάλι
τα ρούχα βγήκανε μωβ...
When Mitch turns his washing
machine on, a week’s laundry
becomes the perfect pretext for
a unique variety act. Alas! This
is an earth to heaven round trip.
The laundry turns out pink-grey
again.

8. Ο ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ/
THE LAW OF GRAVITY, 8' 45''

Σκηνοθεσία - σενάριο/Directionscriptwritr: Σπύρος Ρασιδάκης/
Spyros Rasidakis
Animation: Σπύρος Ρασιδάκης /
Spyros Rasidakis
Τεχνική/ Technique: 3d
animation
Έτος Παραγωγής/ Production
year: 2002
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο/
E-mail: spiros.rasidakis@gamil.
com
Οι δυνατότητες της τεχνολογίας
του σήμερα είναι σχεδόν χωρίς
όρια. Αυτή η πραγματικότητα είναι και η παγίδα μας.
The possibilities of technology
today are almost without limits.

Σκηνοθεσία - σενάριο/Directionscriptwriter: Πέτρος Παπαδόπουλος / Petros Papadopoulos
Animation: Πέτρος Παπαδόπουλος / Petros Papadopoulos
Τεχνική/Technique: 2d and 3d
animation
Μουσική-Συνθέτης / Music
by: Ornithology / Lee
Fraser, Gareth Jones και
Thigahmahjigee
Φωνητικά/Vocals:
Thigahmahjigee & Alison Galea
Παραγωγή/Production: Πέτρος
Παπαδόπουλος, Sarah Cox
και London Met. Uni. / Petros
Papadopoulos, Sarah Cox and
London Met. Uni
Έτος Παραγωγής/Production
year: 2004
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο/email: petrospapad@yahoo.co.uk
Δικτυότοπος/Website: www.zina.
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Eλληνικά Κινούμενα Σχέδια 1945-2007, Συλλογή Νο 1
Greek Animation Films 1945-2007, Collection Νο 1
12. THEROS, 2' 36''

Σκηνοθεσία - σενάριο / Direction
- scriptwriter: Γιώργος Χερουβείμ
/ Giorgos Cherouveim
Animation: Γιώργος Χερουβείμ /
Giorgos Cherouveim
Ήχος: Ιωάννης Χερουβείμ
Τεχνική/Technique: 3d animation
Έτος Παραγωγής/Production
year: 2005
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο/e-mail:
cg[at]ch3[dot]gr
Δικτυότοπος: www.ch3.gr
Θερισμός - Φύση - Άνθρωπος
- Εκμετάλλευση - Εξέλιξη - Κοινωνία - Τεχνολογία - Καταπάτηση
- Υπερκατανάλωση - Αδιαφορία
- Αυτοκαταστροφή! Harvest-time
- Nature - Person - Exploitation Development – Society...

Σκηνοθεσία - σενάριο / Direction
- scriptwriter: Χριστόφορος Παπαχριστοφόρου / Christoforos
Papachristoforou
Animation: Χριστόφορος Παπαχριστοφόρου / Christoforos
Papachristoforou
Τεχνική / Technique: 2d
animation
Έτος Παραγωγής / Production
year: 2005
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο/e-mail:
christoforospap@mail.gr
Παλεύουμε χωρίς καμία βεβαιότητα. Τίποτα δεν είναι βέβαιο
στο Σύμπαν. Προσπαθούμε να
κτίσουμε στο σύμπαν μια μικρόπολη... Γι' αυτό παλεύουμε. Τίποτα
σπουδαίο!
We fight without no certainty.
There is nothing certain in the
Universe. We try to build in a
Micro-polis. That is what we fight
for. Nothing important.
15. ΕΛΥΤΡΟ/ELYTRON, 2’

13. Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ? / THE CIRCLE OF
DEVELOPMENT, 8' 04''

Σκηνοθεσία - σενάριο/Directionscriptwriter: Κωνσταντίνος Κατράκης, Παναγιώτης Κατσαχνιάς
/ Konstantinos Katrakis, Panos
Katsachnias
Animation: Κωνσταντίνος Κατράκης, Παναγιώτης Κατσαχνιάς
/ Konstantinos Katrakis, Panos
Katsachnias
Τεχνική/Technique: 3d animation
Μουσική/Music: Γιάννης Κύρης
Παραγωγή/Production: Pictus
Έτος Παραγωγής/Production
year: 2005
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο/e-mail:
pictus@otenet.gr
Ο «Κύκλος της εξέλιξης ?»
εικονογραφεί την εξέλιξη της
ζωής στον πλανήτη μας όχι με
την ακρίβεια ενός επιστημονικού
ντοκιμαντέρ αλλά με τη ματιά
ενός ταξιδιού μέσα στον χρόνο.
Κι αυτό, για να υπογραμμιστεί το
ερώτημα στο τέλος…
The circle of development
illustrate the development of life...

Σκηνοθεσία - σενάριο/Animator scriptwriter: Μαρία Κοντογιώργου
/ Maria Kontogiorgou
Animation: Μαρία Κοντογιώργου
/ Maria Kontogiorgou
Τεχνική / Technique: 2d
animation
Συνθέτης/Composer: Hugo
Ribeiro
Έτος παραγωγής / Production
year: 2006
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο /
e-mail: maria@animflash.net
Δικτυότοπος/Website: www.
animflash.net
Έλυτρο είναι το προστατευτικό
κάλυμμα των φτερών των εντόμων. Ένας ποιητής κάθεται στον
προσωπικό του χώρο και γράφει.
Η φαντασία του τον μεταφέρει
σε ένα ονειρικό μέρος και τον
ταξιδεύει σε ένα άλλο επίπεδο,
μακριά από την πραγματικότητα,
τη δική του πραγματικότητα!
Elytron is a protection cover for
the insects wings. A poet sits
on his intimate room and writes.
Imagination transports him far
away from his physical space,
into an oneiric place which is his
own truth!

14. ZEAL TO MICROPOLIS, 2'
51''

16. ΜΕΤΑΜΦΙΕΣΜΕΝOΣ ΕΡΩΤΑΣ / LOVE IN DISGUISE, 5’
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Σκηνοθεσία - σενάριο / Direction
- scriptwriter: Αγγελική Σαλαμαλίκη / Aggeliki Salamaliki
Animation: Αγγελική Σαλαμαλίκη /
Aggeliki Salamaliki
Τεχνική / Technique: Τraditional
Animation
Μουσική/Music: Χρήστος Τσαντούλης / Christos Tsantoulis
Έτος παραγωγής / Production
year: 2006
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
/e-mail: angelikisalamaliki@
yahoo.co.uk
Ένας νεαρός άνδρας... Μια νεαρή
κοπέλα....και 2 μυστικά! Εδώ η
μουσική μιμείται δημιουργικά
το ανάλογο μουσικό κλίμα της
εποχής, με αρκετές καλλιτεχνικές
υπερβάσεις!
The love usually comes from
nowhere… and usually it does
not lead! No however for the
protagonists of this film! For
these two, the love comes in
disguise!
17. THE MIRROR STAGE, 9’

Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας
- 1ο Βραβείο Ελληνικού
Αnimation, Διεθνές φεστιβάλ ταινιών και Βίντεο Νάουσας
- Distinction by the GFC jury
in the 28th Drama Short Film
Festival
- Diploma by the ASIFA jury in
the Balkanima, 2nd International
Animated Film Festival, Belgrade
- Award for the best Greek
animated film in the 3rd Naousa
International Short Film & Video
Festival
Μια ξύλινη κούκλα ζει τις τελευταίες στιγμές της πριν της
τοποθετήσουν τα νήματα χειρισμού και το χειριστήριο και γίνει
μαριονέτα-χορεύτρια. Έξω απ'
το παράθυρό της, μια γιγαντοαφίσα χοροθεάτρου λειτουργεί
ως καθρέφτης, όπου η κούκλα
προσπαθεί να προσδιορίσει την
οντότητά της.

The last night of a wooden
puppet before it becomes a
dancing Marionette. A poster
of a dancing theatre works like
a screen-mirror through which
the puppet tries to identify
her «ego» like an infant in
front of a mirror, according to
the psychoanalysis theory of
Jackues Lakan.
18. BLOODY MARY, 1' 6''

Σκηνοθεσία - σενάριο / Direction
- scriptwriter: Σπύρος Σιάκας /
Animation: Σπύρος Σιάκας /
Spyros Siakas
Τεχνική / Technique: Stop motion
Φωτογραφία / Cinematography:
Μελίνα Μάσχα, Δημήτρης Χωριανόπουλος / Melina Mascha,
Dimitris Horianopoulos
Editing: Σπύρος Σιάκας / Spyros
Siakas
Ήχος/Sound: Νίκος Γλυκιώτης/
Nikos Glykiotis
Σκηνικά/Sets: Στέλιος Πολυχρονάκης / Stelios Polychronakis
Μουσική/Music: Νίκος Κυπουργός / Nikos Kypourgos
Παραγωγή: ΕΡΤ Α.Ε., ΕΚΚ, SSSPEn Kinisi / ERT S.A., Greek Film
Centre, SSSP-En Kinisi
Έτος παραγωγής / Production
year: 2006
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο /
e-mail: sthsiakas@hotmail.com
Βραβεία
- Bραβείο ASIFA, Balkanima
2nd International Animated Film
Festival
- Βραβείο Κίνητρο ΕΚΚ, Φεστιβάλ

Σκηνοθεσία - animation
/ Direction - animation:
Ζίνα Παπαδοπούλου / Zina
Papadopoulou
Τεχνική / Technique: 2d
animation
Μουσική/Music: Γρηγόρης Γρηγορόπουλος/Gregory Grigoropoulos
Έτος παραγωγής / Production
year: 2007
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο/e-mail:
zinap@yahoo.com
Δικτυότοπος/Website: www.zina.
gr
Η πόρτα ανοίγει. Η Μαίρη αντικρύζει το σκοτεινό δωμάτιο
πλημμυρισμένη απο ενθουσιασμό και απληστία. Θα ήταν τα
πράγματα διαφορετικά αν ήταν
αγγελάδα;

A door opens. Mary faces
the strange room with mixed
feelings of excitement and
greed. Could things seem
different, had she been a cow?
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Project 1 C.I.F.F. 2008
Ταινίες του διεθνούς κινηματογράφου και η εικαστική προσέγγισή τους

Τα εργαστήρια ελευθέρων σπουδών
είναι ένας πολυκύτταρος καλλιτεχνικός
οργανισμός που ασχολείται με την τέχνη
του θεάτρου, της μουσικής, του χορού
και των εικαστικών τεχνών.
Ένα γεγονός τόσο σημαντικό, όπως
είναι ένα διεθνές φεστιβάλ κινηματογράφου στην πόλη μας δεν θα μπορούσε
να μας αφήσει αδιάφορους.
Ύστερα από την παρότρυνση του
Head Master τα τμήματα Fine arts δημιούργησαν εικαστικά έργα με αφετηρία
Ταινίες του διεθνούς κινηματογράφου
που μιλούν και διαπραγματεύονται θέματα που ασχολείται σήμερα η σύγχρονη
τέχνη.
Τα έργα από τα οποία εμπνεύσθηκαν
οι σπουδαστές είναι τα ακόλουθα.
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ (METROPOLIS) του
Fritz Lang 1927
ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΤΟΥ ΔΡ. ΚΑΛΙΓΚΑΡΙ (DAS KABINETT DES DOKTOR
CALIGARI) του Robert Wiene 1919
ΖΟΥΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ (THEY LIVE)
του John Carpenter 1988
THE TRUMAN SHOW του Peter
Weir 1998
DEATH IN VENICE του Louchino
Visconti 1971
Head Master
Socrates Lampropoulos

Global Arts Studio is a multi organization that deals with theater, music,
dance and plastic arts.
Such an important happening as
the national movie festival that is going
to happen in our city couldn’t leave as
apathetic.

Fritz’s Lang METROPOLIS 1927
Robert’s Wiene DAS KABINETT
DES DOKTOR CALIGARI 1919
John’s Carpenter THEY LIVE 1988
Peter’s Weir THE TRUMAN SHOW
1998
Louchino’s Visconti DEATH IN
VENICE 1971
Head Master
Socrates Lampropoulos
ΑΜΑΛΙΑ ΓΑΪΤΗ
3ο έτος fine arts
Το έργο της Αμαλίας Γαΐτη απεικονίζει την εικόνα και
έννοια της ταινίας The Truman
Show.
ΑMALIA GAITI
3rd year fine arts
Amalia’s Gaiti
project shows the icon and significance
of the movie “The Truman Show”.
ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ
2ο έτος fine arts
Το έργο “Κατευθυνόμενοι Άνθρωποι”
είναι εμπνευσμένο από την ταινία They
Live του John
Carpenter και παρουσιάζει το γεγονός της χειραγώγησης του ανθρώπου από συμφέροντα εξουσίας.
HELEN THEODOSIOU
2nd year fine arts
The project “Directed People” is inspired of John Carpenter’s movie “They
Live” and presents how the powers direct humanity
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

After the Head Master’s incentive
the Fine Arts Courses, having as an
example national movies, created plastic art that has to do with subjects that
modern art deals with today.
The movies that the students were
inspired of are the following:
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ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
2ο έτος fine arts
Το έργο είναι
βασισμένο στην
ταινία The Truman
Show . Πρόκειται
για μία εγκατά-

σταση με διαδραστικό χαρακτήρα που
αναφέρεται στη δημοσιοποίηση της ιδιωτικής ζωής.
INSTALLATION
Dimitra Petropoulou
2nd year fine arts
The project is based on the movie
“The Truman Show” . It’ s about an installation which refers to private life’s
announcement.
ΒΙΚΥ ΚΑΤΣΙΓΕΩΡΓΗ
2ο έτος fine arts
Το έργο “Κρυμμένο Πάθος” απεικονίζει τα κρυφά
θέλω του ανθρώπου αλλά και τους
ηθικούς φραγμούς
που τα καταπιέζουν.
Αφετηρία
είναι η ταινία Θάνατος στη Βενετία του Luchino
Visconti.
Vicky Katsigeorgi
2nd year fine arts
The project “Secret Passion” shows
people’s concealed needs and how
morality can oppress them. The beginning is Luchino Visconti’s movie “Death
in Venice”.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑ
2ο έτος fine arts
Το έργο της Κωνσταντίνας Παναγούλια είναι εμπνευσμένο από την ταινία
The Truman Show και μιλά για την προσπάθεια του ανθρώπου να βγει από τον
εγκλωβισμό.
Konstantina Panagoulia
2nd year fine arts
Konstantina’s Panagoulia project
is inspired of the movie “The Truman
Show” and talks about people’s effort to
come out from the hemming.
ΒΑΣΩ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
2ο έτος fine arts
Το έργο “Ο Καιρός Εκείνος” είναι
εμπνευσμένο από την ταινία Doctor
Kaligari 1919 και εμφανίζει το αναπά-
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National movies and their artistic approach

ντεχο μέσα από μία
καλλιτεχνική διαδικασία.
VASO APOSTOLOPOYLOY
2nd year fine arts
The project “The
Time” is inspired of
the movie “Doctor
Kaligari 1919” και
appears the unexpected through an artistic process.
ΠΙΝΑΚΑΣ
ΕΛΕΝΗ ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
3ο έτος fine arts
“Ζήσε”. Η ιδέα του Ζήσε έχει προέλθει
από το έργο Ζουν Ανάμεσα μας . Ο Ήρωας του Ζουν Ανάμεσα μας αντιστέκεται . Επιλέγει να
Ζήσει διαλέγοντας
ίσως και το θάνατο.
Το Ζήσε για αυτόν έχει διαφορετική αξία από ότι συνήθως πιστεύουμε σήμερα. Αυτό τον καθιστά Ήρωα. Λέξη παρεξηγημένη στην
σημερινή εποχή.

TABLE
HELEN KOLIOPOYLOY
3rd year fine arts
“Live”. The idea for “Live” was born
by the movie “They live between us”.
The hero of “They live between us” resists. He chooses to live choosing, maybe death as well.
Living for him has a different price
than we believe in our days. That’s what
makes him a hero. a word that is misunderstood in our days.
ΡΑΝΙΑ ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
3ο έτος fine arts
Το έργο ονομάζεται “Σκάλα”. Είναι μία
σκάλα προς την Ελευθερία , είναι μία
έμπνευση από το κινηματογραφικό έργο
The Truman Show και το Metropolis.
Έργα που μιλούν για την καταπίεση των
ανθρώπου αλλά και την προσπάθεια του
να αντισταθεί.

RANIA KOLIOPOYLOY
3rd year fine arts
The project is called “The Scale”.
It’s a scale to
freedom, it’s an
inspiration
from
the movie “The
Truman
Show”
and “Metropolis”.
Movies that has
to do with peoples oppression
and their effort to
resist.
ΒΕΝΕΤΙΑ ΚΟΤΣΑΛΟΥ
3ο έτος fine arts
METROPOLIS:Η πόλη-μηχανή, οι άνθρωποι–εξαρτήματα,
η ανθρωπόμορφη
μηχανή-robot.
Το σενάριο της
Thea von Harbou
και οι πρωτοποριακές εικόνες του
Fritz Lang, το 1925
ξενίζουν και θεωρούνται επιστημονική φαντασία.
Ωστόσο ένα σχεδόν αιώνα αργότερα, αποδεικνύονται
προφητικές
σε
επιστημονικό, αλλά
κυρίως σε κοινωνικό επίπεδο.
Για
μένα
το ROBOT της
METROPOLIS είναι
το σύμβολο της
χειραγώγησης του
σύγχρονου ανθρώπου και παράλληλα η
απόλυτη Ύβρις, του ανθρώπου που θέλει
να γίνει δημιουργός –Θεός.

VENETIA KOTSALOY
3rd year fine arts
METROPOLIS: The city – machine,
the humans– elements, the robot which
is like human.
The script “Thea von Harbou” and
Fritz’s Lang pioneering pictures, in 1925

surprises and they are considered as
scientific imagination. However almost
one century later, they are proved
prophetic in scientific, but mainly in
social level.
The ROBOT of METROPOLIS is the
symbol of guidance of modern people
and at the same time the absolute
Vituperation, people who want to
become authors - God.
ΛΟΡΕΝΑ
3ο έτος fine arts
Δρος. Καλιγκαρι του Ρομπερτ Βινε
Εμπνεύστηκα
από την εντυπωσιακή χρήση του
φωτός (με ισχυρά
κοντράστ), αλλόκοτες γωνίες λήψης,
παραμορφωμένα
και υπερρεαλιστικά σκηνικά, στυλιζαρισμένες ερμηνείες που υπογραμμίζουν
τα βασικά θέματα της παράνοιας, του
χάους και της ψύχωσης και κάπου εδώ
γεννιέται ο γερμανικός εξπρεσιονισμός,
είναι αυτά τα στοιχεία που κεντρώνω
στην δουλειά μου. Το φως, ακολουθεί
αναπόφευκτα τη σκιά. Ζούμε σε μια
σκιώδης εποχή. Σε έναν κόσμο του
διαχωρισμού. Φοβούμαστε το σκοτάδι,
και όμως, είναι η δική μας σκιά που
μας απειλεί.
LORENA
3rd year fine arts
Robert’s Vine DR KALIGARI
I was powerfully inspired by the
impressive use of light, bizarre corners
of reception, deformed and very realist
settings, styling interpretations that
underline the main subjects of madness,
the chaos and somewhere here is given
birth to the German expressionism,
that’s the elements I use for my project. The light, follows inevitably the
shade. We live in shadow time. In a
world of segregation. We fear the dark
but, however, it is our own shade that
threatens us.
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Παράλληλες εκδηλώσεις
Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κορίνθου περιλαμβάνει εκτός από το κυρίως Διαγωνιστικό μέρος, ποικίλες πολιτιστικές εκδηλώσεις, όπως εργαστήρια με θέμα την τέχνη του κινηματογράφου και διάφορες άλλες
δραστηριότητες.
•
•
•

•
•
•

Το Φεστιβάλ ‘ΓΕΦΥΡΕΣ’, τιμώντας την αρχαιότατη ιστορία της περιοχής, πρωτοτυπεί ξεκινώντας, με κρουαζιέρα στο Κανάλι του Ισθμού.
Οι προβολές θα λάβουν χώρα στον πολυκινηματογράφο ‘Λαϊς’ στην Κόρινθο.
Η Έκθεση με τις αφίσες από τις ταινίες του Kieslowski, μέρος της συλλογής του Μουσείου Κινηματογράφου
του Λοτζ στη Πολωνία, καθώς και η Έκθεση εικαστικών έργων εμπνευσμένων από ταινίες του διεθνούς κινηματογράφου, θα φιλοξενηθούν στο Δημοτικό Θέατρο της Κορίνθου από την 29η Οκτωβρίου μέχρι και την 1η
Νοεμβρίου 2008.
Tα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν στην σχολή GLOBAL ARTS STUDIOS και στο ΛΑ’Ι’Σ CINEMAS.
Ο νεανικός διαγωνισμός της φωτογραφίας «ΓΕΦΥΡΕΣ» θα εκτεθεί στο Πνευματικό Πολιτιστικό Κέντρο του
Δήμου Κορινθίων από την 14η μέχρι την 21η Νοεμβρίου 2008.
Οι τελετές Έναρξης και Λήξης του Φεστιβάλ θα διεξαχθούν στο Δημοτικό Θέατρο της Κορίνθου, την 29η Οκτωβρίου και την 1η Νοεμβρίου 2008, αντίστοιχα.

ΙΣΘΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2008
17:00 - 18:30 - Κρουαζιέρα στη διώρυγα και Cocktail Ισθμός Κορίνθου
Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2008
16:00 - 17:30 - Κρουαζιέρα στη διώρυγα και Cocktail Ισθμός Κορίνθου
Π.Α. 6981448310
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
29 Οκτωβρίου -1 Νοεμβρίου 2008
ΕΚΘΕΣΗ ΑΦΙΣΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟΥ ΛΟΤΖ
ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΤΟΥ Krzysztof Kieślowski
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
29 Οκτωβρίου - 1 Νοεμβρίου 2008
ΕΚΘΕΣΗ ΕIΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΜΠΕΥΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑΙΝΙΕΣ
ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
Εικαστικοί καλλιτέχνες από τα GLOBAL ARTS STUDIOS πρόκειται
να μας παρουσιάσουν μια δική τους «κριτική αφήγηση» μέσω της
προσωπικής τους Τέχνης για τις παρακάτω ταινίες:
ΛΑΪΣ CINEMAS
29 Οκτωβρίου - 30 Νοεμβρίου 2008
10:00-13:00
ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
«Η ιστορία του Ελληνικού Κινουμένου Σχεδίου 1945-2007»
Η ιστορία του ελληνικού κινουμένου σχεδίου για την ψυχαγωγία και
την επιμόρφωση μικρών, αλλά και μεγάλων. Οι λάτρεις του κινουμένου σχεδίου βρίσκουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν αντιπροσωπευτικά κινούμενα σχέδια από έλληνες δημιουργούς. H επιλογή έχει γίνει από την την κα Χρυσάνθη Σωτηροπούλου, επίκουρη
καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Πατρών και Υπεύθυνη του τμήματος
Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Κέντρου Κινούμενων Σχεδίων. To DVD της συλλογής είναι έκδοση του Ινστιτούτου
Οπτικοακουστικών Μέσων.
&
Προβολές για Σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης και φοιτητές της περιοχής Κορινθίας
Ελεύθερη είσοδος
Για τα σχολεία εκτός Κορίνθου, η διακίνηση γίνεται δωρεάν
με τον ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟ.
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ/ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ/MASTERCLASS
Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2008
Πέρα από τις προβολές ταινιών και το «φεστιβαλικό» κλίμα που θα
διαμορφωθεί στην πόλη της Κορίνθου και στην ευρύτερη περιοχή,
οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν επιμορφωτικά σεμινάρια και master class από εξειδικευμένους στο
χώρο επαγγελματίες και τους VIP καλεσμένους του φεστιβάλ.
1 Nοεμβρίου 2008 - Χώρος: ΛΑ’Ι’Σ CINEMAS
11:00-12:30 Master Class με τους VIP καλεσμένους μας
Zbigniew Preisner, Q' Orianka Kilcher, Dionysiοs
Zervos, Anamaria Marinca, Costas Andreopoulos
1 Νοεμβρίου 2008 - Χώρος: Global Arts Studios
13:00 - 15:00 ONE LIGHT APPROACH με τον Διευθυντή
Φωτογραφίας Δημήτριo Κουκά.
Π.Α. 6981448310

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
29 Οκτωβρίου – 21 Νοεμβρίου 2008
Διαγωνισμός και Έκθεση Φωτογραφίας «ΓΕΦΥΡΕΣ»
Κατά τη διάρκεια του 1ου Διεθνούς Κινηματογραφικού Φεστιβάλ
Κορίνθου, μαθητές Λυκείου και φοιτητές καλούνται να καταθέσουν
τη δική τους καλλιτεχνική άποψη, σχετικά με το φεστιβάλ και τη
θεματική του, ‘Γέφυρες’, μέσα από το φωτογραφικό τους φακό.
Ο διαγωνισμός θα λάβει χώρα από 29 Οκτωβρίου μέχρι 1 Νοεμβρίου 2008, όπου οι συμμετέχοντες θα μπορούν να αποθανατίζουν
στιγμές του Φεστιβάλ, καθώς και τις γέφυρες της περιοχής.
Πληροφορίες για τον διαγωνισμό θα δοθούν στους ενδιαφερόμενους, από τον Δημήτρη Κουκά, Διευθυντή Φωτογραφίας, όλες τις
ημέρες του Φεστιβάλ, 18:00-20:00 στο κιν/θέατρο ΛΑΙΣ.
Οι διαγωνιζόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν από 1 έως 5 έγχρωμες ή/και ασπρόμαυρες, φωτογραφίες, τυπωμένες σε διαστάσεις
Α4 καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή. Η προθεσμία υποβολής των
φωτογραφιών είναι από 1η έως 8 Νοεμβρίου 2008 στο Πνευματικό
Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Κορινθίων.
Οι καλύτερες φωτογραφίες θα εκτεθούν στο ΠνευματικόΠολιτιστικό Κέντρο Δήμου Κορινθίων από 14 μέχρι 21 Νοεμβρίου
2008.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ • CULTURAL CENTRE OF MUNICIPALITY OF CORINTH

Side events program
Corinthian International Film Festival, apart from the main Competition
section, includes also various cultural activities, like workshops related to
the Art of cinema.
• The Festival, aiming to honor the region’s great history, will open with
a mini cruise at the Corinth Isthmus Canal.
• Screenings will take place at LAIS multiplex in Corinth.
• Kieslowski film posters exhibition, which are part of the Lodz Film Museum in Poland, as well as the figurative works of Art, will take place
ΜΙΝΙ CRUISE TO THE CORINTH ISTHMUS CANAL
October 29th 2008
17:00 - 18:30- Mini cruise and cocktail party- Corinth Isthmus

October 31st 2008
16:00 - 17:30 - Mini cruise and cocktail party- Corinth Isthmus
P.Α. 6981448310
MUNICIPAL THEATRE OF CORINTH
October 29th - November 1st
Film poster exhibition of the films of Krzysztof Kieślowski on loan to the
festival by the permanent collection of Lodz Film Museum in Poland in
cooperation with Embassy of Poland in Greece.
MUNICIPAL THEATRE OF CORINTH
October 29th - November 1st
FIGURATIVE WORKS EXHIBITION INSPIRED BY INTERNATIONALLY ACCLAIMED FILMS
GLOBAL ARTS STUDIOS figurative artists are going to present their own
“critical narration” through their Art, for the following films:

•
•
•

from October 29th until November 1st at the Corinth Municipal Theatre.
Workshops will take place at GLOBAL ARTS STUDIOS and LAIS Cinemas.
“Bridges” photography contest for youth, will take place at the Cultural
Centre of Municipality of Corinth from November 14th until November
21st 2008.
Opening and Closing ceremonies will take place at the Corinth Municipal Theatre on October 29th and on November 1st 2008.

CULTURAL CENTRE OF THE MUNICIPALITY OF CORINTH
October 29th - November 1st
“BRIDGES” PHOTOGRAPHY YOUTH CONTEST AND EXHIBITION
During the 1st Corinthian International Film Festival, High School and University students are invited to express their own viewpoint about Art, regarding
the Festival and its main theme that is “Bridges”, through their camera.
The contest will take place from October 29th until November 1st while contestants will be able to shoot Festival highlights as well as the bridges of
the area.
Information regarding the competition will be given to all contestants by
cinematographer, Mr Dimitis Koukas every single day of the festival from
18.00-20.00 at LAIS cinema.

Contestants can submit 1-5 color or black and white photos printed in A4
size or in digital form. Applications should be submitted from November 1st
until November 8th at the Cultural Centre of the Municipality of Corinth.
Best photographs are going to be exhibited at the Cultural Centre of the
Municipality of Corinth from November 14th until November 21st 2008.

LAIS CINEMAS
October 29th – November 1st
10:00-13:00 Screenings for schools
“Greek animation history 1945-2007”
Greek animation history will be presented for educational as well as entertainment purposes of children and elders. Animation fans will have the
chance to watch representative work by Greek artists. Selection has been
made by Patras University Professor, Ms Chrysanthi Sotiropoulou who is
also Educational Activities Coordinator for the European Animation Centre.
The compilation dvd is a Hellenic Audiovisual Institute initiative.
&
Screenings for children, youth and students from Corinthian district
Admission is free
Schools out of the Corinthian district who wish to participate can use
Proastiakos (sub urban railway) for free.
SEMINARS / MASTER CLASSES
October 29th – November 1st
Apart from the official screenings and the festival atmosphere which is going to be spread throughout the city, visitors will have the chance to attend
educational sessions as well as master classes given by some of the most
significant industry professional as well as by the VIP guests of the festival.
November 1st, 2008 - Location: LAIS CINEMAS
11:00-12:30
Special MASTER CLASS by the VIP guests of
the festival: Q’ Orianka Kilcher , Dionysius
Zervos, Anamaria Marinca, Zbigniew Preisner
1 Νovember 1st, 2008 - Location: Global Arts Studios
13:00 - 15:00 ONE LIGHT APPROACH A Special master class
given by well acclaimed cinematographer,
Dimitrios Koukas.
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1o Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Κορινθίας - «ΓΕΦΥΡΕΣ»
Με έναυσμα τον καίριας σημασίας γεωπολιτικό και ιστορικό συσχετισμό της Κορίνθου με την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο, και
ιδιαίτερα το ρόλο που έχει διαδραματίσει ο Ισθμός, επιχειρείται μέσω
του φεστιβάλ μια ιδιότυπη ενοποίηση πολιτισμικών καταβολών και
κατ’ επέκταση κόσμων ολόκληρων. Με φόντο την αντιστοίχιση του
αρχέγονου στοιχείου της πόλης με το σύγχρονο, εδραιώνεται μια δημιουργική γραμμή πάνω από οποιοδήποτε εμπόδιο: γλωσσικό, φυλετικό, πολιτισμικό, θρησκευτικό, ιδεολογικό. Η ενθουσιώδης, ανατρεπτική ορμή νέων δημιουργών, συναντάται με την εμπειρία και το
εξελιγμένο στο χρόνο και την τέχνη του κινηματογράφου αισθητικό
κριτήριο, καταξιωμένων στον εν λόγω χώρο ανθρώπων, οι οποίοι θα
συστήσουν την κριτική επιτροπή.
Μέσα από τη συνάντηση αυτή αναδεικνύονται και οι ποικίλες «Θεματικές γέφυρες» που διαρρέουν αυτό το κινηματογραφικό φεστιβάλ: Επικοινωνία, Ιστορία, Φαντασία, Έρωτας, Μουσική, Ζωή, Ένωση,
Οικογένεια, Απελευθέρωση, Περιβάλλον. Οι νοητές αυτές γέφυρες
ουσιαστικά αναπτύσσονται πάνω σε δυο βασικούς άξονες που διαρρέουν το φεστιβάλ και του προσδίδουν την ιδιαίτερη ταυτότητά του:
Την συνεργασία με άλλα κινηματογραφικά φεστιβάλ από τη μία και
την συνύπαρξη της πρωτότυπης, ανατρεπτικής καλλιτεχνικής δημιουργίας με το κοσμοπολίτικο και εορταστικό κλίμα του κινηματογρά-
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φου.
Ένας θεσμός σε ανοιχτό διάλογο με όλες τις
δημιουργικές καλλιτεχνικές δυνάμεις του κινηματογράφου, αλλά και τους φορείς τους όπως είναι το Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Κορίνθου, δε θα
μπορούσε παρά να αναπτύξει επικοινωνία με άλλα
κινηματογραφικά φεστιβάλ. Μια ιδιότυπη ένωση
υλοποιείται λοιπόν μεταξύ των οργανωτών, του
καλλιτεχνικού προϊόντος και των προσδοκιών για
ένα άρτιο πολιτισμικό αποτέλεσμα που να επεκτείνεται σε ένα μεγάλο εύρος. Το Διεθνές Φεστιβάλ
Κινηματογράφου Ολυμπίας για παιδιά και για
νέους, τα Φεστιβάλ Αθηνών, Πάτρας, Εcofilms,
Δράμας και επίσης το Διεθνές Κινηματογραφικό
Φεστιβάλ Κύπρου είναι τα φεστιβάλ που από την
αρχή απέκτησαν μια ιδιότυπη «συγγένεια» με το
Φεστιβάλ Κορίνθου. Με την παραχώρηση ταινιών
από τους σκηνοθέτες που συμμετείχαν σε παλαιότερες εκδόσεις των διοργανώσεών τους στο φεστιβάλ Κορίνθου και την αρωγή ως προς τη διαμόρφωση του προγράμματος, οι δεσμοί ανάμεσα
στα προαναφερθέντα φεστιβάλ αποτελούν από
μόνοι τους μια γέφυρα πολιτισμού και ένα σταυροδρόμι επικοινωνίας.
Ένα από τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του φεστιβάλ Κορινθίας ωστόσο που συνθέτει την ιδιαίτερη ταυτότητά του και επίσης δημιουργεί συγγένεια
περιεχομένου και ύφους με άλλα φεστιβάλ όπως
είναι το Sundance International Film Festival, είναι η συνύπαρξη του ανερχόμενου με το αναγνωρισμένο στοιχείο. Στόχος του φεστιβάλ και πάγιο
αίτημα των εμπνευστών του αποτελεί η προώθηση ταλαντούχων νέων δημιουργών υπό το πρίσμα
της ενίσχυσής τους από καταξιωμένους στο χώρο
επαγγελματίες. Το όραμα του εμπνευστή του φεστιβάλ, του σπουδαίου άντρα της 7ης Τέχνης, Φαίδωνα Παπαμιχαήλ, production designer του John
Cassavetes, ήταν η συνύπαρξη του πρωτότυπου
στοιχείου με το καταξιωμένο και η δημιουργική
σύνθεσή τους σε μια γιορτή του κινηματογράφου.
Μια γιορτή που φυσικά ξεπερνά τα στενά γεωγραφικά όρια της Κορινθίας και της Πελοποννήσου ως
προς την απήχησή της αλλά και ως προς τις δυνατότητες δημιουργικής και πραγματιστικής επέκτασης που παρουσιάζει. Μια γιορτή που αποσκοπεί
στο να γίνει το επίκεντρο του κινηματογραφικού
ενδιαφέροντος για τη Ν. Ελλάδα και να ακολουθήσει το παράδειγμα και την πορεία φεστιβάλ που
προωθούν το ανεξάρτητο σινεμά σε φεστιβαλικό κλίμα, όπως το Sundance International Film
Festival ή το Tribeca International Film Festival.
Η σημαντικότερη γέφυρα ωστόσο που προτείνει το ίδιο το φεστιβάλ είναι η «Γέφυρα Επικοινωνίας» με τον κόσμο, με το σινεφίλ κοινό και
τους νέους της Κορινθίας, καταρχήν. Τα πρώτα
δείγματα είναι πολύ ενθαρρυντικά και αναδεικνύουν τη στέρεα βάση και τη δημιουργική εξάρτηση
φεστιβάλ – κοινού. Μια βάση πάνω στην οποία θα
χτιστεί μια επιτυχημένη διοργάνωση και οι ελπίδες
για την μελλοντική της εξέλιξη.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ • CULTURAL CENTRE OF MUNICIPALITY OF CORINTH

1st Corinthian International Film Festival - «BRIDGES»
The major importance of Corinth’s geopolitical and historical relation to the rest of
Greece, as well as the rest of the world, and
especially the significant role of Corinth’s
isthmus to history, led to the fulfilment of a
unique effort to put together different cultural origins and furthermore whole different
worlds, through this festival. A background set
to correspond to the city’s primordial essence,
its modern one, assists festival’s programme
to establish a creative line which rises over
any potential obstacle: language, race, culture, religion, ideology. Upcoming directors’
innovative, enthusiastic flow is met with well
acclaimed film industry professionals’ experience as well as their aesthetic criteria,
evolved through time and interfering with the
art of cinema. The festival’s jury is going to be
consisted of these people.
Through this “meeting” various “Topic
Bridges” which run through the festival, are
being put forward: Communication, History,
Fantasy, Love, Music, Life, Coalition, Family,
Freedom, and Nature. These topic bridges are
developed following two basic routes which
actually compose the festival’s identity: The
collaboration with other significant film festivals from the one hand and the parallel existence of innovative artistic creation along with
a glamour festive feeling of cinema.
An institution in open dialogue with other
artistically creative forces of cinema and their
organisers, like Corinthian International Film
Festival, could not do otherwise but expand
its communication with other film festivals. A
special union is being created this way between the organisers and their efforts and
hopes for a solid cultural result expanding
in a wide range. Olympia International Film
Festival for Children and Youth, Athens, Patras, Ecofilms, Drama and Cyprus International Film Festival are the festivals which
developed a special bond with Corinthian
International Film Festival from its very early
stages. By submitting films screened at older
versions of the aforementioned festivals, to
Corinthian International Film Festival, the connection developed among all those festivals
is creating a special “Bridge” for culture and
communication.
One of Corinthian International Film Festival’s characteristics which actually composes
its special identity and makes it similar on the
grounds of its attitude and context, to other
film festivals like International Film Festival, is its combining upcoming with well acclaimed elements.
The festival’s goal and its aspirators vision

is the promotion of young and talented filmmakers by well acclaimed
professionals of the film industry. Corinthian International Film Festival
aspirator’s vision, the vision of Phedon Papamichael, production designer of John Cassavete’s films, this great personality of Cinema, was the
combination of the new with the established and their creative combination to a cinema feast. A feast surpassing the narrow geographical
borders of Corinthia adn Peloponesos area on its impact and on the possibilities of creative and realistic expansion, which are possible. A feast
aiming to become the centre of interest for cultural activities in Southern
Greece and follow the routes of significant film festivals like Sundance
International Film Festival or Tribeca International Film Festival.
The most important “Bridge” however for the festival, is its connection with the audience, especially the youth society and cinema lovers of
Corinthia. The first impression is quite affirmative confirming the stable
basis on which the relationship between the festival and its spectators is
built. A creative dependence is established. This is the base in which a
successful organization is going to be built, as well as the hopes for its
future expansion.
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Συντελεστές Tελετής Aπονομής Bραβείων «Χρυσή Αφροδίτη»
Contributors of «Golden Aphrodite» Awards Ceremony
Παύλος Άγγελος Κουγιουμτζής / Pavlos Angelos Kougioumtzis
Γλύπτης - Αρχιτέκτων / Sculptor - Architect

Kώστας Κακογιάννης / Costas Cacoyiannis
Moυσικοσυνθέτης / Music Composer

Διονύσιος Ζερβός / Dionysios Archimedes Zervos
Σκηνοθέτης / Director

Q-Orianka Kilcher
Hθοποιός / Actress

Ανακοίνωση από τον Κινηματογραφικό Όμιλο Πανεπιστημίου Κύπρου:
Η Συντονιστική Επιτροπή των Ομίλων θα βραβεύσει την καλύτερη ταινία μικρής διάρκειας. Θα
παραδοθεί από τον Κινηματογραφικό Όμιλο που
λειτουργεί τα τελευταία χρόνια με μεγάλη επιτυχία
στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Είναι μεγάλη τιμή για
τους ομίλους μας το γεγονός αυτό και ευχόμαστε
σε όλες τις ταινίες καλή επιτυχία.

Announcement by the Cyprus
University Cinematographic
Association:
The Associations Organizing Committee will award the
Best Short Film during the 3rd Cyprus International Film Festival.
The award will be given by the Cinematographic Association which has been
successfully established in Cyprus University through recent years. This is quite an
honoring fact for our Associations and we wish that all the films have a successful
presentation.

ʔʂʃʛʒʎʂʆʇʆʅʐʑʙʌʆʝʐ

ʔʂʃʛʒʎʂʆʇʆʅʐʑʙʌʆʝʐ
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Χορηγοί / Sponsors
ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
MEGA SPONSOR

ΑΣΗΜΕΝΙΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ
SILVER SPONSORS

ΧΑΛΚΙΝΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ
BRONZE SPONSORS
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ
SUPPORTERS
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ΧΟΡΗΓΟΙ EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ / MEDIA SPONSORS

98,8 Fm
ON AIR LIVE...
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