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«Η ουσία του κινηματογράφου 
είναι αναρχική και γι’ αυτό δεν θα 
σταματήσω να τον υπερασπίζομαι»

Μάρκο Φερέρι

«Ο κινηματογράφος είναι καπιταλισμός 
στην πιο καθαρή του μορφή.»

Ζαν Λυκ Γκοντάρ

«Το σινεμά δεν είναι ανάλυση, είναι η 
αναταραχή του μυαλού. 
Το σινεμά προέρχεται από τα πανηγύρια 
και το τσίρκο, το σινεμά είναι η τέχνη 
των αγράμματων και η τέχνη των 
ακαδημαϊκών είναι ο θάνατος του 
σινεμά.»

Βέρνερ Χέρτζογκ

«Μισώ την ψυχαγωγία»

Τζων Κασαβέτης



Σκιές του πολέμου
στις μεταπολεμικές κοινωνίες

Λόλα
Rainer Werner Fassbinder | 1981 | 1ω 55λ

Η ερωτική ιστορία μιας πόρνης και ενός 
διεφθαρμένου εργολάβου στην μεταπολεμική Δυτική 
Γερμανία, στα χρόνια της ανοικοδόμησης του ΄50. 
Με έντονα αισθητικά χρώματα, ένα κοινωνικό και 
πολιτικό σχόλιο για την γερμανική «κληρονομιά» του 
πολέμου και την εκμετάλλευση κατά την περίοδο 
του μεταπολεμικού δυτικογερμανικού «οικονομικού 
θαύματος».

Χιροσίμα, αγάπη μου
Alais Resnais | 1959 | 1ω 32λ

«Δεν έχεις δει ακόμα τίποτα, από τη Χιροσίμα».  Έτσι 
ξεκινάει ο διάλογος ανάμεσα σε «Εκείνον», έναν 
κάτοικο της Χιροσίμα, και «Εκείνη», μια γαλλίδα που 
βρίσκεται για λίγες μέρες στη μαρτυρική πόλη και 
κουβαλάει ένα τραυματικό μυστικό από τον πόλεμο. 
Από τα μεγάλα αριστουργήματα του παγκόσμιου 
κινηματογράφου, σε σενάριο της Μαργερίτ Ντυράς.
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Μάμα Ρόμα
Pier Paolo Pasolini | 1962 | 1ω 46λ

Η απεγνωσμένη προσπάθεια μιας μάνας που 
προέρχεται από το υποπρολεταριάτο της Ρώμης να 
ανέβει ταξικά για να προκόψει ο γιος της. Εμβληματική 
ερμηνεία από την Άννα Μανιάνι και αξεπέραστη 
αναπαράσταση των μεταπολεμικών κοινωνικών/ 
ταξικών κόσμων και των γειτονιών της Ρώμης. Μια 
ιστορική ταινία που η ταξική και κριτικά νεορεαλιστική 
ματιά της απομυθοποίησε οριστικά στην εποχή της 
διαφορετικές απενοχοποιητικές ή εξιδανικευτικές 
αφηγήσεις  των καθολικών, των αστών, των αριστερών 
και των δεξιών για τη μεταπολεμική Ιταλία.

Οι κυνηγοί
Θόδωρος Αγγελόπουλος | 1977 | 2ω 48λ

Μια παρέα δεξιών παραγόντων μιας επαρχιακής 
πόλης βγαίνει για χειμωνιάτικο κυνήγι και βρίσκεται 
μπροστά σε ένα ανεξήγητο σουρεαλιστικό φαινόμενο. 
Κοντά στην παγωμένη λίμνη ανακαλύπτουν, άθικτο 
τρεις δεκαετίες μετά, το παγωμένο πτώμα ενός 
αντάρτη από τον εμφύλιο. Το συμβολικό γεγονός της 
εμφάνισης ενός ξεχασμένου νεκρού ανασύρει τύψεις, 
φόβους και παλιούς λογαριασμούς της ιστορίας των 
κυνηγών και του τόπου τους.
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Ιστορίες αγάπης στην επικράτεια
του κοινωνικού αποκλεισμού

Σκιές
Τζων Κασσαβέτης | 1959 | 1ω 27λ

Ο ρατσισμός ρίχνει τη σκιά του στον έρωτα δυο νέων, 
σε μία από τις πρώτες ανεξάρτητες ερασιτεχνικές 
παραγωγές στην ιστορία του αμερικάνικου 
κινηματογράφου. Γυρισμένη σε τρία χρόνια, με 
ντοκιμενταρίστικα και αυτοσχεδιαστικά στοιχεία 
συλλογικής παραγωγής και τη συμμετοχή ιδιαίτερων 
ανθρώπων της «υπόγειας» σχολής της Νέας Υόρκης, 
αποτέλεσε οδηγό για τη γέννηση του ανεξάρτητου 
σινεμά.

Ο άνθρωπος ελέφαντας
David Lynch | 1980 | 2ω 4λ

Βασισμένο στην αληθινή ιστορία του Τζον Μέρικ, 
ενός ανθρώπου υπερβολικά παραμορφωμένου από 
κάποια άγνωστη ασθένεια στην Αγγλία του 19ου 
αιώνα. Η ατμοσφαιρική ταινία με την οποία έγινε 
γνωστός ο Λυντς θέτει σημαντικά ηθικά και κοινωνικά 
ερωτήματα, καθώς το «πάσχον σώμα» που επιθυμεί 
την αγάπη των ανθρώπων έρχεται αντιμέτωπο με το 
«τέρας» της κανονικότητας του ρατσιστικού όχλου.

8/2

1/2



Ο φόβος τρώει τα σωθικά
Rainer Werner Fassbinder | 1974 | 1ω 35λ
 
O έρωτας μιας ηλικιωμένης γερμανίδας και ενός 
μαροκινού «φιλοξενούμενου εργάτη» έρχεται 
αντιμέτωπος με τον κοινωνικό περίγυρο, είτε 
μέσα από την αποστροφή των άλλων, είτε μέσα 
από την ασφυκτική τους αποδοχή. Ένα δραματικό 
αριστούργημα με αιχμές όχι μόνο για τον κοινωνικό 
και τον ταξικό ρατσισμό αλλά και για την αποξένωση 
και την αδυναμία στην ανθρώπινη επικοινωνία μέσα 
στους κατεστημένους θεσμούς.

TransAmerica
Duncan Tucker | 2005 | 1ω 43λ

Τρυφερή ταινία δρόμου και ένα περιπετειώδες ταξίδι 
αυτογνωσίας και αποδοχής ανάμεσα σε μία τρανς 
γυναίκα και το χαμένο της γιο που αγνοεί την ύπαρξη 
της και μόλις έχει βγει από τις φυλακές ανηλίκων.
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4 μυθοπλασίες για τη
νύχτα στην πόλη

Πρόσωπα
Τζων Κασσαβέτης | 1968 | 2ω 10λ

Ένας μεσήλικας άντρας εγκαταλείπει τη γυναίκα του 
για μια νεαρή κοπέλα και αργότερα η γυναίκα του 
δρα αντίστοιχα αρχίζοντας σχέση με έναν νεώτερο 
άντρα. Στη συνέχεια η ταινία προβάλλει τους αγώνες 
για να ξαναβρουν την μεταξύ τους αγάπη. Τα πάντα 
που θα μπορούσαν να απασχολήσουν την τυπική 
αστική κοινωνία της δεκαετίας του ‘60 αποτελούν τον 
κεντρικό άξονα της θεματολογίας της.

Ο καουμπόης του μεσονυκτίου
John Schlesinger | 1969 | 1ω 53λ

Ένας αφελής ζιγκολό και ο μικοραπατεώνας φίλος του, 
βλέπουν τη σκληρή πλευρά της ζωής και αγωνίζονται 
να επιβιώσουν στους αφιλόξενους δρόμους της Νέας 
Υόρκης. Απαισιόδοξη ταινία, που παρουσιάζει την 
άλλη όψη του αμερικανικού ονείρου. Οι ψυχεδελικές 
σκηνές των φλας-μπακ και τα σουρρεαλιστικά όνειρα 
δίνουν στον θεατή μια γερή δόση από τα 60’s. Να 
σημειωθεί ότι είναι η πρώτη ταινία με χαρακτηρισμό Χ 
(ακατάλληλο) που βραβεύτηκε με Όσκαρ.
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Οι νύχτες της Καμπίρια
Federico Fellini | 1957 | 1ω 50λ

Πρόκειται για την τραγική ιστορία μιας εύπιστης 
πόρνης που ψάχνει την αληθινή αγάπη στα άθλια 
σοκάκια της Ρώμης. Η ταινία είναι βασισμένη πάνω 
στο δίπολο ελπίδα-απογοήτευση και έχει να κάνει με 
ένα από τα πιο δύσκολα και βασικά “εμπόδια” στη ζωή 
μας: την ικανότητά μας να νιώθουμε άνθρωποι και 
την απίστευτη δύναμη που κατέχουμε να υπερπηδάμε 
κάθε εμπόδιο.

Blade Runner
Ridley Scott | 1982 | 1ω 57λ

Ένας μπλέιντ ράνερ, αστυνομικός ειδικού σώματος, 
αναλαμβάνει την εξόντωση τεσσάρων ανδροειδών 
που ήλθαν στη Γη με σκοπό να συναντήσουν τον 
επιστήμονα που τους δημιούργησε.  Aμερικανική 
κινηματογραφική νεο-νουάρ ταινία επιστημονικής 
φαντασίας που αγγίζει βαθιά υπαρξιακά ζητήματα 
πάνω στις σχέσεις μνήμης, συνείδησης, αντίληψης και 
πραγματικότητας.
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Το παιδί απέναντι στη 
βαρβαρότητα

Τα παιδιά απο το Ντιγιαρμπακίρ
Miraz Bezar | 2009 | 1ω 42λ

Στο Ντιγιαρμπακίρ του τουρκικού Κουρδιστάν οι γονείς 
της δεκάχρονης Γκιουλιστάν δολοφονούνται από 
παραστρατιωτικούς κι ένας αγώνας επιβίωσης ξεκινά 
γι’ αυτήν, τον μικρότερο αδερφό της Φιράτ και τη 
νεογέννητη αδερφή τους. Η ρεαλιστική και κοινωνικά 
συνειδητοποιημένη σκιαγράφηση του οράματος των 
παιδιών,θύματα της καταπιεστικής απέναντι στους 
Κούρδους πολιτικής του τουρκικού καθεστώτος σε 
συνδυασμό με την καταγραφή μιας βασανιστικής 
καθημερινής ζωής, το σπρώξιμο των ορφανών παιδιών 
στο περιθώριο και την εκμετάλλευσή τους από τους 
μεγάλους συντελούν σε ένα δυνατό,συγκινητικό έργο.
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Στα σύνορα του κόσμου
Michael Winterbottom | 2002 | 1ω 22λ

Ο ορφανός Τζαμάλ και ο ξάδελφός του Εναγιατουλάχ, 
Αφγανοί σε στρατόπεδο προσφύγων στο Πακιστάν, 
επιχειρούν να έλθουν οδικώς μέχρι το Λονδίνο, 
διασχίζοντας με χιλιάδες κινδύνους Ιράν, Τουρκία, 
Ιταλία, Γαλλία. Μόνο ένας από τους δύο θα επιβιώσει. 
Γυρισμένο υπό μορφή ψευδο-ντοκιμαντέρ, συγκινεί 
με την τραγική οδύσσεια των ηρώων του.

Και οι χελώνες
μπορούν να πετάξουν
Bahman Ghobadi | 2004 | 1ω 38λ
 
Ένα εξαιρετικό φιλμ που διαδραματίζεται σε ένα 
προσφυγικό καταυλισμό Κούρδων στα σύνορα 
Ιράκ-Τουρκίας, λίγο πριν ξεκινήσει ο πόλεμος της 
Αμερικής εναντίον του Ιράκ, με πρωταγωνιστές μια 
ομάδα μικρών ορφανών παιδιών που προσπαθούν 
να κερδίσουν χρήματα αφοπλίζοντας νάρκες και 
πουλώντας τες σε εμπόρους όπλων.Μια συγκινητική 
και συγχρόνως σκληρή ταινία που συνοψίζει πολλά 
προβλήματα των παιδιών που βιώνοντας την 
προσφυγιά διαμορφώνουν τελείως διαφορετικές αξίες 
από αυτές που έχει δημιουργήσει ο δυτικός κόσμος.
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Το καλοκαίρι που
έφυγαν οι γονείς μου 
Cao Hamburger | 2006 | 1ω 44λ

Ένα αγόρι μένει μόνο του σε μια εβραϊκή γειτονιά το 
1970, όπου λαμβάνει χώρα το παγκόσμιο κύπελλο 
υπό δικτατορικό καθεστώς,αφότου οι γονείς του 
που “έφυγαν για δουλειές” το άφησαν έξω από 
το διαμέρισμα του παππού του.Μετά τον θάνατο 
του παππού του όμως,το αγόρι με μοναδικό του 
όνειρο το να κατακτήσει το κύπελλο του μουντιάλ η 
εθνική Βραζιλία, καταλήγει στα χέρια ενός γέροντα. 
Ο σκηνοθέτης χαράζει στην οθόνη στιγμές μεγάλης 
ανθρωπιάς και αγγίζει τον κόσμο με καινοτόμους 
για τότε τρόπους,για το λόγο αυτό αποσπά πολλά 
βραβεία και αποτελεί μια ταινία πλούσια σε νοήματα 
και συναισθήματα.
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Κινηματογραφικά πρόσωπα
σε αναζήτηση νοήματος

Μια γυναίκα εξομολογείται
Τζον Κασσαβέτης | 1974 | 2ω 35λ

Μια παντρεμένη γυναίκα με τρία παιδιά οδηγείται 
σταδιακά στη σχιζοφρένεια, εξαιτίας της αδυναμίας 
του οικογενειακού της περιβάλλοντος να κατανοήσει 
την ιδιόμορφη συμπεριφορά της. Δυνατό κοινωνικό 
δράμα του ελληνοαμερικανού ανεξάρτητου 
πρωτοπόρου Κασσαβέτη,ο οποίος τολμά μια 
διείσδυση στο κύτταρο της αμερικανικής κοινωνίας, 
με σκοπό να καυτηριάσει τη γενικότερη εικόνα, 
τορπιλίζοντας τα στερεότυπα για το ρόλο των δυο 
συζύγων και εκθέτοντας τα λεπτά σημεία και τις 
ψευδαισθήσεις από τις οποίες αυτά εξαρτώνται.
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Νοσταλγία 
Αντρέι Ταρκόφσκι | 1983 | 2ω 10λ

Ένας Ρώσος ποιητής, συνοδευόμενος από τη 
μεταφράστριά του, αναζητά στην Ιταλία τα ίχνη 
ενός συμπατριώτη του συνθέτη του 18ου αιώνα.Η 
Νοσταλγία είναι η πρώτη ταινία του Ταρκόφσκι 
έξω από τα σύνορα της ΕΣΣΔ μέσα απο την οποία 
αποτυπώνονται στοχασμοί σε θέματα που αφορούν 
την εξορία, τον νόστο και την πολιτική παρακμή.

Η Περιπέτεια
Μικελάντζελο Άντονιόνι | 1960 | 2ω 25λ

Μέσα από την αναζήτηση μιας γυναίκας που έχει 
χαθεί μυστηριωδώς σ’ ένα νησί, ο Αντονιόνι κάνει 
μια έρευνα πάνω στις διαπροσωπικές σχέσεις και το 
πρόβλημα της αποξένωσης στη σύγχρονη βιομηχανική 
κοινωνία.
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Μίμης ο σιδεράς 
Λίνα Βερτμίλερ | 1972 | 1ω 48λ

Ο Μίμι, ένας Σικελός εργάτης, αναγκάζεται να 
μετακομίσει από το χωριό του στο Τορίνο λόγω μιας 
«λάθους» ψήφου στο Κομμουνιστικό Κόμμα. Όταν 
αφήσει έγκυο μια γυναίκα, θα κάνει ό,τι μπορεί για 
να το κρατήσει μυστικό από τη γυναίκα του. Μέσα 
από την ταινία αυτή η Βετμίλερ επιτυγχάνει την 
υποδειγματική απεικόνιση τόσο των αγκυλώσεων της 
ιταλικής κοινωνίας, όσο και της αφομοίωσης όλων των 
τύπων ανθρώπων από το σύστημα.
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Οι προβολές στη Rosa Nera είναι μια 
ευκαιρία να μοιραστούμε με άλλους 

ανθρώπους κινηματογραφικές 
δημιουργίες που για κάποιο 

λόγο θεωρούμε ιδιαίτερες και 
ενδιαφέρουσες για την αξία τους 

ως μορφή τέχνης, για το θέμα 
που θίγουν ή την ιδιαιτερότητα 
της προσέγγισης τους. Είναι μια 

ακόμα αφορμή για προβληματισμό, 
διασκέδαση, γνώση, απορίες, 

αναζητήσεις, αντιρρήσεις, 
συζήτηση, παρέα και οτιδήποτε 
άλλο προκύπτει ακόμα από την 

εμπειρία της σκοτεινής αίθουσας σε 
μια μεταβατική, προς το άγνωστο, 

ψηφιακή εποχή που περιθωριοποιεί 
το φιλμ, ως υλικό παραγωγής, 

θεάματος, εκμετάλλευσης αλλά και 
συλλογικής αναζήτησης ονείρων, 

κριτικής συνείδησης και νοήματος. 

the end
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