Πέµπτη 8 ∆εκεµβρίου

GOETHE 3

18:00-20:00 ∆ΙΨΑ ΓΙΑ ΦΑΣΜΠΙΝΤΕΡ
ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΟ∆Ο

Συντονίζει η Μαρία Κοµνηνού, Γεν. Γραµ. ∆Σ Ταινιοθήκης της Ελλάδος,
Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστηµίου Αθηνών.

© RWFF

Ο ΡΑΪΝΕΡ ΒΕΡΝΕΡ ΦΑΣΜΠΙΝΤΕΡ
ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ!

Συµµετέχουν:
Ο ηθοποιός, σκηνοθέτης, σεναριογράφος, διευθυντής παραγωγής και µέλος της Γερµανικής
Ακαδηµίας Κινηµατογράφου Χάρι Μπέαρ, ο σκηνοθέτης Νίκος Περάκης, η σκηνοθέτις και
Αν. Καθηγήτρια στο τµήµα Θεατρικών Σπουδών του ΕΚΠΑ Εύα Στεφανή, η ηθοποιός και Καθηγήτρια στο µεταπτυχιακό του τµήµατος Επικοινωνίας και ΜΜΕ του Πανεπιστηµίου Αθηνών
Μυρτώ Ρήγου και ο διευθυντής του ∆ιεθνούς Φεστιβάλ Κινηµατογράφου της Αθήνας-Νύχτες
Πρεµιέρας και του περιοδικού ΣΙΝΕΜΑ Λουκάς Κατσίκας.

Σε όλη τη µέχρι τώρα ιστορία του σινεµά, δεν έχει υπάρξει άλλος σκηνοθέτης όπως ο Ράινερ
Βέρνερ Φασµπίντερ. Μέσα σε 15 µόλις χρόνια, και µέχρι τον πρόωρο θάνατό του, ο πυρετώδης και
ασταµάτητα παραγωγικός δηµιουργός κατόρθωσε να γυρίσει 41 µεγάλου µήκους ταινίες, 3 µικρού
µήκους και 3 τηλεοπτικές σειρές, δουλεύοντας παράλληλα ως θεατρικός συγγραφέας και σκηνοθέτης, ηθοποιός, παραγωγός, οπερατέρ, συνθέτης, µοντέρ και σκηνογράφος και αφήνοντας πίσω
του ένα έργο πολυσχιδές, θαρραλέο και ολότελα µοντέρνο. Μέσα από αυτό το πλούσιο, σύνθετο
και γεµάτο αντιφάσεις έργο, που δεν µοιάζει µε κανένα άλλο στα χρονικά του παγκόσµιου κινηµατογράφου, ο Φασµπίντερ κατόρθωσε να µεταµορφώσει τα ανοιχτά τραύµατα της µεταπολεµικής
Γερµανίας και ολόκληρης της Ευρώπης σε µερικές από τις πιο συνταρακτικές και ανθρώπινες κινηµατογραφικές αφηγήσεις, να εισχωρήσει βαθιά στον ψυχισµό µιας χώρας και να ενώσει εκπληκτικά
την συλλογική Ιστορία µε τις αφοπλιστικές ιστορίες µιας χούφτας απλών και καθηµερινών ηρώων,
έτσι απεγνωσµένα όπως ζητούν µια θέση σε ένα σκληρό και ελάχιστα φιλόξενο κόσµο.

Ενα αναδροµικό αφιέρωµα στο έργο του, στην Ελλάδα του 2016, µοιάζει πιο επίκαιρο και
επείγον από ποτέ. Στο ρευστό περιβάλλον που δηµιούργησε η πολύχρονη οικονοµική ύφεση και η
πολιτική αστάθεια, σ’ έναν κόσµο στον οποίο η µετανάστευση, ο κοινωνικός αποκλεισµός, η µαζική
ανασφάλεια και η εκµετάλλευση µονοπωλούν την καθηµερινότητα, οι κατατρεγµένοι και περιθωριακοί ήρωες των ταινιών του σκηνοθέτη έρχονται να δώσουν και πάλι µαθήµατα ανθρωπιάς,
αλληλοκατανόησης και αγάπης για οτιδήποτε οι περισσότεροι γύρω µας ορίζουν ως «ξένο» και
«διαφορετικό», άρα και ύποπτο. Κι όσοι γνωρίζουν το όνοµα του Φασµπίντερ µόνο από το τραγούδι
του Τζίµη Πανούση, που βαφτίζει αυτό το αφιέρωµα, έχουν την ευκαιρία να εξερευνήσουν σε βάθος
το έργο ενός από τους σηµαντικότερους Ευρωπαίους σκηνοθέτες ο οποίος εξακολουθεί, 34 χρόνια
µετά τον άδικο χαµό του, να παραµένει επαναστατικός, ασυµβίβαστος και, το κυριότερο, αποστοµωτικά µοντέρνος. Ενας ροµαντικός αναρχικός µε ένα ζωογόνο πάθος για το σινεµά και για τους
ανθρώπους.
ΤI JKLKMNOKI PKI MKL QORSRTJL LMNU ΤIKUKRVNWN MNL ΕTTIXRL WRLMKYRZU 5 JZO\.
Η JKLRXRL LMKL QORSRTJL MRZ ΙULMKMRZMRZ GOETHE MNL IVNUIL JKUIK X\OJIU.
VI MNOJKMIK LJKOI QORMJOIKRMNMIL.

ΣNbJK\LN: Την αφίσα του αφιερώµατος και το εξώφυλλο του ωρολόγιου προγράµµατος σχεδίασε ο Βασίλης Μέξης.
Τις µεταφράσεις των ξένων κειµένων έκανε η ∆άφνη ∆ηµοπούλου. Τα συµπληρωµατικά κείµενα έγραψε η Γκέλυ Μαδεµλή.
Τον σχεδιασµό του προγράµµατος ανέλαβαν η ∆ήµητρα ∆αριώτη και ο Γιώργος ∆ηµητρόπουλος.
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Περισσότερο από κάθε άλλο εκπρόσωπο του Νέου Γερµανικού Κινηµατογράφου (του «νέου
κύµατος» του σινεµά της ∆υτικής Γερµανίας, που ξαναγεννήθηκε από τις στάχτες του στα τέλη της
δεκαετίας του ’60 µέσα από τις ταινίες των Βέρνερ Χέρτζογκ, Βιµ Βέντερς, Φόλκερ Σλέντορφ, κ.α),
ο Φασµπίντερ άσκησε δριµύτατη κριτική στο ηθικό και πολιτικό σύστηµα της χώρας του µετά τον
∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο, ενώ περιέγραφε µε λεπτοµέρειες ή υπαινιγµούς την παρακµή µιας
κοινωνίας προσκολληµένης αναχρονιστικά σε έναν ασφυκτικό και στενόµυαλο κώδικα αξιών, που
δαιµονοποιούσε όσα µέλη της διαφοροποιούνταν από τον κανόνα. Μόνο που ο Φασµπίντερ δεν
έµεινε εκεί, αλλά καταπιάστηκε µε τα αρχετυπικά θέµατα του έρωτα, της ζήλιας, της προδοσίας,
δίνοντας στο σινεµά του µια οικουµενική και διαχρονική χροιά, όµοια µε αυτή που χαρακτηρίζει τα
γνήσια έργα τέχνης.

21:15 Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ
KATZELMACHER (1969, 88΄)
Η Μαρί είναι το κορίτσι του Ερικ. Ο Πολ πλαγιάζει µε την Χέλγκα. Η Ελίζαµπεθ κρατάει τον Πίτερ.
Η Ρόζι πλαγιάζει µε τον Φραντζ και τον κάνει να πληρώσει για αυτό: µια οµάδα νέων ανθρώπων χωρίς
αυταπάτες, χωρίς ελπίδες, που ζουν σε διαµερίσµατα σε σκοτεινά σοκάκια. Ο Γιώργος, ένας αλλοδαπός
εργάτης ελληνικής καταγωγής, εµφανίζεται στο προσκήνιο. ∆εν καταλαβαίνει γερµανικά, αλλά, εξ’αρχής,
αναγκάζεται να εδραιώσει τον εαυτό του όταν βρίσκεται αντιµέτωπος µε το µίσος των παιδιών προς τους
ξένους, ειδικά όταν αυτοί αντιλαµβάνονται το γεγονός ότι η γοητεία και η συστολή του τον καθιστούν
ελκυστικό για τα κορίτσια.
«Ο Φασµπίντερ ακολουθεί τις προκαταλήψεις αυτών των παιδιών, στα στάδια µέσα από τα οποία ξετυλίγονται,
µέχρι το σηµείο όπου µετατρέπονται σε πράξεις και µεταφράζονται από γλώσσα σε πραγµατικότητα γροθιών, κλοτσιών και πληγµάτων.
Μόνο όταν το µίσος των νεαρών ανδρών για τον Ελληνα ξένο ησυχάζει, κι εκείνος έχει µυηθεί στον κύκλο των υποδεέστερων, τον αποδέχονται. Η γνώση ότι υπάρχει κάποιος που είναι σε χειρότερη µοίρα προκαλεί πάντοτε ικανοποίηση
στους εκµεταλλευόµενους».
Βόλφραµ Σύτε, κριτικός, ∆εκέµβριος 1969

Η προβολή θα γίνει παρουσία του ηθοποιού Χάρι Μπέαρ. Είσοδος ελεύθερη.

ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΗ
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Παρασκευή 9 ∆εκεµβρίου
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Φιγούρα-κλειδί στη φιλµογραφία του σπουδαίου Γερµανού
δηµιουργού, βασικός συνεργάτης
και επιστήθιος φίλος του Ράινερ
Βέρνερ Φασµπίντερ από το ξεκίνηµα µέχρι το τέλος της καριέρας
του, ο Χάρι Μπέαρ εµφανίστηκε
πρώτη φορά µπροστά από την
κάµερα στον «Ελληνα Γείτονα»,
πρωταγωνίστησε στους «Θεούς
της Πανούκλας» και συµµετείχε
ερµηνευτικά σε εµβληµατικά φιλµ
του σκηνοθέτη όπως το «Παιχνίδι της Τύχης», η «Τρίτη Γενιά», η
«Λόλα» και η «Βερόνικα Φος».
Βοηθός σκηνοθέτη στα «Πικρά
∆άκρυα της Πέτρα φον Καντ», στο
«Βερολίνο Αλεξάντερπλατς» και
στον «Καβγατζή» µεταξύ άλλων,
ο Μπέαρ ανέλαβε κατά καιρούς
καθήκοντα καλλιτεχνικής διεύθυνσης («Λιλί Μαρλέν»), χρηµάτισε ως
διευθυντής παραγωγής («Ο Γάµος
της Μαρία Μπράουν», «Η Τρίτη
Γενιά») και εισέφερε καλλιτεχνικά
στο πλευρό του Φασµπίντερ έως τον πρόωρο χαµό εκείνου. Επίτιµος προσκεκληµένος του αφιερώµατος,
ο Χάρι Μπέαρ θα προσφέρει ένα µοναδικό µάθηµα επάνω στην τέχνη του και τις εµπειρίες του πλάι στον
µέγιστο δηµιουργό του Νέου Γερµανικού Σινεµά..

© Peter Gauhe, München und DeutschesFilmmuseum/Frankfurt am Main

18.00 MASTERCLASS HARRY BEAR

Είσοδος ελεύθερη

20:45 ΤΑ ΠΙΚΡΑ ∆ΑΚΡΥΑ ΤΗΣ ΠΕΤΡΑ ΦΟΝ ΚΑΝΤ
DIE BITTEREN TRÄNEN DER PETRA VON KANT / THE BITTER TEARS OF PETRA VON KANT (1972, 124’)

19:00 ΟΙ ΘΕΟΙ ΤΗΣ ΠΑΝΟΥΚΛΑΣ
GÖTTER DER PEST / GODS OF THE PLAGUE (1969, 91’)
Μετά την αποφυλάκισή του, ένας νεαρός µικροκακοποιός γλιστρά ξανά πίσω στον σκοτεινό υπόκοσµο
του Μονάχου απ' όπου προήλθε. Στην πορεία διασταυρώνεται µε τις τύχες δυο γυναικών και συνάπτει µια
δυνατή φιλία µε τον άντρα που στάθηκε υπεύθυνος για τον θάνατο του αδερφού του. Ανάµεσα στους τέσσερις αυτούς ήρωες εγκαθιδρύεται µια ιστορία έρωτα, βίαιων παρορµήσεων και προδοσίας.
«Αφήνοντας στην άκρη τα σύνθετα ψυχοσεξουαλικά κίνητρά του, πρόκειται για ένα πανέµορφο, ακόµη και
τρυφερό φιλµ. Οι “Θεοί της Πανούκλας” απεικονίζουν τη µαταιότητα του έρωτα και το ατιµωτικό αναπόφευκτο του
θανάτου».
Μάικλ Κορέσκι, κριτικός, Αύγουστος 2013

Η σχεδιάστρια µόδας Πέτρα φον Καντ κατοικεί σε ένα ακριβά επιπλωµένο διαµέρισµα-στούντιο µαζί µε
τη βοηθό και υπηρέτριά της, Μαρλέν, η οποία σιωπηλά εκτελεί όλες τις διαταγές της και υποµένει όλες τις
διαθέσεις τις. Η Πέτρα ερωτεύεται ένα κορίτσι, την Κάριν, η οποία είναι τουλάχιστον δέκα χρόνια νεώτερή
της. Η Πέτρα θέλει τη νεαρή Καρίν µονάχα για τον εαυτό της, ενώ η Καρίν θέλει να εκµεταλλευτεί την εύπορη Πέτρα, διατηρώντας παρ’όλ’αυτά την ελευθερία της. Το γεγονός αυτό οδηγεί την Πέτρα σε απόγνωση.
«Η Μαρλέν φεύγει επειδή έχει αποδεχτεί το ρόλο της καταπιεσµένης και της εκµεταλλευόµενης και επειδή στην
πραγµατικότητα είναι φοβισµένη από την ελευθερία που της προσφέρεται. Ελευθερία σηµαίνει, πρακτικά, ότι κάποιος
συλλογίζεται τη ζωή του, κι εκείνη δεν είναι συνηθισµένη να κάνει κάτι τέτοιο. Πάντοτε έκανε ότι της έλεγαν να κάνει
και ποτέ δεν πήρε αποφάσεις για τον εαυτό της. Γι' αυτό φοβάται την ελευθερία, και όταν τελικά εγκαταλείπει την
Πέτρα, δεν το κάνει – κατά τη γνώµη µου – για να κερδίσει ελευθερία, αλλά για να ψάξει για έναν άλλο ρόλο δούλας.
Πολλοί άνθρωποι έχουν ερµηνεύσει την ταινία να σηµαίνει ότι στο τέλος χειραφετείται, αλλά εγώ δεν το πιστεύω αυτό
καθόλου. Θα ήταν υπερβολικά αισιόδοξο και ουτοπικό να πιστέψουµε ότι κάποιος που έχει επανειληµµένως κάνει
αυτό που άλλοι άνθρωποι όριζαν για λογαριασµό του – και µάλιστα επί 30 έτη – θα µπορούσε ξαφνικά να επιλέξει
την ελευθερία».
Ράινερ Βέρνερ Φασµπίντερ, 1973

Προλογίζει η σκηνοθέτις Αντζελα Μπρούσκου

23:15 O ΚΑΒΓΑΤΖΗΣ
QUERELLE (1982, 106΄)
Ο ναύτης Κερέλ είναι όµορφος και διψασµένος για κίνδυνο. Ξεµπαρκάρει στο λιµάνι της
Βρέστης και επισκέπτεται το µπορντέλο της Λιζιάν,
ερωµένης του αδελφού του, προκειµένου να πουλήσει όπιο. Η βίαιη σεξουαλική συνεύρεσή του µε
τον σύζυγο της πατρόνας θα τον σπρώξει αιφνίδια
σε ένα κόσµο απαγορευµένων παθών και απωθηµένων ενστίκτων όπου ο έρωτας και ο θάνατος
απέχουν µόλις µια ανάσα.
«Η ταινία αυτή αφιερώνεται στη φιλία µου µε τον
Ελ Χέντι Μπεν Σάλεµ µ' Μπάρεκ Μοχάµεντ Μουστάφα».
Ράινερ Βέρνερ Φασµπίντερ, Μάιος 1982

Προλογίζει ο σκηνοθέτης Κωνσταντίνος
Γιάνναρης

© Roger Fritz

Παρουσία του πρωταγωνιστή της ταινίας Χάρι Μπέαρ

© RWFF
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18:00 ΦΑΣΜΠΙΝΤΕΡ
FASSBINDER, (2015, 92’)
Με συνεντεύξεις των σηµαντικότερων πρωταγωνιστών και συνεργατών του (Χάνα Σιγκούλα,
Χάρι Μπέαρ, Μάργκιτ Κάρστενσεν, Ιµ Χέρµαν, Γιουλιάνε Μαρία Λόρεντζ, Φόλκερ Σλέντορφ), σπάνια
στιγµιότυπα από τα παρασκήνια των κορυφαίων
δηµιουργιών του και πολύτιµο αρχειακό υλικό, που
βλέπει το φως για πρώτη φορά, το ντοκιµαντέρ της
Χέντελ ιχνηλατεί την περιπετειώδη καλλιτεχνική
πορεία και ζωή που ακολούθησε ο Ράινερ Βέρνερ
Φασµπίντερ προκειµένου να γίνει ένας από τους
πιο επαναστατικούς σκηνοθέτες του σινεµά. Η ταινία προβάλλεται σε πανελλήνια πρεµιέρα.

© RWFF

της Ανεκατρίν Χέντελ

22:00 ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΡΟΥΛΕΤΑ
CHINESISCHES ROULETTE / CHINESE ROULETTE (1976, 86΄)
Στο Μόναχο, ένα ανδρόγυνο αποχαιρετίζεται για το σαββατοκύριακο. Εκείνη θέλει να πάει στο Μιλάνο
κι εκείνος στο Οσλο. Αλλά την ίδια εκείνη ηµέρα συναντιούνται ξανά σε ένα κάστρο το οποίο τους ανήκει
από κοινού. Εκείνη συνοδεύεται από τον εραστή της, κι εκείνος από την ερωµένη του. Προς έκπληξή τους,
η ανάπηρη κόρη τους καταφτάνει µε την κωφάλαλη δασκάλα της, διοργανώνοντας µια σαρδόνια παρτίδα
«Κινέζικης Ρουλέτας», ένα είδος παιχνιδιού της αλήθειας, µε απρόσµενες και βίαιες συνέπειες.
«Αυτή είναι η πρώτη από τις ταινίες µου στην οποία δεν διηγούµαι την ιστορία πλέον µέσα από τους ηθοποιούς.
Η ιστορία σχετίζεται µε το πώς οι άνθρωποι είναι τόσο αποξενωµένοι ώστε συνεχίζουν τις σχέσεις τους ο ένας µε τον
άλλον παρότι αυτές έχουν τελειώσει από καιρό. Ολες οι ανθρώπινες σχέσεις έχουν συρρικνωθεί σε πράξεις επανάληψης και τελετουργίας - και θέλουµε να το αποκαλύψουµε αυτό, αλλά όχι δείχνοντας πώς οι άνθρωποι πραγµατικά
συµπεριφέρονται ή πώς αυτό αντικατοπτρίζεται στα πρόσωπά τους, αλλά µε τις κινήσεις της κάµερας. Οταν η κάµερα
κινείται γύρω από ένα νεκρό αντικείµενο για πολύ ώρα, τότε το νεκρό αντικείµενο γίνεται αναγνωρίσιµο ως έχει,
επιτρέποντας την λαχτάρα για εµφάνιση κάποιου σηµαδιού ζωής, και για αυτό οι άνθρωποι θα λαχταρήσουν να βγουν
από αυτήν την αστική τελετουργία. Εχω προσπαθήσει να κάνω µια ταινία που σπρώχνει στα άκρα το τεχνητό και µια
µορφή τέχνης, µε σκοπό να τα θέσει τελείως υπό αµφισβήτηση στη συνέχεια. Είµαι αρκετά σίγουρος ότι δεν υπάρχει
άλλη ταινία στην ιστορία του κινηµατογράφου µε τόσες πολλές κινήσεις της κάµερας, τόσα πολλά ζουµ και κινήσεις
των ηθοποιών όσο αυτή».
Ράινερ Βέρνερ Φασµπίντερ, 1977

© Karl Reiter

Σάββατο 10 ∆εκεµβρίου
16:00 EΠΕΙΣΟ∆ΙΑ: 1-8, (491’)

Προλογίζει ο συγγραφέας Πέτρος Μάρκαρης

Kυριακή 11 ∆εκεµβρίου
16:00 EΠΕΙΣΟ∆ΙΑ: 9-13, ΕΠΙΛΟΓΟΣ, (405’)

Προλογίζει ο κριτικός Ακης Καπράνος

ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡΠΛΑΤΣ
BERLIN ALEXANDERPLATZ, (1979-80)
Εχοντας καταδικαστεί για τη δολοφονία της φιλενάδας του, ένας άντρας αποφυλακίζεται ύστερα από
τέσσερα χρόνια και προσπαθεί να προσαρµοστεί στην αντίξοη οικονοµική κατάσταση του Βερολίνου της
δεκαετίας του '20, πασχίζοντας αφ' ενός να µην ενδώσει και πάλι στην παραβατική ζωή που τον χαρακτήριζε
παλιότερα και αφ' ετέρου να επιβιώσει, δίχως αυτό να συµβεί σε βάρος των άλλων. Ο Φασµπίντερ διασκευάζει το οµότιτλο βιβλίο του Αλφρεντ Ντέµπλιν σε ένα µνηµειώδες φιλµ-ποταµό, διαρκείας 15 1/2 ωρών,
γυρισµένο για λογαριασµό της τηλεόρασης αλλά µε κινηµατογραφική σύλληψη και εκτέλεση, το οποίο θεωρείται από πολλούς ως ένας πραγµατικός σταθµός στην ιστορία της µικρής και της µεγάλης οθόνης.
«Αυτά που µάλλον θα αφυπνίσουν φοβίες στους ανθρώπους εκ πρώτης όψεως, ελπίζω ότι θα προκαλέσουν
επίσης µέσα τους και µια ευαισθησία για την γερµανική Ιστορία. Και αυτό είναι ουσιώδες και απαραίτητο. Γιατί αν η
γερµανική Ιστορία καταπιεστεί και πάλι, κάτι θα αρχίσει να ζυµώνεται ξανά κάτω από την επιφάνεια, εφ' όσον κανείς
δεν έχει συµβιβαστεί µε το Τρίτο Ράιχ. Κατά τη γνώµη µου, το Τρίτο Ράιχ δεν ήταν σε καµία περίπτωση ιστορικό ατύχηµα, αλλά µια αρκετά λογική εξέλιξη της γερµανικής Ιστορίας. Και η δηµοκρατία µετά το 1945 λειτουργεί µέσω πολλών
συµπεριφορών που έπαιξαν ένα ρόλο στην άνοδο του Τρίτου Ράιχ, όσον αφορά στην ανατροφή και την εξουσία».
Ράινερ Βέρνερ Φασµπίντερ, 1980

© RWFF
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ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΗ

Τρίτη 13 ∆εκεµβρίου

Τετάρτη 14 ∆εκεµβρίου

ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΗ 9
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Η ιστορία ενός νεαρού άντρα ονόµατι Πίτερ ο
οποίος προσπαθεί να αγοράσει την αγάπη που πάντοτε του είχαν αρνηθεί. Πάντοτε φέρνει λουλούδια
στη µητέρα του. Στον ελεύθερό του χρόνο χτίζει το
σπίτι των γονιών του. Αγοράζει ακριβά έπιπλα και
οικιακές συσκευές για την γυναίκα του, έχοντας παντρευτεί ώστε να ξεφύγει από τους περιορισµούς της
ζωής στο σπίτι, και την κακοµαθαίνει µε διάφορους
τρόπους προσφέροντάς της δώρα. Σύντοµα αδυνατεί
πλέον να πληρώσει τις δόσεις, όταν χάνει τη δουλειά
του, και οδηγείται στην απόγνωση και την τρέλα.
«Οι γονείς του φιλµ δεν λαµβάνουν υπ’όψιν τους
πλέον την αγάπη – µόνο τα χρήµατα τα οποία εξαφανίζονται κάθε φορά που κάποιος από τους δύο αγοράζει
αγάπη στο ένα µέρος ή το άλλο. Κι αυτή ακριβώς είναι η
συµπεριφορά την οποία διδάχτηκε ο Πίτερ κατά τη διάρκεια της υποτιθέµενης ανατροφής του, ότι πρέπει να την
πληρώσεις την αγάπη αν την θέλεις, και αδυνατεί να φανταστεί κάτι διαφορετικό. Βέβαια, στην προκειµένη περίπτωση, η νεότητα του Πίτερ συµπίπτει µε µια πολύ σηµαντική εξέλιξη στην κοινωνία µας, το λεγόµενο οικονοµικό
θαύµα. ∆εν εµφανίζεται στην ταινία και σίγουρα δεν κατονοµάζεται, αλλά παίζει σηµαντικό ρόλο στην αντίληψή
µου ως προς τι συνέβη στον Πίτερ ως παιδί. Εκείνη την
εποχή, τους ενήλικες τους απασχολούσε αυτό που ανέφεραν ως “ανακατασκευή της Γερµανίας”, και µπορείτε να

© Bavaria Film_Karl Reiter

19:00 ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΘΕΛΩ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΜΕ ΑΓΑΠΑΤΕ
ICH WIL DOCH NUR, DASS IHR MICH LIEBT / I ONLY WANT YOU TO LOVE ME, (1975, 104’)

φανταστείτε ότι παραµερίσει τα παιδιά τους και δεν είχαν
και τόσο πολύ χρόνο για την ανατροφή τους. Πάντως,
ξέρω πάρα πολλούς ανθρώπους που µεγάλωσαν εκείνη
την περίοδο και που τώρα είναι απλώς κατεστραµµένοι».
Ράινερ Βέρνερ Φασµπίντερ, 1976

Προλογίζει η ψυχίατρος και υπαρξιακή
αναλύτρια Χλόη Κολύρη

19:00 ΦΥΛΑΧΤΕΙΤΕ ΑΠΟ ΜΙΑ ΙΕΡΗ ΠΟΡΝΗ
WARNUNG VON EINER HEILIGEN NUTTE / BEWARE OF A HOLY WHORE (1970,103’)

21:00 ΑΠΟΓΝΩΣΗ
DESPAIR – EINE REISE INS LICHT / DESPAIR (1977, 119’)

Σε ένα ξενοδοχείο κάπου στην Ισπανική ακτή, ένα κινηµατογραφικό συνεργείο περιµένει τον σκηνοθέτη, τον πρωταγωνιστή, τα χορηγικά κεφάλαια από την Βόννη και το υλικό της ταινίας. Η ατµόσφαιρα
ανάµεσα σε αυτούς εν αναµονή διακυµαίνεται ανάµεσα σε υστερία και απάθεια. Οταν ο σκηνοθέτης Τζεφ
καταφτάνει µαζί µε τον πρωταγωνιστή Εντι Κόνσταντιν, αµέσως γίνεται το επίκεντρο του χάους, καθώς
ολόκληρη η οµάδα αρχίζει να επαναστατεί.

Ο Χέρµαν, ένας Ρώσος µετανάστης, ιδιοκτήτης ενός µικρού εργοστασίου σοκολάτας στο Βερολίνο των
αρχών της δεκαετίας του ’30, έχει την πεποίθηση ότι τον παρακολουθεί και τον καταδιώκει ένας σωσίας,
ειδικά όταν ξαπλώνει στο κρεβάτι µε την γυναίκα του. Μια µέρα γνωρίζει τον άνεργο καλλιτέχνη Φέλιξ
Βέµπερ, τον οποίο θεωρεί ως τον σωσία του. Προσπαθεί να πείσει τον Φέλιξ για ένα σχέδιο: οι δυο τους να
ανταλλάξουν ρούχα και ταυτότητες. Είναι σηµαντικό για τον Χέρµαν να ιδωθεί σε δύο διαφορετικά µέρη την
ίδια στιγµή. Ο Φέλιξ συµφωνεί να το κάνει…

Προλογίζει ο σκηνοθέτης Μενέλαος Καραµαγγιώλης

Ράινερ Βέρνερ Φασµπίντερ, 1971

21:00 ΤΟ ΠΑΙΧΝΙ∆Ι ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ
FAUSTRECHT DER FREIHEIT / FOX AND HIS FRIENDS (1974, 123’)
Πρώην τσιρκολάνος και νυν άνεργος ηθοποιός,
ο Φραντζ κερδίζει στο λαχείο ένα µεγάλο χρηµατικό
ποσό και σχετίζεται ερωτικά µε τον σνοµπ γιο µιας
χρεωκοπηµένης οικογένειας επιχειρηµατιών, ο οποίος

τον εκµεταλλεύεται για να καπηλευτεί την περιουσία
του. Φαίνεται, ωστόσο, ότι ολόκληρος ο γκέι κύκλος
του γιού έχει ως στόχο του να εκµεταλλευτεί τον πρόθυµο και ερωτοχτυπηµένο νεαρό.
«Είναι καθαρά συµπτωµατικό ότι αυτή η ιστορία
εκτυλίσσεται ανάµεσα σε γκέι. Θα µπορούσε να συµβεί
ανάµεσα και σε άλλους ανθρώπους γιατί, από ένα σηµείο
κι έπειτα, το κοινό ξεχνάει ότι οι ήρωες είναι γκέι, αν και
κάποια στιγµή θα αναρωτηθεί: «Τι είδαµε στην πραγµατικότητα; Είδαµε µια ιστορία να εκτυλίσσεται ανάµεσα σε ανθρώπους τους οποίους θεωρούσαµε αφύσικους». Και µέσα
από αυτού του είδους τη σύγχυση, ένα είδους θεραπείαςσοκ, βλέπουν διαφορετικά ολόκληρη την ιστορία. Σε κάθε
περίπτωση, πιστεύω πως οι ταινίες γίνονται ταινίες αφότου
κάνουν το πέρασµά τους στο µυαλό των ανθρώπων. Και γι'
αυτό δεν πιστεύω πως η ταινία φτάνει στο τέλος της επί
της οθόνης, αλλά εµπνέει στο κοινό τον θυµό για όλους
εκείνους τους ανθρώπους που είχαν εξαρχής καλύτερες
ευκαιρίες και πιθανότητες από την κοινωνία».
Ράινερ Βέρνερ Φασµπίντερ, 1974

Προλογίζει ο δηµοσιογράφος Ηλίας Κανέλλης

«Πρόκειται για µια απόπειρα να δοθεί προτίµηση στην τρέλα αντί της οµαλότητας. Μόνο και µόνο η σκέψη του
να βρεθείς αντιµέτωπος µε µια τέτοια απόφαση είναι είτε αλλοτριωτική ή µοιάζει να προκαλεί τόσο φόβο ώστε πολύ
άνθρωποι την έχουν αποφύγει. Τί κάνουν συνήθως άνθρωποι σαν τον Χέρµαν όταν συνειδητοποιούν ότι έχουν φτάσει
σε ένα σηµείο καµπής όπου έχουν αφήσει τα πάντα πίσω τους και δεν έχει αποµείνει τίποτα στο οποίο να προσβλέπουν; Μετριάζουν τις απαιτήσεις τους, κάνουν παραχωρήσεις και προτού παραδεχτούν ότι η ζωή τους έχει τελειώσει,
περνούν τις εναποµείνασες µέρες τους µέσα σε µια θάλασσα συµβιβασµών και αποτυχιών. Οι λίγοι που, από την άλλη
πλευρά, επαναστατούν, ακόµη κι αν το κάνουν µε απόλυτα παράλογο τρόπο, πετυχαίνουν κάτι: ανακαλύπτουν εκ νέου
κάτι που τους δίνει ελπίδα. Οπότε δεν πρόκειται για ορθολογική εξήγηση, αλλά σε σύγκριση µε εκείνους που παραιτούνται από τη ζωή, προτιµώ εκείνον που – ακόµα και µέσα στην τρέλα – είναι τουλάχιστον ικανός για λίγη ελπίδα».
Προλογίζει ο κριτικός Γιάννης Ζουµπουλάκης

Ράινερ Βέρνερ Φασµπίντερ, 1980

© Bavaria Film Global Screen

«Μου αρέσουν πολλά πράγµατα στις πρώτες εννέα ταινίες µου µέχρι την "Πόρνη", απλώς επειδή αυτές οι ταινίες
εκφράζουν στο σύνολό τους, και µε έναν πολύ ρεαλιστικό τρόπο, την κατάσταση στην οποία βρισκόµουν τότε, και
πολύ περισσότερο απ’ ότι ατοµικά η κάθε ταινία. Εάν κάποιος τις δει συγκεντρωµένες, είναι εµφανές ότι γυρίστηκαν
από κάποιον που µεταµόρφωσε την ευαισθησία του, την εχθρότητά του και τους φόβους του σε φιλµ».

© RWFF
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Πέµπτη 15 ∆εκεµβρίου

Παρασκευή 16 ∆εκεµβρίου
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19:00 Η ΜΑΝΑ ΚΙΟΥΣΤΕΡΣ ΑΝΕΒΑΙΝΕΙ ΣΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ
MUTTER KÜSTERS FAHRT ZUM HIMMEL / MOTHER KUSTERS GOES TO HEAVEN (1975, 102΄)
O Χέρµαν Κιούστερς, ο οποίος εργάζεται στο ίδιο εργοστάσιο ελαστικών στην Φρανκφούρτη τα τελευταία είκοσι χρόνια, σκοτώνει έναν προϊστάµενό του και στη συνέχεια αυτοπυροβολείται. Η απειλή µαζικών
απολύσεων διαφαίνονταν ήδη στα σκαριά. Η γυναίκα του, Μάτερ Κιούστερς, βρίσκεται αρχικά αβοήθητη εν
όψει της καταστροφής. Ο γιος του και, πάνω από όλα, η σύζυγός του της γυρίζουν την πλάτη, γιατί δεν θέλουν να συνδεθούν µε κανέναν τρόπο δηµοσίως µε την υπόθεση δολοφονίας, ενώ γύρω της συγκεντρώνονται σταδιακά ένα σωρό διαφορετικοί άνθρωποι που προσπαθούν να καπηλευτούν τη θλιβερή αυτή ιστορία,
ο καθένας για δικό του όφελος.

Ρούντολφ Τοµ, σκηνοθέτης, 2 Ιανουαρίου 1976

Προλογίζει ο θεωρητικός κινηµατογράφου Νίκος Σαββάτης

© RWFF

«Επειτα από µια ειδική προβολή στην Μπερλινάλε, οι διανοµείς δεν τόλµησαν να προβάλλουν την ταινία στις
γερµανικές αίθουσες. Φοβόντουσαν πιθανές δράσεις διαµαρτυρίας από την Αριστερά. Ο Φασµπίντερ δεν παραλείπει
τίποτα στην κρίση του πάνω σε όλους τους χαρακτηριστικούς τύπους ανθρώπων που εµφανίζονται στην ταινία: είναι
όλοι ψυχροί, ψευδείς, αναίσθητοι και εγωιστές. Κάνει µονάχα µία εξαίρεση: την Μάτερ Κιούστερς. Τη µετατρέπει σε
µια πραγµατική σούπερ µητέρα, την πραγµατική ηρωίδα της ταινίας. Εργάζεται ολόκληρη την ηµέρα χωρίς να παραπονιέται. Καταπίνει τον εγωισµό και την αναισθησία των άλλων χωρίς να κατηγορεί κανέναν. Οταν οι δηµοσιογράφοι
που διψούν για σκάνδαλο της επιτίθενται σαν γύπες, φωτογραφίζοντάς την µε τις αυτόµατες κάµερές τους την ώρα
που µαγειρεύει, κάνει δουλειές σπιτιού, στρώνει τα κρεβάτια και κοιτάει την τελευταία φωτογραφία του συζύγου της,
εκείνη υποµονετικά το επιτρέπει, γιατί αντιλαµβάνεται πως έχει µια δουλειά που πρέπει να κάνει».

19:00 Ο ΕΜΠΟΡΟΣ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΠΟΧΩΝ
HÄNDLER DER VIER JAHRESZEITEN / THE MERCHANT OF FOUR SEASONS (1971, 88’)
Η ταινία λαµβάνει χώρα στην εποχή του γερµανικού οικονοµικού θαύµατος, τη δεκαετία του ’50. Ο
πρώην λεγεωνάριος και πρώην αστυνοµικός Χανς Επ, που δεν κατάφερε ποτέ να εκπληρώσει τις προσδοκίες της µητέρας του, τώρα εργάζεται ως έµπορος φρούτων, περιφέροντας το καρότσι του στα σοκάκια.
Πολλά έχουν πάει στραβά στη ζωή του. Πίνει, κακοµεταχειρίζεται την γυναίκα του, η οποία δεν του δείχνει
πλέον καµία τρυφερότητα, και µια µέρα παθαίνει την πρώτη του καρδιακή προσβολή. Μετά την ανάρρωσή
του προσλαµβάνει ως υπάλληλο τον Χάρι, τον παλιό του σύντροφο από την Λεγεώνα των Ξένων. Το
εµπόριο φρούτων ανθίζει, η κατάθλιψη χτυπά, παρ’όλ’αυτά, µοιραία την πόρτα στον Χανς.
«Η ταινία προέκυψε ως επακόλουθο µιας περιόδου κατά την οποία ασχολούµουν εντατικά µε τα µελοδράµατα του
Ντάγκλας Σερκ. Και εισήγαγα κάποια στοιχεία µέσα στην ταινία, τα οποία είχα διδαχτεί από εκείνον και που ήµουν σίγουρος ότι θα άρεσαν και θα ενδιέφεραν το κοινό. Για παράδειγµα, υπάρχει η ιστορία του Καρλ, που περνά τη νύχτα µε την
γυναίκα του φρουτέµπορου και επανεµφανίζεται αργότερα ως υπάλληλος. Μάλλον δεν θα µπορούσα να το κάνω αυτό
πριν, γιατί έµοιαζε σαν όνειρο,ενώ τώρα µπορούσα να το κινηµατογραφήσω. Μου έµοιαζε πλέον αρκετά λογικό, και θα
τείνω να διηγούµαι παρόµοιες ιστορίες και στο µέλλον, γιατί τις προτιµώ. Οταν πρωτοξεκίνησα, προτιµούσα πραγµατικά
κουλ, στιλάτες, σχεδιασµένες ταινίες από δράµατα. Και τώρα προτιµώ τα µελοδράµατα».
Ράινερ Βέρνερ Φασµπίντερ, 1971

© RWFF

Προλογίζει ο κριτικός Χρήστος Μήτσης

21:00 Η ΑΓΑΠΗ ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΚΡΥΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ
LIEBE IST KÄLTER ALS DER TOD / LOVE IS COLDER
THAN DEATH (1969, 88’)

Ο µικροκακοποιός Φραντζ αρνείται να ενταχθεί σε ένα συνδικάτο γκάνγκστερ. Το συνδικάτο
υποχωρεί, αλλά του συστήνουν τον όµορφο Μπρούνο. Ο Φραντζ αγαπάει τον Μπρούνο. Ο Μπρούνο,
τον οποίο η αστυνοµία δεν γνωρίζει, διαπράττει δολοφονίες, για τις οποίες η αστυνοµία κατηγορεί τον
Φραντζ. Οι δυο τους προχωρούν στον σχεδιασµό
µιας ληστείας σε τράπεζα.
«Θέλω να δω τους ανθρώπους που θα παρακολουθήσουν αυτήν την ταινία να επανεξετάζουν τα δικά τους
πολύ προσωπικά συναισθήµατα. Σε αυτό στοχεύω, τίποτε
άλλο. Βρίσκω κάτι τέτοιο περισσότερο πολιτικό ή περισσότερο πολιτικά επιθετικό από το να δείξω την αστυνοµία
ως τον µεγάλο δυνάστη. Αυτό δεν θα µε ενδιέφερε καν
στην παρούσα στιγµή. Στην παρούσα στιγµή, είµαι αντίθετος στο να παντρεύονται οι άνθρωποι, για παράδειγµα,
και στο να φέρνουν παιδιά στον κόσµο χωρίς να σταθούν
να το σκεφτούν, ή στους ανθρώπους που σκέφτονται ότι
πρέπει να συµπαθούν ο ένας τον άλλον, παρότι δεν ξέρουν καν τι σηµαίνει να συµπαθείς πραγµατικά κάποιον».
Ράινερ Βέρνερ Φασµπίντερ, 1969

Προλογίζει ο κριτικός Λευτέρης Αδαµίδης

Αν η επιστηµονική φαντασία είναι το µόνο κινηµατογραφικό είδος που προσφέρει σ’ έναν σκηνοθέτη την απόλυτη ελευθερία να φτιάξει έναν κόσµο
από το µηδέν, χωρίς να δεσµεύεται από συγκρίσεις
µε την πραγµατικότητα, η φαντασία του δηµιουργού οραµατίζεται ένα µέλλον πανοµοιότυπο µε το
παρόν, όπου η ανθρωπότητα βρίσκεται εγκλωβισµένη σε ένα ψεύτικο είδωλο του εαυτού της. Οδηγός
µας σ’ αυτό τον λαβύρινθο αντικατοπτρισµών είναι
ένας επιστήµονας ο οποίος γίνεται επικεφαλής ενός
προγράµµατος αναπαραγωγής ανθρώπινων οµοιωµάτων που δεν έχουν ιδέα για την ταυτότητά τους
και για το ότι είναι προϊόντα ενός κεντρικού υπολογιστή. Στην προσπάθειά του να λύσει ένα αλλόκοτο
αίνιγµα, ανακαλύπτει πως η «αλήθεια» και η «πραγµατικότητα» δεν είναι ταυτόσηµες έννοιες. Η ταινία
προβάλλεται σε πανελλήνια πρεµιέρα.
«Η συνάφεια της ταινίας µε τη σηµερινή εποχή είναι
εκπληκτική. Αν και χρονολογίας 1973, ο σκηνικός διάκοσµος έχει αποτελέσει αντικείµενο µίµησης πολλές
φορές και εσχάτως βρίσκεται ξανά στη µόδα. Τα τελευταία 45 λεπτά του φιλµ έχουν µια λογική βιντεοπαιχνιδιού που προαναγγέλλει το “eXistenZ” του Ντέιβιντ
Κρόνενµπεργκ και το “Avalon” του Μαµόρου Οσι. Οσο

© RWFF

20:30 ΕΝΣΥΡΜΑΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
WELT AM DRAHT / WORLD ON A WIRE (1973, 210’)

© RWFF
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για το απίθανα ροµαντικό φινάλε, αυτό ανήκει κατευθείαν στον 21ο αιώνα».
Τζ. Χόµπερµαν, κριτικός, Ιούλιος 2011

Προλογίζει ο σκηνοθέτης Γιάννης Βεσλεµές

Σάββατο 17 ∆εκεµβρίου

Κυριακή 18 ∆εκεµβρίου
19:00 Ο ΦΟΒΟΣ ΤΡΩΕΙ ΤΑ ΣΩΘΙΚΑ
ANGST ESSEN SEELE AUF / ALI:FEAR EATS THE SOUL
(1974, 91’)

Χειµώνας 1978, στο ∆υτικό Βερολίνο. Μια
οµάδα νέων ανθρώπων που τους συνδέει η µυστικότητα και ο τυφλός ακτιβισµός, αλλά όχι οι
πολιτικές πεποιθήσεις, αρχίζει να κινείται υπογείως
όταν δέχεται επίθεση από την αστυνοµία. Στις 27
Φεβρουαρίου, την Τρίτη του Καρναβαλιού, αυτοί οι
νέοι τροµοκράτες απαγάγουν τον αντιπρόσωπο µιας
αµερικανικής εταιρείας υπολογιστών.

Μπαίνοντας σε ένα µπαρ όπου συχνάζουν ξένοι
προκειµένου να ξεφύγει από τη βροχή, µια εξηντάχρονη χήρα που εργάζεται ως καθαρίστρια γνωρίζει
έναν Μαροκινό, τον Αλι, ο οποίος είναι τουλάχιστον
20 χρόνια νεώτερός της. Ο Αλι χορεύει µαζί της, την
συνοδεύει σπίτι, κοιµούνται µαζί. Σύντοµα µετακοµίζει στο διαµέρισµά της, δοκιµάζει να συγκατοικήσει
µαζί της και οι δυο τους αποφασίζουν κάποια στιγµή
να παντρευτούν, προκαλώντας όµως έτσι την αποδοκιµάσια και τον οργή από τον περίγυρό τους.

«Ο τίτλος αναφέρεται στην τρίτη γενιά τροµοκρατών,
ένα θέµα το οποίο είναι, δυστυχώς, αρκετά της µόδας. Η
πρώτη γενιά ήταν εκείνη του ’68. Ιδεαλιστές που ήθελαν
να αλλάξουν τον κόσµο και φαντάζονταν ότι µπορούν να το
κάνουν µε λέξεις και συλλαλητήρια. Η δεύτερη ήταν η Οµάδα Μπάαντερ- Μάινχοφ, η οποία µετέβη από τη νοµιµότητα στην ένοπλη µάχη και την απόλυτη παρανοµία. Η τρίτη
είναι υπαρκτή στις µέρες µας, τα µέλη της απλώς δρουν
χωρίς να σκέφτονται, ούτε έχουν κάποια ιδεολογία ούτε
καθόλου πολιτική, και σίγουρα, εν αγνοία τους, επιτρέπουν
στους εαυτούς τους να καθοδηγηθούν από άλλους, σαν
ένα κοπάδι από πρόβατα. Η ταινία είναι κωµωδία, ή ακόµη
καλύτερα ένα παιχνίδι του σαλονιού µε θέµα την τροµοκρατία. Σε έξι ίσα αλλά ριζικά διαφορετικά µέρη. Καυστικό και
περιφρονητικό, µε αισθήµατα και ένταση, συζητήσεις και

© RWFF

19:00 Η ΤΡΙΤΗ ΓΕΝΙΑ
DIE DRITTE GENERATION / THE THIRD GENERATION (1978, 110’)

καρικατούρες, σκληρότητα και ανοησία, σε µια ατµόσφαιρα
σαν όνειρο, σαν παραµύθι. Οπως τα παραµύθια που λες
στα παιδιά ώστε να τους φανεί ευκολότερο να υποστούν
τις ζωές τους ως σώµατα θαµµένα ζωντανά».
Ράινερ Βέρνερ Φασµπίντερ, 1978

Προλογίζει ο συγγραφέας και δηµοσιογράφος
Κώστας Καλφόπουλος

«Εχω ήδη πει µια φορά αυτήν την ιστορία. Για την
ακρίβεια την έχει διηγηθεί µια σερβιτόρα στο φιλµ «Ο Αµερικανός Στρατιώτης». Λέει για µια µεγάλης ηλικίας Γερµανίδα γυναίκα, και ένα νεαρό Τούρκο εργάτη. Παντρεύονται,
και µια µέρα η γυναίκα βρίσκεται δολοφονηµένη. Κανένας
δεν γνωρίζει ποιος είναι ο δολοφόνος – εάν είναι ο σύζυγός της ή κάποιος από τους Τούρκους συναδέλφους του.
Αλλά δεν θέλω να πω την ιστορία έτσι όπως έγινε στην
πραγµατικότητα. Θέλω να δώσω την ευκαιρία στον νεαρό
Τούρκο και την µεγαλύτερή του Γερµανίδα να ζήσουν µαζί.
Σε διαφορετική στιγµή, θα είχα πει την ιστορία έτσι όπως
ακριβώς έγινε, ξέρετε, ότι η µεγάλη γυναίκα πεθαίνει επειδή η κοινωνία δεν την αφήνει να ζήσει µε ένα νεαρό αλλοδαπό. Αλλά τώρα µε ενδιαφέρει πιο πολύ να δείξω πώς οι
άνθρωποι µπορούν να αντισταθούν και να τα καταφέρουν,
παρά τις αντιξοότητες. Σήµερα τείνω να σκέφτοµαι ότι αν
απλώς αναπαράγεις αυτές τις καταθλιπτικές συνθήκες,
παράλληλα τις δυναµώνεις. Γι' αυτό κανείς οφείλει να τις
παρουσιάσει µε τέτοιο διαφανή τρόπο ώστε οι άνθρωποι
να αποκτούν επίγνωση ότι αυτές οι συνθήκες µπορούν να
ξεπεραστούν».
Ράινερ Βέρνερ Φασµπίντερ, 1973

Προλογίζουν η µουσικός και ηθοποιός Τάνια
Τσανακλίδου και ο σκηνοθέτης Σίµος Κακάλας

21:00 Η ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΤΑ 13 ΦΕΓΓΑΡΙΑ
IN EINEM JAHR MIT 13 MONDEN / IN A YEAR OF 13 MOONS (1978, 124’)
Για πέντε ολόκληρες ηµέρες ενός καλοκαιριού, ο Φασµπίντερ ακολουθεί τον τρανσέξουαλ πρωταγωνιστή του στην κόλαση των ανθρωπίνων υπάρξεων, σε µια απολύτως καταπιεστική Φρανκφούρτη, σε µια
πορεία απελπισίας προς αναζήτηση µιας ελπίδας που θα κρατήσει τον ήρωα στη ζωή. Αν δεν τον σπρώξει
πιο γρήγορα στον θάνατο...

Προλογίζουν η συγγραφέας και ηθοποιός Μπέττυ Bακαλίδου
και ο ∆ιευθυντής των Νυχτών Πρεµιέρας Λουκάς Κατσίκας

Ράινερ Βέρνερ Φασµπίντερ, 1978

© RWFF

«Η ταινία διηγείται τις συναντήσεις ενός ανθρώπου, τις τελευταίες πέντε ηµέρες της ζωής του, και προσπαθεί να
συµπεράνει, βάσει αυτών των συναντήσεων, εάν η απόφαση αυτού του ανθρώπου να µην επιτρέψει άλλες µέρες να
ακολουθήσουν πρέπει να απορριφθεί, ή τουλάχιστον πρέπει να γίνει κατανοητή, ή είναι ίσως ακόµα και αποδεκτή. Η
ταινία διαδραµατίζεται στην Φρανκφούρτη, µια πόλη της οποίας η συγκεκριµένη δοµή σχεδόν προσκαλεί βιογραφίες
όπως τούτη εδώ, ή τουλάχιστον δεν τις κάνει να φαίνονται ιδιαιτέρως ως εξαιρέσεις. Η Φρανκφούρτη δεν είναι µέρος
για φιλική µετριοπάθεια, για την ισοπέδωση αντιθέσεων, ούτε είναι ήσυχη, της µόδας ή καλή. Η Φρανκφούρτη είναι
µια πόλη όπου µπορεί κανείς να δει τις κοινωνικές αντιθέσεις που επικρατούν σε κάθε γωνία του δρόµου, παντού και
συνεχώς, τουλάχιστον αν δεν πέσει εξαρχής επάνω τους, αντιθέσεις οι οποίες επιτυχηµένα έχουν επεξεργαστεί ώστε
να κρύβονται από οπουδήποτε αλλού».

GOETHE 13
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21:00 Ο ΑΛΙ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑ∆ΕΙΣΟ
ALI IM PARADIES / MY NAME IS NOT ALI (2011, 92’)
της Βιόλα Σάφικ

Ο µαροκινής καταγωγής Ελ Χέντι Μπεν Σάλεµ
βρέθηκε νεκρός στις 15 Μάη του 1976, στο κελί µιας
γαλλικής φυλακής. Ενα χρόνο πριν είχε κερδίσει τον
πρωταγωνιστικό ρόλο στο θρυλικό «Ο Φόβος Τρώει
τα Σωθικά», είχε υπάρξει συνεργάτης και εραστής του
Φασµπίντερ, είχε ήδη στο ενεργητικό του ένα γάµο
και δύο παιδιά και ακολουθούσε από νωρίς µια τυχοδιωκτική διαδροµή που τον µετέφερε από την Τυνησία
στη Γαλλία και από εκεί στη Γερµανία. Επιχειρώντας να
ανοίξει δρόµο ανάµεσα στις πολυάριθµες εικασίες που
συνόδεψαν τη ζωή και τον θάνατο ενός από τους πιο
αξιοµνηµόνευτους ερµηνευτές του Φασµπίντερ, η δηµιουργός αυτού του ντοκιµαντέρ αναζητά την αλήθεια
µέσα από συνεντεύξεις µε συνεργάτες του σκηνοθέτη
και την οικογένεια του ηθοποιού, καταλήγωντας σε ένα
αποκαλυπτικό πορτραίτο για µια από τις πιο αινιγµατικές φιγούρες που διασταυρώθηκαν ποτέ µε το σινεµά
του ριζοσπαστικού Γερµανού.
Προλογίζει ο ηθοποιός Κωστής Καλλιβρετάκης

GOETHE

Τρίτη 20 ∆εκεµβρίου

Τετάρτη 21 ∆εκεµβρίου

GOETHE 15

19:00 ΜΑΡΘΑ / MARTHA (1973, 116’)

απαιτούσε ένας τέτοιος περιορισµός, συνειδητοποίησα ότι
αυτός ο τρόπος κινηµατογράφησης θα έδινε στην ταινία
µια ακαµψία και ταυτόχρονα µια ολοκλήρωση η οποία δεν
θα µπορούσε να επιτευχθεί µε κανέναν άλλον τρόπο. Ηταν
κάτι δύσκολο, αλλά απίθανα όµορφο».
Μίχαελ Μπάλχαους, διευθυντής φωτογραφίας,1974

© RWFF

«Από όλες τις ταινίες που έχω κάνει µε τον Φασµπίντερ µέχρι στιγµής, αυτή εδώ µου αρέσει περισσότερο. Με το "Martha" είχαµε πολύ χρόνο στη διάθεσή
µας, δεδοµένου πάντα του αστραπιαίου τρόπου δουλειάς
του Φασµπίντερ: 26 µέρες γυρίσµατος! Εκείνος ήθελε να
τραβήξω όλη την ταινία µε µονάχα έναν φακό, χωρίς να
χρησιµοποιώ ζουµ. Τηρήσαµε τον συγκεκριµένο κανόνα
µε πολύ λίγες εξαιρέσεις. Παρά τις νέες προσπάθειες που

© RWFF

Η Μάρτα είναι γύρω στα τριάντα όταν γνωρίζει
τον Χέλµουτ. Ποιος είναι αυτός ο άντρας, ρωτά µια
συνάδελφος στην βιβλιοθήκη όπου εργάζεται. Αυτός,
λέει η Μάρτα, είναι ο άντρας που θα παντρευτώ. Η
Μάρτα και ο Χέλµουτ παντρεύονται το συντοµότερο
δυνατόν και µετακοµίζουν σε ένα σπίτι. Ο Χέλµουτ
θέλει να κάνει την Μάρτα ευτυχισµένη, κι εκείνη είναι. Αγαπάει τον Χέλµουτ – έναν δυνατό, ανεξάρτητο,
κυρίαρχο άντρα – ο οποίος την συναρπάζει ακριβώς
επειδή της επιβάλλεται. Ο Χέλµουτ εξηµερώνει σταδιακά την Μάρτα και την διαµορφώνει µε βάση τις
δικές του αυταρχικές ιδέες για το πώς την θέλει, κάνοντάς την υποτακτική. Σταδιακά η αγάπη της Μάρτα
για τον Χέλµουτ µετατρέπεται σε έναν φόβο, ο οποίος όλο και δυναµώνει, όσο κι αν εκείνη προσπαθεί να
τον παλέψει.

Προλογίζει ο κριτικός Μανώλης Κρανάκης

19:00 Ο ΓΑΜΟΣ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑ ΜΠΡΑΟΥΝ
DIE EHE DER MARIA BRAUN / ΤHE MARRIAGE OF MARIA BRAUN (1978, 120’)
Κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου, ο Χέρµαν και η Μαρία Μπράουν παντρεύονται στο
ληξιαρχείο, το οποίο έχει µόλις χτυπηθεί από µια βόµβα. Μετά τον πόλεµο, το 1945, η Μαρία περιµένει
εξακολουθητικά τον άντρα της να γυρίσει από το µέτωπο µέχρι που ένας φίλος καταφτάνει µε τα νέα του
θανάτου του. Η Μαρία ξεκινάει µια σχέση µε τον Μπιλ, έναν µαύρο Αµερικανό στρατιώτη. Ενα βράδυ, όταν
ετοιµάζονται να πάνε στο κρεβάτι, ο Χέρµαν εµφανίζεται στην πόρτα…
«Με τον "Γάµο" ο Φασµπίντερ αποδρά από τον γυάλινο πύργο των σινεφίλ. Η ταινία προδίδει πολλές διαφορετικές επιρροές, που κυµαίνονται από την “Περιφρόνηση” του Γκοντάρ στον Μπρεχτ και τον Φρανκ Βέντεκιντ µέχρι
και τον Ντάγκλας Σερκ – παρ’όλ’αυτά, την ίδια στιγµή, πρόκειται περί αυθεντικής δουλειάς, επικής και ποιητικής
ποιότητας, η οποία µεταχειρίζεται όλους τους χαρακτήρες που εµφανίζονται και που εµπλέκονται στις διαµάχες µε
πολύ σεβασµό. Μια ιδιαίτερη ισχύς αυτής της ταινίας, η οποία την τοποθετεί σε παρόµοιο επίπεδο µε το “Senso” του
Βισκόντι και ακόµα και ταινίες του Μουρνάου, είναι η ισότητα µε την οποία αντιµετωπίζει τόσο τους αρσενικούς όσο
και τους θηλυκούς ήρωες: αυτό είναι κάτι που κανείς βρίσκει πολύ σπάνια. Ο Φασµπίντερ αγαπάει τους άντρες και τις
γυναίκες και κρατιέται µακριά από σωµατικές διακρίσεις. Η γύµνια του µαύρου στρατιώτη, του οποίου το σώµα δεν
είναι ούτε ιδιαίτερα µυώδες ούτε ιδιαίτερα καλλίγραµµο, έχει την ίδια οµορφιά µε το σώµα της παχιάς ηλικιωµένης
µάγισσας στη “Μέρα Οργής” του Καρλ Ντράγιερ».
Φρανσουά Τριφό, Cahiers du Cinema, 1980

Προλογίζει η βουλευτής και δηµοσιογράφος Λιάνα Κανέλλη

21:00 ΕΦΙ ΜΠΡΙΣΤ
FONTANE EFFI BRIEST (1973, 141’)
Η 17χρονη Εφι Μπριστ είναι παντρεµένη µε έναν αριστοκράτη, είκοσι χρόνια µεγαλύτερό της, και νιώθει τροµερή µοναξιά στο καινούργιο της περιβάλλον, ένα µικρό παραθαλάσσιο θέρετρο στην Βαλτική. Είναι
δυστυχισµένη χωρίς να µπορεί ποτέ πραγµατικά να το παραδεχτεί, γιατί δεν αισθάνεται πραγµατική αγάπη
από τον άντρα της, παρά την τρυφερότητα που εκείνος της δείχνει. Ολα πρόκειται να ανατραπούν, ωστόσο,
όταν η Εφι ερωτεύεται έναν ταγµατάρχη φίλο του συζύγου της.
«Αυτή δεν είναι µια γυναικεία ταινία, αλλά µια ταινία για τον Τέοντορ Φοντάνε, για την στάση ενός µυθιστοριογράφου απέναντι στην κοινωνία µέσα στην οποία έζησε. ∆εν είναι µια ταινία που διηγείται µια ιστορία, αλλά µια
ταινία που προσπαθεί να καταλάβει µια συµπεριφορά. Είναι η συµπεριφορά κάποιου που βλέπει µέσα από τα λάθη και
τις αδυναµίες της κοινωνίας στην οποία ζει, τις οποίες και κατακρίνει, αλλά παρ’όλ’αυτά αναγνωρίζει τη νοµιµότητα
αυτής της κοινωνίας για τον εαυτό του. Το δικό µου πρόβληµα δεν ήταν να κάνω µια ταινία που λαµβάνει την έγκριση
του κοινού – το πρόβληµά µου ήταν να κάνω ευκολοδιάκριτη την στάση µου απέναντι στην κοινωνία στην οποία ζω,
προσπαθώντας ταυτόχρονα να κάνω µια ταινία για τον Φοντάνε».
Προλογίζει ο σκηνοθέτης Τάκης Σπετσιώτης

Ράινερ Βέρνερ Φασµπίντερ, 1974

21:30 ΛΟΛΑ / LOLA (1981, 113’)
To 1957, ο ενάρετος και παλαιών αρχών επικεφαλής µιας στεγαστικής εταιρείας µετακοµίζει σε
µια µικρή πόλη της βόρειας Βαυαρίας και αφήνεται
να παρασυρθεί από τον έρωτά του για µια ντόπια
πόρνη, τη Λόλα, την οποία είχε πρωτογνωρίσει ως
Λουίζ, χωρίς να υποπτεύεται τίποτα σχετικά µε την
διπλή της ύπαρξη.
«Η “Μαρία Μπράουν” και η “Λόλα” είναι κοµµάτια
ενός ευρύτερου στοχασµού πάνω στην Οµοσπονδιακή
∆ηµοκρατία της Γερµανίας, διευκολύνοντας την κατανόηση
αυτής της παράξενης, δηµοκρατικής δοµής – συµπεριλαµβανοµένων των ρίσκων και των κινδύνων. Είναι, ωστόσο,
ταινίες για την χώρα όπως είναι σήµερα. Προκειµένου να
καταλάβει κανείς το παρόν, τι έχει απογίνει η χώρα µας και
τι µπορεί ακόµα να απογίνει, πρέπει κανείς να καταλάβει
ολόκληρη την ιστορία ή να έχει συµβιβαστεί µαζί της».
Ράινερ Βέρνερ Φασµπίντερ, 1980

Προλογίζει η κριτικός Λήδα Γαλανού
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