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ΤΟ ΦΕςΤΙΒΑΛ ΕΥΧΑΡΙςΤΕΙ ΤΟΥς ΧΟΡΗΓΟΥς ΤΟΥ 
LE FESTIvaL REMERCIE SES PaRTENaIRES

31, rue Sina / Σίνα 31, 10680 Athènes / Αθήνα
Tél. / τηλ. : 210 33 98 600 - Fax : 210 36 46 873 - www.ifa.gr - ifa@ifa.gr



Une marraine : Anna Mouglalis

Rendez-vous culturel du printemps à Athènes et Thessalonique, le Festival du Film Francophone 
de Grèce, organisé et produit par l’Institut français d’Athènes et l’Ambassade de France en Grèce, 
entame sa 12e édition sous l’étoile radieuse d’Anna Mouglalis. 
Nul mieux qu’Anna Mouglalis n’incarne l’alliance du talent et de la grâce, de la France et de la 
Grèce, la nouvelle alliance. 
Comédienne pour les plus grands auteurs du cinéma européen (Claude Chabrol, Michele Placido, 
Arnaud Desplechin, Joann Sfar ou Jan Kounen), elle est également égérie de la maison Chanel 
qu’elle représente avec l’aisance naturelle des femmes élégantes. 
Elle nous présentera ses quatre films « coup de cœur » ainsi que Chez Gino de Samuel Benchetrit, 
son dernier film qu’elle tient à faire découvrir au public athénien en première internationale.

Un hommage : Claude Chabrol 

Il sera encore question d’Anna Mouglalis, protagoniste du film Merci pour le chocolat qu’elle nous 
présentera lors de la soirée inaugurale de l’hommage à Claude Chabrol, sous l’égide de Costa-
Gavras, président de la Cinémathèque française.
Nous avons en effet voulu placer cet hommage à Claude Chabrol sous le double patronage de 
la Cinémathèque de Grèce, que nous remercions pour sa collaboration et qui accueillera les 
projections, et de la Cinémathèque française qui a tant compté dans la formation du cinéaste.

Une programmation : reflet de la diversité du cinéma francophone

La sélection se décline autour d’une section compétitive d’une quinzaine de films en avant-
première et d’un panorama du cinéma francophone avec des œuvres inédites qui reflètent sa 
diversité et son dynamisme. 

 Du rire, des sensations et de la réflexion : 
L’humour sera au rendez-vous, qu’il soit satirique avec Potiche de François Ozon, politique avec 
Le Nom des gens de Michel Leclerc, loufoque avec l’hilarant Holiday de Guillaume Nicloux, ou tout 
simplement belge avec le redoutable Kill Me Please d’Olias Barco.
On tremblera pour Gilles Lellouche traqué dans À bout portant, on frissonnera avec les films 
d’épouvante des « séances de minuit » proposés par l’équipe du festival « Nichtes Premieras » et 
programmés à la Cinémathèque de Grèce. 
Enfin, puisque le cinéma est aussi une invitation à la réflexion, nous aurons l’occasion de méditer 
sur le destin tragique de la Vénus noire d’Abdellatif Kechiche, les fourvoiements sanglants de 
Carlos d’Olivier Assayas ou la complicité créatrice d’Yves Saint Laurent - Pierre Bergé : l’amour fou 
de Pierre Thoretton.

 Des cinéastes confirmés et des premiers films : 
Les spectateurs pourront retrouver leurs auteurs favoris (Chabrol, Ozon, Arcady, Assayas, Garcia, 
Bouchareb…), mais la sélection fait également la part belle aux jeunes talents avec une dizaine de 
premiers films, au premier rang desquels Nicostratos d’Olivier Horlait tourné en Grèce, à Sifnos, que 
le public découvrira en première mondiale. On pourra également voir Donoma de Djinn Carrénard, 
le film phénomène « tourné avec 150 euros ». Produit sans moyen par un collectif d’artistes animé 
par la volonté de créer sans attendre, Donoma bouscule le cinéma français.

 Tous les horizons de la francophonie : 
Avec le soutien des Ambassades en Grèce des pays membres de l’Organisation internationale 
de la francophonie, nous sommes heureux de présenter cette année des films du Canada, d’où 
nous viendra Polytechnique de Denis Villeneuve – réalisateur du très remarqué Incendies – de la 
Belgique, du Maroc et de la Roumanie. 
La sélection comprendra également des films d’Algérie (Hors-la-loi de Rachid Bouchareb, nominé 
pour l’Oscar du meilleur film étranger), du Tchad (Un homme qui crie de Mahamat-Saleh Haroun, 
Prix du jury au dernier festival de Cannes) et de Tunisie (Le Fil de Mehdi Ben Attia avec Claudia 
Cardinale).



 Le jeune public ne sera pas en reste avec de grands films d’apprentissage : Kerity, la maison 
des contes de Dominique Monféry, Nannerl, la sœur de Mozart de René Féret ou Deux de la Vague 
d’Emmanuel Laurent, un film essentiel pour les jeunes cinéphiles (et les moins jeunes).

Une délégation d’exception : 

Plus d’une vingtaine de personnalités francophones du cinéma et des arts feront le voyage à Athènes 
pour présenter leur film et échanger avec le public : notre marraine Anna Mouglalis sera rejointe 
par la magnifique Catherine Deneuve, l’immense Claudia Cardinale, Pierre Bergé, compagnon et 
associé historique d’Yves Saint Laurent, Costa-Gavras, président de la Cinémathèque française, 
les comédiennes Élodie Bouchez et Marie-Josée Croze, Nicole Garcia, aussi talentueuse actrice que 
réalisatrice, les cinéastes Olivier Assayas, Samuel Benchetrit, Fabienne Berthaud, Djinn Carrénard, 
Michaël Cohen, Antony Cordier, Renaud Fély, Olivier Horlait, Emmanuel Laurent et bien d’autres 
encore.

Enfin, puisque cette année nous avons pour la première fois doté les prix du festival, 
nous avons réuni un jury de personnalités éminentes de la culture grecque et francophone présidé 
par Theo Angelopoulos pour décerner le Prix du jury.

Le Festival du Film Francophone de Grèce est une fête que nous voulons partager avec tous les 
amoureux du cinéma… alors soyez nombreux à nous rejoindre du 31 mars au 8 avril à Athènes et 
du 7 au 12 avril à Thessalonique !

Athènes, le 10 mars 2011

Catherine Suard
Présidente du festival, Conseillère de Coopération et d’Action culturelle 

de l’Ambassade de France en Grèce, Directrice de l’Institut français d’Athènes

Élise Jalladeau
Directrice du festival, Αttachée audiovisuelle de l’Αmbassade de France en Grèce



H ανάδοχος του φεστιβάλ: Anna Mouglalis

Το Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου της Ελλάδας, η πολιτιστική συνάντηση της άνοιξης 
στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, μια διοργάνωση και παραγωγή του Institut français d’Athènes 
και της Πρεσβείας της Γαλλίας στην Ελλάδα, ξεκινάει τη 12η χρονιά του κάτω από το λαμπερό 
αστέρι της Anna Mouglalis. 
Η Anna Mouglalis ενσαρκώνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη συμμαχία του ταλέντου και της 
χάρης, της Γαλλίας και της Ελλάδας, τη νέα συμμαχία.
'Εχει παίξει σε ταινίες των πιο σημαντικών δημιουργών του ευρωπαϊκού κινηματογράφου (του 
Claude Chabrol, του Michele Placido, του Arnaud Desplechin, του Joann Sfar ή του Jan Kounen), 
αλλά είναι και η ηγερία του οίκου Chanel, τον οποίο εκπροσωπεί με τη φυσική άνεση που έχουν οι 
κομψές γυναίκες. 
Θα μας παρουσιάσει τα τέσσερα φιλμ που αγαπάει πιο πολύ καθώς και την ταινία Gino, ο νονός της 
πίτσας του Samuel Benchetrit, που αποτελεί την πιο πρόσφατη δουλειά της στον κινηματογράφο 
και με πολλή χαρά θα ανοίξει την προβολή της στο αθηναϊκό κοινό σε διεθνή πρεμιέρα. 

Το αφιέρωμα: Claude Chabrol 

Εδώ θα συναντήσουμε και πάλι την Anna Mouglalis, πρωταγωνίστρια της ταινίας Μερσί για τη 
σοκολάτα, την οποία θα μας παρουσιάσει στη βραδιά έναρξης του αφιερώματος στον Claude 
Chabrol, υπό την αιγίδα του Κώστα Γαβρά, προέδρου της Ταινιοθήκης της Γαλλίας. 
Το φεστιβάλ θέλησε πράγματι να διοργανώσει αυτό το αφιέρωμα στον γάλλο σκηνοθέτη με τη 
συνεργασία τόσο της Ταινιοθήκης της Ελλάδος, την οποία και ευχαριστούμε για τη βοήθειά της 
καθώς οι προβολές του αφιερώματος θα γίνουν στις αίθουσές της, όσο και της Ταινιοθήκης της 
Γαλλίας, που έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στην καλλιτεχνική παιδεία του Claude Chabrol.

Το πρόγραμμα: η εικόνα της ποικιλομορφίας του γαλλικού κινηματογράφου

Το πρόγραμμα έχει οργανωθεί γύρω από δύο άξονες: ένα διαγωνιστικό τμήμα, που περιλαμβάνει 
δεκαπέντε ταινίες που θα παρουσιαστούν σε αβάν-πρεμιέρ, και ένα πανόραμα του γαλλόφωνου 
κινηματογράφου, με φιλμ που δεν έχουν προβληθεί στη χώρα μας και μας δίνουν μια πλήρη εικόνα 
για την ποικιλομορφία και τον δυναμισμό αυτού του κινηματογράφου.

 Γέλιο, συναίσθημα και στοχασμός:
Το χιούμορ θα δώσει το «παρών» του στο φεστιβάλ – χιούμορ σατιρικό στην ταινία Potiche του 
François Ozon, χιούμορ πολιτικό στο Πες μου τ’ όνομά σου του Michel Leclerc, χιούμορ θεότρελο 
στο ξεκαρδιστικό Holiday του Guillaume Nicloux, αλλά και μαύρο βελγικό χιούμορ στο φιλμ 
Σκότωσέ με, σε παρακαλώ του Olias Barco.
Θα φοβηθούμε για τη ζωή του Gilles Lellouche καθώς καταδιώκεται στην ταινία Η διορία, αλλά 
θα νιώσουμε και ανατριχίλες με τα θρίλερ που έχει διαλέξει η ομάδα του Διεθνούς Φεστιβάλ 
Κινηματογράφου της Αθήνας «Νύχτες πρεμιέρας», τα οποία θα παρουσιαστούν στις μεταμεσο-
νύχτιες προβολές της Ταινιοθήκης της Ελλάδος. 
Τέλος, μια και ο κινηματογράφος αποτελεί επίσης μια πρόσκληση για να στοχαζόμαστε, θα έχουμε 
τη δυνατότητα να σκεφτούμε την τραγική μοίρα της Μαύρης Αφροδίτης του Abdellatif Kechiche, 
τα αιματηρά μπλεξίματα του Carlos στο ομώνυμο φιλμ του Olivier Assayas ή τη δημιουργική 
συνεύρεση δύο αντρών στην ταινία Yves Saint Laurent - Pierre Bergé: ένας τρελός έρωτας του 
Pierre Thoretton.

 Καταξιωμένοι αλλά και πρωτοεμφανιζόμενοι σκηνοθέτες: 
Οι θεατές θα έχουν την ευκαιρία να βρουν ξανά τους αγαπημένους τους δημιουργούς (Chabrol, 
Ozon, Arcady, Assayas, Garcia, Bouchareb…), αλλά στο πρόγραμμα έχουν εξίσου σημαντική θέση 
και τα νέα ταλέντα καθώς περιλαμβάνει δέκα ταινίες πρωτομεφανιζόμενων σκηνοθετών. Ας 
μνημονεύσουμε ιδιαίτερα το φιλμ 'Ενα ξεχωριστό καλοκαίρι του Olivier Horlait, τα γυρίσματα του 
οποίου έγιναν στη χώρα μας, στη Σίφνο, και που θα προβληθεί στο αθηναϊκό κοινό σε παγκόσμια 
πρεμιέρα. Στο πρόγραμμα επίσης και το Donoma του Djinn Carrénard, η ταινία-φαινόμενο που 
«κόστισε μόλις 150 ευρώ». Το Donoma είναι μια παραγωγή που γυρίστηκε χωρίς πολλά μέσα από 
μια ομάδα καλλιτεχνών που ένιωθαν την έντονη επιθυμία να δημιουργήσουν χωρίς να περιμένουν, 
μια ταινία που ανατρέπει τα δεδομένα στον γαλλικό κινηματογράφο. 



 Η γαλλοφωνία σε όλα τα μήκη και τα πλάτη:
Με την υποστήριξη των πρεσβειών των χωρών που συμμετέχουν στον Διεθνή Οργανισμό της 
Γαλλοφωνίας, έχουμε φέτος τη χαρά να σας παρουσιάσουμε ταινίες από τον Καναδά – απ’ όπου 
μας έρχεται το Πολυτεχνείο του Denis Villeneuve, του σκηνοθέτη του φιλμ Μέσα από τις φλόγες 
που ήδη έχει αποσπάσει πολλές διακρίσεις –, από το Βέλγιο, το Μαρόκο και τη Ρουμανία. 
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης ταινίες από την Αλγερία (Πέρα από τον νόμo του Rachid 
Bouchareb, υποψήφια για βραβείο Oscar στην κατηγορία καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας), από 
το Τσαντ (Η κραυγή ενός ανθρώπου του Mahamat-Saleh Haroun, που απέσπασε το Βραβείο της 
Επιτροπής στο περσινό Φεστιβάλ των Καννών) και από την Τυνησία (Το νήμα του Mehdi Ben Attia 
με πρωταγωνίστρια την Claudia Cardinale).

 Οι νεαρότερες ηλικίες δεν θα μείνουν παραπονεμένες καθώς στο πρόγραμμα υπάρχουν αξιό-
λογες ταινίες γύρω από τη γνώση: τα φιλμ Kerity, το σπίτι των παραμυθιών του Dominique 
Monféry, Nannerl, η αδελφή του Μότσαρτ του René Féret ή το Δύο-τρία πράγματα που ξέρω 
γι’ αυτούς του Emmanuel Laurent, μια ταινία με ουσιαστικό ενδιαφέρον για τους νέους (και τους 
λιγότερο νέους) φίλους του κινηματογράφου. 

Οι εκλεκτοί μας προσκεκλημένοι: 

Περισσότερες από είκοσι γαλλόφωνες προσωπικότητες από τον χώρο του κινηματογράφου 
και των τεχνών θα μας επισκεφτούν στην Αθήνα για να παρουσιάσουν την ταινία τους και να 
συζητήσουν με το κοινό: δίπλα στην ανάδοχό μας Anna Mouglalis θα βρεθούν η υπέροχη 
Catherine Deneuve, η σπουδαία Claudia Cardinale, ο Pierre Bergé, ο διάσημος σύντροφος και 
συνεργάτης του Yves Saint Laurent, ο Κώστας Γαβράς, πρόεδρος της Ταινιοθήκης της Γαλλίας, 
οι ηθοποιοί Élodie Bouchez και Marie-Josée Croze, η Nicole Garcia, ηθοποιός αλλά και εξίσου 
ταλαντούχα σκηνοθέτρια, οι σκηνοθέτες Olivier Assayas, Samuel Benchetrit, Fabienne Berthaud, 
Djinn Carrénard, Michaël Cohen, Antony Cordier, Renaud Fély, Olivier Horlait, Emmanuel Laurent 
και πολλοί άλλοι ακόμα. 

Τέλος, μια και για πρώτη φορά φέτος τα βραβεία του φεστιβάλ θα συνοδεύονται από 
χρηματικά έπαθλα, στην επιτροπή που θα απονείμει το Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής συμ-
μετέχουν εξέχουσες προσωπικότητες από τον χώρο του ελληνικού και του γαλλόφωνου πολιτισμού, 
με πρόεδρο τον Θόδωρο Αγγελόπουλο.

Το Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου της Ελλάδας είναι μια γιορτή που θέλουμε να 
μοιραστούμε μαζί με όσους αγαπούν την έβδομη τέχνη... Ελάτε λοιπόν όλοι να συναντηθούμε από 
τις 31 Μαρτίου έως τις 8 Απριλίου στην Αθήνα και από τις 7 έως τις 12 Απριλίου στη Θεσσαλονίκη! 

Αθήνα, 10 Μαρτίου 2011

Catherine Suard
Πρόεδρος του φεστιβάλ, Σύμβουλος Συνεργασίας και Μορφωτικής Δράσης 

της Πρεσβείας της Γαλλίας στην Ελλάδα, Διευθύντρια του Institut français d’Athènes 

Élise Jalladeau
Διευθύντρια του φεστιβάλ, Ακόλουθος Οπτικοακουστικών Μέσων 

της Πρεσβείας της Γαλλίας στην Ελλάδα



le   
 de Grèce

vous propose :

το        
της Ελλάδας

σας παρουσιάζει:

ΛΕΥΚΗ ΚΑρΤΑ ΣΤHN | CaRTE BLaNCHE À aNNa mOUGLaLIS
Ανάδοχος του φεστιβάλ | Marraine du festival

CHEZ GINO | GINO, Ο ΝΟΝΟΣ ΤΗΣ ΠΙΤΣΑΣ – Samuel Benchetrit
ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ - ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΡΕΜΙΕΡΑ | SÉANCE SPÉCIALE - PREMIÈRE INTERNATIONALE

BUFFET FROID – Bertrand Blier 
HIROSHIMA MON AMOuR | ΧΙΡΟΣΙΜΑ, ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ – Alain Resnais 
JʼAI TOuJOuRS RÊVÉ D’ÊTRE uN GANGSTER | ΠΑΝΤΑ ΟΝΕΙΡΕΥΟΜΟΥΝ ΝΑ ΓΙΝΩ ΓΚΑΝΓΚΣΤΕΡ –
Samuel Benchetrit 
SANS TOIT NI LOI | ΔΙΧΩΣ ΣΤΕΓΗ, ΔΙΧΩΣ ΝΟΜΟ – Agnès Varda
  

ΕΠΙΣΗμΟ ΠρΟΓρΑμμΑ | SÉLECTION OffICIELLE
              ΔΙΑΓωΝΙςΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ | FILMS EN COMPÉTITION

À BOuT PORTANT | Η ΔΙΟΡΙΑ – Fred Cavayé 
BELLAMY | Η ΣΚΙΑ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ – Claude Chabrol 
CARLOS, LE FILM | CARLOS – Olivier Assayas 
DEuX DE LA VAGuE | ΔΥΟ-ΤΡΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ξΕΡΩ ΓΙ  ̓ΑΥΤΟΥΣ – Emmanuel Laurent
ELLE SʼAPPELAIT SARAH | ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΗΣ ΣΑΡΑ – Gilles Paquet-Brenner 
HAPPY FEW | ΕΝΑ ΚΡΕΒΑΤΙ... ΣΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ – Antony Cordier  
HORS-LA-LOI | ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΜΟ – Rachid Bouchareb
LE NOM DES GENS | ΠΕΣ ΜΟΥ Τʼ ΟΝΟΜΑ ΣΟΥ – Michel Leclerc 
LʼHOMME QuI VOuLAIT VIVRE SA VIE | Η ΜΕΓΑΛΗ ΦΥΓΗ – Éric Lartigau
PIEDS NuS SuR LES LIMACES | ΑΤΙΘΑΣΗ ΛΙΛΙ – Fabienne Berthaud 
POTICHE – François Ozon
QuARTIER LOINTAIN | ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΟΝΕΙΡΑ ΤΗΣ ΝΙΟΤΗΣ ΜΟΥ – Sam Garbarski
uN BALCON SuR LA MER | ΘΕΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ – Nicole Garcia 
uN HOMME QuI CRIE | Η ΚΡΑΥΓΗ ΕΝΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ – Mahamat-Saleh Haroun
VÉNuS NOIRE | ΜΑΥΡΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ – Abdellatif Kechiche

               ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΓΑΛΛΟΦωΝΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ | PaNORaMa DU CINÉMa FRaNCOPHONE

NICOSTRATOS | ΕΝΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ – Olivier Horlait
ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ - ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΕΜΙΕΡΑ | SÉANCE SPÉCIALE - PREMIÈRE MONDIALE

10 1/2 | ΔΕΚΑ ΚΑΙ ΜΙΣΟ – Daniel Grou
ANGÈLE ET TONY | ANGÈLE ΚΑΙ TONY – Alix Delaporte

18
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32
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35
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38

51

40
41



ÇA COMMENCE PAR LA FIN | ΕΝΑΣ ΕΡΩΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΟΣ – Michaël Cohen
COMME LES CINQ DOIGTS DE LA MAIN | ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΣΑΝ ΓΡΟΘΙΑ – Alexandre Arcady 
DONOMA – Djinn Carrénard
HOLIDAY – Guillaume Nicloux
ÎNTâLNIRI ÎNCRuCIşATE | CROSSING DATES – Anca Damian  
KILL ME PLEASE | ΣΚΟΤΩΣΕ ΜΕ, ΣΕ ΠΑΡΑΚΑΛΩ – Olias Barco
LE FIL | ΤΟ ΝΗΜΑ – Mehdi Ben Attia 
LES ANGES DE SATAN | ΟΙ ΑΓΓΕΛΟΙ ΤΟΥ ΣΑΤΑΝΑ – Ahmed Boulane 
MARIEKE, MARIEKE – Sophie Schoukens
PAuLINE ET FRANÇOIS | PAuLINE ΚΑΙ FRANÇOIS – Renaud Fély
POLYTECHNIQuE | ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ – Denis Villeneuve  
uN POISON VIOLENT | ΤΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ – Katell Quillévéré

  YVES SAINT LAURENT - PIERRE BERGÉ, LʼAMOuR FOu | ΕΝΑΣ ΤΡΕΛΟΣ ΕΡΩΤΑΣ – Pierre Thoretton

ΤΑΙΝΙΕΣ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ | SÉLECTION JEUNESSE

6  10 ετών | ans
KERITY, LA MAISON DES CONTES | KERITY, ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΝ – Dominique Monféry 
11  14 ετών | ans 
NANNERL, LA SŒuR DE MOZART | NANNERL, Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΟΥ ΜΟΤΣΑΡΤ – René Féret 

ΤΑΙΝΙΕΣ ΤρΟμΟΥ - μΕΤΑμΕΣΟΝΥΧΤΙΕΣ ΠρΟΒΟΛΕΣ | fILmS dʼÉpOUvaNTE - SÉaNCES dE mINUIT
              ΕΠΙΛΟΓΕς | SÉLECTION :  FESTIvaL INTERNaTIONaL DU FILM DʼaTHÈNES « NΙCHTES PREMIERaS » | 
              ΔΙΕΘΝΕς ΦΕςΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΤΗς ΑΘΗΝΑς «ΝΥΧΤΕς ΠΡΕΜΙΕΡΑς» 

CANNIBAL | ΓΥΝΑΙΚΑ ΚΑΝΙΒΑΛΟΣ – Benjamin Viré 
ILS | ΕΚΕΙΝΟΙ – Xavier Palud & David Moreau 
LA MEuTE | Η ΑΓΕΛΗ – Franck Richard 
LÈVRES DE SANG | ΑΙΜΑ ΣΤΑ ΧΕΙΛΗ ΤΩΝ ΠΑΡΘΕΝΩΝ – Jean Rollin

CINÉ-mIX  ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ | CINÉmaTHÈQUE fRaNÇaISE - dJ Cam
               Ο ΒωΒΟς ΑΒΑΝ-ΓΚΑΡΝΤ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟς ςΥΝΑΝΤΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΥςΙΚΗ | 
               LE CINÉMa MUET DʼavaNT-gaRDE RENCONTRE La MUSIqUE ÉLECTRONIqUE

CAGLIOSTRO – Richard Oswald 
HARMONIES DE PARIS | ΑΡΜΟΝΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΙΣΙΟΥ – Lucie Derain 
LA TOuR | Ο ΠΥΡΓΟΣ – René Clair

ΑΦΙΕρΩμΑ | HOmmaGE : CLaUdE CHaBROL 
           ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΗ ΤΗς ΕΛΛΑΔΟς | CINÉMaTHÈqUE DE gRÈCE
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Au CŒuR Du MENSONGE | ΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΟΥ ψΕΜΑΤΟΣ  MERCI POuR LE CHOCOLAT | ΜΕΡΣΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΟΚΟΛΑΤΑ 
LA FLEuR Du MAL | ΤΟ ΑΝΘΟΣ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ  LA FILLE COuPÉE EN DEuX | ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΔΥΟ ΑΝΤΡΕΣ
BELLAMY | Η ΣΚΙΑ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ (βλ. διαγωνιστικό τμήμα | voir sélection officielle)
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ΤΑ βΡΑβΕίΑ ΤοΥ ΦΕςΤίβΑΛ
Θα απονεμηθούν δύο βραβεία στις ταινίες που συμμετέχουν στο διαγωνιστικό τμήμα του Φεστιβάλ 
Γαλλόφωνου Κινηματογράφου της Ελλάδας:

Το Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής, το οποίο θα απονεμηθεί από την κριτική επιτροπή του φεστιβάλ.
Το Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής αποτελεί μια προσφορά του τηλεοπτικού σταθμού TV5 Monde και του 
Δήμου Αθηναίων, που πρόκειται να υποστηρίξουν ως χορηγοί επικοινωνίας την προώθηση της ταινίας όταν 
αυτή προβληθεί στις ελληνικές αίθουσες. 

Το Βραβείο Κοινού, το οποίο θα απονεμηθεί σύμφωνα με τις ψήφους των θεατών κατά την έξοδό τους από 
τις προβολές των ταινιών που συμμετέχουν στο διαγωνιστικό τμήμα.
Το Βραβείο Κοινού, προσφορά της εταιρείας Fischer, θα απονεμηθεί στον διανομέα της βραβευμένης 
ταινίας στην Ελλάδα με σκοπό την προώθησή της όταν αυτή προβληθεί στις ελληνικές αίθουσες. 

Η ΚΡίΤίΚΗ ΕπίΤΡοπΗ ΤοΥ ΦΕςΤίβΑΛ
Ο σκηνοθέτης Θόδωρος Αγγελόπουλος, που έχει τιμηθεί με το Χρυσό Λιοντάρι στο Φεστιβάλ της Βενετίας 
για την ταινία του Ο Μεγαλέξαντρος καθώς και με τον Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ των Καννών για την 
ταινία του Μια αιωνιότητα και μια μέρα, είναι ο πρόεδρος της κριτικής επιτροπής στην οποία συμμετέχουν 
γαλλόφωνες προσωπικότητες, σημαντικοί φίλοι του γαλλικού πολιτισμού:
Ελένη Γλύκατζη-Ahrweiler, εξέχουσα πανεπιστημιακός, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου 
Δελφών, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Θεάτρου, πρώην πρόεδρος του Κέντρου 
Georges-Pompidou (Beaubourg),
Γιώργος Αρχιμανδρίτης, συγγραφέας, δημοσιογράφος και παραγωγός ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ τέχνης 
και πολιτισμού, 
Ειρήνη Γαβαλά, διευθύντρια του τηλεοπτικού σταθμού ERT World, μέλος της Επιτροπής Προγράμματος 
των σταθμών ARTE και ΕΡΤ,
Élisabeth Quin, κριτικός κινηματογράφου στον τηλεοπτικό σταθμό Paris Première, συγγραφέας μυθιστο-
ρημάτων και δοκιμίων για την τέχνη,
Γιώργος Τσούργιαννης, παραγωγός της ταινίας Κυνόδοντας, υποψήφιας στα βραβεία Oscar 2011 στην 
κατηγορία καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας.
Φέτος στην κριτική επιτροπή θα συμμετάσχει και ένας νεαρός Γάλλος που κάνει σπουδές τέχνης στην 
Ελλάδα στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus.

οί ΑγΑπΗμΕνΕς ΤΑίνίΕς
Των μΑΘΗΤων ΤοΥ ΕΛΛΗνογΑΛΛίΚοΥ ΛΥΚΕίοΥ EuGΕNE dELACRoiX  

Από το πρόγραμμα του Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου της Ελλάδας οι μαθητές του 
Ελληνογαλλικού Λυκείου Eugène Delacroix έχουν επιλέξει τέσσερις ταινίες που τους αρέσουν ιδιαίτερα. 

Αποφάσισαν να μοιραστούν τις προτιμήσεις τους με το κοινό και θα μας παρουσιάσουν οι ίδιοι
αυτές τις ταινίες πριν από την έναρξη της προβολής τους.



Les fi lms de la compétition du Festival du Film Francophone de Grèce concourent 
pour deux prix : 

Un Prix du jury, attribué par le jury du festival. 
Le Prix du jury est doté par TV5 Monde et par la Mairie d’Athènes qui s’engagent à 
soutenir la promotion du fi lm lors de sa sortie en Grèce sur diff érents supports de 
communication.

Un Prix du public, attribué selon les votes des spectateurs à l’issue des projections 
des fi lms en compétition. 
Le Prix du public, doté par Fischer, est attribué au distributeur du fi lm primé et destiné 
à la promotion du fi lm lors de sa sortie. 

LE JuRY du FEsTivAL
Theo Angelopoulos, cinéaste doublement couronné d’un Lion d’or à Venise pour Alexandre le Grand et d’une 
Palme d’or à Cannes pour L’Éternité et un jour, présidera un jury composé de personnalités francophones 
et francophiles :
Hélène Glykatzi-Ahrweiler, éminente universitaire, présidente du Centre culturel européen de Delphes et 
du Théâtre national d’Athènes, ancienne présidente du centre Beaubourg,
Yorgos Archimandritis, écrivain, journaliste et producteur de documentaires radiophoniques sur les arts 
et la culture,
Irène Gavala, directrice d’ERT World, membre de la Commission des programmes d’ARTE et d’ERT,
Élisabeth Quin, critique de cinéma sur la chaîne Paris Première, auteur de romans et d’essais sur l’art,
Yorgos Tsourgiannis, producteur de Canines, fi lm nominé à l’Oscar du meilleur fi lm étranger en 2011.
Cette année, un jeune Français étudiant les arts en Grèce dans le cadre du programme Erasmus se joindra 
au jury.

LEs FiLms « Coup dE CοΕuR »
dEs ÉLΕvEs du LYCÉE FRANCo-HELLÉNiQuE EuGΕNE dELACRoiX
Les élèves du LFHED ont choisi quatre fi lms de la sélection du Festival du Film Francophone de Grèce
qu’ils aiment particulièrement. Ils ont décidé de partager leurs « coups de cœur » avec
le public et présenteront eux-mêmes ces fi lms avant les projections. 

LEs pRiX du FEsTivAL





Anna Mouglalis

ΛΕΥΚΗ ΚΑΡΤΑ στην
CARTE BLANCHE a



Anna Mouglalis

Η Anna Mouglalis είναι μια ηθοποιός με μεγάλο ταλέντο και με μια γοητεία που αναστατώνει. 
Από την ταινία Μερσί για τη σοκολάτα του Claude Chabrol μέχρι το Πάντα ονειρευόμουν να γίνω γκάνγκστερ 
του Samuel Benchetrit, της αρέσει να δοκιμάζει τις δυνάμεις της σε δύσκολους ρόλους.

Η Anna Mouglalis γεννήθηκε στο Fréjus το 1978. Αφού πάρει το απολυτήριό της, συνεχίζει στο λύκειο Jules 
Ferry στο πρώτο προπαρασκευαστικό έτος για τον διαγωνισμό της École normale supérieure. Το ξεκίνημά 
της στο θεατρικό σανίδι γίνεται με Το ξύπνημα της άνοιξης του Frank Wedekind και με το έργο του Βρετανού 
Martin Crimp Στην εξοχή το 2003. Κάνει τα πρώτα της βήματα στη μεγάλη οθόνη στην ταινία του Francis 
Girod Terminale, ενώ αρχίζει να παρακολουθεί μαθήματα στο Ανώτατο Εθνικό Κονσερβατόριο Δραματικής 
Τέχνης του Παρισιού.
Στη συνέχεια εμφανίζεται στο φιλμ της Chantal Akerman Η αιχμάλωτη και έπειτα την ανακαλύπτει ο Claude 
Chabrol, που για τις ανάγκες της ταινίας του Μερσί για τη σοκολάτα (2000) ψάχνει να βρει μια νεαρή ηθοποιό 
για να υποδυθεί μια πιανίστα που τώρα ξεκινά τη σταδιοδρομία της δίπλα στον δεξιοτέχνη Jacques Dutronc.
Η βαριά και κάπως σπασμένη φωνή της την κάνει να ξεχωρίζει από τις άλλες ηθοποιούς. Καθώς δείχνει μια 
ιδιαίτερη προτίμηση για τον κινηματογράφο του δημιουργού, η Anna Mouglalis συμμετέχει σε πειραματικά 
φιλμ, όπως στην Καινούργια ζωή του Philippe Gandrieux ή στο Novo του Jean-Pierre Limosin. Παίζει επίσης 
στην ταινία του Arnaud Desplechin Léo, en jouant « Dans la compagnie des hommes » και στο φιλμ του 
Damien Odoul En attendant le déluge δίπλα στον Pierre Richard. 
Από το 2002, οπότε την επιλέγει ο Karl Lagerfeld ως πρέσβειρα του αρώματος Allure του οίκου Chanel, γίνεται 
η νέα γυναίκα που ενσαρκώνει τη γαλλική κομψότητα.
Το 2005 ο Ilan Duran Cohen της προτείνει να υποδυθεί τη Simone de Beauvoir στην τηλεταινία του Les Amants 
du Flore. Δυο χρόνια μετά τη βρίσκουμε να παίζει στο φιλμ του συντρόφου της, του Samuel Benchetrit, Πάντα 
ονειρευόμουν να γίνω γκάνγκστερ.
Κι εκείνη με τη σειρά της προετοιμάζει ένα σχέδιο: να φτιάξει την πρώτη δική της μεγάλου μήκους ταινία και 
να σκηνοθετήσει τον σύντροφό της στον ρόλο ενός βαμπίρ από τη Ρωσία. 
Το 2008 βρίσκεται και πάλι στο προσκήνιο πρωταγωνιστώντας στη θαυμάσια ταινία του Jan Kounen Κοκό 
Σανέλ και Ιγκόρ Στραβίνσκι, στην οποία ενσαρκώνει την αιώνια ερωτευμένη δεσποινίδα Coco Chanel.
Το 2009 συμμετέχει στο φιλμ Μαμούθ των Gustave Kervern και Benoît Delépine και στη συνέχεια κάνει 
μια εκρηκτική εμφάνιση δίπλα στον Éric Elmosnino στην ταινία Gainsbourg του Joann Sfar, στον ρόλο της 
σαγηνευτικής Juliette Greco.

Η ταινία Gino, ο νονός της πίτσας αποτελεί την πιο πρόσφατή της δουλειά. Η κωμωδία αυτή του Samuel 
Benchetrit, όπου υποδύεται τη γυναίκα του José Garcia, παρουσιάζεται σε διεθνή πρεμιέρα στα πλαίσια του 
12ου Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου της Ελλάδας!

Actrice de talent au charme troublant, de Merci pour le chocolat de Claude Chabrol à J’ai toujours rêvé 
d’être un gangster de Samuel Benchetrit, Anna Mouglalis aime s’aventurer dans des rôles difficiles.

Anna Mouglalis naît à Fréjus en 1978. Son bac en poche, elle entre en hypokhâgne au lycée Jules Ferry. Elle 
fait ses débuts sur les planches dans L’Éveil du printemps de Frank Wedekind et La Campagne de lʼAnglais 
Martin Crimp en 2003. Elle débute sur grand écran dans Terminale de Francis Girod et intègre le Conservatoire 
national supérieur d’art dramatique.
Elle apparaît ensuite dans La Captive de Chantal Akerman, avant d’être révélée par Chabrol, qui a besoin dʼune 
jeune actrice pour incarner une pianiste débutante aux côtés du virtuose Jacques Dutronc dans Merci pour le 
chocolat en 2000. 
Sa voix grave et légèrement cassée la démarque des autres comédiennes. Ayant une préférence pour les 
films dʼauteur, Anna Mouglalis participe à des œuvres expérimentales telles que La Vie nouvelle de Philippe 
Gandrieux ou Novo de Jean-Pierre Limosin. Elle est également dirigée par Arnaud Desplechin dans Léo, en 



jouant « Dans la compagnie des hommes » et par Damien Odoul dans En attendant le déluge aux côtés de 
Pierre Richard. 
Depuis 2002, la jeune femme, choisie par Karl Lagerfeld, est l’ambassadrice du parfum Allure de Chanel et 
incarne l’élégance à la française.
En 2005, Ilan Duran Cohen lui propose d’interpréter Simone de Beauvoir dans le téléfi lm Les Amants du Flore. 
Deux ans plus tard, elle est à l’affi  che du fi lm de son compagnon, Samuel Benchetrit, J’ai toujours rêvé d’être 
un gangster. 
À son tour, elle a en projet de faire tourner son compagnon dans le rôle d’un vampire russe pour son premier 
long métrage en tant que réalisatrice.
En 2008, elle est à nouveau sur le devant de la scène avec le fabuleux Coco Chanel & Igor Stravinsky de Jan 
Kounen, dans lequel elle incarne Mademoiselle Coco Chanel, amoureuse éternelle.
En 2009, elle apparaît dans le fi lm de Gustave Kervern et Benoît Delépine Mammuth, puis explose aux côtés 
dʼÉric Elmosnino dans Gainsbourg (Vie héroïque) de Joann Sfar en Juliette Gréco envoûtante.

Chez Gino est son dernier fi lm ; elle y incarne la femme de José Garcia. Cette comédie réalisée par Samuel 
Benchetrit est présentée en première internationale lors du 12e Festival du Film Francophone de Grèce !





17

Τα πάντα ξεκινούν όταν ο άνεργος Alphonse Tram συναντάει έναν άγνωστο στους έρημους διαδρόμους του προαστιακού σιδηρό-
δρομου. Δεν περνάει πολλή ώρα και τον βρίσκει δολοφονημένο με το ίδιο του το μαχαίρι. Και τότε, μέσα στην τεράστια πολυκατοικία όπου 
μένει, συναντάει πρώτα έναν αστυνόμο και έπειτα τον δολοφόνο της γυναίκας του ενώ βρίσκεται μπλεγμένος σε μια σειρά από δολοφονίες, η 
μια πιο σουρεαλιστική από την άλλη.  

Tout commence quand Alphonse Tram, chômeur, rencontre un inconnu dans les couloirs déserts du R.E.R. Quelque temps plus tard, il le 
retrouve assassiné avec son propre couteau. Dans la tour immense qu’il habite, il fait alors successivement connaissance d’un commissaire de 
police et de l’assassin de sa femme et se retrouve entraîné dans une série de meurtres plus surréalistes les uns que les autres.

Le cinéma de Bertrand Blier est résolument anticonformiste et iconoclaste. Son style se rapproche parfois d’un Jean-Pierre Mocky dans la critique des mœurs bourgeoises 
et la réhabilitation des plaisirs du corps, mais son modèle dans le domaine reste avant tout Luis Buñuel. On trouve dans ses œuvres de grands moments de provocation 
(Les Valseuses) et d’humour noir (Buff et froid et Les Acteurs), mêlés à un goût prononcé du dialogue grossier et décalé ainsi qu’à un intérêt certain pour l’absurde. 
Néanmoins, ses fi lms atteignent souvent un large public, comme Notre histoire et Tenue de soirée. Marginaux, prostitué(e)s, voyous, fl ics, travestis, sont ses thèmes de 
prédilection. C’est un réalisateur qui fait la part belle aux acteurs. Il a tourné avec les plus grands. Il a fait de Jean-Pierre Marielle (quatre collaborations), Patrick Dewaere 
(trois collaborations) et Gérard Depardieu (huit collaborations) ses acteurs fétiches.

     RÉALisATEuR | sCÉNARisTE

BuFFET FRoid 

2010 - Le Bruit des glaçons
2005 - Combien tu m’aimes ?
2003 - Les Côtelettes
2000 - Les Acteurs
1996 - Mon homme
1993 - Un, deux, trois, soleil
1990 - Merci la vie
1989 - Trop belle pour toi

1986 - Tenue de soirée
1984 - Notre histoire
1983 - La Femme de mon pote
1981 - Beau-père
1979 - Buff et froid
1978 - Préparez vos mouchoirs
1976 - Calmos
1974 - Les Valseuses
            

ΦίΛμογΡΑΦίΑ | FiLmoGRApHiE

     ςΚΗνοΘΕΤΗς | ςΕνΑΡίογΡΑΦος
Ο κινηματογράφος του Bertrand Blier είναι αντισυμβατικός και εικονοκλαστικός με μια πολύ θαρραλέα ματιά. Μερικές φορές το στυλ του προσεγγίζει εκείνο του Jean-
Pierre Mocky όταν ασκεί κριτική στα ήθη της αστικής τάξης και όταν κάνει λόγο για την αποκατάσταση των σαρκικών απολαύσεων, ωστόσο το πρότυπό του στην έβδομη 
τέχνη παραμένει πρωτίστως ο Luis Buñuel. Στα έργα του βρίσκουμε πολύ προκλητικές σκηνές (Ο χορός των διεφθαρμένων) και μαύρο χιούμορ (Buff et froid και Les Acteurs), 
σε συνδυασμό με την έντονη προτίμησή του για τους χονδροειδείς και εντελώς ασυνήθιστους διαλόγους καθώς και με το ολοφάνερο ενδιαφέρον του για το στοιχείο του 
παραλόγου. Παρ’ όλα αυτά οι δημιουργίες του συχνά βρίσκουν απήχηση στο ευρύ κοινό, όπως στην περίπτωση των ταινιών Η ιστορία μας (που παίχτηκε στη χώρα μας και 
με τον τίτλο Το αρσενικό) και Βραδινό ένδυμα. Περιθωριακοί, αρσενικές και θηλυκές πόρνες, αλήτες, μπάτσοι, τραβεστί: αυτά είναι τα θέματα που επανέρχονται στα φιλμ 
του. Ο Blier είναι ένας σκηνοθέτης που δίνει μεγάλη σημασία στους ηθοποιούς. Έχει γυρίσει ταινίες με τους πιο σημαντικούς. Τρεις από αυτούς έγιναν οι πιο αγαπημένοι 
του: έχει συνεργαστεί με τον Jean-Pierre Marielle σε τέσσερα φιλμ, με τον Patrick Dewaere σε τρία και με τον Gérard Depardieu σε οκτώ.

BERTRANd BLiER 
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O Gino έχει εγκατασταθεί εδώ και τριάντα χρόνια στις Βρυξέλλες και έχει μια πιτσαρία που την αγόρασε με τις οικονομίες της συζύγου 
του, της Simone. Η ζωή του αναστατώνεται από την είδηση ότι όπου να ’ναι πεθαίνει ο θείος του από την Ιταλία, ένας νονός της μαφίας που 
έγινε ζάπλουτος από τις παράνομες δραστηριότητές του. Ένα μεγάλο μερίδιο από την κληρονομιά του το έχει υποσχεθεί στον Gino. Το μόνο 
πρόβλημα είναι ότι, για να πάρει αυτό το μερίδιο, θα πρέπει να αποδείξει στον θείο του ότι έχει όντως γίνει – όπως του είχε διηγηθεί – ένας 
νονός που τον τρέμουν οι πάντες και που έχει το πάνω χέρι σε όλες τις πιτσαρίες των Βρυξελλών. Για τον λόγο αυτό ο Gino παραγγέλνει σε 
έναν σκηνοθέτη να του γυρίσει ένα πλαστό ντοκιμαντέρ με θέμα τον ίδιο και την οικογένειά του και να τους παρουσιάζει όλους ως διαβόητους 
κακοποιούς.

Gino, installé depuis trente ans à Bruxelles, tient une pizzeria achetée avec les économies de son épouse Simone. Sa vie est bouleversée 
par la nouvelle de la mort prochaine de son oncle d’Italie, un parrain de la mafia rendu milliardaire par ses activités illicites. Une grosse part 
d’héritage est promise à Gino. Seul hic, il lui faut, pour la toucher, prouver à son oncle qu’il est bien devenu, comme il le lui a raconté, un 
redoutable parrain régnant sur toutes les pizzerias parisiennes. Gino commande alors à un réalisateur un documentaire sur lui et sa famille 
censé les présenter comme des truands de grande envergure.

Samuel Benchetrit débute sa carrière de réalisateur et de scénariste en dirigeant et en écrivant des courts métrages : Saint-Valentin (1995) et Nouvelle de la tour L (2000). 
Parallèlement, il met en scène au théâtre Jean-Louis Trintignant et sa fille Marie Trintignant dans Poèmes à Lou (1999) de Guillaume Apollinaire et Comédie sur un quai 
de gare (2001). Cette fructueuse collaboration avec les deux acteurs se poursuit au cinéma avec son premier long métrage, Janis et John (2003). Deux ans plus tard, alors 
que paraît le premier tome de son deuxième roman, Les Chroniques de l’asphalte, il devient acteur le temps d’un film avec Backstage, drame sur le monde du show-biz. 
En 2007, Samuel Benchetrit revient à la réalisation et signe la comédie dramatique J’ai toujours rêvé d’être un gangster avec, entre autres, Édouard Baer et Anna Mouglalis. 
Trois ans plus tard, sort son dernier film, Chez Gino, une comédie portée par José Garcia, Anna Mouglalis et Sergi Lopez, présentée lors du 12e Festival du Film Francophone 
de Grèce en première internationale.

     RÉALisATEuR | sCÉNARisTE

CHEz GiNo  |  GiNo, o νονος ΤΗς πίΤςΑς

2010 - Chez Gino
2008 - J’ai toujours rêvé d’être un gangster 
2003 - Janis et John

2000 - Nouvelle de la tour L
1995 - Saint-Valentin

ΦίΛμογΡΑΦίΑ | FiLmoGRApHiE

     ςΚΗνοΘΕΤΗς | ςΕνΑΡίογΡΑΦος
O Samuel Benchetrit ξεκινάει τη σταδιοδρομία του ως σκηνοθέτη και σεναριογράφου φτιάχνοντας ταινίες μικρού μήκους: Saint-Valentin (1995) και Nouvelle de la 
tour L (2000). Παράλληλα σκηνοθετεί τον Jean-Louis Trintignant και την κόρη του Marie Trintignant στα έργα Ποιήματα στη Λου (1999) του Guillaume Apollinaire και 
στο δικό του θεατρικό Comédie sur un quai de gare (2001). Αυτή η καρποφόρα συνεργασία με τους δύο ηθοποιούς συνεχίζεται και στον κινηματογράφο με την πρώτη 
μεγάλου μήκους ταινία του, Τζάνις και Τζον (2003). Έπειτα από δύο χρόνια, ενώ εκδίδεται ο πρώτος τόμος του δεύτερου μυθιστορήματός του, Les Chroniques de l’asphalte, 
γίνεται ηθοποιός μόνο για μια ταινία, το Backstage, ένα δράμα που αναφέρεται στον κόσμο της σόουμπιζ. Το 2007 ο Samuel Benchetrit επιστρέφει στη σκηνοθεσία και 
υπογράφει τη δραματική κομεντί Πάντα ονειρευόμουν να γίνω γκάνγκστερ, στην οποία παίζουν, μεταξύ άλλων, ο Édouard Baer και η Anna Mouglalis. Τρία χρόνια αργότερα 
ολοκληρώνει την πιο πρόσφατη ταινία του, Gino, ο νονός της πίτσας, μια κωμωδία με πρωταγωνιστές τον José Garcia, την Anna Mouglalis και τον Sergi Lopez, η οποία 
παρουσιάζεται σε διεθνή πρεμιέρα σε χώρα εκτός της Γαλλίας στα πλαίσια του 12ου Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου της Ελλάδας.

sAmuEL BENCHETRiT
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Είναι Αύγουστος του 1957 στη Χιροσίμα. Μια νεαρή Γαλλίδα που έχει έρθει να γυρίσει μια ταινία με θέμα την ειρήνη γνωρίζει έναν Ιάπωνα 
την παραμονή της επιστροφής της στην πατρίδα της. Για ένα εικοσιτετράωρο θα ζήσουν μαζί μια ερωτική ιστορία. Εκείνη δεν ξέρει τίποτα για 
αυτόν, δεν μπορούν να μιλήσουν για το δράμα της Χιροσίμα, αλλά του διηγείται αυτά που έζησε στο Nevers, στη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου 
Πολέμου, τότε που αγαπούσε έναν γερμανό στρατιώτη που σκοτώθηκε. 

Août 1957, Hiroshima. Une jeune femme française, venue tourner un film sur la paix, rencontre la veille de son départ pour la France 
un Japonais. Ils vivront ensemble, en l’espace de vingt-quatre heures, une histoire d’amour. Elle ne connaît rien de lui, ils ne peuvent parler 
du drame d’Hiroshima mais elle lui raconte son passé à Nevers, pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle a aimé un soldat allemand qui a 
été abattu. 

Alain Resnais est notamment connu pour des longs métrages à succès comme L’Αmour à mort, Smoking / No Smoking, ou encore On connaît la chanson. Il entame 
précocement sa carrière à l’âge de douze ans en réalisant ses premiers courts métrages puis, après quelques réalisations réussies, dont Nuit et brouillard en 1956, il dévoile 
son premier film de fiction, Hiroshima mon amour, en 1959. Le succès est alors au rendez-vous, la vocation du cinéaste est confirmée. Devenu célèbre pour sa réplique 
(« Tu n’as rien vu à Hiroshima »), ce film a fait d’Alain Resnais une grande figure du cinéma moderne français.  

     ςΚΗνοΘΕΤΗς | ςΕνΑΡίογΡΑΦος | μονΤΕΡ

      RÉALisATEuR | sCÉNARisTE | moNTEuR

Ο Alain Resnais έγινε γνωστός κυρίως χάρη σε μεγάλου μήκους δημιουργίες του που σημείωσαν ιδιαίτερη επιτυχία (όπως Ο έρωτας σε θάνατο, Smoking / No Smoking και 
Η ζωή είναι ένα τραγούδι). Ξεκινάει την καριέρα του από πολύ νωρίς, σε ηλικία 12 ετών, γυρίζοντας τις πρώτες μικρού μήκους δουλειές του και στη συνέχεια, μετά από 
μερικές επιτυχημένες σκηνοθεσίες, μεταξύ των οποίων και το φιλμ Η νύχτα και η καταχνιά το 1956, μας χαρίζει την πρώτη του ταινία μυθοπλασίας, Χιροσίμα, αγάπη μου, το 
1959. Η επιτυχία της είναι μεγάλη, το σκηνοθετικό του ταλέντο συναντά την καταξίωση. Η ταινία, που έγινε διάσημη για μια φράση της («Δεν είδες τίποτα στη Χιροσίμα»), 
ανέδειξε τον Alain Resnais σε μια εξέχουσα φυσιογνωμία του σύγχρονου γαλλικού κινηματογράφου.

ALAiN REsNAis 
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2009 - Les Herbes folles
2006 - Cœurs
2003 - Pas sur la bouche  
1997 - On connaît la chanson
1992 - No Smoking
1992 - Smoking
1991 - Contre l’oubli
1989 - I Want To Go Home / Je veux 
              rentrer à la maison
1986 - Mélo
1984 - L’Amour à mort
1983 - La vie est un roman
1980 - Mon oncle d’Amérique
1976 - Providence
1974 - Stavisky

1972 - L’An 01
1968 - Je t’aime, je t’aime
1966 - La guerre est finie
1963 - Muriel ou le Temps d’un retour
1961 - L’Année dernière à Marienbad
1959 - Hiroshima mon amour
1958 - Le Chant du Styrène
1956 - Toute la mémoire du monde
1955 - Nuit et brouillard
1953 - Les statues meurent aussi
1949 - Guernica
1949 - Gauguin
1948 - Van Gogh
1948 - Malfray
1946 - Visite à Cesar Domela

1946 - Visite à Lucien Coutaud
1946 - Portrait de Christine Boumeester
1946 - Portrait d’Henry Goetz
1946 - Visite à Hans Hartung
1947 - Visite à Lucien Coutaud
1947 - Visite à Oscar Dominguez
1946 - Ouvert pour cause d’inventaire
1946 - Schéma d’une identification
1936 - L’Aventure de Guy Visite 
              à Félix Labisse  

ΦίΛμογΡΑΦίΑ | FiLmoGRApHiE

HiRosHimA moN AmouR  |  ΧίΡοςίμΑ, ΑγΑπΗ μοΥ
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Η ιστορία ενός άντρα που εισβάλλει άοπλος να κάνει ληστεία, μα το θύμα του είναι μια γυναίκα που κι αυτή εισβάλλει αλλά οπλισμένη. 
Δύο ερασιτέχνες απαγωγείς που αρπάζουν μια έφηβη με αυτοκτονικές τάσεις. Δύο τραγουδιστές που μιλούν για μια κλεμμένο σουξέ. Πέντε 
εβδομηντάρηδες που μαζεύονται ξανά για ένα τελευταίο χτύπημα…  

L’histoire d’un braqueur sans arme dont la victime est elle-même une braqueuse armée. Deux kidnappeurs amateurs qui enlèvent une 
adolescente suicidaire. Deux chanteurs qui parlent d’un tube volé. Cinq septuagénaires qui se retrouvent pour un dernier coup…
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J’Ai TouJouRs REvÉ d’ETRE  |  πΑνΤΑ ονΕίΡΕΥομοΥν νΑ γίνω   
uN GANGsTER                          γΚΑνγΚςΤΕΡ 

Samuel Benchetrit débute sa carrière de réalisateur et de scénariste en dirigeant et en écrivant des courts métrages : Saint-Valentin (1995) et Nouvelle de la tour L (2000). 
Parallèlement, il met en scène au théâtre Jean-Louis Trintignant et sa fille Marie Trintignant dans Poèmes à Lou (1999) de Guillaume Apollinaire et Comédie sur un quai 
de gare (2001). Cette fructueuse collaboration avec les deux acteurs se poursuit au cinéma avec son premier long métrage, Janis et John (2003). Deux ans plus tard, alors 
que paraît le premier tome de son deuxième roman Les Chroniques de l’asphalte, il devient acteur le temps d’un film avec Backstage, drame sur le monde du show-biz. 
En 2007, Samuel Benchetrit revient à la réalisation et signe la comédie dramatique J’ai toujours rêvé d’être un gangster avec, entre autres, Édouard Baer et Anna Mouglalis. 
Trois ans plus tard, sort son dernier film, Chez Gino, une comédie portée par José Garcia, Anna Mouglalis et Sergi Lopez, présentée lors du 12e Festival du Film Francophone 
de Grèce en première internationale.

     RÉALisATEuR | sCÉNARisTE

2010 - Chez Gino
2008 - J’ai toujours rêvé d’être un gangster 
2003 - Janis et John

2000 - Nouvelle de la tour L
1995 - Saint-Valentin

ΦίΛμογΡΑΦίΑ | FiLmoGRApHiE

     ςΚΗνοΘΕΤΗς | ςΕνΑΡίογΡΑΦος
O Samuel Benchetrit ξεκινάει τη σταδιοδρομία του ως σκηνοθέτη και σεναριογράφου φτιάχνοντας ταινίες μικρού μήκους: Saint-Valentin (1995) και Nouvelle de la 
tour L (2000). Παράλληλα σκηνοθετεί τον Jean-Louis Trintignant και την κόρη του Marie Trintignant στα έργα Ποιήματα στη Λου (1999) του Guillaume Apollinaire και 
στο δικό του θεατρικό Comédie sur un quai de gare (2001). Αυτή η καρποφόρα συνεργασία με τους δύο ηθοποιούς συνεχίζεται και στον κινηματογράφο με την πρώτη 
μεγάλου μήκους ταινία του, Τζάνις και Τζον (2003). Έπειτα από δύο χρόνια, ενώ εκδίδεται ο πρώτος τόμος του δεύτερου μυθιστορήματός του, Les Chroniques de l’asphalte, 
γίνεται ηθοποιός μόνο για μια ταινία, το Backstage, ένα δράμα που αναφέρεται στον κόσμο της σόουμπιζ. Το 2007 ο Samuel Benchetrit επιστρέφει στη σκηνοθεσία και 
υπογράφει τη δραματική κομεντί Πάντα ονειρευόμουν να γίνω γκάνγκστερ, στην οποία παίζουν, μεταξύ άλλων, ο Édouard Baer και η Anna Mouglalis. Τρία χρόνια αργότερα 
ολοκληρώνει την πιο πρόσφατη ταινία του, Gino, ο νονός της πίτσας, μια κωμωδία με πρωταγωνιστές τον José Garcia, την Anna Mouglalis και τον Sergi Lopez, η οποία 
παρουσιάζεται σε διεθνή πρεμιέρα στα πλαίσια του 12ου Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου της Ελλάδας.

sAmuEL BENCHETRiT
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Ένα χειμωνιάτικο πρωινό το άψυχο σώμα της Mona, μιας κοπέλας που ζούσε στους δρόμους, βρίσκεται μέσα σε ένα χαντάκι. Κανείς δεν 
ξέρει ποια ήταν. Από το παζλ του παρελθόντος της λείπουν πολλά κομμάτια, τα οποία θα συμπληρώνονται λίγο-λίγο από τις μαρτυρίες των 
προσώπων που συνάντησε στο διάβα της…

Le corps sans vie de Mona, une jeune vagabonde, est retrouvé un matin d’hiver dans un fossé. Personne ne sait qui elle était et le puzzle 
incomplet de son passé se reconstitue au fur et à mesure des témoignages de ceux qui ont croisé sa route…

De père grec et de mère française, Agnès Varda devient très jeune, dès 1949, photographe de Jean Vilar, de Gérard Philipe, du festival d’Avignon et de la troupe Jean Vilar. 
Elle fait aussi de grands reportages en Chine, à Cuba et en Espagne. Elle écrit et réalise en 1954 son premier long métrage, La Pointe courte. Ce film annonce la Nouvelle 
Vague qui déferle en 1959 et qu’elle rejoint avec Cléo de 5 à 7 (prix Méliès) et Le Bonheur (prix Louis-Delluc, Ours d’argent au festival de Berlin). Viendront ensuite des 
documentaires et des films aussi différents que L’une chante, l’autre pas, ou Sans toit ni loi (Lion d’or au festival de Venise, prix Méliès). Sur un mode plus intime, elle 
consacre trois films, dont Jacquot de Nantes, au défunt Jacques Demy. Auréolée d’un César d’honneur pour l’ensemble de sa carrière en 2001, elle s’essaie ensuite à l’art 
contemporain à travers expositions et installations. Elle qui a passé sa vie à raconter la vie des autres, réalise en 2008 un émouvant autoportrait, Les Plages d’Agnès, 
chaleureusement accueilli à Venise. 

     ςΚΗνοΘΕΤΡίΑ | ςΕνΑΡίογΡΑΦος | πΑΡΑγωγος 

      RÉALisATRiCE | sCÉNARisTE | pRoduCTRiCE 

Από έλληνα πατέρα και μητέρα γαλλίδα, η Agnès Varda γίνεται σε πολύ νεαρή ηλικία, ήδη από το 1949, η φωτογράφος του Jean Vilar, του Gérard Philipe, του Φεστιβάλ 
της Avignon και του θεατρικού θιάσου Jean Vilar. Ετοιμάζει επίσης μεγάλα ρεπορτάζ στην Κίνα, στην Κούβα και στην Ισπανία. Το 1954 υπογράφει το σενάριο και τη 
σκηνοθεσία της πρώτης μεγάλου μήκους ταινίας της, La Pointe courte. Αυτό το φιλμ είναι ο προάγγελος της Νουβέλ Βαγκ, του «νέου κύματος» που ξεχύνεται το 1959 και 
στο οποίο προσχωρεί και η Varda με τις ταινίες Δυο ώρες στη ζωή μιας γυναίκας (βραβείο Méliès) και Η ευτυχία (που παίχτηκε στη χώρα μας και με τον τίτλο Δυο γυναίκες κι 
ένας άντρας) (βραβείο Louis-Delluc, Αργυρή Άρκτος στο Φεστιβάλ του Βερολίνου). Στη συνέχεια θα γυρίσει ντοκιμαντέρ και ταινίες μυθοπλασίας, τόσο διαφορετικά μεταξύ 
τους όσο το L’une chante, l’autre pas ή το Δίχως στέγη, δίχως νόμο (Χρυσό Λιοντάρι στη Μόστρα της Βενετίας, βραβείο Méliès). Μιλώντας σε έναν περισσότερο προσωπικό 
τόνο, αφιερώνει τρεις δημιουργίες της στον σύντροφό της, τον Jacques Demy, που έχει φύγει πια από τη ζωή, μεταξύ των οποίων και το φιλμ Jacquot de Nantes. To 2001 
της απονέμεται ένα τιμητικό βραβείο César για το σύνολο της καριέρας της, ενώ στη συνέχεια δοκιμάζει τις δυνάμεις της και στη σύγχρονη τέχνη μέσα από εκθέσεις και 
εικαστικές εγκαταστάσεις της. Και αυτή που πέρασε ολόκληρη τη ζωή της με το να διηγείται τη ζωή των άλλων, το 2008 γυρίζει μια συγκινητική αυτοπροσωπογραφία, 
το φιλμ Οι παραλίες της ζωής μου, που συνάντησε θερμή υποδοχή όταν προβλήθηκε στο Φεστιβάλ της Βενετίας.
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2007 - Les Plages d’Agnès
2002 - Deux ans après
1991 - Jacquot de Nantes
1988 - Kung-Fu Master
1985 - Sans toit ni loi

1977 - L’une chante, l’autre pas
1966 - Les Créatures 
1965 - Le Bonheur
1962 - Cléo de 5 à 7
  

ΦίΛμογΡΑΦίΑ | FiLmoGRApHiE

sANs ToiT Ni Loi  |  ΔίΧως ςΤΕγΗ, ΔίΧως νομο

AGNEs vARdA 





        ΔίΑγωνίςΤίΚο ΤμΗμΑ
FiLms EN CompÉTiTioN

ΕπίςΗμο πΡογΡΑμμΑ
sÉLECTioN oFFiCiELLE
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Τα πράγματα πάνε όλο και πιο καλά στη ζωή του Samuel και της Nadia: σε λίγο καιρό αυτός θα γίνει νοσοκόμος κι εκείνη περιμένει το 
πρώτο τους παιδί. Όμως τα πάντα θα ανατραπούν όταν η Nadia πέφτει θύμα απαγωγής μπροστά στα μάτια του Samuel, που είναι ανήμπορος 
να κάνει κάτι για να τη σώσει. Μόλις συνέρχεται, χτυπάει το κινητό του: μέσα σε τρεις ώρες θα πρέπει να έχει πάει στο νοσοκομείο όπου 
δουλεύει για να βγάλει από εκεί έναν άντρα με αστυνομική συνοδεία. Κι από εκείνη τη στιγμή η μοίρα του Samuel θα δεθεί με τη μοίρα 
του διαβόητου ληστή Sartet, που όλες οι υπηρεσίες της αστυνομίας είχαν ξεχυθεί για να τον συλλάβουν. Αν θέλει να ξαναδεί τη γυναίκα του 
ζωντανή, ο Samuel θα πρέπει να δράσει γρήγορα…

Tout va pour le mieux pour Samuel et Nadia : lui est bientôt infirmier et elle attend son premier enfant. Mais tout bascule lorsque Nadia 
se fait kidnapper sous l’œil impuissant de Samuel. À son réveil, son portable retentit : il a trois heures pour sortir de l’hôpital dans lequel 
il travaille un homme sous surveillance policière. Le destin de Samuel est désormais lié à celui de Sartet, une figure du banditisme activement 
recherchée par tous les services de police. S’il veut revoir sa femme vivante, Samuel doit faire vite…                                      

Fred Cavayé a d’abord travaillé comme photographe dans le milieu de la mode. Il réalise plusieurs courts métrages qui obtiennent diverses distinctions. Il tourne son 
premier long métrage, Pour elle, en 2008, réunissant Vincent Lindon et Diane Kruger.

     RÉALisATEuR | sCÉNARisTE
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2010 - À bout portant
2008 - Pour elle 
2008 - La Guerre des Miss 

ΦίΛμογΡΑΦίΑ | FiLmoGRApHiE
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     ςΚΗνοΘΕΤΗς | ςΕνΑΡίογΡΑΦος
Ο Fred Cavayé αρχικά εργάστηκε ως φωτογράφος στον χώρο της μόδας. Γυρίζει πολλές ταινίες μικρού μήκους που αποσπούν διάφορες διακρίσεις. Το 2008 σκηνοθετεί την 
πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του, το Pour elle, με πρωταγωνιστές τον Vincent Lindon και την Diane Kruger.

FREd CAvAYÉ

A BouT poRTANT  |  Η ΔίοΡίΑ
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Όπως κάθε χρόνο την περίοδο των διακοπών, ο αστυνόμος Paul Bellamy έρχεται στη Nîmes να περάσει λίγο καιρό στο πατρικό σπίτι της 
γυναίκας του, της Françoise. Εκείνη ονειρεύεται κρουαζιέρες στην άκρη του κόσμου… Ο Paul δεν μπορεί να αποχωριστεί τη Françoise, αλλά 
δεν του αρέσουν καθόλου τα ταξίδια. Κι αυτή τη φορά έχει δύο προφάσεις που τον υποχρεώνουν να μην το κουνήσει ρούπι: από τη μια φτάνει 
απροσδόκητα ο ετεροθαλής αδελφός του, ο Jacques, ένας μάλλον ασήμαντος τυχοδιώκτης που είναι όμως μεγάλος μεθύστακας . από την άλλη 
εμφανίζεται ένας άντρας που έχει μπλέξει σε άσχημους μπελάδες και ζητάει από τον Paul να τον προστατέψει. Καθώς συμπάσχει και με τον έναν 
και με τον άλλον και θέλει να τους βοηθήσει, εάν είναι δυνατόν χωρίς να απομακρυνθεί από την περιοχή, ο Paul θα τους αφιερώσει τον χρόνο 
του και την ενέργειά του. Έτσι θα ικανοποιήσει και την περιέργεια που έχει από φυσικού του να ερευνά διάφορες υποθέσεις. Και μια και είναι ο 
μεγαλύτερος αδελφός του Jacques, αυτό θα μπλέξει ακόμα περισσότερο τα πράγματα… 

Comme chaque année à la belle saison, le commissaire Paul Bellamy vient séjourner à Nîmes dans la maison de famille de sa femme 
Françoise qui rêve de croisières au bout du monde… Paul ne peut se passer de Françoise, mais il déteste les voyages. Un double prétexte le 
cloue sur place : l’arrivée inopinée de Jacques, son demi-frère, aventurier au petit pied, porté sur la bouteille ; et l’apparition d’un homme aux 
abois qui lui réclame sa protection. Dans son désir empathique d’aider les uns et les autres, si possible en restant sur place, Paul leur consacrera 
son temps et ses efforts. Sa curiosité naturelle à enquêter y trouvera son compte. Sa position de frère aîné lui donnera davantage de fil 
à retordre…

En 1959, les sorties rapprochées de ses deux premiers films donnent le coup d’envoi de la Nouvelle Vague. Il a été critique aux Cahiers du cinéma, s’est passionné 
pour le cinéma hollywoodien et plus particulièrement pour Hitchcock. Il a construit une des filmographies les plus nourries de tout le cinéma français, réussissant à 
couler dans un moule américain, adapté certes aux normes françaises, un des regards les plus justes qui aient été portés sur la France. Mais Chabrol, c’est d’abord une 
personnalité si dense qu’elle en est palpable dans sa façon de filmer les lieux, les êtres, les situations, une personnalité qui donne à ses films une saveur bien particulière 
et reconnaissable. Mais le meilleur de son œuvre, tous genres confondus, est dans l’observation et le rendu volontiers féroce d’une bourgeoisie, souvent provinciale, qu’il 
connaît assez bien pour la traiter sans indulgence. 
 

     RÉALisATEuR | sCÉNARisTE 

BELLAmY  |  H ςΚίΑ ΤοΥ ΕγΚΛΗμΑΤος

     ςΚΗνοΘΕΤΗς | ςΕνΑΡίογΡΑΦος 
Το 1959, όταν οι δύο πρώτες του ταινίες βγαίνουν στις αίθουσες η μία κοντά στην άλλη, δίνουν το εναρκτήριο λάκτισμα στη Νουβέλ Βαγκ (στο «νέο κύμα»). Γράφει κριτική 
κινηματογράφου στο περιοδικό Cahiers du cinéma, παθιάζεται με το χολιγουντιανό σινεμά και ιδιαίτερα με τον Hitchcock. Έχει χτίσει μια από τις πιο δυνατές φιλμογραφίες 
ολόκληρου του γαλλικού κινηματογράφου, πετυχαίνοντας να ρίξει μέσα σε μια αμερικάνικη φόρμα, προσαρμοσμένη βέβαια στις γαλλικές νόρμες, μια ματιά στη γαλλική 
κοινωνία, από τις πιο ακριβείς που έχουμε ποτέ συναντήσει. Όμως ο Chabrol είναι πρώτα απ’ όλα μια προσωπικότητα τόσο πυκνή που την ψηλαφούμε στον τρόπο με 
τον οποίο κινηματογραφεί τους χώρους, τους ανθρώπους, τις καταστάσεις, μια προσωπικότητα που δίνει στις ταινίες του μια πολύ ιδιαίτερη και αναγνωρίσιμη γεύση. 
Αλλά το καλύτερο κομμάτι του έργου του, που συνδυάζει πολλά κινηματογραφικά είδη, βρίσκεται στην παρατήρηση και στην πιστή – όσο και ηθελημένα ανελέητη – 
αναπαράσταση της ζωής μιας αστικής τάξης, που πολλές φορές τοποθετείται στο πλαίσιο της επαρχίας, μιας τάξης την οποία γνωρίζει αρκετά καλά για να της φέρεται 
χωρίς καμία επιείκεια. 

CLAudE CHABRoL
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Βλ. πλήρη φιλμογραφία στη σελ. 73 | Voir filmographie complète p. 73
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Ο Olivier Assayas κάνει τα πρώτα του βήματα ως κριτικός κινηματογράφου στο περιοδικό Cahiers du cinéma, όπου γράφει κείμενα για το αγαπημένο του είδος, τις ταινίες 
κουνγκ φου. Έπειτα από μερικά σχέδια που αναλαμβάνει, ανάμεσά τους και τη διεύθυνση του ειδικού αφιερώματος των Cahiers στον ασιατικό κινηματογράφο, ο Assayas 
διακόπτει το 1985 τη δραστηριότητά του ως κριτικού για να αφοσιωθεί στη σκηνοθεσία. Συμμετέχει ως σεναριογράφος στην ταινία Ραντεβού, που γύρισε την ίδια χρονιά 
ο André Téchiné, ενώ ένα χρόνο μετά φτιάχνει την πρώτη δική του ταινία, το Désordre, με τον Lucas Belvaux και τον Wadeck Stanczak στους κεντρικούς ρόλους. H δουλειά 
του αυτή αποσπά το Βραβείο της Διεθνούς Κριτικής στο Φεστιβάλ της Βενετίας. Το 1996 κερδίζει την αναγνώριση του κοινού με το φιλμ Irma Vep, στο οποίο τον βασικό 
ρόλο έχει η Maggie Cheung. Ενθαρρυμένος από τις θετικές αντιδράσεις των θεατών, αποφασίζει να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη το μυθιστόρημα του Jacques Chardonne 
Αισθηματικό πεπρωμένο σε μια τρίωρη ταινία σε τρία μέρη, με πρωταγωνιστές τον Charles Berling και την Emmanuelle Béart. Η υποδοχή του κοινού είναι χλιαρή, αλλά 
ο Assayas έχει πλέον καταξιωθεί ως σκηνοθέτης. Η ταινία του Καθαρή, που προβάλλεται στις αίθουσες το 2004, συμμετέχει στο επίσημο διαγωνιστικό τμήμα του Φεστι-
βάλ των Καννών και χαρίζει στην πρωταγωνίστριά της Maggie Cheung το βραβείο καλύτερης γυναικείας ερμηνείας. Στο φιλμ L’Heure d’été ο Assayas σκηνοθετεί για άλλη 
μια φορά τον Charles Berling δίπλα στη Juliette Binoche και τον Jérémie Rénier. Το 2010 φτιάχνει το Carlos, μια τηλεταινία σε δύο μέρη που παρουσιάζεται στο Φεστιβάλ 
των Καννών, η οποία αποσπά επίσης τη Χρυσή Σφαίρα καλύτερης ταινίας ή μίνι σειράς γυρισμένης για την τηλεόραση.

Η ταινία Carlos αφηγείται την ιστορία του Ilich Ramírez Sánchez, ο οποίος για δύο δεκαετίες υπήρξε ένας από τους πλέον καταζητούμε-
νους τρομοκράτες σε ολόκληρο τον πλανήτη. Από το 1974, οπότε επιχειρεί να δολοφονήσει έναν βρετανό επιχειρηματία στο Λονδίνο, μέχρι 
το 1994, όταν τον συλλαμβάνουν στο Χαρτούμ, θα ζήσει πολλές ζωές χρησιμοποιώντας διάφορα ψευδώνυμα και θα περάσει μέσα από κάθε 
πολύπλοκη κατάσταση που θα προκύψει στη διεθνή πολιτική σκηνή της εποχής του. Ποιος ήταν ο Carlos, πώς συνδέονται οι διάφορες 
ταυτότητές του, ποιος άραγε να ήταν πριν ριχτεί με όλο του το είναι στον αδιάκοπο αγώνα του;

Carlos retrace l’histoire d’Ilich Ramírez Sánchez qui, durant deux décennies, fut l’un des terroristes les plus recherchés de la planète. Entre 
1974, à Londres, où il tente d’assassiner un homme d’affaires britannique, et 1994, quand il est arrêté à Khartoum, il aura vécu plusieurs vies 
sous autant de pseudonymes, et traversé toutes les complexités de la politique internationale de son époque. Qui était Carlos, comment ses 
identités multiples s’articulent-elles, qui était-il avant de s’engager corps et biens dans sa lutte sans fin ?

Olivier Assayas s’engage d’abord comme critique aux Cahiers du cinéma, où il partage son goût prononcé pour les films de kung-fu. Après quelques projets, dont la 
direction du numéro spécial des Cahiers sur le cinéma d’Asie, il met un terme à son activité de critique en 1985 pour se consacrer à la réalisation. Il participe comme 
scénariste au film Rendez-vous, réalisé en 1985 par André Téchiné ; l’année suivante, il sort son premier long métrage, Désordre, avec Lucas Belvaux et Wadeck Stanczak, 
qui lui vaut le Prix de la critique internationale à Venise. En 1996, il obtient la reconnaissance du public avec le film Irma Vep où il dirige l’actrice Maggie Cheung. 
Encouragé par les réactions positives, il décide d’adapter Les Destinées sentimentales de Jacques Chardonne, un film de trois heures en trois parties dans lequel Charles 
Berling et Emmanuelle Béart se donnent la réplique. L’accueil des spectateurs est mitigé mais le réalisateur est définitivement lancé. Le rôle de Maggie Cheung dans 
Clean, sorti en 2004, lui rapporte le Prix d’interprétation féminine au festival de Cannes, tandis que le film est en sélection officielle. Dans L’Heure d’été, Olivier Assayas 
dirige une nouvelle fois Charles Berling assisté de Juliette Binoche et Jérémie Rénier. En 2010, il réalise le téléfilm en deux parties Carlos, présenté au festival de Cannes, 
qui remporte aussi le Golden Globe du meilleur téléfilm de prestige.

     RÉALisATEuR | sCÉNARisTE
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2010 - Carlos ou le Prix du Chacal
2008 - L’Heure d’été
2007 - Boarding Gate
2004 - Clean
2002 - Demonlover

2000 - Les Destinées sentimentales
1998 - Fin août, début septembre
1996 - Irma Vep
1994 - L’Eau froide

1993 - Une nouvelle vie
1991 - Paris s’éveille
1989 - L’Enfant de l’hiver
1986 - Désordre 
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H ταινία Δύο-τρία πράγματα που ξέρω γι’ αυτούς μας αφηγείται την ιστορία μιας φιλίας, μιας αληθινής φιλίας, μιας από εκείνες τις 
φιλίες που έχουν άσχημη κατάληξη. 1950: ο Jean-Luc Godard είναι 20 χρονών, ο François Truff aut δύο χρόνια μικρότερός του. Η αγάπη 
τους για τη μεγάλη οθόνη θα τους φέρει κοντά. Πολύ σύντομα θα συχνάζουν στις ίδιες κινηματογραφικές λέσχες, θα γράφουν για τα ίδια 
περιοδικά, για το Cahiers du cinéma και για το Arts. Όταν ο Truff aut αρχίζει να σκηνοθετεί φτιάχνοντας Τα 400 χτυπήματα που θριαμβεύουν
στο Φεστιβάλ των Καννών το 1959, βοηθά τον Godard να περάσει πίσω από την κάμερα, προσφέροντάς του ένα έτοιμο σενάριο που 
του έχει ήδη δώσει τον τίτλο Με κομμένη την ανάσα. Σε όλη τη διάρκεια της δεκαετίας του ‘60 ο ένας βοηθάει τον άλλον. Ανάμεσά τους ο
Jean-Pierre Léaud, που νιώθει όπως ένα παιδί που τον αγαπούν τα δύο μεγαλύτερά του αδέλφια, το καθένα με τον δικό του ιδιαίτερο τρόπο.
Κι έπειτα ο Léaud αισθάνεται διχασμένος, σαν να έχουν χωρίσει οι γονείς του. Η πολιτική απομακρύνει τους δύο φίλους. Κοντά στα γεγονότα 
του Μάη του ‘68 ο Godard παίρνει θέση υπέρ της επανάστασης και του στρατευμένου κινηματογράφου ενώ ο Truff aut εξακολουθεί να
γυρίζει τις ταινίες του όπως παλιά, τις ίδιες ταινίες ό,τι και να γίνει, καλώς ή κακώς. Η ρήξη μεταξύ τους θα είναι βίαιη.

Deux de la Vague est l’histoire d’une amitié, une vraie amitié, de celles qui fi nissent mal. 1950 : Jean-Luc Godard a vingt ans, François Truff aut 
deux ans de moins. Ils se rencontrent par amour du cinéma. Bientôt, ils fréquentent les mêmes ciné-clubs, écrivent dans les mêmes revues, 
les Cahiers du cinéma et Arts. Quand le cadet devient cinéaste, avec Les Quatre Cents Coups, qui triomphent à Cannes en 1959, il aide son aîné 
à passer à la réalisation, lui off rant son scénario, déjà intitulé À bout de sou�  e. Tout au long des années 60, ils se serrent les coudes. Entre eux, 
Jean-Pierre Léaud est comme un enfant aimé diff éremment par deux grands frères. Puis, il est déchiré, comme si ses parents se séparaient. 
C’est la politique qui divise les deux amis. Autour de 68, Godard s’engage dans la révolution et les fi lms militants tandis que Truff aut poursuit 
son cinéma, le même cinéma coûte que coûte, vaille que vaille. Leur rupture est violente.

Cinéaste et écrivain, autodidacte, Emmanuel Laurent étudie le cinéma aux premiers rangs de la Cinémathèque et par le montage. En 1984, il fonde la société de 
production indépendante Films à Trois, qu’il dirige avec Martin de la Fouchardière. Il a réalisé récemment Deux de la Vague, écrit par Antoine de Baecque, La Quête à la 
licorne et Le Dernier Voyage de Léonard avec Sally Blake. Il est en train de préparer pour le grand écran Mademoiselle V. Journal d’une insouciante, son premier roman, 
publié en 2003. Auparavant, il a écrit et réalisé Le Vagabond (d’après Guy de Maupassant), une comédie musicale en trois parties (Le Cantique des Cantines) et une 
vingtaine de documentaires de long et moyen métrage dont North Chad et One Million Birds at the Sahara’s Gate.

     RÉALisATEuR | pRoduCTEuR

dEuX dE LA vAGuE  |  ΔΥο-ΤΡίΑ πΡΑγμΑΤΑ ποΥ ΞΕΡω γί’ ΑΥΤοΥς

2010 - Deux de la Vague             

ΦίΛμογΡΑΦίΑ | FiLmoGRApHiE

     ςΚΗνοΘΕΤΗς | πΑΡΑγωγος
Ο Emmanuel Laurent, αυτοδίδακτος συγγραφέας και σκηνοθέτης, σπούδασε την έβδομη τέχνη παρακολουθώντας φανατικά τις προβολές της Ταινιοθήκης της Γαλλίας 
και χάρη στην προσωπική του ενασχόληση με το μοντάζ. Το 1984 ίδρυσε την ανεξάρτητη εταιρεία παραγωγής Film à Trois, την οποία διευθύνει μαζί με τον Martin de 
Fouchardière. Ο Laurent γύρισε πρόσφατα το φιλμ Δύο-τρία πράγματα που ξέρω γι’ αυτούς πάνω σε ένα σενάριο του Antoine de Baecque, τις ταινίες La Quête à la licorne 
και Le Dernier Voyage de Léonard, που σκηνοθέτησε μαζί με τη Sally Blake. Αυτό τον καιρό προετοιμάζει τη μεταφορά στη μεγάλη οθόνη του πρώτου του μυθιστορήματος, 
Mademoiselle V. Journal d’une insouciante, που κυκλοφόρησε το 2003. Στο παρελθόν έχει υπογράψει το σενάριο και τη σκηνοθεσία της ταινίας Le Vagabond (βασισμένης 
στο διήγημα του Guy de Maupassant Ο αλήτης), ένα μιούζικαλ σε τρία μέρη (Le Cantique des Cantines) καθώς και γύρω στα 20 μεγάλου και μεσαίου μήκους ντοκιμαντέρ, 
μεταξύ των οποίων το North Chad, το One Million Birds at the Sahara’s Gate κ. ά. 

EmmANuEL LAuRENT
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Η Julia Jarmond είναι μια αμερικανίδα δημοσιογράφος που έχει εγκατασταθεί στη Γαλλία εδώ και είκοσι χρόνια και ζει σήμερα στο Παρίσι. 
Κάνει μια έρευνα για τα οδυνηρά γεγονότα που έλαβαν χώρα τον Ιούλιο του 1942, τότε που η γαλλική αστυνομία συγκέντρωσε χιλιάδες 
Εβραίους στο Χειμερινό Ποδηλατοδρόμιο του Παρισιού με σκοπό την απέλασή τους σε στρατόπεδα συγκέντρωσης των Ναζί στην Πολωνία. 
Καθώς ανατρέχει πίσω στα γεγονότα, στην πορεία της συναντά τη Sarah, που εκείνο το μοιραίο καλοκαίρι ήταν ένα κοριτσάκι δέκα χρονών. 
Και από εκείνη τη στιγμή, αυτό που για την Julia ξεκίνησε μόνο ως θέμα για το άρθρο που θα ετοίμαζε, γίνεται μια προσωπική πρόκληση που 
θα αποκαλύψει ένα οικογενειακό μυστικό. Πώς θα μπλεχτούν οι μοίρες δύο ανθρώπων, κοντά εξήντα χρόνια μετά, για να φανερώσουν ένα 
μυστικό που θα ανατρέψει μια για πάντα τη ζωή της Julia και των οικείων της; Μερικές φορές η αλήθεια που αναδύεται από το παρελθόν έχει 
το τίμημά της στο παρόν…

Paris, de nos jours. Julia Jarmond, journaliste américaine installée en France depuis vingt ans, enquête sur l’épisode douloureux du
Vél’ d’Hiv. En remontant les faits, son chemin croise celui de Sarah, une petite fille qui avait dix ans en juillet 1942. Pour Julia, ce qui n’était que 
le sujet d’un article devient alors un enjeu personnel, dévoilant un mystère familial. Comment deux destins, à soixante ans de distance, vont-ils 
se mêler pour révéler un secret qui bouleversera à jamais la vie de Julia et de ses proches ? La vérité issue du passé a parfois un prix dans le 
présent…

Gilles Paquet-Brenner fut remarqué en 2001 avec son premier long métrage, Les Jolies Choses, avec Marion Cotillard, Patrick Bruel, Titoff , Ophélie Winter et Stomy Bugsy, 
qui fut récompensé au festival de Deauville. En 2003, il signe la comédie policière Gomez & Tavarès, dans laquelle on retrouve Stomy Bugsy, Titoff  et Jean Yanne. En 2007, 
deux de ses fi lms sortent à quelques mois d’intervalle : U.V., avec Laura Smet et Jacques Dutronc, et Gomez vs Tavarès, toujours avec Titoff  et Stomy Bugsy. En 2009, il 
signe son premier fi lm américain, Walled In, avec Pascal Greggory et Deborah Kara Unger, un fi lm d’horreur à petit budget, toujours inédit en France, qui outre une sortie 
cinéma au Mexique sera distribué directement en DVD aux États-Unis. En 2010 sort sa dernière réalisation, Elle s’appelait Sarah, avec Kristin Scott Thomas.
 

     RÉALisATEuR | sCÉNARisTE

ELLE s’AppELAiT sARAH  |  Το ΚΛΕίΔί ΤΗς ςΑΡΑ

2010 - Elle s’appelait Sarah
2008 - Les Emmurés
2006 - Gomez vs Tavarès

2006 - UV 
2002 - Gomez & Tavarès 
2000 - Les Jolies Choses

ΦίΛμογΡΑΦίΑ | FiLmoGRApHiE

     ςΚΗνοΘΕΤΗς | ςΕνΑΡίογΡΑΦος
Ο Gilles Paquet-Brenner τραβάει την προσοχή των κριτικών όταν το 2001 γυρίζει την πρώτη μεγάλου μήκους δουλειά του, Les Jolies Choses, με πρωταγωνιστές τη 
Marion Cotillard, τον Patrick Bruel, τον Titoff , την Ophélie Winter και τον Stomy Bugsy, μια ταινία που διακρίνεται στο Φεστιβάλ της Deauville. Το 2003 υπογράφει την 
αστυνομική κωμωδία Gomez & Tavarès (στη χώρα μας προβλήθηκε με τον τίτλο Pay Off ), στην οποία ξανασυναντούμε τον Stomy Bugsy και τον Titoff  δίπλα στον Jean 
Yanne. Το 2007 βγαίνουν στις κινηματογραφικές αίθουσες δύο ταινίες του με διαφορά μερικών μηνών μεταξύ τους: το U.V. με τη Laura Smet και τον Jacques Dutronc 
στους πρωταγωνιστικούς ρόλους και το Gomez vs Tavarès (ελληνικός τίτλος Όποιος πρόλαβε το χρήμα είδε), πάντα με το δίδυμο Titoff  και Stomy Bugsy. Το 2009 ετοιμάζει 
την πρώτη του αμερικάνικη ταινία, Walled In, με τον Pascal Greggory και την Deborah Kara Unger, μια ταινία τρόμου που γυρίστηκε με χαμηλό προϋπολογισμό. Το φιλμ 
ακόμα δεν έχει βρει διανομή στη Γαλλία και εκτός από την προβολή της σε αίθουσες του Μεξικού θα κυκλοφορήσει απευθείας σε DVD στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το 2010 
ολοκληρώνει την πιο πρόσφατη δημιουργία του, Το κλειδί της Σάρα, με πρωταγωνίστρια την Kristin Scott Thomas.

GiLLEs
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H Rachel δουλεύει σε ένα κοσμηματοπωλείο. Όταν γνωρίζεται με τον Vincent στο εργαστήριο, γοητεύεται από την ευθύτητά του και 
αποφασίζει να οργανώσει ένα δείπνο με τον σύζυγό της, τον Franck, όπου καλεί τον Vincent και τη σύζυγό του, την Teri. Τα δύο ζευγάρια 
δεν προλαβαίνουν καν να γίνουν φίλοι και σχεδόν αμέσως ερωτεύονται. Χωρίς να το επιζητήσουν, έτσι αυθόρμητα, οι νέοι εραστές γίνονται 
αχώριστοι. Προχωρούν στα τυφλά στον δρόμο του πάθους τους, δίχως κανόνες και δίχως ψέματα. Κρατούν κρυμμένο το μυστικό τους μπροστά 
στα παιδιά τους και τα πάντα συνεχίζουν να κυλάνε σχεδόν όπως πριν. Όμως αυτό που συνδέει τα τέσσερα πρόσωπα μεταξύ τους είναι τόσο 
δυνατό που τα πράγματα αρχίζουν και μπερδεύονται. Τα συναισθήματα γίνονται πιο περίπλοκα και τα ερωτήματα όλο και πιο σκληρά.

Rachel travaille dans une boutique de bijoux. Lorsqu’elle rencontre Vincent à l’atelier, elle est séduite par son franc-parler et décide 
d’organiser un dîner avec leurs conjoints respectifs, Franck et Teri. Les deux couples ont à peine le temps de devenir amis qu’ils tombent 
presque aussitôt amoureux. Sans l’avoir cherché, spontanément, les nouveaux amants deviennent inséparables. Ils avancent à l’aveugle dans 
leur passion, sans règles et sans mensonges. Ils gardent le secret devant les enfants et tout continue, presque comme avant. Mais ce qui les 
lie les uns aux autres est tellement fort que la confusion s’installe. Les sentiments s’emmêlent et les questions sont de plus en plus cruelles.

Douches froides est le premier long métrage d’Antony Cordier. Issu d’un milieu ouvrier, il étudie le cinéma à la Fémis, en section montage. En 2000, il tourne son film de 
fin d’études, Beau comme un camion, un documentaire primé à Clermont-Ferrand dans lequel il interroge différents membres de sa famille à propos de leur rapport au 
travail et aux études. En 2001, il signe un court métrage, La Vie commune, qui, comme Douches froides, conte une histoire d’amour sur fond de lutte des classes. Happy 
Few, son dernier long métrage, reprend le thème des amours plurielles en mettant en scène un quatuor amoureux en quête d’ idéalisme. 

     RÉALisATEuR | sCÉNARisTE

HAppY FEw  |  ΕνΑ ΚΡΕβΑΤί... ςΤΑ ΤΕςςΕΡΑ 

2010 - Happy Few
2005 - Douches froides

ΦίΛμογΡΑΦίΑ | FiLmoGRApHiE

     ςΚΗνοΘΕΤΗς | ςΕνΑΡίογΡΑΦος
Η ταινία Κρύο ντους είναι η πρώτη μεγάλου μήκους δουλειά του Antony Cordier, που προέρχεται από οικογένεια εργατών. Κάνει κινηματογραφικές σπουδές στην Εθνική 
Ανώτατη Σχολή Επαγγελμάτων Εικόνας και Ήχου (La Fémis) στο τμήμα του μοντάζ. Το 2000 γυρίζει την πτυχιακή του ταινία Beau comme un camion, ένα ντοκιμαντέρ 
που βραβεύεται στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Clermont-Ferrand στο οποίο θέτει ερωτήματα σε διάφορα μέλη της οικογένειάς του πάνω στη σχέση που έχουν με 
την εργασία και με τις σπουδές. Το 2001 υπογράφει μια μικρού μήκους ταινία, La Vie commune, που και αυτή, όπως και το Κρύο ντους, αφηγείται μια ερωτική ιστορία με 
φόντο την πάλη των τάξεων. Η πιο πρόσφατη μεγάλου μήκους δημιουργία του, Ένα κρεβάτι... στα τέσσερα, επανέρχεται στο θέμα των πολύπλοκων ερωτικών σχέσεων, 
παρουσιάζοντάς μας ένα ερωτικό τετράγωνο που αναζητά μια ιδεατή κατάσταση. 

ANToNY CoRdiER
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Διωγμένα από την πατρίδα τους, την Αλγερία, τρία αδέλφια αποχωρίζονται τη μητέρα τους, ακολουθώντας διαφορετικούς δρόμους. 
Ο Messaoud φεύγει στρατιώτης στην Ινδοκίνα. Στο Παρίσι ο Abdelkader γίνεται αρχηγός του κινήματος υπέρ της ανεξαρτησίας της Αλγερίας 
ενώ ο Saïd βγάζει χρήματα από τα κακόφημα μαγαζιά και τις λέσχες του μποξ κοντά στην πλατεία Πιγκάλ. Η μοίρα τους, που έχει σφραγιστεί για 
πάντα από την αγάπη που τρέφουν για τη μητέρα τους, θα συναντηθεί αδυσώπητα με τη μοίρα ενός λαού που μάχεται για την ελευθερία του. 

Chassés de leur terre algérienne, trois frères et leur mère sont séparés. Messaoud s’engage en Indochine. À Paris, Abdelkader prend la tête 
du mouvement pour l’indépendance de l’Algérie et Saïd fait fortune dans les bouges et les clubs de boxe de Pigalle. Leur destin, scellé autour 
de l’amour d’une mère, se mêlera inexorablement à celui d’une nation en lutte pour sa liberté.

En 1985, Rachid Bouchareb tourne son premier long métrage, Bâton rouge, qui obtient le Grand Prix du festival d’Amiens. En 1991, il signe Cheb qui remporte de 
nombreuses récompenses : prix Perspectives du cinéma et Prix de la jeunesse à Cannes, Léopard de bronze à Locarno et le prix CICAE à Berlin. Dans les années 90, 
il produit avec Jean Bréhat plusieurs films dont L’Humanité de Bruno Dumont, couronné en 1999 à Cannes par le Grand Prix et le Prix d’interprétation féminine et 
masculine. En parallèle, il réalise en 1994 le long métrage Poussières de vie, nominé à l’Oscar du meilleur film étranger en 1995 puis, cinq ans plus tard, Little Senegal 
avec Sotigui Kouyaté et Roschdy Zem. Indigènes, projeté en compétition officielle au festival de Cannes 2006, a remporté le Prix d’interprétation masculine attribué aux 
cinq comédiens principaux. Après Indigènes, le réalisateur d’origine algérienne entame en 2010 une nouvelle étape dans son travail de mémoire sur les relations entre 
la France et l’Afrique du Nord avec Hors-la-loi, centré cette fois-ci sur la guerre d’Algérie. Rachid Bouchareb retrouve à cette occasion la plupart des acteurs du casting 
d’Indigènes. Présenté en compétition au festival de Cannes, le film n’a pas manqué de créer la polémique en commençant son récit par le massacre de Sétif de 1945.

     RÉALisATEuR | sCÉNARisTE

HoRs-LA-Loi  |  πΕΡΑ Απο Τον νομο

2010 - Hors-la-loi
2009 - London River
2006 - Indigènes
2001 - Little Senegal

1994 - Poussières de vie
1991 - Cheb
1985 - Bâton rouge

ΦίΛμογΡΑΦίΑ | FiLmoGRApHiE

     ςΚΗνοΘΕΤΗς | ςΕνΑΡίογΡΑΦος
Το 1985 ο Rachid Bouchareb γυρίζει την πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του, Bâton rouge, που κερδίζει το Μεγάλο Βραβείο στο Φεστιβάλ του Amiens. Το 1991 υπογράφει 
την ταινία Cheb, που συγκεντρώνει πολλές διακρίσεις: βραβείο Perspectives du cinéma και Βραβείο της Νεολαίας στο Φεστιβάλ των Καννών, Χάλκινη Λεοπάρδαλη στο 
Φεστιβάλ του Λοκάρνο και Βραβείο της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Κινηματογράφων Τέχνης (CICAE) στο Φεστιβάλ του Βερολίνου. Στη δεκαετία του ‘90 σε συνεργασία 
με τον Jean Bréhat ετοιμάζει την παραγωγή πολλών ταινιών, μεταξύ των οποίων και του φιλμ L’Humanité του Bruno Dumont, που κερδίζει στο Φεστιβάλ των Καννών το 
1999 το Μεγάλο Βραβείο καθώς και τα βραβεία καλύτερης αντρικής και γυναικείας ερμηνείας. Παράλληλα, το 1994 γυρίζει την ταινία Poussières de vie, που είναι υπο- 
ψήφια για βραβείο Oscar στην κατηγορία καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας το 1995, και πέντε χρόνια αργότερα το φιλμ Μικρή Σενεγάλη με πρωταγωνιστές τους Sotigui 
Kouyaté και Roschdy Zem. Η ταινία του Μέρες δόξας, που συμμετείχε στο επίσημο διαγωνιστικό τμήμα του Φεστιβάλ των Καννών το 2006, τιμήθηκε με συλλογικό βραβείο 
αντρικής ερμηνείας για τους πέντε πρωταγωνιστές της. Έπειτα από τις Μέρες δόξας, ο αλγερινής καταγωγής σκηνοθέτης ανακινεί και πάλι τις μνήμες για τις σχέσεις 
ανάμεσα στη Γαλλία και τη Βόρεια Αφρική και φτιάχνει το 2010 το φιλμ Πέρα από τον νόμο, το οποίο αυτή τη φορά εστιάζει στον πόλεμο της Αλγερίας. Με την ευκαιρία 
αυτή ο Rachid Bouchareb συναντάει ξανά τους περισσότερους ηθοποιούς που είδαμε και στις Μέρες δόξας. Όπως ήταν αναμενόμενο, η προβολή της ταινίας στο επίσημο 
διαγωνιστικό τμήμα του Φεστιβάλ των Καννών ξεσήκωσε πολλές διαμαρτυρίες στη Γαλλία καθώς ξεκινάει την αφήγησή της με τη σφαγή στην πόλη Sétif το 1945.

RACHid BouCHAREB
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H Bahia Benmahmoud είναι μια εξωστρεφής κοπέλα και έχει πάρει πολύ στα σοβαρά την πολιτική στράτευση αφού δεν διστάζει 
να πλαγιάζει με τους εχθρούς αν πρόκειται να τους φέρει με τα νερά της κοντά στους σκοπούς για τους οποίους παλεύει. Κι αυτή η τακτική 
της μπορεί να ανεβάσει πολύ τους αριθμούς μια και όλοι όσοι ανήκουν στη δεξιά είναι οι εχθροί της. Σε γενικές γραμμές καταφέρνει καλά 
αποτελέσματα. Μέχρι τη μέρα που γνωρίζεται με τον Arthur Martin, έναν σαραντάρη χαμηλών τόνων, που δεν θέλει με τίποτα να χάσει τη βολή 
του. Η Bahia σκέφτεται για αυτόν πως, με τέτοιο όνομα, αναγκαστικά θα πρέπει να είναι λίγο φασίστας. Όμως τα ονόματα είναι κατεργάρικα 
και τα φαινόμενα απατούν…  

Bahia Benmahmoud, jeune femme extravertie, se fait une haute idée de l’engagement politique puisqu’elle n’hésite pas à coucher 
avec ses ennemis pour les convertir à sa cause, ce qui peut faire beaucoup de monde vu que tous les gens de droite sont ses ennemis. En 
règle générale, elle obtient de bons résultats. Jusqu’au jour où elle rencontre Arthur Martin, quadragénaire discret, adepte du risque zéro. 
Elle se dit qu’avec un nom pareil, il est forcément un peu facho. Mais les noms sont fourbes et les apparences trompeuses…

Michel Leclerc a notamment écrit et réalisé le long métrage J’invente rien en 2006 et le court métrage primé Le Poteau rose en 2002. Il est le co-scénariste de La Tête de 
maman de Carine Tardieu, sorti en 2007, et de quelques épisodes de la série télévisée Âge sensible. Il a été chroniqueur de télévision pour des rubriques sur France 3 et 
Canal + : dans C’est ouvert samedi et Nulle part ailleurs sur Canal + et dans Mon Kanar sur France 3. Depuis 2001, il est aussi auteur, compositeur et interprète dans le 
groupe musical Minaro.

     RÉalisateuR | scÉnaRiste

le nom des gens  |  πεσ μου τ’ ονομα σου

2010 - Le Nom des gens
2006 - J’invente rien

ΦιλμογραΦια | FilmogRaphie

     σΚΗνοΘετΗσ | σεναριογραΦοσ
Ο Michel Leclerc έχει υπογράψει, μεταξύ άλλων, το σενάριο και τη σκηνοθεσία της μεγάλου μήκους ταινίας J’invente rien το 2006 και της βραβευμένης μικρού μήκους 
Le Poteau rose το 2002. Έχει συνεργαστεί στο σενάριο του φιλμ της Carine Tardieu La Tête de maman, που προβλήθηκε στις αίθουσες το 2007, καθώς και σε μερικά 
επεισόδια της τηλεοπτικής σειράς Âge sensible. Έχει εργαστεί ως δημοσιογράφος στη μικρή οθόνη για προγράμματα των τηλεοπτικών σταθμών France 3 et Canal +: στις 
εκπομπές C’est ouvert samedi και Nulle part ailleurs στο Canal + και στην εκπομπή Mon Kanar στο France 3. Από το 2001 είναι επίσης στιχουργός, συνθέτης και ερμηνευτής 
του συγκροτήματος Minaro.

michel lecleRc
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Ο Paul Exben έχει ό,τι χρειάζεται για να είναι ευτυχισμένος:  μια επιτυχημένη δουλειά, μια γυναίκα και δυο υπέροχα παιδιά. Μόνο που 
αυτή δεν είναι η ζωή που ονειρευόταν. Μια ξαφνική τρέλα έρχεται να ανατρέψει όλη του την ύπαρξη και θα τον σπρώξει να υιοθετήσει μια 
καινούργια ταυτότητα. Κι έτσι θα έχει την ευκαιρία να ζήσει όπως θέλει.

Paul Exben a tout pour être heureux : une belle situation professionnelle, une femme et deux enfants magnifiques. Sauf que cette vie 
n’est pas celle dont il rêvait. Un coup de folie va faire basculer son existence, l’amenant à endosser une nouvelle identité qui va lui permettre 
de vivre sa vie.

Éric Lartigau débute dans la mise en scène comme assistant d’Édouard Molinaro, Diane Kurys ou encore Emir Kusturica. Par la suite, il s’oriente vers le petit écran, réalisant 
de nombreuses séquences des Guignols de l’info, quelques publicités mais aussi une saison entière de la série H. En 2001, Dominique Farrugia le recommande auprès 
des deux comiques Kad et Olivier, qui cherchent un réalisateur pour une déclinaison cinématographique de leurs sketchs à succès Bullit et Riper. En 2002, Éric Lartigau 
réalise ainsi son premier long métrage, le pastiche de film policier Mais, qui a tué Pamela Rose ? et retrouve en 2006 le tandem comique pour son film suivant, Un ticket 
pour l’espace. La même année, c’est avec une autre grande figure de Canal +, Alain Chabat, à la fois producteur et acteur, que le cinéaste réalise Prête-moi ta main, 
une comédie romantique à l’humour trash et décalé. En 2010, il sort son quatrième long métrage, L’Homme qui voulait vivre sa vie, où il met en scène sa compagne 
Marina Foïs aux côtés de Romain Duris et Catherine Deneuve.

     RÉalisateuR | scÉnaRiste

l’homme Qui Voulait ViVRe sa Vie  |  Η μεγαλΗ ΦυγΗ   

2010 - L’Homme qui voulait vivre sa vie
2006 - Un ticket pour l’espace
2005 - Prête-moi ta main
2002 - Mais, qui a tué Pamela Rose ?

ΦιλμογραΦια | FilmogRaphie

     σΚΗνοΘετΗσ | σεναριογραΦοσ
Ο Éric Lartigau κάνει τα πρώτα του βήματα στον χώρο της σκηνοθεσίας ως βοηθός του Édouard Molinaro, της Diane Kurys και του Emir Kusturica. Στη συνέχεια στρέφεται 
προς τη μικρή οθόνη, γυρίζοντας πολλά σκετς της σατιρικής εκπομπής με μαριονέτες Les Guignols de l’info, κάποιες διαφημίσεις αλλά και μια ολόκληρη τηλεοπτική 
περίοδο της σειράς H. Tο 2001 ο Dominique Farrugia τον παρουσιάζει σε δύο κωμικούς, τον Kad και τον Olivier, οι οποίοι ψάχνουν έναν σκηνοθέτη για την κινηματογρα-
φική μεταφορά των επιτυχημένων τους σκετς Bullit et Riper. Έτσι, το 2002 ο Éric Lartigau σκηνοθετεί την πρώτη μεγάλου μήκους δουλειά του, μια παρωδία αστυνομικής 
ταινίας (Mais, qui a tué Pamela Rose ?) ενώ το 2006 βρίσκεται ξανά με το ίδιο κωμικό δίδυμο στην επόμενη ταινία του, Un ticket pour l’espace. Την ίδια χρονιά ο σκηνοθέτης 
ετοιμάζει μια ρομαντική κομεντί με αναπάντεχο «trash» χιούμορ, την ταινία Δώσε μου το χέρι σου, στην οποία συμμετέχει – με την ιδιότητα του παραγωγού και του 
πρωταγωνιστή – άλλη μια μεγάλη φυσιογνωμία του τηλεοπτικού σταθμού Canal +, ο Alain Chabat. Το 2010 ολοκληρώνει την τέταρτη ταινία του, Η μεγάλη φυγή, 
με πρωταγωνιστές τη σύντροφό του Marina Foïs, τον Romain Duris και την Catherine Deneuve. 

ÉRic laRtigau
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H Lily δεν είναι όπως όλοι οι άλλοι. Ζει μέσα στο ιδιόρρυθμο σύμπαν της σε αρμονία με τη φύση, στην εξοχή, στο σπίτι της μητέρας της. 
Η μεγαλύτερή της αδελφή, η Clara, είναι παντρεμένη με έναν νεαρό και πολλά υποσχόμενο δικηγόρο, ζει και εργάζεται στο Παρίσι. Όταν 
πεθάνει η μητέρα τους, η Clara θα πρέπει να κάνει πολλές ανατροπές στη ζωή και τη δουλειά της για να ασχοληθεί με τη Lily. Καθώς επηρεά-
ζεται από την αδελφή της, η Clara θα αναθεωρήσει τη ζωή της και θα γευτεί ένα κομμάτι ελευθερίας…

Lily ne ressemble à personne. Elle vit dans un univers fantaisiste en harmonie avec la nature, en pleine campagne chez sa mère. Sa sœur 
aînée Clara, mariée à un jeune avocat plein d’avenir, vit et travaille à Paris. À la mort de leur mère, Clara doit bouleverser sa vie et son travail 
pour s’occuper de Lily. Sous l’influence de celle-ci, Clara va remettre sa vie en question et goûter à une certaine liberté…

Comédienne, romancière, Fabienne Berthaud est aussi réalisatrice. En 1998, elle co-réalise Noël en famille, court métrage dans lequel Mathilde Seigner campe le premier 
rôle. Frankie, son premier long métrage, avec Diane Kruger qui n’était pas encore la star internationale qu’elle est aujourd'hui, raconte la dépression d’un mannequin 
qui se retrouve dans une clinique psychiatrique. Le film a été sélectionné aux festivals de Locarno, Edimbourg et Toronto. Pieds nus sur les limaces, son deuxième long 
métrage, fit une mémorable clôture de la Quinzaine des Réalisateurs à Cannes.

 

     RÉalisatRice | scÉnaRiste

pieds nus suR les limaces  |  ατιΘασΗ λιλι

2010 - Pieds nus sur les limaces
2005 - Frankie
1998 - Noël en famille

ΦιλμογραΦια | FilmogRaphie

     σΚΗνοΘετρια | σεναριογραΦοσ
Η Fabienne Berthaud είναι ηθοποιός, γράφει μυθιστορήματα αλλά και σκηνοθετεί. Το 1998 συνεργάζεται στη σκηνοθεσία της μεσαίου μήκους ταινίας Noël en famille, όπου 
τον κεντρικό ρόλο έχει η Mathilde Seigner. Η πρώτη της μεγάλου μήκους δημιουργία είναι το φιλμ Frankie, με πρωταγωνίστρια την Diane Kruger όταν ακόμα δεν είχε γίνει 
η διεθνώς γνωστή σταρ που είναι σήμερα. Στην ταινία αυτή, που συμμετείχε στα φεστιβάλ του Λοκάρνο, του Εδιμβούργου και του Τορόντο, αφηγείται την κατάθλιψη ενός 
μανεκέν που νοσηλεύεται σε ψυχιατρική κλινική. Η δεύτερη μεγάλου μήκους δουλειά της Berthaud, Ατίθαση Λίλι, έκλεισε με εντυπωσιακό τρόπο το Δεκαπενθήμερο των 
Σκηνοθετών στο Φεστιβάλ των Καννών. 

Fabienne beRthaud
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Αφού ολοκληρώσει κάποιες σπουδές του στον κινηματογράφο, ο François Ozon γράφεται στην Εθνική Ανώτατη Σχολή Επαγγελμάτων Εικόνας και Ήχου (La fémis) στο 
τμήμα της σκηνοθεσίας. Οι μικρού μήκους ταινίες που γυρίζει, τραβούν την προσοχή και αποσπούν ευνοϊκές κριτικές σε διάφορα φεστιβάλ. Το 1998 σκηνοθετεί την πρώτη 
μεγάλου μήκους ταινία του, το ανατρεπτικό Sitcom. Καθώς είναι ένας παραγωγικός δημιουργός, επιβάλλει σε σύντομο χρονικό διάστημα ένα πολύ προσωπικό σύμπαν, 
που ερωτοτροπεί με το φανταστικό στοιχείο και που θα συναντήσει τη γενική αποδοχή τόσο του κοινού όσο και της κριτικής όταν παρουσιάσει το φιλμ Κάτω από την 
άμμο το 2001, με το οποίο η Charlotte Rampling κάνει μια λαμπερή επιστροφή στην οθόνη, αλλά και ένα χρόνο μετά, όταν γυρίσει τις 8 γυναίκες, μια ταινία που γνωρίζει 
θριαμβευτική εισπρακτική επιτυχία και συγκεντρώνει ό,τι εκλεκτότερο διαθέτει ο γαλλικός κινηματογράφος σε γυναίκες ηθοποιούς, μεταξύ των οποίων η Fanny Ardant, 
η Emmanuelle Béart, η Charlotte Rampling, η Catherine Deneuve και η Isabelle Huppert. Θα ακολουθήσουν το 5 × 2, Ο χρόνος που απομένει και η Πισίνα, ένα θρίλερ που 
παρουσιάζεται στο Φεστιβάλ των Καννών το 2003. Καθώς τον ενδιαφέρει να χτίσει ένα ολοκληρωμένο προσωπικό έργο και έχοντας τον φόβο μήπως επαναλαμβάνεται 
από τη μια ταινία στην άλλη, ο σκηνοθέτης καταπιάνεται στη συνέχεια με το Angel: Μια ζωή σαν όνειρο, μια μελοδραματική ταινία εποχής γυρισμένη στην αγγλική γλώσσα, 
και κατόπιν φτιάχνει το φανταστικό δράμα Ricky: Τα φτερά ενός αγγέλου. Το 2009 σκηνοθετεί το Καταφύγιο, με πρωταγωνιστή τον Melvil Poupaud, καθώς και το Potiche,
μια θεότρελη κωμωδία!
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Το 1977 στο Sainte-Gudule της βόρειας Γαλλίας, η Suzanne Pujol ζει τη ζωή μιας πειθήνιας συζύγου ενός πλούσιου βιομήχανου, του 
Robert Pujol, και ασχολείται μόνο με τα του σπιτιού τους. Αυτός διευθύνει με πολύ σκληρό τρόπο το εργοστάσιό του που φτιάχνει ομπρέλες 
και καταλήγει να γίνεται αντιπαθής και δεσποτικός τόσο με τους εργάτες του όσο και με τα παιδιά του και με τη γυναίκα του, την οποία μάλιστα 
βλέπει σαν « γλάστρα ». Έπειτα από μια απεργία και την απαγωγή του συζύγου της, η Suzanne βρίσκεται ξαφνικά να διοικεί το εργοστάσιο και 
αποδεικνύεται μια δραστήρια γυναίκα με μυαλό, εκπλήσσοντας τους πάντες. Όμως αφού ο Robert κάνει την κούρα του και αναλάβει δυνάμεις, 
επιστρέφει ακμαίος. Και τότε τα πράγματα αρχίζουν να περιπλέκονται… 

En 1977, dans le nord de la France, à Sainte-Gudule, Suzanne Pujol est l’épouse popote et soumise d’un riche industriel, Robert Pujol.
Il dirige son usine de parapluies d’une main de fer et s’avère aussi désagréable et despote avec ses ouvriers qu’avec ses enfants et sa femme, 
qu’il prend pour une potiche. À la suite d’une grève et de la séquestration de son mari, Suzanne se retrouve à la direction de l’usine et se révèle 
à la surprise générale une femme de tête et d’action. Mais lorsque Robert rentre d’une cure de repos en pleine forme, tout se complique…

Après des études de cinéma, François Ozon entre en 1990 à La fémis au département réalisation et se fait remarquer par ses courts métrages, plébiscités dans les festivals. 
En 1998, il réalise son premier long métrage, le subversif Sitcom. Cinéaste prolifi que, il impose rapidement un univers très personnel, fl irtant avec le fantastique et fera 
l’unanimité auprès de la critique et du public avec Sous le sable en 2001, qui marque le retour éclatant de Charlotte Rampling, puis avec 8 femmes, réunissant le gratin 
du cinéma français, dont Fanny Ardant, Emmanuelle Béart, Charlotte Rampling, Catherine Deneuve ou Isabelle Huppert, qui triomphe au box-offi  ce. Suivront 5 × 2,
Le Τemps qui reste puis Swimming pool, thriller présenté à Cannes en 2003. Soucieux de construire une œuvre et craignant de se répéter d’un fi lm à l’autre, François 
Ozon se lance ensuite dans un mélo en anglais, Angel, puis réalise Ricky, un drame fantastique. En 2009, il tourne Le Refuge avec Melvil Poupaud ainsi que Potiche,
une comédie burlesque !

     RÉalisateuR | scÉnaRiste

potiche    ταινια εναρξΗσ | Film d’ouVeRtuRe  
                                

     σΚΗνοΘετΗσ | σεναριογραΦοσ
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2010 - Le Refuge
2009 - Potiche
2008 - Ricky
2005 - Angel
2004 - Le Temps qui reste
2003 - Swimming Pool

ΦιλμογραΦια | FilmogRaphie
2003 - 5 × 2
2001 - 8 femmes
2000 - Gouttes d’eau sur pierres brûlantes
2000 - Sous le sable 
1999 - Les Amants criminels
1998 - Sitcom

FRan  ois oZon
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Ο Thomas είναι γύρω στα 50 και έχει φτιάξει τη δική του οικογένεια. Κάποια μέρα φτάνει κατά τύχη στην πόλη όπου είχε περάσει την 
παιδική του ηλικία. Καθώς προσεύχεται στον τάφο της μητέρας του, χάνει τις αισθήσεις του. Όταν συνέρχεται, το σώμα του μοιάζει διαφορετικό 
και το όνομα της μητέρας του δεν είναι πια χαραγμένο πάνω στην ταφόπλακα… Έχει γυρίσει πίσω σαράντα χρόνια στο εφηβικό του σώμα. 
Κι έτσι αποφασίζει να επιστρέψει «στο σπίτι του» για να καταλάβει τι είχε σπρώξει τον πατέρα του να εγκαταλείψει την οικογένειά τους εκείνη 
τη χρονιά, αλλά και για να προσπαθήσει να εμποδίσει αυτή τη μυστηριώδη εξαφάνιση. Άραγε όμως μπορεί κανείς να αλλάξει το παρελθόν του 
καθώς το ξαναζεί;

Thomas, la cinquantaine, père de famille, arrive par hasard dans la ville de son enfance. Alors qu’il se recueille sur la tombe de sa mère, il est 
pris d’un malaise. Quand il se réveille, son corps semble différent et le nom de sa mère n’est plus gravé sur la pierre tombale… Revenu quarante 
ans en arrière dans son corps d’adolescent, il décide alors de rentrer « chez lui » pour comprendre ce qui a poussé son père à les abandonner 
cette année-là et tenter d’empêcher cette mystérieuse disparition. Mais peut-on modifier son passé en le revivant ?

Sam Garbarski, réalisateur belge, fait ses débuts dans la publicité en réalisant cinquante spots publicitaires dont certains sont primés dans plusieurs festivals. Il 
commence ensuite à réaliser des courts métrages qui font tout de suite l’unanimité, parmi lesquels La Dinde en 1997 et Joyeux Noël Rachid ! en 2000, qui mettent en 
lumière le thème de la confrontation des cultures et des religions. Il approfondit ces thèmes dans son premier long métrage, Le Tango des Rashevski (2002), qui connut 
un grand succès. Il enchaîne en 2007 avec Irina Palm en collaborant avec son scénariste fétiche, Philippe Blasband. Après ce franc succès, il délaisse la réalisation et fait 
sa première apparition en tant qu’acteur dans Un secret de Claude Miller. Ce n’est qu’en 2010 qu’il repasse derrière la caméra pour son troisième long métrage, Quartier 
lointain, une adaptation originale de la bande dessinée de Jiro Tanigushi. 

     RÉalisateuR | scÉnaRiste

QuaRtieR lointain  |  τα μιΚρα ονειρα τΗσ νιοτΗσ μου

2008 - Quartier lointain 
2007 - Irina Palm
2003 - Le Tango des Rashevski

 

2000 - Joyeux Noël Rachid !
2000 - La Vie, la Μort et le Foot 
1998 - La Dinde

ΦιλμογραΦια | FilmogRaphie

     σΚΗνοΘετΗσ | σεναριογραΦοσ
Ο βέλγος σκηνοθέτης Sam Garbarski κάνει τα πρώτα του βήματα στη διαφήμιση, γυρίζοντας γύρω στα πενήντα διαφημιστικά σποτ, μερικά από τα οποία κερδίζουν 
διακρίσεις σε πολλά φεστιβάλ. Στη συνέχεια αρχίζει να σκηνοθετεί μικρού μήκους ταινίες που αμέσως αποσπούν τα ευνοϊκά σχόλια όλων των κριτικών. Ανάμεσα σ’ αυτές 
τα φιλμ La Dinde το 1997 και Joyeux Noël Rachid ! το 2000, που έχουν ως θέμα τους την αντιπαράθεση των πολιτισμών και των θρησκειών. Ο Garbarski εμβαθύνει στα 
θέματα αυτά και στην πρώτη μεγάλου μήκους δημιουργία του, Le Tango des Rashevski (2002), που γνωρίζει μεγάλη εισπρακτική επιτυχία. Στη συνέχεια μας δίνει το 
2007 το φιλμ Irina Palm (που παίχτηκε στη χώρα μας με τον τίτλο Εν τη παλάμη και ούτω βοήσωμεν) σε συνεργασία με τον αγαπημένο του σεναριογράφο, τον Philippe 
Blasband. Έπειτα και από αυτή τη μεγάλη επιτυχία, αφήνει τη σκηνοθεσία και κάνει την πρώτη του εμφάνιση ως ηθοποιού στην ταινία του Claude Miller Το μυστικό. 
Το 2010 βρίσκεται και πάλι πίσω από την κάμερα για την τρίτη μεγάλου μήκους δουλειά του, Τα μικρά όνειρα της νιότης μου, μια διασκευή με πολλή πρωτοτυπία από το 
κόμικς του Jiro Tanigushi.  

sam gaRbaRski
©

 To
us

 d
ro

its
 ré

se
rv

és

ΓΑ
ΛΛ

ΙΑ
 - 

Βέ
ΛΓ

Ιο
 |  

FR
AN

CE
 - 

BE
lg

iq
uE

, 2
00

9



36

Αφού τελειώσει το λύκειο στην Αλγερία, η Nicole Garcia φτάνει στη Γαλλία και παρακολουθεί μαθήματα ηθοποιίας όσο φοιτά στο πανεπιστήμιο. Στη συνέχεια γράφεται στο 
Ανώτατο Εθνικό Κονσερβατόριο Μουσικής και Χορού του Παρισιού και αρχίζει να παίζει στο θέατρο. Η πρώτη ταινία στην οποία συμμετέχει προβάλλεται στις αίθουσες το 
1967, αλλά οι κριτικοί θα την προσέξουν το 1974 χάρη στο φιλμ του Bertrand Tavernier Ας αρχίσει η γιορτή. Το 1977 θα παίξει στην ταινία του Henri Verneuil Το αφεντικό 
του club number 1. Η Nicole Garcia παίρνει τον πρώτο πρωταγωνιστικό της ρόλο στο φιλμ La Question, που αποσύρθηκε από τις κινηματογραφικές αίθουσες επειδή 
καταγγέλλει τα βασανιστήρια κατά τη διάρκεια του πολέμου της Αλγερίας. Γίνεται ευρύτερα γνωστή υποδυόμενη την απατημένη σύζυγο στην ταινία Le Cavaleur και για 
τον ρόλο της αυτό κερδίζει το βραβείο César καλύτερου β΄ γυναικείου ρόλου. Εμφανίζεται στις ταινίες Ο θείος μου από την Αμερική του Alain Resnais, Οι μεν και οι δε του 
Claude Lelouch, L’Honneur d’un capitaine του Pierre Schoendoerffer, Garçon ! του Claude Sautet, La Petite Lili του Claude Miller... Η Nicole Garcia περνάει πίσω από την 
κάμερα και στις μεγάλου μήκους ταινίες που γυρίζει, δείχνει μια ιδιαίτερη προτίμηση να αναλύει εξονυχιστικά την πολυπλοκότητα των ανθρώπινων σχέσεων: η κριτική 
υποδέχεται ευνοϊκά τις δημιουργίες της Un week-end sur deux το 1990 και Le Fils préféré το 1994, ενώ οι ταινίες Κάτω από τα φώτα της πλατείας το 1998 και Ο αντίζηλος το 
2002 σημειώνουν μεγάλη επιτυχία. Το 2006 παρουσιάζει το φιλμ Selon Charlie στο Φεστιβάλ των Καννών. Παράλληλα με το σκηνοθετικό της έργο θα συνεχίσει να παίζει 
ρόλους σε ταινίες άλλων δημιουργών. Έτσι θα τη συναντήσουμε στα φιλμ Les Prédateurs, Ma place au soleil, Peur(s) du noir, Bancs publics και Les Bureaux de Dieu. Η Nicole 
Garcia, μια ταλαντούχα ηθοποιός και μια ολοκληρωμένη σκηνοθέτρια, αποτελεί σήμερα μια πολύ σημαντική φυσιογνωμία στον χώρο του γαλλικού κινηματογράφου. 
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Κάπου στα νότια της Γαλλίας. Ο Marc είναι κτηματομεσίτης. Έχει φτιάξει την οικογένειά του και ζει μια άνετη ζωή. Τυχαία καθώς πάει 
να πουλήσει ένα ακίνητο, συναντάει μια εξαιρετικά σαγηνευτική γυναίκα που το πρόσωπό της κάτι του θυμίζει. Νομίζει πως αναγνωρίζει 
την Cathy, τον έρωτά του όταν ήταν 12 χρονών στην Αλγερία, τότε που η χώρα κλυδωνιζόταν από τη βία, καθώς τελείωνε ο πόλεμος για 
την ανεξαρτησία της. Έπειτα από μια νύχτα γεμάτη έρωτα, η νεαρή γυναίκα εξαφανίζεται. Μέρα με τη μέρα, μια αμφιβολία αρχίζει να κυριεύει 
τον Marc: ποια να είναι στ’ αλήθεια αυτή που ισχυρίζεται πως τη λένε Cathy; Και τότε αρχίζει μια έρευνα…

Dans le sud de la France, Marc, marié et père de famille, mène une vie confortable d’agent immobilier. Au hasard d’une vente, il rencontre 
une femme au charme envoûtant dont le visage lui est familier. Il pense reconnaître Cathy, l’amour de ses douze ans dans une Algérie violente, 
à la fin de la guerre d’indépendance. Après une nuit d’amour, la jeune femme disparaît. Au fil des jours, un doute s’empare de Marc : qui est 
vraiment celle qui prétend s’appeler Cathy ? Une enquête commence…

Après avoir achevé ses études secondaires en Algérie, Nicole Garcia arrive en France et suit des cours d’art dramatique à la faculté avant d’intégrer le Conservatoire et 
commencer à jouer au théâtre. Son premier film sort en 1967 mais c’est grâce à Que la fête commence de Bertrand Tavernier qu’elle se fait remarquer en 1974. Henri 
Verneuil l’engage pour Le Corps de mon ennemi, en 1977. Nicole Garcia obtient son premier rôle principal dans La Question, film retiré des salles parce qu’il dénonce la 
torture pendant la guerre d’Algérie. Son personnage d’épouse trompée dans Le Cavaleur la rend populaire et lui vaut de recevoir le César du meilleur second rôle féminin. 
Elle tourne dans Mon oncle d’Amérique d’Alain Resnais, Les Uns et les Autres de Claude Lelouch, L’Honneur d’un capitaine de Pierre Schoendoerffer, Garçon ! de Claude 
Sautet, La Petite Lili de Claude Miller... Nicole Garcia passe derrière la caméra, s’attachant à disséquer la complexité des rapports humains dans les longs métrages 
qu’elle réalise : Un week-end sur deux en 1990 et Le Fils préféré en 1994 sont remarqués par la critique, Place Vendôme en 1998 et L’Adversaire en 2002 remportent un 
grand succès. En 2006, elle présente Selon Charlie à Cannes. Son travail de réalisatrice ne l’empêche pas de continuer à faire l’actrice pour d’autres. C’est ainsi qu’on la 
retrouve dans Les Prédateurs, Ma place au soleil, Peur(s) du noir, Bancs publics ou encore Les Bureaux de Dieu. Actrice talentueuse, réalisatrice accomplie, Nicole Garcia est 
aujourd’hui une figure incontournable du septième art français.

     RÉalisatRice | scÉnaRiste

un balcon suR la meR  |  Θεα στΗ Θαλασσα

2010 - Un balcon sur la mer
2006 - Selon Charlie
2002 - L’Adversaire

1998 - Place Vendôme
1994 - Le Fils préféré
1990 - Un week-end sur deux

ΦιλμογραΦια | FilmogRaphie

     σΚΗνοΘετρια | σεναριογραΦοσ

nicole gaRcia
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Ο Adam ζει σήμερα στο Τσαντ, είναι γύρω στα 60, παλαιός πρωταθλητής κολύμβησης και εργάζεται ως υπεύθυνος της πισίνας ενός 
πολυτελούς ξενοδοχείου στην Τζαμένα. Όταν το ξενοδοχείο αλλάζει χέρια και το εξαγοράζουν κινέζοι επιχειρηματίες, ο Adam θα πρέπει να 
παραδώσει τη θέση του στον γιο του, τον Abdel. Βιώνει με πολλή θλίψη την κατάσταση αυτή, την οποία θεωρεί δείγμα κοινωνικού ξεπεσμού. 
Η χώρα βρίσκεται στο έλεος του εμφύλιου πολέμου και οι ένοπλοι αντάρτες απειλούν να καταλάβουν την εξουσία. Αντιδρώντας απέναντι 
σ’ αυτόν τον κίνδυνο, η κυβέρνηση κάνει έκκληση στον λαό για μια «πολεμική προσπάθεια», απαιτώντας απ’ αυτόν ή χρήματα ή παιδί σε 
μάχιμη ηλικία για να αντιμετωπίσει τα επιτιθέμενα σώματα. Κι έτσι ο Adam θα δέχεται συνεχώς τις πιέσεις του επικεφαλής της περιοχής για να 
προσφέρει τη συμβολή του. Όμως ο Adam δεν έχει καθόλου λεφτά, έχει μόνο τον γιο του…

Le Tchad de nos jours. Adam, la soixantaine, ancien champion de natation est maître nageur de la piscine d’un hôtel de luxe à 
N’Djamena. Lors du rachat de l’hôtel par des repreneurs chinois, il doit laisser la place à son fils Abdel. Il vit très mal cette situation qu’il 
considère comme une déchéance sociale. Le pays est en proie à la guerre civile et les rebelles armés menacent le pouvoir. Le gouvernement, 
en réaction, fait appel à la population pour un « effort de guerre » exigeant d’elle argent ou enfant en âge de combattre les assaillants. Adam 
est ainsi harcelé par son chef de quartier pour sa contribution. Mais Adam n’a pas d’argent, il n’a que son fils…

Mahamat-Saleh Haroun a réalisé son premier long métrage, Bye Bye Africa, en 1999. Il est le premier réalisateur tchadien de l’histoire. En 2001, il réalise Letter from New 
York City, un court métrage qui obtient la même année le Prix de la meilleure vidéo au 11e Festival du cinéma africain de Milan. Son second long métrage, Abouna, en 
2002, a remporté le Prix de la meilleure image au festival du film africain Fespaco. En 2007, Daratt y remporte l’Étalon de bronze de Yennenga, ainsi que le Prix de la 
meilleure image. Son film Un homme qui crie, sélectionné en compétition officielle lors du festival de Cannes 2010, remporte le Prix du jury.

     RÉalisateuR | scÉnaRiste

un homme Qui cRie  |  h ΚραυγΗ ενοσ ανΘρώπου

     σΚΗνοΘετΗσ | σεναριογραΦοσ
Ο Mahamat-Saleh Haroun γύρισε την πρώτη μεγάλου μήκους δουλειά του, Bye Bye Africa, το 1999. Πρόκειται για τον πρώτο σκηνοθέτη στην ιστορία της χώρας του, του 
Τσαντ. Το 2001 φτιάχνει τη μικρού μήκους ταινία Letter from New York City, η οποία αποσπά την ίδια χρονιά το βραβείο καλύτερου βίντεο στο 11ο Φεστιβάλ Αφρικανικού 
Κινηματογράφου του Μιλάνου. Ένα χρόνο μετά έρχεται η δεύτερη μεγάλου μήκους δημιουργία του, Abouna, που κερδίζει το βραβείο καλύτερης φωτογραφίας στο 
Φεστιβάλ Αφρικανικού Κινηματογράφου Fespaco. Το 2007 η ταινία του Daratt (Εποχή ξηρασίας) κερδίζει στο ίδιο φεστιβάλ το χάλκινο βραβείο Étalon de bronze de 
Yennenga καθώς και το βραβείο καλύτερης φωτογραφίας. Το φιλμ του Η κραυγή ενός ανθρώπου συμμετείχε στο επίσημο διαγωνιστικό τμήμα του Φεστιβάλ των Καννών 
2010 και τιμήθηκε με το Βραβείο της Επιτροπής.

mahamat-saleh 
haRoun
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2010 - Un homme qui crie
2006 - Daratt / Saison sèche
2002 - Abouna / Notre père 
2000 - Bye Bye Africa 

ΦιλμογραΦια | FilmogRaphie
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Βρισκόμαστε μέσα στη μεγάλη αίθουσα της Βασιλικής Ακαδημίας Ιατρικής του Παρισιού, το 1817: «δεν έχω δει ποτέ ως τώρα 
ανθρώπινο κεφάλι που να μοιάζει τόσο πολύ με του πιθήκου». Ο ανατόμος Georges Cuvier είναι κατηγορηματικός καθώς περιεργάζεται τη 
σωματική διάπλαση της Saartjie Baartman. Οι παρευρισκόμενοι, που είναι εκλεκτοί συνάδελφοί του, χειροκροτούν την επίδειξη. Επτά χρόνια 
νωρίτερα, η Saartjie εγκατέλειπε τη Νότια Αφρική μαζί με τον αφέντη της, τον Caezar, και έφτανε στο Λονδίνο. Εκεί θα πρόσφερε το σώμα της 
βορά στα μάτια όσων πήγαιναν στα πανηγύρια με τους παραμορφωμένους ανθρώπους. Μια γυναίκα ελεύθερη και την ίδια στιγμή δέσμια, 
που έγινε είδωλο για τα κατώτερα κοινωνικά στρώματα, η «Αφροδίτη της φυλής Hottentote» που της έμελλε να ζήσει την ψευδαίσθηση μιας 
λαμπερής ανόδου…

Paris, 1817, enceinte de l’Académie royale de médecine. « Je n’ ai jamais vu de tête humaine plus semblable à celle des singes. » Face 
au moulage du corps de Saartjie Baartman, l’ anatomiste Georges Cuvier est catégorique. Un parterre de distingués collègues applaudit
la démonstration. Sept ans plus tôt, Saartjie quittait l’ Afrique du Sud avec son maître, Caezar, et livrait son corps en pâture au public londo-
nien des foires aux monstres. Femme libre et entravée, elle était l’ icône des bas-fonds, la « Vénus Hottentote » promise au mirage d’ une 
ascension dorée…

Abdellatif Kechiche fait ses débuts sur les planches en jouant, entre autres, des textes de Federico Garcia Lorca puis s’essaie comme metteur en scène avec L’Architecte et 
l’Empereur d’Assyrie d’Arrabal. À vingt-cinq ans, il décide de se tourner vers le septième art et tient le rôle principal du Thé à la menthe d’Abdelkrim Bahloul. Remarqué par 
André Techiné, l’acteur décroche un rôle dans Les Innocents et Bezness de Nouri Bouzid, fi lm pour lequel il obtient le Prix d’interprétation à Namur en 1992. Par la suite il 
écrit et met en scène La Faute à Voltaire pour lequel il est récompensé par le Lion d’or de la meilleure première œuvre à Venise en 2000. Trois ans plus tard, Abdel Kechiche 
reprend la plume et la caméra pour L’Esquive, un second succès pour ce deuxième long métrage puisque le fi lm rafl e quatre César. En 2007, il met en scène La Graine et le 
Mulet, fi lm qui reçoit le Prix spécial du jury à Venise. Trois ans plus tard, il réalise le drame Vénus noire sur une femme devenue un phénomène de foire exhibé en Europe.

     RÉalisateuR | scÉnaRiste

VÉnus noiRe  |  μαυρΗ αΦροΔιτΗ

2010 - Vénus noire
2005 - La Graine et le Mulet 
2003 - L’Esquive 
2000 - La Faute à Voltaire

ΦιλμογραΦια | FilmogRaphie

     σΚΗνοΘετΗσ | σεναριογραΦοσ
Ο Abdellatif Kechiche κάνει τα πρώτα του βήματα στο θέατρο όπου παίζει, μεταξύ άλλων, σε κείμενα του Federico Garcia Lorca ενώ στη συνέχεια θα δοκιμάσει τις δυνάμεις 
του στη σκηνοθεσία, ανεβάζοντας το έργο του Arrabal Ο αρχιτέκτονας και ο αυτοκράτορας της Ασσυρίας. Σε ηλικία 25 ετών αποφασίζει να στραφεί στη μεγάλη οθόνη και 
πρωταγωνιστεί στην ταινία Thé à la menthe του Abdelkrim Bahloul. O André Techiné τον ξεχωρίζει και του δίνει ένα ρόλο στο φιλμ Les Innocents ενώ παίζει και στην ταινία 
του Nouri Bouzid Bezness, με την οποία κερδίζει το βραβείο καλύτερης ερμηνείας στο Διεθνές Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου του Namur το 1992. Στη συνέχεια 
υπογράφει το σενάριο και τη σκηνοθεσία του φιλμ La Faute à Voltaire, για το οποίο βραβεύεται με το Χρυσό Λιοντάρι καλύτερης ταινίας πρωτοεμφανιζόμενου σκηνοθέτη 
στο Φεστιβάλ της Βενετίας το 2000. Τρία χρόνια αργότερα ο Abdel Kechiche ετοιμάζει το σενάριο και τη σκηνοθεσία της ταινίας Παιχνίδια ελιγμών. Και αυτή η δεύτερη 
δημιουργία του γνωρίζει μεγάλη επιτυχία και αποσπά τέσσερα βραβεία César. Το 2007 γυρίζει το Κους κους με φρέσκο ψάρι, που κερδίζει το Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής 
στη Μόστρα της Βενετίας. Έπειτα από τρία χρόνια σκηνοθετεί τη δραματική ταινία Mαύρη Αφροδίτη με θέμα της μια γυναίκα-φαινόμενο που έγινε θέαμα του τσίρκου σε 
διάφορες χώρες της Ευρώπης. 

abdellatiF kechiche
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Σε μισό χρόνο ο Tommy θα κλείσει τα έντεκα. Τον βρίσκουν αναίσθητο και χτυπημένο μέσα σε μια αλάνα. Είναι ένα παιδί που το 
γνωρίζουν πολύ καλά οι υπηρεσίες της κοινωνικής πρόνοιας, οι οποίες έχουν προσπαθήσει να καταλάβουν και να διορθώσουν την επιθετική 
και βίαιη συμπεριφορά του, αλλά δεν έχουν καταφέρει μέχρι τώρα τίποτα. Στο Le Tremplin, το νέο κέντρο υποδοχής όπου τον στέλνουν, οι 
περισσότεροι από τους εκπαιδευτές φαίνεται να σηκώνουν τα χέρια ψηλά μπροστά σε αυτό το άγριο παιδί που δείχνει τρομερή αντίδραση 
απέναντι σε κάθε εξουσία και σε κάθε εκδήλωση τρυφερότητας. Μόνον ο Gilles, ο εκπαιδευτής που τον έχει αναλάβει σε μόνιμη βάση, διατηρεί 
ακόμα μέσα του μια μικρή ελπίδα: είναι πεπεισμένος πως, με πολλή αγάπη και με μεγάλη επιμονή, θα κατορθώσει να περάσει μέσα από 
το καβούκι του Tommy και πως το παιδί κάποια μέρα θα αφεθεί να το εξημερώσουν. Στη διάρκεια όλης αυτής της πορείας, οι δυο τους θα 
συναντήσουν πολλές δυσκολίες αλλά ταυτόχρονα και μεγάλη ηθική ικανοποίηση. Κάτω από το πατρικό βλέμμα του Gilles, ο Tommy σιγά-σιγά 
θα αρχίσει να μεταμορφώνεται. Κι έτσι θα γίνει ξανά αυτό που κακώς είχε σταματήσει να είναι: ένα μικρό αγόρι. 

Tommy, dix ans et demi, est trouvé inconscient et battu dans un terrain vague. Il s’agit d’un enfant bien connu des services sociaux qui 
ont tenté, sans succès, de comprendre et corriger son comportement agressif et violent. Dans le nouveau centre où il est envoyé, Le Tremplin, 
la plupart des éducateurs semblent dépassés par cet enfant sauvage, rebelle à l’autorité comme à l’affection. Seul Gilles, son éducateur attitré, 
conserve une lueur d’espoir : il est convaincu qu’avec beaucoup d’amour et de persévérance, il réussira à percer la carapace de Tommy et que 
celui-ci acceptera un jour de laisser tomber les armes et se laisser apprivoiser. Tout au long de ce chemin, à la fois difficile et gratifiant, Tommy, 
sous l’œil attentif et paternel de Gilles, se transformera petit à petit pour redevenir ce qu’il n’aurait jamais dû cesser d’être, un petit garçon. 

Qu’ont en commun C.A., Les Bougon – C’est aussi ça la vie !, Minuit, le soir, Au nom de la loi et 3 X rien ? En plus d’avoir remporté un vif succès, toutes ces séries télé portent 
la signature de Daniel Grou alias Podz. Du côté anglophone, Podz a réalisé les séries The Hunger pour Showtime (1999), Drop the Beat pour CBC (1999-2000), Vampire 
High pour YTV (2001) et Big Wolf on Campus III, également pour YTV (2001). Au cours des dernières années, il a été mis en nomination sept fois aux prix Gémeaux et 
a remporté trois statuettes (Exils, 2002 et Minuit, le soir, 2006). Podz a façonné son style dans la publicité pour des entreprises prestigieuses telles que McDonald’s, 
Softimage, Bell, Coppertone et Molson. Il a également réalisé plusieurs vidéoclips. En 2008, Podz a tourné au cinéma son premier long métrage intitulé Les Sept Jours du 
talion, adaptation du livre de Patrick Sénécal, qui fut présenté en compétition officielle au Sundance Film Festival en janvier dernier. Son second long métrage, 10 1/2, 
est un drame psychologique.

     RÉalisateuR | scÉnaRiste

10 1/2  |  ΔεΚα Και μισο 

daniel gRou
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2010 - 10 1/2
2008 - Les Sept Jours du talion

ΦιλμογραΦια | FilmogRaphie

Τι κοινό συνδέει τις τηλεοπτικές σειρές C.A., Les Bougon – C’est aussi ça la vie !, Minuit, le soir, Au nom de la loi και 3 X rien; Εκτός του ότι σημείωσαν πολύ μεγάλη επιτυχία, 
όλες τους φέρουν την υπογραφή του Daniel Grou, που είναι επίσης γνωστός ως Podz. Έχει γυρίσει τις αγγλόφωνες σειρές The Hunger για το κανάλι Showtime (1999), 
Drop the Beat για το CBC (1999-2000), Vampire High για το YTV (2001) καθώς και το Big Wolf on Campus III για τον ίδιο σταθμό (2001). Τα τελευταία χρόνια έχει κερδίσει 
επτά υποψηφιότητες στα τηλεοπτικά βραβεία Gémeaux και έχει αποσπάσει τρία αγαλματίδια (για τις δουλειές του Exils το 2002 και Minuit, le soir το 2006). Ο Podz έχει 
διαμορφώσει το ύφος του στον χώρο της διαφήμισης, ετοιμάζοντας σποτ για σημαντικές εταιρείες όπως η McDonald’s, η Softimage, η Bell, η Coppertone και η Molson, 
ενώ έχει σκηνοθετήσει και πολλά βιντεοκλίπ. Το 2008 ο Podz περνάει στη μεγάλη οθόνη και φτιάχνει την πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του, Les Sept Jours du talion, μια 
μεταφορά του ομώνυμου βιβλίου του Patrick Sénécal που συμμετείχε στο επίσημο διαγωνιστικό τμήμα του Φεστιβάλ Ανεξάρτητου Κινηματογράφου του Sundance τον 
Ιανουάριο του 2010. Η δεύτερη μεγάλου μήκους δημιουργία του, Δέκα και μισό, είναι ένα ψυχολογικό δράμα.

     σΚΗνοΘετΗσ | σεναριογραΦοσ
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Σε ένα ψαροχώρι στη Νορμανδία. Πολλοί λόγοι κάνουν την Angèle να θέλει να ξαναφτιάξει από την αρχή τη ζωή της και ξαφνικά βρίσκεται 
στον δρόμο της ο Tony, ένας ναυτικός που δουλεύει σε αλιευτικό και γυρεύει να δώσει και να πάρει αγάπη. Παρ’ όλο που την ποθεί, ο Tony 
κρατάει τις αποστάσεις του. Η Angèle τον αναζητά. Ο Tony την παρατηρεί προσεκτικά. Είναι πάρα πολύ όμορφη, τον κάνει να τα χάνει, δεν 
μπορεί να πιστέψει πως είναι εκεί μαζί του και τον θέλει…

Un port de pêche en Normandie. Angèle a de bonnes raisons de se construire une nouvelle vie lorsqu’elle débarque dans celle de Tony, 
marin pêcheur en quête de sentiments. Malgré le désir qu’il a pour elle, Tony garde ses distances. Angèle le cherche. Tony l’observe. Trop belle, 
trop déroutante, il ne peut croire qu’elle est là pour lui…

Dernièrement, Alix Delaporte a collaboré aux scénarios de deux séries phares : Léa Parker (2003) et Plus belle la vie (2004). En documentaire, elle réalise Zinedine Zidane, 
Comme dans un rêve (2001) et Le Dernier Match (2007). En 2006, elle reçoit le Lion d’or du meilleur court métrage au festival de Venise pour Comment on freine dans une 
descente ? Angèle et Tony est son premier long métrage déjà très remarqué.

     RÉalisatRice | scÉnaRiste

ang le et tonY  |  ang le Και tonY

2010 - Angèle et Tony
2006 - Comment on freine dans une descente ? 
2003 - Le Piège 

ΦιλμογραΦια | FilmogRaphie

     σΚΗνοΘετρια | σεναριογραΦοσ
Πρόσφατα η Alix Delaporte συνεργάστηκε στη συγγραφή του σεναρίου σε δύο πολύ επιτυχημένες τηλεοπτικές σειρές, το Léa Parker (2003) και το Plus belle la vie (2004). 
Στον χώρο του ντοκιμαντέρ γυρίζει τις ταινίες Zinedine Zidane, Comme dans un rêve (2001) και Le Dernier Match (2007). Το 2006 κερδίζει το Χρυσό Λιοντάρι καλύτερης 
μικρού μήκους ταινίας στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας με τη δημιουργία της Comment on freine dans une descente ?. Το φιλμ Angèle και Tony αποτελεί την 
πρώτη μεγάλου μήκους δουλειά της, που ως τώρα έχει αποσπάσει πολύ ευνοϊκές κριτικές.

alix delapoRte
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Μια γυναίκα, ένας άντρας, κάποιο καλοκαίρι στο Παρίσι. Το πάθος, ο χωρισμός, η επανασύνδεση. Μια χαοτική ερωτική ιστορία.

Une femme, un homme, un été à Paris. La passion, la rupture, les retrouvailles. Une histoire d’amour dans le désordre.

Michaël Cohen débute au théâtre notamment sous la bienveillante attention de Francis Huster, avec qui il joue dans Putzi, et d’Isabelle Nanty, qu’il dirige dans la pièce 
Saloperies de merde datant de 1992. En 2003, il est nominé comme meilleur révélation théâtrale pour son rôle dans La Preuve. Il fait ses premiers pas au cinéma au début 
des années 2000, participant à l’adaptation des Misérables par Claude Lelouch. Mais c’est Thierry Klifa qui lui offre ses premiers grands rôles au cinéma, notamment dans 
Une vie à t’attendre, en 2003. En 2006, on retrouve Michaël Cohen dans Du jour au lendemain de Philippe Le Guay aux côtés de Benoît Poelvoorde, mais également dans 
le thriller français Ils et enfin dans le nouveau film de Thierry Klifa, Le Héros de la famille. C’est en 2010 qu’il s’adonne à la réalisation. Son premier film, Ça commence 
par la fin, le met en scène avec sa femme, Emmanuelle Béart.

     σΚΗνοΘετΗσ | ΗΘοποιοσ | σεναριογραΦοσ

      RÉalisateuR | acteuR | scÉnaRiste

Ο Michaël Cohen κάνει τα πρώτα του βήματα στο θέατρο, βασισμένος κυρίως στη θερμή υποστήριξη του Francis Huster, μαζί με τον οποίο παίζει στο έργο Putzi, και 
της Isabelle Nanty, την οποία σκηνοθετεί στο θεατρικό Saloperies de merde το 1992. Το 2003 είναι υποψήφιος για το βραβείο καλύτερου πρωτοεμφανιζόμενου 
ηθοποιού στο θέατρο για τον ρόλο του στο έργο La Preuve. Στον κινηματογράφο εμφανίζεται στις αρχές της δεκαετίας του 2000, συμμετέχοντας στη μεταφορά 
των Αθλίων από τον Claude Lelouch. Ο Thierry Klifa θα του προσφέρει τους πρώτους σημαντικούς ρόλους του στη μεγάλη οθόνη, ιδιαίτερα στην ταινία Une vie à 
t’attendre το 2003. Το 2006 συναντάμε τον Michaël Cohen στο φιλμ Du jour au lendemain του Philippe Le Guay, στο οποίο πρωταγωνιστεί μαζί με τον Benoît Poelvoorde, 
αλλά και στο γαλλικό θρίλερ Εκείνοι και σε μια ακόμα ταινία του Thierry Klifa, Le Héros de la famille (που παίχτηκε στην Ελλάδα με τον τίτλο Family Hero). Το 2010 αρχίζει 
να ασχολείται και με τη σκηνοθεσία. Στην πρώτη του δουλειά, Ένας έρωτας από το τέλος, συνεργάζεται με τη γυναίκα του, την Emmanuelle Béart.

micha l cohen 
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ΦιλμογραΦια | FilmogRaphie

 a commence paR la Fin  |  ενασ ερώτασ απο το τελοσ
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Είναι η ιστορία πέντε αδελφών που μεταξύ τους μοιάζουν κι ωστόσο είναι διαφορετικοί, μεγαλωμένοι από μια μητέρα που χήρεψε από 
πολύ νωρίς. Ένας από αυτούς είχε απομακρυνθεί από την οικογένεια. Όταν εμφανίζεται και πάλι, τον κυνηγάει μια συμμορία από εμπόρους 
ναρκωτικών. Εκείνος βρίσκει καταφύγιο στους δικούς του, αποκαλύπτοντάς τους ένα μυστικό. Και οι πέντε μαζί θα βρουν τη δύναμη να 
αμυνθούν και τον τρόπο να πάρουν εκδίκηση στη μνήμη του δολοφονημένου πατέρα τους. 

Ils sont cinq frères semblables et pourtant différents, élevés par une mère devenue veuve trop tôt. L’un d’eux s’était éloigné de la famille. 
Lorsqu’il réapparaît, poursuivi par un gang de trafiquants, il se réfugie parmi les siens en leur révélant un secret. Les cinq, ensemble, vont trouver 
l’énergie de se défendre et le moyen de venger la mémoire de leur père assassiné.

Alexandre Arcady s’attache à dépeindre l’exil et la communauté juive dont il est issu dans Le Grand Carnaval (1983) et Là-bas... mon pays (1999). Après des débuts en 
tant que comédien, il devient par la suite directeur du théâtre de Suresnes. Il aborde le cinéma en 1977 en produisant le premier film de Diane Kurys, Diabolo menthe, 
puis passe à la réalisation avec Le Coup de sirocco – les premiers pas des pieds-noirs en France – qui donne le ton de nombre de ses films. Il rend hommage au cinéma de 
genre américain tout en y intégrant des thématiques personnelles à travers le diptyque mafieux Le Grand Pardon / Le Grand Pardon II (1982 et 1992), la comédie policière 
Hold-up (1985), le polar L’Union sacrée (1989) ainsi que les thrillers K (1997) et Entre chiens et loups (2002). Il signe également la réalisation de Dernier été à Tanger (1987) 
et Pour Sacha (1991), deux films salués par la critique, avant de s’aventurer sur le terrain de la comédie avec Dis-moi oui, Mariage mixte et Tu peux garder un secret ?. 
Εn 2009, Alexandre Arcady signe avec Comme les cinq doigts de la main un film fort, l’histoire d’une fratrie unie envers et contre tout.

     RÉalisateuR | scÉnaRiste

comme les cinQ doigts de la main  |  ενώμενοι σαν γροΘια

2011 - Ce que le jour doit à la nuit
2009 - Comme les cinq doigts de la main
2007 - Tu peux garder un secret ?
2003 - Mariage mixte
2002 - Entre chiens et loups
2000 - Là-bas... mon pays
1997 - K 
1995 - Dis-moi oui

1992 - Le Grand Pardon II 
1991 - Pour Sacha
1989 - L’Union sacrée
1987 - Dernier été à Tanger
1985 - Hold-up
1983 - Le Grand Carnaval 
1982 - Le Grand Pardon 
1979 - Le Coup de sirocco 
 

ΦιλμογραΦια | FilmogRaphie

     σΚΗνοΘετΗσ | σεναριογραΦοσ
Ο Alexandre Arcady δείχνει μια ιδιαίτερη προτίμηση να σκιαγραφεί την εξορία και την εβραϊκή κοινότητα από την οποία προέρχεται στις ταινίες Le Grand Carnaval 
(1983) και Là-bas... mon pays (1999). Στην αρχή της καριέρας του ασχολείται με την ηθοποιία ενώ στη συνέχεια γίνεται διευθυντής στο θέατρο του Suresnes. Το 1977 
έρχεται στη μεγάλη οθόνη ως παραγωγός του πρώτου φιλμ της Diane Kurys, Diabolo menthe, ενώ κατόπιν θα ξεκινήσει να σκηνοθετεί φτιάχνοντας την ταινία Le Coup 
de sirocco, η οποία μιλάει για τα πρώτα βήματα των Γάλλων που ζούσαν στην Αλγερία αλλά επέστρεψαν στη Γαλλία και δίνει τον τόνο σε πολλές επόμενες δουλειές του. 
Αποτίει φόρο τιμής στον αμερικάνικο κινηματογράφο, ενσωματώνοντας παράλληλα την προσωπική του θεματολογία στο δίπτυχο Εγώ δεν συγχωρώ μέρος Α΄ και μέρος 
Β΄ (1982 και 1992 αντίστοιχα), που αναφέρεται στον κόσμο της μαφίας, στην αστυνομική κωμωδία Επικίνδυνος διαρρήκτης (1985), στο αστυνομικό φιλμ L’Union sacrée 
(1989) καθώς και στα θρίλερ K (1997) και Ξεκαθάρισμα την αυγή (2002). Υπογράφει επίσης τη σκηνοθεσία των ταινιών Dernier été à Tanger (1987) και Pour Sacha (1991), 
που και οι δυο τους χαιρετίστηκαν από την κριτική, πριν αρχίσει να δοκιμάζει τις δυνάμεις του στον χώρο της κωμωδίας με τα φιλμ Dis-moi oui, Mariage mixte και Tu peux 
garder un secret ?. Με τη δημιουργία του Ενωμένοι σαν γροθιά, ο Alexandre Arcady υπογράφει μια ταινία με πυγμή, μια ιστορία για πέντε αδέλφια που ενώνουν τις δυνάμεις 
τους απέναντι και ενάντια στα πάντα. 

alexandRe aRcadY
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Μια δασκάλα έχει μια αμφιλεγόμενη σχέση με έναν μαθητή της, μια έφηβη διαποτισμένη από τη θεωρία του αγνωστικισμού νιώθει να 
την «καλεί» ο Θεός, μια φωτογράφος δίνεται σε έναν άγνωστο: άραγε επιλέγουμε να αγαπήσουμε; Επιλέγουμε να αγαπηθούμε;

Une enseignante noue une relation ambiguë avec un élève, une adolescente agnostique est « appelée » par Dieu, une photographe 
se donne à un inconnu : choisit-on d’aimer? Choisit-on d’être aimé ?

Donoma, le film à 150 € qui va valoir de l’or tant l’idée de base est originale et courageuse, est l’histoire d’un homme qui veut faire du cinéma et qui s’en donne les moyens 
sans les avoir eu de prime abord. C’est l’histoire d’une envie, d’une passion, d’un film né grâce à la rencontre d’autres hommes et d’autres femmes qui acceptent de jouer 
le jeu. C’est l’histoire de Djinn, le réalisateur, qui sera aussi à la caméra, à la lumière, au son et au montage. C’est l’histoire d’une belle histoire, déjà récompensée par de 
nombreux prix et sélectionnée par l’Acid dans le cadre du festival de Cannes. 

     RÉalisateuR | scÉnaRiste

donoma 

2010 - Donoma

 

ΦιλμογραΦια | FilmogRaphie

      σΚΗνοΘετΗσ | σεναριογραΦοσ
Donoma: η ταινία που στοίχισε μόλις 150 € και που σύντομα πρόκειται να αποφέρει πάρα πολλά χρήματα, τόσο πρωτότυπη και τολμηρή είναι η αρχική της ιδέα. Πρόκειται 
για την ιστορία ενός άντρα που θέλει να γυρίσει μια ταινία και που, όταν ξεκινάει, δεν διαθέτει τα μέσα για να το πετύχει, τελικά όμως τα καταφέρνει. Είναι η ιστορία 
μιας επιθυμίας, ενός πάθους, μιας ταινίας που φτιάχνεται χάρη στις συναντήσεις άλλων αντρών και άλλων γυναικών που δέχονται να παίξουν αυτό το παιχνίδι. Είναι 
η ιστορία του Djinn, του σκηνοθέτη που θα είναι μαζί και κάμεραμαν και υπεύθυνος φωτισμού και ηχολήπτης και μοντέρ. Είναι η ιστορία μιας όμορφης ιστορίας, η οποία 
έχει ήδη αποσπάσει πολλές διακρίσεις και επιλέχθηκε από τη γαλλική Εταιρεία για την Προώθηση του Ανεξάρτητου Κινηματογράφου (Acid) για να παρουσιαστεί στα 
πλαίσια του Φεστιβάλ των Καννών. 

djinn caRRÉnaRd 
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Ένα βράδυ ο Michel Trémois βρίσκει καταφύγιο στο φαρμακείο ενός επαρχιακού σταθμού και ξαναθυμάται με τη σειρά που έγιναν τα 
γεγονότα που μέσα σε δυο μέρες έφεραν τα πάνω κάτω σε όλη του τη ζωή: ενώ έφυγε για ένα σαββατοκύριακο μαζί με τη γυναίκα του, τη 
Nadine, για να τα ξαναβρούν ως ζευγάρι και να ανανεώσουν τη σεξουαλική τους ζωή, τίποτα τελικά δεν πήγε όπως το είχαν προγραμματίσει… 
Έπειτα από μια ξέφρενη νύχτα γεμάτη αναστάτωση, στη διάρκεια της οποίας δεν έλειψαν και διάφορες αλλόκοτες συναντήσεις, το πρωινό 
ξύπνημα του Michel θα είναι απότομο και οδυνηρό. Όχι μόνο βρίσκεται να κατηγορείται για κάποιο έγκλημα, αλλά επιπλέον η γυναίκα του 
είναι άφαντη…

Un soir, Michel Trémois échoue dans la pharmacie d’une gare de province et se remémore le fil des événements qui, en deux jours, ont fait 
basculer sa vie : parti en week-end avec sa femme Nadine pour reconstruire leur couple et sauver leur sexualité, rien ne s’est finalement passé 
comme prévu… Après une nuit folle et tumultueuse, agrémentée de rencontres singulières, le réveil de Michel est brutal et douloureux. Non 
seulement il se retrouve accusé de meurtre mais sa femme est introuvable…

Boursier du Centre national des lettres, Guillaume Nicloux crée à vingt-deux ans la compagnie théâtrale La Troupe et débute avec un téléfilm, La Vie crevée, réalisé pour 
Arte. En 1992, il tourne son premier film pour le cinéma, Faut pas rire du bonheur. En 1998, il réalise Le Poulpe avec Clotilde Courau et, en 2002, Une affaire privée et Cette 
femme-là, les deux premières parties d’une trilogie policière qui se termine avec La Clef. Εn 2010, il nous offre Holiday, une belle comédie grinçante.

    σΚΗνοΘετΗσ | σεναριογραΦοσ

     RÉalisateuR | scÉnaRiste

Έχοντας πάρει υποτροφία από το Εθνικό Κέντρο Γραμμάτων, ο Guillaume Nicloux σχηματίζει σε ηλικία 22 χρονών τον θεατρικό θίασο La Troupe και ξεκινάει στον 
χώρο της σκηνοθεσίας με την τηλεταινία La Vie crevée, που γυρίζει για λογαριασμό του καναλιού Arte. Το 1992 σκηνοθετεί την πρώτη του ταινία για τη μεγάλη οθόνη, 
Faut pas rire du bonheur. Το 1998 γυρίζει το φιλμ Le Poulpe με πρωταγωνίστρια την Clotilde Courau, το 2002 φτιάχνει τις ταινίες Une affaire privée και Cette femme-là, 
που αποτελούν τα δύο πρώτα μέρη της αστυνομικής τριλογίας που ολοκληρώνεται με Το κλειδί. To 2010 μας δίνει το φιλμ Holiday, μια καλοφτιαγμένη στυφή κωμωδία.

guillaume nicloux  
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2010 - Holiday 
2007 - La Clef
2006 - Le Concile de pierre
2003 - Cette femme-là
2002 - Une affaire privée

2000 - Scénarios sur la drogue : Lucie
1998 - Le Poulpe
1995 - Faut pas rire du bonheur
1990 - Les Enfants volants

ΦιλμογραΦια | FilmogRaphie

holidaY
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Τρεις ξεχωριστές ιστορίες ξετυλίγονται σε διάστημα δύο ημερών. διάφορα πρόσωπα διασταυρώνονται και, χωρίς να γίνεται κάτι σκόπιμα, 
η πορεία του ενός έχει αντίκτυπο στην πορεία του άλλου. Οι τρεις ιστορίες δένονται μεταξύ τους όχι μόνο μέσα από τους ήρωές τους αλλά και 
επειδή μας παρουσιάζουν διαδοχικές αναγνώσεις του ίδιου θέματος με διαφορετικό κάθε φορά τρόπο.

Trois histoires distinctes ont lieu sur deux jours. Les parcours des personnages se croisent et ont des conséquences (non-intentionnelles) 
les uns sur les autres. Les trois histoires sont reliées non seulement à travers les personnages mais aussi parce qu’elles proposent des relectures 
du même thème sur différents registres.

Anca Damian a debuté en tant que directrice de la photo, avant de réaliser des courts métrages et des documentaires fort appréciés. Crossing Dates est son premier long 
métrage fiction, un triptyque très bien conduit.

     σΚΗνοΘετρια | σεναριογραΦοσ

      RÉalisatRice | scÉnaRiste

Η Anca Damian ξεκινάει την καριέρα της ως διευθύντρια φωτογραφίας ενώ στη συνέχεια γυρίζει μικρού μήκους ταινίες και ντοκιμαντέρ που αποσπούν πολύ θετικές 
κριτικές. Η ταινία Crossing Dates, ένα τρίπτυχο μαεστρικά σκηνοθετημένο, αποτελεί την πρώτη μεγάλου μήκους δουλειά της στον χώρο της μυθοπλασίας. 

anca damian  
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2011 - A Very Unsettled Summer 
2010 - Crulic - The Path to Beyond
2009 - Întâlniri încrucişate / Crossing Dates 
2007 - Α fi sau a nu fi / To Be or Not To Be

2006 - Eu si cu mine 
2006 - Muzeul de la sosea 
2004 - Calatorie in Romania 

ΦιλμογραΦια | FilmogRaphie

intalniRi incRucisate  |  cRossing dates



47

©
 To

us
 d

ro
its

 ré
se

rv
és

Ο δρ. Kruger έχει μια κλινική απομονωμένη στην καρδιά του δάσους και παίρνει μια κρατική επιχορήγηση έτσι ώστε η αυτοκτονία
να μην αποτελεί πλέον μια μοναχική τραγωδία αλλά μια πράξη με ιατρική υποστήριξη. Κάθε μέρα ο δρ. Kruger δέχεται τους πλούσιους
ασθενείς του, τους ακούει έναν προς έναν και εξετάζει μαζί τους τις αιτίες που δικαιολογούν – ή όχι – την απόφασή τους. Πριν περάσουν στην 
τελική πράξη, ο καθένας από αυτούς βλέπει να πραγματοποιείται η τελευταία του επιθυμία: ένα εξαίσιο γεύμα με φίνα φαγητά και εξαιρετικά
κρασιά, ένα κολ-γκερλ… ή οποιαδήποτε άλλη ιδιοτροπία του! Όμως η «εξειδίκευση» της κλινικής δεν θα αργήσει να φουντώσει τον θυμό των 
χωρικών. Και τότε όλος ο κόσμος θα μάθει πως κανείς, μα πραγματικά κανείς, δεν μπορεί να έχει το δικαίωμα να παραγγείλει τον Θάνατο! 

La clinique du docteur Kruger, isolée au milieu des bois, reçoit une subvention gouvernementale afi n que le suicide ne soit plus une 
tragédie solitaire mais un acte médical assisté. Chaque jour, le docteur Kruger reçoit ses riches patients, les écoute un par un et examine avec 
eux les motifs qui justifi ent – ou non – leur décision. Avant de passer à l’acte, chacun voit se réaliser un dernier souhait : déjeuner spécial avec 
mets fi ns et vins d’excellence, call-girl… ou toute autre lubie ! Mais la « spécialité » de la clinique attise bientôt la colère des villageois. Et tous 
apprendront alors que personne, vraiment personne, ne peut se permettre de commander la Mort !

Olias Barco signe de nombreux courts métrages dont le premier, Clin d’œil en 1991, remporte le Prix du public au festival de Brest et le Silver Award du festival de Houston. 
Le court métrage sera diff usé en complément de la projection du fi lm de Coline Serreau La Crise. Son quatrième court métrage, Poubelles (1994) avec Aurélien Recoing, 
remporte quant à lui le Prix du public lors de la Semaine de la critique au festival de Cannes. Parallèlement, Olias Barco réalise de nombreux clips, notamment pour
Ray Charles et le rappeur Sully Sefi l. En 1998, il s’attaque à son premier long métrage, ayant pour décor le monde du snowboard. Après de multiples diffi  cultés rencontrées 
pour fi nancer le fi lm, Olias Barco fi nit par terminer le tournage du fi lm d’aventures Snowboarder en 2002.

     RÉalisateuR | scÉnaRiste

kill me please  |  σΚοτώσε με, σε παραΚαλώ  

2010 - Kill Me Please
2001 - Snowboarder

1994 - Poubelles
1991 - Clin d’œil

 

ΦιλμογραΦια | FilmogRaphie

     σΚΗνοΘετΗσ | σεναριογραΦοσ
Ο Olias Barco γυρίζει πολλές μικρού μήκους ταινίες. Ανάμεσά τους η πρώτη του δουλειά, Clin d’œil, η οποία κερδίζει το 1991 το Βραβείο Κοινού στο Φεστιβάλ της 
Βρέστης καθώς και το Αργυρό Βραβείο στο Φεστιβάλ του Χιούστον. Αυτή η ταινία θα προβληθεί στις αίθουσες μαζί με το φιλμ της Coline Serreau La Crise. Όσο για την 
τέταρτη μικρού μήκους δουλειά του, Poubelles (1994) με πρωταγωνιστή τον Aurélien Recoing, κερδίζει το Βραβείο Κοινού στην Εβδομάδα της Κριτικής του Φεστιβάλ 
των Καννών. Παράλληλα ο Olias Barco σκηνοθετεί και πολλά βιντεοκλίπ για καλλιτέχνες όπως ο Ray Charles και ο ράπερ Sully Sefi l. Το 1998 ξεκινάει να γυρίζει την 
πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του που έχει ως θέμα της τον κόσμο του σνόουμπορντ. Έπειτα από πολλές δυσκολίες που συναντάει για τη χρηματοδότηση του φιλμ,
ο Olias Barco τελικά ολοκληρώνει τα γυρίσματα της περιπέτειας Snowboarder το 2002.

olias baRco 
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Μετά από τον θάνατο του πατέρα του, ο τριαντάχρονος Malik επιστρέφει στην Τυνησία. Θα πρέπει να μείνει ξανά μαζί με τη μητέρα του. 
Θα ήθελε να της πει πως του αρέσουν οι άντρες, όμως δεν τα καταφέρνει και πνίγεται μέσα στα ψέματα που αναγκάζεται να λέει. Όμως όταν 
γνωρίζεται με τον Bilal, τα πάντα γίνονται δυνατά: ο νεαρός αρχιτέκτονας, ο εραστής του και η μητέρα του απελευθερώνονται, αψηφούν τις 
απαγορεύσεις για να απολαύσουν όσο μπορούν περισότερο τη ζωή. Μέσα στη θέρμη του καλοκαιριού της Τυνησίας, καθένας τους θα αγγίξει 
με τα χέρια του την ευτυχία που καρτερούσε για πολύ καιρό.

De retour en Tunisie après la mort de son père, Malik, la trentaine, doit à nouveau vivre chez sa mère. Il voudrait lui dire qu’il aime les 
hommes, mais il n’y arrive pas et s’enfonce dans ses mensonges. Lorsqu’il rencontre Bilal, tout devient possible : le jeune architecte, son amant 
et sa mère s’affranchissent des interdits pour embrasser pleinement la vie. Dans la chaleur de l’été tunisien, chacun va toucher du doigt 
le bonheur auquel il a longtemps aspiré.

Après un DEA de sociologie politique à l’université de la Sorbonne à Paris en 1993, Mehdi Ben Attia a été co-scénariste de certains épisodes des sitcoms H et Eva Mag, 
diffusés sur Canal +, puis il a écrit un scénario de long métrage, La Fêlure, en 1999, en collaboration avec Zina Modiano. Il a, par ailleurs, collaboré au scénario de 
Terminus des anges, d’André Téchiné, tourné au Maroc. Le Fil est son dernier long métrage. Le cinéaste tunisien, basé en France depuis plus de vingt ans, est le premier 
à offrir une vision délibérément heureuse de l’homosexualité au Maghreb. Éloquent et concerné, il explique avec enthousiasme le contexte et les raisons de ses choix 
cinématographiques.  

    σΚΗνοΘετΗσ | σεναριογραΦοσ

     RÉalisateuR | scÉnaRiste

Αφού πάρει το DEA του στην πολιτική κοινωνιολογία από το Πανεπιστήμιο της Σορβόννης το 1993, ο Mehdi Ben Attia συνεργάζεται στη συγγραφή του σεναρίου των 
τηλεοπτικών κωμικών σειρών H και Eva Mag που προβάλλονται από τον σταθμό Canal + και κατόπιν, το 1999, υπογράφει το σενάριο της ταινίας La Fêlure, σε συνεργασία 
με τη Zina Modiano. Έχει εξάλλου συνεργαστεί και στο σενάριο του φιλμ του André Téchiné Terminus des anges, που γυρίστηκε στο Μαρόκο. Η ταινία Tο νήμα αποτελεί 
την πιο πρόσφατή του δουλειά. Ο τυνήσιος σκηνοθέτης, που έχει ως βάση του τη Γαλλία εδώ και πάνω από είκοσι χρόνια, είναι ο πρώτος που μας έδωσε μια ηθελημένα 
χαρούμενη ματιά πάνω στην ομοφυλοφιλία στις αραβικές χώρες της Βόρειας Αφρικής. Με ευγλωττία, ζέση και ενθουσιασμό μας εξηγεί το πλαίσιο και τους λόγους των 
κινηματογραφικών του επιλογών.

mehdi ben attia 
2010 - Le Fil 
2010 - Impardonnables 
2005 - La Vie privée 
1999 - En face 

ΦιλμογραΦια | FilmogRaphie

le Fil  |  tο νΗμα
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Ενώ θεωρείται το «τρομερό παιδί του σινεμά του Μαρόκου» για τις φάρσες που στήνει σε δημοσιογράφους αλλά και σε συναδέλφους του σκηνοθέτες, ωστόσο ο Ahmed 
Boulane είναι περισσότερο γνωστός ως ο πιο ταλαντούχος σκηνοθέτης της χώρας του. Αφού δουλέψει για κάποιο διάστημα στην τηλεόραση του Μαρόκου και μετά από 
τη διαμονή του στην Ιταλία, επιστρέφει στη χώρα του όπου περνάει για είκοσι πέντε χρόνια από όλα τα επαγγέλματα της μεγάλης οθόνης – ηθοποιός, καλλιτεχνικός 
διευθυντής, υπεύθυνος κάστινγκ, βοηθός σκηνοθέτης – σε περίπου πενήντα ταινίες, δίπλα σε πολύ μεγάλα ονόματα: Giuliano Montaldo, Carlo Di Palma, Alan J. Pakula, 
Philippe de Broca, Jean Delannoy, John Landis κ. ά. Η πρώτη του μικρού μήκους ταινία, Voyage dans le passé, προκαλεί πάταγο στο Μαρόκο και αποσπά το σημαντικό 
Βραβείο του Βατικανού, κάτι που του δίνει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει το όνειρό του: μια μεγάλου μήκους ταινία. Κι όταν λοιπόν γυρίσει το φιλμ Ali, Rabiaa et les 
autres..., αυτό αποσύρεται από τις κινηματογραφικές αίθουσες λίγες μέρες μετά από την έναρξη της προβολής του, χωρίς να δοθούν εξηγήσεις. Έτσι γίνεται αμέσως μια 
από τις ταινίες καλτ του Μαρόκου και αποσπά πολλά βραβεία διεθνώς, προσδίδοντας κατευθείαν κύρος στο έργο του Ahmed Boulane. Η πιο πρόσφατή του δημιουργία, 
Οι άγγελοι του Σατανά, έχει ως θέμα της ένα σκάνδαλο που είχε συγκλονίσει την κοινή γνώμη του Μαρόκου το 2003: ήταν η υπόθεση των σατανιστών ροκάδων. Η 
ταινία, παρ’ όλες τις δυσκολίες που συναντά στα γυρίσματα, βγαίνει στις αίθουσες την ίδια εβδομάδα με το φιλμ 300 και γίνεται η μεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία της 
κινηματογραφικής περιόδου 2007, ξεπερνώντας ταινίες όπως Ο Χάρι Πότερ και το Τάγμα του Φοίνικα. Κερδίζει το βραβείο καλύτερης μουσικής στο Διεθνές Φεστιβάλ της 
Ταγγέρης, το Βραβείο της Επιτροπής στο Διεθνές Φεστιβάλ Avanca στην Πορτογαλία και δύο ειδικές μνείες στο Φεστιβάλ της Γκόα. Ήδη ο Ahmed Boulane προετοιμάζει 
την παραγωγή της επόμενης ταινίας του, Le Retour du fi ls.
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Στην Καζαμπλάνκα, το 2003. Μερικοί νεαροί χεβιμεταλάδες έχουν φτιάξει ένα γκρουπ και περνάνε τον καιρό τους με το αγαπημένο τους 
είδος μουσικής, με ναρκωτικά και με καμάκι. Κάποια μέρα συλλαμβάνονται από την αστυνομία. Η κατηγορία: σατανισμός και προσβολή 
της μουσουλμανικής πίστης. Και από εκείνη τη στιγμή ξεκινάει για τους νεαρούς ένας εφιάλτης και μια καφκική δίκη όπου τα «πειστήρια» 
που παρουσιάζονται για την ενοχή τους είναι ένα μπλουζάκι που γράφει «Kiss My Ass», κάποια CD με μουσική χέβι μέταλ και μία πλαστική 
νεκροκεφαλή. 

Casablanca, 2003. Un groupe de jeunes métalleux passent leur temps entre musique heavy metal, drogues et drague. Un jour, ils sont arrêtés 
par la police. Motif : satanisme et ébranlement à la foi musulmane. Débute pour eux un cauchemar et un procès kafkaïen, où les pièces à 
conviction sont entre autres un t-shirt « Kiss My Ass », des CD audio de heavy metal et un crâne en plastique.

Considéré comme « l’enfant terrible du cinéma marocain » pour ses frasques auprès des journalistes et de ses confrères réalisateurs, il est pourtant connu comme étant 
le réalisateur marocain le plus doué. Après un passage à la télévision marocaine et un séjour en Italie, il revient au Maroc où il travaille pendant vingt-cinq ans dans tous 
les postes du cinéma : acteur, régisseur, directeur de casting, assistant réalisateur dans une cinquantaine de longs métrages pour les plus grands : Giuliano Montaldo, 
Carlo Di Palma, Alan J. Pakula, Philippe de Broca, Jean Delannoy, John Landis, etc. Son premier court métrage, Voyage dans le passé, est un coup de tonnerre au Maroc 
et reçoit le prestigieux prix du Vatican qui lui permet de réaliser son rêve : un long métrage. Ali, Rabiaa et les autres..., son premier long métrage, est retiré des salles 
de cinéma quelques jours après sa sortie, sans explications. Il entre directement dans la catégorie des fi lms cultes marocains et remporte plusieurs prix internationaux, 
apportant à Ahmed Boulane une crédibilité immédiate. Son dernier fi lm, Les Anges de Satan, traite d’un scandale qui secoua l’opinion marocaine en 2003 : l’aff aire des 
rockers satanistes. Le fi lm, malgré un tournage mouvementé, sort la même semaine que le fi lm 300 et devient le premier au box-offi  ce de 2007 au Maroc, devançant des 
fi lms comme Harry Potter. Il reçoit le prix de la meilleure musique au festival de Tanger, le Prix du jury au Avanca International Film Festival au Portugal et deux mentions 
spéciales au festival de Goa. Le prochain fi lm d’Ahmed Boulane, intitulé Le Retour du fi ls, est en pré-production.

     RÉalisateuR | scÉnaRiste

les anges de satan  |  οι αγγελοι του σατανα 

2007 - Les Anges de Satan 
2003 - Moi, ma mère et Betina 
2002 - Fetching Water et Go Karts 
2000 - Ali, Rabiaa et les autres...
 

1996 - Voyage dans le passé 
1993 - Adopte-moi 
1990 - Crime imparfait 
1990 - Plateau idéal 

ΦιλμογραΦια | FilmogRaphie

     σΚΗνοΘετΗσ | σεναριογραΦοσ
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H Marieke είναι 20 χρονών. Ζει μαζί με τη μητέρα της, τη Jeanne, μια γυναίκα που δεν είναι πια ικανή να νιώσει κανένα συναίσθημα από 
τότε που πέθανε ο άντρας της. Την ημέρα η Marieke είναι εργάτρια σε μια σοκολατοβιομηχανία, κι αυτή η δουλειά δεν ικανοποιεί με τίποτα 
τη δίψα της για ελευθερία και για πάθος. Τη νύχτα δραπετεύει και συναντιέται με άντρες πολύ πιο μεγάλους από αυτήν. Όταν βρίσκεται μαζί 
τους, αισθάνεται δυνατή και πολύτιμη. Κι έτσι έχει καταφέρει να βρει μια ισορροπία στον εαυτό της. Εύθραυστη όμως γιατί θα την ταράξει 
κάποια στιγμή η εμφάνιση ενός εκδότη, του Jacoby. Έχει έρθει απο το εξωτερικό για να αναζητήσει το τελευταίο χειρόγραφο του πατέρα της 
Marieke, που ήταν συγγραφέας αλλά μέχρι τότε τα έργα του θεωρούνταν ακατανόητα. Η Jeanne κάνει τα πάντα για να εμποδίσει τον Jacoby 
να πλησιάσει και την ίδια και την κόρη της, μάταια όμως. Φοβάται πως εκείνος θα της αποκαλύψει το μυστικό που η ίδια της έκρυβε όλα αυτά 
τα χρόνια.

Marieke a vingt ans. Elle vit avec sa mère, Jeanne, une femme incapable d’éprouver des sentiments depuis la mort de son mari. La journée, 
Marieke est ouvrière dans une usine de chocolat, travail qui n’assouvit en rien sa soif de liberté et de passion. La nuit, elle s’évade en rencontrant 
des hommes bien plus âgés qu’elle. Avec eux, elle se sent forte et précieuse. Un homme va arriver et briser l’équilibre fragile que Marieke avait 
réussi à se créer. Jacoby, éditeur vivant à l’étranger, vient chercher le dernier manuscrit du père de Marieke, auteur jusque-là incompris. Jeanne 
fait tout pour empêcher Jacoby de s’approcher d’elle et de sa fille sans y parvenir. Elle craint qu’il ne révèle le secret qu’elle a occulté toutes 
ces années.

Sophie Schoukens est historienne de l’art, licenciée en communication et en écriture cinématographique. Elle a été comédienne à New York. Productrice et scénariste, 
elle a travaillé au sein du programme Média de la Commission européenne avant de se lancer dans son rêve, réaliser un film. Après un court métrage, elle sort son 
premier long métrage, Marieke, Marieke. 

    σΚΗνοΘετρια | σεναριογραΦοσ

     RÉalisatRice | scÉnaRiste

Η Sophie Schoukens είναι ιστορικός τέχνης, ενώ έχει επίσης κάνει σπουδές επικοινωνίας και συγγραφής σεναρίου. Έχει ασχοληθεί με την ηθοποιία στη Νέα Υόρκη. 
Εργάστηκε με τις ιδιότητες της παραγωγού και της σεναριογράφου στα πλαίσια του προγράμματος Μédia της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στη συνέχεια ξεκίνησε να 
πραγματοποιεί το όνειρό της, να γυρίσει ένα φιλμ. Έπειτα από μια μικρού μήκους ταινία, ολοκληρώνει την πρώτη μεγάλου μήκους δημιουργία της, Marieke, Marieke. 
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sophie schoukens  2010 - Marieke, Marieke 
ΦιλμογραΦια | FilmogRaphie
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Ο Olivier Horlait εργάζεται αρχικά ως μοντέρ δίπλα στον José Pinheiro και στη συνέχεια γίνεται β΄ βοηθός σκηνοθέτης για τον Christian de Challonge και τον Francis Girod. 
Κατόπιν γίνεται α΄ βοηθός σκηνοθέτης δίπλα σε πολλούς δημιουργούς, μεταξύ των οποίων ο Alain Corneau, η Nadine Trintignant, ο Francis Girod, ο Bertrand Tavernier, ο 
Jean-Marie Poiré, η Nicole Garcia ή ο Milos Forman, ενώ εργάζεται επίσης για τις πρώτες ταινίες που γυρίζουν η Danièle Thompson και ο Bernard Rapp. Είναι υπεύθυνος 
παραγωγής και σκηνοθετεί κάποιες σκηνές στα φιλμ του Pascal Thomas ενώ το 2007 γυρίζει τη μεσαίου μήκους ταινία Le Plus Grand Acteur du monde, που επιχορηγείται 
από το ίδρυμα Beaumarchais και στην οποία πρωταγωνιστούν η Catherine Jacob και ο Paul Minthe. Το 2008 ο Olivier Horlait συνυπογράφει μαζί με τον Frédéric Lepage 
το σενάριο και τη σκηνοθεσία του φιλμ Sunny et l’Éléphant, μιας παραγωγής του Jean-Pierre Bailly που γυρίστηκε στην Ταϊλάνδη με πρωταγωνιστή τον Simon Woods.
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Ο Γιάννης είναι 14 χρονών και ζει σε ένα μικρό ελληνικό νησί που μέχρι τώρα έχει κατορθώσει να ξεφύγει από την ανάπτυξη. Από 
τότε που πέθανε η μητέρα του, η σχέση που έχει με τον πατέρα του, τον δημοσθένη, άρχισε να γίνεται πιο σκληρή. Σε ένα ταξίδι του στην 
Αθήνα, σώζει από βέβαιο θάνατο έναν πελεκάνο που τον φωνάζουν Νικόστρατο. Αναγκασμένος να τον μεγαλώνει στα κρυφά από τον φόβο του 
μήπως θυμώσει ο πατέρας του, ο Γιάννης γίνεται χωρίς να το θέλει η βεντέτα του νησιού του, το οποίο μεταμορφώνεται από τον τουρισμό  
χάρη σε αυτόν τον υπέροχο άσπρο πελεκάνο, το πιο μεγάλο πουλί της Ευρώπης! Είναι ένα καλοκαίρι μοναδικό, από αυτά που θα θυμάται 
κανείς για όλη την υπόλοιπη ζωή του. Ο Γιάννης θα ανακαλύψει τότε την αγάπη που τρέφει ο πατέρας του για αυτόν, αλλά δεν είχε μπορέσει 
ποτέ να του τη δείξει. 

Yannis a quatorze ans et vit sur une petite île grecque qui a su demeurer sauvage. Depuis la mort de sa mère, la relation qui l’unit avec 
son père, Démosthène, s’est durcie. Lors d’un voyage à Athènes, il sauve d’une mort probable un jeune pélican du nom de Nicostratos. 
Contraint de l’élever en cachette pour le soustraire à la colère paternelle, Yannis devient bien malgré lui une vedette dans son île qui se trouve 
transformée par le tourisme grâce à ce magnifique pélican blanc, le plus grand oiseau d’Europe ! C’est un été unique, celui dont on se souvient 
tout le reste de sa vie. Yannis y découvrira l’amour que son père lui porte et qu’il n’avait jamais su lui témoigner.

Olivier Horlait travaille d’abord au montage avec José Pinheiro puis devient 2e assistant réalisateur pour Christian de Challonge et Francis Girod. Il devient ensuite 1er 

assistant réalisateur de, entre autres, Alain Corneau, Nadine Trintignant, Francis Girod, Bertrand Tavernier, Jean-Marie Poiré, Nicole Garcia ou Milos Forman et travaille 
également sur des premiers films aux côtés de Danièle Thompson et Bernard Rapp. Il est producteur exécutif et réalisateur 2e équipe sur les films de Pascal Thomas et 
réalise, en 2007, un moyen métrage subventionné par la fondation Beaumarchais : Le Plus Grand Acteur du monde avec Catherine Jacob et Paul Minthe. En 2008, Olivier 
Horlait co-écrit et co-réalise avec Frédéric Lepage Sunny et l’Éléphant, un long métrage tourné en Thaïlande avec Simon Woods, produit par Jean-Pierre Bailly.

     RÉalisateuR | scÉnaRiste

nicostRatos  |  ενα ξεχώριστο ΚαλοΚαιρι  

2010 - Nicostratos
2008 - Sunny et l’Éléphant

ΦιλμογραΦια | FilmogRaphie

     σΚΗνοΘετΗσ | σεναριογραΦοσ
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Οι οικογένειες έχουν κάποιες συνήθειες που είναι πολύ δύσκολο να τις αποχωριστούν. Η οικογένεια του François δεν αποτελεί κάποια 
εξαίρεση. Κανείς από τους δικούς του δεν είχε προβλέψει τον ερχομό μιας γυναίκας στη ζωή του. Η Pauline και ο François αφήνονται να 
παρασυρθούν σε μια ιστορία τόσο όμορφη όσο και αναπάντεχη και αυτή η ευτυχία θα τους οδηγήσει στην ελευθερία. 

Les familles ont des habitudes diffi  ciles à bousculer. Celle de François n’échappe pas à la règle. Autour de lui, personne n’avait prévu l’arrivée 
d’une femme dans sa vie. Pauline et François s’abandonnent à une histoire aussi belle qu’inattendue et ce bonheur les aff ranchit.

C’est par l’assistanat que l’autodidacte Renaud Fély débute sa carrière au cinéma dans les années 90. Il fi gure ainsi dans l’équipe des fi lms Van Gogh de Maurice Pialat, 
Cible émouvante de Pierre Salvadori ou Du fond du cœur de Jacques Doillon. En parallèle, le jeune homme découvre la réalisation par le court métrage avec, notamment, 
Luc s’entête (1992) et Ni blues, ni opéra (1995). En 2001, il réalise son moyen métrage Le Passage des bêtes. Plus tard, il obtient l’avance sur recettes avec son projet Pauline 
et François, qu’il prépare au sein des ateliers Émergence, où il rencontre Laura Smet qu’il intègre au casting fi nal, aux côtés de Yannick Renier et Léa Drucker.  

    σΚΗνοΘετΗσ | σεναριογραΦοσ

     RÉalisateuR | scÉnaRiste

Ο αυτοδίδακτος Renaud Fély ξεκινάει τη σταδιοδρομία του στη μεγάλη οθόνη τη δεκαετία του ’90 ως βοηθός. Έτσι συμμετέχει στα γυρίσματα των ταινιών Van Gogh
του Maurice Pialat, Cible émouvante του Pierre Salvadori και Du fond du cœur του Jacques Doillon. Παράλληλα ο νεαρός Renaud ανακαλύπτει τη σκηνοθεσία φτιάχνοντας 
ταινίες μικρού μήκους, μεταξύ άλλων τα φιλμ Luc s’entête το 1992 και Ni blues, ni opéra το 1995. Το 2001 γυρίζει τη μεσαίου μήκους Le Passage des bêtes. Αργότερα του 
δίνεται η επιχορήγηση του Εθνικού Κέντρου Κινηματογράφου της Γαλλίας για το σχέδιο της ταινίας Pauline και François, την οποία προετοιμάζει στα εργαστήρια της 
εταιρείας Émergence. Εκεί συναντάει και τη Laura Smet, που συμμετέχει στο τελικό κάστινγκ παίζοντας δίπλα στον Yannick Renier και τη Léa Drucker. 
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Renaud FÉlY   
2010 - Pauline et François
2002 - Le Passage des bêtes
1995 - Ni blues, ni opéra
1992 - Luc s’entête 

ΦιλμογραΦια | FilmogRaphie
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Σε ηλικία 24 ετών ο Denis Villeneuve κερδίζει το έπαθλο της τηλεοπτικής εκπομπής Course Europe-Asie κι έτσι το 1991 γυρίζει στην Τζαμάικα το φιλμ REW FFWD, με θέμα 
του την πολυπολιτισμικότητα. Το 1996 συμμετέχει στη συλλογική ταινία Cosmos, που παρουσιάζεται στο Δεκαπενθήμερο των Σκηνοθετών του Φεστιβάλ των Καννών το 
1997 όπου κερδίζει το Βραβείο της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Κινηματογράφων Αιθουσών Τέχνης (CICAE). Το 1998 φτιάχνει την πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του, Un 
32 août sur Terre, η οποία παρουσιάζεται σε περισσότερα από 35 διεθνή φεστιβάλ, μεταξύ των οποίων στο Φεστιβάλ των Καννών, του Telluride, του Τορόντο, ενώ αποσπά 
το Μεγάλο Βραβείο του Διεθνούς Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου του Namur. Το 2000 γυρίζει τη δεύτερη μεγάλου μήκους δουλειά του, το φιλμ Maelström, που 
συμμετέχει σε 40 φεστιβάλ, μεταξύ άλλων στο Φεστιβάλ Ανεξάρτητου Κινηματογράφου του Sundance και στο Φεστιβάλ του Τορόντο. Η ταινία συγκεντρώνει πάνω από 
25 βραβεία σε όλο τον κόσμο, ανάμεσα σ’ αυτά και το Βραβείο της Διεθνούς Κριτικής στο Φεστιβάλ του Βερολίνου, το βραβείο καλύτερου σεναρίου από την Εταιρεία 
Θεατρικών Συγγραφέων και Συνθετών (SACD) καθώς και το βραβείο Génie καλύτερης ταινίας της χρονιάς στο Τορόντο το 2001. Σκηνοθετεί επίσης τη μικρού μήκους Next 
Floor, η οποία αποσπά το Μεγάλο Βραβείο του τηλεοπτικού σταθμού Canal + για την καλύτερη μικρού μήκους ταινία και περισσότερα από 50 βραβεία διεθνώς. Γυρίζει 
το Πολυτεχνείο, που αρχίζει να προβάλλεται στις αίθουσες του Κεμπέκ τον Φεβρουάριο του 2009 και παρουσιάζεται στο Δεκαπενθήμερο των Σκηνοθετών του Φεστιβάλ 
των Καννών. Το 2010 φτιάχνει το φιλμ Μέσα από τις φλόγες, μεταφορά του θεατρικού έργου του Wajdi Mouawad. Η ταινία συμμετέχει στο Φεστιβάλ της Βενετίας και είναι 
υποψήφια στα βραβεία Oscar 2011 στην κατηγορία καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας.  
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Η ταινία αφηγείται την ιστορία της σφαγής στο Πολυτεχνείο του Μόντρεαλ, όπως την έζησαν δύο φοιτητές, η Valérie και ο Jean-François, 
η ζωή των οποίων άλλαξε απότομα και μια για πάντα όταν ένας νεαρός άντρας εισέβαλε στη σχολή με σκοπό να σκοτώσει όσο το δυνατόν 
περισσότερες γυναίκες πριν αυτοκτονήσει. Η ταινία είναι βασισμένη στις μαρτυρίες όσων επέζησαν από εκείνα τα δραματικά γεγονότα που 
εκτυλίχθηκαν μέσα στο Πολυτεχνείο. 

Polytechnique raconte l’histoire de la tuerie de l’École polytechnique de Montréal, vécue par deux étudiants, Valérie et Jean-François, 
dont la vie a basculé après qu’un jeune homme se fut introduit dans l’école afin de tuer le plus de femmes possible avant de se suicider. Le film 
est basé sur les témoignages des survivants du drame survenu à la Polytechnique.

Lauréat à vingt-quatre ans de la Course Europe-Asie, Denis Villeneuve réalise en 1991 en Jamaïque REW FFWD sur le thème du multiculturalisme. En 1996, il participe 
au film collectif Cosmos, sélectionné à la Quinzaine des Réalisateurs de Cannes en 1997 où il reçoit le prix CICAE. En 1998, il réalise son premier long métrage, Un 32 
août sur Terre, présenté dans plus de trente-cinq festivals internationaux dont Cannes, Telluride, Toronto et qui remporte le Grand Prix du festival de Namur. En 2000, 
il réalise son deuxième long métrage, Maelström, sélectionné par une quarantaine de festivals, dont Sundance et Toronto. Le film récolte plus de vingt-cinq prix à travers 
le monde, dont le Prix de la critique internationale au festival de Berlin, le prix SACD et le prix Génie du meilleur film de l’année à Toronto en 2001. Il réalise aussi un court 
métrage, Next Floor, qui remporte le Grand Prix Canal + du meilleur court métrage et plus d’une cinquantaine de prix internationaux. Il réalise Polytechnique, sorti sur 
les écrans québécois en février 2009 et présenté à la Quinzaine des Réalisateurs à Cannes. En 2010, il adapte Incendies, d’après la pièce de Wajdi Mouawad. Le film est 
sélectionné à Venise et nominé aux Oscars 2011 dans la catégorie du meilleur film en langue étrangère.

     RÉalisateuR | scÉnaRiste

polYtechniQue  |  πολυτεχνειο  

2010 - Incendies
2009 - Polytechnique

ΦιλμογραΦια | FilmogRaphie
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Η Anna είναι μια δεκατετράχρονη έφηβη που αφήνει το οικοτροφείο και επιστρέφει στο χωριό της. Θα πρέπει να εκμεταλλευτεί 
την περίοδο των διακοπών για να πάρει το χρίσμα, το τελευταίο στάδιο από το οποίο περνάει ένας καθολικός πιστός. Με το που φτάνει, 
ανακαλύπτει ότι ο πατέρας της πριν από λίγο καιρό έφυγε από το σπίτι. Η μητέρα της, έχοντας καταρρεύσει από την εγκατάλειψη αυτή, βρίσκει 
καταφύγιο δίπλα σε έναν ιερέα που ήταν φίλος της από παιδί. Το μοναδικό στήριγμα της Anna είναι ο λατρεμένος της παππούς. Έρχεται επίσης 
κοντά και με τον Pierre, έναν ελεύθερο έφηβο με λαμπερή προσωπικότητα, που πολύ λίγο τον νοιάζουν τα θρησκευτικά ζητήματα. Όμως το 
ξύπνημα του πόθου της για αυτό το αγόρι πρόκειται να αναστατώσει τη ζωή της. Ένα μυστικό κομμάτι του εαυτού της αναζητεί να δοθεί, ψυχή 
και σώμα, στον Θεό ή σε κάτι άλλο…

Anna, une adolescente de quatorze ans, quitte l’internat et rejoint son village. Elle doit profi ter des vacances pour faire sa confi rmation, 
dernière étape dans son engagement catholique. À son arrivée, elle découvre que son père vient de quitter la maison. Sa mère, eff ondrée par 
cet abandon, trouve refuge auprès d’un prêtre et ami d’enfance. Anna se raccroche à son grand-père, qu’elle adore. Elle se rapproche aussi de 
Pierre, un adolescent libre et solaire, qui se soucie peu de Dieu. Mais la naissance de son désir pour ce garçon la fait vaciller. Une part secrète 
d’elle-même cherche à se donner corps et âme, à Dieu où à quelque chose d’autre…

Prix Jean-Vigo, sélection à la Quinzaine des Réalisateurs de Cannes : Un poison violent, le premier long métrage de Katell Quillévéré, a été très remarqué. Le fi lm, tourné 
dans le Finistère, raconte le passage de l’enfance à l’adolescence sur fond d’infl uence religieuse.   

    σΚΗνοΘετρια | σεναριογραΦοσ

     RÉalisatRice | scÉnaRiste

Βραβείο Jean-Vigo 2010 και συμμετοχή στο Δεκαπενθήμερο των Σκηνοθετών του Φεστιβάλ των Καννών: η ταινία To δηλητήριο του έρωτα, η πρώτη μεγάλου μήκους 
δουλειά της Katell Quillévéré, απέσπασε πολύ ευνοϊκά σχόλια από τους κριτικούς. Το φιλμ, που γυρίστηκε στην περιοχή του Finistère, αφηγείται το πέρασμα από την 
παιδική στην εφηβική ηλικία μέσα στο πλαίσιο των επιρροών που ασκεί η θρησκεία. 
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katell QuillÉVÉRÉ    2010 - Un poison violent 
ΦιλμογραΦια | FilmogRaphie

un poison Violent  |  to ΔΗλΗτΗριο του ερώτα
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Ο Pierre Thoretton έχει συμμετάσχει σε πολλές ομαδικές εκθέσεις σύγχρονης τέχνης σε διάφορες χώρες. Η δουλειά του του έδωσε τη δυνατότητα να γίνει φωτογράφος 
στα γυρίσματα πολλών ταινιών, μεταξύ των οποίων τα φιλμ À tout de suite και Μαρία Βοναπάρτη του Benoît Jacquot. Eξάλλου, παράλληλα με την καλλιτεχνική του 
δραστηριότητα, υποδύεται μικρούς ρόλους τόσο στο φιλμ Η ξελογιάστρα όσο και στη μικρού μήκους ταινία του Grégoire Colin La Baie du renard, στην οποία ετοιμάζει και 
την παραγωγή μέσα από τη δική του εταιρεία Les Films de Pierre. Αφού γυρίσει τη μικρού μήκους Entre chien et loup, τόσο οι ειδικές γνώσεις του στον χώρο της τέχνης 
όσο και η στενή φιλία του με τον Pierre Bergé τον οδηγούν στη δημιουργία μιας ταινίας που γεννήθηκε από τη διάλυση της συλλογής έργων τέχνης του Yves Saint Laurent: 
για το φιλμ Yves Saint Laurent - Pierre Bergé, ένας τρελός έρωτας επεξεργάστηκε δέκα ώρες αρχειακού υλικού γύρω από το διάσημο εστέτ ζευγάρι και πήρε συνεντεύξεις 
από τον Pierre Bergé.
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Ο Yves Saint Laurent και ο Pierre Bergé γνωρίζονται το 1958. Ο ένας βρήκε τον άντρα της ζωής του στο πρόσωπο του άλλου. Για 
πρώτη φορά στον κινηματογράφο, ο Pierre Bergé αφηγείται την ερωτική τους ιστορία. Πενήντα χρόνια φλογερά και ταραγμένα, γεμάτα από 
εξαιρετικές επιτυχίες και προσωπικούς πόνους. Ο Saint Laurent δημιουργεί την γκαρνταρόμπα της μοντέρνας γυναίκας. O Yves και ο Pierre 
μαζί θα προκαλέσουν μια επανάσταση στον κόσμο της μόδας. Το 2008, έπειτα από τον θάνατο του Yves, ο Pierre αποφασίζει να αποχωριστεί 
τη συλλογή έργων τέχνης που είχαν συγκεντρώσει μαζί με τόσο πάθος, αποκαλύπτοντάς μας με αυτόν τον τρόπο τον καρπό μιας αδιάκοπης 
αναζήτησης του Ωραίου. Από τους κήπους Majorelle που απέκτησαν στο Μαρακές μέχρι το Château Gabriel, την κατοικία τους στη Νορμανδία, 
η ταινία Ένας τρελός έρωτας μας προσκαλεί να δούμε από πολύ κοντά πώς έζησαν αυτοί οι δύο άντρες που άλλαξαν λίγο τον κόσμο μας… 

1958 : Yves Saint Laurent et Pierre Bergé se rencontrent. Chacun a trouvé l’homme de sa vie. Pour la première fois au cinéma, Pierre Bergé 
raconte leur histoire d’amour : cinquante années ardentes et tourmentées, faites de succès extraordinaires et de douleurs intimes. Saint Laurent 
crée le vestiaire de la femme moderne. Υves et Pierre révolutionnent ensemble le monde de la mode. En 2008, après la disparition d’Yves, 
Pierre décide de se séparer de la collection d’art qu’ils ont passionnément réunie, dévoilant ainsi le fruit d’une quête permanente du beau. 
Des jardins Majorelle à Marrakech au château Gabriel en Normandie, L’Amour fou nous invite dans l’intimité de ces deux hommes qui ont un 
peu changé notre monde…

Pierre Thoretton a participé à de nombreuses foires d’art contemporain dans plusieurs pays. Son travail lui a permis de devenir photographe de plateau sur plusieurs 
films, dont À tout de suite et Princesse Marie de Benoît Jacquot. Il incarne par ailleurs de petits rôles, en parallèle de son travail artistique, aussi bien dans La Ravisseuse que 
dans le court métrage de Grégoire Colin La Baie du renard, dont il est également le producteur par le truchement de sa structure, Les Films de Pierre. Après avoir réalisé 
le court métrage Entre chien et loup, son expertise pour l’art et sa complicité avec Pierre Bergé lui valent de diriger le film né de la dispersion de la collection d’Yves Saint 
Laurent, Yves Saint Laurent - Pierre Bergé, l’amour fou, pour lequel il compulse dix heures d’archive du fameux couple d’esthètes et réalise des entretiens avec Pierre Bergé.

     aRtiste VidÉo | photogRaphe | plasticien

YVes saint lauRent - pieRRe beRgÉ,
l’amouR Fou  |  ενασ τρελοσ ερώτασ  

2010 - Yves Saint Laurent - Pierre Bergé, l’amour fou

ΦιλμογραΦια | FilmogRaphie

     ΔΗμιουργοσ Video aRt Και πλαστιΚών τεχνών | ΦώτογραΦοσ 
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Ο Natanaël όπου να ’ναι θα γίνει επτά χρονών, αλλά ακόμα να μάθει να διαβάζει… Και όταν η θεία του η Eléonore του αφήνει κληρονομιά 
τη βιβλιοθήκη της που περιέχει εκατοντάδες βιβλία, ο Natanaël είναι πολύ στενοχωρημένος! Ωστόσο καθένα από αυτά τα παραμύθια θα του 
αποκαλύψει ένα φανταστικό μυστικό: με το που πέφτει η νύχτα, βγαίνουν μέσα από τα βιβλία οι μικροί ήρωες, η υπέροχη Alice, η κακιά μάγισσα 
Carabosse, ο τρομερός καπετάνιος Crochet… Πρέπει να ειδοποιήσουν τον Natanaël πως διατρέχουν έναν πολύ μεγάλο κίνδυνο και μπορεί 
να εξαφανιστούν για πάντα. Για να σώσει τους μικροσκοπικούς του φίλους και τις ιστορίες τους, ο Natanaël, συρρικνωμένος από τη μάγισσα 
Carabosse, ρίχνεται στην περιπέτεια! Θα αντιμετωπίσει με πολλή γενναιότητα τον παμπόνηρο Pictou, το γιγάντιο καβούρι και τον πεινασμένο 
δράκο… Άραγε θα προφτάσει να βρει και να διαβάσει τη μαγική φόρμουλα που θα τους σώσει όλους πριν είναι πολύ αργά;

Natanaël a bientôt sept ans mais il ne sait toujours pas lire… Lorsque sa tante Eléonore lui lègue sa bibliothèque contenant des centaines 
de livres, Natanaël est très déçu ! Pourtant chacun de ces contes va livrer un merveilleux secret : à la nuit tombée, les petits héros, la délicieuse 
Alice, la méchante fée Carabosse, le terrible capitaine Crochet sortent des livres… Ils doivent prévenir Natanaël qu’ils courent un grand danger 
et risquent de disparaître à jamais. Pour sauver ses minuscules amis et leurs histoires, Natanaël, rétréci par la fée Carabosse, se lance dans 
l’aventure ! Il affrontera vaillamment le très fourbe Pictou, le crabe géant et l’ogre affamé… Arrivera-t-il à temps à lire la formule magique qui 
les sauvera tous ?

En 2004, Destino, le court métrage de Dominique Monféry, est nominé aux Oscars dans la sélection meilleur court métrage d’animation. Monféry a réalisé de nombreux 
films tels que Hercule, Tarzan, Kuzco l’empereur mégalo, ou encore Franklin et le Trésor du lac. 

     RÉalisateuR | scÉnaRiste

keRitY, la maison des contes  |  keRitY, το σπιτι τών παραμυΘιών

2009 - Kerity, la maison des contes 
2006 - Franklin et le Τrésor du lac 

ΦιλμογραΦια | FilmogRaphie

     σΚΗνοΘετΗσ | σεναριογραΦοσ
To 2004 η μικρού μήκους ταινία του Dominique Monféry Destino κερδίζει μια υποψηφιότητα για βραβείο Oscar στην κατηγορία καλύτερου animation μικρού μήκους. 
Ο Monféry έχει κάνει πολλές σκηνοθεσίες, μεταξύ των οποίων τα φιλμ Hercule, Tarzan, Kuzco l’empereur mégalo και Ο Φράνκλιν και ο θησαυρός της λίμνης της χελώνας.

dominiQue monFÉRY 
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Ο Μότσαρτ είχε μια μεγαλύτερη απ’ αυτόν αδελφή που την έλεγαν Nannerl. Ήταν ένα παιδί-θαύμα που εμφανίστηκε μαζί με τον αδελφό 
της σε όλες τις βασιλικές αυλές της Ευρώπης. Έπειτα από ένα ταξίδι με την οικογένεια που κρατάει τρία χρόνια, γνωρίζεται στις Βερσαλλίες
με τον γιο του Λουδοβίκου του ΙΕ΄, ο οποίος την παρακινεί να γράψει μουσική. Όμως η Nannerl είναι κορίτσι και ένα κορίτσι δεν έχει το δικαίωμα 
να συνθέτει…

Mozart avait une sœur aînée surnommée Nannerl. Enfant prodige, elle est présentée avec son frère à toutes les cours européennes. À l’issue 
d’un voyage familial de trois années, elle rencontre à Versailles le fi ls de Louis XV qui l’incite à écrire de la musique. Mais Nannerl est une fi lle
et une fi lle n’a pas le droit de composer…

D’abord orienté vers une carrière d’acteur, René Féret se forme à l’École nationale d’art dramatique de Strasbourg. À la suite du décès de son père, il est interné dans un 
hôpital psychiatrique. Cette expérience douloureuse lui fournit le sujet de son premier long métrage, L’Histoire de Paul, qui remporte le prix Jean-Vigo en 1975. Il obtient 
par la suite un certain succès avec deux fi lms eux aussi autobiographiques et situés dans le Nord de la France dont il est orginaire : La Communion solennelle, sélectionné 
à Cannes en 1977, et Baptême (1990). Grâce à quelques acteurs fétiches comme Valérie Stroh (Le Mystère Alexina, 1985) ou encore Jacques Bonaff é (Les Frères Gravet, 
1995), il constitue presque une troupe et passe à un cinéma plus contemporain et psychologique (Rue du retrait, 2000). Ayant de plus en plus de mal à voir ses fi lms 
produits et distribués, René Féret fonde sa propre société JLM Productions à la fi n des années 90. Le réalisateur continue aussi à jouer sporadiquement (Est-Ouest de 
Régis Wargnier, 1999) et se réserve de petits rôles dans ses propres fi lms. Il renoue en 2003 avec la veine historique et familiale de La Communion solennelle et Baptême 
en tournant L’Enfant du pays. En 2007, il revient à un fi lm plus personnel avec Il a suffi   que maman s’en aille... où il se confi e sur ses relations avec ses fi lles à travers le duo 
incarné par Jean-François Stévenin et Marie Féret.

     σΚΗνοΘετΗσ | σεναριογραΦοσ

      RÉalisateuR | scÉnaRiste

Στην αρχή προσανατολίζεται προς την καριέρα του ηθοποιού και σπουδάζει στην Εθνική Σχολή Δραματικής Τέχνης του Στρασβούργου. Έπειτα από τον θάνατο του πατέρα 
του, εισάγεται σε ψυχιατρείο. Αυτή η επώδυνή του εμπειρία αποτελεί το υλικό για την πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του L’Histoire de Paul, η οποία κερδίζει το βραβείο 
Jean-Vigo το 1975. Στη συνέχεια γνωρίζει επιτυχία με δύο ταινίες του, και αυτές αυτοβιογραφικές, και πάντα με φόντο τον Βορρά απ’ όπου κατάγεται: La Communion 
solennelle, που συμμετέχει στο διαγωνιστικό τμήμα του Φεστιβάλ των Καννών το 1977, και Baptême (1990). Χάρη σε μερικούς ηθοποιούς στους οποίους παραμένει 
προσκολλημένος, όπως η Valérie Stroh (Le Mystère Alexina, 1985) ή ο Jacques Bonaff é (Les Frères Gravet, 1995), σχηματίζει ένα είδος θιάσου και περνάει σε ένα πιο 
σύγχρονο και ψυχολογικό σινεμά (Rue du retrait, 2000). Καθώς συναντάει όλο και περισσότερες δυσκολίες στην παραγωγή και τη διανομή των ταινιών του, στα τέλη της 
δεκαετίας του ’90 ο René Féret ιδρύει τη δική του εταιρεία παραγωγής, τη JLM Productions. Ο σκηνοθέτης συνεχίζει επίσης να παίζει σποραδικά ως ηθοποιός (Ανατολή - 
Δύση του Régis Wargnier, 1999) αλλά κρατάει και μικρούς ρόλους στις δικές του ταινίες. Το 2003 ξαναβρίσκει την ίδια ιστορική και οικογενειακή ατμόσφαιρα των ταινιών 
του La Communion solennelle και Baptême, γυρίζοντας το φιλμ L’Enfant du pays. Το 2007 επιστρέφει σε ένα πιο προσωπικό έργο, το Il a suffi   que maman s’en aille..., που 
αναφέρεται εξομολογητικά στις σχέσεις του με τις κόρες του σε μια ταινία όπου τους πρωταγωνιστικούς ρόλους κρατούν ο Jean-François Stévenin και η Marie Féret.

RenÉ FÉRet
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2010 - Nannerl, la sœur de Mozart 
2008 - Comme une étoile dans la nuit 
2006 - Il a suffi   que maman s’en aille... 
2002 - L’Enfant du pays 
2000 - Rue du Retrait 
1995 - Les Frères Gravet 
1993 - La Place d’un autre
1992 - Promenades d’été 

1990 - Baptême 
1987 - L’Homme qui n’était pas là
1985 - Le Mystère Alexina
1981 - L’Enfant-Roi
1980 - Fernand
1977 - La Communion solennelle
1975 - L’Histoire de Paul

ΦιλμογραΦια | FilmogRaphie

nanneRl, la soeuR de moZaRt  |  nanneRl, Η αΔελΦΗ του μοτσαρτ



ταινιεσ τρομου
Films d’ÉpouVante



POUR NE PAS HEURTER LA SENSIBILITÉ DES PLUS JEUNES,
CES FILMS SONT RÉSERVÉS À UN PUBLIC AVERTI.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΟΙ ΤΑΙΝΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ 
ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΤΕΡΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ ΚΑΘΩΣ
KAI ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ.

ΤαίνίΕς Τρομου
Films d’ÉpouVante
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Benjamin Viré suit des études à l’Insas à Bruxelles. Son premier court métrage, Waterloo, remporte un succès critique dans plusieurs festivals. Benjamin Viré écrit et 
réalise de nombreux courts et moyens métrages parmi lesquels Federal (2004), Prélude (2006), La Cicatrice (2008) ou Horizon (2009). Cannibal, une histoire d’amour 
sanguinolente, est son premier long métrage.

Ο Benjamin Viré σπουδάζει στις Βρυξέλλες, στο Ανώτατο Εθνικό Ινστιτούτο των Τεχνών του Θεάματος (Insas). Η πρώτη του μικρού μήκους ταινία είναι το Waterloo, που 
συγκεντρώνει πολύ θετικές κριτικές όταν προβάλλεται σε πολλά φεστιβάλ. Ο Benjamin Viré υπογράφει το σενάριο και τη σκηνοθεσία σε πολλές μικρού και μεσαίου μήκους 
φιλμ. μερικά από αυτά: Federal (2004), Prélude (2006), La Cicatrice (2008), Horizon (2009). Η ταινία του Γυναίκα κανίβαλος, μια αιματοβαμμένη ερωτική ιστορία, αποτελεί 
την πρώτη μεγάλου μήκους δουλειά του.
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O Max είναι ένας αγοραφοβικός τύπος παθιασμένος με το γκολφ. Ζει μια μοναχική ζωή μέσα στην καρδιά του δάσους. Μια μέρα, καθώς 
προπονείται, ανακαλύπτει μια πανέμορφη νεαρή γυναίκα αναίσθητη και καταματωμένη. Την πηγαίνει στο σπίτι του και τη φροντίζει χωρίς 
να κάνει καμία ερώτηση. Όμως όταν η κοπέλα το σκάει μέσα στη νύχτα, εκείνος θα την παρακολουθήσει και θα ανακαλύψει το τρομερό της 
μυστικό: σαγηνεύει τους άντρες και μετά ικανοποιεί πάνω τους τις δολοφονικές και κανιβαλικές της παρορμήσεις. Ο Μax τα έχει χαμένα και 
την ίδια στιγμή αισθάνεται έλξη για αυτήν. Έτσι θα ξεκινήσει μαζί της μια σχέση ανάμεσα στον τρόμο και την τρυφερότητα. Όμως δεν είναι 
ο μόνος που έχει βάλει στο μάτι την κοπέλα και όταν αυτή πέφτει θύμα απαγωγής, ο Max θα πρέπει να βουλιάξει ξανά στο παρελθόν του, τότε 
που ζούσε τη βία της πόλης και ήταν μέλος μιας συμμορίας. 

Max, agoraphobe passionné de golf, mène une vie solitaire au milieu des bois. Lors d’un entraînement, il découvre une magnifique jeune 
femme inanimée et couverte de sang. Il la ramène chez lui et prend soin d’elle sans poser de questions. Mais lorsque la jeune femme s’enfuit 
en pleine nuit, il la suit et découvre son terrible secret : elle séduit des hommes et assouvit sur eux des pulsions cannibales meurtrières. À la 
fois déboussolé et attiré, Max va entamer avec elle une relation entre effroi et tendresse. Mais il n’est pas le seul à convoiter la jeune femme et 
quand celle-ci est enlevée, Max doit replonger dans la violence urbaine de son passé de caïd.

     RÉalisateuR | scÉnaRiste

cannibal  |  Γυναίκα κανίβαλος  

2010 - Cannibal

ΦίλμοΓραΦία | FilmogRaphie

     ςκΗνοΘΕΤΗς | ςΕναρίοΓραΦος
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Η Clémentine εργάζεται ως καθηγήτρια στο γαλλικό λύκειο του Βουκουρεστίου και ο Lucas γράφει μυθιστορήματα. Το νεαρό ζευγάρι ζει 
ευτυχισμένο σε ένα μεγάλο σπίτι χαμένο μέσα στην καρδιά του δάσους. Όμως απόψε η ζωή τους πρόκειται να ανατραπεί. Δεν το έχουν μάθει 
ακόμα, αλλά τους κατασκοπεύουν, τους έχουν περικυκλωμένους. Κι όταν θα πέσει η νύχτα, η Clémentine και ο Lucas θα ανακαλύψουν πως 
ΕΚΕΙΝΟΙ βρίσκονται εκεί, βρίσκονται παντού, ακόμα και μέσα στο σπίτι τους… Ποιοι να είναι; Τι να θέλουν άραγε; Οι απαντήσεις βρίσκονται 
στα πέρατα του φόβου. 

Clémentine est enseignante au lycée français de Bucarest, Lucas est romancier. Le jeune couple vit son bonheur dans une grande maison 
perdue au cœur de la forêt. Ce soir, leur vie va basculer. Ils ne le savent pas encore, mais ils sont épiés, cernés. Lorsque la nuit sera tombée, 
Clémentine et Lucas vont découvrir qu’ILS sont là, partout, jusque dans leur maison… Qui sont-ils ? Que veulent-ils ? Les réponses sont au 
bout de la peur.

Jeune réalisateur de l’ombre, Xavier Palud se charge d’être 2e assistant réalisateur sur Un Ιndien dans la ville avec Thierry Lhermitte. Il réalise son premier film, Ιls, en 
équipe avec David Moreau en 2006. En 2007, ils réalisent ensemble le remake de The Eye avec pour tête d’affiche Jessica Alba.  

    ςκΗνοΘΕΤΗς | ςΕναρίοΓραΦος

     RÉalisateuR | scÉnaRiste

Ο Xavier Palud, ένας νεαρός δημιουργός που του αρέσουν τα σκοτεινά θέματα, γίνεται β΄ βοηθός σκηνοθέτης στο φιλμ Un Ιndien dans la ville στην οποία πρωταγωνιστεί 
ο Thierry Lhermitte. Το 2006 γυρίζει την πρώτη του δουλειά, την ταινία Εκείνοι, σε συνεργασία με τον David Moreau. Ένα χρόνο αργότερα σκηνοθετούν μαζί το ριμέικ του 
φιλμ Tο μάτι με την Jessica Alba στον πρωταγωνιστικό ρόλο.
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XaVieR palud    2007 - The Eye
2006 - Ils

 
ΦίλμοΓραΦία | FilmogRaphie

ils  |  ΕκΕίνοί

David Moreau, après avoir écrit et réalisé deux premiers courts métrages, travaille en 2000 en tant qu’assistant réalisateur sur le tournage de la sitcom H et y fait la 
rencontre de Xavier Palud, également passionné de cinéma. Avec l’aide de ce dernier, David Moreau écrit et co-réalise son premier long métrage, Ils, présenté au festival 
d’Edimbourg ainsi qu’au Festival du film policier de Cognac faisant sensation auprès des studios hollywoodiens. Forts de cet accueil, les deux cinéastes décident de 
poursuivre leur carrière aux États-Unis. En 2007, ils réalisent ensemble le remake de The Eye avec pour tête d’affiche Jessica Alba. 

    ςκΗνοΘΕΤΗς | ςΕναρίοΓραΦος | ΗΘοποίος | ςυνΘΕΤΗς κίν/ΦίκΗς μουςίκΗς

     RÉalisateuR | scÉnaRiste | acteuR | compositeuR de musique de Film

Αφού υπογράψει το σενάριο και τη σκηνοθεσία των δύο πρώτων μικρού μήκους ταινιών του, ο David Moreau δουλεύει το 2000 ως βοηθός σκηνοθέτης στην τηλεοπτική 
κωμωδία καταστάσεων H. Στη διάρκεια των γυρισμάτων γνωρίζεται με τον Xavier Palud. οι δυο τους έχουν ένα κοινό πάθος: τη μεγάλη οθόνη. Με τη βοήθεια του 
Palud, o David Moreau ετοιμάζει το σενάριο και τη συν-σκηνοθεσία της πρώτης μεγάλου μήκους δουλειάς του, της ταινίας Εκείνοι, που συμμετέχει στο Φεστιβάλ του 
Εδιμβούργου καθώς και στο Φεστιβάλ Αστυνομικών Ταινιών του Cognac, προκαλώντας αίσθηση στα στούντιο του Χόλιγουντ. Ενθαρρυμένοι από τη θετική υποδοχή της 
ταινίας, οι δύο σκηνοθέτες αποφασίζουν να συνεχίζουν την καριέρα τους στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το 2007 γυρίζουν μαζί το ριμέικ του φιλμ Tο μάτι με την Jessica Alba 
στον πρωταγωνιστικό ρόλο.

daVid moReau        2007 - The Eye
2006 - Ils
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En 2010, Franck Richard écrit et réalise son premier long métrage, La Μeute, un film d’horreur dans lequel il dirige Yolande Moreau, Émilie Dequenne et Benjamin Biolay.

Το 2010 ο Franck Richard υπογράφει το σενάριο και τη σκηνοθεσία της πρώτης μεγάλου μήκους δουλειάς του, Η αγέλη, μιας ταινίας τρόμου στην οποία πρωταγωνιστούν 
η Yolande Moreau, η Émilie Dequenne και ο Benjamin Biolay.
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Η Charlotte δεν φοβάται τίποτα. Σε έναν έρημο δρόμο ο Max κάνει ωτοστόπ και εκείνη τον δέχεται να μπει στο αυτοκίνητό της. Έπειτα 
από λίγα χιλιόμετρα κάνουν στάση σε ένα εστιατόριο πάνω στον δρόμο, αυτός πηγαίνει στις τουαλέτες και εξαφανίζεται. Την επόμενη νύχτα 
η Charlotte, περίεργη να μάθει τι έχει συμβεί, επιστρέφει στο ίδιο μέρος. Εκεί την τσακώνει η Spack, μια αλλόκοτη γυναίκα που κάνει κουμάντο 
σε μια περίεργη αγέλη. Η Charlotte δεν θα αργήσει να καταλάβει πως θα είναι το επόμενο θύμα… 

Charlotte n’a peur de rien. Sur une route déserte, elle prend en stop Max qui disparaît dans les toilettes d’un routier, quelques kilomètres 
plus loin. Intriguée, Charlotte revient sur les lieux la nuit suivante et se fait surprendre par la Spack, une femme singulière en charge d’une drôle 
de meute. Charlotte va vite réaliser qu’elle est la prochaine sur le menu…

     RÉalisateuR | scÉnaRiste

la meute  |  h αΓΕλΗ  

2010 - La Meute

ΦίλμοΓραΦία | FilmogRaphie

     ςκΗνοΘΕΤΗς | ςΕναρίοΓραΦος
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Κατά τη διάρκεια μιας δεξίωσης για το λανσάρισμα ενός καινούργιου αρώματος, το μάτι ενός άντρα πέφτει πάνω σε μια φωτογραφία 
όπου φαίνονται κάτι ερείπια. Αυτή η φωτογραφία ανασύρει από τη μνήμη του ένα κομμάτι από την παιδική του ηλικία, τότε που είχε συναντήσει 
στα ίδια ερείπια μια έφηβη με κατακόκκινα χείλη. Κι από τότε αρχίζει να αναζητά αδιάκοπα αυτό το μέρος ενώ η έφηβη εμφανίζεται μπροστά 
του για να του υποδείξει πώς θα το βρει.

Lors d’une réception pour le lancement d’un parfum, un homme aperçoit une photo représentant des ruines. Cette photographie lui 
remet en mémoire un passage de son enfance, lors duquel il avait rencontré une adolescente aux lèvres très rouges dans ces ruines. Il n’aura 
de cesse de retrouver ce lieu, alors que l’adolescente lui apparaît pour lui fournir des indices. 

Jean Michel Rollin Roth Le Gentil est l’un des rares cinéastes français à s’être illustrés essentiellement dans le fantastique. Son œuvre traite surtout de la fi gure du vampire 
et se distingue par un rythme souvent lent et éthéré, ainsi que par un érotisme diff us. Il se passionne dès son enfance pour le cinéma, notamment à la suite de la vision, 
à l’âge de huit ans, du Capitaine Fracasse d’Abel Gance et réalise en 1967 son premier long métrage, Le Viol du vampire, centré sur un thème qu’il n’a plus quitté durant 
toute sa carrière : le vampirisme et la femme vampire. En 1974, il réalise Lèvres de sang qui fait partie de ses Chroniques de vampires. 

    ςκΗνοΘΕΤΗς | ςΕναρίοΓραΦος

     RÉalisateuR | scÉnaRiste

Ο Jean Michel Rollin Roth Le Gentil είναι ένας από τους ελάχιστους γάλλους σκηνοθέτες που έχουν διακριθεί ουσιαστικά στον χώρο του φανταστικού κινηματογράφου.
Το έργο του ασχολείται κυρίως με τις φιγούρες των βαμπίρ και χαρακτηρίζεται από έναν ρυθμό που συχνά είναι αργός και αιθέριος, καθώς και από έναν διάχυτο ερωτισμό. 
Μικρό παιδί ακόμα, νιώθει να παθιάζεται για τη μεγάλη οθόνη, κυρίως αφού δει σε ηλικία 8 χρονών το φιλμ Καπετάν Φρακάς του Abel Gance. Το 1967 γυρίζει την πρώτη 
μεγάλου μήκους ταινία του, Le Viol du vampire, που ασχολείται με ένα θέμα που δεν πρόκειται πλέον να εγκαταλείψει σε όλη τη διάρκεια της καριέρας του: τον βαμπιρισμό 
και τη γυναίκα βαμπίρ. Το 1974 γυρίζει το φιλμ Αίμα στα χείλη των παρθένων, που και αυτό περιλαμβάνεται στα Χρονικά των βαμπίρ του. 

jean Rollin   

2010 - Le Masque de la Méduse
2007 - La Nuit des horloges
2002 - La Fiancée de Dracula
1997 - Les Deux Orphelines vampires
1984 - Les Trottoirs de Bangkok
1982 - La Morte vivante
1980 - La Nuit des traquées

1978 - Les Raisins de la mort
1974 - Lèvres de sang
1971 - Requiem pour un vampire
1970 - Le Frisson des vampires
1969 - La Vampire nue
1967 - Le Viol du vampire
 

ΦίλμοΓραΦία | FilmogRaphie

l  VRes de sang  |  αίμα ςΤα χΕίλΗ Των παρΘΕνων
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                         Ο ΒΩΒΟΣ ΑΒΑΝ-ΓΚΑΡΝΤ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
              LE CINÉMA MUET D’AVANT-GARDE RENCONTRE LA MUSIQUE ÉLECTRONIQUE

Programme de fi lms restaurés mixé en live par l’artiste français DJ Cam                                                                        Durée : 100΄
En 1993, DJ Cam fonde le label Street Jazz et sort son premier maxi vinyle, Dieu reconnaîtra les siens. En 2002, avec
Soulshine, il opte pour des titres joués en acoustique, n’utilisant que très rarement les samples. Vivant entre Paris et Los
Angeles, il se consacre désormais à la musique de fi lm et annonce son retour dans les bacs avec un nouvel opus, Seven.

Πρόγραμμα ταινιών σε αποκαταστημένες κόπιες - live mix από τον γάλλο καλλιτέχνη DJ Cam                 Διάρκεια: 100΄
Το 1993 ο DJ Cam ιδρύει το label Street Jazz και κυκλοφορεί το πρώτο του μάξι σινγκλ σε βινύλιο, το Dieu reconnaîtra les siens.
Το 2002 φτιάχνει το Soulshine, που περιέχει κομμάτια ακουστικής μουσικής ενώ χρησιμοποιεί πολύ σπάνια τα samples.
Μοιράζει τον χρόνο του μεταξύ Παρισιού και Λος Άντζελες και ασχολείται πλέον με τη μουσική για τον κινηματογράφο, ενώ
προαναγγέλλει την επιστροφή του στα ράφια των δισκοπωλείων με το καινούργιο του άλμπουμ Seven.

ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ | EN COLLABORATION AVEC LA
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Ο Joseph Balsamo, γνωστός και με το όνομα Cagliostro, είναι καταζητούμενος στην Ιταλία. Μαζί με τη γυναίκα του το σκάει από την 
ιδιαίτερη πατρίδα του και καταφέρνει να εισχωρήσει στη βασιλική αυλή της Γαλλίας. Mετά από αλλεπάλληλες μηχανορραφίες και συνωμοσίες, 
τελικά εκδιώκεται και από τη Γαλλία. Η κόπια, που αποκαταστάθηκε το 1988, βασίστηκε σε μια εκδοχή της ταινίας για προβολή με μηχανή 
Pathé-Baby, η οποία αποτελούσε και την πιο πλήρη μορφή του Cagliostro έως τότε. Πριν από το φιλμ θα παρουσιαστούν αποσπάσματά του που 
είχαν λογοκριθεί στη Σουηδία όταν προβλήθηκε για πρώτη φορά. Το μοντάζ αυτό αποκαταστάθηκε το 2010 από την Ταινιοθήκη της Γαλλίας 
και βασίστηκε σε αρχειακό υλικό από το Σουηδικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου.

Joseph Balsamo est recherché en Italie sous le nom de Cagliostro. Il fuit sa contrée natale en compagnie de sa femme et parvient à 
se faire recevoir à la cour de France. D’intrigues en complots, Cagliostro finit par être expulsé de France. Copie tirée en 1988 à partir d’une 
version Pathé-Baby, élément le plus complet du film connu à ce jour. Le film sera précédé de coupes de censure établies en Suède au moment 
de sa sortie. Ce montage a été restauré en 2010 par la Cinémathèque française à partir d’un élément provenant du Svenska Filminstitutet.

Né à Vienne, Richard W. Ornstein fut d’abord acteur sur la scène de la capitale autrichienne. Il fit ses débuts de metteur en scène à l’âge de vingt-quatre ans, avec une 
œuvre intitulée La Croix de fer (Das Eisene Kreuz) en 1914. En 1916, Oswald monta sa propre compagnie de production en Allemagne, rédigeant et mettant en scène la 
plupart de ses films. Avant 1920, il adapta des classiques de la littérature, Le Portrait de Dorian Gray (1917), Peer Gynt (1918) et Le Tour du monde en quatre-vingts jours 
(1919). Il réalisa ainsi plus d’une centaine de films, dont Anders als die Andern, un film sur l’homosexualité qui fut interdit. Une partie de la critique considère qu’il fut 
plus prolifique que talentueux, mais des œuvres comme Histoires fantastiques (Unheimliche Geschichten), un film d’horreur qui date de 1932, produit par Gabriel Pascal, 
est considéré aujourd’hui comme un classique du genre. D’origine juive, Oswald fut contraint de fuir l’Allemagne nazie, se réfugiant tout d’abord dans la France occupée, 
puis aux États-Unis. Sa dernière œuvre, The Lovable Cheat (Le Faiseur) (1949), fut une adaptation d’une pièce de théâtre d’Honoré de Balzac, avec notamment Charles 
Ruggles, Alan Mowbray et Buster Keaton. Oswald s’éteignit en 1963 à Düsseldorf. 

     RÉalisateuR | scÉnaRiste

cagliostRo

1932 - Unheimliche Geschichten II
1930 - Alraune 
1929 - Cagliostro (μικρού μήκους / court métrage)
1922 - Lucrezia Borgia
1920 - Nachtgestalten 
1919 - Unheimliche Geschichten

1917 - Das Bildnis des Dorian Gray 
1916 - Die Rache der Toten 
1916 - Hoffmanns Erzählungen 
1915 - Dämon und Mensch 

ΕπίλοΓΗ ΦίλμοΓραΦίας  | FilmogRaphie sÉlectiVe

     ςκΗνοΘΕΤΗς | ςΕναρίοΓραΦος
Ο Richard W. Ornstein γεννήθηκε στη Βιέννη. Στην αρχή δουλεύει ως ηθοποιός σε θεατρικές σκηνές της αυστριακής πρωτεύουσας. Ως σκηνοθέτης κάνει τα πρώτα του 
βήματα το 1914, σε ηλικία 24 ετών, με το θεατρικό Ο σιδηρούς σταυρός (Das Eisene Kreuz). Το 1916 ο Oswald ιδρύει τη δική του εταιρεία παραγωγής στη Γερμανία, 
υπογράφοντας το σενάριο και τη σκηνοθεσία στις περισσότερες από τις ταινίες της. Πριν από το 1920 θα έχει μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη κλασικά λογοτεχνικά έργα 
όπως: Το πορτρέτο του Ντόριαν Γκρέι (1917), Πέερ Γκιντ (1918) και Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες (1919). Έτσι φτιάχνει πάνω από εκατό φιλμ, ανάμεσά τους και το Anders 
als die Andern (Διαφορετικός από τους άλλους), μια ταινία με θέμα την ομοφυλοφιλία, η προβολή της οποίας απαγορεύτηκε. Μια μερίδα κριτικών θεωρεί πως ο Oswald 
υπήρξε πιο πολύ παραγωγικός απ’ ό,τι ταλαντούχος, όμως έργα του όπως οι Φανταστικές ιστορίες (Unheimliche Geschichten), μια ταινία τρόμου του 1932 που γυρίστηκε 
με παραγωγό τον Gabriel Pascal, θεωρείται σήμερα κλασική στο είδος της. Ο Oswald, που ήταν εβραϊκής καταγωγής, υποχρεώνεται να δραπετεύσει από τη ναζιστική 
Γερμανία και να βρει καταφύγιο πρώτα στη Γαλλία την περίοδο της Κατοχής και κατόπιν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το 1949 γυρίζει την τελευταία του ταινία, The Lovable 
Cheat, μια κινηματογραφική διασκευή του θεατρικού έργου του Honoré de Balzac Mercadet ou le Faiseur με πρωταγωνιστές τον Charles Ruggles, τον Alan Mowbray και 
τον Buster Keaton. Ο Oswald πέθανε το 1963 στο Ντίσελντορφ.

RichaRd oswald 
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1917 - Das Bildnis des Dorian Gray 
1916 - Die Rache der Toten 
1916 - Hoffmanns Erzählungen 
1915 - Dämon und Mensch 
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Μια περιπλάνηση στη γαλλική πρωτεύουσα, στις γειτονιές της, στην κάθε λογής ατμόσφαιρά της, στις χαρακτηριστικές της φυσιογνωμίες. 
Η αποκατάσταση της ταινίας έγινε το 1995 και βασίστηκε στο πρωτότυπο αρνητικό.

Déambulation parisienne, la capitale, ses quartiers, ses ambiances, ses personnages incontournables. Restauration de 1995 à partir du 
négatif original.

Dans les années 20, la journaliste Lucie Derain participe, avec d’autres successeurs de Delluc et de Canudo, aux groupes les plus novateurs de l’avant-garde parisienne 
du septième art. Parmi les membres fondateurs du Ciné-club de la femme et fervente adepte de la Cinémathèque à partir des années 30, elle a aidé Henri Langlois à 
l’organisation de projections de cinéma muet.

     ΔΗμοςίοΓραΦος | ςκΗνοΘΕΤρία

      jouRnaliste | RÉalisatRice

Τη δεκαετία του ’20 η δημοσιογράφος Lucie Derain συμμετέχει, μαζί με άλλους διαδόχους του Delluc και του Canudo, στις πιο καινοτόμες ομάδες της κινηματογραφικής 
πρωτοπορίας του Παρισιού. Η Derain υπήρξε ένα από τα ιδρυτικά στελέχη της Κινηματογραφικής Λέσχης των Γυναικών (Ciné-Club de la femme) και θερμή θιασώτρια της 
Ταινιοθήκης της Γαλλίας από τη δεκαετία του ’30, ενώ βοήθησε και τον Henri Langlois στη διοργάνωση προβολών βωβού κινηματογράφου.

lucie deRain 
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haRmonies de paRis  |  αρμονίΕς Του παρίςίου 
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Ο René Clair κινηματογραφεί τον πύργο του Άιφελ από πολλές διαφορετικές οπτικές γωνίες. Η επανέκδοση της κόπιας έγινε το 1990 και 
βασίστηκε σε ένα θετικό φιλμ ενδιάμεσης εργασίας του 1964, το οποίο προήλθε από το πρωτότυπο αρνητικό.

René Clair filme la tour Eiffel sous tous les angles et dans tous les sens. Copie rééditée en 1990 à partir d’un contretype tiré du négatif original 
en 1964.

De son vrai nom René Chomette, il est né à Paris en 1898 et meurt à Neuilly-sur-Seine en 1981. D’abord journaliste et parolier, il obtient ensuite des rôles dans divers 
fi lms et choisit pour cette occasion le pseudonyme de René Clair. En 1922, il écrit son premier scénario, Paris qui dort. Mais c’est Francis Picabia, souhaitant projeter un 
fi lm à l’entracte du ballet Relâche dont il a écrit le livret, qui le choisira pour le réaliser. Le fi lm d’inspiration dadaïste, Entr’ acte, fera scandale et assurera la notoriété de 
Clair. C’est avec son premier fi lm parlant, Sous les toits de Paris (1930), qu’il acquiert une réputation internationale. Le succès se confi rme avec À nous la liberté (1931), 
satire utopiste de la société industrielle. Parti aux États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale, il revient en France en 1946. En 1955, son premier fi lm en couleur, Les 
Grandes Manœuvres, obtient le prix Louis-Delluc. En 1960, il est élu à l’Académie française et c’est la première fois qu’un cinéaste en tant que tel y fait son entrée. René 
Clair a aussi été président du festival de Cannes et s’est occupé de mise en scène pour le théâtre et l’opéra, s’intéressant également à la bande dessiné. 

     RÉalisateuR | scÉnaRiste

la touR  |  ο πυρΓος 

1957 - Porte des Lilas
1955 - Les Grandes Manœuvres
1952 - Les Belles de nuit
1950 - La Beauté du diable
1944 - C’est arrivé demain / It Happened   
              Tomorrow

1942 - Ma femme est une sorcière / I Married
               A Witch
1931 - À nous la liberté
1931 - Le Million
1930 - Sous les toits de Paris
1924 - Entr’ acte (μικρού μήκους / court métrage)

ΕπίλοΓΗ ΦίλμοΓραΦίας | FilmogRaphie sÉlectiVe

     ςκΗνοΘΕΤΗς | ςΕναρίοΓραΦος
Ο René Clair (που το πραγματικό του όνομα ήταν René Chomette) γεννήθηκε στο Παρίσι το 1898 και πέθανε το 1981 στο Neuilly-sur-Seine. Αρχικά ασχολείται με τη 
δημοσιογραφία και γράφει στίχους για τραγούδια ενώ στη συνέχεια παίζει ρόλους σε διάφορες ταινίες, και για τον σκοπό αυτό επιλέγει το ψευδώνυμο René Clair. Το
1922 γράφει το πρώτο του σενάριο για την ταινία Παρισινές νύχτες. Όμως την ευκαιρία να βρεθεί πίσω από την κάμερα θα του την προσφέρει ο Francis Picabia, που 
επιθυμεί να προβληθεί μια ταινία στο διάλειμμα του μπαλέτου Ανάπαυλα, στο οποίο έχει γράψει το λιμπρέτο, και διαλέγει τον René Clair για να τη σκηνοθετήσει. Η ταινία 
Διάλειμμα, που αντλεί την έμπνευσή της από το κίνημα του ντανταϊσμού, θα προκαλέσει σκάνδαλο και θα κάνει διάσημο τον Clair. Με την πρώτη ομιλούσα ταινία του, 
Κάτω από τις στέγες του Παρισιού (1930), έρχεται και η διεθνής αναγνώρισή του. Η επιτυχία συνεχίζεται με το φιλμ Αγάπη, γέλιο, ξενοιασιά (1931), μια ουτοπική σάτιρα 
της βιομηχανικής κοινωνίας. Όταν ξεσπάει ο Β΄Παγκόσμιος Πόλεμος, φεύγει στις Ηνωμένες Πολιτείες και επιστρέφει στη Γαλλία το 1946. Το 1955 γυρίζει την πρώτη του 
έγχρωμη ταινία, Τα μεγάλα γυμνάσια, η οποία αποσπά το βραβείο Louis-Delluc. Το 1960 εκλέγεται μέλος της Ακαδημίας της Γαλλίας και είναι η πρώτη φορά στην ιστορία 
του ιδρύματος που κάποιος εισέρχεται στις τάξεις του με την ιδιότητα του σκηνοθέτη. Ο René Clair διετέλεσε επίσης πρόεδρος του Φεστιβάλ των Καννών, ασχολήθηκε με 
τη σκηνοθεσία στο θέατρο αλλά και στην όπερα, ενώ ενδιαφέρθηκε εξίσου και για τα κινούμενα σχέδια.

RenÉ claiR 
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        ΑΦΙΕΡΩΜΑ | HOMMAGE

claude chabRol

Η Ταινιοθήκη της Ελλάδoς συμμετέχει με μεγάλη χαρά στο 12ο Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου
στην Ελλάδα. Θα προσφέρει τη συμβολή της στο Institut français d’Athènes για τη διοργάνωση μαζί με την 
Ταινιοθήκη της Γαλλίας ενός αναδρομικού αφιερώματος στο έργο του σπουδαίου σκηνοθέτη Claude Chabrol.
Το ελληνικό κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει το έργο ενός δημιουργού που ξεκίνησε από τη Νουβέλ Βαγκ 
και εξελίχθηκε σε έναν ανατόμο των νοοτροπιών και των συναισθημάτων, συνδυάζοντας με τον καλύτερο τρόπο τις 
επιρροές από τον Hitchcock και τον Lang.

La Cinémathèque de Grèce a le grand plaisir de participer à la 12e édition du Festival du Film Francophone 
de Grèce. Elle apporte son aide à l’Institut français d’Athènes pour organiser avec la Cinémathèque française 
un hommage au grand réalisateur Claude Chabrol. Le public grec aura l’occasion de se délecter de l’œuvre d’un 
cinéaste qui a débuté dans le cadre de la Nouvelle Vague et qui est devenu un analyste minutieux des mentalités et 
des sentiments, combinant de la meilleure façon les infl uences de Hitchcock et de Lang.

Maria Komninou



        Ο Claude Chabrol γεννήθηκε στις 24 Ιουνίου 1930 στο Παρίσι. Κατά τη διάρκεια του
                           πολέμου διατηρεί μια κινηματογραφική λέσχη στην επαρχία Creuse. Όταν επιστρέφει στο Παρίσι,
αρχίζει να σπουδάζει στο πανεπιστήμιο, πρώτα φιλολογία και κατόπιν  φαρμακευτική, αλλά τον περισσότερο 
χρόνο του τον περνάει στους κινηματογράφους της πόλης, παρακολουθώντας πολλές προβολές κάθε μέρα. 
Εκεί γνωρίζεται με νέους παθιασμένους κινηματογραφόφιλους μαζί με τους οποίους συμμετέχει στην 
περιπέτεια του περιοδικού Cahiers du cinéma από το 1952 μέχρι το 1957. Παντρεύεται πολύ νέος και γίνεται 
υπεύθυνος Τύπου στην εταιρεία 20th Century Fox. Η γυναίκα του κληρονομεί κάποια χρήματα και με αυτά ο 
Chabrol ετοιμάζει την παραγωγή του φιλμ του Jacques Rivette Le Coup du berger (1957) και τη σκηνοθεσία 
του Le Beau Serge (1958), της πρώτης μεγάλου μήκους δημιουργίας του. Η ταινία, κατά ένα μεγάλο μέρος 
αυτοβιογραφική, γνωρίζει μεγάλη επιτυχία στο κοινό και τους κριτικούς και αποσπά το βραβείο Jean-Vigo. Και 
κάπως έτσι ξεκινάει η Νουβέλ Βαγκ. Το 1959, η δεύτερή του ταινία μεγάλου μήκους, Τα ξαδέλφια, κερδίζει τη 
Χρυσή Άρκτο στο Φεστιβάλ του Βερολίνου. Από εκείνη την περίοδο ξεκινάει η φιλία του με τον Paul Gégauff , 
με τον οποίο θα συνεργαστεί στη συγγραφή μεγάλου μέρους των σεναρίων του, και με τη Stéphane Audran, 
που στην αρχή συνδέεται ερωτικά μαζί του και στη συνέχεια θα γίνει η δεύτερη σύζυγός του. Στην καριέρα 
της θα δει τον Chabrol να της εμπιστεύεται ρόλους σε 23 ταινίες του.

Στη δεκαετία του ’60 ο σκηνοθέτης θα γυρίσει πολλές ταινίες, που όμως δεν γνωρίζουν όλες την ίδια
επιτυχία. Οι δημιουργίες του Les Bonnes Femmes (1960) ή Ο σατανικός εκβιαστής (1962) δεν συναρπάζουν 
το ευρύ κοινό. Αυτό ενδιαφέρεται περισσότερο για το αστυνομικό φιλμ Λαντρί, ο δολοφόνος των 
γυναικών (1963) ή για τις παρωδίες ταινιών κατασκοπείας που του παραγγέλνει ο Roger Hanin όπως το 
Ο πράκτωρ Τίγρης αρχίζει την επίθεση (1964). Στο τέλος της δεκαετίας του ’60, η συνεργασία του με τον 
παραγωγό André Génovès του δίνει τη δυνατότητα να επιστρέψει σε πιο προσωπικές ταινίες. Ο Claude 
Chabrol γυρίζει αυτή την περίοδο μερικές από τις πιο γνωστές του δημιουργίες όπως Η άπιστη γυναίκα 
(1969) και Ο χασάπης (1970). Στις ταινίες αυτές ο σκηνοθέτης ξεκαθαρίζει τους λογαριασμούς του με 
την αστική τάξη, επιλέγοντας μόνο ιστορίες εγκλήματος και μοιχείας, όπου οι πάντες προσπαθούν να 
τηρήσουν τα προσχήματα πιο πολύ απ’ ό,τι την αρετή. Στις δύο επόμενες δεκαετίες ο Claude Chabrol θα
συνεχίσει να φτιάχνει ταινίες που βασίζονται σε συμβάντα από το αστυνομικό δελτίο αλλά και να διασκευάζει 
για τη μεγάλη οθόνη αστυνομικά μυθιστορήματα. Με την ταινία Poulet au vinaigre (1985) αρχίζει μια μόνιμη 
συνεργασία με τον παραγωγό Marin Karmitz. Μερικά χρόνια νωρίτερα βρίσκει στο πρόσωπο της Isabelle 
Huppert την ιδανική ερμηνεύτρια του φιλμ Violette Nozière (1978). Μαζί της θα γυρίσει πολλές ταινίες, 
όπως το Une aff aire de femmes (1989) και Η τελετή (1995), που θα του χαρίσουν δύο υποψηφιότητες στα 
βραβεία César στην κατηγορία καλύτερης σκηνοθεσίας. Με τα φιλμ Το χρώμα του ψέματος (1999), Μερσί 
για τη σοκολάτα (2000) – που προβλήθηκε στο 2ο Φεστιβάλ Γαλλικού Κινηματογράφου στην Αθήνα – και
Το άνθος του κακού (2002) ο Claude Chabrol εξακολουθεί να ξεμπροστιάζει τον καθωσπρεπεισμό που έχει
ως επίφασή της η αστική τάξη στη γαλλική επαρχία. Οι ταινίες La Demoiselle d’honneur (2004) και Ανάμεσα
σε δύο άντρες (2007) συνεχίζουν να προσθέτουν πινελιές στον κινηματογραφικό κόσμο του Claude Chabrol,
μια αναπαράσταση της κοινωνίας που κινείται ανάμεσα στο δράμα και τη φάρσα. Ενώ οι ταινίες του αγνο-
ούνται στις απονομές των βραβείων César, χαίρουν μεγάλης εκτίμησης από τους κριτικούς. Με το πέρασμα 
των χρόνων ο κατεργάρης Chabrol εξελίχθηκε σε μια παράδοξη φυσιογνωμία των μέσων μαζικής ενημέρωσης: 
όσο καλοκάγαθη είναι η προσωπικότητα που παρουσιάζει στα τηλεοπτικά πλατό, άλλο τόσο σκοτεινή είναι 
η ατμόσφαιρα που χαρακτηρίζει τις ταινίες του. Το 2008, ενώ γιορτάζει τα πενήντα χρόνια της καριέρας 
του, σκηνοθετεί για πρώτη φορά μια άλλη μνημειώδη φιγούρα του γαλλικού κινηματογράφου, τον Gérard 
Depardieu (H σκιά του εγκλήματος).

Το 2010 ο Claude Chabrol μπήκε στο νοσοκομείο εξαιτίας αναπνευστικών προβλημάτων και έφυγε από τη 
ζωή στις 12 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 80 ετών. Η ταφή του έγινε στις 17 Σεπτεμβρίου σε πολύ στενό κύκλο 
στο παρισινό νεκροταφείο Père-Lachaise, ενώ είχε προηγηθεί μια τιμητική συγκέντρωση των οικείων και των 
φίλων του στον χώρο μπροστά από την Ταινιοθήκη της Γαλλίας.



1958 - Le Beau Serge
1959 - Les Cousins
1959 - À double tour
1960 - Les Bonnes Femmes
1961 - Les Godelureaux
1962 - Les Sept Péchés capitaux
1962 - L’Œil du malin
1963 - Ophelia
1963 - Landru
1964 - L’Homme qui vendit la tour Eiff el
1964 - Le tigre aime la chair fraîche
1965 - Paris vu par...
1965 - Marie-Chantal contre docteur Kha
1965 - Le tigre se parfume à la dynamite
1966 - La Ligne de démarcation
1967 - Le Scandale
1967 - La Route de Corinthe
1968 - Les Biches
1969 - La Femme infi dèle

1969 - Que la bête meure
1970 - Le Boucher
1970 - La Rupture
1971 - Juste avant la nuit
1971 - La Décade prodigieuse
1972 - Docteur Popaul
1973 - Les Noces rouges
1974 - Nada
1975 - Une partie de plaisir
1975 - Les Innocents aux mains sales
1976 - Les Magiciens
1976 - Folies bourgeoises
1977 - Alice ou la Dernière Fugue
1978 - Les Liens de sang
1978 - Violette Nozière
1980 - Le Cheval d’orgueil
1982 - Les Fantômes du chapelier
1984 - Le Sang des autres
1985 - Poulet au vinaigre

1986 - Inspecteur Lavardin
1987 - Masques
1988 - Le Cri du hibou
1989 - Une aff aire de femmes
1990 - Jours tranquilles à Clichy
1990 - Dr. M
1991 - Madame Bovary
1992 - Betty
1993 - L’Œil de Vichy
1994 - L’Enfer
1995 - La Cérémonie
1997 - Rien ne va plus
1999 - Au cœur du mensonge
2000 - Merci pour le chocolat
2002 - La Fleur du mal
2004 - La Demoiselle d’honneur
2006 - L’Ivresse du pouvoir
2007 - La Fille coupée en deux
2008 - Bellamy

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ | FILMOGRAPHIE

Claude Chabrol est né le 24 juin 1930 à Paris. Après avoir tenu un ciné-club dans la Creuse pendant 
la guerre, Chabrol, de retour à Paris, suit des études de lettres puis de pharmacie en faculté mais fréquente 
surtout les cinémas de la ville à raison de plusieurs séances par jour. Il y rencontre de jeunes cinéphiles 
passionnés avec qui il participe à l’aventure des Cahiers du cinéma de 1952 à 1957. Très tôt marié, il est 
attaché de presse à la 20th Century Fox avant de profi ter d’un héritage de son épouse pour produire Le Coup 
du berger (1957) de Jacques Rivette et réaliser Le Beau Serge (1958), son premier long métrage. Le fi lm, en 
grande partie autobiographique, connaît un important succès public et critique et remporte le prix Jean-Vigo. 
La Nouvelle Vague est lancée. En 1959, son deuxième long métrage, Les Cousins, reçoit l’Ours d’or à Berlin. 
Son destin est alors lié à ceux de Paul Gégauff , avec qui il co-écrit une grande partie de ses scénarios, et de 
Stéphane Audran, avec qui il entame une liaison avant de l’épouser en secondes noces. Le cinéaste emploiera 
la comédienne à pas moins de vingt-trois reprises durant sa carrière.

Dans les années 60, Claude Chabrol tourne beaucoup mais ne rencontre pas toujours le succès. Les Bonnes 
Femmes (1960) ou L’Œil du malin (1962) ne passionnent pas le grand public. Ce dernier se montre bien plus 
intéressé par le fait divers Landru (1963) ou les parodies de fi lms d’espionnage commandées par Roger Hanin 
comme Le tigre aime la chair fraîche (1964). À la fi n de la décennie, sa collaboration avec le producteur André 
Génovès lui permet de revenir à des fi lms plus personnels. Claude Chabrol tourne pendant cette période 
certaines de ses œuvres les plus connues comme La Femme infi dèle (1969) et Le Boucher (1970). Le cinéaste 
y règle ses comptes avec la bourgeoisie en s’attachant à des histoires de crimes et d’adultères où tout le 
monde s’eff orce de sauver les apparences plus que la vertu. Jusqu’à la fi n des années 80, Claude Chabrol 
continue de tourner des adaptations de faits divers et de romans policiers. Il entame une collaboration suivie 
avec le producteur Marin Karmitz à partir de Poulet au vinaigre (1985). Quelques années plus tôt, il trouve 
en Isabelle Huppert une interprète idéale sur Violette Nozière (1978). Il tourne avec elle à plusieurs reprises 
comme sur Une aff aire de femmes (1989) et La Cérémonie (1995) qui lui valent deux nominations au César 
du meilleur réalisateur. Avec Au cœur du mensonge (1999), Merci pour le chocolat (2000), qui a été projeté 
au 2e Festival du Film Français d’Athènes, et La Fleur du mal (2002), Claude Chabrol continue de mettre à mal 
la façade de respectabilité que se donne la bourgeoisie provinciale. La Demoiselle d’honneur (2004) et La 
Fille coupée en deux (2007) continuent à dépeindre le cinéma selon Claude Chabrol, c’est-à-dire une peinture 
sociale entre drame et farce. Ignoré par les César mais chéri par la critique, le malicieux Chabrol est devenu 
au fi l des ans un personnage médiatique paradoxal, affi  chant sur les plateaux de télévision une bonhomie qui 
n’a d’égale que la noirceur de ses fi lms. En 2008, alors qu’il fête ses cinquante ans de carrière, il tourne pour 
la première fois avec un autre monument du cinéma français, Gérard Depardieu (Bellamy). 

Claude Chabrol meurt le 12 septembre 2010 à l’âge de quatre-vingt ans, à la suite de problèmes respiratoires. 
Il est inhumé le 17 septembre dans l’intimité au Père-Lachaise, après un rassemblement des proches et des 
amis sur le parvis de la Cinémathèque française. 
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Η οικογένεια των Marcoux δείχνει μια ιδιαίτερη προσήλωση στους κανόνες της ευπρέπειας και τις αστικές αξίες, όμως τα πράγματα 
περιπλέκονται όταν ο Henri Marcoux πιάνει ερωμένη τη Leda Mortoni, η οποία εγκαταστάθηκε πριν από λίγο καιρό στο διπλανό τους σπίτι, 
και όταν ένας φίλος της, ο Laszlo Kovacs, τα φτιάχνει με την κόρη των Marcoux. Η συμπεριφορά του Laszlo είναι διαρκώς προκλητική καθώς 
προτρέπει τον Henri να εγκαταλείψει τη γυναίκα του, μάταια όμως. Ο γιος της οικογένειας, που έχει ιδιαίτερη αδυναμία στη μητέρα του, δεν θα 
αντέξει για πολύ ακόμα αυτή την κατάσταση. 

La famille Marcoux affiche un attachement à la bienséance et aux valeurs bourgeoises, mais les choses deviennent moins simples quand 
Henri Marcoux prend pour maîtresse Leda Mortoni, arrivée récemment dans la maison voisine, et qu’un ami de celle-ci, Laszlo Kovacs, devient 
le petit ami de la fi lle Marcoux. Laszlo multiplie les provocations et incite Henri à quitter sa femme, qui ne l’entend pas de cette oreille. Le fi ls 
Marcoux, très attaché à sa mère, supporte de moins en moins la situation.
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a double touR  |  Το ΤρίΓωνο ΤΗς αμαρΤίας   
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Ο Charles, ένας νεαρός επαρχιώτης, σοβαρός και εργατικός, έρχεται στο Neuilly, στο σπίτι του ξαδέλφου του του Paul, που είναι κυνικός 
και μέγας γόης. Και οι δυο τους ασχολούνται με τα νομικά. Και τότε ο Charles ερωτεύεται τη Florence, όμως αυτή γίνεται ερωμένη του Paul…

Charles, jeune provincial sérieux et travailleur, débarque à Neuilly chez son cousin Paul, cynique et grand séducteur. Tous deux travaillent 
leur droit. Charles tombe alors amoureux de Florence, mais Paul en fait sa maîtresse…

les cousins  |  Τα ΞαΔΕλΦία  
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Κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου στην Ελλάδα, τα ραντάρ του ΝΑΤΟ παθαίνουν κάποιες μυστηριώδεις βλάβες. Ένας μυστικός 
πράκτορας δολοφονείται λίγο πριν φτάσει στη διαλεύκανση του προβλήματος. Η σύζυγός του, η Shanny, θέλει να πάρει τη σκυτάλη της 
έρευνας, όμως ο κ. Sharps, ο επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών, θα της προβάλει τις αντιρρήσεις του. Κι έτσι θα αναθέσει στον Dex, έναν 
πράκτορα της υπηρεσίας πληροφοριών, να παρακολουθεί τις κινήσεις της νεαρής γυναίκας. Όμως αυτός θα την ερωτευτεί και στο τέλος θα 
δεχτεί να βοηθήσει τη Shanny στην αποστολή της. 

Pendant la Guerre froide, en Grèce, les radars de l’OTAN connaissent de mystérieuses pannes. Un agent secret se fait assassiner en étant 
sur le point d’élucider le problème. Son épouse, Shanny, prendra la suite de l’enquête malgré l’opposition du chef des services secrets,
M. Sharps. Celui-ci dépêche donc un agent des renseignements, un certain Dex, pour surveiller les allées et venues de la jeune femme.
Il tombera amoureux d’elle et fi nalement acceptera d’aider Shanny dans sa mission. 
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Δύο γυναίκες έπεσαν θύμα βιασμού, η μία από αυτές δολοφονήθηκε. Καθώς δίνει την κατάθεσή της στην αστυνομία, εκείνη που επέζησε 
αναγνωρίζει αρχικά τον άντρα που της επιτέθηκε. Στη συνέχεια όμως αναιρεί όσα είπε και κατηγορεί τον ίδιο της τον αδελφό.     

Deux femmes ont été violées, dont l’une assassinée. Interrogée par la police, la survivante reconnaît d’abord son agresseur. Puis elle
se rétracte pour accuser son propre frère.

les liens de sang  |  ο Ενοχος Είναί αναμΕςα μας 
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Ο Paul είναι ένα σημαίνον πρόσωπο που αφιερώνει πολύ χρόνο στις δημόσιες σχέσεις του. Η γυναίκα του, η Lucienne, έχει έναν ερα- 
στή, τον Pierre. Ο Paul γνωρίζει αυτή την εξωσυζυγική της σχέση. Ο Pierre είναι παντρεμένος με την Clotilde, που είναι βαριά άρρωστη. O Pierre 
θα δηλητηριάσει τη γυναίκα του. Κάποια μέρα ο Paul αποκαλύπτει στον Pierre και στη Lucienne ότι ξέρει τα πάντα για την ερωτική τους σχέση. 
Και τότε ο Paul δολοφονείται από τον εραστή και την άπιστη σύζυγο. Όμως η κόρη του Paul θα καταγγείλει τους ενόχους στην αστυνομία… 

Paul est un notable qui investit beaucoup de son temps dans les relations publiques. Sa femme, Lucienne, a un amant, Pierre. Paul est 
au courant de cette relation extraconjugale. Pierre est marié à Clotilde, gravement malade. Il empoisonnera sa femme. Paul révèle un jour à 
Pierre et à Lucienne qu’il sait tout de leur relation amoureuse. L’amant et la femme infidèle assassinent donc Paul. Mais sa fille dénoncera les 
coupables à la police…
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dR. m  |  ΔοκΤωρ μ

Και να που ο Paul βρήκε την ευτυχία: στα 35 του έχει γίνει ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου στο οποίο δούλευε και έχει παντρευτεί με την 
πιο υπέροχη κοπέλα της περιοχής, τη Nelly. Αυτή του χαρίζει ένα παιδί, η επιχείρηση πάει καλά: το ξενοδοχείο βρίσκεται πάνω στη θάλασσα 
και είναι πόλος έλξης για πολλούς τουρίστες, τους αθλητικούς τύπους της πόλης και τα ερωτευμένα ζευγάρια. Ο Paul δουλεύει σαν σκυλί, δεν 
μπορεί να κοιμηθεί δίχως να πάρει υπνωτικά, είναι φορές που το παιδάκι του τον νευριάζει. Φυσικά νιώθει εξουθενωμένος. κάποιες φορές 
ακούει μέσα του την ίδια του τη φωνή να τον κοροϊδεύει! Όμως είναι ευτυχισμένος. Και μια ωραία πρωία του έρχεται το χαστούκι! Τσακώνει 
τη γυναίκα του μαζί με τον όμορφο Martineau να χαριεντίζονται στο σαλόνι του ξενοδοχείου. Και από εκείνη τη στιγμή αρχίζει να την 
παρακολουθεί…

Et voilà le bonheur pour Paul : à trente-cinq ans, il devient propriétaire de l’hôtel où il travaillait et il se marie avec la plus délicieuse petite 
Nelly de la région. Nelly lui donne un enfant, les affaires marchent bien : la situation de l’hôtel au bord du plan d’eau attire les touristes, les 
« sportifs » de la ville et les couples d’amoureux. Paul travaille comme une bête, il ne peut dormir sans somnifère, parfois le gosse l’irrite. Bien sûr, 
il est crevé ; de temps en temps, il entend sa propre voix se moquer de lui ! Mais il est heureux. Un beau jour, patatras ! Il surprend sa femme et 
le beau Martineau penchés l’un sur l’autre dans le salon de l’hôtel. Il se met à la surveiller…
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Ένα χειμωνιάτικο πρωινό στον σταθμό του Saint-Malo. Η κυρία Lelièvre έχει έρθει να αναζητήσει τη Sophie, μια πολύ καλή στη δουλειά 
της κοπέλα που έχει προσλάβει για να αναλάβει τη φροντίδα του σπιτιού τους. Όλη η οικογένεια είναι ικανοποιημένη με τις υπηρεσίες που 
προσφέρει η Sophie, αλλά κι εκείνη δεν δυσανασχετεί με τίποτα. Άραγε αυτό που την κάνει να φαίνεται κάπως παράξενη είναι το ότι δεν 
εκδηλώνει τα όποια αισθήματά της; Η Sophie δίνει την ευκαιρία στη Jeanne, την περίεργη και ξεδιάντροπη ταχυδρόμο του χωριού, να μπει 
μέσα στο σπίτι. Τα καλά κρυμμένα μυστικά που κρατούν οι δύο νεαρές γυναίκες θα τις φέρουν πολύ κοντά τη μία με την άλλη. Στην αρχή θα 
γίνουν φίλες και στη συνέχεια σύμμαχοι. Ποια μυστικά, για ποια συμμαχία; Η οικογένεια Lelièvre θα προχωρήσει στην έρευνα χωρίς να το ξέρει, 
χωρίς να το θέλει.

Un matin d’hiver à la gare de Saint-Malo. Mme Lelièvre vient chercher Sophie, la perle engagée pour entretenir la maison familiale. Sophie 
donne toute satisfaction, rien ne la rebute. Est-ce son absence d’émotion qui la rend un peu bizarre ? Jeanne, la postière du village, curieuse 
et délurée, trouve avec Sophie l’occasion de pénétrer dans la maison Lelièvre. Les secrets soigneusement dissimulés des deux jeunes femmes 
vont les rapprocher. Amitié puis alliance. Quels secrets, pour quelle alliance ? La famille Lelièvre mènera l’enquête sans le savoir, sans le vouloir.

la cÉRÉmonie  |  Η ΤΕλΕΤΗ  
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Η Betty και ο Victor είναι δύο ασήμαντοι απατεώνες που περιπλανιούνται στους δρόμους της Γαλλίας και της Ναβάρας με το τροχόσπιτό 
τους, καραδοκώντας να βρουν θύματα για να κάνουν τις μικροκλοπές τους. Συνήθως τα εντοπίζουν σε επαγγελματικές συγκεντρώσεις όπου 
η Betty χρησιμοποιεί τα θέλγητρά της για να αποκοιμίσει τα θηράματά της. Οι περιπλανήσεις τους τους φέρνουν στην Ελβετία όπου κάποιος 
Maurice δίνει στην Betty μια βαλίτσα που περιέχει 5 εκατομμύρια ελβετικά φράγκα. Για το ξέπλυμα αυτών των χρημάτων οι δύο κακοποιοί της 
ιστορίας μας θα φτάσουν μέχρι το Pointe-à-Pitre, στη Γουαδελούπη.

Betty et Victor, un duo d’escrocs médiocres, parcourent les routes de France et de Navarre en camping-car, à l’affût de menus larcins. Ils 
trouvent leurs victimes dans des congrès professionnels où Betty use de ses charmes pour endormir ses proies. Leur périple les mène en Suisse 
où Maurice remet à Betty une valise contenant 5 millions de francs suisses. Le blanchiment de l’argent amènera nos deux malfaiteurs jusqu’à 
Pointe-à-Pitre.
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Rien ne Va plus  |  ΤΕρμα Τ’ αςΤΕία 
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Ο André είναι ένας βιρτουόζος πιανίστας διεθνούς φήμης. Στην αρχή παντρεύεται τη Mika, αλλά στη συνέχεια την εγκαταλείπει για να 
ζήσει με τη Lisbeth, με την οποία αποκτά έναν γιο, τον Guillaume. Όταν η Lisbeth σκοτώνεται σε ένα τροχαίο δυστύχημα, ο André παντρεύεται 
ξανά με τη Mika και φτιάχνει μια καινούργια οικογένεια. Βέβαια, ο André θα ήθελε ο γιος του να είναι λίγο πιο δυναμικός, να βγαίνει λίγο πιο πολύ 
έξω. Και η Mika, βέβαια, θα ήθελε ο André να έχει λίγο περισσότερο πάθος, να ασχολείται λίγο πιο πολύ μαζί της. Όμως η εύθραυστη ισορροπία 
που προσπαθούν να αποκτήσουν ανατρέπεται ξαφνικά καθώς στη ζωή τους μπαίνει η Jeanne, μια νεαρή πιανίστρια. Έχει κι αυτή πολύ μεγάλο 
ταλέντο, θα μπορούσε κάλλιστα να είναι και κόρη του André…

André est un pianiste virtuose, de renommée internationale. D’abord marié avec Mika, il la quitte pour Lisbeth, avec qui il a un fils, 
Guillaume. Lorsque Lisbeth meurt dans un accident de voiture, il se remarie avec Mika et constitue ainsi une nouvelle famille. Bien sûr, André 
aimerait que son fils soit un peu plus dynamique, qu’il sorte un peu plus. Bien sûr, Mika aimerait qu’André soit un peu plus passionné, qu’il 
s’occupe d’elle un peu plus. Mais le petit équilibre qu’ils essayent de constituer est soudain remis en cause par l’arrivée de Jeanne, une jeune 
pianiste, elle aussi virtuose, qui pourrait être la fille d’André…

meRci pouR le chocolat  |  mΕρςί Γία ΤΗ ςοκολαΤα 

Σε ένα λιμάνι της Βρετάνης κάποια παιδιά ανακαλύπτουν το πτώμα της Eloïse. Ένα κοριτσάκι δέκα χρονών που βρέθηκε στραγγαλισμένο. 
Η Frédérique Lesage, μια νεαρή γυναίκα που πρόσφατα πήρε προαγωγή και έγινε αστυνόμος, ξεκινάει την ανάκριση από τον René, τον 
καθηγητή των καλλιτεχνικών, που ήταν και το τελευταίο πρόσωπο που είδε ζωντανή την Eloïse. Παρ’ ότι το χωριό έχει δεχτεί φιλόξενα τον 
René και κυρίως τη γυναίκα του τη Viviane, που δουλεύει ως νοσοκόμα σε σπίτια, το ζευγάρι δεν είναι «από τα μέρη τους». Οι φήμες γύρω από 
τον René αρχίζουν να φουντώνουν, με αποτέλεσμα στο τέλος να χάσει όλους του τους μαθητές. Η Viviane από τη μεριά της πολεμάει ενάντια 
σ’ αυτές τις φήμες. Θα φτάσει μέχρι και να έρθει αντιμέτωπη με την αστυνόμο. Ένας δεύτερος βίαιος θάνατος θα παραλύσει τελείως το χωριό.  

Dans un port de Bretagne, des enfants découvrent le corps d’Eloïse, dix ans. Elle a été étranglée. Frédérique Lesage, jeune commissaire 
récemment promue, commence par interroger René, professeur de dessin et dernière personne à avoir vu Eloïse. Même si René et surtout sa 
femme, Viviane, infirmière à domicile, sont bien acceptés dans le village, ce ne sont pas des « natifs ». La rumeur à propos de René s’amplifie 
et il finit par perdre tous ses élèves. Viviane, elle, se bat contre la rumeur. Elle va jusqu’à affronter la commissaire. Une seconde mort violente 
achève de tétaniser la ville.

au coeuR du mensonge  |  Το χρωμα Του ψΕμαΤος  
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Εάν ο χρόνος υπάρχει, άραγε η ενοχή μπορεί να μεταδίδεται – όπως και ορισμένες ασθένειες – από γενιά σε γενιά; Άραγε τι συνέπειες 
μπορεί να έχει ένα αμάρτημα που δεν βρήκε ποτέ τον δρόμο της εξιλέωσης, τόσο για τον ίδιο τον ένοχο όσο και για τους απογόνους του και την 
οικογένειά του; Καθώς τελειώνει ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, γίνονται πολλά ξεκαθαρίσματα λογαριασμών που στρέφονται εναντίον εκείνων που 
συνεργάστηκαν με τους Γερμανούς. Μέσα σ’ αυτή την ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα, μια γυναίκα θα αθωωθεί για το έγκλημα που έχει διαπράξει. 
Η ιστορία της ταινίας εκτυλίσσεται στη διάρκεια των δημοτικών εκλογών που έγιναν στη Γαλλία το 2001, οπότε θα διαπραχθεί ένα ακόμη 
έγκλημα. Ποιος είναι ο ένοχος; Εκείνος που διαπράττει το έγκλημα ή εκείνος που κατηγορείται για αυτό; Κι αν ο χρόνος δεν υπάρχει…

Si le temps existe, la culpabilité peut-elle se transmettre – comme certaines maladies – de génération en génération ? Quels effets une 
faute non expiée peut-elle avoir pour le coupable mais aussi pour ses descendants et sa famille ? À la fin de la Seconde Guerre mondiale, dans 
l’atmosphère délétère des règlements de compte liés à la collaboration, une femme sera acquittée pour le crime qu’elle a commis. Le film 
se déroule pendant les élections municipales de 2001 où un autre crime sera commis. Qui est coupable ? Celui qui commet le crime ou celui 
qui s’en accuse ? Et si le temps n’existe pas…
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la FleuR du mal  |  tο ανΘος Του κακου

Μια νεαρή γυναίκα που θέλει να πετύχει στη ζωή και με την ακτινοβολία της γοητεύει όσους βρίσκονται γύρω της ερωτεύεται έναν 
πασίγνωστο και διεστραμμένο συγγραφέα ενώ παντρεύεται έναν νεαρό ανισόρροπο εκατομμυριούχο.   

Une jeune femme qui veut réussir dans la vie et dont le rayonnement séduit ceux qui l’entourent, s’éprend d’un écrivain prestigieux et 
pervers, et épouse un jeune milliardaire déséquilibré.

la Fille coupÉe en deuX  |  αναμΕςα ςΕ Δυο ανΤρΕς 
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Présidente du festival, Conseillère de Coopération et d’Action culturelle de l’Ambassade de France en Grèce, Directrice de l’Institut français d’Athènes | 
Πρόεδρος του φεστιβάλ, Σύμβουλος Συνεργασίας και Μορφωτικής Δράσης της Πρεσβείας της Γαλλίας στην Ελλάδα, Διευθύντρια του Institut français d’Athènes : 
Catherine Suard

Directrice du festival, Αttachée audiovisuelle de l’Αmbassade de France en Grèce | Διευθύντρια του φεστιβάλ, Ακόλουθος Οπτικοακουστικών Μέσων της 
Πρεσβείας της Γαλλίας στην Ελλάδα : Élise Jalladeau
Coordinatrice générale | Γενικός συντονισμός : Joanne Steib
Responsable de la production | Υπεύθυνος παραγωγής : Orestis Plakias
Assistés de | Με τη βοήθεια της Hélène Stamatopoulou

Coordination administrative du festival, Secrétaire général de l’Institut français d’Athènes | Διοικητικός συντονισμός του φεστιβάλ, Γενικός γραμματέας του 
Institut français d’Athènes : Jean-Paul Frauciel
Αssisté de | Με τη βοήθεια του Costas Achlioptas
Séances scolaires | Προβολές για σχολεία : Pascal Moulard, Hélène Bei, Claire Vernine

Coordination financière du festival, Αgent comptable de l’Ιnstitut français d’Athènes | Οικονομικός συντονισμός του φεστιβάλ, Οικονομικός διευθυντής του 
Institut français d’Athènes : Gaël Morvan

Direction de la communication de l’Institut français d’Athènes | Διευθύντρια επικοινωνίας του Institut français d’Athènes : Tina Fotopoulou
Relations presse - Grèce, Chargée de presse de l’Institut français d’Athènes | Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης για την Ελλάδα, Υπεύθυνη Τύπου του Institut français 
d’Athènes : Stamatina Stratigou
Assistées de | Με τη βοήθεια των Lory Barazian, Orestis Plakias et | και François Thuriot 
Relations publiques | Δημόσιες σχέσεις : Dimitra Michou, Polina Mouratidou

Relations presse et publiques - France | Δημόσιες σχέσεις και Υπεύθυνοι Τύπου για τη Γαλλία : Bureau Sébastien d’Assigny
+33 (1) 42 88 79 79 // +33 (0) 6 31 73 63 72 - www.sebastiendassigny.com

Communication Ιnternet | Eπικοινωνία στο Διαδίκτυο : Pauline Xiradakis
Blog officiel du festival | Επίσημο ιστολόγιο του φεστιβάλ : Mozaik

Design | Σχεδιασμός - καλλιτεχνική επιμέλεια : Patricia Ghikas
Traduction, supervision, correction des supports papier | Μετάφραση, επιμέλεια, διόρθωση έντυπου υλικού : Kostas Tsitarakis 
Artwork : Prop4g4nd4
Impressions | Εκτυπώσεις : Pressious Arvanitidis S.A. - Apostolos P. Desyllas

Bande-annonce du festival | Τρέιλερ του φεστιβάλ : réalisation | σκηνοθεσία Yorgos Zoïs, production | παραγωγή Miltos Djounis et son équipe | και η ομάδα του

Responsable technique | Τεχνικός υπεύθυνος : Sam Wiesenfeld
Régisseur Αuditorium de l’Institut français d’Athènes | Τεχνική υποστήριξη προβολών στο Αuditorium του Institut français d’Athènes : Υannis Tsirigotis

Surtitrage électronique | Ηλεκτρονικοί υπότιτλοι : , Yannis Papadakis

Interprétation | Διερμηνεία : Avra Georgiou

Unifrance : Régine Hatchondo, Maria Manthoulis, Jean-Christophe Baubiat

Cinémas | Κινηματογράφοι Attikon, Apollon : Lila Tsakalaki, Yiouli Tsakalaki et leur équipe | και η ομάδα τους

Cinémathèque de Grèce | Ταινιοθήκη της Ελλάδος : Maria Komninou, Phedra Papadopoulou et leur équipe | και η ομάδα τους

Festival International du Film d’Athènes | Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας : Orestis Andréadakis et son équipe | και η ομάδα του

Festival Ιnternational du Film de Thessalonique | Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης : Dimitris Eïpidis, Angeliki Petrou et leur équipe | και η 
ομάδα τους

Institut français de Thessalonique : Julien Chiaponne-Luchesi et son équipe | και η ομάδα του 

Anemon Productions : Réa Apostolidou et son équipe | και η ομάδα της

Merci à | Ευχαριστίες προς :
l’ensemble des services de l’Ambassade de France en Grèce et de l’Institut français d’Athènes | όλα τα τμήματα της Πρεσβείας της Γαλλίας στην Ελλάδα 
και του Institut français d’Athènes,
les Ambassades francophones de Grèce, partenaires du festival, et leurs personnels | τις γαλλόφωνες πρεσβείες στην Ελλάδα που συμμετέχουν στο φεστιβάλ 
και το προσωπικό τους,
les membres du jury 2011 | τα μέλη της κριτικής επιτροπής του 2011,
le Lycée franco-hellénique | το Eλληνογαλλικό Λύκειο Eugène Delacroix, son proviseur | τον διευθυντή του Jamil Malleyran et son équipe | και την ομάδα του, en 
particulier | ιδιαίτερα τις Isabelle Moulard et | και Hélène Panteris,
les distributeurs grecs et l’ensemble de leurs équipes | τις ελληνικές εταιρείες διανομής και όλο το προσωπικό τους,
les exportateurs français | τους γάλλους εξαγωγείς,
les agences artistiques françaises | τα γαλλικά καλλιτεχνικά πρακτορεία,
l’Institut français (Paris) : Christine Houard,  
Filminger : Corinne Bilioux,
la Cinémathèque française | την Ταινιοθήκη της Γαλλίας,
la maison | τον οίκο μόδας Antoine Antoniadis - Paris,
la Μairie d’Athènes et son personnel | τον Δήμο Αθηναίων και το προσωπικό του, 
le Centre du cinéma grec et son personnel | το Κέντρο Ελληνικού Κινηματογράφου και το προσωπικό του,  
Athens Every Week et le ministère grec de la Culture | και το ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού

et à tous les volontaires | και προς όλους τους εθελοντές.

Tous nos remerciements chaleureux à Olivier Gluzman pour son amitié et son constant soutien. | Τις θερμές μας ευχαριστίες προς τον Olivier Gluzman για τη 
φιλία και για τη σταθερή υποστήριξή του.



οι γαλλοφωνεσ πρεσβειεσ που συμμετεχουν στο φεστιβαλ
les ambassades francophones partenaires du festival

Πρεσβεία του Καναδά στην Ελλάδα
Ambassade du Canada en Grèce

Πρεσβεία του Βελγίου στην Ελλάδα
Ambassade Royale de Belgique en Grèce

Πρεσβεία του Μαρόκου στην Ελλάδα
Ambassade Royale du Maroc en Grèce

Πρεσβεία της Ρουμανίας στην Ελλάδα
Ambassade de Roumanie en Grèce










■ Head office ■  Greek Branch  
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ELEFSINA – KORINTHOS – PATRA – PYRGOS – TSAKONA MOTORWAY PROJECT  
EXCAVATION TUNNEL 26 Est – Left Branch – PANAGOPOULA – Février 2010 







MALIAKOS KLEIDI MOTORWAY PROJECT – REVETEMENT DEFINITIF TUNNEL T1 
Février 2010 
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Επισκεφθείτε τη Βιβλιοθήκη Octave Merlier στον 3ο όροφο

του Γαλλικού Ινστιτούτου ή στο www.ifa.gr! 

Δευτέρα ως Παρασκευή: 10.00΄ - 20.00΄  Σάββατο: 9.00΄ - 14.00΄

Venez découvrir la Médiathèque Octave Merlier au 3e étage

de l’Institut Français d’Athènes ou en consultant www.ifa.gr !

Du lundi au vendredi de 10 h 00 à 20 h 00 et le samedi de 9 h 00 à 14 h 00

 mediatheque@ifa.gr - Tηλ. / Tél.: 210 33 98 600
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www.ifa.gr

ΤΟ ΤΡΕΪΛΕΡ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ | LA BANDE-ANNONCE DU FESTIVAL
Θέλοντας να ενθαρρύνει τις ανταλλαγές ανάμεσα στα γαλλόφωνα ταλέντα και τους έλληνες καλλι-
τέχνες, το Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου της Ελλάδας ζήτησε από τον νεαρό έλληνα σκηνοθέτη 
Γιώργο Ζώη να υλοποιήσει την ιδέα και τη σκηνοθεσία του τρέιλερ για τη 12η διοργάνωσή του. Με αυτή 
του την πρωτοβουλία το φεστιβάλ χαιρετίζει την ανάδυση μιας νέας γενιάς ελλήνων κινηματογραφιστών 
– ο Γιώργος Ζώης είναι ο πιο μικρός σε ηλικία εκπρόσωπός της. Η πρώτη μικρού μήκους ταινία του, 
Casus Belli, συμμετείχε στο επίσημο διαγωνιστικό πρόγραμμα του 67ου Φεστιβάλ της Βενετίας το 2010 
καθώς και σε πολλά άλλα φεστιβάλ (του Gijon, του Amiens, της Θεσσαλονίκης, του Clermont-Ferrand και 
του Rotterdam), ενώ πρόσφατα αγοράστηκε και από τον γαλλικό τηλεοπτικό σταθμό Canal +. Αυτή την 
περίοδο ο Γιώργος Ζώης προετοιμάζει την πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του. 

Dans la perspective d’encourager les échanges entre les talents francophones et les artistes grecs, 
le Festival du Film Francophone de Grèce a demandé au jeune réalisateur grec Yorgos Zoïs de concevoir 
et de réaliser la bande-annonce de sa 12e édition. Le festival salue par cette initiative l’émergence d’une 
nouvelle génération de cinéastes grecs dont Yorgos Zoïs est le benjamin. Son premier court métrage, Casus 
Belli, sélectionné au 67e festival de Venise 2010 ainsi que dans de nombreux festivals (Gijon, Amiens, 
Thessalonique, Clermont-Ferrand et Rotterdam), vient d’être acheté par Canal +. Yorgos Zoïs prépare 
actuellement son premier long métrage.

  
 DE GRÈCE

        

       
  ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

www.ifa.gr

Παραγωγή | Production 




