
Θα βρέξει, δεν θα βρέξει…

Φτάσαμε αισίως στην πέμπτη μέρα του φεστιβάλ και πλέον μπαίνου-
με στην τελική ευθεία. Ευτυχώς ο καιρός συμπεριφέρθηκε με τον 
καλύτερο τρόπο στη Δράμα (προτού ξεκινήσει το φεστιβάλ έβρεξε 
καρεκλοπόδαρα στην πόλη) και οι διοργανωτές κατάφεραν να πα-
ρουσιάσουν ολόκληρο το πρόγραμμά τους χωρίς περαιτέρω αναπο-
διές, καθώς η απειλή και μόνο του κορονοϊού ήταν αρκετή για να βά-
λει λουκέτο στο φεστιβάλ, όπως συνέβη με άλλες διοργανώσεις σε 
όλο τον κόσμο. Ακόμη κι αν επιστρέψουν τα σύννεφα βροχής τα επό-
μενα 24ωρα, το στοίχημα έχει κερδηθεί για το 43ο Φεστιβάλ Ταινιών 
Μικρού Μήκους. Με πιο χαλαρή διάθεση λοιπόν και την ανακούφιση 
πως όλα κυλούν ομαλά –δίχως παρατράγουδα και Covid-19– η γιορ-
τή οδηγείται στην κορύφωσή της με τους τελευταίους επισκέπτες να 
αναμένονται σήμερα και αύριο, ενώ η αγωνία έχει να κάνει κυρίως 
με την ετυμηγορία των κριτικών επιτροπών και τα ονόματα των νικη-

τών που θα ανακοινωθούν στην τελετή λήξης του Σαββάτου. Σε μια 
άκρως περίεργη –από όπου κι αν τη δει κανείς– εποχή το 43ο Φεστι-
βάλ των μικρομηκάδων δικαιώθηκε σχεδόν σε όλες τις επιλογές του. 
Από το άνοιγμα των δύο καινούργιων χώρων, του θερινού σινεμά 
Αλέξανδρος και του drive-in έξω από το κλειστό γήπεδο μπάσκετ «Γ. 
Κραχτίδη», που πλαισίωσαν τις παραδοσιακές χειμερινές αίθουσες 
–επιτρέποντας με αυτό τον τρόπο στους σινεφίλ να απολαύσουν τις 
ταινίες στο φυσικό τους χώρο– μέχρι το σχεδιασμό της επίσημης 
πλατφόρμας του φεστιβάλ που έδωσε τη δυνατότητα σε χιλιάδες κό-
σμου να παρακολουθήσουν τα φιλμ διαδικτυακά. Η δημιουργία του 
τρίτου επίσημου προγράμματος, του Διεθνούς Σπουδαστικού, δίπλα 
σε εκείνα του Ελληνικού και του Διεθνούς, είναι ακόμη μια σημαντι-
κή και με υποσχέσεις για το μέλλον προσθήκη.    

Κωνσταντίνος Καϊμάκης

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 05
ΠΕΜΠΤΗ 
24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ 
ΜΗΚΟΥΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
KAI ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝH ΕΦΗΜΕΡIΔΑ  
ΤΟΥ 43ου ΦΕΣΤΙΒAΛ  
ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ  
ΔΡΑΜΑΣ 

υπότιτλοι



Συζήτηση με 
τη σύμβουλο 
ψυχικής υγείας 
για τη σχέση 
κινηματογράφου 
και ψυχολογίας 
Συνέντευξη στη 
Μαρίνα Αγγελάκη
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M
ια από τις καινοτομίες του 
φετινού Φεστιβάλ Δράμας 
είναι η ανοιχτή συζήτηση 
που θα γίνει με τον Πολω-
νό σκηνοθέτη και μέλος 
της κριτικής επιτροπής 
του Διεθνούς Διαγωνιστι-
κού Πάβελ Παβλικόφσκι 
που θα συντονίσει η σύμ-

βουλος ψυχικής υγείας και κινηματογραφοθεραπεύτρια 
Ντενίζ Νικολάκου, με θέμα τον κινηματογράφο ως εργα-
λείο ψυχικής θεραπείας, στο Δημοτικό Ωδείο, την Παρα-
σκευή 25 Σεπτεμβρίου, στις 16.00. 
Τι σημαίνει κινηματογραφοθεραπεία; Ποιος επινόησε 
τον όρο και ποιο είναι το περιεχόμενό της;
Η κινηματογραφοθεραπεία μπορεί να περιγραφεί ως η 
χρήση ταινιών για την πρόκληση και αναμόχλευση συ-
ναισθημάτων ή για την αναζήτηση συμπερασμάτων ενός 
θεραπευόμενου κατά τη διαδικασία της ψυχοθεραπείας. 
Η κινηματογραφοθεραπεία συνδέεται, στην πραγματικό-
τητα, με την αρχαία τέχνη της αφήγησης της ιστορίας ως 
εργαλείου διδασκαλίας. Κατά τη διαδικασία της, ο θερα-
πευτής επιλέγει μια ταινία η οποία σχετίζεται με τα θέμα-
τα που επεξεργάζονται σε εκείνη τη φάση της θεραπείας, 
ενισχύοντας τη διορατικότητά του, βοηθώντας τον να δη-
μιουργήσει θεραπευτικές μεταφορές που αντιπροσωπεύ-
ουν την ουσία του θέματος που αντιμετωπίζει. Πρώτος ο 
Γκάρι Σόλομον έκανε λόγο για την κινηματογραφοθερα-
πεία, όταν το 1995 εξέδωσε το βιβλίο του με τίτλο «The 
motion picture prescription: Watch this movie and call me 
in the morning» στο οποίο προτείνει τη θέαση ταινιών για 
την αντιμετώπιση ψυχολογικών προβλημάτων.  
Mε ποιον τρόπο μια ταινία επιδρά στο ασυνείδητο του 
θεατή; 
Μια ταινία επιδρά καταλυτικά στο ασυνείδητό μας. 

Σύμφωνα με τη θεωρία του Χάουαρντ Γκάρντνερ, ο άν-
θρωπος διαθέτει πάνω από ένα είδος νοημοσύνης: τη 
μουσική, τη γλωσσική, την κιναισθητική, την οπτική, τη 
λογική, καθώς και την ενδοπροσωπική – διαπροσωπι-
κή. Τα σύμβολα μιας ταινίας (διάλογοι, εικόνες, αφήγη-
ση, σύμβολα, χρώματα, μουσική, κίνηση) και οι μετα-
φορές που χρησιμοποιεί απευθύνονται στις νοημοσύνες 
αυτές και «ανοίγουν ένα διάλογο» με το ασυνείδητό μας, 
το οποίο επίσης εκφράζεται μέσω συμβόλων, όπως π.χ. 
τα όνειρα.    
Πώς συνδέεται η θεωρία του Καρλ Γιουνγκ με την κινη-
ματογραφοθεραπεία;
Κατά τον Γιουνγκ, η δημιουργία και έκφραση των συμ-
βόλων αποτελούν κλειδί για την κατανόηση της ανθρώ-
πινης φύσης γιατί προάγει την έκφραση του αγνώστου 
και του ασυνειδήτου. Σύμφωνα με τη θεωρία του, τα 
περιεχόμενα του «συλλογικού ασυνειδήτου» που αποκα-
λεί «αρχέτυπα» (περσόνα, άνιμα/άνιμους, σκιά, εαυτός) 
αποτελούν πρωτότυπα, αυθεντικά μοντέλα, βάσει των 
οποίων διαμορφώνονται και διαπλάθονται με ιδιαίτερο 
τρόπο. Ο ίδιος πίστευε ότι οι ανθρώπινοι μύθοι που 
έχουν διαμορφωθεί ανά τους αιώνες είναι αποτέλεσμα 
του «συλλογικού ασυνειδήτου». Οι ταινίες βασίζονται στο 
μύθο. Συνεπώς, η σύνδεση που προκύπτει μεταξύ της 
θεωρίας του Γιουνγκ και της κινηματογραφοθεραπείας, 
εντοπίζεται στο υλικό που αντλείται μέσω της αφήγησης 
του κινηματογραφικού έργου και της ταύτισης με τους 
ήρωες. Ο θεατής μπορεί να βιώσει έντονα συναισθήματα, 
καθώς η ιστορία του ήρωα μιλάει, κατά κάποιον τρόπο, 
για τον καθένα από εμάς. Μπορούμε λοιπόν να βιώσουμε 
εσωτερικές συγκρούσεις παρόμοιες με αυτές των ηρώων, 
να κλάψουμε ή να γελάσουμε και να οδηγηθούμε σε κατά-
σταση συναισθηματικής κάθαρσης.  
Είναι ο κινηματογράφος χρήσιμο θεραπευτικό εργαλείο;
Η κινηματογραφοθεραπεία, με την καθοδήγηση ενός κα-
τάλληλα εκπαιδευμένου θεραπευτή, μπορεί να βοηθήσει 
τους θεατές/θεραπευόμενους να κατανοήσουν οποιοδή-
ποτε θέμα αντιμετωπίζουν, καθώς ο κινηματογράφος κα-
λύπτει ένα ευρύ πεδίο θεμάτων. Ο Γκάρι Σόλομον, στο 
βιβλίο του «Reel therapy», εξηγεί πώς λειτουργεί η τε-
χνική του κινηματογράφου, χρησιμοποιώντας την έννοια 
της «αναστολής της δυσπιστίας». Όταν οι άνθρωποι κατα-
φέρουν να αναστείλουν τη δυσπιστία τους και να δεχτούν 
την ιστορία των χαρακτήρων ως πραγματική, τότε μπο-
ρούν να δουν και να κατανοήσουν τον εαυτό τους. Κάθε 
ταινία ποικίλλει ως προς το θέμα, το σενάριο, την πλοκή, 
τους ήρωες και μπορεί να αναδείξει κάποια συναισθημα-
τική προσκόλληση στις ιστορίες και στους χαρακτήρες. 
Η εμπειρία στη χρήση ταινιών γι’ αυτόν το σκοπό έχει 
συμβάλει τα μέγιστα στην παρακίνηση των θεραπευόμε-
νων από το στάδιο της άρνησης στη θεραπεία.  Μια ταινία 
μπορεί να αποτελέσει το έναυσμα για να δημιουργήσουμε 
ενσυναίσθηση και να λειτουργήσει ως ένας ασφαλής χώ-
ρος να εκφραστούμε. 
Τι μορφή θα έχει η συζήτηση που θα κάνετε με τον Πά-
βελ Παβλικόφσκι;
Η εκδήλωση, που είναι στο πλαίσιο των δράσεων του 
φεστιβάλ, θα έχει τη μορφή της ανοιχτής συζήτησης 
πάνω στην τελευταία του ταινία «Ψυχρός Πόλεμος».

Ντενίζ Νικολάκου 
«Η κινηματογραφοθεραπεία συνδέεται 
με την τέχνη της αφήγησης»
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One of the innovations of this year’s 
Drama Festival, is the open discussion 
with Polish director and member of the 
International Competition Jury, Pawel 
Pawlikowski, on the topic of cinema as 
a psychotherapeutic tool, moderated by 
mental health specialist and cinemather-
apist Denise Nikolakou, at the Municipal 
Conservatory on Friday, 25th Septem-
ber, at 16.00.

What is cinematherapy? Who coined the 
term and what does it entail?
Cinematherapy can be described as the 
use of films to induce and stir up emo-
tions, or to help a patient achieve clo-
sure in the process of psychotherapy. 
Cinematherapy is actually connected to 
the ancient art of storytelling, as a teach-
ing aid. During the process, the therapist 
selects a film that’s relevant to the is-
sues being addressed in the session, de-
veloping the patient’s insight, and help-
ing them create therapeutic metaphors 
that represent the core of the issue they 
are trying to process. Gary Solomon was 
the first to talk about cinematherapy in 
1995, in his book “The motion picture 
prescription: Watch this movie and call 
me in the morning”, in which he recom-
mends watching films to deal with men-
tal health issues.

How does a film affect the viewer’s uncon-
scious?
A film can be a catalyst for the uncon-
scious. According to Howard Gardner’s 
theory, there are multiple intelligences: 
musical, linguistic, kinaesthetic, spatial, 
logical, as well as interpersonal-intrap-
ersonal. A film’s symbols (dialogue, im-
ages, narration, colours, music, action) 
and the metaphors it uses, address those 
that can “ignite a conversation” with our 
unconscious, which is also expressed via 
symbols such as dreams, for instance.

How does Carl Jung’s theory connect to 
cinema therapy?
Jung argued that the creation and expres-
sion of symbols is the key to understand-

ing human nature, because it promotes 
the expression of the unknown and the 
unconscious. According to his theory the 
contents of the “collective unconscious”, 
which he calls “archetypes” (Persona, 
Anima/Animus, the Shadow, the Self), 
are original, authentic models based on 
which they are sculpted and shaped in a 
particular way. He believed that human 
myths created over the centuries are a 
result of the “collective unconscious”. 
Films are based on myth. Consequently, 
the link between Jung and cinemathera-
py can be found in the material gleaned 
through the narrative of a motion pic-
ture, and through identifying with the 
characters. The viewer may experience 
strong emotions, since the hero’s story 
is, in a way, about any one of us. Thus, 
one might experience internal turmoil 
similar to that of the heroes’, they might 
laugh or cry, and advance to a state of 
emotional catharsis. 

Is cinema a useful therapeutic tool? 
Cinematherapy, under the guidance of a 
specialised therapist, can help viewers/
patients comprehend their issues, as cin-
ema covers a whole array of topics. In his 
book “Reel therapy”, Gary Solomon ex-
plains how the technique works by using 
“suspension of disbelief”. By managing 
to suspend their disbelief and accept the 
film characters’ story as fact, people are 
then able to truly see and comprehend 
their own psyche. Each film has a differ-
ent topic, setting, storyline, and different 
heroes, and thus can cause potential emo-
tional attachments to a story or a char-
acter to surface. The use of film by an 
experienced therapist for this reason, has 
greatly contributed in driving patients 
from the denial stage to healing. A film 
can trigger the cultivation of empathy, 
and act as a safe space for expression.

What form will your discussion with Pawel 
Pawlikowski take? 
The event, which is part of the festival 
activities, will be in the form of an open 
discussion on his latest film, “Cold War”.

DENISE NIKOLAKOU
“Cinematherapy and its 
link to the art of narration”
Discussing the relationship between 
cinema and psychology with the 
mental health specialist
An interview to Marina Angelaki



ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΑΓΝΏΣΤΟΥ
MARE NOSTRUM, 26΄
Επικεντρωμένο γύρω από την ανακάλυψη 
ενός νεκρού ανθρώπου χωρίς ταυτότητα, 
το «Mare nostrum» δεν είναι παρά ένα αλ-
ληγορικό πορτρέτο μιας χώρας σε «κρίση 
ταυτότητας» και μιας κοινωνίας η οποία 
ακόμη προσπαθεί αφελώς να ορίσει τον 
εαυτό της μέσα στην ασφάλεια «καθαρών» 
αφηγήσεων.

DIMITRIS ANAGNOSTOU
MARE NOSTRUM, 26΄
Centered on the discovery of a dead 
man whose identity is unknown, “Mare 
nostrum” is but an allegorical portrait of a 
country experiencing an “identity crisis”, 
and a society that’s still naively trying to 
define itself in the secure confines of a 
“clear” narrative.

ΘΕΛΓΙΑ ΠΕΤΡΑΚΗ
BELLA, 24΄
Η ταινία βασίζεται στα γράμματα μιας 
γυναίκας, της Ανθής, στην οποία χρωστάω 
πάρα πολλά αν και δεν τη γνώρισα ποτέ. 
Έτσι κάνοντας αυτή την ταινία, κατά κά-
ποιον τρόπο θέλησα να την ευχαριστήσω 
για όλα όσα μου πρόσφερε.

THELYIA PETRAKI
BELLA, 24΄
The film is based on letters written by a 
woman, Anthi, whom I’ve never met, but 
am greatly indebted to. I made this film 
to express, in some way, my gratitude for 
everything she has given me.

ΑΛΕΞΗΣ ΚΟΥΚΙΑΣ-ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΗΡΏ / HE.RO:, 15΄
Η ταινία μας εξερευνά τα συναισθήματα 
ενός μικρού κοριτσιού καθώς ακολου-
θεί τη μητέρα της σε ένα ταξίδι προς τη 
λίμνη Στυμφαλία που σύντομα αποκτάει 
φαντασιακές αποχρώσεις. Είναι μια αυτο-
χρηματοδοτούμενη προσπάθεια, γυρισμένη 
τον Ιούλιο του 2019 από μια ομάδα φίλων 
– συντελεστών και αποτελεί τη δεύτερη 
συμμετοχή μου στο Φεστιβάλ Δράμας.

ALEXIS KOUKIAS - PANTELIS
ΗΡΏ / HE.RO:, 15΄
Our film explores the emotions of Hero, a 
little girl, as she follows her mother on a 
journey to Lake Stymphalia which soon 
takes a whimsical turn. It’s a self-financed 
venture, filmed in July 2019 by a group of 
friends/collaborators, and is my second 
film to take part in the Drama Festival.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗΣ
MADONNA F64.0, 17΄
Στιγμές ενός αγώνα για την αποδοχή από 
το παρελθόν μας ενός ενδεχόμενου μέλ-
λοντος που συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε 
κάθε λεπτό που περνάει, όλο και πιο 
έντονα, λίγο προτού κλείσει ο κύκλος.

STAVROS MARKOULAKIS
MADONNA F64.0, 17΄
Snapshots of a struggle for acceptance 
from our past of a potential future where 
we keep dreaming with each passing 
minute, more and more intensely, just 
before the cycle comes to an end.

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΟΥΡΤΗ
ΑΓΡΙΑ ΔΥΣΗ, 18΄
Οι καουμπόηδες στην «άγρια δύση» πορεύ-
ονταν μονάχοι με ένα πνεύμα ελευθερίας 
και αυτάρκειας. Ομοίως ο Αργύρης θέλει 
να πορευτεί προς τη δική του δύση, με 
τους δικούς του όρους. Η κόρη του Σόφη 
προσπαθεί να καταλάβει. 

DESPINA KOURTI
OLD WEST, 18΄
In the “old west”, cowboys wandered alone, 
free-spirited and self-reliant into the sunset. 
In the same way Argyris wants to wander 
to his own sunset, in his own terms. His 
daughter, Sophie, tries to understand.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ
ΦΥΣΑΡΜΟΝΙΚΑ ΜΑΝ, 19΄
Αν θες να καταραστείς έναν πατέρα, 
απαγόρευσέ του να δει το παιδί του. Γι’ 
αυτούς τους «καταραμένους» έκανα την 
ταινία. Για κάθε πατέρα και παιδί που 
επιθυμούν να περνάνε περισσότερο χρόνο 
μαζί αλλά ένα απαρχαιωμένο δικαιικό 
σύστημα τους το απαγορεύει.

ALEXANDROS SKOURAS
HARMONICA MAN, 19΄
There’s no harsher curse for a father than 
preventing him from seeing his child.  I 
made this film for the “cursed”. For every 
father and child who long to spend more 
time together, but are prevented from 
doing it by an outdated judicial system.

ΤΖΏΡΤΖΗΣ ΚΟΝΤΟΣ
ΣΕΒΑΡΑΜΠΕΣ, 11΄
Το σενάριο της ταινίας αποτελεί και μια 
προσωπική απόδραση και έγινε συνει-
δητά με την επιστροφή μου στην Ελλάδα 
από το εξωτερικό. Η προπαραγωγή και η 
εκτέλεση διήρκησαν δυόμισι χρόνια ώστε 
να παραχθούν τα χειροποίητα σχέδια από 
γραφίτη, ο τελικός χρωματισμός τους 
καθώς και τα animation. 

GEORGE KONTOS
SEVARAMBES, 11΄
The script is simultaneously a personal 
escape, and was consciously made upon 
my return to Greece from abroad. Pre-
production and execution took 2.5 years to 
hand-draw all the designs in graphite, then 
the final colorization, and the animation.

Η γωνία του σκηνοθέτη
Director’s point of view
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GIORGIO MILOCCO 
(ΙΤΑΛΙΑ)
MY BORDER, MY FOREST, 18΄
Αυτή η μικρού μήκους ταινία είναι ένα ταξίδι μέσα από 
γεωγραφικά και πνευματικά σύνορα. Κράτησα από την ιστο-
ρία μόνο τα ουσιώδη στοιχεία για να προκαλέσει στο θεατή 
αρχέγονα συναισθήματα, καθώς πιστεύω πως ο κινηματο-
γράφος είναι η αναζήτηση της αλήθειας.

GIORGIO MILOCCO (ITALY)
MY BORDER, MY FOREST, 18΄
This short film is a journey through geographical and 
mental boundaries. I have kept this story to its essential 
elements, so as to evoke primordial emotions in the 
spectators, since my idea of cinema is the pursuit of truth.

MARTIN MONK (ΑΥΣΤΡΙΑ)
FAVOURITES, 18΄
Αφού ήρθε σε ρήξη με τη μητέρα της, η επαναστατημένη 
Σοφία κάνει οτοστόπ προς τον νότο αναζητώντας τον πατέρα 
που ποτέ δεν είχε. Η ταινία μου μιλάει για την προσωπική 
ελευθερία τού να ταξιδεύεις – πλέον περισσότερο από 
ποτέ. Πρόκειται για μια υπενθύμιση της πολυτέλειας των 
ανοιχτών συνόρων και της εξερεύνησης.

MARTIN MONK (AUSTRIA)
FAVOURITES, 18΄
After falling out with her mother, rebellious Sofia hitchhikes 
southwards in search of the father she never had. My film is 
about the personal freedom of travel – now more than ever, 
a reminder of the luxury of open borders and exploration.
 

MONICA MAZZITELLI (ΣΟΥΗΔΙΑ) 
THE WEDDING CAKE, 4΄
Κάποιες ταινίες μικρού μήκους τις κάνεις γιατί έχεις μια 
ιστορία να πεις. Άλλες πάλι επειδή θες να στείλεις ένα 
μήνυμα στον κόσμο. Όταν αυτά συνδυάζονται είμαι η πιο 
ευτυχισμένη σκηνοθέτιδα στον κόσμο και πιο περήφανη από 
ποτέ για τη συμμετοχή μου σε αυτό το υπέροχο φεστιβάλ.

MONICA MAZZITELLI (SWEDEN) 
THE WEDDING CAKE, 4΄
Some shorts you make because you have a vision or a 
story you’ve got to tell. Others, because you want to send 
a message to the world, loud and clear. When all these 
things are combined, I am the happiest directress in the 
world, and prouder than ever for having been selected for 
this magnificent Festival.

ΖΑΚΛΙΝ ΛΕΝΤΖΟΥ (ΕΛΛΑΔΑ)
ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ 
(ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ), 14΄
Αφιερωμένο σε όσους υποφέρουν από μόνιμο άγχος και 
ανήσυχο ύπνο – σε όσους έχουν ένα κενό στην καρδιά τους 
και για να το γεμίσουν, γυρίζουν και/ή βλέπουν ταινίες.

JACQUELINE LENTZOU (GREECE)
THE END OF SUFFERING 
(A PROPOSAL), 14΄
Dedicated to people with constant angst and restless sleep 
– to the ones that carry a void in their heart and to fill it up, 
they make and/or watch films.

FERDINAND ARTHUBER (ΓΕΡΜΑΝΙΑ)
ΚΟΡΙΤΣΙ ΓΝΏΡΙΖΕΙ ΑΓΟΡΙ, 30΄
Η πρώτη μου προσέγγιση ήταν η ιδέα της μάσκας σε 
μια ιστορία αγάπης. Αναπτύσσοντας τους χαρακτήρες, 
συνειδητοποίησα πως πρόκειται για μια ιστορία εξέγερσης. 
Μια επανάσταση ενάντια στους κοινωνικούς κανόνες, για τις 
σχέσεις που οδηγούν σε μια παράδοξη «απάντηση»: μήπως 
μερικές φορές ανακαλύπτουμε πράγματα που δεν ψάχναμε;

FERDINAND ARTHUBER (GERMANY)
GIRL MEETS BOY, 30΄
My very first approach was the idea of masks, in the setting 
of a love-story. In the process of developing the characters, 
it became clear to me that I am telling a story of rebellion. A 
rebellion against social rules, about the idea of relationships 
that leads to a paradox “answer”: Do we sometimes find 
things that we had never been looking for? 

MONIKA LEK (ΙΣΠΑΝΙΑ, ΗΠΑ)
ΣΑΝ ΦΙΔΙ, 11΄
Πώς ξεγλιστράει ξαφνικά η καρδιά και γίνεται φίδι, σοφό, 
γνωστικό, αιώνιο και αγνό, μοχθηρό, γρήγορο και φωτεινό. 
Η ταινία είναι μια ωμή, μυστηριώδης, σέξι και ταυτόχρονα 
απεχθής ταινία που αψηφά την ομαλή ροή του χρόνου και 
εξερευνά τη φύση της αγάπης και της μνήμης.

MONICA LEK (SPAIN, USA)
AND SHE HISSES, 11΄
How slithering and so suddenly, the heart becomes the 
serpent; wise, lucid, eternal and pure, evil, quick and bright. 
The film is a raw, mysterious, sexy yet repulsive, time 
bending story that explores the nature of love and memory. 

 

ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ
INTERNATIONAL COMPETITION



MAYA YADLIN (ΙΣΡΑΗΛ)
ΜΙΑ ΧΑΡΑ, 9΄
Αυτή είναι μία ταινία για την οι-
κογένειά μου, με την οικογένειά 
μου –τη μαμά, τον μπαμπά, την 
αδελφή μου κι εμένα– όπου 
όλοι παίζουν τον εαυτό τους. Πη-
γαίνοντας στο πασχαλινό τραπέζι 
διασχίζουμε με το αυτοκίνητο 
ένα ατελείωτο έρημο τοπίο. 
Καθώς είμαστε όλοι μαζί και 
δεν υπάρχει διέξοδος διαφυγής 
πρέπει να συναναστραφούμε ο 
ένας τον άλλον για αρκετή ώρα.

MAYA YADLIN (ISRAEL)
FINE, 9΄
This is a film about my family, 
with my family – mom, dad, 
my sister and myself – where 
everyone plays himself. On 
the way to Passover meal, we 
drive around an endless desert 
landscape. The presence of all 
of us together requires us to 
deal with each other for a long 
time, when there is nowhere 
to escape. 

HENNING BACKHAUS 
(ΑΥΣΤΡΙΑ) 
Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΟΡΧΗ-
ΣΤΡΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ, 14΄
Κατά τη διάρκεια της παραγωγής 
της ταινίας είχα συνεχώς στο 
μυαλό μου ένα απόφθεγμα 
του Φραντς Κάφκα: «Το ψέμα 
έχει γίνει η παγκόσμια τάξη 
πραγμάτων». Είναι μια διαχρονική 
ρήση που ταιριάζει περισσότερο 
στην κωμωδία.

HENNING BACKHAUS 
(AUSTRIA) 
THE BEST ORCHESTRA 
IN THE WORLD, 14΄
During production of the film a 
quote by Franz Kafka was my 
constant companion: "The lie 
is made into a world order." A 
saying that doesn't get old and 
can best come across with the 
comedy genre.

TEA TANNOURY  
(ΛΙΒΑΝΟΣ, ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ)
ΜΠΛΕ ΟΦΘΑΛΜΑΠΑΤΗ, 15΄
Είμαι πολύ χαρούμενη που συμμε-
τέχω με την ταινία μου στο Φεστιβάλ 
Δράμας. Τα σύνορα πάντα ήταν μια 
αυτοάνοση αναπηρία που κατασκευάζει 
ο άνθρωπος εναντίον του ανθρώπου, 
τίποτε περισσότερο από ένα θανατηφό-
ρο φανταστικό δημιούργημα. Η ταινία 
μου προσεγγίζει διακριτικά το θέμα των 
πολιτιστικών, πολιτικών και σεξουαλι-
κών συνόρων μέσα από τα μάτια τριών 
εφήβων στον νότιο Λίβανο.

TEA TANNOURY  
(LEBANON, PALESTINE)
ILLUSION BLEUE, 15΄
I’m delighted to be participating in 
the 43rd Drama International Short 
Film Festival with my film. Borders 
have always been an autoimmune 
handicap made by men against 
men, nothing but a deadly fantasy. 
Illusion Blue, in its subtle approach, 
handles the idea of cultural, political, 
and sexual borders through three 
teenagers in the South of Lebanon.  

VANJA VICTOR KABIR TOGNOLA,  
JAN-DAVID BOLT (ΕΛΒΕΤΙΑ)
ΑΠΟ ΤΗ ΣΚΟΠΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗ, 8΄
Όταν κάναμε αυτή την ταινία για τις ασθένειες δεν 
γνωρίζαμε πως επρόκειτο να  ξεσπάσει παγκόσμια 
επιδημία. Ο κορονοϊός άλλαξε τον τρόπο που ο κόσμος 
προσλαμβάνει την ταινία. Ωστόσο χαιρόμαστε που το 
Φεστιβάλ Δράμας αποφάσισε να την προβάλει.

VANJA VICTOR KABIR TOGNOLA,  
JAN-DAVID BOLT (SWITZERLAND)
IN THE EYE OF THE BEHOLDER, 8΄
When we shot this documentary about diseases, 
we didn't know a global pandemic was about to hit. 
Covid-19 changed how people perceive this film. Yet 
we are glad that DISFF decided to show it.

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΡΟΝΤΣΗΣ (ΕΛΛΑΔΑ)
ΤΟ ΒΑΖΟ, 10΄
Σπουδάζοντας σκηνοθεσία στο εξωτερικό, αποφάσισα να 
γυρίσω μια ιστορία ενηλικίωσης έχοντας φόντο τον τόπο 
στον οποίο μεγάλωσα. Να μιλήσω για τις σχέσεις μέσα 
στην οικογένεια, το άνοιγμα και την ελευθερία.

KYRIAKOS RONTSIS (GREECE)
THE JAR, 10΄
While studying film direction abroad, I decided to shoot a 
coming of age story against the background of the place 
I grew up in, to talk about familial relationships, opening 
up, and freedom.

ΦΟΙΒΟΣ ΗΜΕΛΛΟΣ (ΕΛΛΑΔΑ) 
ΒΙΟΛΕΤΑ, 15΄
Η ταινία είναι ένα μικρό ταξίδι ενηλικίωσης. Με ελάχιστο προ-
ϋπολογισμό και λιτά μέσα επιχειρώ να παρουσιάσω μια σχέση 
πατέρα/κόρης παγιδευμένη στο χρόνο. Είναι πραγματικά τιμή 
μου που συμμετέχω με τη συγκεκριμένη ταινία στο νεοσύστατο 
Διεθνές Σπουδαστικό Τμήμα του Φεστιβάλ Δράμας.

FIVOS IMELLOS (GREECE)
VIOLETTA, 15΄
My film is a little coming of age journey. With a tiny budget and 
with minimal equipment, I attempted to present a father 
/daughter relationship that’s trapped in the past. It’s truly an 
honour to participate in the newly-founded International Student 
Competition of the Drama Festival with this particular film.

SZU-WEI CHEN (ΗΠΑ)
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΕΡΑ, 11΄
Καλησπέρα στο κοινό της Δράμας! Η ταινία 
μου αντικατοπτρίζει τα συναισθήματά μου 
για τη μετανάστευση. Ελπίζω να ρίχνω φως 
σε κάποιες πτυχές τις κοινωνίας στην οποία 
ζούμε. Μακάρι να ήμουν εκεί να τη δω μαζί 
σας, κάτι που μας λείπει αυτή την περίοδο. 
Εύχομαι να απολαύσετε την ταινία και σας 
ευχαριστώ πολύ που στηρίζετε τις ανεξάρτη-
τες μικρού μήκους ταινίες. 

SZU-WEI CHEN (USA)
LAST DAY, 11΄
Hello audience of Drama! My film is a story 
that reflects my feelings about immigration. 
I hope to shed some light on aspects of the 
society we live in. I’m very excited to screen 
my film on the big screen, and I wish I could 
be there watching the film with you, which 
we miss so much at this time. I hope you 
enjoy the film and thank you so much for your 
support in independent short film. 

International Student 
Competition



09.00 - 11.00     Κινηματογράφος 
Ολύμπια και Δημοτικό Ώδείο
Κινηματογραφικά αφιερώματα:  
Παιδικό πρόγραμμα  - Πέντε 
επιλεγμένες ταινίες από την Ελλάδα, 
τη Γερμανία, τον Καναδά, την Ινδία 
και την Πολωνία  

12.00 - 14.00     Θερινός 
κινηματογράφος Αλέξανδρος
Παρουσιάσεις σκηνοθετών – Q&A 

16.00 - 18.00     Δημοτικό Ώδείο
Κινηματογραφοθεραπεία  
– O Πολωνός σκηνοθέτης Πάβελ 
Παβλικόφσκι σε μια ανοιχτή 
συζήτηση με το κοινό του φεστιβάλ 
για την τελευταία του ταινία «Ψυχρός 
Πόλεμος», την οποία θα συντονίσει  
η κινηματογραφοθεραπεύτρια  
Ντενίς Νικολάκου.

17.00 - 20.00   Κινηματογράφος 
Ολύμπια 
Διεθνές Σπουδαστικό Διαγωνιστικό 
Πρόγραμμα

18.00 - 19.30    Θερινός 
κινηματογράφος Αλέξανδρος
Αίθρια Λογοτεχνικά Απογεύματα:
«Ζευγάρια που έγραψαν την 
ιστορία της Ελλάδας», Λένα Διβάνη 
(βιογραφία)

20.00 - 22.00  
Κινηματογράφος Ολύμπια
Διεθνές Διαγωνιστικό Πρόγραμμα

20.00 - 22.00   Δημοτικό Ώδείο, 
Θερινός κινηματογράφος 
«Αλέξανδρος» και Drive-in 
«Δ.Κραχτίδης»
Εθνικό Διαγωνιστικό Πρόγραμμα

22.30 - 00.30    Κινηματογράφος 
Ολύμπια 
Εθνικό Διαγωνιστικό Πρόγραμμα

22.30 - 00.30     Δημοτικό Ώδείο
Διεθνές Διαγωνιστικό Πρόγραμμα

09.00 - 11.00     Olympia Cinema 
and Municipal Conservatory
Special Screenings: 
Kids  Programme - Five selected 
films from Greece, Germany, 
Canada, India and Poland

12.00 - 14.00    Open air cinema 
“Alexandros”
Film directors presentation - Meet 
& Greet

16.00 - 18.00     Municipal 
Conservatory
Cinematherapy – The renowned 
director Pawel Pawlikovski will take 
part in an open discussion on his 
last film, “Cold war”, moderated in 
Drama by cinematherapist Denise 
Nikolakou.

17.00 - 20.00    Olympia Cinema & 
Municipal Conservatory
International Student Competition 

18.00 - 19.30   Open air cinema 
“Alexandros”
Fair Literature Afternoons:
«Couples that wrote the history of 
Greece», Lena Divani (biography)

20.00 – 22.00     Olympia Cinema
International Competition 

20.00 – 22.00    Municipal 
Conservatory, Open air cinema 
“Alexandros” and  Drive-in 
“D.Krahtidis” 
National Competition

22.30 – 00.30    Olympia Cinema 
National Competition

22.30 - 00.30 Municipal 
Conservatory
International Competition 

Things 
To do… 
AT DRAMA 
Festival 
Friday 25.9 



W
ill it rain or w

on’t it?

We’ve successfully reached the fifth day of the Festival, and we’re 
now on the final stretch. Thankfully the weather didn’t give us any 
trouble in Drama (it was raining cats and dogs here prior to the 
opening of the festival), and the organisers managed to present the 
entirety of their programme without any snags, seeing as the coro-
navirus alone could have posed a threat big enough to warrant the 
cancellation of the Festival, as we witnessed happening to so many 
other events around the world.
Even if the sky does cloud over in the next few days, the 43rd Dra-
ma International Short Film Festival has already come through with 
flying colours. Feeling more carefree, and relieved that things are 
going well, absent of complications and Covid-19, the fiesta is com-
ing to its peak, the last visitors expected to arrive today and tomor-
row morning, while the excitement is mainly centred around the 

Juries’ final verdicts, and the announcement of the winners at the 
closing ceremony on Saturday.
In these highly – whichever way you look at it – curious times, the 
43rd Short Film Festival’s every choice has been justified. From 
making two new venues available, the “Alexandros” open-air cin-
ema and the drive-in by the Krachtidis indoor basketball court, in 
addition to the traditional winter cinemas – allowing cinema lovers 
to enjoy the films in their natural space – to the implementation of 
an official platform, which enabled thousands of people to watch 
the films online.
The introduction of a 3rd programme, the International Student 
Competition, alongside the National and International ones, was 
another important and promising addition.
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