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Γράφω επιτέλους το εισαγωγικό κείμενο του 
καταλόγου της πρώτης έκδοσης του 1ου 
Φεστιβάλ Ανεξάρτητου Κινηματογράφου 
της Αθήνας. Εγώ και η τότε συνέταιρός μου, 
η Σοφία, αρχίσαμε να μιλάμε για αυτό το 
φεστιβάλ πριν από μια δεκαετία περίπου, σε 
ένα μικροσκοπικό διαμέρισμα στο κέντρο της 
Νέας Υόρκης. Τότε ήμασταν παιδιά ακόμα, 
γεμάτες αφέλεια και ενθουσιασμό. Δεν 
μπορούσαμε να φανταστούμε το είδος της 
δύναμης και της ωριμότητας που χρειάζεται 
για να κάνεις πραγματικότητα ένα Ανεξάρτητο 
Φεστιβάλ Κινηματογράφου. Δέκα χρόνια 
μετά, κατά τη διάρκεια της πανδημίας 
COVID, συνειδητοποιήσαμε τη σημασία 
της ελευθερίας και της πραγματοποίησης 
των ονείρων. Παρακινούμενες από την 
ενθάρρυνση που μας παρείχε ο Δήμος 
Αθηναίων ξεκινήσαμε την προετοιμασία του 
τον Οκτώβριο του 2022, συνειδητοποιώντας 
ότι είμαστε ακόμα γεμάτες αφέλεια και 
ενθουσιασμό. Ξεκινήσαμε να χτίζουμε 
ένα κινηματογραφικό φεστιβάλ χωρίς 
περιορισμούς, ανοιχτό σε όλες και όλους. 
Ανεξαρτησία για εμάς σημαίνει ελευθερία και 
καμία ελευθερία δεν έρχεται εύκολα. Αφού 
βιώσαμε μία σοβαρή καραντίνα στην Αθήνα, 
συνειδητοποιήσαμε ότι κάθε ελευθερία 
κερδίζεται. Για να φτάσουμε στην έναρξη 
του φεστιβάλ, χρειάστηκαν 10 χρόνια αγώνα. 
Ομως, ήδη από τις πρώτες προετοιμασίες 
αρχίσαμε να συνειδητοποιούμε ότι το όνειρό 
μας δημιουργούσε ενδιαφέρον στη διεθνή 
αγορά κινηματογράφου και σε ανεξάρτητους 
σκηνοθέτες που δέχτηκαν να μας 
εμπιστευτούν τη δουλειά τους. Ο αριθμός 
των ταινιών που λάβαμε κατά τη διαδικασία 
υποβολής ταινιών ήταν συγκλονιστικός. 
Συγκεκριμένα, είχαμε  περισσότερες από 
5.000 υποβολές ταινιών από περισσότερες 
από 100 χώρες. Αυτό το όνειρο ξεκίνησε από 
μια φιλία και κατέληξε να γίνει πραγματικότητα 
μέσω συνεργασιών και υποστηρικτών από 
όλο τον κόσμο. Ως εκ τούτου, θέλουμε να 
εκφράσουμε δημόσια την ευγνωμοσύνη μας 
σε όλους τους ιδιωτικούς και δημόσιους 
υποστηρικτές μας που επέτρεψαν σε αυτό 
το φεστιβάλ κινηματογράφου να γίνει 
πραγματικότητα. Σας ευχαριστούμε και σας 
ευχόμαστε να απολαύσετε το Φεστιβάλ !

I am finally writing the catalogue 
introductory text of the first edition of 
Athen’s 1st Independent Film Festival. 
Me and my business partner at the time, 
Sofia, we started talking about this festival 
a decade ago, in a tiny apartment in 
downtown New York. Back then, we were 
young and naive.  We could not imagine 
the kind of strength and maturity it takes 
to make an Independent Film Festival. Ten 
years after, during the COVID pandemic 
we realized the importance of freedom and 
making dreams come true. Motivated by 
the encouragement provided by the City 
of Athens we started preparing the festival 
in October 2022, realizing we are still full of 
naivety. We started building a film festival 
without restrictions, open to anyone from 
everywhere. Independency for us means 
freedom and no freedom comes easily. , 
After experiencing a severe lockdown in 
Athens we realized that every freedom 
has to be earned. It took us 10 years of 
struggle to reach the point of making our 
initial dream   a reality. Shortly, after the 
preparations, we started realizing that our 
naive  project generated interest in the 
International Film Market and many talented  
independent directors  accepted to trust us 
with their work. The number of films sent 
to us during the film submission process 
was overwhelming. We received over 5,000 
film submissions from over 100 countries. 
This project started from a friendship and 
ended up with partnerships and supporters 
from all over the world. Therefore, we want 
to publicly express our gratitude to all the 
directors, the private and public sponsors 
for allowing this film festival to become a 
reality. Thank you, and enjoy the festival!

Nina Veligradi
Festival Director

1ο Φεστιβάλ Ανεξάρτητου Κινηματογράφου της Αθήνας, KINO Athens
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No Bears | Αρκούδες δεν υπάρχουν
Jafar Panahi

Με τον Παναχί σε ρόλο εξωτερικού παρατηρητή και ταυτόχρονα 
ενεργού συμμετέχοντα, η ταινία αφηγείται παράλληλα δύο 
ερωτικές ιστορίες με κοινό παρονομαστή την ανάγκη για 
διαφυγή. Εγκατεστημένος σε ένα χωριό του Ιράν κοντά στα 
σύνορα με την Τουρκία, καθοδηγεί εξ αποστάσεως το συνεργείο 
του καταγράφοντας την προσπάθεια ενός εξόριστου ζευγαριού 
να δραπετεύσει στην Ευρώπη. Παράλληλα, στο χωριό που ο ίδιος 
βρίσκεται, ένας απαγορευμένος έρωτας κινδυνεύει να λαβωθεί 
από έναν κοινωνικό περίγυρο βαθιά προκατειλημμένο και 
προσκολλημένο σε καταπιεστικές ιδεολογίες και παραδόσεις. 
Με ακλόνητη τόλμη, τόσο η ταινία όσο και οι πρωταγωνιστές 
της, παλεύουν για τον απεγκλωβισμό τους από τα περιοριστικά 
πλαίσια εντός των οποίων υπάρχουν και έρχονται να σταθούν 
ως σύμβολα αντίστασης, αποδεικνύοντας πως ο φόβος δεν 
είναι παρά ένα εργαλείο στα χέρια αυτών που τον καλλιεργούν.

With Panahi in the position of simultaneously an external ob-
server and an active participant, the film captures two love 
stories unravelling in parallel, and connected by a common 
prevailing theme: the need for escape. As the director is stay-
ing in an Iranian village near the border with Turkey, he pro-
vides guidance to his crew from afar, as they document the 
struggle of a couple in exile, determined to flee to Europe. In 
parallel, at the village where he stays, a forbidden love is at risk 
of being irreparable hurt by a social circle that is deeply preju-
diced and obsessed with repressive ideologies and traditions. 
With unyielding bravery, both the film and its protagonists, are 
fighting to break free from the restrictive frame within which 
they exist and become symbols of resistance, proving that fear 
is not but a tool at the hands of those who nourish it. 

O Τζαφάρ Παναχί είναι ένας από τους πιο 
επιφανείς ανεξάρτητους σκηνοθέτες του 
Ιράν, ο οποίος έχει ταυτιστεί με το Ιρανικό 
Νέο Κύμα. Το ανυπότακτο πνεύμα του 
διαφαίνεται όχι μόνο στο περιεχόμενο των 
ταινιών του αλλά και στον αδιάκοπο αγώνα 
του για τη διαφύλαξη της ελευθερίας 
στη δημιουργική έκφραση. Ταινίες του 
έχουν συχνά απαγορευτεί στη χώρα του, 
όμως συνέχισαν να λαμβάνουν κριτική 
αναγνώριση και να βραβεύοντα κατ’ 
εξακολούθηση στα πιο διακεκριμένα 
φεστιβάλ. Το Αρκούδες δεν υπάρχουν είχε 
κάνει πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Βενετίας 
το 2022, με τον Παναχί να βρίσκεται στη 
φυλακή, έπειτα από απόφαση των Ιρανικών 
αρχών να του επιβάλλουν 6 έτη φυλάκισης 
και 20 έτη αποχής από οποιοδήποτε είδος 
δημιουργικού εγχειρήματος. 

Jafar Panahi is one of the most important 
independent filmmakers in Iran, identified 
with the Iranian New Wave film movement. 
His defiant spirit echoes not only in the con-
tent of his films but also in his continuous 
fight for the safeguarding of free creative 
expression. His films were often banned in 
his own country, but continued to receive 
international acclaim have won numerous 
awards, at the most prestigious film festi-
vals. No Bears had its world premiere at the 
Venice Film Festival in 2022, while Panahi 
was in prison, after the Iranian authorities 
decided to impose on him the sentence of 6 
years in prison and a 20-year ban from any 
creative activity.

Selected Filmography | Επιλεγμένη 
Φιλμογραφία 
No Bears (2022) 
Three Faces (2018) 
This Is Not a Film (2011)
Crimson Gold (2003)
The Circle (2000)
The Mirror (1997)
The White Balloon (1995) 

Iran | Ιράν, 2022, 107’
DCP, color, sound | DCP, έγχρωμο, με ήχο 
Language: Iranian | Γλώσσα: Ιρανικά
Subtitles: Greek | Υπότιτλοι: Ελληνικά

Direction | Σκηνοθεσία, Script | Σενάριο Jafar 
Panahi Cinematography| Φωτογραφία Amin 
Jafari Editing | Μοντάζ Amir Etminan Sound | 
Ήχος Mohammadreza Delpak, Abdolreza Heydari, 
Iman Baziyar Cast | Συντελεστές Jafar Panahi, 
Naser Hashemi, Vahid Mobaseri, Bakhtiar Panjei, 
Mina Kavani Production | Παραγωγή Jafar Panahi
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Η Αλεξάνδρα Κ. (Κατσαρού) γεννήθηκε στην 
Κέρκυρα το 1985. Είναι σεναριογράφος, θεατρική 
συγγραφέας και πεζογράφος. Παράλληλα, 
αρθρογραφεί σε εφημερίδες και περιοδικά. Ως 
σεναριογράφος, script developer και επιμελήτρια 
σεναρίων, έχει συνεργαστεί με την ΕΡΤ, το MEGA 
Channel, την Blackbird Productions, την Foss, 
την Tanweer, τη Stefi. Το 2017 κυκλοφόρησε 
το πρώτο της μυθιστόρημα (“Πώς φιλιούνται 
οι Αχινοί”, εκδ. Πατάκη). Το 2018 ανέβηκε στην 
Πειραματική Σκηνή του Εθνικού Θεάτρου το 
έργο της “Επαναστατικές Μέθοδοι για τον 
Καθαρισμό της Πισίνας σας” (εκδ. Πατάκη), που 
έχει μεταφραστεί σε 5 γλώσσες και τιμηθεί με το 
ευρωπαϊκό βραβείο EURODRAM. Το τελευταίο 
της έργο (“γάλα, αίμα”, εκδ. Νεφέλη) ανέβηκε 
τον Ιούλιο του ‘21 στη Μικρή Επίδαυρο κατόπιν 
ανάθεσης του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 
Φέτος συνεργάζεται με την Εθνική Λυρική Σκηνή 
(“Στρέλλα”, “Belle Helene”). Υπήρξε writer-in-res-
idence στο International Writers Program του 
Πανεπιστήμιου της Iowa (‘21), Έχει διατελέσει 
μέλος του Δ.Σ. του Φεστιβάλ Κινηματογράφου 
Θεσσαλονίκης. 

Alexandra K. (Katsarou) was born in Corfu in 
1985. She is a playwright, author, and screen-
writer based in Athens. Since her first pub-
lication at the age of 20, her work explores 
the politics of gender and the anguish of her 
generation within the Greek, highly unstable 
society. Alexandra’s most recent projects in-
clude her plays milk, blood, a modern version of 
Euripide’s Medea (commissioned by the Athens 
Epidaurus Festival) and Revolutionary Ways to 
Clean Your Swimming Pool (National Theater of 
Greece), which has been translated widely and 
has received a EURODRAM award. Among her 
many credits, Alexandra is also a contributor 
for Vogue Greece, she has been commissioned 
by the Greek National Opera and the National 
Theater of Greece for her work, collaborated 
with Greece’s National Broadcasting Company 
on several TV productions and published the 
best-selling novel How Sea Urchins Kiss (Pat-
akis Publications, 2017). She’s been selected as 
a writer-in-residence at the International Writ-
ing Program of the Iowa University (‘21). Alex-
andra conducts the playwriting group Rectifier 
in Athens, aiming to help young playwrights 
learn the ever-evolving tools of the craft and 
find their way to the stage. She has served as a 
Board Member of the Thessaloniki International 
Film Festival. 

Ο Luigi Campi είναι Ιταλός καλλιτέχνης, ο 
οποίος ζει στην Αθήνα και τη Ρώμη. Ξεκίνησε την 
καριέρα του ως ηθοποιός στο Centro Sperimen-
tale di Cinematografia της Ρώμης, και συνέχισε 
με σπουδές συγγραφής και σκηνοθεσίας στο 
πανεπιστήμιο Columbia της Νέας Υόρκης. Έχει 
συμμετάσχει στα προγράμματα Berlinale Tal-
ents, Torino Film Lab, LIM και Oxbelly Lab. Είναι 
δημιουργός αφηγηματικών και πειραματικών 
ταινιών και βίντεο, και συχνά εφαρμόζει την 
τεχνική της επανοικειοποίησης, όπως στη σειρά 
του με τίτλο Secret Video Folder. Άλλες δουλειές 
του είναι αποτέλεσμα αυτοσχεδιασμού και 
απουσίας σεναρίου, ενώ ο ίδιος αναλαμβάνει 
ρόλο σκηνοθέτη και πρωταγωνιστή, όπως στη 
βραβευμένη του ταινία μικρού μήκους Escape 
from Planet Tar.Η μεγάλου μήκους ταινία του 
My First Kiss and the People Involved συμμετείχε 
σε φεστιβάλ ανά την υφήλιο. Εργάζεται ως 
σεναριογράφος για διεθνείς κινηματογραφικές 
και τηλεοπτικές παραγωγές, όπως για την ταινία 
τρόμου Fanti, η οποία θα κάνει την πρεμιέρα 
της στο Βιετνάμ το 2023, και την κωμωδία 
υπαρξιακού περιεχομένου Glory B, η οποία 
χρηματοδοτήθηκε από το Ελληνικό Κέντρο 
Κινηματογράφου και την ΕΡΤ, ενώ διακρίθηκε 
επίσης με το μεγάλο βραβείο του Torino Film 
Lab. Το πρώτο του βιβλίο φωτογραφίας, AN-
THEMS, αναμένεται να κυκλοφορήσει την άνοιξη 
του 2023, από την Dolce.

Luigi Campi is an Italian artist who lives be-
tween Athens and Rome. He started as an actor 
at Centro Sperimentale di Cinematografia in 
Rome, and then moved to writing and direct-
ing at Columbia University in New York. He has 
participated in the workshops: Berlinale Talents, 
Torino Film Lab, LIM and Oxbelly Lab. He makes 
narrative and experimental films and videos, 
often using techniques of reappropriation as 
in his Secret Video Folder series. Other times 
he builds his films through improvisation, with 
unscripted solo films in which he is both direct-
ing and acting, as in his award-winning short 
film Escape from Planet Tar. His feature film 
My First Kiss and the People Involved played at 
festivals worldwide. He collaborates as a writer 
on international feature films and series, as in 
the thriller film Fanti, which will open in Viet-
nam in 2023, and the existential comedy Glory 
B, which has recently received funding from the 
Greek Film Center and ERT and won the main 
prize at this year’s Torino Film Lab. Luigi’s first 
photo book ANTHEMS will be published by 
Dolce this Spring.

Η Κάλλια Παπαδάκη γεννήθηκε στο Διδυμότειχο 
το 1978. Σπούδασε οικονομικά στις ΗΠΑ, στο 
Bard College και το Πανεπιστήμιο Brandeis, και 
συνέχισε με σπουδές στον κινηματογράφο στη 
Σχολή Σταυράκου. Έχει γράψει και εκδώσει 
συλλογές διηγημάτων και ποιημάτων, εκ των 
οποίων πολλές έχουν διακριθεί. Το μυθιστόρημά 
της Δενδρίτες (2015), που εκδόθηκε στο πλαίσιο 
του ελληνογαλλικού προγράμματος ενίσχυσης 
συγγραφέων, μεταφραστών και εκδοτών του 
ελληνικού και του γαλλικού Εθνικού Κέντρου 
Βιβλίου, τιμήθηκε με το βραβείο European 
Union Prize for Literature το 2017.Ασχολείται 
επαγγελματικά με τη συγγραφή σεναρίων για 
ταινίες μεγάλου μήκους. Το πρώτο της σενάριο 
ήταν για την ταινία της Πέννυς Παναγιωτοπούλου 
September. 

Kallia Papadaki was born in Didymoteicho in 
1978. She studied Economics in the U.S., at Bard 
College and Brandeis University, and went on 
to study film at the Stavrakos Film School in 
Athens. She is a writer of novels, short stories 
and poetry collections, many of which have 
been recognized. Her novel Dendrites (2015), 
which was published within the framework of 
the Greek-French program for the support of 
writers, translators and publishers by the Greek 
and French National Book Center, was awarded 
the European Union Prize for Literature in 2017. 
She is a professional script writer for feature 
films. Her first script was for September, a film 
by Penny Panagiotopoulou. 

Feature Film Competition | Jury
 

Alexandra K Luigi Campi Kallia Papadaki
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Short Film Competition | Jury
 

Η Άρτεμις Αναστασιάδου είναι σκηνοθέτης και 
σεναριογράφος από τη Θεσσαλονίκη. Σπούδασε 
θέατρο στην Καλών Τεχνών του ΑΠΘ και 
σκηνοθεσία κινηματογράφου στο Πανεπιστήμιο 
του Τέξας στο Ώστιν. Η τελευταία της ταινία 
“Το Βανκούβερ” προβλήθηκε και τιμήθηκε με 
ειδικη μνεία στο Φεστιβάλ Βερολίνου (2022) 
και απέσπασε το βραβείο ΙΡΙΣ καλύτερης 
μικρού μήκους μυθοπλασίας από την Ελληνική 
Ακαδημία Κινηματογράφου.Η ταινία της “I am 
Mackenzie”(2019) κέρδισε το μεγάλο βραβείο 
της επιτροπής ως η καλύτερη μικρού μήκους του 
Τέξας στο SXSW. Διδάσκει κινηματογράφο στο 
Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδος.

Artemis Anastasiadou is a screenwriter and 
director from Thessaloniki, Greece. She stud-
ied Drama and Theatre Arts at the Aristotle 
University of Thessaloniki and Film Directing 
at the University of Texas at Austin. Her latest 
short film “To Vancouver” had its international 
Premiere at Berlinale Generation and won the 
IRIS Award for Best fiction short at the Hellen-
ic Academy Awards.  Her previous film “ I am 
Mackenzie” (2019) premiered at SXSW film 
festival and won the Grand Jury award for Best 
Texas Short. She is teaching film at the Ameri-
can College of Greece.

Ο Αλκαίος Σπύρου (Ελμπασάν, 1991) είναι 
σκηνοθέτης και μοντέρ που ζει και εργάζεται 
στην Χάγη, Ολλανδίας. Οι ταινίες του εξετάζουν 
τα τοπία της οικονομίας και τις επιπτώσεις τους 
στο περιβάλλον. Ξεκίνησε την καριέρα του με την 
ταινία μικρού μήκους Anina, μια τεκμηρίωση της 
κουλτούρας των πλοίων εμπορευματοκιβωτίων, η 
οποία έκανε πρεμιέρα στην Whitechapel Gallery 
το 2018- Έκτοτε, έχει παρουσιάσει τις ταινίες 
του στην Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση, στο 
Φεστιβάλ Πρωτοποριακού Κινηματογράφου 
Αθηνών, στο IndieLisboa Independent Film Fes-
tival και στο European Media Art Festival, μεταξύ 
άλλων. Το έργο του έχει λάβει πολλαπλά βραβεία, 
κυρίως από τη θεωρητικό του κινηματογράφου, 
Susan Hiller, και από το 2020 αποτελεί μέρος 
της Συλλογής Argos, όπου συντηρείται και 
φυλάσσεται στις Βρυξέλλες του Βελγίου. 
Σπούδασε καλλιτεχνική έρευνα στη Βασιλική 
Ακαδημία Τέχνης της Χάγης με υποτροφία του 
ιδρύματος NEON. Ο Αλκαίος είναι σήμερα 
καθηγητής του μοντάζ στο ερευνητικό ινστιτούτο 
Academy of Creative and Performing Arts του 
Πανεπιστημίου του Leiden.

Alcaeus Spyrou (Elbasan, 1991) is a filmmaker 
and editor living and working in the Nether-
lands. His films examine landscapes of econ-
omy and their effects on the environment. He 
started his career with the short film, Anina, a 
documentation of container ship culture that 
premiered at the Whitechapel Gallery in 2018; 
Ever since, he has presented his films at the 
Greek National Broadcast Corporation, the 
Athens Avant Garde Film Festival, IndieLisboa 
Independent Film Festival and the European 
Media Art Festival among others. His work has 
received multiple awards, most notably by film 
theorist, Susan Hiller, and since 2020 forms 
part of the Argos Collection, where it is main-
tained and preserved in Brussels, Belgium. He 
studied Artistic Research at the Royal Acade-
my of art, the Hague with a scholarship by the 
NEON foundation. Alcaeus is currently the Ed-
iting Instructor at the Academy of Creative and 
Performing Arts research institute at Leiden 
University.

Η Μαρία Χατζάκου είναι παραγωγός, 
σεναριογράφος και μουσικός με έδρα την 
Αθήνα. Σπούδασε φιλμ και βίντεο στο Lon-
don College of Printing του London Institute. 
Εργάστηκε ως film programmer στο Διεθνές 
Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας «Νύχτες 
Πρεμιέρας» (2000-2004) και μετά στο Φεστιβάλ 
Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης (2005-2008).Το 
2007 ξεκίνησε τη συνεργασία της με την εταιρεία 
παραγωγής Haos Film και την Αθηνά Τσαγγάρη 
και δούλεψε ως παραγωγός σε όλα τα πρότζεκτ 
της Haos μέχρι το 2019. Το Attenberg (σενάριο 
και σκηνοθεσία Αθηνάς Τσαγγάρη, 2010) ήταν 
η πρώτη της παραγωγή. Ήταν συμπαραγωγός 
στην ταινία του Γιώργου Λάνθιμου, Άλπεις και 
παραγωγός στην ταινία της Αθηνάς Τσαγγάρη, 
The Capsule. Επίσης, ήταν παραγωγός στην 
τελευταία ταινία της Τσαγγάρη, Chevalier και στην 
πρώτη μεγάλου μήκους του Τζώρτζη Γρηγοράκη, 
Digger. H Αμυγδαλή (2021) είναι η πρώτη μικρού 
μήκους ταινία που έχει κάνει ως σεναριογράφος 
και σκηνοθέτρια.

Maria Hatzakou is a film writer, director and 
producer, based in Athens. She was awarded a 
BA in Film and Video at the London College of 
Printing before going on to work extensively as 
a film programmer, at the Athens International 
Film Festival (2000-2004) and the Thessalon-
iki International Film Festival (co-coordinating 
the “Independence Days” section, 2005-2008). 
In 2007, she joined Haos Film – a pioneering 
filmmaker-run production and post-production 
studio based in Athens, founded by Greek di-
rector Athina Rachel Tsangari – as a producer. 
She has produced several projects: Athina 
Tsangari’s Attenberg, The Capsule and Cheva-
lier; Yorgos Lanthimos’ Alps (co-producer), and 
Georgis Grigorakis’ Digger. Amygdala (2021) is 
her first short film as a writer and director. 

Artemis Anastasiadou Alcaeus Spyrou Maria Hatzakou
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Soy Libre | Είμαι Ελεύθερος
Laure Portier

Ο Αρνό είναι ο μικρός μου αδερφός.
Μία μέρα συνειδητοποίησα πως είχε πια μεγαλώσει. Γεννήθηκε 
σ’ έναν τόπο που στερεί απ’ τους ανθρώπους τις επιλογές. Ο 
αδερφός μου προσπαθεί να γίνει αυτό που θα έπρεπε να ήταν 
εξ αρχής. Ελεύθερος. 

Arnaud is my little brother.
One day I realized that he had grown up. He was born where 
people have no choices and he is trying to be what he should 
have been. Free.

Η Laure Portier γεννήθηκε στη Γαλλία το 
1983. Αφού ολοκλήρωσε τις σπουδές της 
στη Λογοτεχνία στην Τουλούζη και φοίτησε 
για ένα χρόνο στη σχολή οπτικοακουστικών 
μέσων ESAV, σπούδασε στην ανώτατη σχολή 
INSAS στις Βρυξέλλες. Έπειτα εργάστηκε ως 
βοηθός κάμερας σε διάφορες παραγωγές 
μεγάλου μήκους. Η πρώτη της ταινία μικρού 
μήκους, το The Dog’s Eye, έκανε πρεμιέρα 
το 2019 και βραβεύτηκε στο φεστιβάλ Ciné-
ma du Réel. Το Soy Libre είναι η πρώτη της 
μεγάλου μήκους ταινία. 

Laure Portier was born in 1983 in France. 
After getting her degree in Literature in 
Toulouse and spending a year at ESAV, she 
joined INSAS in Brussels. Upon graduation, 
she became a camera assistant and worked 
on various feature films. She presented 
her first short film, The Dog’s Eye in 2019, 
awarded by the Cinéma du Réel festival. 
Soy Libre is her first feature film.

Filmography | Φιλμογραφία
Soy Libre (2021)
The Dog’s Eye (2019)

France, Belgium | Γαλλία, Βέλγιο, 2021, 78’
DCP, color, sound | DCP, έγχρωμο, με ήχο 
Languages: French, Spanish | Γλώσσες: Γαλλικά, 
Ισπανικά
Subtitles: Greek | Υπότιτλοι: Ελληνικά

Direction | Σκηνοθεσία Laure Portier 
Cinematography| Φωτογραφία Laure Portier 
Editing | Μοντάζ Xavier Sirven Sound | Ήχος 
Mikaël Barre Cast | Συντελεστές Arnaud Gomez, 
Jacqueline Puygrenier Production | Παραγωγή 
Gaëlle Jones, Perspective Films Co-production | 
Συμπαραγωγή Need Productions 
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Lobo e Cão | Λύκοι και Σκυλιά
Cláudia Varejão

Η Άννα γεννήθηκε στο Σάο Μιγκέλ, ένα νησί στη μέση του 
Ατλαντικού, το οποίο διέπεται από θρησκευτικούς κανόνες και 
παραδόσεις. Μέσα από τη φιλία της με τον Λούι, τον queer 
φίλο της στον οποίο αρέσουν τόσο τα φορέματα όσο και 
τα παντελόνια, η Άννα αμφισβητεί τον κόσμο που της είχαν 
υποσχεθεί. Όταν η φίλη της η Κλοέ έρχεται από τον Καναδά, 
κουβαλώντας μαζί της τις λαμπερές μέρες της νιότης, η Άννα 
βάζει πλώρη για ένα ταξίδι πέρα από τον ορίζοντα. Γεμάτο 
πάθος και ελευθερία, το φως του Λύκος και Σκύλος θα 
αποκαλύψει στην Άννα ποια είναι για εκείνη η ιδανική θάλασσα 
να διασχίσει. Μια συναρπαστική ωδή στην queer κοινότητα του 
νησιού, όπου η λάμψη του λυκόφωτος διαχέεται στον απέραντο 
Ατλαντικό Ωκεανό.

Ana was born in São Miguel, an island in the middle of the 
Atlantic Ocean ruled by religion and traditions. Through her 
friendship with Luis, her queer best friend who loves dresses 
as much as pants, Ana questions the world that is promised 
to her. When her friend Cloé arrives from Canada, bringing 
with her the glowing days of youth, Ana embarks on a journey 
that will take her beyond the horizon. Filled with desire and 
freedom, the light of Wolf and Dog will reveal to Ana the right 
sea for her to sail. Wolf and Dog is the enchanting ode to the 
island’s queer community where the twilight glow crosses the 
immense Atlantic Ocean.

Η Cláudia Varejão γεννήθηκε στο Πόρτο 
και ολοκλήρωσε το πρόγραμμα Creativ-
ity and Artistic Creation Program του 
ιδρύματος Calouste Gulbenkian Founda-
tion. Σπούδασε επίσης Φωτογραφία στο 
AR.CO της Λισαβόνας. Οι ταινίες της έχουν 
συμμετάσχει και διακριθεί σε επιφανή 
φεστιβάλ ανά την υφήλιο. Η δουλειά της 
στον κινηματογράφο, τη φωτογραφία, το 
ντοκιμαντέρ και τη μυθοπλασία, προκύπτει 
πάντα από τη στενή επαφή που διατηρεί με 
τους χαρακτήρες της.

Cláudia Varejão was born in Porto and 
studied at the Creativity and Artistic Cre-
ation Program of Calouste Gulbenkian 
Foundation. She also studied Photography 
at AR.CO in Lisbon. Cláudia’s films have 
been selected by and awarded at the most 
prestigious international film festivals. Her 
work, whether in film or photography, doc-
umentary or fiction, lives from her proximity 
to those portrayed.

Filmography | Φιλμογραφία
Wolf and Dog (2022)
The Art of Delusion (2020)
Amor Fati (2020)
Ama-san (2016)
In the Darkness of the Theater I Take Off my 
Shoes (2016)
Morning Light (2012)
Cold Day (2010)
Weekend (2007)

Portugal, France | Πορτογαλία, Γαλλία, 
2022, 111’
DCP, color, sound | DCP, έγχρωμο, με ήχο 
Language: Portuguese | Γλώσσα: Πορτογαλικά
Subtitles: Greek | Υπότιτλοι: Ελληνικά

Direction, Script | Σκηνοθεσία, Σενάριο Cláudia 
Varejão Cinematography | Φωτογραφία Rui 
Xavier Editing | Μοντάζ João Braz Sound | 
Ήχος Olivier Blanc, Hugo Leitão, Bruno Tarrière 
Cast | Συντελεστές Ana Cabral, Ruben Pimenta, 
Cristiana Branquinho, Marlene Cordeiro, João 
Tavares, Nuno Ferreira Production | Παραγωγή 
Terratreme Filmes Co-production | Συμπαραγωγή 
La Belle Affaire
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Camuflaje | Καμουφλάζ
Jonathan Perel

Ο συγγραφέας Félix Bruzzone υποδύεται έναν δρομέα, ο 
οποίος έχει εμμονή με το Κάμπο ντε Μάγιο, τη μεγαλύτερη 
στρατιωτική μονάδα της Αργεντινής. Πρόκειται επίσης για το 
μέρος όπου εξαφανίστηκε η μητέρα του το 1976, αλλά και το 
βασικό υπόγειο κέντρο παράνομης κράτησης, βασανιστηρίων 
και εκτελέσεων κατά τη διάρκεια της τελευταίας δικτατορίας. 
Η ταινία ακολουθεί τον Félix καθώς συναντά ανθρώπους που 
θα τον βοηθήσουν να διεισδύσει και να εξερευνήσει αυτό το 
μέρος, τόσο επιβαρυμένο από την ιστορία του τόπου. 

In Camouflage, writer Félix Bruzzone embodies a runner who 
has an obsession with Campo de Mayo, the biggest military 
unit in Argentina. It is also the place where his mother disa-
peared in 1976 and the main clandestine center of detention, 
torture and extermination during the last dictatorship. The film 
will follow Félix as he finds characters that allow him to enter 
and explore this place so loaded with history.

Ο Jonathan Perel γεννήθηκε στην 
Αργεντινή το 1976. Αποφοίτησε από το 
τμήμα Φιλοσοφίας και Γραμμάτων του 
Πανεπιστημίου του Μπουένος Άιρες. Έχει 
λάβει διάφορα βραβεία, όπως το βραβείο 
Καλύτερου Σκηνοθέτη (BAFICI 2021), το Ειδικό 
Βραβείο Επιτροπής (Documenta 2020), και 
το Critic’s Award (FID Marseille 2015), μεταξύ 
άλλων. Οι ταινίες του έχουν προβληθεί σε 
διάφορα φεστιβάλ ανά την υφήλιο. Το Cam-
ouflage είναι η πιο πρόσφατη ταινία του.

Jonathan Perel was born in 1976 in Argenti-
na. He attended a degree in Arts at the Fac-
ulty of Philosophy and Letters (University of 
Buenos Aires). He has been the recipient of 
numerous awards, such as the Best Director 
Award (BAFICI 2021), the Special Jury Award 
(Documenta 2020) and the Critic’s Award 
(FID Marseille 2015), among others. His films 
have screened at various film festivals around 
the globe. Camouflage is his latest film.

Filmography | Φιλμογραφία
Camuflaje (2022)
Responsabilidad Empresarial (2020)
Toponimia (2015)
Tabula Rasa (2013)
17 Monumentos (2012)
El Predio (2010)
5-T-2 Ushuaia (2016)
Las Aguas del Olvido (2013)
Los Murales (2011)
5 (cinco) (2008)

Argentina | Αργεντινή, 2022, 93’
DCP, color, sound | DCP, έγχρωμο, με ήχο 
Language: Spanish | Γλώσσα: Ισπανικά
Subtitles: Greek | Υπότιτλοι: Ελληνικά

Direction, Script | Σκηνοθεσία, Σενάριο Jonathan 
Perel Cinematography | Φωτογραφία Joaquín 
Neira Editing | Μοντάζ Pablo Mazzolo Sound 
| Ήχος Francisco Pedemonte, Andrés Marks, 
Sebastián Lipszyc Cast | Συντελεστές Félix 
Bruzzone, Margarita Molfino, Iris Avellaneda, 
Archie Campos, Inés Bruzzone, Gustavo 
Guoglielmi Producers | Παραγωγοί Pablo Chernov, 
Jonathan Perel, Cecilia Felgueras Production | 
Παραγωγή Alina Films, Off the Grid
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Monica | Μόνικα
Andrea Pallaoro

Το Monica είναι το προσωπικό πορτραίτο μίας γυναίκας που 
επιστρέφει σπίτι μετά από πολύχρονη απουσία και καλείται 
να αντιμετωπίσει τα τραύματα του παρελθόντος. Καθώς 
επανασυνδέεται με τη μητέρα της και την υπόλοιπη οικογένεια 
της για πρώτη φορά μετά την εφηβεία της, η Μόνικα ξεκινά 
ένα ταξίδι συμφιλίωσης και αποδοχής. Η ταινία εμβαθύνει 
στα έγκατα του εσωτερικού κόσμου και της ψυχολογίας της 
πρωταγωνίστριας, στον πόνο και τις φοβίες της, τις ανάγκες και 
τους πόθους της, διερευνώντας τα πανανθρώπινα ζητήματα της 
εγκατάλειψης και της συγχώρεσης.

Monica is an intimate portrait of a woman who returns home 
after a long absence to confront the wounds of her past. Re-
connecting with her mother and the rest of her family for the 
first time since leaving as a teenager, Monica embarks on a 
path of healing and acceptance. The film delves into Monica’s 
internal world and state of mind, her pain and fears, her needs 
and desires, to explore the universal themes of abandonment 
and forgiveness.

Γεννημένος στο Τρεντ στην Ιταλία το 
1982, ο Andrea Pallaoro αποφοίτησε 
με μεταπτυχιακό στη Σκηνοθεσία από 
το Ινστιτούτο Τεχνών της Καλιφόρνια 
ενώ έλαβε το πρώτο του πτυχίο από το 
Πανεπιστήμιο Hampshire. Η πρώτη του ταινία 
μεγάλου μήκους, το Medeas, έκανε πρεμιέρα 
στο 70ο Φεστιβάλ Βενετίας, ενώ Η δεύτερη 
ταινία του, το Hannah, με πρωταγωνίστρια 
την Σάρλοτ Ράμπλινγκ, έκανε παγκόσμια 
πρεμιέρα στο διαγωνιστικό τμήμα του 74ου 
Φεστιβάλ Βενετίας, το οποίο απένειμε 
στην Ράμπλινγκ το βραβείο Coppa Volpi 
Καλύτερης Ηθοποιού.

Born in Trento, Italy in 1982, Andrea Pal-
laoro holds an MFA in Film Directing from 
the California Institute of the Arts and a BA 
from Hampshire College. His first feature 
film, Medeas, premiered at the 70th Venice 
Film Festival, while Hannah, Pallaoro’s sec-
ond feature film, starring Charlotte Ram-
pling, premiered in the Official Competition 
of the 74th Venice Film Festival where Ms. 
Rampling won the Coppa Volpi for best ac-
tress.

Filmography | Φιλμογραφία
Monica (2022)
Hannah (2017)
Medeas (2013)

Italy | Ιταλία, 2022, 106’
DCP, color, sound | DCP, έγχρωμο, με ήχο
Language: English | Γλώσσα: Αγγλικά
Subtitles: Greek | Υπότιτλοι: Ελληνικά

Direction | Σκηνοθεσία Andrea Pallaoro Script 
| Σενάριο Andrea Pallaoro, Orlando Tirado 
Cinematography | Φωτογραφία Katelin Arizmendi 
Editing | Μοντάζ Paola Freddi Sound | Ήχος 
Mirko Perri Cast | Συντελεστές Trace Lysette, 
Patricia Clarkson, Emily Browning, Joshua 
Close, Adriana Barraza Producers | Παραγωγοί 
Gina Resnick, Christina Dow, Eleonora Granata 
Jenkinson, Andrea Pallaoro Production | 
Παραγωγή Varient Entertainment, Solo Five 
Productions, Melograno Films
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La edad media | Μεσαίωνας
Alejo Moguillansky, Luciana Acuña

Σ’ αυτήν την εξαιρετικά χιουμοριστική και ταυτόχρονα 
βαθυστόχαστη ταινία, συν-σκηνοθετημένη από τη χορογράφο 
Luciana Acuña και τον σκηνοθέτη Alejo Moguillansky, 
αφηγήτρια είναι η δεκάχρονη κόρη των δημιουργών, η Cleo. 
Μέσα από τα μάτια της, η ταινία καταπιάνεται με ζητήματα 
πέρα από την ρουτίνα της πανδημίας, όπως διαδικτυακά 
μαθήματα και εικονικές αγορές. Τα πράγματα γίνονται 
εξαιρετικά αλλόκοτα καθώς εξελίσσεται η ταινία. Ο καλπάζων 
πληθωρισμός, οι πολιτικές για τον πολιτισμό και η αγοραία 
αξία των πάντων βρίσκονται στο επίκεντρο του The Middle 
Ages. Η ταινία αποτελεί συνέχεια του ερωτήματος που έθεσε 
ο σκηνοθέτης μέσω της προηγούμενης ταινίας του, το Por 
el dinero (2019): μπορούν οι καλλιτέχνες να πληρώνουν τους 
λογαριασμούς τους κάνοντας τη δουλειά τους; Και αν ναι, 
ποιο είναι το κόστος;

Lucid and ludic, terribly funny but also deeply serious at the 
same time, this film co-directed by dancer and choreogra-
pher Luciana Acuña and filmmaker Alejo Moguillansky has 
a wise, privileged narrator: their ten-year-old daughter Cleo. 
Through her eyes, the film deals with far more issues than 
mere Covid routines, such as online lessons and virtual shop-
ping, the latter of which turns awfully weird here. Rampant 
inflation, cultural policy and market value are on the menu 
of La edad media, which expands upon the question raised 
by Moguillansky in his previous film Por el dinero (2019): is 
it possible for artists to pay the bills with their work? And if 
so, at what cost? 

Γεννημένη στην Κόρδοβα το 1975, η Luciana 
Acuña σπούδασε σύγχρονο χορό και εργάζεται 
ως ηθοποιός, χορέυτρια και χορογράφος. 
Είναι σκηνοθέτις, μέλος της διεπιστημονικής 
κολεκτίβας Grupo Krapp. Είναι καθηγήτρια 
στο πανεπιστήμιο Universidad Nacional de 
las Artes του Μπουένος Άιρες. Ο Alejo Mo-
guillansky γεννήθηκε το 1978 στο Μπουένος 
Άιρες. Σπούδασε κινηματογράφο και είναι 
συγγραφέας, μοντέρ, παραγωγός, ηθοποιός και 
σκηνοθέτης. Είναι επίσης καθηγητής στο Uni-
versidad del Cine του Μπουένος Άιρες.

Luciana Acuña was born in 1975 in Córdoba, 
Argentina. She studied contemporary dance 
and works as an actor, dancer and choreog-
rapher. She is a director of the interdisciplinary 
Grupo Krapp ensemble. She is a professor at 
the Universidad Nacional de las Artes in Bue-
nos Aires. Alejo Moguillansky was born in 
1978 in Buenos Aires, Argentina. He studied 
film and works as a writer, editor, producer, ac-
tor and director. He is also a professor at the 
Universidad del Cine in Buenos Aires.

Filmography | Φιλμογραφία
La edad media (2022)
Carta a Antonioni (2021)
La noche submarina (2020)
Un día de caza (2020)
Por el dinero (2019)

Argentina | Αργεντινή, 2022, 90’
DCP, color, sound | DCP, έγχρωμο, με ήχο
Languages: Spanish, English | Γλώσσες: Ισπανικά, 
Αγγλικά
Subtitles: Greek | Υπότιτλοι: Ελληνικά

Direction | Σκηνοθεσία Alejo Moguillansky, Luciana 
Acuña Script | Σενάριο Alejo Moguillansky, Luciana 
Acuña, Walter Jakob Cinematography | Φωτογραφία 
Alejo Moguillansky Editing | Μοντάζ Alejo 
Moguillansky, Mariano Llinás Sound | Ήχος Marcos 
Canosa Music | Μουσική Fernando Tur, Oscar Strasnoy 
Main Cast | Κύριοι Συντελεστές Cleo Moguillansky, 
Alejo Moguillansky, Luciana Acuña, Lisandro Rodríguez, 
Walter Jakob Producers | Παραγωγοί Laura Citarella, 
Ingrid Pokropek, Alejo Moguillansky, Luciana Acuña
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Petrol | Πετρόλ
Alena Lodkina

Η Εύα, μία ευεπηρέαστη φοιτήτρια κινηματογράφου, αναπτύσσει 
μία φιλία με την αινιγματική παραστατική καλλιτέχνιδα Μία. Η 
Μία σύντομα θα κυριεύσει τη φαντασία της Εύα. Όταν οι δυο 
τους συγκατοικούν και οι ζωές τους συνυφαίνονται όλο και 
περισσότερο, η Εύα βυθίζεται σε ένα σουρεαλιστικό ταξίδι 
αφύπνισης, στοιχειωμένη από όνειρα, φαντασιώσεις και 
φαντάσματα. Το Petrol είναι μία ιστορία για την έμμονη φιλία 
μεταξύ δύο νεαρών γυναικών, και τη διαδικασία ανακάλυψης 
του κόσμου και του εαυτού μέσω μία ιδιαίτερης σχέσης. 

Eva, an impressionable film student, befriends an enigmatic 
performance artist named Mia who quickly takes hold of Eva’s 
imagination. As Eva moves in with Mia and their lives grow 
more and more entwined, Eva sets off on a surreal journey of 
awakening, haunted by dreams, fantasies and ghosts. Petrol 
is a story of a haunted friendship between two young wom-
en, and the discovery of the world and self through a strange 
bond.

Η Alena Lodkina είναι σκηνοθέτις, 
γεννήθηκε στο Λένινγκραντ το 1989 και 
είναι εγκατεστημένη πλέον στη Μελβούρνη. 
Σκηνοθέτησε και συν-έγραψε την πρώτη 
της ταινία μεγάλου μήκους Strange Colours 
(2017), μέσω του πρότζεκτ Biennale College. 
Το Petrol (2022) είναι η δεύτερη της ταινία, 
την οποία έγραψε και σκηνοθέτησε. Μικρού 
μήκους ταινίες και ντοκιμαντέρ της, έχουν 
προβληθεί σε διάφορα φεστιβάλ ανά την 
υφήλιο. Κείμενα της έχουν εκδοθεί στα 
έντυπα Senses of Cinema, 4:3 Journal, Meanjin 
και Fireflies.

Alena Lodkina is a filmmaker born in Len-
ingrad in 1989, and currently based in Mel-
bourne. She directed and co-wrote her first 
feature film Strange Colours (2017), devel-
oped through the Venice Biennale College. 
Petrol (2022) is her second feature film as 
writer and director. Her fiction and docu-
mentary short films have played at festivals 
around the world. Her writing has appeared 
in Senses of Cinema, 4:3 Journal, Meanjin 
and Fireflies.

Filmography | Φιλμογραφία
Petrol (2022)
Mercury (2019)
Strange Colours (2017)
Lightning Ridge: The Land of Black Opals 
(2016)
Plain Pleasures (2015)

Australia | Αυστραλία, 2022, 95’
DCP, color, sound | DCP, έγχρωμο, με ήχο
Languages: English, Russian | Γλώσσα: Αγγλικά, 
Ρωσικά
Subtitles: Greek | Υπότιτλοι: Ελληνικά

Direction, Script | Σκηνοθεσία, Σενάριο Alena 
Lodkina Cinematography | Φωτογραφία Michael 
Latham Editing | Μοντάζ Luca Cappelli Sound 
| Ήχος Mikey Young, Raven Mahon, Livia Ruzic, 
Steve Bond, Jemma Burns, Keith Thomas Main 
Cast | Κύριοι Συντελεστές Nathalie Morris, 
Hannah Lynch, Daniel Frederickson Producer | 
Παραγωγός Kate Laurie
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Três Tigres Tristes | Τρεις Τίγρεις
Gustavo Vinagre

Η ταινία μάς μεταφέρει σε ένα δυστοπικό Σάο Πάολο του 
μέλλοντος, το οποίο δεν απέχει και πολύ από το παρόν. Ένας 
ιός κυκλοφορεί και απειλεί κυρίως τον ανθρώπινο εγκέφαλο 
και την ικανότητα της μνήμης. Τρία queer άτομα νεαρής ηλικίας 
περιφέρονται σε μία πόλη εξασθενημένη από την πανδημία και 
τον  απανταχού παρόντα καπιταλισμό, ανακαλώντας μνήμες από 
περασμένους έρωτες, συζητώντας τις εμπειρίες τους με τον ιό 
του HIV, μαθαίνοντας κόλπα μακιγιάζ για μάσκες προσώπου. 
Σε αυτήν την εγκάρδια και σουρεαλιστική καταγραφή μίας 
κατάστασης αμνησίας πολιτικών προεκτάσεων, ο Gustavo 
Vinagre μας συστήνει μία νέα, queer εποχή, στην οποία οι 
αναμνήσεις επιβιώνουν μόνον επειδή τις μοιραζόμαστε σε 
συλλογικό και συναισθηματικό επίπεδο.

São Paulo, in a dystopian future not so very far from the pres-
ent. A virus is circulating, one that mainly attacks the brain 
and the ability to remember. Three young queer people drift 
through a city bled dry by the pandemic and rampant capi-
talism, remembering each another’s late lovers, sharing their 
experiences with HIV, getting makeup tips for masked faces. 
In Gustavo Vinagre’s affable, surrealist survey of a politically 
imposed amnesia, a queer era has dawned in which memo-
ries can only survive because they are shared collectively and 
passed on through affective relationships. 

Ο Gustavo Vinagre γεννήθηκε στο Ρίο ντε 
Τζανέιρο το 1985. Σπούδασε Λογοτεχνία 
στο Πανεπιστήμιο του Σάο Πάολο κι έπειτα 
Συγγραφή Σεναρίου στη Διεθνή Σχολή 
Κινηματογράφου του Σαν Αντόνιο ντε λος 
Μπάνιος (EICTV) στην Κούβα.

Gustavo Vinagre was born in Rio de Ja-
neiro, Brazil in 1985. He studied literature 
at the University of São Paulo and then 
studied screenwriting at the International 
Film School of San Antonio de los Baños 
(EICTV) in Cuba.

Selected Filmography | Επιλεγμένη 
Φιλμογραφία 
Três Tigres Tristes (2022)
Desaprender a dormir | Unlearning to sleep 
(2021)
Deus tem AIDS | God Has AIDS (2021)
Monumento ao Wi-Fi (2021)
Vil, má | Divinely Evil (2020)
A rosa azul de Novalis | The Blue Flower of 
Novalis (2019)
Lembro mais dos corvos | I Remember the 
Crows (2018)
Filme-catástrofe | Disaster Film (2017)
Cachorro | Bitch (2017)
Medo medo medo | Fear Fear Fear (2017)

Brazil | Βραζιλία, 2022, 86’
DCP, color, sound | DCP, έγχρωμο, με ήχο
Languages: Portuguese| Γλώσσα: Πορτογαλικά 
Subtitles: Greek | Υπότιτλοι: Ελληνικά

Direction | Σκηνοθεσία Gustavo Vinagre Script 
|Σενάριο Gustavo Vinagre, Tainá Mühringer 
Cinematography | Φωτογραφία Cris Lyra Editing 
| Μοντάζ Rodrigo Carneiro Sound | Ήχος 
Rodney Blanco, Ruben Valdes Main Cast | Κύριοι 
Συντελεστές Isabella Pereira, Jonata Vieira, 
Pedro Ribeiro, Gilda Nomacce, Carlos Escher, 
Julia Katharine Producers | Παραγωγοί Rodrigo 
Carneiro, Marcos Pimentel
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Skazka | Παραμύθι
Alexander Sokurov

Μια φορά κι έναν καιρό, ήταν δυο αλήτες… όχι… - τρεις… όχι 
τέσσερις ήταν… Όμως υπήρχαν κι άλλοι, πολλοί διαφορετικοί… 
Τους ήξερα. Για πολύ καιρό. Πολλά χρόνια. Όμως ανάμεσα σε 
αυτά τα άτομα ήταν που ένιωθα στρυμωγμένος.  Μετά κάτι 
συνέβη κι εξαφανίστηκαν. Και για πολλά χρόνια δεν ήξερα 
τίποτα γι’ αυτούς. Μια φορά κι έναν καιρό… ήταν τέσσερις… 
Ήμουν απορροφημένος από τη ζωή και από καινούριους 
μπελάδες. Όμως τα τελευταία χρόνια, που και που συμβαίνει 
κάτι ανεξήγητο, μία αίσθηση πως κάποιος περπατάει γύρω 
μου, και περπατάει και περπατάει… Τα βράδια άκουγα φωνές, 
αποσπάσματα από σύνθετα ερωτήματα, λέξεις σε ξένη γλώσσα, 
βογγητά, χιλιάδες φωνές να ουρλιάζουν… Ένας ανεξήγητος 
ενθουσιασμός με διέγειρε… Εκείνη τη νύχτα άνοιξαν οι 
ουρανοί… Κι έτσι χάθηκαν…

Once upon a time there were two tramps... no... - three... No, 
it’s four... But there were others, many different ones... I knew 
them. For a long time. Many years. But it was with them that 
I was cramped to be around. Then something happened and 
they disappeared. And for many years I didn’t know anything 
about them. Once upon a time... and there were four of them... 
I was immersed in life and new troubles. But in recent years, 
from time to time, an inexplicable came to me, a feeling that 
someone was walking around me, walking, walking... At night 
I could hear voices, fragments of complex questions, words in 
foreign languages, moans, the howl of millions of voices... An 
inexplicable excitement seized me... That night the sky opened 
up...And off it went…

Ο Alexander Sokurov γεννήθηκε στο χωριό 
Ποντορβίκχα της Ρωσίας, το 1951. Ένας 
από τους σπουδαιότερους σύγχρονους 
σκηνοθέτες, ο Sokurov εργάστηκε για 
χρόνια στον χώρο της τηλεόρασης και το 
1979 αποφοίτησε από την επιφανή σχολή 
κινηματογράφου VGIK. Μετά την πτώση 
του Σοβιετικού καθεστώτος, οι ταινίες του 
Sokurov άρχισαν να διακρίνονται με διάφορα 
βραβεία ανά την υφήλιο. Παρ’ ότι γνωστός 
κυρίως για τις μεγάλου μήκους ταινίες 
του, ο Sokurov έχει επίσης σκηνοθετήσει 
περισσότερα από 20 ντοκιμαντέρ σημαντικού 
ενδιαφέροντος. Το αισθητικά άρτιο Russian 
Ark (2002), θεωρείται ιστορικό αριστούργημα.

Alexander Sokurov was born in Podorvikha 
village in Siberian Russia in 1951. One of 
most important contemporary filmmakers, 
Sokurov worked extensively in television and 
later graduated from the prestigious film 
school, VGIK, in 1979. After the collapse of 
the regime, Sokurov’s films started earning 
him numerous awards around the world. 
While most known for his feature films, 
Sokurov has directed over 20 interesting 
documentaries. His 2002 sensational Rus-
sian Ark is a historic achievement. 

Selected Filmography | Επιλεγμένη 
Φιλμογραφία
Faust (2011)
Russian Ark (2002)
Taurus (2001)
Moloch (1999)

Russia, Belgium | Ρωσία, Βέλγιο, 2022, 78’
DCP, black and white, sound | DCP, ασπρόμαυρο, 
με ήχο
Languages: Italian, Russian, German, English | 
Γλώσσα: Αγγλικά, Ρωσικά
Subtitles: Greek | Υπότιτλοι: Ελληνικά

Direction | Σκηνοθεσία Alexander Sokurov 
Script | Σενάριο Alexander Sokurov Composting 
Supervisor | Υπεύθυνος VFX Vyacheslav 
Cherepanov Sound | Ηχος Alexander Vanyukov 
Music | Μουσική Murat Kabardokov Voices | 
Φωνές Alexander Sagabashi, Vakhtang Kuchava, 
Fabio Mastrangelo, Lothar Deeg, Tim Ettelt, Pascal 
Slivansky Producers | Παραγωγοί Nikolay Yankin, 
Natalia Smagina
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Les Ardents 
Esther Mysius, Camille Rouaud 

Neighbour Abdi 
Douwe Dijkstra

Η ταινία μάς μεταφέρει στη Γαλλία του 15ου αιώνα. 
Μια συμφορά άγνωστης προέλευσης ξεσπά ξαφνικά, 
και οι κάτοικοι ενός χωριού αρχίζουν να υποφέρουν 
από αϋπνίες, ρίγος και παραισθήσεις. Ο νεαρός Λουπ 
φτάνει στο χωριό με τους γονείς του. Ο πατέρας του, 
ο δήμιος Σιμόν, κλήθηκε να βοηθήσει τον Τουσάν, 
τον ντόπιο δήμιο, ο οποίος πάσχει επίσης από την 
περίεργη ασθένεια. 

France, in the 15th century. A strange evil has struck 
the inhabitants of a village, causing insomnia, trem-
ors and hallucinations. Young Loup arrives there with 
his parents. His father, the executioner Simon, has 
been brought in to help Toussaint, the local execu-
tioner, who is also affected by the disease.

Πώς μπορεί να κατανοήσει κανείς ένα βίαιο 
παρελθόν; Με τη βοήθεια του γείτονα και φίλου του, 
Douwe, ο Σομαλός Αμντί αναπαριστά τη ζωή του, μια 
ζωή μες στον πόλεμο και την εγκληματικότητα. Μέσα 
από ευφυείς ανασυνθέσεις εντός ενός στούντιο 
ειδικών εφέ, ο Abdi και ο Douwe επιβιβάζονται σε 
ένα διερευνητικό ταξίδι ειλικρίνειας, ανατρέχοντας 
σε επώδυνα κομμάτια τις ιστορίας, με το ενδιαφέρον 
τους συνεχώς επικεντρωμένο στη δημιουργική 
διαδικασία.

How can you understand a violent past? Somali-born 
Abdi reenacts his life, marked by war and criminality, 
with the help of his neighbour and filmmaker Douwe. 
Through playful reconstructions in a special effects 
studio, Abdi and Douwe embark on a candid and in-
vestigative journey through a painful history, focus-
ing on the creative process throughout.Η Esther Mysius και ο Camille Rouaud γεννήθηκαν στη Γαλλία 

το 1989 και είναι αρχιτέκτονες. Παράλληλα, ασχολούνται με τον 
κινηματογράφο (σενάριο, σκηνοθεσία, σκηνικά), και τους αφορούν 
ζητήματα αρχιτεκτονικής και χωροταξίας. Έχουν συν-γράψει και συν-
σκηνοθετήσει τρεις ταινίες μυθοπλασίας μικρού μήκους.

Born in 1989 in France, Esther Mysius and Camille Rouaud are two 
young independent architects. Their practice is oriented in parallel 
towards cinema (script, direction, set design), focusing on ques-
tions of architecture and territory. They have co-written and co-di-
rected three short fiction films.

Filmography 
Les Ardents (2021), Blanc Ninja (2019), Gueule d’Isere (2017) 

Ο Douwe Dijkstra είναι σκηνοθέτης και καλλιτέχνης οπτικών μέσων, 
γεννημένος στην Ολλανδία το 1984. Σπούδασε Illustration Design 
στη Σχολή Τεχνών ArtEZ. Το έργο του αποτελεί ένα κράμα βίντεο, 
κινουμένων σχεδίων και οπτικών ειδικών εφέ, ενώ θα μπορούσε να 
χαρακτηριστεί τόσο χιουμοριστικό όσο και κοινωνικά επίκαιρο. 

Douwe Dijkstra, born in 1984, is a filmmaker and visual artist from 
the Netherlands. He studied Illustration Design at the ArtEZ Univer-
sity of the Arts. His work is a mixture of video, animation and VFX, 
and can be described as both humorous and socially engaged.

Filmography 
Démontable (2014), Voor Film / Supporting Film (2015), Green Screen 
Gringo (2016), Eine Sekunde in Fränkli (2022)

France | Γαλλία, 2021, 39’
DCP, color, sound | DCP, έγχρωμο, με ήχο, Language: French | Γλώσσα: 
Γαλλικά, Subtitles: Greek | Υπότιτλοι: Ελληνικά

Direction | Σκηνοθεσία, Script | Σενάριο Esther Mysius, Camille Rouaud 
Cinematography| Φωτογραφία Paul Guilhaume Editing | Μοντάζ Tristan 
Kermiche Sound | Ήχος Clément Tijou Cast | Συντελεστές Jonathan 
Couzinié, Daphné Patakia, Noée Abita, Helena De Laurens, Merwann 
O’connor Production | Παραγωγή Trois Brigands Productions Co-
production | Συμπαραγωγή Division

The Netherlands | Ολλανδία, 2022, 29’
DCP, color, sound | DCP, έγχρωμο, με ήχο, Languages: Dutch, Somali | 
Γλώσσες: Ολλανδικά, Σομαλικά, Subtitles: Greek | Υπότιτλοι: Ελληνικά

Direction | Σκηνοθεσία, Script | Σενάριο, Cinematography| Φωτογραφία, 
Editing | Μοντάζ Douwe Dijkstra Sound | Ήχος Rob Peters Cast | 
Συντελεστές Abdiwahab Ali, Sharif Nuur, Ahmed Dualeh, Mohamed Teeri, 
Saed Dualeh, Mohammed Mohamud, Henk Kinket Production | Παραγωγή 
Richard Valk
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Paradiso, XXXI, 108
Kamal Aljafari

Reihe 6
Bidzina Gogiberidze, Lennart Hüper 

Συντεθειμένο από υλικό στρατιωτικής προπαγάνδας 
του Ισραήλ της δεκαετίας του ’60 και του ’70, το Par-
adiso, XXI, 108 παραθέτει (με ένα αίσθημα ειρωνείας) 
ένα «κινηματογραφικό αυτό-πορτραίτο ανδρών που 
παίζουν πόλεμο», κατά τα λεγόμενα του σκηνοθέτη. Ο 
Kamal Aljafari χρησιμοποιεί ένα δίκτυο διακειμενικών 
αποσπασμάτων – του Sebald, του Borges, του Alighieri 
– για να δημιουργήσει μία εννοιολογική αντίστιξη με 
τις εικόνες της οθόνης.

Culled from Israeli military propaganda materials 
from the ‘60s and ‘70s, Paradiso, XXI, 108 regards 
(with irony) towards a “cinematic self-portrait of 
men playing war”, to quote its author. Kamal Aljafari 
works here with a network of intertextual quotations 
– Sebald, Borges, Alighieri – to create a conceptual 
counterpoint to the images on the screen. 

Ο Robinson και η οικογένειά του μένουν στην 6η σειρά 
ενός συγκροτήματος πολυκατοικιών στην Τσεροβάνη. 
Το ξέσπασμα του πολέμου στην Αρμενία το 2008, τον 
εμπόδισε να επιστρέψει σπίτι του στη Νότια Οσετία. 
Όμως, η γυναίκα του παραμένει εκεί και το να φτάσει 
σ’ αυτήν είναι αδύνατο. Ενώ ο Robinson περνά τις 
μέρες του απομονωμένος, η ζωή στην Τσεροβάνη 
συνεχίζεται. Το Reihe 6 παραθέτει δίπλα-δίπλα δύο 
ζωές: μία παγωμένη στο χρόνο και μία που συνεχίζει 
να ανθίζει.

The house that Robinson lives in with the rest of his 
family is in row 6 of a building block in Tserovani. 
He was caught off guard by the war in Armenia in 
2008 and was unable to return to South Ossetia. His 
wife still lives there and is thus out of reach. While 
Robinson spends his days brooding, life goes on 
in Tserovani. Reihe 6 shows life interrupted and life 
blossoming existing side by side.

O Kamal Aljafari είναι Παλαιστίνιος σκηνοθέτης που ζει στο 
Βερολίνο. Έχει διδάξει σκηνοθεσία στη σχολή The New School της 
Νέας Υόρκης και στο Deutsche Film- und Fernsehakademie του 
Βερολίνου. Ήταν επίσης μέλος του Film Study Center Radcliffe του 
πανεπιστημίου Harvard. Το Paradiso, XXXI, 108 έκανε πρεμιέρα στο 
φεστιβάλ του Λοκάρνο το 2022. 

Kamal Aljafari is a Palestinian filmmaker living in Berlin. He has 
taught filmmaking at The New School in New York and the Deut-
sche Film- und Fernsehakademie, Berlin. He was also a Film Study 
Center Radcliffe Fellow at Harvard University. Paradiso, XXXI, 108, 
premiered at the Locarno Film Festival 2022.

Selected Filmography
A Fidai Film (2023), An Unusual Summer (2020), Recollection (2015), 
Port of memory (2010), The Roof (2006), Balconies (2007), Visit Iraq 
(2003)

Ο Bidzina Gogiberidze γεννήθηκε στην Τιφλίδα. Αποφοίτησε από το 
Shota Rustaveli State University of Theatre and Film και σπούδασε 
Κινηματογράφο και Ήχο στο Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Τεχνών 
του Ντόρτμουντ. Ο Lennart Hüper γεννήθηκε στη Γερμανία. 
Σπούδασε κινηματογράφο στο Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Τεχνών 
του Ντόρτμουντ και Κοινωνιολογία στο Πανεπιστήμιο της Βιέννης.

Bidzina Gogiberidze was born and raised in Tibilisi.
He graduated from the Shota Rustaveli State University of Theatre 
and Film in Tbilisi and studied Film & Sound at the University of Ap-
plied Sciences and Arts Dortmund. Lennart Hüper was born in Ger-
many in 1994. He studied film at the University of Applied Sciences 
and Arts Dortmund and sociology at the University of Vienna.

Filmography 
Reihe 6 (2022) (Bidzina Gogiberidze & Lennart Hüper), No News 
(2021) (Lennart Hüper)

Palestine, Germany | Παλαιστίνη, Γερμανία, 2022, 18’
DCP, color, sound | DCP, έγχρωμο, με ήχο, Language: Hebrew | Γλώσσα: 
Εβραϊκά, Subtitles: Greek | Υπότιτλοι: Ελληνικά

Direction | Σκηνοθεσία Kamal Aljafari 
Editing | Μοντάζ Yannig Willmann 
Sound | Ήχος Attila Faravelli 
Assistant Director | Βοηθός Σκηνοθέτη Flavia Mazzarino 
Production | Παραγωγή Kamal Aljafari Productions

Austria, Georgia, Germany | Αυστρία, Γεωργία, Γερμανία, 2022, 
25’
DCP, color, sound | DCP, έγχρωμο, με ήχο
Language: Georgian | Γλώσσα: Γεωργιανά
Subtitles: Greek | Υπότιτλοι: Ελληνικά

Direction | Σκηνοθεσία Bidzina Gogiberidze, Lennart Hüper Editing | 
Μοντάζ Jana Libnik Sound | Ήχος Bidzina Gogiberidze Production | 
Παραγωγή Bidzina Gogiberidze, Lennart Hüper, Jonas Schmieta 
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Ropente 
Eloy Dominguez Serén

Saving Some Random 
Insignificant Stories
Anna Vasof

Ο Σάντι είναι ένας έφηβος πατέρας που ζει σε μία μικρή 
παραθαλάσσια πόλη. Την ημέρα, δουλεύει ως ψαράς 
ενώ το βράδυ κάνει παράνομη διακίνηση θαλασσινών. 
Καθώς η κοπέλα του, Λουσία, φροντίζει το παιδί τους 
ολομόναχη, ο Σάντι, απών και υπερφορτωμένος με 
ευθύνες, στρέφεται προς τη θάλασσα αναζητώντας 
καταφύγιο αλλά και λύτρωση. 

Santi is a teenage father who lives in a small coastal 
town. During the day he has a job as a fisherman, 
while at night he smuggles seafood. While his girl-
friend Lucia takes care of their baby all by herself, 
Santi, absent and overwhelmed by responsibility, 
seeks refuge and redemption in the sea.

Το Saving Some Random Insignificant Stories είναι μία 
ταινία-αντίο αφιερωμένη στο σπίτι των γονιών μου. 
Ένα βράδυ, τον Δεκέμβριο του 2021, έπειτα από ένα 
ασυνήθιστα ακραίο καιρικό φαινόμενο, το σπίτι των 
γονιών μου πλημμύρισε κι εκείνοι χρειάστηκε να 
διασωθούν με βάρκα. Δυο μέρες μετά την πλημμύρα, 
όταν μπορούσα πια να μπω στο σπίτι, προσπάθησα να 
συλλέξω όσα περισσότερα αντικείμενα μπορούσα. Για 
τα υπόλοιπα, έφτιαξα αυτήν την ταινία. (Άννα Βάσωφ)

Saving Some Random Insignificant Stories is a good-
bye film to my parents’ house. One night in Decem-
ber 2021, after an unusually extreme weather event, 
my parents’ house flooded, and they had to be res-
cued by a boat. Two days after the flood, when the 
water level went down and I could finally enter the 
house, I tried to extract as many objects as possible, 
and for the rest, I made this film. (Anna Vasof)

Ο Eloy Dominguez Serén ξεκίνησε την καριέρα του ως κριτικός 
κινηματογράφου και συν-ίδρυσε το περιοδικό A CUARTA PARE-
DE Magazine. Το 2010 ήταν μέλος της κριτικής επιτροπής Youth 
Jury του φεστιβάλ Βενετίας. H μεγάλου μήκους ταινία του Hamada 
έκανε πρεμιέρα στο φεστιβάλ IDFA το 2018, και ακολούθησε μία 
επιτυχημένη φεστιβαλική πορεία. Η πιο πρόσφατη μικρού μήκους 
ταινία του, το The Bodies (Os Corpos) (2020), έκανε επίσης πρεμιέρα 
στο IDFA. 

Eloy Dominguez Serén started his career as a film critic and 
co-founder of A CUARTA PAREDE Magazine. In 2010 he served on 
the Youth Jury of the Venice Film Festival. His feature film Hamada 
premiered at IDFA and went on to win awards at various film fes-
tivals. His most recent short film, The Bodies (Os Corpos) (2020), 
was premiered at IDFA.

Filmography 
The Bodies (2020), Yellow Brick Road (2016), Rust (2016), No Cow on 
the Ice (2015), No Novo Ceio (2014), Pettring (2013)

Η Anna Vasof είναι αρχιτέκτονας και καλλιτέχνις, γεννημένη 
στην Πράγα. Το 2020 ολοκλήρωσε την διατριβή της για μια 
κινηματογραφική τεχνική που ανέπτυξε με τίτλο Non-Stop Stop-Mo-
tion. Τώρα, εργάζεται στον σχεδιασμό και την κατασκευή καινοτόμων 
μηχανισμών για την παραγωγή βίντεο, ταινιών, δράσεων και 
εγκαταστάσεων. 

Anna Vasof, born in Prague, Czech Republic, is an architect, media, 
and time-based artist. In 2020 she finished her Ph.D. thesis about a 
cinematographic technique that she developed entitled Non-Stop 
Stop-Motion. She is currently working on designing and building 
innovative mechanisms for producing critical videos, films, actions, 
and installations.

Selected Filmography  
Issues with my other Half (2023), Saving Some Random Insignificant 
Stories (2022), Amazon Woman (2021)

Spain | Ισπανία, 2022, 26’
DCP, color, sound | DCP, έγχρωμο, με ήχο, Language: Galician | Γλώσσα: 
Γαλικιανά, Subtitles: Greek | Υπότιτλοι: Ελληνικά

Direction | Σκηνοθεσία, Script | Σενάριο Eloy Domínguez Serén 
Cinematography | Φωτογραφία Diego Romero Suárez-Llanos Editing | 
Μοντάζ Cristóbal Fernández, Eloy Domínguez Serén Sound | Ήχος Emilio 
García, Eloy Domínguez Serén Cast | Συντελεστές Sergio Baleirón, Soraya 
Luaces, Vicente Mohedano Production | Παραγωγή Felipe Lage Coro, 
Zeitun Films

Austria, Greece | Αυστρία, Ελλάδα, 2022, 13’
DCP, color, sound | DCP, έγχρωμο, με ήχο 
Language: Greek | Γλώσσα: Ελληνικά
Subtitles: English | Υπότιτλοι: Αγγλικά

Direction | Σκηνοθεσία Anna Vasof
Cinematography | Φωτογραφία Anna Vasof
Editing | Μοντάζ Anna Vasof 
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Songy Seams 
Darezhan Omirbaev 

Staging Death
Jan Soldat

Η τέχνη και η ζωή είναι δύο διαφορετικοί κόσμοι. Αυτό 
που τους χωρίζει, είναι μία αδιαπέραστη άβυσσος. 
Όπου υπάρχει ζωή, δεν υπάρχει τέχνη, και το 
αντίστροφο. Οι νέοι καλλιτέχνες καλούνται να κάνουν 
αυτήν την επιλογή, συνήθως από πολύ μικρή ηλικία. 
Η ταινία πραγματεύεται το ανήσυχο πεπρωμένο ενός 
καλλιτέχνη που οφείλει να είναι προετοιμασμένος να 
κουβαλήσει το βάρος της μοναξιάς. Πρόκειται για ένα 
φρικτό, και παράλληλα υπέροχο πεπρωμένο από το 
οποίο κανείς δεν μπορεί να ξεφύγει. 

Art and life are different worlds, separated by an 
impassable abyss. Where there is life, there is no 
art, and vice versa. Young artists have to make that 
choice, sometimes from a rather young age. Our film 
is about the uneasy fate of an artist who must be 
ready to bear the weight of loneliness. It is a terrible, 
but wonderful fate that no one can escape.

Έστω ότι το σινεμά υπάρχει για να μας υπενθυμίζει 
ξανά και ξανά πως δεν είμαστε παρά απλοί θνητοί. 
Αν έτσι έχουν τα πράγματα, το έργο του Jan Soldat 
από υλικό αρχείου και με θέμα τους πολλαπλούς 
κινηματογραφικούς θανάτους του επιφανούς 
ηθοποιού Udo Kier, έρχεται να αναμετρηθεί με το ίδιο 
το μέσο, μέσω της ουσία του. Αφού μελέτησε περίπου 
350 ταινίες και σειρές, ο Soldat δημιούργησε ένα 
συναρπαστικό μοντάζ φόβου, ομορφιάς, χάρης και 
βίας. (Patrick Holzapfel)

If cinema exists in order to remind us time and time 
again with our own mortality, Jan Soldat’s found 
footage piece on the multiple film deaths of fa-
mous actor Udo Kier confronts the medium with 
its essence. After researching around 350 films and 
TV-series, Soldat created a fascinating montage of 
fear, beauty, grace and violence. (Patrick Holzapfel)

Ο Darezhan Omirbaev είναι σκηνοθέτης και σεναριογράφος, 
γεννημένος το 1958 στο Καζακστάν. Αφού ολοκλήρωσε τις σπουδές 
του στα μαθηματικά το 1981, ανέλαβε καθήκοντα βοηθού σκηνοθέτη 
και φοίτησε στη σχολή VGIK στη Ρωσία. Για χρόνια εργάστηκε ως 
κριτικός κινηματογράφου. Το 1991 σκηνοθέτησε την πρώτη του ταινία 
μεγάλου μήκους, με τίτλο Kairat.

Darezhan Omirbaev is a director and scriptwriter born in 1958 in 
Kazakhstan. After graduating in mathematics in 1981, he became an 
assistant director and went to VGIK. For several years he was a film 
critic. In 1991, he directed his first feature film, Kairat.

Filmography
2021 Poet (2021), Student (2012), Chouga (2007), Road (2001), Killer 
(1998), Kardiogramma (1995), Kairat (1992), Shilde (1988)

O Jan Soldat γεννήθηκε το 1984 στη Γερμανία. Έχει γυρίσει 
περισσότερες από 100 ταινίες, οι περισσότερες εκ των οποίων 
ανήκουν στο είδος του ντοκιμαντέρ, και αφορούν την αποτύπωση 
ποικίλων σεξουαλικών πρακτικών και προτιμήσεων.

Jan Soldat was born in Germany in 1984. His over 100 mostly doc-
umentary works to date deal with the depiction of diverse sexual 
practices and preferences.

Selected Filmography 
Blind Date 2.0 (2022), The Act Of Dying (2022), Staging Death (2022), 
Blind Date (2022), Paul (2022) Zumindest bin ich draußen gewesen 
(2021), Nullo (2021), Florian (2021), ERWIN (2020), Resident Ground 
Floor (2020), For Fuck’s Sake, Christian, we’re making a porn film 
(2020), The Wanker (2020)

Kazakhstan | Καζακστάν, 2022, 30’
DCP, color, sound | DCP, έγχρωμο, με ήχο 
Languages: Kazakh, Russian | Γλώσσες: Καζακικά
Subtitles: Greek | Υπότιτλοι: Ελληνικά

Direction | Σκηνοθεσία Darezhan Omirbaev Cinematography | 
Φωτογραφία Boris Troshev Editing | Μοντάζ Azamat Altybasov Sound | 
Ήχος Kairat Kaiyrbekov Production | Παραγωγή Oy Art

Austria, Germany | Αυστρία, Γερμανία, 2022, 8’
DCP, color, sound | DCP, έγχρωμο, με ήχο 
Languages: German, English | Γλώσσες: Γερμανικά, Αγγλκά
Subtitles: Greek | Υπότιτλοι: Ελληνικά

Direction | Σκηνοθεσία Jan Soldat
Editing | Μοντάζ Jan Soldat
Cinematography | Φωτογραφία Found footage
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The Fruit Tree 
Isabelle Tollenaere

The Potemkinists
Radu Jude 

Η ιστορία μιας νεαρής γυναίκας, της Σαρλίς, η οποία 
περιπλανιέται σε ένα σπίτι προς ενοικίαση, στο Califor-
nia City, την ήσυχη πόλη της ερήμου όπου ζει. Καθώς 
αγναντεύει έξω από το παράθυρο της, την κυριεύουν 
απρόσκλητες αναμνήσεις από το παιδικό της σπίτι στο 
Λος Άντζελες.

The story of a young woman, Sharleece, who wan-
ders through a house that is available to rent in the 
sleepy desert town where she lives, California City. 
Looking out of the window evokes unexpected 
memories of her childhood home in Los Angeles.

Το 1905, οι ναύτες του θωρηκτού Ποτέμκιν βρίσκουν 
πολιτικό άσυλο στη Ρουμανία – μία κίνηση προκλητική 
προς τη Ρωσία. Το 2021, ο γλύπτης Alexandru Dabi-
ja θέλει να φτιάξει ένα έργο εμπνευσμένο από το 
γεγονός. Μία κωμωδία για την τέχνη, την ιστορία, τη 
μνήμη και το σινεμά.

In 1905, the sailors on the battleship Potemkin are 
given political asylum in Romania - an act of defi-
ance against Russia. In 2021, a sculptor (Alexandru 
Dabija) wants to create an artwork inspired by the 
event. A comedy about art, history, memory and 
cinema.

Η Isabelle Tollenaere είναι σκηνοθέτις ανεξάρτητων ταινιών και 
καλλιτέχνις από το Βέλγιο. Ασχολείται με τη δημιουργία ταινιών 
μικρού και μεγάλου μήκους, αλλά και εγκαταστάσεων. Περιπλανιέται 
μεταξύ ντοκιμαντέρ, μυθοπλασίας, το φιλμ και τη σύγχρονης τέχνης. 
Ταινίες της έχουν συμμετάσχει σε επιφανή φεστιβάλ, όπως η Vien-
nale, το Visions Du Reel, το IDFA, το CPH:DOX, μεταξύ άλλων. 

Isabelle Tollenaere is an independent filmmaker/artist from Belgium, 
making short films, feature length films and installations, playfully 
moving between documentary and fiction, film and contemporary art. 
Her films have been shown at prestigious film festivals, such as Vien-
nale, Visions Du Reel, IDFA, CPH:DOX, among others. 

Filmography 
The Fruit Tree (2022), Victoria (2020), Remembered Film (2018), Bat-
tles (2015), Viva Paradis (2011)

Ο Radu Jude είναι σκηνοθέτης και σεναριογράφος από τη Ρουμανία. 
Η πρώτη του ταινία μεγάλου μήκους, το The Happiest Girl in the World 
(2009), συμμετείχε σε περισσότερα από 50 διεθνή φεστιβάλ. Το I Do 
Not Care If We Go Down in History as Barbarians (2018) κέρδισε τα 
βραβεία Crystal Globe Καλύτερης Ταινίας και Label Europa Cinema 
Prize του Κάρλοβι Βάρι το 2018. To 2021, η ταινία του Bad Luck Bang-
ing or Loony Porn κέρδισε το βραβείο Golden Bear της Berlinale. 

Radu Jude is a Romanian director and screenwriter. Jude’s feature 
debut The Happiest Girl in the World (2009) was selected for more 
than 50 international film festivals. The international premiere of The 
Dead Nation in Locarno 2017 marked his debut in documentary film. 
I Do Not Care If We Go Down in History as Barbarians (2018) won the 
Crystal Globe for Best Film and Label Europa Cinema Prize in Karlovy 
Vary in 2018. Ιn 2021, Bad Luck Banging or Loony Porn won the Golden 
Bear in Berlinale. 

Selected Filmography  
The Potemkinists (2022), Memories from the Eastern Front (2022), Se-
miotic Plastic (2021), Uppercase Print (2020), The Exit of the Trains 
(2020) Aferim! (2015) 

Belgium | Βέλγιο, 2022, 15’
DCP, color, sound | DCP, έγχρωμο, με ήχο 
Language: English | Γλώσσα: Αγγλικά
Subtitles: Greek | Υπότιτλοι: Ελληνικά

Direction | Σκηνοθεσία Isabelle Tollenaere Cinematography | Φωτογραφία 
Isabelle Tollenaere, Grimm Vandekerckhove Editing | Μοντάζ Isabelle 
Tollenaere Sound | Ήχος Liesbeth De Ceulaer, Kwinten Van Laethem, 
Bart Vanvoorden Cast | Συντελεστές Sharleece Bourne, Alexis Bolden 
Production | Παραγωγή Bo De Group, Hans Everaert

Romania | Ρουμανία, 2022, 17’
DCP, color, sound | DCP, έγχρωμο, με ήχο 
Language: Romanian | Γλώσσα: Ρουμανικά
Subtitles: Greek | Υπότιτλοι: Ελληνικά

Direction | Σκηνοθεσία, Script | Σενάριο Radu Jude Cinematography | 
Φωτογραφία Marius Panduru Editing | Μοντάζ Cătălin Cristuțiu Sound 
| Ήχος Marius Leftărache, Gabi Marin, Titi Fleancu Cast | Συντελεστές 
Sergio Baleirón, Soraya Luaces, Vicente Mohedano Production | 
Παραγωγή Ada Solomon
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Will My Parents Come and 
See Me
Mo Harawe

Same Old
Lloyd Lee Choi

Το Will My Parents Come to See Me μας μεταφέρει στη 
Σομαλία. Μία αστυνομικός εισέρχεται σε μία φυλακή. 
Εκεί, ο νεαρός Φαρά έχει περάσει ώρες αγωνίας. 
Ένας γιατρός τον εξετάζει, δέχεται οδηγίες από τον 
δικαστικό επιμελητή, ενώ στο πλάι του στέκεται ένας 
ιμάμης. Το μόνο που περιμένει ο Φαρά είναι να φανούν 
οι γονείς του. Κάθε μέρα, όλοι του κάνουν την ίδια 
ερώτηση: «Πώς είσαι;». Και κάθε φορά, η απάντηση 
είναι η ίδια: «Καλά». Μόνο όταν η αστυνομικός παίρνει 
τον Φαρά εκτός πόλης το επόμενο πρωί, αυτό που 
φοβόταν γίνεται πραγματικότητα. 

Somalia. A policewoman enters a prison. There, deci-
sive hours have dawned for young Farah. He is exam-
ined by a doctor, instructed by the bailiff, and looked 
after by an imam. Farah is waiting for his parents to 
visit. “How are you?” is the question everyone asks 
him that day. Each time, “Good” is his concise an-
swer. Only when the policewoman takes Farah out 
of town the next morning does the unspeakable be-
come a painful reality.

Ο Λου είναι ένας Κινέζος μετανάστης που δουλεύει 
κάνοντας κατ’ οίκων παραδόσεις και τα βγάζει πέρα 
με δυσκολία, βασιζόμενος στα φιλοδωρήματα του. 
Συντηρεί παράλληλα τη γυναίκα του και την άρρωστη 
μητέρα του καθώς προσπαθούν τα βγάλουν τα προς 
το ζην σε μία πόλη που δε συγχωρεί εύκολα. Όταν του 
κλέβουν το ποδήλατο του, και κατ’ επέκταση το βιός 
του, αναγκάζεται να ξεκινήσει ένα δύσκολο ταξίδι 
αναζήτησης του ποδηλάτου του, ή να δει τη ζωή που 
έχει χτίσει στην Αμερική να διαλύεται μπροστά στα 
μάτια του.

Lu is a Chinese immigrant living day to day on tips 
from his job as a delivery worker. He supports his 
wife and ailing mother as they desperately try to 
make ends meet in the unforgiving city. One night, 
his bicycle, and in essence his livelihood, are stolen 
from him. He’s forced to embark on a desperate jour-
ney to reclaim his bike or shatter the fragile life in 
America he’s built.

Ο Mo Harawe γεννήθηκε στη Σομαλία και σπούδασε οπτική 
επικοινωνία και κινηματογράφο. Έχει γυρίσει διάφορες ταινίες 
μικρού μήκους, οι οποίες έχουν συμμετάσχει και βραβευτεί σε 
φεστιβάλ ανά την υφήλιο. Ετοιμάζεται η πρώτη του μεγάλου μήκους 
ταινία, με τίτλο The Village Next to Paradise. 

Mo Harawe was born Somalia and studied visual communica-
tion and film. He has made several short films which have been 
screened and won awards at international film festivals. He is cur-
rently developing his first feature film The Village Next to Paradise.

Selected Filmography
Life on the Horn (2020), 1947 (2019) The Story of the Polar Bear That 
Went to Africa (2018)

O Lloyd Lee Choi είναι συγγραφέας και σκηνοθέτης με καταγωγή 
από την Κορέα και τον Καναδά. Το ενδιαφέρον του είναι 
επικεντρωμένο στην προβολή της εμπειρίας των μειονοτήτων και 
της μεταναστατευτικής κοινότητας. Το Same Old έκανε πρεμιέρα στο 
75ο Φεστιβάλ των Καννών. Η πρόσφατη μικρού μήκους ταινία του, το 
Closing Dynasty (2023), έκανε πρεμιέρα στη φετινή Berlinale. 

Lloyd Lee Choi is a Korean-Canadian writer/director, he is deeply 
driven to highlight the minority and immigrant experience. Same 
Old (2022), had its World Premiere at the 75th Cannes Film Festival. 
Lloyd’s recent short film, Closing Dynasty (2023) had its world Pre-
miere at the 73rd Berlinale.

Selected Filmography
Closing Dynasty (2023), Same Old (2022), Oh, Christmas Tree (2016), 
Wonderlust (2015)

Austria, Germany, Somalia | Αυστρία, Γερμανία, Σομαλία, 2022, 28’
DCP, color, sound | DCP, έγχρωμο, με ήχο 
Language: Somali | Γλώσσα: Σομαλικά, Subtitles: Greek | Υπότιτλοι: Ελληνικά

Direction | Σκηνοθεσία, Script | Σενάριο Mo Harawe Cinematography | 
Φωτογραφία Steven Samy Editing | Μοντάζ Alexander von Piechowski 
Sound | Ήχος Mohamed Abdinur Isse Main Cast | Κύριοι Συντελεστές 
Xaliimo Cali Xasan, Shucayb Abdirahman Cabdi, Geenyada Madaw 
Production | Παραγωγή Mo Harawe, Alexander von Piechowski, Nuux Muuse 
Birjeeb, Ahmed Farah

USA, Canada |Αμερική, Καναδάς, 2022, 15’
DCP, color, sound | DCP, έγχρωμο, με ήχο 
Language: Mandarin | Γλώσσα: Μανδαρίνικα, Subtitles: Greek | Υπότιτλοι: 
Ελληνικά

Direction | Σκηνοθεσία, Script | Σενάριο Lloyd Lee Choi Cinematography | 
Φωτογραφία Norm Li Editing | Μοντάζ Lloyd Lee Choi Sound | Ήχος Tom 
Bjelic, Maxwell Gosling, Little Ears Music Cast | Συντελεστές Limin Wang, 
Maggie law, Anna Wang, Lei Han, Hung Mao Lin Production | Παραγωγή Tony 
Yang, Lloyd Lee Choi, Collective Pictures, Division 7
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GREECE NOW! 
The cinema of 
Anna Vasof 
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ΕΛΛΑΔΑ ΤΩΡΑ! 
Το σινεμά της 
Anna Vasof 

Saving Some Random Insignificant 
Stories (2022)

Short Film Competition

Issues with my other Half (2023)
Amazon Woman (2021)
Hitting my Head on the World (2019)
Things and Wonders 2227 (2018)
Muybridge’s Disobedient Horses 
(2018)
Things and Wonders 2022 (2017)
Non-Stop Stop-Motion (2017)
When Times Moves Faster (2016)
Down to Earth (2014)

Focus: Anna Vasof

Grandma’s Dog Wears VR (2023)

Anna Vasof Masterclass
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Anna Vasof in Non-Stop Motion

Η Άννα Βάσωφ είναι αρχιτέκτονας και 
καλλιτέχνης, γεννημένη στην Πράγα. 
Σπούδασε αρχιτεκτονική στο Πανεπιστήμιο 
της Θεσσαλίας και Transmedia Art στο 
Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Τεχνών της 
Βιέννης. Από το 2004 τα βίντεο και οι ταινίες 
μικρού μήκους της έχουν παρουσιαστεί σε 
διάφορα φεστιβάλ και έχουν λάβει διακρίσεις. 
Το 2020 ολοκλήρωσε την διατριβή της για μια 
κινηματογραφική τεχνική που ανέπτυξε με 
τίτλο Non-Stop Stop-Motion. Επί του παρόντος 
εργάζεται στο σχεδιασμό και την κατασκευή 
καινοτόμων μηχανισμών για την παραγωγή 
βίντεο, ταινιών, δράσεων και εγκαταστάσεων. 
Στην αυτοβιογραφική μικρού μήκους ταινία 
της Saving Some Random Insignificant Stories 
(2022), η οποία συμμετέχει στο επίσημο 
διαγωνιστικό τμήμα για ταινίες μικρού 
μήκους του 1ου Ανεξάρτητου Φεστιβάλ 
Κινηματογράφου της Αθήνας, η Βάσωφ 
αφηγείται μνήμες του παρελθόντος της μέσα 
από καταγεγραμμένα αναμνηστικά αντικείμενα 
του εγκαταλελειμμένου πατρικού της σπιτιού, 
μετά από μία καταστροφική πλημμύρα. Με 
αυτοσαρκαστική ειρωνεία, η ολόφωτη αφήγηση 
έρχεται σε αντίθεση με την οπτικοποιημένη 
τραγωδία της καταστροφής. 

Χρησιμοποιώντας την ποιητική του παράλογου 
ως μία αποκλίνουσα προσπάθεια αποτύπωσης 
της πραγματικότητας, τα πολυεπίπεδα 
καλλιτεχνικά της βίντεο καθιστούν δυσδιάκριτο 
το τι ορίζει το ίδιο το έργο της. Σε πολλές 
περιπτώσεις, η διαδικασία δημιουργίας αποτελεί 
την τελική σκηνή. Μέσω του δικού της λεξιλογίου 
εικόνων, ήχων, γλυπτών και παραστατικών 
δράσεων, καθημερινά αντικείμενα γίνονται 
αγωγοί για κοινωνικό σχολιασμό, έχοντας 
πρώτα τροποποιηθεί ευφάνταστα και περαστεί 
μέσα από τα φίλτρα της ευφυίας, της σάτιρας 
και του σουρεαλισμού. Το συνολικό έργο της 
Non-Stop Stop-Motion αναδημιουργεί έναν 
σύγχρονο εκτεταμένο κινηματογράφο και 
διαχειρίζεται τους ποιητικούς μηχανισμούς της 
επιμονής της όρασης. 

Βίντεο και μικρού μήκους ταινίες της Βάσωφ 
έχουν προβληθεί σε ποικίλες διεθνείς εκθέσεις 
και φεστιβάλ, σε πολλά εκ των οποίων έχουν 
διακριθεί.
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Anna Vasof, born in Prague, Czech Republic, 
is an architect, media, and time-based artist. 
She studied architecture at the University of 
Thessaly (2010) in Greece and Transmedia 
Art (2014) at the University of Applied Arts in 
Vienna, Austria. In 2020 she finished her Ph.D. 
thesis about a cinematographic technique 
that she developed entitled Non-Stop Stop-
Motion. She is currently working on designing 
and building innovative mechanisms for 
producing critical videos, films, actions, and 
installations.

In her autobiographical short film Saving 
Some Random Insignificant Stories (2022), 
featured in the shorts competition of Kino 
Athens Independent Film Festival, Vasof 
narrates recollections of her past through 
documented objects of memory in her 
destroyed parents’ home after a devastating 
flood. In self-deprecating irony, the lightness 
of the storytelling contrasts with the visualised 
tragedy of destruction.

Using the poetics of the absurd as a diverging 
attempt to appropriate reality, her multilayered 
video works blur the line of what defines the 
work itself. In many cases, the making-of is the 
scene. Through her own vocabulary of image, 
sound, sculpture and performance, everyday 
objects are the carriers for social commentary, 
playfully mechanised through the filters 
of wit, satire and surrealism. Her Non Stop 
Stop Motion works reinvent a contemporary 
expanded cinema and deal with the poetic 
mechanics of persistence of vision. 

Her videos and short films have been 
presented in various international exhibitions 
and festivals, with some of them winning 
distinctions. 

Louis – Philippe Scoufaras
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Issues with my Other Half
(2023)

Amazon Woman
(2021)

Ο ίδιος ο τίτλος υποδεικνύει πως η ταινία 
θα φανερώσει κάποιες λεπτομέρειες εντός 
της προσωπικότητας ή της αυτό-εικόνας της 
δημιουργού, οι οποίες βρίσκονται σε ασυμφωνία. 
Η δυσάρεστη αίσθηση απώλειας ελέγχου του 
σώματος αναμειγνύεται με την απολαυστική 
και ευφάνταστη μετατροπή αντικειμένων και 
διαδικασιών της καθημερινότητας, καθιστώντας 
απτή την ψευδαίσθηση του σινεμά και της 
νωθρής όρασης μας. Ανά στιγμές, διακρίνονται 
στοιχεία του είδους body-horror. Τα μηχανήματα 
παίρνουν τον φυσικό οργανισμό υπό την κατοχή 
τους, και η Άννα Βάσωφ παίρνει τη μορφή μίας 
μαριονέτας που χειρίζονται άλλοι, καθώς τα 
άκρα της μπορούν να ανταλλαχτούν, ακόμα και 
να ακρωτηριαστούν.

The title alone promises to reveal some inhar-
monious details within one’s own personality 
or self-image. The unpleasant loss of control-
lability of the body is mixed in with the plea-
surable and imaginative transformation of 
everyday objects and processes in order to 
make tangible the illusion machine of cinema 
and our sluggish vision. Elements of the body 
horror genre subtly take hold. Machines take 
possession over the physical organism, and 
the figure of Anna Vasof turns into a puppet 
determined by others, as its individual limbs 
can be exchanged or even severed at will.   
(Brigitta Burger-Utzer, Translation: John Wo-
jtowicz)

Το κεφάλι κάνει τα πάντα. Ενώ άλλα μέρη του 
σώματος διαθέτουν συγκεκριμένες λειτουργίες 
ως όργανα, το κεφάλι είναι εργαλείο πολλαπλών 
χρήσεων. Η καλλιτέχνις Άννα Βάσωφ, το κύριο 
μέσο της οποίας είναι τα αντικείμενα, αποτίει 
φόρο τιμής στην καθολικότητα του κεφαλιού, 
και παράλληλα αμφισβητεί την υπεροχή του.

The head does it all. While other body-parts 
have their separate functions as instruments, 
the head is an all-purpose tool. The head’s 
universality: Object-oriented media magician 
Anna Vasof celebrates it, and at the same time 
questions its primacy. (Drehli Robnik)
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Hitting my Head on the World
(2019)

Things and Wonders 2227 
(2018)

Επισκέπτομαι πόλεις και χτυπάω το κεφάλι 
μου σε διάφορες επιφάνειες. Ένα μικρόφωνο, 
τοποθετημένο στο κεφάλι μου, καταγράφει 
τον ήχο αυτών των χτυπημάτων. Μία κάμερα, 
τοποθετημένη στο πλάι, καταγράφει κάθε 
δράση. Έτσι, όλα είναι ορατά: η δράση, ο ήχος, 
η επιφάνεια όπου χτυπάω το κεφάλι μου, και η 
υπαίθρια ατμόσφαιρα του χώρου. Το να χτυπά 
κανείς το κεφάλι του σε κάποιον τοίχο είναι 
μία καθολικά γνωστή κίνηση. Άνθρωποι σε 
απελπισία, που δεν ξέρουν τι άλλο να κάνουν, 
μπορεί να χτυπήσουν το κεφάλι τους στον τοίχο. 
Δεν πρόκειται πάντα για κυριολεξία. Συνήθως 
στέκει ως μεταφορά για εκείνες τις στιγμές που 
δε βρίσκεις τρόπο να διαχειριστείς ένα έντονο 
αίσθημα σύγχυσης. Αν όμως παρατηρήσουμε 
αυτήν την κίνηση ως ένα όργανο, μία ανέλπιδη 
πράξη μετατρέπεται σταδιακά σε μία παράλογη 
επανάληψη.

I visit several cities and I hit my head on differ-
ent surfaces. A microphone, which is mount-
ed on my head, records the sound of these 
head-beats. A camera, located off to the side, 
records each action. In this way, all is made 
visible: the action, the sound recording, the 
surface upon which I hit my head, and the ur-
ban ambiance of the location. Hitting one´s 
head upon a wall is a worldwide known ges-
ture. Desperate people who do not know what 
to do next might hit their heads against walls. 
This is not always literal. It is more often a met-
aphor for not knowing how to get around a 
strong sense of frustration. But if we observe 
this movement as an instrument, a hopeless 
action begins to transform into an absurd rep-
etition. (Anna Vasof)

Το Things and Wonders 2227 είναι μία 
σειρά ταινιών μικρού μήκους με επίκεντρο 
αντικείμενα της καθημερινότητας, γνώριμα σε 
όλους μας: σκούπες, παπούτσια, μαντηλάκια, 
φυσαρμόνικες κλπ. Η καλλιτέχνης τα 
μεταχειρίζεται κατά τρόπο που αποκλίνει 
από την αρχική τους χρησιμότητα, έτσι στήνει 
παράλογες και μη πρακτικές καταστάσεις ώστε 
να μετατρέψει τα οικεία αυτά αντικείμενα και 
τη χρηστικότητα τους σε μικρά θαύματα. Το 
στοιχείο του απροσδόκητου προστίθεται σε 
καθημερινά πράγματα και μας απομακρύνει 
από την πραγματικότητα, δίνοντας μας την 
ευκαιρία να δούμε τον κόσμο από μία νέα 
οπτική. 

Things and Wonders 2227 is a series of short 
films which deal with everyday things familiar 
to everyone: brooms, shoes, wipers, harmon-
icas etc., used in a way that is far removed 
from their ordinary designation. The artist 
constructs absurd and impractical situations 
from them so that familiar objects alter their 
original functional purpose to small wonders. 
In that way the element of the unexpected is 
added to everyday objects that dispatch us 
from reality, allowing us to see the world in a 
new perspective.
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Muybridge’s Disobedient 
Horses
(2018)

Things and Wonders 2022
(2017)

Το Muybridge´s Disobedient Horses είναι μία σειρά 
τεσσάρων επεισοδίων μέσω των οποίων η Άννα 
Βάσωφ διερευνά πού μπορεί να εντοπίσει την 
αίσθηση της κινηματογραφικής ψευδαίσθησης, 
παρατηρώντας την καθημερινότητα της, 
και τι είναι αυτό που συμβαίνει όταν 
χρησιμοποιεί απλά αντικείμενα και κινήσεις 
ως κινηματογραφικούς μηχανισμούς. Ακόμα 
και αν η αρχή της ψευδαίσθησης θεωρείται 
εδώ και χρόνια ευρέως γνωστή και δεδομένη, 
κάθε επεισόδιο της Βασόφ παράγει τη δική του 
μοναδική κινηματογραφική ψευδαίσθηση. 

Muybridge´s Disobedient Horses is a series of 
four episodes in which the artist Anna Vasof 
investigates where she can find the essence 
of cinematic illusion when she looks into ev-
eryday life and what happens when she uses 
everyday objects and movements as cine-
matographic mechanisms. Even if the prin-
ciple behind the illusion has been around for 
many years and is taken for granted, each of 
Vasof´s episodes produces its own unique 
cinematic illusion. 

Το Things and Wonders 2022 είναι μία σειρά 
έξι επεισοδίων μέσω των οποίων η καλλιτέχνις 
«παίζει» με την οπτική του θεατή. Όπως 
προϊδεάζει ο τίτλος, το επίκεντρο είναι τα 
μικρά θαύματα, αποτέλεσμα της σύλληψης 
της Βάσωφ με τη βοήθεια καθημερινών 
αντικειμένων, τα οποία αξιοποιούνται με 
περιχαρή και χιουμοριστικό τρόπο. Με την 
εκκίνηση των υαλοκαθαριστήρων της, ο Θεός 
καλεί με τον δείκτη του τον πρώτο άνθρωπο 
στη ζωή, μία σύλληψη ελαφρώς εμπνευσμένη 
στο έργο του Μιχαήλ Άγγελου. Το πώς μπορεί 
να σχετίζονται οι υαλοκαθαριστήρες με το 
έργο που κοσμεί την Καπέλα Σιξτίνα, είναι κάτι 
που αποκαλύπτεται μέσα από τα στιγμιότυπα 
της Βάσωφ.

Things and Wonders 2022 is a series of six ep-
isodes in which video artist Anna Vasof toys 
with our perceptions. As the title forecasts, it 
is all about small wonders, conjured by Vasof 
with the help of everyday objects in a most joy-
ously playful and humorous way. On switching 
her windshield wipers on, God´s index-finger 
summons the first human to life, loosely based 
on Adam´s encounter depicted by Michelan-
gelo on the ceiling of the Sistine Chapel. What 
windshield wipers exactly have to do with Mi-
chelangelo should not be divulged in advance. 
(Maya McKechneay)
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Non-Stop Stop-Motion
(2017)

When Time Moves Faster
(2016)

Το Non-Stop Stop-Motion βασίζεται στην τεχνική 
stop motion animation, αλλά διαφέρει ως προς 
το βασικό τεχνικό στοιχείο παραγωγής, το οποίο 
παραδοσιακά είναι μια σειρά από μεμονωμένα 
φωτογραφημένα καρέ που συνδυάζονται 
σε μια ακολουθία. Στο Non-Stop Stop-Mo-
tion, μια βιντεοκάμερα καταγράφει συνεχώς 
μια ψευδαίσθηση αλλαγής κίνησης, η οποία 
προκαλείται από τις ιδιότητες “stop motion” του 
χώρου ή του σκηνικού στο οποίο τοποθετείται. 
Η τελική ταινία έχει παρόμοιες διακεκομμένες 
κινήσεις με μια ταινία stop motion, ωστόσο 
η αντανακλαστική φύση των μέσων έχει 
μεγαλύτερη επίδραση στο περιεχόμενο και τη 
μορφή της.

Non-Stop Stop-Motion is based on the stop 
motion animation technique, but differs in its 
basic technical production element, which 
traditionally is a series of individually photo-
graphed frames combined in a sequence. With 
the Non-Stop Stop-Motion approach, a video 
camera continuously records a motion change 
illusion, which is caused by the “stop motion” 
properties of the space or setting in which it 
is placed. The final film has similar intermittent 
movements to a stop motion film, however its 
media-reflective nature has a stronger influ-
ence on its content and form. 

Το When Time Moves Faster επιδεικνύει τον 
απίστευτο βαθμό στον οποίο η δημιουργός 
απολαμβάνει τον πειραματισμό ενώ 
παράλληλα αντικατοπτρίζει την ευχαρίστηση 
της καταγραφής μίας ψευδαίσθησης, κάτι που 
γίνεται εφικτό μόνο μέσω του σινεμά. (Μπριζίτα 
Μπέργκερ-Ούτζερ, Μετάφραση: Ιβ Χέλερ)

When Time Moves Faster demonstrates Anna 
Vasof´s unbelievable pleasure in experimen-
tation and simultaneously shares her delight 
in demonstrating the illusion enabled sole-
ly through the medium of cinema. (Brigitta 
Burger-Utzer, Translation: Eve Heller)
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Anna Vasof Masterclass:

Grandma’s Dog Wears VR
Ο Σκύλος της Γιαγιάς Φοράει VR
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Τα έργα της Άννα Βάσωφ είναι προσβάσιμα 
μέσω του χιούμορ και της αταξίας τους. 
Προκύπτουν από τον γνήσιο πειραματισμό 
των βασικών μηχανισμών της κίνησης και 
της τέχνης που βασίζεται στο χρόνο. Η Άννα 
Βάσωφ πηγαίνει στην καρδιά κάθε ερώτησης 
και ξεκινά από το μηδέν, ανακαλύπτοντας εκ 
νέου τις βασικές προϋποθέσεις με την δική της 
προοπτική. Τα έργα της Non-Stop Stop-Mo-
tion ανακαλύπτουν εκ νέου έναν σύγχρονο 
διευρυμένο κινηματογράφο και ασχολούνται 
με την ποιητική μηχανική της όρασης. Τα έργα 
της με τα καθημερινά αντικείμενα (παπούτσια, 
σκούπες, φυσαρμόνικες κ.λπ.) πραγματεύονται 
κοινωνικά παράδοξα και μας αφήνουν να δούμε 
έναν οικείο κόσμο από μια διαφορετική οπτική 
γωνία. Το masterclass “Ο Σκύλος της Γιαγιάς 
Φοράει VR”  αναλύει πώς οι άνθρωποι βίωναν 
τον κινηματογράφο πριν από την εφεύρεση 
της κάμερας και του προβολέα ταινιών. Πώς ο 
κινηματογράφος και το Instagram έχουν την ίδια 
προέλευση και πώς κάθε αντικείμενο μπορεί να 
μετατραπει σε μία δικαιολογία για τη δημιουργία 
απροσδόκητων αφηγήσεων.

Anna Vasof’s work is accessible in a universal 
way via its wit and mischief. It is grounded in 
genuine experimentation of the core mech-
anisms of motion and time-based art. She 
goes to the heart of every question and starts 
from zero, reinventing core premises with her 
own perspectives. Her Non-Stop Stop-Motion 
works reinvent a contemporary expanded cin-
ema and deal with the poetic mechanics of 
persistence of vision. Her works with everyday 
objects (shoes, brooms, pots, etc.) deal with 
social paradoxes and let us see a familiar world 
from a different perspective.  “Grandma’s Dog 
Wears VR” masterclass analyses how people 
were experiencing cinema before the invention 
of the camera and the film projector. How Cin-
ema and Instagram have the exact origins and 
how every object can become an excuse for 
creating unexpected narratives.
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Awards | Βραβεία
 

International Competition 

The award winning feature film will receive the Gold 

Deer – Features of Best Feature Film of the City of 

Athens accompanied by a distribution award. The 

film will be locally released in selected cinemas in 

Greece. 

The award winning short film will receive the Gold 

Deer – Shorts of Best Short Film of the City of 

Athens accompanied by a distribution award. The 

film will be screened prior the local release of the 

Feature Film. 

Διεθνές Διαγωνιστικό 

Η βραβευμένη ταινία μεγάλου μήκους θα λάβει το 
Χρυσό Ελάφι - Καλύτερης Ταινίας Μεγάλου Μήκους 
της Πόλης των Αθηνών συνοδευόμενο από βραβείο 
διανομής. Η ταινία θα προβληθεί σε επιλεγμένες 
κινηματογραφικές αίθουσες στην Ελλάδα. 

Η βραβευμένη ταινία μικρού μήκους θα λάβει το 
Χρυσό Ελάφι - Μικρού Μήκους της Καλύτερης Ταινίας 
Μικρού Μήκους της Πόλης των Αθηνών συνοδευόμενο 
από βραβείο διανομής. Η ταινία θα προβληθεί πριν 
από την προβολή της ταινίας μεγάλου μήκους.






