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LUX 
FILM 
DAYS
3 ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ
23 ΓΛΩΣΣΕΣ
27 ΧΩΡΕΣ ΜΕΛΗ

ΟΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΜΑΣ.  
Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΜΑΣ. 
TONIΣMENA MEΣΩ 
KINHMATOΓPAΦIKO 
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑTOΣ.

Γιατι

O κινηματοΓραφος ςυΓκινει.

Γιατι

ο κινηματοΓραφος διαφωτιζει.

Γιατι

H εε ανηκει ςε ολους μας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ

ΑΝΕΜΟΣ 
ψΥΧΉΣ
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Γιατι
Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΥΓΚΙΝΕΙ.

Γιατι
Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ δΙΑΦΩΤΙζΕΙ.

Γιατι
Η ΕΕ ΑΝΗΚΕΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ.

Οι ταινίες CSAK A SZÉL (Just the Wind) του Bence Fliegauf, IO 
SONO LI (Shun Li and the poet) του Andrea Segre και TABU του 
Miguel Gomes περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα των ημερών 
κινηματογράφου για το βραβείο LUX που διοργανώνονται για 
πρώτη φορά με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Αυτές οι τρεις αξιόλογες ταινίες δείχνουν στο σύνολό τους τον 
πλούτο, το βάθος και την ομορφιά του ευρωπαϊκού κινηματογρά-
φου. Ωστόσο, η κάθε μία από αυτές πραγματεύεται τα διάφορα 
κοινωνικά θέματα με τον δικό της ιδιαίτερο τρόπο: με ρεαλισμό 
ή φαντασία, σκληρότητα ή ευαισθησία, μέσα από μια σύγχρονη 
ματιά ή με νοσταλγία.

Δείτε τις ταινίες, ακόμη και για δεύτερη φορά, και στη συνέχεια 
επισκεφτείτε τη σελίδα luxprize.eu και συζητήστε για τις 
διακρίσεις εις βάρος της μειονότητας των Ρομά (CSAk A SzéL), 
για τη μετανάστευση και τη σύγκρουση ανάμεσα σε κοινές 
παραδόσεις και προσωπικές φιλοδοξίες (IO SONO LI), και, τέλος, 
για την (πολιτική) κατάσταση στον κόσμο και τη συναισθηματική 
ζωή μας (TABU).
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3 ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ
CSAK A SZÉL, IO SONO LI, TABU

Τι είναι οι LUX Film Days ;
Πρόκειται για την προβολή 3 ταινιών 
σε 23 γλώσσες και 27 χώρες της ΕΕ 
κατά την ίδια περίοδο, το φθινόπωρο 
του 2012. Στόχος είναι να μπορέσουν 
όσο το δυνατόν περισσότεροι 
Ευρωπαίοι να δουν την ποικιλομορφία 
και τον πλούτο του ευρωπαϊκού 
κινηματογράφου και να γίνει επιτόπου 
ή στο διαδίκτυο συζήτηση όσον αφορά 
τα θέματα που πραγματεύονται οι 
ταινίες αυτές που είναι υποψήφιες για 
το βραβείο LUX 2012. τα θέματα είναι 
γνωστά σε όλους μας, καθώς αφορούν 
την ιστορία μας και τον πολιτισμό μας.

Τι είναι η διάκριση του 
κοινού; 
Η διάκριση του κοινού είναι η ψήφος 
των πολιτών. Έτσι έχετε την ευκαιρία να 
εκφράσετε τη γνώμη σας και την θέση 
σας σχετικά με τις ταινίες των LUX Film 
Days και τη θεματολογία των ταινιών. 
Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας ή τη 
σελίδα μας στο facebook και πείτε μας 
τη γνώμη σας.

δΕΙΤΕ 
ΣΥζΗΤΗΣΤΕ
ψΗΦΟΣ

27 ΧΩρεσ μελη
BELGIQUE / BELGIË 
 BRUXELLES / BRUSSELS
БЪЛГАРИЯ 
 SOFIA
ČESKÁ REPUBLIKA 
 PRAHA, JIHLAvA
DANMARK 
 KØBENHAvN
DEUTSCHLAND 
 BERLIN, MüNCHEN
EESTI 
 TALLINN
ÉIRE/IRELAND 
 CORK
ΕΛΛΑΔΑ 
 ATHINAI, THESSALONIKI
ESPAÑA 
 BARCELONA, GIJóN, SEGOvIA,
 SEvILLA
FRANCE 
 PARIS, MARSEILLE, STRASBOURG
ITALIA 
 ROMA, MILANO
ΚΥΠΡΟΣ 
 NICOSIA
LATvIJA 
 RĪGA
LIETUvA 
 vILNIUS, KAUNAS
LUXEMBOURG 
 LUXEMBOURG
MAGYARORSZÁG 
 BUDAPEST
MALTA 
 vALLETTA
NEDERLAND 
 AMSTERDAM
ÖSTERREICH 
 WIEN
POLSKA 
 WARSZAWA, WROCłAW
PORTUGAL 
 LISBOA
ROMÂNIA 
 BUCURESTI
SLOvENIJA 
 LJUBLJANA
SLOvENSKO 
 BRATISLAvA
SUOMI/FINLAND 
 HELSINKI/HELSINGFORS
SvERIGE 
 STOCKHOLM
UNITED KINGDOM 
 LONDON, EDINBURGH

@luxprize
#luxprize
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1. ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑ
Με δύο δουλειές, έναν πατέρα ανάπηρο και δύο παιδιά στην εφηβεία, η Μπέρντι προσπαθεί να διαχειριστεί με 
τον καλύτερο τρόπο τα προβλήματα που προκύπτουν στην υπερφορτωμένη καθημερινότητά της. Στόχος της 
είναι να συγκεντρώσει το ταχύτερο δυνατό ένα επαρκές χρηματικό ποσό ώστε να φύγει για να επανασυνδεθεί 
με τον μετανάστη σύζυγό της στον Καναδά. Οι καιροί είναι δύσκολοι στην Ουγγαρία για τους Ρομά, καθώς μια 
οικογένεια Ρομά δολοφονείται ενώ κοιμόταν.

Μέσω, λοιπόν, της γεμάτης ένταση καθημερινότητας της οικογένειας αυτής ο ούγγρος σκηνοθέτης Nides Fliegauf 
φέρνει τον θεατή σε επαφή με τις πολλαπλές, συχνά ύπουλες, μορφές που μπορεί να λάβει η έκφραση ενός 
μίσους που έχει τις ρίζες του σε ισχυρότατες προκαταλήψεις. ακολουθώντας εναλλάξ τις διαδρομές της μητέρας 
Μπέρντι και των δύο παιδιών της, της Άννας και του Ρίο, καθ’ όλη τη διάρκεια μίας μόνο ημέρας, σκιαγραφεί ένα 
ρεαλιστικό, απαλλαγμένο από τα πολιτιστικά στερεότυπα που δημιουργούμε με τη φαντασία μας, πορτρέτο της 
κοινότητας των Ρομά, τονίζοντας τη μεγάλη οικονομική αβεβαιότητα που χαρακτηρίζει τις συνθήκες ζωής τους 
και την περιθωριοποίηση που υφίστανται, είτε σε κοινωνικό είτε σε γεωγραφικό επίπεδο, με την απομόνωση 
του πληθυσμού, η οποία δυστυχώς θυμίζει καθεστώτα όπου κυριαρχούν οι φυλετικές διακρίσεις. Όλες αυτές οι 
διακρίσεις που καταγγέλλονται στην ταινία θα πρέπει να οδηγήσουν τον θεατή στη συνειδητοποίηση, ειδικά σε 
μια εποχή που χαρακτηρίζεται από την επάνοδο της μισαλλοδοξίας απέναντι στις εθνοτικές μειονότητες, καθώς 
και στον βαθύτερο προβληματισμό σε ό,τι αφορά τις αξίες που επιθυμεί πραγματικά να εισάγει η ευρωπαϊκή 
κοινωνία μέσω της μεταχείρισης των Ρομά και των άλλων μειονοτήτων.

2. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ: Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΡΟΜΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
Με καταγωγή από τη βόρεια ινδία, οι Ρομά εγκαταστάθηκαν στην Ευρώπη τον Μεσαίωνα. Διαθέτοντας ξεχωριστό 
πολιτισμό και τρόπο ζωής, εμφανίζονται ως τεχνίτες – καλαμοπλέκτες, γανωτές, χαλκουργοί, σιδεράδες – 
μουσικοί, εκτροφείς αλόγων ή πλανόδιοι πωλητές. Ο τρόπος εργασίας τους, που βασίζεται στην καθημερινή 
αναζήτηση και τους κάνει να προκαλούν πολύ τακτικά τον πληθυσμό, έρχεται σε μεγάλη αντίθεση με τις 
συνήθειες της αγροτικής κοινότητας, η εργασία της οποίας είναι εποχικής φύσης και έχει ως απώτερο στόχο τη 
δημιουργία αποθεμάτων ή περιουσίας. Παρά τις διαφορές αυτές, οι δύο ομάδες καταφέρνουν να δημιουργήσουν 
σχέσεις που βασίζονται στην ανταλλαγή, καθώς οι μεν παρέχουν διάφορα εργαλεία και εξαρτήματα, υγειονομική 
περίθαλψη ζώων, μουσική ή προσωρινό εργατικό δυναμικό στους δε, οι οποίοι τους προμηθεύουν με τη σειρά 
τους τροφή. Έτσι, οι Ρομά μπόρεσαν να ζήσουν επί μακρώ από τις οικονομικές δραστηριότητές τους, ωστόσο το 
πολιτισμικό σοκ που επέφερε η έλευσή τους ευνόησε αρκετά γρήγορα την εμφάνιση πολλών στερεοτύπων που 
τροφοδοτούν ακόμη και σήμερα τις συνθήκες αποκλεισμού, του οποίου πέφτουν θύματα.

Σήμερα ο πληθυσμός των Ρομά υπολογίζεται μεταξύ οκτώ και δώδεκα εκατομμυρίων κατοίκων, η πλειονότητα 
των οποίων ζει και είναι εγκατεστημένη στην κεντρική Ευρώπη και στα Βαλκάνια, όπου η οικονομική και 
κοινωνική τους κατάσταση αποδεικνύεται άθλια. Ποσοστό μεταξύ του 60% και του 80% των Ρομά στην Ουγγαρία 
που βρίσκεται σε ηλικία εργασίας δεν έχει εργασία. Ποσοστό που υπερβαίνει το 60% των Ρομά στη Ρουμανία ζει 
κάτω από το όριο της φτώχειας στην περιοχή· το 80% αυτών δεν έχει κανένα προσόν. Στη Βουλγαρία το 60% των 
Ρομά που ζουν σε πόλεις επίσης δεν έχει εργασία, κατάσταση η οποία επιδεινώνεται περαιτέρω στην περιφέρεια. 
Σε ορισμένες κοινότητες της Σλοβακίας, το σύνολο των ενήλικων Ρομά στερείται πόρων. Κατά κανόνα ζουν 
σε ανθυγιεινές παραγκουπόλεις και είναι υπερχρεωμένοι, γεγονός που τους αναγκάζει να εξαρτώνται από 
αδίστακτους τοκογλύφους.
 
το 2005, οκτώ χώρες – η τσεχική Δημοκρατία, η Σλοβακία, η Ουγγαρία, η Ρουμανία, η Βουλγαρία, η Κροατία, η 
πΓΔΜ και η Σερβία-Μαυροβούνιο – δεσμεύτηκαν να εξαλείψουν τις διακρίσεις προς τους Ρομά, αλλά η δέσμευση 

CSAK A SZÉL
(JUST THE WIND – ΑΝΕΜΟΣ ψΥΧΗΣ)

μια ταινία του Nides (‘Tze) Fliegauf

Ουγγαρία, Γερμανία, Γαλλία. 2012. Διάρκεια 1 ώρα και 35 λεπτά

Παίζουν: Lajos Sárkány (Ρίο), Katalin Toldi (Μπέρντι), Gyöngyi Lendvai (Άννα), 
György Toldi (παππούς)

Μεγάλο βραβείο της επιτροπής, Μπερλινάλε 2012

δΕΙΤΕ
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αυτή δεν μεταφράζεται στην πραγματικότητα σε κανένα συγκεκριμένο μέτρο στον εν λόγω τομέα, το αντίθετο μάλιστα. 
Στην Ουγγαρία, ένας πρόσφατος νόμος επιβάλλει σε όσους λαμβάνουν κοινωνικά επιδόματα (δικαιούχοι των οποίων είναι 
οι περισσότεροι Ρομά) καθήκοντα γενικού συμφέροντος στα εργοτάξια δημόσιων έργων (καθαρισμός οδών, συντήρηση 
πάρκων και δασών), ενώ οι επιθέσεις σε βάρος τους πολλαπλασιάζονται. Στη Βουλγαρία, οι διαδηλώσεις κατά των Ρομά 
διαδέχονται η μία την άλλη με πρωτοβουλία των κομμάτων της ακροδεξιάς και ενίοτε με την ανοχή των δυνάμεων ασφάλειας. 
Σχεδόν παντού – στη Ρουμανία, τη Σλοβακία, την τσεχική Δημοκρατία και αλλού – έχουν κατασκευαστεί τείχη προκειμένου 
να απομονωθούν οι συνοικίες των Ρομά από την υπόλοιπη κοινωνία, οδηγώντας έτσι στη δημιουργία πραγματικών γκέτο.

Στη δυτική Ευρώπη, η κατάσταση των Ρομά είναι εξίσου ανησυχητική. Η πλειονότητα ζει σε συνθήκες εξαθλίωσης. Στη Γαλλία, ο 
αριθμός των Ρομά που βρίσκονται υπό κράτηση αυξάνεται θεαματικά ενώ όλοι θυμούνται τις μαζικές απελάσεις που υπέστησαν το 
2010. Στη Δανία και τη Γερμανία οι αρχές πρόσφατα προχώρησαν επίσης σε βίαιες απελάσεις Ρομά. Στην ιταλία κάηκαν καταυλισμοί 
των Ρομά στα περίχωρα της Νάπολης το 2008· δύο χρόνια αργότερα, οι δημόσιες αρχές ζητούσαν από την Ευρώπη έγκριση για να 
προχωρήσουν στην απέλασή τους. Με λίγα λόγια, οι Ρομά – στους οποίους αρνούμαστε κάθε εδαφική νομιμοποίηση με το πρόσχημα 
ενός νομαδικού τρόπου ζωής, ο οποίος είναι περισσότερο φανταστικός παρά πραγματικός – συγκροτούν έναν πληθυσμό, αν όχι 
εγκαταλελειμμένο, τουλάχιστον ξεχασμένο από τα κράτη και τα θεσμικά τους όργανα. το μέλλον και η εξέλιξή τους αποτελούν 
σήμερα ζητήματα που προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία και που πρέπει να παραμείνουν στο επίκεντρο των συζητήσεων προκειμένου 
να οικοδομηθεί μια ευρωπαϊκή κοινωνία πιο δίκαιη και πιο ανεκτική απέναντι στις μειονότητές της.

3. Η ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΟΣ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Παρόλο που το διαφημιστικό τρέιλερ αναγγέλλει μια ταινία εμπνευσμένη από μια συγκεκριμένη, αληθινή κατάσταση με σαφή 
τοποθέτηση στον χώρο – την Ουγγαρία – και τον χρόνο – το 2008 και 2009 – η μυθοπλασία που αναπτύσσεται στην ταινία δεν 
περιέχει καμία χωροχρονική αναφορά, γεγονός που προσδίδει στον σκοπό της μια πραγματικά καθολική ισχύ.

Υπερβαίνοντας το πλαίσιο τεκμηρίωσης των τραγικών γεγονότων που παρουσιάζονται, η ταινία θέτει ένα γενικότερο ερώτημα 
σχετικά με τις προκαταλήψεις, θύματα των οποίων είναι τα μέλη της κοινότητας των Ρομά, τους μηχανισμούς που οδηγούν στο 
φυλετικό μίσος και τις παράλογες πράξεις που προκύπτουν από αυτό. Δημιουργείται, συνεπώς, ένας προβληματισμός σχετικά με 
το τμήμα της ανθρώπινης υπόστασης που μας διαχωρίζει από τον υπόλοιπο έμβιο κόσμο, ένας προβληματισμός που καθίσταται 
εξάλλου απολύτως σαφής στην τάξη στο πλαίσιο του μαθήματος φυσικών επιστημών, κατά τη διάρκεια του μοναδικού μαθήματος 
που παρακολουθούμε δίπλα στην Άννα και το οποίο ασχολείται με τα χαρακτηριστικά του ανθρώπινου εγκεφάλου.

Μπροστά στο φυλετικό μίσος και τις δραματικές συνέπειές του, ο σκηνοθέτης αντιτάσσει τρεις εμβληματικές αντιδράσεις 
ενσαρκωμένες από τους χαρακτήρες, τη διαδρομή των οποίων θα παρακολουθήσουμε σε όλη τη διάρκεια της ταινίας: το 
σχέδιο φυγής της Μπέρντι, τη φίμωση της Άννας και την αυτοπροστασία του Ρίο, τρεις συμπεριφορές που στο σύνολό τους 
συνδέονται λίγο-πολύ άμεσα με την «εξαφάνιση».

3.1. Ο ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ

Ο χρόνος της δράσης αντιστοιχεί σε γενικές γραμμές σε ένα εικοσιτετράωρο, σιωπηρά χωρισμένο σε τρεις περιόδους: το πρωί, το 
απόγευμα και το βράδυ. αυτή η κυκλική χρονική περίοδος, η οποία ενίοτε επιλέγεται ως συμβατική διάρκεια για να δομηθεί ένας 
μύθος (κείμενο ή ταινία) ο σκοπός του οποίου τείνει προς την καθολικότητα, συνδέεται συχνά με μια συμβολική ή μεταφορική 
διάσταση. ακόμη κι αν μια τέτοιου είδους διάσταση δεν είναι ενδεχομένως διακριτή στο Just The Wind, αντιλαμβανόμαστε στην 
προσέγγιση του ‘Tze Fliegauf μια προφανή ανησυχία για την αποκοπή των γεγονότων που αναφέρονται στον πρόλογο με την 
πιθανή πρόθεση να επικεντρωθεί η προσοχή σε μια κατάσταση που προκαλεί ανησυχία σε πολύ μεγαλύτερο επίπεδο.

Στο ίδιο πλαίσιο, μπορούμε να πούμε ότι οι χώροι όπου εκτυλίσσεται η δράση της ταινίας, παρόλο που βρίσκονται στην επικράτεια 
της Ουγγαρίας, παραμένουν απροσδιόριστοι. Έτσι, η δράση λαμβάνει χώρα σε δύο διαφορετικά πεδία: έναν «κοινωνικοποιημένο» 
χώρο – εκείνον ενός χωριού αρκετά σημαντικού του οποίου το όνομα δεν γνωρίζουμε – και τον «άγριο» χώρο του δάσους· αμφότεροι 
οι χώροι είναι σχετικά απομακρυσμένοι ο ένας από τον άλλον και συνδέονται με έναν δρόμο προφανώς όχι πολυσύχναστο.

το αξιοσημείωτο στην ταινία του ‘Tze Fliegauf δεν είναι τόσο η επιλογή των χώρων αυτών για την παρουσίαση της 
μυθοπλασίας, όσο ο τρόπος με τον οποίο καθίστανται αντιληπτά τα αόρατα μα πραγματικά όρια που υπάρχουν ανάμεσα στις 
δύο ομάδες πληθυσμού. Πράγματι, εκεί όπου στον κινηματογράφο είναι εύκολο να μεταφερθεί η καταπίεση ενός αστικού 
γκέτο με χρήση οπτικών συμβόλων, όπως για παράδειγμα μια περίφραξη, είναι αντίθετα πολύ πιο σύνθετο να προβληθεί ο 
φυλετικός διαχωρισμός τον οποίο υφίσταται η κοινότητα των Ρομά μέσα σε έναν χώρο χωρίς σήμανση, όπως το δάσος, το 
οποίο παραδοσιακά συσχετίζεται με θετικές αξίες που συνδέονται με την οικολογία. Εξαιτίας της απουσίας ανάλογων ορατών 
συμβόλων, ο ήχος παίρνει τη σκυτάλη και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στον καθορισμό του χώρου. Οι φυσικοί ήχοι, έντονα 
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ενισχυμένοι – κελαϊδίσματα πουλιών, κινήσεις και φωνές εντόμων, μακρινά γαυγίσματα σκύλου, θρόισμα φύλλων και κλαδιών 
– οριοθετούν ξεκάθαρα τον χώρο που προορίζεται για την κοινότητα των Ρομά στην ταινία. αυτό το ηχητικό σύνορο, το 
οποίο την απομονώνει από τον υπόλοιπο πληθυσμό, δημιουργεί ένα είδος σιωπηρού συνδέσμου ανάμεσα στους Ρομά και τον 
φυσικό κόσμο του δάσους, που απομονώνει ακόμη περισσότερο τους Ρομά από τον «πολιτισμό».

3.2. ΠΡΟΚΑΤΑΛΗψΕΙΣ ΚΑΙ ΦΥΛΕΤΙΚΟ ΜΙΣΟΣ

«Ο ρατσισμός δεν είναι τίποτε περισσότερο από μια μοιραία ακολουθία εσφαλμένης συλλογιστικής», εκμυστηρεύεται ο ‘Tze 
Fliegauf σε μια συνέντευξη. Η συζήτηση, που λαμβάνει χώρα ανάμεσα στους δύο αστυνομικούς στην οικία της οικογένειας 
Λακάτος που δολοφονήθηκε βάναυσα, επιτρέπει να αποσαφηνιστεί αυτή η παρατήρηση αποκρυσταλλώνοντας τα βασικά 
στοιχεία που επιτρέπουν να προβληματιστούμε σχετικά με το φυλετικό μίσος, τις προκαταλήψεις που το τροφοδοτούν, τα 
γεγονότα που χρησιμοποιούνται για να δικαιολογηθεί αυτό καθώς και τις εγκληματικές πράξεις στις οποίες οδηγεί και την 
ανοχή προς αυτές που λίγο ή πολύ ομολογούν οι αρχές.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης μεταξύ των δύο ανδρών, ο αστυνομικός της περιοχής εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 
οι δράστες επιτέθηκαν σε μια ολόκληρη οικογένεια, τα μέλη της οποίας δεν ήταν παράσιτα: αντίθετα, εργάζονταν σκληρά, είχαν 
τουαλέτα και τα παιδιά τους πήγαιναν στο σχολείο. Ο αστυνομικός αυτός εκφράζει, λοιπόν, τη διάκριση που κάνει ανάμεσα στη βία 
την οποία θεωρεί θεμιτή – δηλαδή εκείνη που θα τιμωρούσε ένα αδίκημα το οποίο θα είχε διαπραχθεί σε βάρος της κοινωνίας των 
αυτοχθόνων – και το τυφλό, αδιάκριτο, αναίτιο μίσος. «Ξέρω ακριβώς σε ποια οικογένεια θα έπρεπε να είχαν επιτεθεί», λέει στον 
συνάδελφό του. Θυμάται, λοιπόν, μια οικογένεια κλεφτών, οι οποίοι δεν δίστασαν να επιτεθούν σε μια ηλικιωμένη κυρία 82 ετών για 
να της πάρουν ένα κουτί αυγά και λίγα χρήματα. Ο ίδιος θα μπορούσε να δείξει το σπίτι τους, αλλά κανένας δεν τον ρώτησε. «Είμαι 
τυχερός που είσαι εδώ. την επόμενη φορά, θα μπορέσεις να τους δείξεις ποια οικογένεια να σκοτώσουν! Οι σφαίρες είναι πολύ 
ακριβές μόνο και μόνο για να πυροβολεί κανείς τυχαία παιδιά των Ρομά…», απαντάει ο συνάδελφός του. Και ο άλλος καταλήγει: «Μα 
τα παιδιά των Ρομά έχουν μια ενοχλητική τάση: μεγαλώνουν... Και τότε είναι πολύ αργά! Είναι τόσο απλό. Επιτέλους, κάποιος έκανε 
κάτι. Εδώ ο νόμος είμαι εγώ. Εάν επρόκειτο για τη δική σου συνοικία στη Βουδαπέστη, τότε ο νόμος θα ήσουν εσύ!».

Φαίνεται, λοιπόν, πως η επιείκεια αποτελεί συχνά τον κανόνα στην περίπτωση εγκληματικών πράξεων, οι οποίες διαπράττονται 
εναντίον της κοινότητας των Ρομά. Σε κάθε περίπτωση, η κατεύθυνση που φαίνεται να παίρνει η έρευνα στην ιστορία του ‘Tze 
Fliegauf είναι εκείνη που διά μιας τοποθετεί τους αστυνομικούς σε θέση ασέβειας απέναντι στη δολοφονημένη οικογένεια. 
Σε όλη τη διάρκεια της συζήτησής τους στην οικία των Λακάτος, τους βλέπουμε να καθαρίζουν και έπειτα να τρώνε φυστίκια 
που βρήκαν επιτόπου. αυτή η ιδιαίτερα ασεβής συμπεριφορά όσον αφορά τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν στο σπίτι 
αντικαθιστά επιδεικτικά το ερευνητικό έργο που οι αστυνομικοί υποτίθεται ότι πραγματοποιούν εκεί, κατάσταση που 
καταδεικνύει την παντελή απουσία εκτίμησης για τέτοιου τύπου θύματα.

Πέρα από αυτήν την τόσο εύγλωττη σκηνή, μέσα από συχνά ανώδυνες κουβέντες ή απλές κινήσεις ο ούγγρος σκηνοθέτης μάς 
κάνει να αντιληφθούμε τις προκαταλήψεις, την εχθρότητα, ακόμη και το μίσος που εκφράζονται σχεδόν υπογείως εναντίον των 
Ρομά. από την αρχή της ταινίας, για παράδειγμα, η οδηγός του λεωφορείου που παίρνει το πρωί η Άννα για να πάει στο σχολείο, 
σταματάει όχι μπροστά της αλλά τουλάχιστον τριάντα μέτρα πιο πέρα, κορνάροντας και υποχρεώνοντας την έφηβη κοπέλα να 
τρέξει για να ανέβει στο όχημα. Λίγο αργότερα, ενώ η Άννα κάθεται στην άδεια τάξη πριν από την έναρξη του μαθήματος, ο 
θυρωρός έρχεται να τη βρει για να τη ρωτήσει εάν γνωρίζει ότι εκλάπη ένας υπολογιστής και οκτώ ποντίκια μέρα μεσημέρι. 
Χωρίς να την κατηγορήσει ανοικτά, υπονοεί φυσικά ότι εκείνη μπορεί να είναι ένοχη για το αδίκημα. Όλη η στάση της Άννας 
(χαμηλωμένο κεφάλι, γερμένοι ώμοι κ.λπ.) δείχνει ότι αποδέχεται αυτήν τη σιωπηρή κατηγορία, στην οποία είναι ολοφάνερο 
ότι δεν μπορεί να αντιτάξει τίποτε προκειμένου να μην οξύνει τα πράγματα. Κατά τον ίδιο τρόπο, όταν μετά τη δουλειά της 
στο σχολείο η Μπέρντι φρεσκάρει το χτένισμά της, ο ίδιος θυρωρός μπαίνει στο δωμάτιο που βρίσκεται και παραπονιέται για 
μια άσχημη μυρωδιά: «Βρωμοκοπάς!», της λέει πλησιάζοντας τον ανεμιστήρα στο πρόσωπό του. Μετά την Άννα, η μητέρα της 
υφίσταται βαθιά ταπείνωση από αυτόν τον άνδρα που είναι γεμάτος εχθρότητα και προκαταλήψεις.
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Ωστόσο, δεν παρουσιάζεται όλη η ουγγρική κοινότητα με ρατσιστική συμπεριφορά. Έτσι, η επικεφαλής της ομάδας που είναι 
υπεύθυνη για τη φροντίδα των χώρων στις άκρες των μεγάλων οδικών αξόνων δίνει στην Μπέρντι μια τσάντα με χρησιμοποιημένα 
ρούχα, δείχνοντας λίγη συμπάθεια ή ακόμα και συμπόνια για αυτήν τη γυναίκα που εργάζεται σκληρά για να καλύψει τις 
ανάγκες της οικογένειάς της. Κατά τρόπο πολύ πιο ανέλπιστο και αρκετά αινιγματικό, ο θυρωρός του σχολείου που μετά μανίας 
ταπεινώνει τους Ρομά προσκαλεί την Άννα να αφήσει το κινητό της να φορτιστεί στην τάξη· αργότερα, ο τοκογλύφος που ήρθε 
να ζητήσει από την Μπέρντι να ξεπληρώσει το χρέος της αφήνει φεύγοντας ένα πελώριο καρπούζι στο τραπέζι. Πρόκειται άραγε 
για χειρονομίες που μαρτυρούν σαφή συγκατάβαση ή μήπως αυτή η μηδαμινή ένδειξη ανθρωπιάς από τα πιο ποταπά άτομα θα 
πρέπει να ερμηνευτεί ως κάποιο σημάδι ελπίδας ή πίστης στην ανθρώπινη φύση που επισημαίνει τη δυνατότητα αλλαγής;

3.3. ΤΡΕΙΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ, ΤΡΕΙΣ ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙδΡΑΣΗΣ

τόσο η ταινία του ‘Tze Fliegauf όσο και η πρόσφατη επικαιρότητα δείχνουν ότι οι Ρομά δεν είναι σχεδόν καθόλου στο επίκεντρο 
της προσοχής της δικαστικής αρχής προκειμένου να λάβουν προστασία ή απονομή δικαιοσύνης. Μέσω των τριών βασικών 
χαρακτήρων, ο σκηνοθέτης περιγράφει με ποιον τρόπο αυτός ο εγκαταλελειμμένος πληθυσμός έχει καταφέρει να τα βγάζει 
πέρα μόνος του προκειμένου να ξεφύγει από τα πογκρόμ.

Η μπέρντι κάνει τα πάντα για να φύγει για τον Καναδά το ταχύτερο δυνατό: συνδυάζει δύο δουλειές, αρνείται να πληρώσει 
το χρέος της βεβαιώνοντας τον τοκογλύφο ότι θα έχει στη διάθεσή του το σπίτι της μετά την αναχώρησή της. «Προτιμώ να 
πεθάνω παρά να γυρίσω πίσω», απαντάει σαν να έχει ήδη φύγει, όταν εκείνος αναφέρει την πιθανότητα να αποτύχει το σχέδιό 
της… Στην αναχώρηση αυτή, λοιπόν, η Μπέρντι εναποθέτει κάθε ελπίδα για μια καλύτερη ζωή, την αναχώρηση αυτή θεωρεί 
επικείμενη παρά την καθυστέρηση μερικών μηνών που επικαλέστηκε ο σύζυγός της, ο οποίος είναι ήδη εγκατεστημένος εκεί, 
σε συζήτηση με την κόρη του στο Διαδίκτυο. Η αποφασιστικότητα αυτή τη βοηθά κατά κάποιον τρόπο να απαλλαγεί και από 
τον φόβο και από την επίδραση που έχουν επάνω της πρόσωπα, τα οποία την εκμεταλλεύονται ή την ταπεινώνουν, όπως ο 
θυρωρός του σχολείου (το «αφεντικό» της) ή ακόμα ο τοκογλύφος που έρχεται να ζητήσει τα χρήματα που του χρωστάει, δύο 
άτομα τα οποία δεν διστάζει να αψηφήσει ούτε να τα βάλει στη θέση τους παρά τους κινδύνους που διατρέχει. Η απόλυτη 
εμπιστοσύνη σε ένα καλύτερο μέλλον την τοποθετεί κατά κάποιον τρόπο πέρα από το παρόν και, κατά συνέπεια, από τον 
πραγματικό κίνδυνο που ενυπάρχει στο περιβάλλον της. Η πίστη αυτή της δίνει τη δύναμη να προχωρήσει παρόλα τα εμπόδια 
αλλά, ταυτόχρονα, την εκθέτει ακόμα περισσότερο σε μελλοντικά αντίποινα, τα οποία δεν αντιλαμβάνεται πλέον.

αν η Μπέρντι ενεργεί για να πραγματοποιήσει το ταχύτερο δυνατό το σχέδιό της για επανένωση με τον σύζυγό της στον Καναδά 
μαζί με τα παιδιά της, η Άννα, από την πλευρά της, φαίνεται μάλλον να βρίσκεται στον δρόμο της ενσωμάτωσης: πηγαίνει 
τακτικά στο σχολείο, μελετά τα αγγλικά της, παίρνει νερό από την αντλία για να κάνει την πρωινή της τουαλέτα· πηγαίνει τη 
Ζιτά στη λίμνη για να τη λούσει, επιδιώκει να μάθει εάν το κοριτσάκι πήγε στο σχολείο… Παρά τη δολοφονία της οικογένειας 
Λακάτος και τον φόβο που νιώθει, δεν φαίνεται να θέλει να εγκαταλείψει αυτόν τον δρόμο. Είναι εξάλλου χαρακτηριστικό το 
γεγονός ότι, κατά τη συζήτηση που έχει με τον πατέρα της στο Διαδίκτυο, δεν εκφράζει την επιθυμία να τον συναντήσει εκεί 
που βρίσκεται αλλά, αντίθετα, να επιστρέψει εκείνος για να τους προστατεύσει. Η προσωπική στρατηγική της αποσκοπεί 
λιγότερο στο να φύγει και περισσότερο στο να ζήσει κατά τρόπο τελείως αθόρυβο για να τραβάει όσο το δυνατό λιγότερο 
την προσοχή πάνω σε εκείνη και τους δικούς της. Έτσι, δεν αντιδρά στις προκλήσεις του θυρωρού, ο οποίος την κατηγορεί 
ότι έκλεψε έναν υπολογιστή του σχολείου· γενικά, μιλάει ελάχιστα, περπατάει με το κεφάλι σκυφτό, απαντάει υπάκουα στα 
αιτήματα των συμμαθητών της χωρίς να έχει, ωστόσο, αληθινές σχέσεις οικειότητας μαζί τους. αυτός ο «αόρατος» τρόπος 
ύπαρξης την ωθεί, εξάλλου, σε οριακές συμπεριφορές σε ηθικό επίπεδο, όπως στην περίπτωση που φεύγει ήρεμα από τα 
αποδυτήρια των κοριτσιών, χωρίς να παρέμβει ή να ειδοποιήσει τους υπεύθυνους του σχολείου, όπου μια συμμαθήτριά της 
προσπαθεί απεγνωσμένα να ξεφύγει από τα χέρια κάποιων εφήβων που ήρθαν για να τη βιάσουν.

Εκεί όπου η μητέρα του κάνει τα πάντα για να αποδράσει και η αδελφή του επιλέγει να ζήσει σαν σκιά του εαυτού της, ο 
ρίο αποφασίζει να προστατέψει όλη την οικογένεια φτιάχνοντας ένα καταφύγιο κρυμμένο στην καρδιά του δάσους. Όπως 
φαίνεται κατά τη διάρκεια της συζήτησης που έχει με τον νεαρό της ομάδας αυτοάμυνας, ο Ρίο δηλώνει ότι δεν χρειάζεται 
όπλα καθώς η κατασκευή του «οχυρού» δεν είναι παρά μια προσωρινή λύση, σε περίπτωση που κάτι συμβεί πριν από την 
αναχώρησή τους για τον Καναδά. Σε αντίθεση με την Μπέρντι, η οποία προχωρά προς τον στόχο της χωρίς να λογαριάζει 
τίποτε, ο έφηβος φαίνεται, λοιπόν, να έχει συναίσθηση των κινδύνων που διατρέχει η οικογένειά του κατά το διάστημα που 
απομένει να περάσει σε αυτήν την αγροτική περιοχή της Ουγγαρίας. από τους τρεις βασικούς χαρακτήρες της ταινίας, είναι ο 
μόνος που δεν φεύγει από το δάσος για να πάει στο χωριό. αφού εγκαταλείπει το σχολείο, φαίνεται να μην έχει καμία επαφή με 
τον ουγγρικό πληθυσμό, επιζητώντας μόνο την παρέα μελών της κοινότητας ίδιας ηλικίας περίπου με τον ίδιο. τον βλέπουμε, 
πράγματι, να μπαίνει σε μια σκοτεινή και ελαφρώς ερειπωμένη κατοικία όπου πολλοί νέοι περνούν τον χρόνο τους παίζοντας 
PlayStation. αργότερα, πηγαίνει στη λίμνη όπου βρίσκει άλλους φίλους που παίζουν στο νερό…
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Έτσι, μέσα από τη διαδρομή των τριών αυτών χαρακτήρων στην ταινία, παρουσιάζονται συνολικά η εξορία, η παθητική 
και σιωπηρή «ενσωμάτωση» και η αναδίπλωση της κοινότητας ως τρεις πιθανές συμπεριφορές απέναντι στις εγκληματικές 
πράξεις που διαπράττονται εναντίον των Ρομά, και εννοείται ότι καμία δεν είναι ικανοποιητική δεδομένου ότι αναγκάζει τα 
ενδιαφερόμενα άτομα να περιφρονήσουν τη φυσιολογική ζωή που θα έπρεπε να ζουν.

4. ΜΕΓΑΛΗ δΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΝΤΑΣΗ
Ένα ιδιαίτερα αξιοσημείωτο στοιχείο στη σκηνοθεσία του Just The Wind είναι ο τρόπος με τον οποίο ο σκηνοθέτης 
καταφέρνει να διατηρήσει πρόδηλη τη δραματική ένταση από την αρχή έως το τέλος της ταινίας. Έτσι, παρόλο που αυτή 
εκφράζεται πολύ περιορισμένα, ο φόβος που προκαλεί η συνεχής αίσθηση καταδίωξης – ο όρος που χρησιμοποιείται για να 
προσδιορίσει τα άτομα που διαπράττουν τα εγκλήματα είναι «κυνηγός», παραπέμποντας στην απεικόνιση ενός πληθυσμού 
που λειτουργεί ενστικτωδώς αν όχι «κτηνωδώς» – μεταδίδεται μέσω της συμπόνιας εύκολα στον θεατή, ο οποίος καταλήγει να 
μοιράζεται σχεδόν εκ των έσω τη γεμάτη άγχος καθημερινότητα των Ρομά. Πολλοί μηχανισμοί με μεγάλη κινηματογραφική 
αποτελεσματικότητα έχουν χρησιμοποιηθεί εδώ για να δημιουργηθεί μια τέτοια ατμόσφαιρα.

4.1. Η δΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

Πριν από τον πρόλογο και το διαφημιστικό τρέιλερ της ταινίας, ένα σύντομο κείμενο αναφέρει μια σειρά δραματικών γεγονότων 
που συνέβησαν πραγματικά στην Ουγγαρία στο πολύ πρόσφατο παρελθόν. Εξαρχής, η ενημέρωση αυτή δημιουργεί ένα κλίμα 
έντασης το οποίο διατηρείται με επιμέλεια μέχρι το τέλος της ταινίας, υποχρεώνοντας τον θεατή να βρίσκεται συνεχώς σε 
εγρήγορση.

4.2. Η ΣΥΝΕΧΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΚΙΝδΥΝΟΥ

Με αξιοσημείωτο τρόπο ο σκηνοθέτης επιτυγχάνει να γίνεται αντιληπτός ο κίνδυνος στα πιο ανώδυνα πλάνα. τα παραδείγματα 
είναι αρκετά στην ταινία. Έτσι, στην αρχή, ενώ εργάζεται η ομάδα συντήρησης δημόσιων χώρων, στην οποία συμμετέχει η 
Μπέρντι, το βλέμμα του θεατή μένει για πολλή ώρα σε ένα κοντινό πλάνο της μηχανής κουρέματος που βρίσκεται σε λειτουργία 
ενώ το ηχητικό πεδίο κατακλύζεται από τον ενισχυμένο θόρυβο που κάνει το εργαλείο. Καθώς έχει κοινοποιηθεί το πλαίσιο 
δολοφονιών σε βάρος των Ρομά, ένα τέτοιο εργαλείο αποκτά υπό αυτές τις συνθήκες την όψη επικίνδυνου όπλου, που μπορεί 
ενδεχομένως να χρησιμοποιηθεί σε νέες πράξεις βίας.

αργότερα, το πλάνο με το οποίο η κάμερα πλησιάζει την Άννα που προσπαθεί να ουρήσει στο δάσος επιμένει στην ιδιαίτερα 
ευάλωτη θέση της έφηβης, η οποία ρίχνει συνεχώς ανήσυχες ματιές γύρω της σαν να ήταν δυνατό ο κίνδυνος να ξεπηδήσει 
ξαφνικά από το περιβάλλον γύρω της. Κατά τον ίδιο τρόπο, τα μη λεκτικά σύμβολα του φόβου που εμφανίζονται σε όλη τη 
διάρκεια της ταινίας συμβάλλουν εξίσου στη διατήρηση της ισχυρής δραματικής έντασης: ενόσω περιμένει το λεωφορείο για 
να πάει στο σχολείο, η Άννα, μόνη στην άκρη του δάσους, βρίσκεται σε επαγρύπνηση σφίγγοντας πάνω της τα σταυρωμένα 
χέρια της σαν να θέλει να προστατευτεί· πηγαίνοντας στο καταφύγιο από ένα δασικό μονοπάτι παράλληλο με τον ίδιο δρόμο, 
ο Ρίο αντιλαμβάνεται ότι ένα αυτοκίνητο κόβει ταχύτητα και κινείται αργά δίπλα του για τον φοβίσει. Πιθανώς για να μην τον 
αψηφήσει, ο έφηβος δεν τολμά να κοιτάξει ελεύθερα τον οδηγό και ρίχνει προς το μέρος του μια κλεφτή ματιά· ενώ συνεχίζει 
να προχωρά κρατώντας εμφανώς την αναπνοή του, στο τέλος σταματάει και πέφτει κάτω περιμένοντας να εξαφανιστεί το 
όχημα, πράγμα που τελικά συμβαίνει μετά από μια παύση που μοιάζει ατελείωτη.

τέλος, ο αργός ρυθμός της ταινίας, όπου οι αλληλουχίες εναλλάσσονται σύμφωνα με την εξέλιξη της ημέρας που ζουν οι 
τρεις βασικοί χαρακτήρες, καλλιεργεί συνεχώς ένα προαίσθημα κορύφωσης του δράματος, που ωστόσο αναβάλλεται μέχρι 
το τέλος της ταινίας: λιγομίλητοι, η Μπέρντι, η Άννα και ο Ρίο μετακινούνται σιωπηρά και τις διαδρομές τους συνοδεύει επί 
μακρόν η κάμερα του ‘Tze Fliegauf, άλλοτε εστιάζοντας στον αυχένα ή τους ώμους τους, άλλοτε στα πόδια ή τη σιλουέτα τους, 
άλλοτε πάλι στο λάστιχο που ο Ρίο – κάπως μυστηριωδώς – σπρώχνει. Η βαριά σιωπή, που περιβάλλει όλες τις εκτενείς σκηνές 
μετακίνησης, συμμετέχει επίσης στην ενίσχυση του κλίματος έντασης και απειλής που χαρακτηρίζει την ταινία.
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4.3. Η ΑΠΟΚΡΥψΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Γενικά, η ταινία χαρακτηρίζεται από την απόκρυψη πληροφοριών που, σε αυτό το πλαίσιο, προκαλεί σε εμάς, τους θεατές 
της ταινίας, ιδιαίτερη ανασφάλεια. αντιμέτωποι με καταστάσεις τις οποίες δεν μπορούμε να χειριστούμε ή δεν κατανοούμε 
αμέσως, δεν μπορούμε να προεξοφλήσουμε τι πρόκειται να συμβεί. αυτή η διεργασία μάς υποχρεώνει, συνεπώς, να είμαστε 
συνεχώς σε εγρήγορση. από πού έρχεται ο Ρίο, όταν κατά τον πρόλογο που εκτυλίσσεται στο τέλος της νύχτας, τον βλέπουμε 
να εμφανίζεται στο βάθος της οθόνης και να επιστρέφει σπίτι του; Ποια είναι τα άτομα που παρακολουθεί από μακριά ενώ 
τραγουδούν επάνω σε ένα μνήμα; Ποιος πέθανε; Ποια είναι τα πρόσωπα που κάνουν ερωτήσεις στην Άννα όταν βγαίνει από 
το δάσος για να πάει στο σχολείο; Όλες αυτές οι καταστάσεις που δεν αποσαφηνίζονται παραμένουν ένα αίνιγμα τουλάχιστον 
αρχικά, γεγονός που συμβάλλει στην ενίσχυση της δραματικής έντασης. Ωστόσο, ενώ η αμφισημία σταδιακά εξαλείφεται με 
τις σκηνές που ακολουθούν τις περισσότερες από αυτές τις καταστάσεις – έτσι καταλαβαίνουμε αρκετά γρήγορα ότι οι άνδρες 
που συναντά η Άννα ανήκουν στην κοινότητα των Ρομά και πιο συγκεκριμένα στην ομάδα αυτοάμυνας που είναι υπεύθυνη για 
την εποπτεία της περιοχής – υπάρχουν στην ταινία κάποιες καταστάσεις οι οποίες επίτηδες δεν εξηγούνται και, κατά συνέπεια, 
παραμένουν απολύτως αινιγματικές και ανοικτές στην προσωπική ερμηνεία του καθενός.

Στην ταινία Just The Wind, ο χαρακτήρας του παππού μοιάζει να υπάρχει για να πυκνώσει ακόμα περισσότερο το μυστήριο 
που πλανάται γύρω από την ιστορία της οικογένειας. Καθώς δεν μπορεί να εκφραστεί με τον λόγο, ο ηλικιωμένος άνδρας μένει 
σιωπηλός από την αρχή ως το τέλος της ταινίας, βγάζοντας μόνο κάτι σαν αναστεναγμό όταν η κόρη του ζητά την προσοχή του.

Σε άλλο επίπεδο, το παρελθόν της μπέρντι, που παρουσιάζεται πολύ επιγραμματικά σε τρία σημεία τις ταινίας, παραμένει 
τελείως θολό. Η πρώτη αναφορά στο παρελθόν αυτό πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια μιας τηλεφωνικής συνομιλίας που έχει 
πιθανώς με τον δεύτερο εργοδότη της μετά την ολοκλήρωση των εργασιών καθαρισμού των δημόσιων χώρων. «Όχι δεν ήπια… 
το λεωφορείο καθυστέρησε», λέει στο συνομιλητή της. αυτή η λακωνική και σχετικά δευτερεύουσας σημασίας παρατήρηση 
ξανάρχεται, ωστόσο, στον νου μας στο τέλος της ημέρας, όταν η Μπέρντι διασχίζει το χωριό για να επιστρέψει στο σπίτι της και της 
μιλά απότομα ένας πελάτης του μπαρ. Ο άνδρας αυτός κάνει μια ακόμα αναφορά σε ένα ταραγμένο παρελθόν, καθώς θυμάται τον 
παλιό καλό καιρό που η Μπέρντι καθόταν να πιει με τους πελάτες και να επιδοθεί σε δραστηριότητες ιερόδουλης. Η κατάσταση 
καταλήγει, ωστόσο, σε καυγά ανάμεσα στους άνδρες, γεγονός που της επιτρέπει να γλυτώσει από τις άσεμνες προτάσεις του 
άνδρα που της έκανε επίθεση. τέλος, η τρίτη αναφορά στο παρελθόν της Μπέρντι αφορά το σημαντικό ποσό που χρωστά στον 
τοκογλύφο, ο οποίος έρχεται να τη δει νωρίς το απόγευμα. Γιατί του χρωστάει χρήματα; Όλα αυτά τα χρήματα χρησιμοποιήθηκαν 
για να φύγει ο σύζυγός της (από τον οποίο δεν μπορεί να αναμένεται να τα επιστρέψει); Ή μήπως έχει ήδη κάνει μαζί με τα παιδιά 
της μια απόπειρα να μεταναστεύσει, η οποία δεν πήγε καλά; «αυτήν τη φορά θα γίνει σίγουρα…» ξεκαθαρίζει ο γιος της, όταν ο 
παρατηρητής της ομάδας άμυνας υπογραμμίζει ότι έπρεπε ήδη να είχαν φύγει την προηγούμενη χρονιά.

Παρόλο που βάσιμες εικασίες για το παρελθόν της Μπέρντι απουσιάζουν, η ομίχλη που περιβάλλει την προσωπική ιστορία της 
συμβάλλει στη διατήρηση μιας κάποιας πίεσης γύρω από αυτόν τον κλειστό και ελάχιστα επικοινωνιακό χαρακτήρα, προωθώντας 
την ιδέα ότι ο κίνδυνος μπορεί αναμφισβήτητα να προκύψει από οπουδήποτε.

τέλος, αυτό που συνέβη στον ρίο μετά τη δολοφονία της οικογένειάς του δεν θα το μάθουμε ποτέ, παρόλο που ο θεατής 
προαισθάνεται χάρη στις ηχητικές ενδείξεις που υπάρχουν στην ταινία ότι και ο έφηβος πρόκειται να πεθάνει, χτυπημένος από 
τους «κυνηγούς» καθώς αποπειράται να ξεφύγει για να κρυφτεί ενδεχομένως στο καταφύγιό του. Ένας μόνο πυροβολισμός 
μέσα στη νύχτα, μετά τον οποίο παύει απότομα κάθε ήχος από το τρέξιμο και τη λαχανιασμένη ανάσα του νέου, αφήνει να 
εννοηθεί ότι η σφαίρα βρήκε τον στόχο της. Και μπορούμε να φανταστούμε ότι, όπως το πτώμα του γουρουνιού που ο ίδιος 
ο Ρίο είχε βρει τυχαία λίγο νωρίτερα μέσα στην ημέρα, έτσι κι εκείνος κείτεται κάπου περιμένοντας με τη σειρά του να τον 
εντοπίσουν τυχαία, γεγονός που προφανώς δεν έχει συμβεί ακόμα καθώς μόνο τα διάτρητα από τις σφαίρες σώματα του 
παππού, της μητέρας και της αδελφής του βρίσκονται στο νεκροτομείο. αυτή η αβεβαιότητα σχετικά με την τύχη του Ρίο – ο 
οποίος ίσως να μην είναι «παρά» σοβαρά τραυματισμένος και αναίσθητος – συντηρεί στην πραγματικότητα τη δραματική 
ένταση πέρα από το τελικό πλάνο, στοιχειώνοντας κατά τρόπο αιχμηρό και επίμονο τη φαντασία του θεατή.
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5. ζΗΤΗΜΑΤΑ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΣΥζΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΑΙΝΙΑ

ΠΟΙΟΣ ΣΚΟΤΩΣΕ ΤΗΝ ΜΠΕΡΝΤΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΗΣ;
Ο σκηνοθέτης ‘Tze Fliegauf απέκρυψε ηθελημένα την ταυτότητα των δολοφόνων. Πρόκειται για πρόσωπα που εμφανίζονται 
στην ταινία; Ίσως, αλλά τίποτε δεν είναι σίγουρο… Φανταστείτε πώς θα μπορούσε να γίνει η δουλειά των ανακριτών: ποιον θα 
ανακρίνουν; Για ποιον λόγο; Ποια μπορεί να είναι τα κίνητρα των δολοφόνων;

ΟΙ ΑΝΤΙδΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΓΥΡΟ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ
Μετά τη δολοφονία της οικογένειας της Μπέρντι, φανταστείτε ποιες θα μπορούσαν να είναι οι αντιδράσεις των εξής χαρακτήρων:
• του θυρωρού του σχολείου·
• του νεαρού παρατηρητή που εργάζεται για την ομάδα αυτοάμυνας·
• της επικεφαλής της ομάδας καθαρισμού των χώρων στις άκρες των δρόμων·
• του τοκογλύφου·
• της έφηβης με το γοτθικό στιλ για την οποία η Άννα σχεδίαζε ένα τατουάζ.

ΠΕΠΡΩΜΕΝΑ ΠΟΥ ΚΡΕΜΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΜΟΝΟ ΚΛΩΣΤΗ
Σε ένα πλαίσιο που χαρακτηρίζεται από την απόκρυψη πληροφοριών και, συνεπώς, δίνει μεγάλες δυνατότητες για προσωπική 
ερμηνεία, μπορούμε να φανταστούμε ότι τυχαία συμβάντα θα μπορούσαν να επηρεάσουν την εξέλιξη των γεγονότων και, 
κατά συνέπεια, να έχουν αντίκτυπο στο ίδιο το τέλος της ταινίας. Έτσι, μπορείτε να φανταστείτε τι θα συνέβαινε εάν:
• το λεωφορείο της Μπέρντι δεν έφτανε με μία ώρα καθυστέρηση·
• ο Ρίο δεν είχε ανακαλύψει ούτε είχε θάψει το πτώμα του γουρουνιού των Λακάτος·
• η Άννα είχε καταγγείλει τους εφήβους που επιτέθηκαν στη συμμαθήτριά της στα αποδυτήρια;

Ποιο είναι το νόημα της ζωής/επιβίωσης των Ρομά; τι πιθανότητες έχουν να ορίσουν οι ίδιοι τη μοίρα τους;

Vinciane Fonck
Les Grignoux (Λιέγη, Βέλγιο)
www.grignoux.be
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