
24/11/2008	 Η	νύχτα	των	ηλιοτρόπιων	(2006)

Η	ΝΥΧΤΑ	ΤΩΝ	ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΩΝ	-	LA	NOCHE	DE	LOS	GIRASOLES

Σκηνοθεσία-Σενάριο:	Χόρχε Σάντσες
 Καμπεθούδο
Ηθοποιοί:		Καρμέλο Γκόμεζ, Τζούντιθ Ντιακατέ, 
 Κέλσο Μπουγκάλο, Μανουέλ Μορόν,  
 Μοριάνο Αλαμέδα
Φωτογραφία:	Angel Iguacel
Μοντάζ:	Pedro Ribeiro
Ήχος:	Vasco Pedroso
Χώρα:	Ισπανία (Έγχρωμο)
Διάρκεια:	123΄

Διακρίσεις:	 - 2 Βραβείa CEC 
   Α΄ Ανδρικού ρόλου στον Καρμέλο  
   Γκόμεζ
   Καλύτερου νέου σκηνοθέτη στον  
   Χόρχε Σάντσες - Καμπεθούδο
 - Βραβείο Sant Jordi στον Χόρχε 
    Σάντσες - Καμπεθούδο για καλύ-
   τερη Πρώτη του Ταινία
 - Βραβείο της Ένωσης Ισπανών 
   Ηθοποιών στον Μαουέλ Μορόν, 
   Β΄ Ανδρικού Ρόλου
 - Βραβείο Turia, Σκηνοθεσίας
 - 9 Υποψηφιότητες ακόμη

Ðñþôç	ðñïâïëÞ: ¿ñá 8.00 ì.ì.
Äåýôåñç	ðñïâïëÞ: ¿ñá 10.30 ì.ì.

Ένα	πολύτιμο	μάθημα	για	σκηνοθέτες	ή	θεατές	
που	πιστεύουν	ακόμα	ότι	τα	μεγάλα	θέματα	και	
τα	πολλά	λεφτά	φέρνουν	την	κινηματογραφική	
ευτυχία.

Οι	ηθικές	υποχωρήσεις	και	άλλες	ανθρώπινες	
αδυναμίες	 είναι	 στο	 επίκεντρο	 του	 ενδιαφέ-
ροντος	αυτού	 του	ατμοσφαιρικού	 ισπανικού	
φιλμ	νουάρ.

Όλα ξεκινούν από τον εντοπισμό του πτώματος 
ενός κοριτσιού σ' ένα λιβάδι με ηλιοτρόπια. Για να 
φτάσουμε ως εκεί όμως, θα πρέπει να μεταφερ-
θούμε στο διπλανό χωριό και σε μια παράλληλη 
ιστορία. Σ' εκείνη της ανακάλυψης μιας σπηλιάς, 
η οποία θα φέρει στην περιοχή ένα γεωλόγο, 
τη φιλενάδα του και τη βοηθό του. Η επίθεση 
ενός αγνώστου και μια παρεξήγηση θα τους 
παγιδεύσουν όλους σε μια σειρά από απρόβλε-
πτα γεγονότα, θα φέρουν στο φως μερικά καλά 
κρυμμένα μυστικά της αποκλεισμένης κοινότητας 
και θα βάλουν σε δοκιμασία τις ηθικές αντοχές 
ενός ολόκληρου κοινωνικού συστήματος. Η σκη-
νοθετική ματιά του πρωτοεμφανιζόμενου Ισπανού 
Σάντσες - Καμπεθούδο δεν παρασύρεται στο 
ελάχιστο όμως από κοινωνιολογικές ή φτηνές 
αλληγορικές ευκολίες. Με σεναριακή οξυδέρκεια, 
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αναπτύσει μεθοδικά τον ψυχολογικό εγκλωβισμό 
των ηρώων, ρυθμίζει σαν καλοκουρδισμένο ρολόι 
τον εσωτερικό, γεμάτο υπόγεια ένταση ρυθμό, 
αναρωτιέται πάνω στα αίτια της βίας και τα αιώ-
νια παιχνίδια της σύμπτωσης, όλα δεμένα κόμπο 
με μια συναρπαστική αφηγηματική δεξιοτεχνία.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΗΤΣΗΣ
ΑΘΗΝΟΡΑΜΑ

Ενδιαφέρον φιλμ νουάρ που εκτυλίσσεται στην 
ισπανική επαρχία με κυρίαρχα θέματα τη δολο-
φονία ενός κοριτσιού, το βιασμό μιας γυναίκας 
και την εκδίκηση που ακολουθεί. Μόνο που ο 
σεναριογράφος - σκηνοθέτης επέλεξε να αφη-
γηθεί την ιστορία του μέσα από έξι διαφορετικά 
κεφάλαια, το καθένα αφιερωμένο και σ' ένα από 
τα έξι βασικά πρόσωπα, δίνοντας έτσι μια πρω-
τότυπη, ελκυστική μορφή στην ταινία του. Εκείνο 
που πετυχαίνει πάνω απ' όλα ο σκηνοθέτης είναι 
να δώσει την εικόνα μιας κοινωνίας όπου η ηθική 
παραμερίζεται, όπως και η δικαιοσύνη ("μήπως 
δεν χρειάζεται;", ρωτάει κάποιος σε μια στιγμή, 
"μια και δεν την απαιτεί κανένας;"), με το σκηνο-
θέτη να ψάχνει επίμονα κάτω από την επιφάνεια 
για να ξεσκεπάσει τις ανθρώπινες (συχνά τραγι-
κές) αδυναμίες.

ΝΙΝΟΣ ΦΕΝΕΚ ΜΙΚΕΛΙΔΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ

Στα δασώδη περίχωρα ενός ισπανικού χωριού η 
Γκάμπι, σύζυγος σπηλαιολόγου πέφτει θύμα του 
μεσήλικα βιαστή που τρομοκρατεί την περιοχή, 
ενώ περίμενε τον άντρα της και τον βοηθό του 
για να ξεκινήσουν την εξερεύνηση.
Οι δύο άντρες καταφθάνουν πριν το έγκλημα 
καταλήξει σε φόνο. Με την κοπέλα σε κατάσταση 
υστερίας, σπεύδουν εν θερμώ στην αναζήτηση 
του δράστη, παρασύρονται όμως σε μια παρε-
ξήγηση που θα έχει τραγικά επακόλουθα για τις 
ζωές τόσο των ίδιων όσο και άλλων τεσσάρων 
χωρικών... Καθηλωτική παραβολή πάνω στη βία, 
που θολώνει τα όρια ανάμεσα στο "πρωτόγονο" 
και το "πολιτισμένο", βάζοντας τρεις καθ' όλα φι-
λήσυχους αστούς (και επιστήμονες) να ενδίδουν 
θεαματικά στα ένστικτά τους.
Καθηλωτική, γιατί δουλεύεται (όπως και στην 
ταινία του Λιούμετ) σαν ένα αστυνομικό θρίλερ 

σύνθετης αφήγησης και πολλαπλών επεισοδίων, 
εντελώς απρόβλεπτο στην εξέλιξή του, καθότι 
βραδύκαυστα αποκαλυπτικό των κινήτρων 
όλων των χαρακτήρων που θα εμπλακούν στην 
υπόθεση στη διάρκεια του καίρια τεμαχισμένου 
φιλμικού χρόνου.
Μεγάλο ταλέντο ο σεναριογράφος και σκηνοθέ-
της Χόρχε Σάντσεζ - Καμπεθούδο, ή τουλάχιστον 
αυτό εισπράτουμε από τούτη την πρώτη μεγάλου 
μήκους δουλειά του.

Ρ. ΕΚΣΙΕΛ
ΕΘΝΟΣ

Το πτώμα μιας νεαρής κοπέλας εντοπίζεται σε 
΄να λιβάδι με ηλιοτρόπια και τα γρανάζια μιας 
καλοκουδισμένης μηχανής αρχίζουν να γυρίζουν. 
Οι ιστορίες των ανθρώπων που βρίσκονται στον 
περιβάλοντα χώρο μπλέκονται και ο καθένας έχει 
τη δική του διαφορετική εκδοχή για την αλήθεια. 
Ένα νεονουάρ που διαδραματίζεται σε ένα 
ορεινό απομακρυσμένο χωριό και σέβεται τους 
κανόνες του είδους, δεν διαχωρίζει τους ήρωες 
σε καλούς ή κακούς αλλά απλά τους παρουσιάζει 
πολύ ανθρώπινους με σθένος, αδυναμίες και 
ιδιαιτερότητες. Εξετάζει επίσης το φαινόμενο της 
βίας και μιλά για τη μοναξιά, την απομόνωση και 
την εγκατάλειψη αλλά και για τη δυστυχία που 
προκαλεί η λαχτάρα για μια νέα, διαφορετική 
ζωή. Πρόκειται για ένα υπέροχο φιλμ, ένα αλη-
θινά ενδιαφέρον κοινωνικό θρίλερ που θυμίζει 
ως προς την αφήγηση και μόνο το Γιοζίμπο του 
Κουροσάβα. Ίσως η πιο ενδιαφέρουσα πρόταση 
της εβδομάδας.

ΚΩΣΤΑΣ ΧΟΥΒΑΡΔΑΣ

Το πτώμα μιας νεαρής κοπέλας εντοπίζεται σε 
ένα λιβάδι με ηλιοτρόπια. Ένας πωλητής που 
ταξιδεύει πολύ λόγω δουλειάς, παρακολουθεί 
τις λεπτομέρειες για το συμβάν στην τηλεόραση 
ενός ξονοδοχείου. Στο μικρό χωριό Ανγκόστο, 
η ανακάλυψη μια προϊστορικής σπηλιάς φέρνει 
ενθουσιασμό και την άφιξη ενός έμπειρου γεω-
λόγου, της νεαρής φίλης του και του βοηθού του. 
Ο διευθυντής του τοπικού αστυνομικού τμήματος 
σχεδιάζει να ξεφύγει από την ανία του γάμου και 
της δουλειάς του.
Μέσα από μια σειρά γεγονότων που σοκάρουν, οι 
τύχες αυτών των ανθρώπων εμπλέκονται σε έναν 
περίπλοκο ιστό βίας, προδοσίας και φόνων.

Η νύχτα των ηλιοτρόπιων είναι μια ταινία νουάρ 
που διαδραματίζεται σε ένα ορεινό απομακρυ-
σμένο χωριό και εστιάζει σε οκτώ χαρακτήρες. 
Σε αυτό το θρίλερ - δράμα παρακολουθούμε τις 
ξαφνικές αλλαγές στις ζωές των οκτώ ανθρώπων 
οι οποίες είναι συνέπειες ενός δραματικού συμ-
βάντος. Η υπόθεση παίρνει όλο και περισσότερο 
περίπλοκη τροπή καθώς ένας ένας οι ήρωες 
εγκλωβίζονται σταδιακά όλο και πιο ασφυκτικά 
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σε αδιέξοδες καταστάσεις.
Η ταινία είναι χωρισμένη σε έξι κεφάλαια: "Ο 
άντρας στην πανσιόν", "Οι σπηλαιολόγοι", "Ο 
άντρας στο δρόμο", "Οι ευσυνείδητες αρχές", 
"Άμος ο τρελός" και "Ο αλιγάτορας". 
Κάθε κεφάλαιο αφηγείται την ιστορία από τη 
σκοπιά ενός ή δύο κύριων χαρακτήρων, οι οποίοι 
παίζουν δευτερεύοντες ρόλους στα άλλα κεφά-
λαια. Με αυτόν το τρόπο, μαθαίνουμε για τις 
προσωπικές τους  ιστορίες προτού εμπλακούν 
στην κύρια πλοκή και έχουμε μια καλύτερη κα-
τανόηση της ιδιοσυγκρασίας και των κινήτρων 
τους. Οι επιλογές των ηρώων και οι αντιδράσεις 
τους δίνουν στην ταινία ξαφνικές και αναπά-
ντεχες εξελίξεις. Όλοι τους είναι συνηθισμένοι 
χαρακτήρες που απρόσμενα βρίσκονται αντι-
μέτωποι με ακραίες καταστάσεις και ένας από 
τους κύριους στόχους  της ταινίας είναι το να 
εξερευνηθεί πώς οι άνθρωποι λειτουργούν υπό 
το βάρος μιας εξαιρετικά σύνθετης και δραμα-
τικής κατάστασης. Πώς οι περιστάσεις και οι 
προσωπικοί ψυχολογικοί και συναισθηματικοί 
μηχανισμοί τους εξηγούν τη συμπεριφορά τους 
και προ πάντων, πώς δικαιολογούν τις πράξεις 
τους και το πώς συνεχίζουν στη ζωή τους.
Η ταινία δεν διαχωρίζει τους ήρωες σε καλούς 
ή κακούς. Απλά τους παρουσιάζει πολύ ανθρώ-
πινους με σθένος, αδυναμίες και ιδιαιτερότητες. 
Μερικοί απ' αυτούς θεωρούν ότι είναι ιδιαίτε-
ροι, με αυστηρές αρχές αλλά καταλήγουν να 
συγχωρούν σοβαρά παραπτώματα. Η ταινία 
δεν επιδιώκει να τους δικαιολογήσει ή να κρίνει 
αυτές τις συμπεριφορές με ηθοπλαστικό τρόπο. 
Περιγράφει ένα ορισμένο ηθικό κλίμα. Απλά 
αφηγείται και ζητά από το θεατή να σκεφτεί και 
να καταλήξει μόνος του.
Η νύχτα των ηλιοτρόπιων επίσης εξετάζει το φαι-
νόμενο της βίας. Το είδος  εκείνο που προκύπτει 
από τα πιο βασικά ένστικτα ή προκαλείται από 
την ανικανότητα επικοινωνίας και της οπτικής των 
πραγμάτων από τη σκοπιά του άλλου. Αυτός ο 
ανόητος τύπος βίας απεικονίζεται ως ελκυστικό 
θέαμα. Γίνεται ένα γεγονός με πολύ δυσάρεστες, 
δραματικές συνέπειες που αλλάζουν για πάντα 
τις ζωές όλων των χαρακτήρων.
Η ταινία είναι επίσης για τη μοναξιά, την απο-
μόνωση και την εγκατάλειψη αλλά και για τη 

δυστυχία που προκαλεί η λαχτάρα για μια νέα, 
διαφορετική ζωή.

"...η δομή της ταινίας είναι επιτυχώς περίπλοκη 
και η αμαρτία που βαραίνει την φαινομενικά αθώα 
κοινωνία απαθανατίζεται με τρόπο που καθιστά 
τις ανόσιες πράξεις ακόμα πιο σοκαριστικές..."

David Parkinson, EMPIRE

"...ο κομψός ψυχρός μύθος του Καμπεθούδο 
για την ανθρώπινη επιθετικότητα, αποξένωση 
και ανομία, εξελίσσεται σε μια νύχτα ηθικού 
χάους".

Anton Bitel, FILM4

"....λαμπρά έξυπνο φιλμ που ξαφνιάζει..."
Nick Funnell, TIME OUT

"...αναπάντεχο, ευφυές θρίλερ για το θάνατο, την 
τύχη και τη μοίρα... Σφιχτοδεμένο και δόλιο... θα 
μείνετε άναυδοι από την αυθάδεια που επιδεικνύ-
ει ο Καμπεθούδο..."

Johnathan Romney, THE INDEPENDENT

"...μια συναρπαστική αφήγηση ενός εγκλήματος 
και του πώς οι κραδασμοί μιας άνομης πράξης 
καθιστούν αθώους ανθρώπους θύματα... οι ερ-
μηνείες είναι αψεγάδιαστες".

Philip French, THE GUARDIAN

"...ένα υπέροχο θρίλερ... αναπάντεχο και περί-
τεχνο φιλμ"

Paul Julian Smith, SIGHT & SOUND

"σφιχτοδεμένο, σίγουρο ντεμπούτο... οι ηθοποιοί 
είναι εξαίσιοι..."

Jonathan Holland, VARIETY

"μια εξαιρετική ιστορία απρόσμενης βίας"
EL PAIS

ΧΟΡΧΕ	ΣΑΝΤΣΕΘ	-	ΚΑΜΠΕΘΟΥΔΟ
Γεννήθηκε το 1972 στη Μαδρίτη, Ισπανία.

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ
La Gotera (1996), Mustek (1996), La noche de 
los girasoles (2006), Hospital Central (2007), 
Desaparecida (2008).
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