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ΣΥΝΟΨΗ

Ο Σιμόν και η Ελέν αποφασίζουν  
να πουλήσουν ένα  υπόγειο στο 
κτίριο που μένουν. Ένας άντρας - 
με ταραγμένο παρελθόν-  
το αγοράζει και εγκαθίσταται  
χωρίς να ενημερώσει.  
Σιγά σιγά, η παρουσία του  
θα αναστατώσει τη ζωή  
του ζευγαριού.



AΠΟ ΠΟΥ ΠΡΟΗΛΘΕ Η ΙΔΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΝΑΡΙΟ;

Πριν καμιά δεκαπενταριά χρόνια, ένα ζευγάρι πολύ κοντινών μου φίλων 
αποφάσισε να πουλήσει το υπόγειο του σε κάποιον που ήθελε να εναποθέσει  
κάτι αρχεία. Αυτό που δεν είχαν  προβλέψει ήταν ότι ο άντρας  θα κατοικούσε  
ο ίδιος στο υπόγειο. Αυτή η απλή πώληση μετατράπηκε σε πραγματικό εφιάλτη.  
Ο νέος ιδιοκτήτης , τελικά, ήταν ένας σκληροπυρηνικός νεοναζί, ένας στυλοβάτης 
της άρνησης του Ολοκαυτώματος στη Γαλλία.  Όταν το ζεύγος θέλησε να 
ματαιώσει την πώληση ήταν πλέον αργά. Χωρίς να το ξέρουν είχαν επισφραγίσει 
την πώληση γιατί σύμφωνα με τον γαλλικό νόμο « εφ’ όσον υπάρξει συμφωνία  
ως προς το αντικείμενο και το τίμημα, η πώληση έχει συντελεστεί.» Παρ’ όλο  
που το συμβόλαιο δεν υπογράφτηκε ποτέ. Οι φίλοι μου ξεκίνησαν διαδικασίες  
για να σπάσουν το συμβόλαιο. Έγινε δίκη. Έχασαν. Πήραν άλλο δικηγόρο. 
Ξεκίνησαν πάλι από την αρχή. Αυτό κράτησε πάνω από δύο χρόνια.

ΓΙΑΤΙ ΣΑΣ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕ ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ  
ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΥΜΒΑΝ;

Ενδιαφέρθηκα για την ιστορία το 2009, όταν πιά ο άνθρωπος του υπογείου 
είχε εκδιωχθεί. Για τους φίλους μου, η ιστορία τούς είχε τόσο τραυματίσει που 
το ζευγάρι διερράγη αν και αγαπιόταν πολύ. Με εξουσιοδότησαν να διηγηθώ 
την ιστορία τους χωρίς να τους εκθέσω.

Εκ προοιμίου δεν ήμουνα ο κατάλληλος για να διαχειριστώ το θέμα  
του αρνητισμού αλλά η περίπτωση ήταν τόσο τρελή  που δεν μπόρεσα  
να απομακρυνθώ. Με την συνεργασία του σεναριογράφου Zιλ Τοράν  
(Gilles Taurand) κάναμε δύο αλλαγές.

Η πρώτη ήταν στο πρόσωπο του Φονζίκ: δεν είναι ένας νεοναζί. Είναι 
ένας καθηγητής ιστορίας που έχει διαγραφεί από την Διδασκαλική 
Ομοσπονδία για αρνητισμό. Ένας καθηγητής λυκείου είναι πιo συνηθισμένο, 
πιo σύγχρονο. Κάλλιστα μπορεί κανείς να φανταστεί έναν ιστορικό, 
συνηθισμένο, που ξεφεύγει κι αρχίζει «ν’αναρωτιέται».

Η δεύτερη αλλαγή αφορά στην ταυτότητα του ζευγαριού. Στην πραγματικότητα 
είναι και οι δύο εβραίοι. Μέλη της οικογένειας τους είχαν απελαθεί. Ένιωσα την 
ανάγκη να δημιουργήσω ένα ζευγάρι μικτό αφού εγώ ο ίδιος δεν είμαι εβραίος. 
Έτσι, η Μπερενίς Μπεζό δεν είναι εβραία αλλά δείχνει να έχει επηρεαστεί 
περισσότερο από τον άντρα της. Την αγγίζει βαθειά. Βλέπει οράματα. Το μίσος 
την χτυπάει μ’ένα τρόπο βίαιο. Εξάλλου πιστεύω πως ο αντισημιτισμός μας 
αφορά όλους. Εβραίους και μη.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ 

ΦΙΛΙΠ ΛΕ ΓΚΟΥΕ 
(PHILIPPE LE GUAY)





ΒΑΛΑΤΕ ΤΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΤΟ ΣΥΡΤΑΡΙ ΓΙΑ ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ.

Δεν έβρισκα τον τρόπο να διηγηθώ αυτή την ιστορία. Με βάραινε η ευθύνη 
απέναντι στους πρωταγωνιστές του δράματος. Ήθελα να είμαι πιστός και 
ταυτόχρονα να αποστασιωποιηθώ..  Εγκατέλειψα ύστερα από κάμποσες 
εκδοχές του σεναρίου κι αποφάσισα..... ν’ανέβω στο έκτο  πάτωμα!!!  
Έτσι δημιούργησα τις ΓΥΝΑΊΚΕΣ ΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΟΡΟΦΟΥ που 
είναι εκ διαμέτρου αντίθετη ταινία (μεγάλη επιτυχία και στην Ελλάδα). 
Αντί για μίσος θαμμένο στο υπόγειο, δημιούργησα μια ιστορία με 
σπανιόλες γεμάτες ήλιο.

Στη συνέχεια έκανα κι άλλες ταινίες που ρέπουν στην κωμωδία.

Δύο χρόνια πριν θυμήθηκα Τον Άντρα του Υπογείου. Είχα απομακρυνθεί. 
Ξαναδιάβασα το σενάριο κι είδα την ταινία στο μυαλό μου. Με την 
υποστήριξη της παραγωγού μου Αν-Ντομινίκ Τουσέν ( Anne -Dominique 
Toussaint ), ξανάπιασα το σενάριο, τονίζοντας το ύφος «θρίλερ «στην 
διήγηση. Δημιούργησα την Ζουστίν, την έφηβη κόρη του κεντρικού 
ζευγαριού. H ιστορία διαδραματίζεται γύρω από το κτίριο με την αγωνία 
του κλειστού χώρου.



ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙ ΑΡΝΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ  
ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ;

Έχουν υπάρξει πολλοί ναζί στον κινηματογράφο. Ο πιo γνωστός είναι ο 
Λόρενς Ολίβιε στην ταινία MARATHON MAN . Ο αρνητισμός, όμως, είναι 
πιo ασαφής, λιγότερο  εντυπωσιακός. Η ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΑΙΩΝΑ αγγλική τανία 
του Μικ Τζάκσον (2016 ) παρουσιάζει έναν Φόρισον άγγελο, υπερόπτη κι 
άθλιο. Θέλησα ένα χαρακτήρα στον αντίποδα. Ο δικός μου Φονζίκ εινα 
μίζερος, στερημένος, δεν έχει που να καταφύγει. Στην κατοχή πολλοί εβραίοι 
κρύβονταν στα υπόγεια. Αυτό διηγείται ο Τρυφό στο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΜΕΤΡΟ.

Ο ΦΟΝΖΙΚ ΑΥΤΟΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΥΝΕΧΩΣ ΩΣ ΘΥΜΑ

Ο Σελίν μας εξοικείωσε με αυτή τη μεγάλη  ανατροπή. Όταν ακούει κανείς 
τις συνεντεύξεις του μετά τον πόλεμο, βλέπει ότι παίρνει τη θέση μεγάλου 
οραματιστή. Ο σκύλος στο έλκηθρο που βλέπει τον κίνδυνο κι είναι ο πρώτος  
που σκοτώνεται. Δε φταίει σε τίποτα κι όλος ο κόσμος του την πέφτει. Ο Φονζίκ 
υιοθετεί την ίδια τακτική. Μόνο ερωτήσεις κάνει κι όλος ο κόσμος τα βάζει μαζί 
του. Το χειρότερο; Στο τέλος το πιστεύει κι ο ίδιος.

ΠΩΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΕΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΦΟΝΖΙΚ;

Αποφάσισα, σαν αρχή, να μην ταυτιστώ με την οπτική του. Δεν τον 
ακολουθούμε στο υπόγειο, δεν τον βλέπουμε στην καθημερινότητά του.  
Η δική του πραγματικότητα έχει λιγότερη σημασία. Τα κύματα που δημιουργεί 
γύρω του έχουν σημασία. Ο τρόπος που καταφέρνει να γίνει εμμονή για τ’άλλα 
πρόσωπα. Είναι πάντα αντιμέτωπος με άλλους. Με τον Σιμόν ή την κόρη του 
Ζουστίν. Η επίδρασή του είναι πνευματική. Ενσταλάζει την αμφιβολία στις 
σκέψεις σαν δηλητήριο. Κουρνιάζει στο υπόγειο, στο σκοτάδι έτοιμος  
να αναδυθεί.

Ο ΦΟΝΖΙΚ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΚΥΤΤΑΡΟ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙ 
ΜΕΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ

Μ’ άρεσε να τραβάω πλάνα της αυλής και του κτιρίου. Η παρουσία του  
είναι πηγή ραδιενέργειας που ακτινοβολεί  σ’όλο του το περιβάλλον.  
Πρώτο θύμα είναι το ζευγάρι. Ο Σιμόν είναι πολιτισμένος άνθρωπος, 
γεμάτος ενσυναίσθηση κι η καλοσύνη  του τον οδηγεί στο να επαναστατήσει 
με την κατάσταση του Φονζίκ. Πως γίνετσι ένας αξιοπρεπής άνθρωπος  
να μένει σ’ένα υπόγειο;  Ο ουτοπιστικός ανθρωπισμός του θίγεται. Δεν 
μπορεί ν’αμυνθεί μπροστά σ’αυτόν τον άνθρωπο που δεν συνθηκολογεί  
με την κοινωνία, που μένει στο υπόγειο, που δεν έχει τίποτα να χάσει.



Η ΛΟΓΙΚΗ ΤΟΥ ΑΡΝΗΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΕΙ  
ΤΗ ΣΥΝΩΜΟΣΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΑΝΘΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ

Η συνωμοσιολογία  χρησιμοποιεί την ίδια ρητορική. Όταν ο Φονζίκ μιλάει 
υπερασπίζεται τη δική του ελευθερία έκφρασης. Επιμένει στο γεγονός ότι 
υπάρχει δημοκρατία, αμφισβητεί παγιωμένες αλήθειες. Μπορεί κανείς να 
του αρνηθεί το δικαίωμα να «αναρωτιέται «; Είναι τα ίδια επιχειρήματα της 
συνωμοσιολογίας. Αρνούμενος τις επίσημες αλήθειες γίνεται ελεύθερος,  
γίνεται ήρωας. Δεν ήθελα να εμφανίσω τον Φονζίκ να μιλάει με λόγια 
αρνητισμού. Οι άλλοι μας μεταφέρουν τις ιδέες του. Κυρίως οι δικηγόροι  
που αποκρυφτογραφούν τον τρόπο που λειτουργούν τέτοιοι τύποι. Ήθελα  
μια ποικιλία απόψεων για το αρνητισμό γι’αυτό υπάρχουν τρεις δικηγόροι  
που ο καθένας αντιπροσωπεύει μιά  άποψη. Έτσι αποφεύγονται οι επαναλήψεις.  
Κι όταν ανακαλύπτουν τα κείμενά που ο Φονζίκ δημοσιεύει στο μπλογκ του,  
η Μπερενίς Μπεζό τα διαβάζει αηδιασμενη.

Η  ΖΗΜΙΑ ΜΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΕΙ  
ΑΥΤΗ ΤΗ ΜΟΛΥΝΣΗ

Επιδίωξα αυτή τη ζωική διάσταση του, της μούχλας, Η ωραία επιφάνεια  
του τηγανιού ραγίζει κι αφήνει να φανεί η σαπίλα. Είχα μάλιστα φανταστεί 
ένα πόδι τέρατος και νύχια να καταστρέφουν το ταβάνι. Ήταν σαν μια 
φαντασίωση! Υπάρχει κι αυτή η πληγή στο χέρι του Σιμόν. Είχα γυρίσει κι 
άλλες σκηνές όπου  φαινόταν το γαλαζωπό δέρμα, η πληγή να νεκρώνεται 
αλλά μου φάνηκαν υπερβολικά.

ΚΙ Η ΑΝΕΦΕΛΗ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΔΙΑΛΥΕΤΑΙ

Η συνάντηση των συνιδιοκτητών είναι η αποκορύφωση  της μόλυνσης. 
Πρέπει να αποφασίσουν για την τύχη του Φονζίκ. Πρέπει να ψηφίσουν 
υπέρ ή κατά του αποκλεισμού του. Η σκηνή θυμίζει Βισύ. Υπάρχουν καλοί 
άνθρωποι που δε θέλουν φασαρίες. Υπάρχει κάποιος βίαιος που νιώθει 
συγγένεια  με τον άνθρωπο στο υπόγειο. Μου φαινόταν συναρπαστικό ένα 
κλίμα κατοχής στη σύγχρονη Γαλλία Μας. Σαν όλα να παίζονται, πάντα, 
ανάμεσα σ’ αυτούς που συνθηκολογούν και σ’ αυτούς που επαναστατούν.

Ψάξαμε να βρούμε μια αυλή κτιρίου που να πλησιάζει την ατμόσφαιρα 
του 40. Ο σκηνογράφος τόνισε το άχρονο ύφος προσθέτοντας  πόρτες 
σταθμού. Τα γυρίσματα έγιναν χειμώνα. Είχα στο μυαλό μου την μουντάδα 
του Παρισιού  Στη ταινία του Ζόζεφ Λόουζι  Ο κ. ΚΛΑΙΝ, ένα από  
τα ωραιότερα φιλμ για την Κατοχή.



Η ΖΟΥΣΤΙΝ, Η ΚΟΡΗ ΤΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΕΙΝΑΙ  
Ο ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΟΝΖΙΚ

Έφηβη, 16 χρονών, έξυπνη κι εριστική. Μπροστά  στον Φονζίκ, ξέρει πολύ 
καλά με ποιόν έχει  να κάνει. Του μπαίνει συνέχεια, ο λόγος του δεν την 
εξαπατά. Ούτε πιστεύει την ψευδο- ιστορική του αναζήτηση. Κάτι , όμως, 
από τις ιδέες του διεισδύει.  Αυτή είναι το στοίχημα. Αλίμονο  μας αν οι νέοι 
αρχίσουν ν’ ακούν τέτοιους τύπους. Αισθάνομαι ότι με αφορά προσωπικά. 
Είναι ένας από τους λόγους που θέλησα να κάνω αυτή την ταινία.

Ο ΦΟΝΖΙΚ ΚΑΤΑ ΚΑΠΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ ΤΟΝ ΚΑΘΕΝΑ 
ΣΤΗΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ

Ο Σιμόν είναι ένας απλός εβραίος που δεν αναρωτιέται  για την ταυτότητά του. 
Δεν είναι σε άρνηση, ζει με αυτή την κληρονομιά, χωρίς να το σκέφτεται, χωρίς 
να τον βαραίνει. Η παρουσία του Φονζίκ τον αναγκάζει να αντιμετωπίσει  
τις καταβολές του. Το ίδιο συμβαίνει και με τη γυναίκα του, της οποίας  
οι σχέσεις με τον πατέρα της είναι  μπερδεμένες



ΤΟ ΥΠΟΓΕΙΟ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΝΑΣ ΚΟΣΜΟΣ ΓΟΗΤΕΥΤΙΚΟΣ ΜΠΡΟΣΤΑ 
ΣΤΗΝ ΚΑΜΕΡΑ ΣΑΣ

Μ’ άρεσε να τραβάω στο υπόγειο. Στην σκηνογραφία μας υπάρχει ένας 
καυστήρας σαν κάποιο ζώο κρυμμένο  που ξεφυσάει, που κοκκινίζει.... 
Είναι μια ζωή τερατώδης κι ανησυχητική. Μιλάμε συχνά για τα έγκατα 
της γης. Δημιουργήσαμε ένα λαβύρινθο από διαδρόμους, σωληνώσεις 
που έχουν διαρροές. Αυτή όλη η φαντασίωση παραπέμπει στον Έντγκαρ 
Πόε ή τον Κάφκα. Θυμίζει, ακόμη, και τον  μεγάλο κινηματογραφιστή 
Φριτς Λανγκ. Αρκεί να θυμηθούμε, όταν παιδιά, έπρεπε  να κατέβουμε στο 
υπόγειο. Ο φόβος ήταν εντελώς σωματικός. Τον νιώθαμε περισσότερο στα 
έντερα μας παρά στο μυαλό μας. Το υπόγειο είναι ο τόπος του τρόμου και 
των φαντασμάτων. Κάθε φορά που η κάμερα γυρίζει, έχουμε την αίσθηση 
ότι θα δούμε ένα φάντασμα 

ΚΑΠΟΙΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΟ ΝΟΥ  Η ΤΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΑΝΣΚΙ   
Ο ΕΝΟΙΚΟΣ  

Χαίρομαι που αναφέρεστε  σ’ αυτή την ταινία που έγραψε Ζεράρ Μπραχ 
(Gérard Brach), βασισμένη σ’ ένα μυθιστόρημα του Τοπόρ. Ήμουνα πολύ 



κοντά με τον Ζεράρ τον οποίο  γνώρισα όταν  σπούδαζα ακόμα στην IDHEC, 
το 1982. Τον επισκεπτόμουνα μια δυο φορές την εβδομάδα. Καθόμουνα στην 
άκρη του κρεβατιού του , γιατί δεχόταν επισκέψεις στο δωμάτιό του. Εκεί 
δούλευε με σκηνοθέτες σπ’ όλο τον κόσμο: Αντονιόνι, Φερέρι, Κοντσαλόφσκι 
και, φυσικά, Πολάνσκι. Ο Ζεράρ υπήρξε δάσκαλος μου και του είχα διηγηθεί 
την ιστορία του υπογείου. Ο τρόπος που ο Πολάνσκι διαχειρίζεται τον εγκλεισμό 
και την απομόνωση είναι ο θεμέλιος λίθος του έργου του. Για χρόνια ο Ζεράρ 
δεν έβγαινε από το σπίτι του: το νησί στο CUL-DE-SAC, ο πύργος στα χιόνια 
στο  BAL DES VAMPIRES (Ο χορός των βρυκολάκων), είναι παραλλαγές  
του εγκλεισμού.

ΠΩΣ ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΤΕ ΝΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΕΙΤΕ ΤΟΝ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΦΟΝΖΙΚ 
ΣΤΟΝ ΦΡΑΝΣΟΥΑ ΚΛΟΥΖΕ (François Cluzet) 

Στο ξεκίνημα, δεν τον σκέφτηκα καθόλου! Παρέμενε ταυτισμένος με το 
πρόσωπο του Δημάρχου, ζεστό, στην ταινία NORMΑNDIE NUE (Γυμνή 
Νορμανδία). Ένας χωρικός που θέλει να σώσει τον τόπο του από την κρίση. 
Για τον Φονζίκ είχα κάνει ένα  κατάλογο ηθοποιών παράξενων και λίγο 
τρελών.  Μια μέρα βρεθήκαμε με τον Φρανσουά για μεσημεριανό. Έφτασε  
μ’ έναν όγκο γκρίζων μαλλιών στο κεφάλι. Πολύ μακριά. Η φάτσα του  
ήταν πραγματικά ανησυχητική.  Η παρουσία του παράξενη. Σ’ όλο το γεύμα 
κρατήθηκα και δεν του μίλησα για τον ρόλο. Στο τέλος έσπασα. Του έστειλα 
το σενάριο  και το διάβασε σε μια μέρα.

Τον ρώτησα αν τον προβλημάτιζε να παίξει έναν τύπο τόσο επικίνδυνο  
και μου απάντησε: «Αν εμείς οι ηθοποιοί δεν παίζουμε τους απαίσιους,  
ποιος θα το κάνει;».

ΕΙΧΑΤΕ  ΣΤΟ ΝΟΥ ΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΟ ;

Σκέφτηκα πολύ τον Ταρτούφο. Άνθρωπος ταπεινός, το κεφάλι σκυφτό, που 
μιλάει μαλακά, που θέλει να περνάει απαρατήρητος. Στον Κλουζέ υπάρχει 
αυτή η δολοφονική λάμψη στο βλέμμα,  Κάτι που φοβίζει. Μια εσωτερική 
δύναμη συναρπαστική. Ο λόγος του δεν είναι καταφατικός. Λέει κάτι και 
το αντίθετό του. Είναι μια σκέψη που συνεχώς αυτοαναιρείται. Αυτό που 
βρίσκω συναρπαστικό με τους ηθοποιούς είναι η διερεύνηση  διαφορετικών 
προσωπείων. Το πέρασμα από ένα πρόσωπο θετικό στο εντελώς αντίθετό του. 
Με το ίδιο εργαλείο εμβαθύνουμε.....κι ύστερα ο Φρανσουά είναι δημοφιλής. 
Έχει παίξει συμπαθείς χαρακτήρες. Είναι σημαντικό να μην αντιληφθεί κανείς 
ποιος πραγματικά είναι από την αρχή. Έχει μια γοητεία,  μια σαγήνη.. Είναι 
μέρος του κινδύνου του ρόλου αλλά και της περιπλοκότητα των πραγμάτων 
γιατί έχει και μια ανθρωπιά. Και στο τέλος πετάει τη μάσκα. Εκφράζει το μίσος 
του και καταλαβαίνει κανείς με ποιόν έχει να κάνει.



ΠΩΣ ΦΑΝΤΑΣΤΗΚΑΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΖΕΥΓΑΡΙΟΥ;

Επέλεξα την αφέλεια και την εσωτερικότητα του Ζερεμί Ρενιέ (Jérémie  
Renier). Έχει μια πλευρά χαμαιλέοντα που τον κάνει τόσο εκπληκτικό  
ως Κλοντ Φρανσουά όσο και σε μια ταινία των αδελφών Νταρντέν.  
Η Μπερενίς Μπεζό ( Bérénice Bejo) είναι όμορφη και φωτεινή. Με τον 
Ζερεμί είναι ένα ευτυχισμένο ζευγάρι χωρίς προβλήματα. Δεν υποψιάζονται 
τι τους περιμένει. Έχουν την ψευδαίσθηση ότι δεν υπάρχει ρωγμή στον 
έρωτά τους. Στην ταινία μου TROIS HUIT (3-8) είχα ασχοληθεί με ένα 
ζευγάρι ενωμένο, χωρίς θέματα που ξαφνικά έρχεται αντιμέτωπο μ’ έναν 
διεστραμμένο που θα τους επηρεάσει  βαθύτατα. Μέσα στην αθωότητά τους 
είναι ανυπεράσπιστοι. Δεν είναι προετοιμασμένοι να ζήσουν την εμπειρία 
του κακού. Είναι κάτι που με καταδιώκει : τι θα συνέβαινε αν εγώ είχα 
ξαφνικά να αντιμετωπίσω ένα τέτοιο  άτομο;

ΑΙΦΝΙΔΙΑΖΕΙ ΜΙΑ ΤΟΣΟ «ΣΚΟΤΕΙΝΗ» ΤΑΙΝΙΑ ΓΥΡΙΣΜΕΝΗ ΑΠΟ ΣΑΣ...

Μ’ αρέσει να εξερευνώ κάτι και το αντίθετό του.  Δέκα χρόνια πριν ήμουνα 
ευτυχής με τις ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΟΡΟΦΟΥ και να τιμήσω 
την ευθυμία και την τρυφερότητα των Ισπανίδων. Σήμερα με εντυπωσιάζει 
αυτό που ζούμε όλοι μας, ο τρόπος που το μίσος εξαπλώνεται ύπουλα. 
Υβριστικές εκστρατείες εναντίων νεαρών κοριτσιών, η διεκδικούμενη μη-
ανοχή, η άνοδος του σκοταδισμού και ξανά αυτός ο αντισημιτισμός που  
δε λέει να σταματήσει. Βεβηλωμένα εβραϊκά  νεκροταφεία, η στήλη της 
Σιμόν Βέιλ σπασμένη.

Ο αρνητισμός είναι το υπόβαθρο αυτής της βίας. Κι ήθελα πολύ να   
το διηγηθώ σ’ αυτή την ιστορία. Τόσο το καλύτερο αν ο κινηματογράφος 
μπορεί ,κάποιες φορές, ν’ αδράξει την περίπλοκη πραγματικότητα 
του δικού μας κόσμου....





ΕΧΕΤΕ ΗΔΗ ΓΥΡΙΣΕΙ ΜΕ ΤΟΝ  ΦΙΛΙΠ ΛΕ ΓΚΟΥΕ ΤΗΝ ΤΑΙΝΙΑ NORMANDIE 
NUE ΟΠΟΥ ΕΝΣΑΡΚΩΝΕΤΕ ΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΑΛΟΠΡΟΑIΡΕΤΟ ΚΑΙ 
ΣΥΜΠΑΣΧΩΝ. ΠΩΣ ΣΑΣ ΜΙΛΗΣΕ Ο ΦΙΛΙΠ ΛΕ ΓΚΟΥΕ ΓΙ ΑΥΤΟ ΤΟΝ  
ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΡΟΛΟ ΤΟΣΟ ΔΙΑΜΕΤΡΙΚΑ ΑΝΤΙΘΕΤΟ;

Τα πάντα είναι διαφορετικά. Δεν είναι η ίδια ιστορία. Αλλά χάρη στον 
Μπαλμπουζάρ, το ρόλο μου στην NORMANDIE NUE, ο Φιλίπ κι εγώ 
μπορέσαμε να γνωριστούμε. Τον θαυμάζω σαν δημιουργό, σκηνοθέτη 
και άνθρωπο. Ένα φιλμ είναι ένα ταξίδι. Χρειάζεται κάτι το ανθρώπινο. 
Διαβάζοντας το σενάριο εντυπωσιάστηκα. Η ποιότητα του σεναρίου,  
ο ρόλος, η ανάγκη να υπάρξουν αυτές οι εικόνες ήταν κίνητρο για μένα.  
Η αμοιβαία εμπιστοσύνη. Αυτά με ενθουσίασαν. Αφιέρωσα ενέργεια  
και σκέψη για να μπω στο πετσί αυτού του ανθρώπου.

ΤΙ ΣΑΣ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΕΝΑΡΙΟ;

Η παντοτινή επικαιρότητα του θέματος, η συνωμοσιολογία, ο ρατσισμός, 
ο αντισημιτισμός. Οι “αποτυχημένοι” χρειάζονται έναν “φταίχτη “ κι οι 
μειονότητες είναι εύκολη λύση. Εδώ πρόκειται για ένα ασήμαντο γεγονός. 
Ένας καθηγητής ιστορίας που αποβλήθηκε από την Ακαδημία γιατί εξέφρασε 
τον αρνητισμό του. Ενδιαφέρον για  την μελέτη χαρακτήρων. Απαραίτητο 
και χρήσιμο να προβληθεί.

ΤΙ ΓΝΩΡΙΖΑΤΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΡΝΗΤΙΣΜΟ; ΚΑΝΑΤΕ ΕΡΕΥΝΑ; 

Το απόλυτο κακό όπως έλεγε η Σιμόν Βέιλ. Μιλήσαμε πολύ. Διάβασα 
πολύ. Είναι τρομακτικό που ένας στους δύο έφηβους δεν έχει ακούσει 
ποτέ για το ολοκαύτωμα  (shoah). Θαυμάζω την Ζινέτ Κολινκά, την οποία 
γνωρίζω προσωπικά και η οποία επέζησε από τα στρατόπεδα του θανάτου. 
Επισκέπτεται σχολεία και ξεναγεί μαθητές Λυκείου στο Άουσβιτς.

ΣΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΠΩΣ ΕΙΔΑΤΕ ΤΟΝ ΦΟΝΖΙΚ;

Σύμφωνα με το σενάριο είναι ταυτόχρονα απλός και περίπλοκος.  
Είναι επικίνδυνος, ύπουλος, διεστραμμένος, δειλός και μπορεί  να είναι 
εξυπηρετικός. Ποτίζει τα φυτά στην αυλή του κτιρίου. Ξέρει τι κάνει  
και στο κτίριο οι γνώμες γι’ αυτόν διίστανται.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ 

ΦΡΑΝΣΟΥΑ ΚΛΟΥΖΕ
(FRANçOIS CLUZET)





ΧΡΕΙΑΣΤΗΚΕ ΝΑ ΕΦΕΥΡΕΤΕ ΕΝΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΓΙ ΑΥΤΟΝ ΩΣΤΕ  
ΝΑ ΤΟΝ ΕΝΣΑΡΚΩΣΕΤΕ;

ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΑΤΕ ΝΑ ΤΟΝ «ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΕΙΤΕ» 
ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ;

Φυσικά, ενσαρκώνοντάς τον υπερασπίζομαι. Είναι η αποστολή μου ως 
ερμηνευτή. Έψαξα την ανθρωπιά του με τον Φιλίπ, τον κάναμε ευχάριστο 
εξωτερικά. Έχει μια φωνή γλυκιά, ιδιαίτερα όταν απευθύνεται στην 
Ζουστίν.  Είναι σίγουρα το πιο εύκολο θήραμα.

Ο ΦΟΝΖΙΚ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΣΥΝΕΧΩΣ ΩΣ ΘΥΜΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ 
«ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΕΙ  ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ». ΤΙ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ, ΘΈΛΕΙ ΝΑ ΔΙΑΔΩΣΕΙ 
ΤΙΣ ΕΜΕΤΙΚΕΣ ΙΔΕΕΣ ΤΟΥ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ, ΥΠΟΥΛΑ; 

Η θυματοποιητική στάση του είναι μια προστασία: παραπονιέμαι για όσα 
μου έχουν κάνει, δεν έχω κάνει κακό σε κανέναν, όμως μου έχουν κάνει. 
Μόνο ερωτήσεις κάνω, λέει. Ξέρει μια χαρά ότι έτσι αναθεωρεί τα πάντα. 
Την ιστορία, τα γεγονότα, τις μαρτυρίες, τις αποδείξεις γενοκτονίας,  
τα 6.000.000 νεκρούς.



ΜΙΛΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΖΟΥΣΤΙΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ΝΑ ΘΙΞΕΙ ΤΟΝ ΣΙΜΟΝ Ή 
ΘΕΛΕΙ ΣΥΜΜΑΧΟ ΤΗ  ΝΕΑΡΗ ΚΟΠΈΛΑ,  ΕΥΠΛΑΣΤΗ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ;

Έχει το ένστικτο κυνηγού. Ξέρει πως είναι πιο  εύθραυστη  από τους γονείς 
της. Επιπλέον, σε πολλές οικογένειες δεν θέλησαν να μιλήσουν γι’ αυτή την 
τεράστια τραγωδία. Χάσανε πολλούς δικούς τους ανθρώπους. Είναι κάτι  
που δεν μπορεί κανείς να φανταστεί. Κι αυτό το χρησιμοποιεί. Σύμφωνοι, 
πολύ χοντρό για να είναι αληθινό.

ΠΩΣ ΜΠΗΚΑΤΕ ΣΤΟ ΠΕΤΣΙ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ;  
ΜΕ ΤΑ ΡΟΥΧΑ, ΤΟ ΧΤΕΝΙΣΜΑ, ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ;

Με την ενδυματολόγο Ελιζαμπέτ Ταβερνιέ (ELISABETH TAVERNIER), 
δουλέψαμε πολύ το ρούχο. Ο χαρακτήρας είναι αξιοπρεπής, δεν έχει φράγκο, 
το παλτό τού είναι μεγάλο, μάλλον του το δώσανε. Είναι καθαρός, σχεδόν 
κομψός. Θέλει να είναι αξιοσέβαστος. Το χτένισμα του ή μάλλον η απουσία 
του, τού προσδίδουν μια μοναδικότητα, μια κακομοιριά.

Ο ΦΙΛΙΠ ΛΕ ΓΚΟΥΕ ΕΔΩΣΕ ΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ, ΤΑΙΝΙΕΣ  
Ή ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΒΟΗΘΟΥΣΑΝ ΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΑΣ;

Ο Φιλίπ είναι ιδιαίτερα καλλιεργημένος και ταπεινός.  
Είναι σημαντική πηγή για όλους τους ηθοποιούς του.

ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΝΕΑΡΗ ΠΟΥ ΕΡΜΗΝΕΥΕΙ ΤΗΝ ΖΟΥΣΤΙΝ;

Η επιλογή της Βικτοριά Εμπέρ (VICTORIA EBER ) για το ρόλο  
της Ζουστίν με ενθουσίασε. Αυτή η νεαρή ηθοποιός έχει  απίθανο ταλέντο,  
είναι αυθόρμητη, ειλικρινής. Θα πάει μακριά. Ακόμα, θαυμάζω την Μπερενίς 
Μπεζό ( BERENICE BEJO ). Είναι ευαίσθητη και συνάμα διαθέτει μια 
βιαιότητα που δεν υποψιάζεσαι. Συμπαθώ πολύ τον Ζερεμί Ρενιέ (JEREMY 
RENIER). Ξέρω τον Ζακάι (ZACCAI) από καιρό. Κι οι δύο τους είναι 
ταλαντούχοι και γενναιόδωροι. Είναι σημαντικό για μένα να δουλεύω  
με παρτενέρ, έτσι αντιλαμβάνομαι το παιχνίδι. Μοιρασιά κι ανταλλαγή.  
Δεν μπορούμε να υπάρχουμε χώρια από τους άλλους.



Εφηβικό πάθος  για τον κινηματογράφο.

Σχόλια για ταινίες

Ανακαλύπτει τον Χίτσκοκ, Μπουνουέλ και Φελίνι στο σινέ κλαμπ  
του οικοτροφείου  Σεν Μαρτέν

1980    IDHEC

Συναντά τους ARNAUD DESPLECHIN, PASCALE FERRAN, ERIC ROCHANT, 
PIERRE TRIVIDIC, RADU MIHALENU 

Συντάκτης στο περιοδικό Cinématographe 

Συναντά του μέλλοντες σεναριογράφους JACQUES FLESCHI και JÉRÔME 
TONNERRE και τον παραγωγό PHILIPPE CARCASSONNE.

Η φιλμογραφία του είναι εκλεκτική

Μια ταινία εποχής  LES DEUX FRAGONARD 1989

Αισθηματική κωμωδία L’ANNÉE  JULIETTE  199T

Ένα φιλμ “ νουάρ “ TROIS HUIT 2003

DU JOUR AU LENDEMAIN  2006

LES FEMMES DU 6 ème  ETAGE 2011

ALCESTE À  BICYCLETTE 20

FLORIDE 2015

NORMANDIE NUE 2018

Δύο ταινίες για την τηλεόραση 
RHESUS ROMEO 1993

V COMME VIAN 2010

Με τον Άνθρωπο του Υπογείου επανέρχεται  σ’ ένα θέμα σύγχρονο και δύσκολο.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΥ 

PHILIPPE LE GUAY





 

 Jacques Fonzic François CLUZET

 Simon Sandberg Jérémie RENIER

 Hélène Sandberg Bérénice BEJO

 David Sandberg Jonathan ZACCAÏ

 Justine Victoria EBER

 Nelly Sandberg Denise CHALEM

 Grand-père Gérard Patrick DESCAMPS

 Luka Steiner Sharif ANDOURA

 Maître Massard François-Éric GENDRON

 Maître Vasquez Laetitia EIDO

 Maître Rivière Martine CHEVALLIER

 Mr Leroux Patrick D’ASSUMCAO

 Mr Martini  Éric GENOVESE 
de la Comédie Française

 

 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ



 

 ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ Philippe LE GUAY

 ΠΑΡΑΓΩΓΗ Anne-Dominique TOUSSAINT

 ΣΕΝΑΡΙΟ Philippe LE GUAY 
  Gilles TAURAND 
  Marc WEITZMANN

 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΜΟΥΣΙΚΗ Bruno COULAIS

 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Guillaume DEFFONTAINES (AFC)

 ΜΟΝΤΕΡ Monica COLEMAN

 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Emmanuel DE CHAUVIGNY

 ΗΧΟΣ Laurent POIRIER 
  Vincent GUILLON 
  Olivier GOINARD

 ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ Elisabeth TAVERNIER

 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Jean-Jacques ALBERT

 ΠΡΩΤΟΣ ΒΟΗΘΟΣ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ Hubert ENGAMMARE

 ΣΚΡΙΠΤ Marie-Florence RONCAYOLO (LSA)

 ΚΑΣΤΙΝΓΚ Constance DEMONTOY (ARDA)

 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Didier CARREL

 POST PRODUCTION Cédric ETTOUATI

 ΜΙΑ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ LES FILMS DES TOURNELLES 
  BIG SUR FILMS 
  FRANCE 2 CINÉMA

 ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ  LA BANQUE POSTALE IMAGE 14 
CINÉMAGE 15 
MANON 11

 ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ  LA SACEM 
LE CENTRE NATIONAL DU CINÉMA  
ET DE L’IMAGE ANIMÉE

 ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  FRANCE TÉLÉVISIONS 
CANAL + 
CINÉ +
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