
 

 

Η Ε' ΕΛΜΕ-Θ 
καλεί εκπαιδευτικούς - μαθητές - γονείς 

στην προβολή της ταινίας 
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ ΚΕΝΤΡΟ 

ΕΥΟΣΜΟΥΕΥΟΣΜΟΥ

““Εκπαίδευση & Κινηματογράφος”” 

«Ψηλά τις μάσκες. Θα κλάψετε! Μέχρι που να ποτιστεί το 
κάθισμά σας! Θα γελάσετε επίσης και θα ανοίξετε διάπλατα 
τα μάτια σας από έκπληξη στις μαγευτικές εικόνες, μιας 
κινηματογραφικής τέχνης γεμάτης χρώματα και φως. Η 
ταινία του Wu Tian-Ming, ο Βασιλιάς των Μασκών, 
προσφέρει όλων των ειδών τις απολαύσεις. Και πρώτα από 
όλα αυτήν της ταύτισης με τους ήρωες. Σε σημείο που 
συχνά, θα θέλαμε να τους βοηθήσουμε σε κάθε τους 
δυσκολία να τους προειδοποιήσουμε για κάθε τους νέα 
περιπέτεια». Le Monde 

«Η χαμένη τέχνη της αληθινής αγάπης. Διαθέτει 
απαράμιλλες στιγμές έκπληξης και χιούμορ, θλίψης και 
θριάμβου οι οποίες διαδέχονται απότομα η μια την άλλη 
όπως οι μάσκες του Wuang. H ταινία μπορεί να σχολιάζει 
την κοινωνικό-πολιτική πλευρά της θέσης των νεαρών 
κοριτσιών στη γηραιά Κίνα, αλλά το ευρύτερο νόημα της 
είναι παγκόσμιο: η φτώχεια η απληστία, η δύναμη της 
παράδοσης ακόμα και το πεπρωμένο ωχριούν μπροστά 
στη δύναμη της αγάπης». Times 

ΕλέυθερηΕίσοδος 

   του του Tian-Ming WuTian-Ming Wu  

Θα ακολουθήσει συζήτηση 
για τη σχέση Εκπαίδευσης και Κινηματογράφου 

με τη συμμετοχή του Βασίλη Αλεξίου, 
καθηγητή του Παιδαγωγικού Τμήματος του ΑΠΘ



Σκηνοθεσία: Tian-Ming Wu 

Σενάριο: Minglun Wei 

Φωτογραφία: Da-Yuan Mu 

Μουσική: Jiping Zhao 

Παραγωγή: Mona Fong, Titus Ho

Χώρα παραγωγής: Κίνα

Χρονολογία παραγωγής: 1996

Διάρκεια: 101'

Πρωταγωνιστούν: 

Zhigang Zhang ... Sulan, Luo

Zhigang Zhao ... Liang Sao Lang

Renying Zhou ... Gou Wa ("Doggie") 

Xu Zhu ... Bianlian Wang 

Ο „Βασιλιάς των Μασκών“ είναι ένας ηλικιωμένος 
πλανόδιος καλλιτέχνης, δεξιοτέχνης της τέχνης της 
Όπερας των Σετσουάν στην πολύ γρήγορη αλλαγή 
μασκών ώστε να φαίνεται σαν μαγικό κόλπο. Ο 
μοναχογιός του πέθανε πριν από καιρό και ο ίδιος, 
μόνος στον κόσμο, αναζητά κάποιον να του 
κληροδοτήσει την τέχνη του. Η παράδοση επιτάσσει, η 
τέχνη να μεταδίδεται σε απόγονο και μάλιστα μόνο αν 
είναι αγόρι, ποτέ σε κορίτσι!
Η ιστορία εκτυλίσσεται στο Σετσουάν, στις αρχές του 
περασμένου αιώνα, σε μια εποχή λιμοκτονίας και 
κοινωνικών ταραχών. Πολλές οικογένειες αναγκάζονται 
να πουλήσουν τα παιδιά τους για να επιβιώσουν. Ο 
καλλιτέχνης αγοράζει ένα ζωηρό και έξυπνο αγόρι, στο 
οποίο δίνει το όνομα «κουτάβι», που είναι συνηθισμένο 
στην κινεζική παράδοση και σημαίνει στοργή και αγάπη. 
Το παιδί του προσφέρει τρυφερότητα, εμπιστοσύνη, και 
δείχνει ζήλο για την τέχνη του. Και οι δύο δοκιμάζουν 
αισθήματα που είχαν στερηθεί για καιρό. Σύντομα όμως 
ο καλλιτέχνης ανακαλύπτει ότι ο νέος του «εγγονός» 
είναι στην πραγματικότητα ... κορίτσι και προσπαθεί να 
το διώξει από κοντά του.

- Βραβείο σεναρίου και ανδρικής ερμηνείας, Φεστιβάλ Καννών 
- Βραβείο καλύτερης ταινίας, Γερμανικό Lucas Festival
- Βραβείο καλύτερης σκηνοθεσίας, Διεθνές Φεστιβάλ Τόκιο
- Πάνω από 20 ακόμα διεθνή βραβεία και διακρίσεις


