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Με βάση της το Λονδίνο, η Δάφνη Αλεξάντερ, η
μεγαλύτερη κόρη του Κύπρου Χρυσοστομίδη, κατάφερε
να μας μαγνητίσει στην ταινία «Σμύρνη Μου Αγαπημένη».
Γεμάτη όνειρα, ρισκάρει και με επιμονή πετυχαίνει τους
στόχους της, απόδειξη η συμμετοχή της σε επιτυχημένες
κινηματογραφικές ταινίες - συμπεριλαμβανομένου και
του Netflix.
ΣΥΝΈΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΙΡΉΝΗ ΧΡΙΣΤΟΦΌΡΟΥ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΕΣ ALIONA ADRIANOVA @ALIONAADRIANOVA
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ΔΆΦΝΗ ΑΛΕΞΆΝΤΕΡ

Γ

Μια μόνιμη μετακόμιση στην
Κύπρο δεν είναι στα σχέδιά
μου, αν και η Κύπρος παραμένει
πάντοτε το σπίτι μου
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εννημένη στη Λευκωσία, από βέρα
οικογένεια δικηγόρων, ακολούθησε το
ίδιο μονοπάτι σπουδάζοντας νομικά
στο πανεπιστήμιο της Οξφόρδης.
Το μεγάλο της πάθος, όμως, ήταν η
αγγλική λογοτεχνία, αλλά στο τέλος την κέρδισε
η υποκριτική. Απόφοιτoς πια της σχολής LAMDA,
μια από τις καλύτερες δραματικές σχολές
του Λονδίνου, αποφασίζει το 2004, παρά τις
δυσκολίες και τον μεγάλο ανταγωνισμό, να ζήσει
και να εργαστεί στο Λονδίνο. Η επιτυχία της στη
συνέχεια.
Το 2021 ήταν μια καλή χρονιά για εσάς;
Η γενική αβεβαιότητα που επικράτησε το 2021
λόγω της συνεχιζόμενης πανδημίας έφερε πολλές
δυσκολίες για όλο τον κόσμο. Νομίζω πως όλοι
αισθανθήκαμε έντονα την ανησυχία για την υγεία
των αγαπημένων μας, κάποιοι δυστυχώς έζησαν
και την απώλεια. Στον χώρο του θεάτρου και του
κινηματογράφου επίσης τα πράγματα ήταν πολύ
ασταθή, με πολλές δυσκολίες λόγω των ξαφνικών
αλλαγών στα μέτρα, με ακυρώσεις παραστάσεων
και αναβολές γυρισμάτων. Κοιτάζοντας πίσω σε
μια εξαιρετικά σπάνια χρονιά, πρέπει να πω πως
φάνηκα τυχερή και νιώθω αφάνταστα ευγνώμων,
διότι μου δόθηκε η ευκαιρία να δουλέψω πάνω σε
όμορφες παραγωγές για τις οποίες νιώθω πολύ
περήφανη, όπως τις δύο ταινίες στις οποίες έλαβα
μέρος το καλοκαίρι που μας πέρασε στην Αθήνα,
τη «Σμύρνη μου Αγαπημένη» και τη «Μινόρε της
Λαμίας». Η Σμύρνη θα γυριζόταν αρχικά την άνοιξη
του 2020 και βεβαίως αναβλήθηκε.
Μετά την πανδημία τι έχει αλλάξει στη
ζωή σας;
Μάσκες, αντισηπτικά και εμβόλια! Όχι, σοβαρά
τώρα, η πανδημία μού έχει διδάξει πολλά. Πρώτα
από όλα έμαθα να είμαι πιο ευέλικτη και να
μη με φοβίζει το άγνωστο, η ξαφνική αλλαγή
κατεύθυνσης, οι αναπάντεχες ανατροπές. Έμαθα
να είμαι πιο πειθαρχημένη με τη δουλειά μου.
Έμαθα πως όποιες κι αν είναι οι περιστάσεις, έχω
τη δυνατότητα να είμαι δημιουργική, αλλά και να
βιοπορίζομαι από το επάγγελμά μου. Όπως πολλοί
ηθοποιοί σε αυτή την πρωτοφανή κατάσταση,
έστησα στούντιο φωνητικής στην κουζίνα
μου όπου και ηχογράφησα πολλά ηχοβιβλία,
ντοκιμαντέρ, video games, κάτι που στην αρχή μού
φαινόταν εξωπραγματικό.
Πολύ δημιουργικό. Και πέτυχε;
Ναι. Μεταξύ άλλων εκφώνησα την αγγλική και
γαλλική εκδοχή του ντοκιμαντέρ «Σε γνωρίζω από
την όψη - 200 χρόνια Ελλάδα», μια προσφορά της
Επιτροπής «Ελλάδα 2021» στους εορτασμούς των
200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση. Επίσης,
έλαβα μέρος σε διάφορες παραγωγές μέσω
ζουμ. Συνεργάστηκα δύο φορές με το γνωστό
λονδρέζικο θέατρο Jermyn Street Theatre: Έλαβα
μέρος σε μια ολοήμερη ανάγνωση μιας νέας
διασκευής στα Αγγλικά της Οδύσσειας, καθώς
επίσης σε ενα πρότζεκτ Ευρωπαϊκής Ποίησης, στο
οποίο παρουσίασα το υπέροχο κυπριακό ποίημα
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«Βούττημαν Ήλιου» του Λιπέρτη. Έλαβα μέρος
και σε μια μεγάλη θεατρική γιορτή του Theatre
of the Americas, την οποία οργάνωσε ο Έλληνας
ηθοποιός Σωκράτης Αλαφούζος. Μάλιστα, κατά
τη διάρκεια του πρώτου λοκντάουν γυρίσαμε
με τον άντρα μου (ο οποίος είναι θεατρικός
συγγραφέας και σκηνοθέτης) μια μαυρόασπρη
μικρού μήκους ταινία στο σπίτι, τη Lullaby, την
οποία χαρήκαμε πολύ.
Ζείτε χρόνια στο Λονδίνο, έχετε σκεφτεί ποτέ το
ενδεχόμενο επιστροφής στην Κύπρο;
Ναι, είναι γεγονός πως είμαι τώρα στο Λονδίνο
από το 2004. Απίστευτο κι όμως αληθινό. Όπως
όμως όλοι οι ηθοποιοί, ζω μια κάπως νομαδική ζωή.
Η βάση μου είναι μεν το Λονδίνο, κι εκεί γίνονται
οι πλείστες ακροάσεις, αλλά οι δουλειές όταν
τις κλείσω συνήθως καταλήγουν να γυρίζονται
αλλού. Η πρώτη μου δουλειά π.χ., η τηλεοπτική
σειρά Casualty του BBC γυριζόταν στο Μπρίστολ,
όπου ζούσα για πάνω από ένα χρόνο. Έπειτα
έχω ταξιδέψει για γυρίσματα και παραστάσεις
στη Βουλγαρία, Τυνησία, Μαρόκο, Βαρκελώνη,
Βερολίνο, Ούμπρια, Λος Άντζελες, Νέα Υόρκη,
Άμστερνταμ, Κρήτη και βέβαια Αθήνα. Εννοείται,
και Λευκωσία! Γι’ αυτό, αν και το σπίτι μου είναι το
Λονδίνο, δεν το έχω βαρεθεί ακόμη, ίσως διότι δεν
προλαβαίνω να το βαρεθώ με τόσες μετακινήσεις.
Μια μόνιμη μετακόμιση στην Κύπρο δεν είναι στα
σχέδιά μου, αν και η Κύπρος παραμένει πάντοτε το
σπίτι μου. Ευτυχώς, έχει τύχει να περάσω πολλούς
συνεχόμενους μήνες εκεί για δουλειά, πράγμα που
απολαμβάνω, διότι αυτό σημαίνει ότι περνώ χρόνο
και με την οικογένεια και τους φίλους μου.
Όταν έρχεστε, τι απολαμβάνετε περισσότερο
να κάνετε;
Έρχομαι στην Κύπρο όταν νιώθω κουρασμένη
και νιώθω αμέσως τη δύναμή μου να επιστρέφει.
Λατρεύω να περνάω χρόνο με τους γονείς μου,
την αδελφή μου, τα ανιψάκια μου. Να κολυμπώ
στον Πωμό και στον Πρωταρά με τη μαμά μου. Να
κουβεντιάζω με τη γιαγιά μου στη βεράντα της
στη Λευκωσία. Να παίρνω το αυτοκίνητο και να
ανακαλύπτω καινούργια μέρη του νησιού μας με
τον άντρα μου, ο οποίος είναι Άγγλος, γι’ αυτό και
βλέπει το νησί μας με μια πιο αντικειμενική ματιά.
Από δικηγόρος, ηθοποιός. Είστε η επαναστάτρια
της οικογένειας;
Το πάθος μου καθώς μεγάλωνα ήταν η αγγλική
λογοτεχνία. Αν και απόλαυσα τα χρόνια που
πέρασα σπουδάζοντας νομικά στην Οξφόρδη −οι
καλύτεροί μου φίλοι παραμένουν συμφοιτητές
εκείνης της εποχής − όταν τελείωσα αντιλήφθηκα
ότι θα μου ήταν αδύνατο να εξασκήσω το
επάγγελμα της δικηγόρου. Δεν νομίζω όμως ότι μια
αλλαγή επαγγέλματος είναι επαναστατική κίνηση.
Με τρία χαρακτηριστικά πώς θα περιέγραφες
τον εαυτό σου;
Ίσως να απαντήσω αυτή την ερώτηση με φράσεις
παρά με χαρακτηριστικά… «Θα δοκιμάσω ξανά!»,
«Θα βάλω τα δυνατά μου!», «Θα βρω πώς
γίνεται!»

ΔΆΦΝΗ ΑΛΕΞΆΝΤΕΡ
Σας έχουν γίνει κάποιες προτάσεις
από κυπριακές παραγωγές; Πώς
βρίσκετε τις παραγωγές της Κύπρου;
Στην Κύπρο έχω ζήσει κάποιες από τις
ωραιότερές μου εμπειρίες ως ηθοποιός.
Το 2018 γυρίσαμε με τον Σταύρο
Παμπαλλή την «Πολιορκία στην Οδό
Λιπέρτη». Ο ρόλος, η ενέργεια και το
ταλέντο του Σταύρου, το σενάριο, η
όλη εμπειρία με ενέπνευσε βαθύτατα
και είμαι πολύ περήφανη για τη
δουλειά μας και ευγνώμων που μου
δόθηκε η ευκαιρία να λάβω μέρος
πλάι σε υπέροχους ηθοποιούς όπως ο
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, ο Ακύλλας
Καραζήσης, η Νιόβη Χαραλάμπους.
Και πιο παλιά, επίσης στη Λευκωσία,
γυρίσαμε την ταινία μικρού μήκους
«Το Παλάτι», με τον επίσης
υπερταλαντούχο Ελληνοαυστραλό
σκηνοθέτη Αντώνη Μαρά, που είχε
θέμα την Τουρκική Εισβολή. Κι αυτή
παραμένει από τις πιο αγαπημένες
μου συνεργασίες. Και οι δύο αυτές
ταινίες κέρδισαν πολλαπλά βραβεία και
αναγνώριση διεθνώς. Ίσως ως Κύπρια
να με εκφράζουν ιδιαίτερα θέματα τα
οποία καταπιάνονται με την ιστορία και
την πραγματικότητα της πατρίδας μου
κι ελπίζω πως στο μέλλον θα υπάρξουν
κι άλλες τέτοιες συνεργασίες. Γενικά,
γίνονται πολύ όμορφα πράγματα στην
Κύπρο και υπάρχει πολύ ταλέντο
στον τόπο μας.
Θέατρο ή κινηματογράφος;
Και τα δύο. Φτάνει να παίζω σε ένα
από αυτά κι είμαι ευτυχισμένη. Με
προϋπόθεση, βέβαια, το σενάριο ή το
θεατρικό έργο να είναι καλογραμμένο
και να με εμπνέει. Ας μην ξεχνάμε
και την τηλεόραση, που αυτές τις
μέρες βγάζει σπουδαίες παραγωγές,
από όλο τον κόσμο, τις οποίες είχαμε
όλοι την ευκαιρία να απολαύσουμε
από τα streaming platforms, ειδικά
κατα τη διάρκεια των αλλεπάλληλων
λοκντάουν.
Πόσο δύσκολο ήταν να δουλέψετε στο
Λονδίνο με τόσο ανταγωνισμό;
Το Λονδίνο γενικά είναι δύσκολο μέρος.
Βρέχει πολύ και έχει πολλή σκοτεινιά.
Χρειάζεται επίσης γερά νεύρα για να
ανελιχθεί κάποιος στον τομέα της
ηθοποιίας, διότι ως γνωστόν οι Άγγλοι
είναι σπουδαίοι ηθοποιοί και το θέατρο,
η τηλεόραση και ο κινηματογράφος
αγγίζουν εδώ το πιο ψηλό επίπεδο
παγκοσμίως. Λατρεύω όμως το Λονδίνο,
μου κεντρίζει το πνεύμα από κάθε
άποψη και μου δίνει μια απίστευτη
ενεργητικότητα, όρεξη για δουλειά

Η αυτοκριτική είναι και καλό και
κακό, διότι από τη μια διαρκώς
βελτιώνεσαι, αλλά από την άλλη
σε μπλοκάρει από το να δημιουργείς
με πραγματική ελευθερία
και αναζήτηση της επιτυχίας. Είναι
αναμφισβήτητα, κατα τη γνώμη μου, η
παγκόσμια πρωτεύουσα του θεάτρου
και της τέχνης.
Ποιος είναι ο πιο αυστηρός
σας κριτής;
Ο εαυτός μου. Η αυτοκριτική είναι και
καλό και κακό, διότι από τη μια διαρκώς
βελτιώνεσαι, αλλά από την άλλη σε
μπλοκάρει από το να δημιουργείς
με πραγματική ελευθερία. Γενικά
προσπαθώ να μην αγχώνομαι,
αλλά για να είμαι ειλικρινής, δεν
επιτυγχάνω πάντα.
Έχετε νιώσει ποτέ ότι χάσατε κάποιο
ρόλο άδικα;
Δε σκέφτομαι με αυτό τον τρόπο.
Έχω παρατηρήσει πως ένας ρόλος
που πραγματικά μου ανήκει, θα έρθει
σε μένα παρά τα εμπόδια. Αν δεν
προορίζεται για μένα, δε θα μου έρθει
ποτέ, όσο και να τρελαθώ για να τον
κάνω δικό μου.
Με όσους έχετε συνεργαστεί μέχρι
τώρα, ποιον έχετε ξεχωρίσει και γιατί;
Πρέπει να πω ότι μέχρι στιγμής υπήρξα
πολύ τυχερή με τους συνεργάτες μου.
Πολύ δύσκολο να ξεχωρίσω κάποιον
ή κάποια.
Η εμπειρία σας από την ταινία
«Σμύρνη μου αγαπημένη»;
Η «Σμύρνη μου αγαπημένη» καταρχάς
είναι η πραγματοποίηση ενός μεγάλου
οράματος της Μιμής Ντενίση.
Ξεκίνησε ως θεατρική παραγωγή
και στη συνέχεια μετατράπηκε σε
σενάριο κινηματογράφου από την ίδια
σε συνεργασία με τον καταξιωμένο
Αμερικανό θεατρικό συγγραφέα Μάρτιν
Σέρμαν. Για χρόνια δούλευε πάνω
στο έργο της αυτό η Μιμή Ντενίση
και δεν τα έβαλε ποτέ κάτω, παρά τις
δυσκολίες που αντιμετωπίζουν όλοι
όσοι προσπαθούν να φτιάξουν ταινίες,
ιδιαίτερα εν καιρώ πανδημίας. Ήταν
ένα τεράστιο εγχείρημα να γίνει μια
τέτοια ταινία σε μια τέτοια εποχή. Η
αποφασιστικότητά της για μένα είναι
πηγή μεγάλης έμπνευσης. Είναι μια
εξαιρετική παραγωγή που γυρίστηκε
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στη Λέσβο, τη Χίο, και την Αθήνα, και
στην οποία παίζουν καταξιωμένοι
ηθοποιοί όπως η ίδια η Μιμή Ντενίση, η
οποία υποδύεται τον πρωταγωνιστικό
ρόλο, και άλλοι, όπως ο Λεωνίδας
Κακούρης, ο Κρατερός Κατσούλης, η
Κατερίνα Γερονικολού, η Jane Lapotaire,
η Ταμίλα Κουλίεβα, η Susan Hampshire,
η Joanna Καλαφάτη, ο Nathan Thomas
και η Κύπρια συνάδελφος Νέδη
Αντωνιάδη.
Ποιος ήταν ο ρόλος σας σε αυτή
την ταινία;
Έπαιξα τον ρόλο της Αικατερίνης
(Κατίνας) Χόρτον, η οποία ήταν η
σύζυγος του Αμερικανού πρέσβη
της Σμύρνης την εποχή 1915-1922,
του Τζορτζ Χόρτον. Και οι δύο ήταν
υπαρκτά, ιστορικά πρόσωπα. Η Κατίνα
ήταν Ελληνίδα, κόρη του διπλωμάτη
Νικόλαου Σακοπούλου και της Σμυρνιάς
Ουρανίας Ηλιάδη. Αν και γεννήθηκε
στη Σμύρνη, είχε μεγαλώσει και ζήσει
όλη της τη ζωή εκτός Ελλάδας, μέχρι
που γνώρισε και παντρεύτηκε τον κατά
πολύ μεγαλύτερό της Τζορτζ Χόρτον. Ο
Τζορτζ ήταν μεγάλος φιλέλληνας και
έκανε απεγνωσμένες προσπάθειες
να σώσει την πολυαγαπημένη του
Σμύρνη από την καταστροφή, αλλά
δυστυχώς οι προσπάθειές του ήταν
μάταιες. Τον Αμερικανό πρέσβη παίζει ο
καταξιωμένος Άγγλος ηθοποιός Rupert
Graves και ήμουν πολύ τυχερή που είχα
την ευκαιρία να δουλέψω μαζί του.
Πώς εισπράττετε την επιτυχία
της ταινίας;
Η Μιμή Ντενίση έκανε εκτεταμένες
και βαθιές έρευνες για τη Σμύρνη και
τη Μικρασιατική Καταστροφή, και
αυτό είναι ξεκάθαρο. Η ταινία είναι
συγκλονιστική, συγκινητική, πιστή
στα αληθινά γεγονότα αυτής της πολύ
ταραχώδους ιστορικής περιόδου, όπως
επίσης πανέμορφα γυρισμένη. Είναι
μια παραγωγή που με κάνει να νιώθω
περήφανη ως Ελληνίδα της Κύπρου και
ως ηθοποιός. Όλα σχεδιάστηκαν στην
εντέλεια, η παραγωγή του Διονύση
Σαμιώτη με την Tanweer, η φωτογραφία

Ήθελα και θέλω να παίξω
ρόλους όλων των ηλικιών
και ανυπομονώ να παίξω πιο
ώριμες γυναίκες γεμάτες
εμπειρίες και γνώσεις ζωής
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του Σίμου Σαρκετζή, τα κοστούμια της
Φωτεινής Δήμου, η σκηνοθεσία του
Γρηγόρη Καραντινάκη, τα σκηνικά, η
οργάνωση, όλα. Η Σμύρνη παίζεται
τώρα σε κινηματογράφους στην Ελλάδα
και στην Κύπρο, και ελπίζω σύντομα
και στο εξωτερικό, διότι πιστεύω πως
είναι μια ταινία ταυτόχρονα επίκαιρη
και διαχρονική και θα αποτελέσει για
τον Ελληνικό Κινηματογράφο ένα
σημείο αναφοράς. Νομίζω πως παρά τις
συνθήκες της πανδημίας, η ταινία θα
σπάσει ρεκόρ εισιτηρίων.
Και η εμπειρία σας από τη συμμετοχή
σας στη «Μινόρε της Λαμίας»;
Η «Μινόρε της Λαμίας» ήταν κάτι
εντελώς διαφορετικό, αλλά εξίσου
φιλόδοξο και δυναμικό πρότζεκτ.
Πριν από πολλά χρόνια στο Λονδίνο
γνώρισα ένα πολύ ταλαντούχο ζευγάρι,
τον Κωνσταντίνο Κουτσολιώτα και τη
γυναίκα του την Elizabeth Schuch. Και οι
δύο είναι σκηνοθέτες/σεναριογράφοι,
οι οποίοι έχουν γυρίσει τις δικές τους
ταινίες, με ιδιαίτερο ταλέντο και
λαμπρή καριέρα στο εξωτερικό, ο
Κωνσταντίνος ως υπεύθυνος οπτικών
εφφέ και η Elizabeth ως storyboard
artist. Με ενθουσίασαν αυτά τα
δύο νεαρά παιδιά με τέτοιο όραμα!
Ξαφνικά, λοιπόν, από το πουθενά,
μου τηλεφωνούν για την ταινία αυτή
και μένω με το στόμα ανοικτό, διότι
το σενάριο είναι τόσο πρωτότυπο
και τόσο τρελό που δεν υπάρχει
περίπτωση να μην το κάνω! Είναι η
δεύτερη μεγάλου μήκους ταινία του
Κωνσταντίνου Κουτσολιώτα μετά τον
«Χειμώνα» του 2014 και, εν συντομία,
είναι μία μαύρη κωμωδία δράσης
στην οποία συνδυάζονται μοναδικά
η παραδοσιακή ελληνική μουσική,
μποντιμπιλντεράδες, μαχητικές
γιαγιάδες και θαλάσσια τέρατα! Κι
εδώ, οι ηθοποιοί με τους οποίους
συνεργάστηκα ήταν ένας κι ένας, ο
Άγγελος Παπαδημητρίου, ο Γιάννης
Ζουγανέλης, ο Μάκης Παπαδημητράτος,
ο Αντώνης Τσιοτσιόπουλος, ο Χρήστος
Κοντογεώργης, η Μαρία Νεφέλη
Δούκα, η Ελευθερία Κόμη, μεταξύ
άλλων. Κι αυτή ήταν μια καταπληκτική
συνεργασία, ακριβώς επειδή όλοι μας
πιστέψαμε στην ταινία και δεθήκαμε
πολύ ως ομάδα, κάτω από πολύ
δύσκολες συνθήκες γυρισμάτων. Παίζω
την Αλίκη, μια ανοιχτόμυαλη κοπέλα
που γνωρίζει ένα περίεργο αγόρι (τον
Ιταλό ηθοποιό Davide Tucci), καθώς
διαδραματίζονται όλα αυτά τα αλλόκοτα
πράγματα… Ελπίζω πως η ταινία θα

Κοιτάζοντας πίσω σε
μια εξαιρετικά
σπάνια χρονιά,
φάνηκα τυχερή και
νιώθω αφάνταστα
ευγνώμων, διότι μου
δόθηκε η ευκαιρία
να δουλέψω πάνω σε
όμορφες παραγωγές
για τις οποίες νιώθω
πολύ περήφανη
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βγει μέχρι το τέλος του χρόνου και
πραγματικά έχω μεγάλη περιέργεια να
δω το αποτέλεσμα!
Το περασμένο καλοκαίρι σάς είδαμε
στην ταινία «Beckett». Πώς ήταν η
εμπειρία να συνεργαστείτε με μια
τόσο μεγάλη παραγωγή όπως είναι
το Netflix;
Ήταν μια πολύ μικρή συνεργασία, η
οποία, όπως όλα τα ωραία πράγματα,
ήρθε ουρανοκατέβατη, διότι εκείνη
την περίοδο ήμουν στην Αθήνα για
μια άλλη ακρόαση, η οποία τελικά
δεν έγινε. Ενόσω, λοιπόν, ήμουν εκεί
κι αγχωνόμουν για κάτι εντελώς
διαφορετικό, μου προσφέρθηκε αυτό
το ρολάκι πλάι στους υπέροχους Vicky
Krieps και John David Washington.
Πέρασα δύο θαυμάσιες μέρες μαζί
τους στην κατάμεστη, σύμφωνα με το
σενάριο, πλατεία Συντάγματος!
Γενικά φαίνεται πως δουλεύετε πολύ
στην Αθήνα τελευταία. Τι άλλο να
περιμένουμε, εκτός από τη «Μινόρε
της Λαμίας»;
Ναι, από το 2018 και μετά έχουν
ανοίξει ενδιαφέρουσες πόρτες στην
Ελλάδα, πράγμα που με χαροποιεί
πολύ, διότι αγαπώ πολύ την Αθήνα κι
οι Έλληνες του χώρου έχουν πάθος
για το αντικείμενό τους και δουλεύουν
με ενθουσιασμό και μεράκι. Αυτή τη
στιγμή γυρίζει τον κόσμο η μικρού
μήκους ταινία «Το Πρώτο Μπάνιο», που
γυρίσαμε τον Σεπτέμβριο του 2020 σε
μια έρημη παραλία στην Ανάβυσσο με
τον πολλά υποσχόμενο νέο σκηνοθέτη/
σεναριογράφο Αλέξανδρο Κωστόπουλο
και πλάι στον γνωστό ηθοποιό Πέτρο
Λαγούτη. Η ταινία ξεκίνησε με προβολή
στις «Νύχτες Πρεμιέρας» στην Αθήνα
και συνέχισε το ταξίδι της στο φεστιβάλ
Ολυμπίας, απέσπασε εύφημο μνεία στο
φεστιβάλ Foyle της Βόρειας Ιρλανδίας
και τώρα προχωράει με προβολές στα
φεστιβάλ της Τεργέστης και Ανδόρρας.
Ελπίζω να περάσει κι από Κύπρο διότι
είναι πολύ αξιόλογη ταινία!
Αγαπημένη ταινία;
Ουφ! Έχω εκατό διαφορετικές
αγαπημένες ταινίες, κι άλλες τόσες την
επόμενη βδομάδα όταν αλλάξω διάθεση.
Με ποιο ηθοποιό θα θέλατε
να δουλέψετε;
Και πάλι, έχω τόσους πολλούς στο
μυαλό μου! Χωρίς να το πολυσκεφτώ,
Juliette Binoche.
Τα επόμενα σχέδια και όνειρά σας;
Το μέλλον στον χώρο μας είναι
πάντοτε ρευστό, πάντοτε μια
άγνωστη περιπέτεια. Ελπίζω
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μόνο να περιλαμβάνει όμορφες
κινηματογραφικές/τηλεοπτικές/
θεατρικές ιστορίες, με ταλαντούχους
συναδέλφους, με εξυπνάδα, με ψυχή, με
έμπνευση. Τα σχέδιά μου για το μέλλον
αφορούν κατά κύριο λόγο την ερμηνεία
ρόλων που θα με κάνουν να νιώσω
περήφανη κάποια χρόνια αργότερα. Ο
κινηματογράφος, η τηλεόραση και το
θέατρο είναι ομαδικές προσπάθειες
και θα ήθελα να επιτύχω ξανά αυτό το
εξαιρετικό επίπεδο συνεργασίας όσο πιο
σύντομα και όσο πιο συχνά γίνεται.

Το Λονδίνο είναι
αναμφισβήτητα,
κατα τη γνώμη
μου, η παγκόσμια
πρωτεύουσα του
θεάτρου και της
τέχνης
Τι σημάδια σάς αφήνει το πέρασμα
του χρόνου;
Κάποιες ρυτίδες σίγουρα και ελπίζω
όχι πολλά παραπανίσια κιλά! Άργησα
λίγο να ξεκινήσω την καριέρα μου διότι
σπούδασα, όπως ξέρετε, νομικά πρώτα.
Ήθελα και θέλω να παίξω ρόλους όλων
των ηλικιών και ανυπομονώ να παίξω
πιο ώριμες γυναίκες γεμάτες εμπειρίες
και γνώσεις ζωής. Μου φαίνεται πολύ
πιο ενδιαφέρουσα και πλούσια η ψυχή
μιας πιο ώριμης γυναίκας για να την
υποδυθεί μια ηθοποιός. Πάντως το
πέρασμα του χρόνου και οι εμπειρίες
που μου έχει φέρει είναι πολλές.
Έχω γίνει πιο παρατηρητική, πιο
υπομονετική, πιο ευαίσθητη (παραδόξως
και πιο μουσαμάς!), πιο αγωνίστρια.
Κάποιο ανεκπλήρωτο όνειρο
ή απωθημένο;
Θα ήθελα στην καριέρα μου, κάπως,
κάποτε, να παίξω σε αρχαία τραγωδία
στα Ελληνικά (ιδανικά στην Επίδαυρο)
και σε έργο του Σαίξπηρ στα Αγγλικά
(ιδανικά με το Royal Shakespeare
Company). Και το αντίστροφο όμως
γίνεται! Διψώ επίσης για μια συνεργασία
που να διαρκέσει μήνες ή ίσως και
χρόνια, να βρεθώ δηλαδή μέρος ενός
μακροχρόνιου πρότζεκτ, στην οθόνη ή
στο θέατρο, με μια ομάδα ταλαντούχων
ανθρώπων.

