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Για τους Άντζελα, Άλιτσε, Λέα 
και Έντο, που ήταν έμπνευσή μου 
και που θα ήθελα κι εγώ να εμπνεύσω.

Μιράλντα.
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Μίριαμ 
Μακέμπα

ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ

Χαγιάο 
Μιγιαζάκι

ΙΑΠΩΝΙΑ

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ 
ΟΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ;

καλ-λι-τέ-χνης (ο), καλ-λι-τέ-χνι-δα (η), πλ. (-ες)

Κάποιος που εκφράζεται με εξαιρετική 
δημιουργικότητα σε μια τέχνη (μουσική, ζωγραφική, 
κινηματογράφο, φωτογραφία κ.ά.) σε τέτοιο βαθμό, 

που γίνεται επάγγελμά του. Ο καλλιτέχνης είναι άκρως 
δημιουργικός: δεν μπορεί να ζήσει χωρίς την 

τέχνη του, καθώς αποτελεί για εκείνον 
απαραίτητη φυσική ανάγκη.

ΟΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ

Μαρία
Κάλλας

ΗΠΑ

Άλφρεντ  
Χίτσκοκ

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Όντρεϊ 
Χέπμπορν

ΒΕΛΓΙΟ

Αλίσια  
Αλόνσο
ΚΟΥΒΑ

Μπιτλς
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Γουόλτ 
Ντίσνεϊ

ΗΠΑ

Μπομπ 
Ντίλαν

ΗΠΑ

Φρίντα 
Κάλο
ΜΕΞΙΚΟ

Πάμπλο 
Πικάσο
ΙΣΠΑΝΙΑ

Ζάχα  
Χαντίντ

ΙΡΑΚ

Μικελάντζελο 
Μπουοναρότι

ΙΤΑΛΙΑ

Γκέρντα 
Τάρο

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Βόλφγκανγκ 
Α. Μότσαρτ

ΑΥΣΤΡΙΑ 

Τζουζέπε  
Βέρντι
ΙΤΑΛΙΑ

Ρενέ 
Μαγκρίτ
ΒΕΛΓΙΟ

Κοκό 
Σανέλ
ΓΑΛΛΙΑ

Ογκίστ και Λουί 
Λιμιέρ
ΓΑΛΛΙΑ
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Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΟΥ

«Πηγή έμπνευσής μου 
είναι η καθημερινότητα».

Είμαι ο
Χαγιάο Μιγιαζάκι

5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1941

ΕΙΜΑΙ Ο ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ 
ΤΩΝ ΤΟΤΟΡΟ ΚΑΙ ΠΟΝΙΟ!

Ως παιδί, μου αρέσει να φαντάζομαι ιστορίες και συχνά 
ονειροπολώ: να γίνω ήρωας και να πιλοτάρω τα αερο-
πλάνα που ο πατέρας μου σχεδιάζει στο εργοστάσιό του. 
Ζω στην εξοχή, μακριά από το μουντό μεταπολεμικό Τό-
κιο, για να είμαι κοντά στη μητέρα μου, η οποία είναι τό-
σο άρρωστη, που πρέπει να είναι διαρκώς ξαπλωμένη. 

Εκεί, επινοώ φανταστικά πλάσματα, όπως τον Το-
τόρο, μια αστεία διασταύρωση τυφλοπόντικα και ρακούν, 
ή τη γάτα-λεωφορείο: και τα δύο θα χρησιμοποιηθούν 
αργότερα στις ταινίες μου. Εμπνέομαι από την καθημε-
ρινότητα και τη φύση, ενώ το να ονειρεύομαι ξύπνιος είναι 
για μένα ένα μέσο για να μπω στον κόσμο των μεγάλων.

Μου αρέσουν τα μυθιστορήματα και τα μάνγκα 
(ιαπωνικά κόμικς): προσαρμόζω σε «ανίμ» (ιαπωνικά 
κινούμενα σχέδια) διάφορους χαρακτήρες, όπως την 
Άννα από το βιβλίο Η Άννα της χαράς, τη Χάιντι και τον 
Αρσέν Λουπέν. Για να δημιουργήσω ταινίες που θα είναι 
«παντοτινοί φίλοι», αντλώ έμπνευση από τις παιδικές μου 
αναμνήσεις – τον μικρό μου εσωτερικό παράδεισο.

1985

1988

2013

Μαζί με τον φίλο μου και δημιουργό 
ταινιών κινουμένων σχεδίων Τακαχάτα, 

ιδρύουμε το στούντιο Γκίμπλι, που παίρνει το 
όνομά του από έναν ζεστό άνεμο της Σαχάρας 

και από ένα παλιό ιταλικό αεροπλάνο. Το 
σύμβολό του; Ο τυφλοπόντικας-ρακούν.

Ξαναθυμάμαι την παιδική μου ηλικία στην 
εξοχή, την ασθένεια της μητέρας μου και τα μαγικά 

πλάσματα που φανταζόμουν τότε στην ταινία 
κινουμένων σχεδίων Ο γείτονάς μου ο Τοτόρο, η 
οποία απέσπασε τον τίτλο της καλύτερης ταινίας 

της χρονιάς στην Ιαπωνία.

Η ταινία Ταξίδι στη Χώρα των 
Θαυμάτων παίρνει το βραβείο της 
Χρυσής Άρκτου και ένα Όσκαρ: 

πρόκειται για μεγάλη πρωτιά στην 
Ιστορία των ταινιών κινουμένων 

σχεδίων. Θα κερδίσω και άλλο 
βραβείο.

Η ταινία Σηκώνεται αέρας, για την οποία 
χρειάστηκαν 1.000 μέρες εργασίας και 160.000 

μακέτες με σχέδια, είναι η τελευταία μου ταινία. 
Κατά μία έννοια, είναι η παρακαταθήκη μου: 

μπορεί κανείς να με διακρίνει μέσα σε αυτή από 
το πάθος μου για τα αεροπλάνα, την αγάπη μου 

για τη χώρα μου, την Ιαπωνία, και την πίστη μου 
στο βασίλειο των ονείρων.

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ 
ΤΟ ΝΗΜΑ ΤΗΣ 
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΟΥ!

«Φέραμε πραγματική επανάσταση 
με τον κινηματογράφο, όμως 
δεν το καταλάβαμε αμέσως».

Είμαστε οι
Ογκίστ και 
Λουί Λιμιέρ

1862 - 1954 (ΟΓΚΙΣΤ) / 1864 - 1948 (ΛΟΥΙ)

ΕΙΜΑΣΤΕ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΠΟΥ ΕΦΗΥΡΑΜΕ 
ΤΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ!

Πιθανόν το επίθετό μας, «Λιμιέρ» (που σημαίνει φως), να 
προδιέγραψε τη μοίρα μας, όπως ακριβώς οι φωτογρα-
φίες με τις οποίες παίζαμε όταν ήμασταν ακόμη παιδιά: 
τοποθετούμε πολλές μαζί, τη μία πάνω στην άλλη, και δια-
σκεδάζουμε να τις ξεφυλλίζουμε γρήγορα, δημιουργώ-
ντας έτσι την εντύπωση της κίνησης. Καθόμαστε, γοητευ-
μένοι, μέσα σε ένα σκοτεινό δωμάτιο για να δούμε κινε-
ζικές σκιές ή εικόνες να προβάλλονται από μαγικές λά-
μπες στον τοίχο: όταν πολλές εικόνες διαδέχονται γρήγο-
ρα η μία την άλλη, η εντύπωση που δίνεται μοιάζει με τα 
κινούμενα σχέδια που βλέπουμε σήμερα.

Μας αρέσει να βοηθάμε τον φωτογράφο πατέρα μας 
στο ατελιέ του, όπου έρχονται οι άνθρωποι να φωτογρα-
φηθούν, και να λερώνουμε τα χέρια μας στο οικογενεια-
κό εργοστάσιο που κατασκευάζει φωτογραφικές πλάκες.

Τότε καταλαβαίνουμε ότι μπορούμε να μεγαλουργή-
σουμε. Την εποχή εκείνη, υπάρχει ήδη το κινητοσκόπιο: 
ένα ξύλινο κουτί που εφηύρε ένας Αμερικανός, ο Έντισον, 
όπου ο θεατής μπορεί να παρακολουθήσει για μερικά 
δευτερόλεπτα μια «ταινία» κοιτώντας από ένα μικρό 
άνοιγμα. Ο πατέρας μάς ενθαρρύνει να βγάλουμε αυτή 
την εικόνα από το κουτί: διότι, για να είναι πράγματι «κι-
νηματογράφος», χρειάζεται μια αίθουσα και θεατές.

1895

Εγώ, ο Λουί, επινοώ μια μικρή μηχανή με μανιβέλα 
η οποία αποτυπώνει εικόνες, τις εκτυπώνει και έπειτα τις 

προβάλλει για όσο χρόνο ξετυλίγεται το φιλμ μέχρι να 
τελειώσει. Την ονομάζω «κινηματογράφο» (στα 

ελληνικά, «καταγραφή της κίνησης»): προβάλλει σταθερές 
εικόνες που διαδέχονται με ταχύτητα η μία την άλλη.

Είναι 19 Μαρτίου, μια ηλιόλουστη μέρα: 
την ώρα του μεσημεριανού γεύματος, 

τοποθετούμε τον κινηματογράφο μας μπροστά 
στο εργοστάσιό μας και κινηματογραφούμε 

την έξοδο των εργαζομένων: είναι η πρώτη 
ταινία της Ιστορίας!

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ 
ΤΟ ΝΗΜΑ ΤΗΣ 
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΑΣ!

1894

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΣ

2001-2003

1895

Σε ένα υπόγειο στο Παρίσι, στις 28 
Δεκεμβρίου, 33 άτομα πληρώνουν ένα γαλλικό 
φράγκο για να δουν δέκα ταινίες σε μισή ώρα. 

Τους προκαλεί τόσο μεγάλη εντύπωση, που 
ορισμένοι φεύγουν τρέχοντας από φόβο μην 

τους χτυπήσει μια ατμομηχανή που εμφανίζεται 
στην οθόνη. Συνολικά, θα κατορθώσουμε να 

φτιάξουμε περίπου 1.500 ταινίες.
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«Τελικά, η αγάπη που παίρνεις ισούται 
με την αγάπη που δίνεις».

Είμαστε οι
Μπιτλς

1960 - 1970

ΕΙΜΑΣΤΕ ΤΑ 
«ΤΕΣΣΕΡΑ ΑΓΟΡΙΑ ΣΤΟΝ ΑΝΕΜΟ»!

Έχουμε δύο κοινά στοιχεία: μεγαλώσαμε στα προάστια 
της αγγλικής πόλης Λίβερπουλ και λατρεύουμε τη μου-
σική. Το πάθος μας για τη μουσική είναι αυτό που θα μας 
ενώσει τελικά: η αρχή γίνεται με τον Τζον (Λένον) και τον 
Πολ (Μακάρτνεϊ) στην ετήσια γιορτή της ενορίας του Αγίου 
Πέτρου. Σχηματίσαμε συγκρότημα σχεδόν μόλις γνωρι-
στήκαμε: τους Quarrymen. Mέσα στο σχολικό λεωφορείο, 
o Πολ περνάει από ακρόαση έναν φίλο και έτσι ο Τζορτζ 
(Χάρισον) εντάσσεται στο συγκρότημα. Αφού δοκιμάσαμε 
διάφορα ονόματα, όπως «The Beetles», «The Silver 
Beatles» και άλλα, καταλήξαμε στο «The Βeatles», ένα 
λογοπαίγνιο ανάμεσα στην αγγλική λέξη beetle (σκαθάρι) 
και το είδος μουσικής που ονομάζεται beat (ποπ και ροκ).

Με ένα παμπάλαιο βανάκι, φεύγουμε για το Αμβούργο 
της Γερμανίας: παίζουμε σε κλαμπ μέρα και νύχτα και κοι-
μόμαστε ελάχιστα όπου βρούμε. Στην παρέα μας προστί-
θεται ο Ρίτσαρντ (Στάρκι), γνωστός ως Ρίνγκο Σταρ, ο οποίος 
γίνεται ο ντράμερ. Την Πρωτοχρονιά του 1961, κάνουμε το 
πρώτο μας δοκιμαστικό σε μια εταιρεία δίσκων στο Λονδί-
νο. Είναι σκέτη αποτυχία, όμως εμείς, απτόητοι, ηχογρα-
φούμε μέσα σε 24 ώρες τα τραγούδια του πρώτου μας 
άλμπουμ, Please, Please me.

Το Love me do, το ένα από τα 
δύο τραγούδια του πρώτου μας 

δίσκου 45 στροφών (δίσκος 
βινυλίου που παράγει μουσική), 

ξεκινά με μερικές νότες 
φυσαρμόνικας. Είναι η αρχή της 

«Μπιτλομανίας»: ξετρελαίνονται οι 
πάντες μαζί μας! 

Εγώ, ο Πολ, ονειρεύτηκα το Yesterday στον 
ύπνο μου: μόλις ξυπνώ, γράφω τη μελωδία 

αυτού του τραγουδιού που θα γίνει το 
δημοφιλέστερο όλων των εποχών. Καθώς 

δεν είχε τίτλο στην αρχή, αστειευόμενοι, 
το ονομάσαμε «Αυγά σκραμπλ»!

Η βασίλισσα Ελισάβετ μας τιμά χρίζοντάς 
μας μέλη του Τάγματος της Βρετανικής 

Αυτοκρατορίας και αργότερα γινόμαστε 
χαρακτήρες κινουμένων σχεδίων στη μουσική 
ταινία κινουμένων σχεδίων Yellow Submarine 
(Κίτρινο Υποβρύχιο): με ένα κίτρινο υποβρύχιο 

κατορθώνουμε να απελευθερώσουμε τη 
φανταστική χώρα Πέπερλαντ από τα κακά 

πλασματάκια Blue Meanies. 

ΟΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ

Είμαι η
Όντρεϊ Χέπμπορν
4 ΜΑ

.
Ι
.
ΟΥ 1929 - 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1993

Περνώ δύσκολα παιδικά χρόνια. Η μητέρα μου είναι βαρό-
νη από την Ολλανδία και ο Άγγλος πατέρας μου μας εγκα-
τέλειψε. Στις 10 Μαΐου 1940, η μητέρα μου μπαίνει τρέχο-
ντας στο δωμάτιό μου: «Ξύπνα, Όντρεϊ, έχουμε πόλεμο». Ένα 
εκατομμύριο Γερμανοί στρατιώτες εισβάλλουν στην Ολλαν-
δία και η οικογένειά μου διασκορπίζεται. Από την περίοδο 
εκείνη, θυμάμαι την πείνα και τα μηνύματα που μετέφερα 
για λογαριασμό της Αντίστασης. Μετά τον πόλεμο, είμαι πο-
λύ αδύνατη για να γίνω χορεύτρια, που τόσο ήθελα: απαρ-
νούμαι τον χορό, χωρίς να ξέρω ότι χάρη στο τόσο ιδιαίτε-
ρο πρόσωπό μου θα γίνω ηθοποιός και θα χορεύω σύντο-
μα με τον Φρεντ Αστέρ στην ταινία το Έξυπνο μουτράκι. 

Το 1953, κερδίζω Όσκαρ για την πρώτη μου ταινία, Δια-
κοπές στη Ρώμη, όπου υποδύομαι μια πριγκίπισσα. Είμαι 
πρότυπο στιλ και κομψότητας, σε τέτοιο βαθμό μάλιστα, που 
οι σχεδιαστές της Ντίσνεϊ εμπνέονται από εμένα για να δη-
μιουργήσουν τον χαρακτήρα της πριγκίπισσας Ορόρα. 
Δεν έχω τίποτα κοινό με την πληθωρική Χόλι Γκολάιτλι, 
την προσωπικότητα που υποδύομαι στην ταινία Πρόγευ-
μα στο Τίφανις, εκτός από τη μελαγχολία της και την 
ανάγκη της να αγαπηθεί. Ο πόνος και τα βάσανα των 
άλλων μού ραγίζουν την καρδιά, διότι μου θυμίζουν 
όσα έζησα όταν ήμουν παιδί. Για τον λόγο αυτό, από το 
1988 και μετά, αφιερώνομαι αποκλειστικά στον ρόλο 
της Πρέσβειρας Καλής Θελήσεως της Unicef.

«Πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε δυνατοί 
όταν όλα φαίνεται να πηγαίνουν στραβά. 
Πιστεύω ότι αύριο είναι μια καινούργια 
μέρα. Επίσης, πιστεύω στα θαύματα».

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΟΥ

ΕΙΜΑΙ Η ΣΤΑΡ ΜΕ 
ΤΑ ΕΛΑΦΙΣΙΑ ΜΑΤΙΑ!

Είμαι η
Γκέρντα Τάρο

1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1910 - 26 ΙΟΥΛΙΟΥ 1937

Δεν είναι εύκολο να είσαι Εβραίος στη Γερμανία του 1930: 
οι ναζί μάς θεωρούν απειλή. Παρ’ όλα αυτά, είμαι ένα χα-
ρούμενο κορίτσι και επαναστάτρια. Μου αρέσει να χορεύω, 
να τραγουδάω και να παίζω τένις, όμως το πολυτιμότερο 
αγαθό για μένα είναι η ελευθερία μου. Το 1933, συλλαμ-
βάνομαι: περνάω 17 μέρες στη φυλακή, όπου αναπτύσσω 
ένα αλφάβητο επικοινωνίας μεταξύ των κελιών με βάση 
τα χτυπήματα στους τοίχους. Αργότερα, βρίσκω καταφύ-
γιο στο Παρίσι. Κάνω διάφορες δουλειές: μανεκέν, γραμ-
ματέας ή σερβιτόρα, μέχρι που ερωτεύομαι έναν Ούγγρο 
φωτογράφο, τον  Έντρε Φρίντμαν. Μαζί του ανακαλύπτω ότι 
η πραγματικότητα μπορεί να έχει διάφορες οπτικές γωνίες.

Για να δώσω ώθηση στην καριέρα του 
Έντρε, του δίνω το όνομα Ρόμπερτ Κά-
πα. Εκείνος μου μαθαίνει να χρησιμο-
ποιώ τη φωτογραφική μηχανή και μαζί 
ταξιδεύουμε σε όλη την Ευρώπη. Φωτογραφίζουμε κυ-
ρίως τον Ισπανικό Εμφύλιο: εγώ έχω μια μικρή φωτο-
γραφική μηχανή Λάικα, με την οποία αποτυπώνω τα βά-
σανα των πολιτών, την κατάσταση των στρατιωτών και 
τις συνθήκες που επικρατούν στα νοσοκομεία και στα 
ορφανοτροφεία. Ο θάνατος με βρίσκει εκεί με τη φωτο-
γραφική μου μηχανή ανά χείρας, ενώ απαθανατίζω τις 
μάχες. Η ταυτότητά μου αποκαλύπτεται πολλά χρόνια 
αργότερα.

«Να πλησιάζω όσο το δυνατόν 
περισσότερο: είναι ο μοναδικός τρόπος 

για να καταλάβω πραγματικά».

ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ-ΚΑΜΠΗ!ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ-ΚΑΜΠΗ!

ΕΙΜΑΙ Η ΚΟΠΕΛΑ 
ΜΕ ΤΗ ΛΑΪΚΑ!

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΟΥ

1965

1968

Στις 8 Αυγούστου, λίγους μήνες προτού 
χωρίσουν οι δρόμοι μας, βγάζουμε τη διάσημη 

φωτογραφία στη διάβαση της οδού Abbey 
Road στο Λονδίνο, που θα γίνει το εξώφυλλο 

του τελευταίου μας άλμπουμ: χρειαστήκαμε 
μόλις δέκα λεπτά και έξι δοκιμές.

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΣ

1962

1969

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ 
ΤΟ ΝΗΜΑ ΤΗΣ 
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΑΣ!
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«Υπάρχει κάτι πιο σημαντικό 
από τη λογική: η φαντασία».

Είμαι ο
Άλφρεντ Χίτσκοκ

13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1899 - 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1980

ΕΙΜΑΙ Ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ 
ΤΟΥ ΣΑΣΠΕΝΣ!

Είμαι ένα παιδί που φοβάται τα πάντα ή σχεδόν τα πάντα 
και παθιάζεται με τα ταξίδια της φαντασίας και το θέατρο. 
Ο πατέρας μου, ένας αυστηρός άντρας που πουλάει οπω-
ροκηπευτικά στα προάστια του Λονδίνου, δε διστάζει να 
με τιμωρήσει για μια φάρσα που σκαρώνει ένας φίλος 
αστυνομικός, ο οποίος με βάζει φυλακή για δέκα τρομα-
κτικά λεπτά. Ακόμη και σήμερα, χωρίς να ξέρω πραγμα-
τικά το γιατί, φοβάμαι και τρέμω την αστυνομία, τα ύψη 
και τους κρόκους του αυγού... και, επίσης, τις δικές μου 
ταινίες, τις οποίες θα αρνούμαι πάντοτε να δω! Τα αποτε-
λέσματά μου στο κολέγιο όπου φοιτώ είναι μέτρια, καθώς 
δε συμμετέχω ιδιαίτερα. Μου αρέσουν οι ναυτικοί χάρ-
τες, οι σιδηροδρομικές γραμμές, η φωτογραφία και το 
μουσείο εγκλημάτων της Σκότλαντ Γιαρντ. Εγκαταλείπω 
τις σπουδές μου και αρχίζω να εργάζομαι στον χώρο του 
κινηματογράφου: σχεδιάζω τους υπότιτλους βουβών ται-
νιών, ενώ παράλληλα ονειρεύομαι να γίνω σκηνοθέτης 
και να μπορώ να καθηλώνω τους θεατές στη θέση τους 
προκαλώντας τους ανατριχίλα.

1951

1958

1968

Ο Ένοικιαστής είναι η πρώτη από τις 
εννέα ταινίες βωβού κινηματογράφου που 

σκηνοθέτησα: ο θεατής αναρωτιέται αν ο 
ήρωας είναι ένοχος, καθώς υπάρχουν 

υπόνοιες ότι είναι ένας επικίνδυνος κατά 
συρροήν δολοφόνος. Στην ταινία αυτή κάνω 

ένα «καμέο», δηλαδή ένα σύντομο 
πέρασμα, πρακτική που θα εφαρμόσω στη 

συνέχεια σε όλες τις ταινίες μου.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, σκηνοθετώ 50 
ταινίες μέσα σε σαράντα χρόνια. Πρόκειται για 

ιστορίες που προκαλούν ανατριχίλα, πλούσιες σε 
σασπένς, όπως οι ταινίες Ρεβέκκα, Υπόθεση 

Νοτόριους, Σιωπηλός Μάρτυς και Τηλεφωνήσατε 
Ασφάλεια Αμέσου Δράσεως, με την ξανθιά 

μούσα μου, την ηθοποιό που θα γινόταν 
σύντομα πριγκίπισσα, την Γκρέις Κέλι.

Είμαι ο δάσκαλος του τρόμου στις 
ταινίες Ψυχώ, Μάρνι και Τα Πουλιά, 

αλλά και ο δάσκαλος του μαύρου 
χιούμορ στην αξέχαστη σε όλους 

τηλεοπτική σειρά Ο Άλφρεντ Χίτσκοκ 
παρουσιάζει, όπου έχω ρόλο αφηγητή.

«Ειλικρινά, σας ευχαριστώ... πολύ»: ο 
εξαιρετικά σύντομος ευχαριστήριος λόγος μου 
όταν παραλαμβάνω το τιμητικό Όσκαρ που μου 

απονέμεται για το σύνολο της προσφοράς μου στον 
χώρο της Έβδομης Τέχνης έχει μείνει στην Ιστορία.

«Όλος ο κόσμος μού λέει ευχαριστώ μετά, 
όχι μπράβο. Αυτό που ξέρω να κάνω είναι 
να τραγουδώ και πιστεύω ότι αυτό κάνει 

τους ανθρώπους να αισθάνονται καλύτερα».

Είμαι η
Μαρία Κάλλας

2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1923 - 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1977

ΕΙΜΑΙ Η ΝΤΙΒΑ ΤΗΣ ΟΠΕΡΑΣ!

Ήδη από παιδί, έχω θαυμάσια φωνή, που γοητεύει όσους 
με ακούνε... Όμως, η εμφάνισή μου δε μου αρέσει καθό-
λου: είμαι παχουλή με χοντρά γυαλιά. Έχω την εντύπωση 
ότι δεν αρέσω σε κανέναν, ούτε καν στη μητέρα μου: με 
θεωρεί ασχημόπαπο και προτιμά τη μεγαλύτερη αδελφή 
μου, που είναι πιο χαριτωμένη και λεπτή – μέχρι που ανα-
καλύπτει το ταλέντο μου στη μουσική. Σε ηλικά πέντε ετών, 
παρακολουθώ πολύωρα μαθήματα τραγουδιού, παρά το 
γεγονός ότι θα προτιμούσα να παίζω με τα άλλα παιδιά της 
γειτονιάς στη Νέα Υόρκη, όπου μένουμε. Μοναδικοί φίλοι 
μου είναι τρία καναρίνια, τα οποία χαϊδεύω όταν κελαη-
δούν, προσπαθώντας να αποκρυπτογραφήσω τα μυστικά 
της μελωδικότατης φωνής τους. Αυτά μου κρατάνε συντρο-
φιά ενώ ταξιδεύω έναν ολόκληρο μήνα με προορισμό την 
Ελλάδα, τη χώρα καταγωγής μου, μαζί με τη μητέρα μου 
και την αδελφή μου μετά τον χωρισμό των γονιών μου. 
Εκεί, με την ενθάρρυνση της καθηγήτριάς μου, Ελβίρα ντε 
Χιντάλγκο, εγγράφομαι στο Εθνικό Ωδείο: η εξαιρετική φω-
νή μου, που μπορεί να περνά από τη μία άρια (μελωδία) 
στην άλλη χωρίς καμία προσπάθεια, με αναδεικνύει σε ντί-
βα της όπερας.

Παρά τον πόλεμο, ερμηνεύω τους 
πρώτους μου ρόλους ως σοπράνο 

στην Εθνική Λυρική Σκηνή της 
Αθήνας και τραγουδώ σε κέντρα για να 

στηρίξω οικονομικά την οικογένειά 
μου: η φωνή μου προκαλεί αίσθηση με 

τα μοναδικά χαρακτηριστικά της.

Ταξιδεύω ξανά, αυτή τη φορά από τις Ηνωμένες 
Πολιτείες (όπου δοκίμασα, μάταια, την τύχη μου μετά 

τον πόλεμο) με προορισμό την Ιταλία. Κάνω το 
ντεμπούτο μου στην όπερα της Βερόνας και 

πραγματοποιώ την πρώτη μου επιτυχία.

Τραγουδώ στη Σκάλα του 
Μιλάνου, τη διασημότερη όπερα του 

κόσμου. Το κοινό κρατά την 
αναπνοή του και συγκινείται με τις 

ερμηνείες μου, όπως ακριβώς 
ονειρευόμουν πάντοτε.

Από το Μιλάνο στη Ρώμη, από το Παρίσι 
στη Νέα Υόρκη και το Λονδίνο, για πολλά 
χρόνια ενσαρκώνω χαρακτήρες όπως η 

Βιολέτα, η Λουτσία ντι Λάμερμουρ και η 
Μήδεια. Όμως, η ερμηνεία μου στην άρια 
Κάστα Ντίβα της όπερας Νόρμα είναι αυτή 

που θα χαραχτεί ανεξίτηλα στις μνήμες όλων: 
είμαι η διασημότερη τραγουδίστρια όπερας 

του 20ού αιώνα.

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΟΥ

1951

1939-1945

1952-1958

1927-1929

1947

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΟΥ

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ 
ΤΟ ΝΗΜΑ ΤΗΣ 
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΟΥ!

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ 
ΤΟ ΝΗΜΑ ΤΗΣ 
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜOY!
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ΟΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ

Είμαι η
Αλίσια Αλόνσο

21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1921

Γεννήθηκα στην Κούβα, όπου η μουσική και ο χορός πη-
γάζουν μέσα από την ψυχή. Μου αρέσει να χορεύω και σε 
ηλικία δέκα ετών, μετά το πρώτο μου μάθημα, λέω στη μη-
τέρα μου: «Να τι θέλω να κάνω». Ο χορός γίνεται η ζωή 
μου. Παντρεύομαι πολύ νέα και αργότερα μετακομίζω στη 
Νέα Υόρκη και στο Λονδίνο για να μελετήσω χορό: η κα-
ριέρα μου απογειώνεται. Ξαφνικά, λόγω μιας πάθησης των 
ματιών, αναγκάζομαι να μείνω ξαπλωμένη και ακίνητη στο 
κρεβάτι για μήνες ύστερα από μια εγχείρηση. Διατηρώ 
όμως σε φόρμα τα πόδια μου με ασκήσεις και, ενώ είμαι 
σχεδόν τυφλή, αντικαθιστώ επάξια την πρίμα μπαλαρίνα 
σε μια παράσταση της Ζιζέλ που δίνεται στη Νέα Υόρκη.

Έχασα την όρασή μου, αλλά δεν τα παρατάω: οι παρτε-
νέρ μου στον χορό με βοηθούν τοποθετώντας το σώμα 
τους ακριβώς εκεί όπου πιστεύω ότι βρίσκονται και πο-
λύχρωμα φώτα με βοηθούν να προσανατολίζομαι πάνω 
στη σκηνή. Απομνημονεύω τέλεια τη χορογραφία, χο-
ρεύω και σταματώ ακριβώς στο προβλεπόμενο ση-
μείο. Γοητεύω το κοινό στη Λίμνη των κύκνων με 32 
φουετέ, τη μεγαλύτερη πρόκληση για μια μπαλαρίνα: 
πρόκειται για κινήσεις ισορροπίας που εκτελούνται πά-
νω στο ένα πόδι. Ανεβαίνω στη σκηνή με τους καλύτε-
ρους χορευτές του 20ού αιώνα, ιδρύω το Εθνικό Μπα-
λέτο της Κούβας και μένω στην Ιστορία. 

«Αξιοποίησα τον χρόνο που μου 
δόθηκε ζώντας και όχι διηγούμενη 

την ιστορία της ζωής μου».

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΟΥ

ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ-ΚΑΜΠΗ!

ΕΙΜΑΙ Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΡΙΑ 
ΜΕ ΤΙΣ ΠΟΥΕΝΤ!

«Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι 
να είμαι εγώ, όποιος κι αν είμαι!»

Είμαι ο
Μπομπ Ντίλαν

24 ΜΑ
.
Ι
.
ΟΥ 1941

ΕΙΜΑΙ Ο ΤΡΟΒΑΔΟΥΡΟΣ 
ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ!

Όταν γεννήθηκα, οι γονείς μου με ονόμασαν Ρόμπερτ Ζί-
μερμαν, όμως εγώ άλλαξα το όνομά μου σε Μπομπ Ντί-
λαν. Για την αλλαγή αυτή, εμπνεύστηκα από το δεύτερο 
όνομα που μου είχαν δώσει οι γονείς μου, Άλεν, και από 
το όνομα ενός θείου μου, του Ντίλιον. Επιπλέον, το Ντί-
λαν είναι πιο εύηχο από το Ζίμερμαν. Ο ήχος είναι σημα-
ντικός για μένα. Περνώ άπειρες ώρες παίζοντας με-
λωδίες μπλουζ, κάντρι ή ροκ που ακούω σε ένα πα-
λιό ραδιόφωνο, ενώ ταυτόχρονα διαβάζω και ξανα-
διαβάζω μουσικά περιοδικά και ονειρεύομαι να γίνω 
μουσικός. Μοιάζω με επαναστάτη καλικάντζαρο που 
δε χρειάζεται την έγκριση κανενός: σε ηλικία δέκα ετών, 
το σκάω από το σπίτι μου για να αγοράσω την πρώτη 
μου κιθάρα και, μερικά χρόνια αργότερα, φτάνω στη Νέα 
Υόρκη, παρά το χιόνι. Τραγουδάω σε καφέ, με μόνη συ-
νοδεία τη φυσαρμόνικα και την κιθάρα μου. Όταν τελειώ-
νω, τριγυρίζω στην αίθουσα με ένα καλάθι μαζεύοντας 
χρήματα. Μερικά χρόνια αργότερα, χάρη στην οξεία φω-
νή μου με την τόσο ιδιαίτερη χροιά και τους στίχους μου, 
που προκαλούν και εκπλήσσουν ταυτόχρονα, γίνομαι ο 
ποιητής της μουσικής, ο τροβαδούρος της Αμερικής.

1973

Μέσα σε δύο μόλις μέρες, ηχογραφώ το 
πρώτο μου άλμπουμ με τίτλο Μπομπ Ντίλαν: 

έχω την εντύπωση ότι ονειροβατώ, τόσο 
απίστευτο μου φαίνεται να ακούω την 

τραχιά και βραχνή φωνή μου να βγαίνει 
από έναν δίσκο. Το τραγούδι Blowin’ In The 

Wind εξελίσσεται σε ωδή στην ειρήνη και 
γίνεται διάσημο σε ολόκληρο τον κόσμο.

Στις 25 Ιουλίου, στο φεστιβάλ φολκ μουσικής στο 
Νιούπορτ, αναστατώνω το κοινό μου παίζοντας 

ηλεκτρική κιθάρα. Με αποδοκιμάζουν και ορισμένοι 
μάλιστα μου πετούν λαχανικά φωνάζοντας ότι 

πρόδωσα το πνεύμα της φολκ μουσικής, εγώ όμως 
συνεχίζω να τραγουδώ αγνοώντας τις επικρίσεις, 
διότι καταλαβαίνω μέσα μου ότι εκείνη την ώρα 

δημιουργώ κάτι καινούργιο.

Υπογράφω το σάουντρακ και τους τίτλους ενός 
γουέστερν στο οποίο παίζω επίσης έναν μικρό ρόλο. 

Το Knockin’ on Heaven’s Door θα γίνει ένα από τα 
πιο διάσημα τραγούδια μου.

Κερδίζω Όσκαρ για ένα από τα τραγούδια 
μου και το Βραβείο Πούλιτζερ μουσικής, όπως 

επίσης και το Βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας.

Είμαι ο
Ρενέ Μαγκρίτ

21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1898 - 15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1967

Μου αρέσει να ζωγραφίζω τα σύννεφα. Μου αρέσουν διό-
τι μπορώ να τους δίνω όποια μορφή φανταστώ. Όπως και 
η πραγματικότητα, εξαρτώνται από την οπτική που έχου-
με. Μαζί με τον πατέρα μου, που ήταν ράφτης, μετακομί-
ζω στο Σαρλρουά, στο Βέλγιο, όπου, σε ηλικία δεκαπέντε 
ετών, γνωρίζω σε ένα καρουζέλ μια κοπέλα, τη Ζορζέτ. 
Την παντρεύομαι εννιά χρόνια αργότερα, μόλις ολοκλη-
ρώνω τις σπουδές μου στην Ακαδημία Καλών Τεχνών. 
Σχεδιάζω ταπετσαρίες και διαφημίσεις, αλλά ονειρεύομαι 
να ζωγραφίσω όσα δε βλέπουμε με την πρώτη ματιά. Έτσι, 
εντάσσομαι στους σουρεαλιστές: για εμάς, δεν υπάρχουν 
διαφορές ανάμεσα στο όνειρο και την πραγματικότητα.

Το 1927, κάνω επιτέλους την 
πρώτη μου έκθεση! Είμαι εξαι-
ρετικά ικανοποιημένος με τον 
τρόπο με τον οποίο η φαντασία 
αναπαριστά την πραγματικότητα. 
Οι κριτικοί, όμως, θεωρούν την έκθεση πραγματική αποτυ-
χία. Δεν καταλαβαίνουν τα 2.000 σχέδια και τους πίνακες 
που βρίσκονται κάτω από τη μύτη τους! Ακόμη και το πλέον 
συνηθισμένο αντικείμενο διαφέρει από αυτό που φαίνε-
ται. Ένα παράδειγμα; Η πίπα μου. Τη ζωγράφισα χίλιες φο-
ρές. Για να τους δώσω ένα στοιχείο, έγραψα: «Αυτό δεν εί-
ναι μία πίπα». Στην ουσία, είναι απλώς μια αναπαράσταση. 
Προσπάθησε να το αντιληφθείς, τα καταφέρνεις;

«Τα πάντα στη ζωή 
είναι ένα μυστήριο».

ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ-ΚΑΜΠΗ!

ΕΙΜΑΙ Ο ΣΙΩΠΗΛΟΣ 
ΣΑΜΠΟΤΕΡ!

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΟΥ

1965

1962

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΟΥ 2016

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ 
ΤΟ ΝΗΜΑ ΤΗΣ 
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜOY!



20 mm BLEED

20 mm BLEED

20 mm BLEED

20 mm BLEED

προσωπικότητες της Ιστορίας 
που άλλαξαν τον κόσμο

ΑΤΛΑΝΤΑΣ
ΣΠΟΥΔΑΙΩΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΩΝ

ΑΤΛΑΝΤΑΣ
ΣΠΟΥΔΑΙΩΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΩΝ
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