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Ο Ισραηλινός κινηματογραφιστής David Perlov γεννήθηκε στο Ρίο ντε 
Τζανέιρο το 1930 και πέθανε το 2003 στο Τελ Αβίβ. 
Το 1957 γύρισε την πρώτη του ταινία μικρού μήκους, Old Aunt China (Η 
γηραιά θεία Κίνα), μια ταινία κινουμένων σχεδίων βασισμένη στα 
σαρκαστικά σκίτσα και σε ζωγραφιές μιας δεκατετράχρονης που ζούσε 
στη Λιόν στα τέλη του 19ου αιώνα. Ο Perlov τα είχε ανακαλύψει στη 
σοφίτα ενός σπιτιού στο Παρίσι όπου έμενε εκείνη την εποχή. Το 1958 ο 
Perlov μετανάστευσε στο Ισραήλ για να εγκατασταθεί στο κιμπούτς Bror 
Hayil. Η ταινία αυτή, παρουσιάζεται στον εκθεσιακό χώρο «Νίκος 
Κεσσανλής» στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, στο πλαίσιο της 
documenta 14 στην Αθήνα. 
 
Μετά το θάνατό του, o David Perlov άφησε πίσω του δεκάδες Hefte 
(τετράδια) γεμάτα κείμενα για ταινίες, βιογραφικά σημειώματα, εικόνες 
περιπλεγμένες με κείμενα και κείμενα εικονογραφημένα. Ήδη στις 
αρχές της δεκαετίας του 1970, καθώς σπάνιζαν οι αναθέσεις για ταινίες 
και άρχισε να βρίσκεται σε ολοένα βαθύτερο δημιουργικό αδιέξοδο, ο 
Perlov είχε μια εναλλακτική σύλληψη με τον δικό του νέο, ηθικό και 
αισθητικό τρόπο: ένα Tagebuch, δηλαδή Ημερολόγιο – όχι λογοτεχνικό, 
αλλά κινηματογραφικό. Σε ένα τετράδιο έγραψε: 
 
 

Η documenta 14 παρουσιάζει αφιέρωμα στον David Perlov 
στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος 
Τρίτη, 20 Ιουνίου, 8 μ.μ. 
 
Η λαντίνο, το ιδίωμα των Εβραίων που εκδιώχθηκαν από την Ισπανία 
και βρήκαν καταφύγιο σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, είναι μια γλώσσα 
που χρησιμοποιούνταν ευρύτατα μέχρι την ίδρυση του κράτους του 
Ισραήλ. Η ταινία In Search of Ladino είναι ένα ταξίδι που αποκαλύπτει 
διαφορετικά πρόσωπα σε αναπάντεχα μέρη, όπως ένα κλαμπ στη 
Γιάφα, μια αγορά στο Τελ Αβίβ και τους δρόμους της Ιερουσαλήμ, 
ακολουθώντας τα ίχνη παραδόσεων, τραγουδιών και αναμνήσεων 
μιας χαμένης εβραϊκής κουλτούρας. 
 
In Search of Ladino (Αναζητώντας τα σεφαραδίτικα), 1981, 60’ 
Εβραϊκά και λαντίνο με αγγλικούς υπότιτλους 
 
Προβολή με τη συμμετοχή των Yael Perlov, Ρένα Μόλχο και Itamar 
Gov 
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Αγοράζω μια κάμερα 
Θέλω να τραβήξω 
μόνος μου και για μένα 
Προπάντων με ανωνυμία 
Θα περάσει καιρός ώσπου να μάθω 
Πώς να το κάνω 
 
Εδώ η προσωπική κρίση ενός καλλιτέχνη αγγίζει τη συλλογική ρωγμή: 
την εποχή όπου ο Perlov ξεκίνησε το Ημερολογιό του, τον Οκτώβριο του 
1973, ξέσπασε ο πόλεμος του Γιομ Κιπούρ. Η κάμερά του απαθανάτισε 
πρώτα σημάδια από ένα παράθυρο: η ανησυχία των πιστών καθώς 
βγαίνουν από τη συναγωγή στον δρόμο και ακούν από τα τρανζίστορ 
τους την κλήση σε επιστράτευση των εφέδρων. Στην ιστορία του 
κινηματογράφου δεν υπάρχει προηγούμενο δείγμα προσωπικού 
ημερολογίου όπου ο πόλεμος είναι το θεμελιώδες στοιχείο· εδώ το 
στενά ιδιωτικό –συνήθως ο προσωπικός χώρος του ατόμου και το σπίτι 
του– γίνεται ριζοσπαστικό, δημόσιο, πολιτικό. 
 
Το 2013, ο κινηματογραφιστής και ερευνητής Anan Barakat αφιέρωσε το 
βιβλίο του με θέμα το νέο κύμα στον παλαιστινιακό κινηματογράφο στον 
Perlov, καθώς επίσης στους Mustafa Abu Ali, Mahmoud Darwish και Jean-
Luc Godard, ενώ σε συνέντευξη δήλωσε πως αυτοί οι καλλιτέχνες, 
μολονότι μιλούσαν πολιτικά και σκέφτονταν πολιτικά, δημιούργησαν 
τέχνη υψηλής ποιότητας. 
 
 
 
 
Το κινηματογραφικό πρόγραμμα της documenta 14 στην Ταινιοθήκη 
της Ελλάδος συνεχίζεται τις επόμενες εβδομάδες ως εξής: 
   
  
Τρίτη 20.06 < 8 μ.μ. 
In search of Ladino, David Perlov, 60’ 
Παρουσία προσκεκλημένων 
ΑΙΘΟΥΣΑ Α 
  
Τρίτη 27.06 < 8 μ.μ. 
The Invisible Hands, Μαρίνα Γιώτη, 2017, 90’ (Ε) 
ΑΙΘΟΥΣΑ Α 
  
Τρίτη 04.07 < 9 μ.μ. 
If I think of Germany at night, Romuald Karmakar, 2017, 105’ 
ΘΕΡΙΝΟΣ ΚΙΝΗΜ/ΦΟΣ ΛΑΙΣ  
 
Τρίτη 11.07 < 8 μ.μ. 
Le Fort des Fous, Narimane Mari, 2017, 180’ (Ε) 
ΑΙΘΟΥΣΑ Α 
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Πέμπτη 22.06-Σάββατο 24.06 < 7 μ.μ. 
Hallucinations 
Hallucinations / Live / Cinema / Festival 
Το Hallucinations, με επικεφαλής τον καλλιτέχνη Ben Russell και τη 
συμμετοχή μιας ομάδας διεθνών media artists, επιμελητών και κριτικών, 
είναι ένα τριήμερο φεστιβάλ με το βλέμμα στραμμένο στον 
κινηματογράφο τόσο ως έκφραση όσο και ως ενδοσκοπικό μέσο. 
Συμμετέχουν: Jean-Pierre Bekolo, Peter Burr, The Callas, Filipa César, 
Ximena Cuevas, Alexandre Estrela, Lyra Hill, Ken Jacobs, Shanay Jhaveri, 
Kapwani Kiwanga, Karrabing Film Collective, Lucky Dragons, Makino Takashi, 
MSHR, Sana Na N’Hada, Ulrike Ottinger 
  
Ταινιοθήκη της Ελλάδος 
Ιερά Οδός και Μεγάλου Αλεξάνδρου 134-136 
10435 Αθήνα 
Στάση Μετρό Κεραμεικός 
Είσοδος 5 ευρώ 
www.tainiothiki.gr  
www.facebook.com/tainiothikigr  


