
προβολή τησ ταινίασ ‘Ρυτίδεσ και Όνειρα’ 
τησ Γωγώσ Πετραλή <ομάδα χορού ‘Φυςαλίδα’> 

www.fysalidance.com 

 

την Τετάρτη 27 Ιουλίου 2011 και ώρα 21:30 

ςτο καφενείο του Αΰβαλιώτη 

 
 
 
«Η περιοχή τησ Αγίασ Σριάδασ είναι η γειτονιά που γεννήθηκα και μεγάλωςα. Μια γειτονιά 
από τισ παλαιότερεσ ςτο κέντρο του Ηρακλείου, η οποία ςτο πέραςμα του χρόνου έχει 
φιλοξενήςει πολλέσ και διαφορετικέσ γενιέσ. Μνήμεσ και εικόνεσ που φέρω για αυτή τη 
γειτονιά είναι έντονα χαραγμένεσ μέςα μου. Μετά από κάθε ταξίδι και διαμονή μου ςε 
άλλο μέροσ, επιςτρέφοντασ έβλεπα τη γειτονιά να γερνάει, να εξαςθενεί. Ένιωθα όλο και 
περιςςότερο την ανάγκη να αφήςω κάποιεσ εικόνεσ αυτού του τόπου πριν χαθεί τελείωσ 
η αίςθηςη του. Τπάρχουν τόςεσ ιςτορίεσ μέςα ςε αυτά τα ςπίτια, τα μνημεία, τα 
χαλάςματα! Θέληςα να τισ τιμήςω με ένα δικό μου τρόπο. Να τουσ δώςω ξανά ζωή μέςα 
από χορογραφημένα πλάνα.» 
 
«Πάνε 3 χρόνια από τα γυρίςματα τησ ταινίασ ‘Ρυτίδεσ και Όνειρα’! Σα είχαμε ξεκινήςει το 
καλοκαίρι του 2008! Αυτά τα τρία χρόνια που πέραςαν οι ‘ρυτίδεσ και τα όνειρα τησ Αγίασ 
Σριάδασ’ έχουν κάνει ένα υπέροχο ταξίδι ςε Ελλάδα και εξωτερικό και έχουν προβληθεί ςε 
ποικίλα φεςτιβάλ ταινιών χορού, video art festival, φεςτιβάλ ταινιών μικρού μήκουσ, 
μυθοπλαςίασ, πολιτιςμού και τουριςμού!» 
 
υγκεκριμϋνα, μϋςα ςτο 2009, 2010 και 2011, η ταινύα ‘Ρυτύδεσ και Όνειρα’ ςυμμετεύχε 
ςε διϊφορα φεςτιβϊλ ςτην Ελλϊδα (Αθόνα, Θεςςαλονύκη, Δρϊμα, Ηρϊκλειο, Κιλκύσ, 
Ρϋθυμνο, Αμοργόσ, Πϊτρα) και ςτο εξωτερικό (Ιαπωνύα, Πολωνύα, Ιταλύα, Πορτογαλύα, 
Βουλγαρύα, Ουγγαρύα, Σουρκύα, Ατλϊντα, Ιορδανύα, Ρουμανύα). Ωσ τώρα, η ταινύα ϋχει 
αποςπϊςει 5 βραβεύα. Σο Μϊιο του 2009 βραβεύο ςτην κατηγορύα Personal Travel ςτο 
Art & Tur Film Festival ςτο Plock τησ Πολωνύασ, τον Απρύλιο του 2010 το 2ο βραβεύο 
ςτο 8ο Διεθνϋσ υνϋδριο Πολιτιςμού και Σουριςμού Yperia 2010 ςτην Αμοργό, τον 
Οκτώβριο του 2010 βραβεύο καλύτερησ ςκηνοθεςύασ και το Grand Prix του φεςτιβϊλ 
ςτο International Film Festival Document.Art ςτο Otopeni τησ Ρουμανύασ και τον ύδιο 
μόνα, το βραβεύο πρωτότυπησ δημιουργύασ ςτο Διεθνϋσ Φεςτιβϊλ Κινηματογρϊφου και 
Πολιτιςμού ςτην Πϊτρα.      
 
Η κα Άντυ Δημοπούλου ςε κριτικό που ϋχει γρϊψει για την ταινύα ςτο www.myfilm.gr  
αναφϋρει «Μύα ταινύα για τον ϊςημο τόπο που καθημερινϊ ζούμε, αλλϊ δεν ακούμε τισ 
πολύτιμεσ παρακαταθόκεσ όθουσ, αθωότητασ και ςυμπεριφορών που κρύβει μϋςα ςτα 
ςπλϊχνα του». 
 
τόχοσ αυτού του καλλιτεχνικού έργου είναι η ευαιςθητοποίηςη του θεατή-κάτοικου-
πολίτη μέςα από την φωτογραφία, το χορό, τη μουςική και την αφήγηςη. 
«Όλα αλλάζουν μα η ματιά μου μένει ςταθερή». 
«Σο χθεσ και το ςήμερα ανάκατα». 
Μία ταπεινή ποιητική κατάθεςη για το χθεσ που χάνεται, το αύριο που παρουςιάζεται 
αβέβαιο και το παρόν που επιθυμεί: «τόςα πράγματα που ξέρει κανείσ και τόςα που 
ονειρεύεται να μάθει». 
   

http://www.myfilm.gr/


Αξύζει να ςημειωθεύ πωσ η ταινύα πραγματοποιόθηκε μϋςα ςτα πλαύςια του 
προγρϊμματοσ «Δρϊςεισ Προβολόσ τησ περιοχόσ παρϋμβαςησ-video» του ΠΕΠ  Κρότησ 
2000-2006 και ςε ςυνεργαςύα με το τμόμα  παλιϊσ πόλησ του Δόμου Ηρακλεύου. 
 
Είναι μεγάλη μου τιμή να κλείςει ένασ μεγάλοσ κύκλοσ περιήγηςησ τησ ταινίασ μου με μια 
προβολή ςτην γειτονιά που με ενέπνευςε! 
 
Αφιερώνω την προβολή τησ Σετάρτησ 26 Ιουλίου 2011 ςτο Μικραςιάτη παππού μου 
Γιώργο Πετραλή από τα Αλάτςατα και ςτο ριγέ μαύρο κοςτούμι του που φορούςε για να 
πάει  να πιεί τον απογευματινό του καφέ ςτου ‘Αΰβαλιώτη’! 
 
Θυμάμαι… 
τον κρατούςα από το ρυτιδιαςμένο του χέρι και πηγαίναμε… 
κι ονειρευόμουν το παγωτό που θα με κερνούςε αφού πρώτα χαιρετούςα τουσ 
Μικραςιάτεσ φίλουσ του…  
 
 

Γωγώ Πετραλή 
 

ομάδα χορού Φυσαλίδα 
site: www.fysalidance.com 

e-mail: contact@fysalidance.com 

youtube: http://www.youtube.com/user/Fysalidance 

facebook: Fysalida Dance Company 

                Georgia Petrali  

 
 
 
 
 

http://www.fysalidance.com/
mailto:contact@fysalidance.com
http://www.youtube.com/user/Fysalidance
http://www.facebook.com/pages/Fysalida-Dance-Company-Georgia-Petrali/100147766720114?v=wall#%21/pages/Fysalida-Dance-Company-Georgia-Petrali/100147766720114?v=wall

