
Ένας λαμπερός ήλιος / A Bright Shining Sun 
 

Ταινία μυθοπλασίας  - παραγωγή 2000 -  διάρκεια  36΄ 
 
 

Περίληψη  
Η Ρωσίδα μετανάστρια Νατάσα αναζητεί μια θέση στον ήλιο της Ελλάδας. 
Σ’ έναν λαμπερό ήλιο που άλλοτε φωτίζει τα πρόσωπα κι άλλοτε “καίει” 
τις προσδοκίες και τα όνειρά τους. 
 
  
Συντελεστές 

 
Σενάριο - Σκηνοθεσία : Βασίλης Λουλές 
 
                Παραγωγή : Ελληνικό Κέντρο Κιν/φου  /  ΕΡΤ  /  Βασίλης Λουλές  
                                          
                  Ηθοποιοί : Βικτώρια Χαραλαμπίδου - Ιρίνα Μπόϊκο  

 
                   Μουσική : Νίκος Κυπουργός 
 
  
Λίγα λόγια για την πορεία της ταινίας 

 
-Τιμήθηκε με το Α’ Βραβείο του Φεστιβάλ μικρού μήκους της Δράμας 
2000, με Κρατικό Βραβείο Ποιότητας του Υπουργείου Πολιτισμού, με 
Βραβείο γυναικείας ερμηνείας (στη Βικτώρια Χαραλαμπίδου), με 5 
Βραβεία στο Μεσογειακό Φεστιβάλ Λάρισας και άλλες διακρίσεις. 

 
-Συμμετείχε σε πολλά Φεστιβάλ του εξωτερικού, ανάμεσα στα οποία και 
αυτό του CLERMONT-FERRAND της Γαλλίας -το μεγαλύτερο Φεστιβάλ 
του είδους. Προβλήθηκε σε διεθνή τιμητικά αφιερώματα. 

 
-Προβλήθηκε στην Γαλλία & Γερμανία από τον τηλεοπτικό σταθμό ARTE.  
-Βγήκε στην διανομή σε κινηματογραφικές αίθουσες Αθήνας & 
Θεσσαλονίκης. 

 
-Εγκωμιαστικά σχόλια για την ταινία δημοσιεύτηκαν πολλές φορές 
στον Ελληνικό τύπο καθώς και στην Γαλλική εφημερίδα LE MONDE. 

 
-Χρησιμοποιείται ως εκπαιδευτικό υλικό σε σχολές κινηματογράφου.  
-Συμπεριλήφθηκε στις  ταινίες οι οποίες προβλήθηκαν στο θεματικό 
αφιέρωμα “50 χρόνια Μετανάστευσης στον ελληνικό κινηματογράφο” 
στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Κινηματογράφου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2006. 
Οι ταινίες του αφιερώματος ταξίδευαν, επί τρία χρόνια, σε διάφορες 
εκδηλώσεις του εξωτερικού (ΗΠΑ, Καναδάς, Αυστραλία, Αγγλία). 

 
 
 



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ (2000-2001) 
 
«…Η ταινία δεν περιορίζεται σε ένα κοινωνικό σχόλιο για τους 
μετανάστες, την προσαρμογή τους, την αποδοχή τους από τους άλλους, 
τις ευαισθησίες, τα όνειρά τους. Κινηματογραφεί την εσωτερική 
περιπέτεια της ηρωίδας, τις εσωτερικές της συγκρούσεις και τις 
αντιστάσεις της, τη διαδρομή της από την αθωότητα στην "αναπόφευκτη" 
ωριμότητα και τις συνακόλουθες απώλειες. Και το κάνει με ευαισθησία, 
καθαρότητα, ευρηματικότητα και ευστροφία.» 
Μαρία Κατσουνάκη – «Η Καθημερινή» 
 
 
«... πρόκειται για μια από τις πιο ολοκληρωμένες δουλειές στον χώρο της 
ταινίας μικρού μήκους που παρακολουθείται με αμείωτο ενδιαφέρον...» 
Μπάμπης Ακτσόγλου – «Αθηνόραμα» 
 
 
«... Η γραφή του είναι κατακτημένη, του επιτρέπει να περιγράφει αδρά 
το κοινωνικό πλαίσιο χωρίς να αδιαφορεί για τη διαγραφή των κεντρικών 
χαρακτήρων του. Το σημαντικό προσόν του κινηματογράφου του είναι η 
δυνατότητα να μένει στην ιστορία που αφηγείται χωρίς να επιδιώκει να 
κάνει κοινωνιολογία. Το πικρό σχόλιο του τέλους δεν έρχεται ως 
ηθικολογικός εκβιασμός μιας ακόμη ταινίας με μήνυμα αλλά ως 
αποτέλεσμα κινηματογραφικής οξυδέρκειας... 36 λεπτά γεμάτα γήινους 
ανθρώπους, λυρισμό, τεχνάσματα, πλήρη συναίσθηση και της 
κινηματογραφικής πραγματικότητας και των κινηματογραφικών μέσων.» 
Ηλίας Κανέλλης – «Το Βήμα» 
 
 
«... Η βασική της αρετή είναι η μοντέρνα και καλοσυνταγμένη 
σκηνοθετική γραμμή που αναδεικνύει ένα μείζον πρόβλημα της 
σημερινής κοινωνίας... Ο τρόπος με τον οποίο ο σκηνοθέτης θέτει σε 
διάλογο δυο φαινομενικά παράταιρα "γλωσσικά ιδιώματα", αυτά του 
κινηματογράφου και της καθομιλουμένης γλώσσας, είναι το στοιχείο που 
κάνει το φιλμ υπόδειγμα...» 
Βασίλης Κεχαγιάς – «Μακεδονία» 
 
 
«...Καλογραμμένο σενάριο, σκηνοθεσία που πατά σ' όλες τις σωστές 
νότες και μια πρωταγωνίστρια αποκάλυψη...» 
Πόλυ Λυκούργου – «Έθνος» 
 


