
 

 

Σκηνοθέτις : Andrea Mendonça 

GRANDE PRÊMIO DO CINEMA BRASILEIRO 2018 
ΚΑΛΥΤΕΡΟΥ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ
(ΒΡΑΖΙΛΙΑ)

 

 

 

Σκηνοθέτις : Corina Schwingruber Ilić

SWISS FILM AWARD 2019
ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ
(ΕΛΒΕΤΙΑ)

 

Προσοχή! Κάποιες σκηνές, λόγια ή εικόνες, µπορεί να προσβάλλουν την ευαισθησία του κοινού.
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Προσοχή! Κάποιες σκηνές, λόγια ή εικόνες, µπορεί να προσβάλλουν την ευαισθησία του κοινού.

 

 

 

Σκηνοθέτης : Bogdan Mureșanu

GOPO 2019 
ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ
(ΡΟΥΜΑΝΙΑ)

Σκηνοθέτης : Jérémy Comte

CANADIAN SCREEN AWARD 2019 
ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ
(ΚΑΝΑΔΑΣ)

Σκηνοθέτης : Cyrus Neshvad 

FILMPRÄIS 2018 
ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ
(ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ)

Σκηνοθέτις : Marijana Jankovic

ROBERT 2019
ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ
(ΔΑΝΙΑ)

Σκηνοθέτις : Klaudija Matvejevaitė

SIDABRINĖ GERVĖ 2018 
ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 
(ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ)

Σκηνοθέτης : Pavlo Ostrikov 

GOLDEN DZIGA 2018 
ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ
(ΟΥΚΡΑΝΙΑ)

Σκηνοθέτες : Ben Cleary et TJ O’Grady-Peyton

IFTA 2018 
ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ
(ΙΡΛΑΝΔΙΑ)

Σκηνοθέτης : Marc-Antoine Lemire 

IRIS 2018
ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ
(ΚΑΝΑΔΑΣ / QUEBEC)

Σκηνοθέτης : Ahmed Abdullahi

GULDBAGGE 2019 
ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ
(ΣΟΥΗΔΙΑ)

Σκηνοθέτες : Heo Ji-Eun et Lee Kyoung-Ho

BLUE DRAGON 2018 
ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ
(ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ)

Σκηνοθέτις : Sophia Bösch 

LOLA 2018 
ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ (10-30 λεπτών)
(ΓΕΡΜΑΝΙΑ)

Σκηνοθέτης : Ali Parandian 

AMANDA 2018 
ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ
(ΝΟΡΒΗΓΙΑ)

Σκηνοθέτης : Guy Nattiv 

OSCAR 2019 
ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ
(ΗΠΑ)

Σκηνοθέτης : Magnús Leifsson

EDDAN 2019 
ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ
(ΙΣΛΑΝΔΙΑ)

Σκηνοθέτης : Alessandro Di Gregorio

DAVID DI DONATELLO 2019 
ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ
(ΙΤΑΛΙΑ)

Σκηνοθέτης : Nicolas Boucart

MAGRITTE 2019 
ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ
(ΒΕΛΓΙΟ)

Σκηνοθέτης : Boaz Frankel

OPHIR 2018 
ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ
(ΙΣΡΑΗΛ)

Σκηνοθέτης : Rémi Allier

CÉSAR 2019 
ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ
(ΓΑΛΛΙΑ)

Σκηνοθέτης : Carlos Conceição

SOPHIA 2018 
ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ
(ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ)

Σκηνοθέτης : Adam Martinec

ČESKY LEV 2019 
ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ
(ΤΣΕΧΙΑ)

Σκηνοθέτης : Bernhard Wenger

ÖSTERREICHISCHER FILMPREIS 2019 
ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ
(ΑΥΣΤΡΙΑ)

Σκηνοθέτις : Carlota Pereda 

GOYA 2019 
ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ
(ΙΣΠΑΝΙΑ)

Σκηνοθέτες : Andrew Goldsmith et Bradley Slabe

AACTA 2018
ΚΑΛΥΤΕΡΟΥ ANIMATION ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ
(ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ)  

 Μυθοπλασία   Animation      Ντοκιμαντέρ 

 

Σκηνοθέτης : Abhishek Verma 

RAJAT KAMAL 2018 
ΚΑΛΥΤΕΡΟΥ ANIMATION ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ
(ΙΝΔΙΑ)

Σκηνοθέτης : Ayce Kartal

CÉSAR 2019 
ΚΑΛΥΤΕΡΟΥ ANIMATION ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 
(ΓΑΛΛΙΑ)

Σκηνοθέτης :  Ayoub Layoussi�

AMAA 2018 
ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ
(ΜΑΡΟΚΟ)

 

Σκηνοθέτες : Virva Kunttu & Vuokko Kunttu

JUSSI 2019 
ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ
(ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ)

Σκηνοθέτις : Robyn Palmer 

SAFTA 2019
ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ 
ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ (ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ) 

 

Σκηνοθέτης : Morgan Knibbe

GOUDEN KALF 2018 
ΚΑΛΥΤΕΡΟΥ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ
(ΟΛΛΑΝΔΙΑ)

Σκηνοθέτες : Huang Yun-Hsien & Tsai Yi-Chin

GOLDEN HORSE 2018 
ΚΑΛΥΤΕΡΟΥ ANIMATION ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ
(ΤΑΪΒΑΝ)

 

Σκηνοθέτες : Alejandro Zuno 

ARIEL 2018 
ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ
(ΜΕΞΙΚΟ)

Σκηνοθέτης : Δημήτρης Γκότσης

IRIS 2019
ΚΑΛΥΤΕΡΟΥ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ
(ΕΛΛΑΔΑ) 

Ένας αγρότης παλεύει µε τη συνείδηση του κάθε φορά που οδηγεί 
τις αγελάδες που εκτρέφει στο σφαγείο. Ξέρει ότι πρέπει να κάνει µια 
αλλαγή. Το 73 Αγελάδες, είναι ένα µικρού µήκους ντοκιµαντέρ για το 
προσωπικό ταξίδι και δίληµµα του Jay Wilde, του πρώτου κτηνοτρόφου στο 
Ηνωµένο Βασίλειο που έκανε τη µετάβαση από την κτηνοτροφία στην 
βιολογική γεωργία.

Η Ofelia µπαίνει σ’ένα γκέι µπαρ που λέγεται Oasis. Ψάχνοντας τον άντρα 
της. Θλιµµένη, θα συναντήσει εκεί την Jackeline, µια τρανς πόρνη που θα 
της προσφέρει λίγη ηρεµία.

Στο κέντρο του Σάο Πάολο, η οµάδα «Κίνηµα άστεγων εργατών», έχει 
κάνει κατάληψη σ’ενα κτίριο, όπου ολόκληρες οικογένειες µπορούν να 
χτίσουν ένα µέλλον µακριά από τη ζωή στους δρόµους. Με υπευθυνότητα, 
σκληρή δουλειά και οργάνωση, όλοι κερδίζουν τα προς το ζην.
Ένα ελπιδοφόρο παράδειγµα για ένα κίνηµα που αναπτύσσεται εδώ και 20 
χρόνια, καταλαµβάνοντας άδεια κτίρια για να προσφέρει στέγη 
κι ένα καλύτερο µέλλον σε χιλιάδες Βραζιλιάνους.

Azemmour, Μαρόκο.
Το τελευταίο σινεµά της πόλης, ο κινηµατογράφος Marhaba, κλείνει για τα 
καλά. Στην τελευταία προβολή θα παιχτεί το Spiderman 3. Ο 11χρονος
Hassan λαχταρά να πάει, αλλά είναι άφραγκος και η µητέρα του δεν τον 
αφήνει να βγει µε τους φίλους του. Ό,τι κι αν γίνει, ο Hassan έχει µόνο ένα 
πράγµα στο µυαλό του: να δει την ταινία µε κάθε κόστος!

Πώς θα ένιωθες αν γνώριζες την ακριβή ηµέρα θανάτου σου;
Έρχεται η εποχή που ο καθένας µας θα µπορεί να το µάθει. Η οικογένεια 
Beloglazoval - ο Kolia, η Lena, η κόρη τους Sonia κι ο έφηβος γιος τους 
Igor, ζουν σ’ένα παλιό σπίτι στο Vilnius. Σήµερα είναι η µέρα που ο 1 
χρονος Igor πρέπει να πεθάνει. Όλα τα µέλη της οικογένειας προσπαθούν, 
ο καθένας µε τον τρόπο του, να διαχειριστούν αυτή τη δυσβάσταχτη 
αναµονή.

Η 8χρονη S., είναι ένα µικρό κορίτσι από την Τουρκία, µε τεράστια 
φαντασία. Της αρέσει η φύση και τα ζώα. Βρίσκεται στο νοσοκοµείο και 
ενώ αναπολεί τις ευτυχισµένες διακοπές στο χωριό του παππού της, 
κάποιες σκοτεινές και τροµακτικές µνήµες αρχίζουν να αναδύονται, που 
λίγο λίγο, αποκτούν συνοχή.
Μια ιστορία εµπνευσµένη από αληθινά γεγονότα, για µια κλεµµένη παιδική 
ηλικία.

Ο Leo, ενάµιση έτους, είναι ο γιος του διευθυντή µιας βιοµηχανίας. 
Όταν οι εργαζόµενοι µαθαίνουν πως το εργοστάσιο πρόκειται να κλείσει, 
ο Bruno - ο πιο ριζοσπάστης από τους εργαζόµενους - απαγάγει τον Leo
για να διαπραγµατευτεί... Σ’ένα οικονοµικό και κοινωνικό περιβάλλον 
που εξωθεί σε ακρότητες, το «Μικρά χέρια» αναδεικνύει, µέσα από τα 
µάτια και την αθωότητα ενός παιδιού, τους κινδύνους που κρύβει η 
καπιταλιστική κοινωνία µας και την ανάγκη για ανθρωπιά.

Ο Roman ζει µια µοναχική ζωή, σε µια επαρχιακή πόλη της Ουκρανίας, 
εργαζόµενος ως τεχνικός στην τηλεόραση. Για πρώτη φορά µετά την 
αποφοίτηση τους, µια παλιά συµµαθήτρια του, η Liuda, επιστρέφει στην 
πόλη. Κανείς δεν είχε µάθει νέα της για 20 χρόνια κι ο Roman αποφασίζει 
να µην την χάσει ξανά.

Η Alexe είναι µια νεαρή τρανς που αλλάζει φύλο. Η βραδιά που θα περάσει 
µε τον καλύτερο φίλο της τον Carl, την αποσυντονίζει, καθώς αποφασίζουν 
να κάνουν σεξ για πρώτη φορά.

Οι λιβελούλες, εδώ και 300 εκατοµύρια χρόνια, είναι οι φύλακες της Γης, ζώντας σε 
αρµονία µε την τοπική χλωρίδα και πανίδα... Ο Άνθρωποι όµως, απειλούν αυτή την  
ισορροπία. Στη Νότια  Αφρική, τώρα, οι επιστήµονες  στρέφονται στις λιβελούλες για 
να την διατηρήσουν, χρησιµοποιώντας ένα σύστηµα συγκοινωνούντων διαδρόµων, 
που ονοµάζεται «Οικολογικό  Δίκτυο». Ο τίτλος «Οι χορευτές του νερού» προέρχεται 
από τη γλώσσα των Ζουλού: «Jigamanzi», που σηµαίνει κυριολεκτικά «χορεύοντας 
πάνω στο νερό». Η ταινία σας προσκαλεί στον κόσµο των µικρών πραγµάτων, για να 
ανακαλύψετε πώς η ευαίσθητη φύση τους µπορεί να µας βοηθήσει να σχεδιάσουµε 
ένα πέρασµα στο µέλλον. 

Φθινόπωρο στον βορρά της Σουηδίας. Η 17χρονη Linn έχει επιτέλους την 
άδεια να συµµετάσχει σε µια κυνηγετική εξόρµηση µε τον πατέρα της. 
Γνωρίζει τους κανόνες και τα µυστικά του κυνηγιού, όµως πρέπει 
ν’αποδείξει την αξία της στους υπόλοιπους κυνηγούς. Μια διαδροµή στην 
άγρια φύση, γίνεται η δοκιµασία της. Η ταινία, είναι το χρονικό µιας 
µύησης. Η Linn έρχεται αντιµέτωπη µε τα όρια της οµάδας στην οποία θέλει 
να ανήκει και εν τέλει, µε τον ίδιο της τον εαυτό.

Ο Gaspar Rubicon ξυπνά από το κώµα µιλώντας µια πλήρη αλλά µη 
αναγνωρίσιµη γλώσσα, µπερδεύοντας τους γλωσσολόγους όλου του 
κόσµου. Αποµονωµένος πια, ανεβάζει ένα βίντεο στο ίντερνετ, σαν άλλο 
«µήνυµα σε µπουκάλι»...

Αφού πέρασαν µια µέρα στη λίµνη, πυροβολώντας µε όπλα, ο Jeffrey, η 
Christa και ο γιος τουςTroy, κάνουν µια στάση στο παντοπωλείο µιας 
µικρής εργατικής πόλης, επιστρέφοντας στο σπίτι. Ένας µαύρος άνδρας 
χαµογελά στο αγόρι. 
Αυτή η αθώα στιγµή, πυροδοτεί έναν πόλεµο, που λήγει µε συνταρακτικό 
τρόπο.

Ένας ηλικιωµένος,  µοναχικός, αποµονωµένος άνδρας, εργάζεται κάθε 
µέρα επιδιορθώνοντας παράθυρα.
Καθώς κυκλοφορεί µε το ποδήλατο του, περνά από πολυσύχναστους 
δρόµους, κτίρια υπό κατασκευή, νυχτερινές αγορές και τον ναό Mazu.
Κι αν όλα όσα τον περιβάλλουν είναι µια απεικόνιση των γεγονότων που 
σηµάδεψαν τη ζωή του και της ηρεµίας που κυριαρχεί τώρα πια µέσα του; 

Η Jasmin Britney λατρεύει τα πριγκιπικά ρούχα και οτιδήποτε λάµπει και 
γυαλίζει. Το µεγαλύτερο της όνειρο, είναι να συναντήσει την Britney 
Spears, ενώ έχει πάθος µε τα ψηλοτάκουνα Christian Louboutin, 
µε τα οποία το κάθε βήµα είναι άθλος.
Η νεαρή γυναίκα κλείνει τον εαυτό της σ’ένα λαµπερό σύµπαν, δραπετεύο-
ντας από την πραγµατικότητα...

Μια ταινία για ένα ζευγάρι σε ταξίδι, όπου η µία από τους δύο εξαφανίζεται 
και ο άλλος δεν είναι σίγουρος αν ψάχνει εκείνη ή τον εαυτό του. Στον 
αλλόκοτο κόσµο του αλπικού ιαµατικού θερέτρου, ο Aron ξεκινά ένα νέο 
κεφάλαιο στη ζωή του.

Ένας άχαρος δεινόσαυρος πρέπει να ξηλώσει τον εαυτό του για να σώσει 
τον έρωτα της ζωής του.
Όταν το stop motion δίνει ζωή σε πλεκτά, λούτρινα ζωάκια, η θυσία για την 
αγάπη, φαίνεται απολύτως λογική.

Σ΄ένα ανοιχτό λατοµείο, δύο αγόρια βυθίζονται σ’ένα φαινοµενικά αθώο 
παιχνίδι δύναµης µε µοναδικό παρατηρητή την Μητέρα Φύση.
Ένας ανταγωνισµός που αµφιταλαντεύεται ανάµεσα στην παιδικότητα και 
την σκληρότητα, σαν ιεροτελεστία άνδρωσης. Όµως ένα παραπάνω βήµα 
και το παιχνίδι δεν είναι όσο ακίνδυνο φαινόταν.  

Ο Lalit Ghosh, 28 ετών, αποφασίζει να «βγει απ’την ντουλάπα», µιλώντας 
στους γονείς του. Σχεδιάζει να κάνει την ανακοίνωση του, έχοντας 
µαγειρέψει το αγαπηµένο φαγητό του πατέρα του,  το παραδοσιακό ψάρι µε 
κάρρυ (Maacher Jhol),  µαθαίνοντας τη συνταγή από µια διάσηµη εκποµπή 
µαγειρικής στο ραδιόφωνο.
Ετοιµάζει το φαγητό µε προσπάθεια, έτοιµος να αντιµετωπίσει τη σεξουαλι-
κότητα του στο τραπέζι του δείπνου.

O Sébastien, νοσοκόµος σε ψυχιατρείο, δεν µπορεί να αποδεχθεί πως ο 
γιος του βρίσκεται σε κώµα, µετά από ένα ατύχηµα για το οποίο νιώθει 
ένοχος.
Μια νύχτα, τον βλέπει ξαφνικά µπροστά του.

Η Maja, ένα εξάχρονο κορίτσι που µετανάστευσε πρόσφατα από την Σερβία στην 
Δανία, πασχίζει να προσαρµοστεί στη νέα της ζωή και την καινούρια γλώσσα, 
που δυσκολεύει την επικοινωνία της µε τα υπόλοιπα παιδιά του νηπιαγωγείου. 
Μετά από µια µακριά, µοναχική ηµέρα, οι γονείς της έρχονται να την πάρουν κι 
εκεί που λέµε ότι η δύσκολη µέρα της τελείωσε, συνειδητοποιούµε ότι αυτή 
µόλις ξεκίνησε. Εµπνευσµένη από την προσωπική της ιστορία, η Marijana 
Jankovic µας προσφέρει µια συγκλονιστική αλλά ευαίσθητη εικόνα για τον 
ξεριζωµό και την προσαρµοστικότητα ενός µικρού κοριτσιού.

Μαθήµατα γυµναστικής στο νερό, χαρούµενα δείπνα και πάρτυ, διαγωνι-
σµός πισίνας, οι γίγαντες της θάλασσας εγγυώνται µια ονειρική κρουαζιέ-
ρα, µε όλα πληρωµένα. Εν πλω, δεν υπάρχει χρόνος για ανία, η διασκέδα-
ση είναι σίγουρη όλο το 24ωρο. Πώς να µην γίνονται όλο και πιο δηµοφιλή 
αυτά τα πλωτά κάστρα;
Μια βουτιά στην φθηνή χλιδή του µαζικού τουρισµού.

Μετά από περισσότερες από τέσσερις δεκαετίας σιωπής, κάποιοι από τους 
εναποµείναντες «ατοµικούς στρατιώτες», µοιράζονται για πρώτη φορά τις 
µη καταγεγραµµένες εµπειρίες τους από τις δοκιµές ατοµικών βοµβών τη 
δεκαετία του ’50 στις ΗΠΑ. Μπροστά στην κάµερα, οι βετεράνοι καταθέτουν 
τις ειλικρινείς και φορτισµένες µαρτυρίες τους, πριν η ανάµνηση αυτού του 
άγνωστου και σκοτεινού κεφαλαίου της Αµερικανικής ιστορίας σβήσει.

Στις 20 Δεκεµβρίου, 1989, λίγες µέρες µετά την αιµατηρή ανατροπή του 
Τσαουσέσκου στην Τιµισοάρα, η ήσυχη βραδιά ενός πατέρα µετατρέπεται 
σε εφιάλτη, όταν ανακαλύπτει πως ο νεαρός γιος του είχε στείλει γράµµα 
στον Άη Βασίλη ζητώντας να πραγµατοποιηθεί η επιθυµία του πατέρα του: 
Να δει τον Τσαουσέσκου νεκρό.
Ο φόβος µιας συνηθισµένης οικογένειας, απέναντι σ’ένα κατασταλτικό 
καθεστώς.

Ο τέταρτος τοίχος αποτελεί την αδιόρατη πλευρά του κοινωνικού ιστού, που 
µοιάζει αµετάβλητος, έχοντας ως µόνη διαφορά τα χαρακτηριστικά των 
ανθρώπων. Ένας κόσµος που αναπαράγεται για να παράγει, επιβιώνοντας 
µάλλον ενστικτωδώς. Η ταινία βασίζεται πάνω στις σηµειώσεις ενός 
οδοιπορικού που διήρκεσε δέκα µήνες.

Η Asia ζει σ’ενα προάστιο της  Στοκχόλµης  µε τα δύο παιδιά της, τον Omar 
και την Sara. Η Sara προσπαθεί να ζήσει µια κανονική εφηβική ζωή, ενώ 
ο Omar έχει προβλήµατα µε τον νόµο. Κάποιοι νέοι φίλοι, µια αυστηρή 
θρησκευτικότητα, ένα ταξίδι στην Τουρκία, κάνουν την Asia να ανησυχεί 
γι’αυτόν. Αντιµέτωπη µε την αδράνεια της αστυνοµίας, πώς µπορεί η ίδια 
να επέµβει; Μια δυνατή ταινία, για την ανικανότητα των αρχών και τον 
αγώνα µιας µητέρας ενάντια στον εξτρεµισµό του γιου της.

Η Σάρα είναι µια υπέρβαρη έφηβη που ζει στη σκιά µιας παρέας cool 
κοριτσιών, που κάνουν διακοπές στο χωριό της. Ούτε καν η παιδική της φίλη 
η Claudia δεν την υπερασπίζεται, όταν γίνεται θύµα µπούλινγκ στην τοπική 
πισίνα, µπροστά σ’έναν άγνωστο άνδρα. Της κλέβουν τα ρούχα και η Σάρα 
πρέπει να επιστρέψει σπίτι φορώντας µόνο το µπικίνι της. Η ατελείωτη 
διαδροµή µέχρι το σπίτι της, θα σηµαδέψει την υπόλοιπη ζωή της.

Ένας έφηβος την πρώτη µέρα δουλειάς σε γραφείο κηδειών κι ένας 
νεαρός δύτης στην πρώτη του αποστολή, βρίσκονται στο κατάστρωµα ενός 
πλοίου για την Λαµπεντούζα. Δεν γνωρίζονται µεταξύ τους, µα όταν 
πατήσουν το πόδι τους στο νησί, οι ζωές τους θ’αλλάξουν για πάντα: 
Ο ένας θα πρέπει να ανασύρει τα πτώµατα των ναυαγών, ο άλλος να τα 
θάψει, σ’ένα είδος χορού ανάµεσα στη ζωή και τον θάνατο, εκεί όπου 
χάνεται η αθωότητα.

Γιατί η So-jin θέλει να γίνει αστυνοµικός; Για να προστατεύσει τον εαυτό 
της από τον βίαιο πρώην φίλο της ή για να βοηθήσει άλλες γυναίκες; Όταν 
ανακαλύπτει το µυστικό της γειτόνισσας της, δεν υπάρχει πια λόγος να το 
ξανασκεφτεί.

Κλεισµένος σ’έναν κόσµο µε παιχνίδια ρόλων, ο Μιγκέλ παίζει συνεχώς µε 
την αδερφή του, Κλάρα. Μοιράζονται µια συγχωνευτική οικειότητα που 
δυναµώνει από την ασθένεια της Κλάρα. Όµως, παρόλες τις προσπάθειές 
του, ο Μιγκέλ νιώθει πως από την αδερφή του λείπει κάτι που δεν µπορεί 
να της δώσει. Ο χρόνος τελειώνει, η υγεία της Κλάρα επιδεινώνεται. Ένα 
βράδυ, ο Μιγκέλ θα συναντήσει έναν νεαρό άνδρα.

Σ’ένα µικροσκοπικό νησί, περικυκλωµένο από απότοµα βράχια, ένα σπίτι 
στέκει µόνο του, αντικριστά στη θάλασσα. Εµµονικός µε την ιδέα πως 
κάποια µέρα ο άνθρωπος θα καταφέρει να πετάξει όπως τα πουλιά, ένας 
εφευρέτης πειραµατίζεται πάνω σε µηχανισµούς, στο ερηµικό κοµµάτι γης 
του. Γι’αυτόν τον άνθρωπο, µόνο µια αγνή, ελαφριά και αθώα ψυχή είναι 
ικανή για τέτοιο κατόρθωµα. Φερµένος από τη στεριά, ο 11χρονος Joseph 
φαίνεται να είναι ο τέλειος υποψήφιος.

Αφού κολυµπούσαν και έπιναν όλη µέρα στο ποτάµι, ο Erffan, ο Amir και ο 
Carlos γνωρίζουν έναν άνδρα που αυτοαποκαλείται Ιησούς. Μαζί του, 
φέρνει το µήνυµα της ανεκτικότητας, της συµφιλίωσης και της αδελφότη-
τας.

Όπως κάθε χρόνο, µια παρέα φίλων συγκεντρώνεται σ’ένα ερηµικό µέρος, 
όπου ψήνοντας ένα αρνί στη φωτιά, γιορτάζουν τη φιλία τους.
Φέτος όµως, κάτι έχει αλλάξει, καθώς ένα µέλος της παρέας, ο Staña, 
λείπει. Δεν νίκησε τον καρκίνο. Οι 5 άνδρες θυµούνται το παρελθόν και 
πίνουν στη µνήµη του εκλειπόντα φίλου τους. Όµως τα γηρατειά φαίνεται 
να πλησιάζουν γρηγορότερα απ’όσο φαντάζονται...

Το πτώµα µιας καµήλας κείτεται στη µέση ενός δρόµου που διασχίζει την 
έρηµο, ακριβώς στο 147ο χιλιόµετρο, στα σύνορα µεταξύ δύο οικισµών. 
Κανένας από τους δύο δεν συµφωνεί να αναλάβει την ευθύνη. 

Ο Aron, ένας 40χρονος επιχειρηµατίας, έχει παγιδευτεί σε µια ζωή που δεν 
του ταιριάζει πια. Μιµείται ανδρικά στερεότυπα και ακολουθεί όλα 
τα κλισέ του καταναλωτισµού. Κάτω από την επιτυχία και την τέλεια 
εµφάνιση όµως, κρύβεται κάτι τραγικό και απροσδόκητο.

15 λεπτά

10 λεπτά

23 λεπτά

23 λεπτά

15 λεπτά

33 λεπτά

23 λεπτά 8 λεπτά 16 λεπτά

28 λεπτά

8 λεπτά

13 λεπτά

24 λεπτά16 λεπτά 12 λεπτά

15 λεπτά 22 λεπτά 24 λεπτά

73 ΑΓΕΛΑΔΕΣ
73 Cows 

ΣΥΓΓΝΩΜΗ, ΨΑΧΝΩ 
ΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΙΝΓΚ-ΠΟΝΓΚ 
ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΙ ΜΟΥ
Entschuldigung, 
Ich Suche Den Tischtennisraum 
Und Meine Freundin

ΟΛΑ ΠΛΗΡΩΜΕΝΑ
All Inclusive 

FAUVE
Fauve

LOST & FOUND OASIS

Η ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΤΟΥ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ 
ΚΕΜΠΡΙΤΖ
Ocupação Hotel Cambridge

Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΕΡΑ
Paskutinė Diena

ΜΙΚΡΑ ΧΕΡΙΑ
Les Petites Mains

PRE-DRINK

ΡΑ, ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ 
ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ
RÅ

ΔΕΡΜΑ
Skin

ΠΟΥ ΠΗΓΑΙΝΩ;
Where Am I Going ?

ΚΥΜΑ
Wave

ΧΟΡΕΥΤΕΣ ΤΟΥ 
ΝΕΡΟΥ
The Water Dancers

Η ΤΑΞΗ ΤΟΥ ‘97
Vypusk ’97

ΚΑΚΟ ΚΟΡΙΤΣΙ
VILAINE FILLE

ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΣΙΝΕΜΑ
Tikitat-a-soulima

ΠΛΗΓΗ ΣΑΝ ΑΣΤΕΡΙ
Star Shaped Scar 

ΨΑΡΙ ΜΕ ΚΑΡΥ
Maacher Jhol

MAJA

ΜΑΡΤΥΡΑΣ
Martyren

ΝΕΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ
New Record

ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ 
ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟΣ
No Man Is An Island

ΧΕΛΙΔΟΝΟΟΥΡΑ
Nyr Dagur Í EyjafirÐi

ΓΙΟΣ
Fils

ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΤΟΙΧΟΣ
Fourth Wall

ΣΥΝΟΡΟ
Frontiera

ΙΚΑΡΟΣ
Icare

147Ο ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ
Kilometer 147

ΟΙ ΑΤΟΜΙΚΟΙ 
ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ
The Atomic Soldiers 

ΤΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝ-
ΝΙΑΤΙΚΟ ΔΩΡΟ
Cadoul De Crăciun

10 λεπτά 30 λεπτά 15 λεπτά 20 λεπτά

18 λεπτά 23 λεπτά 23 λεπτά 25 λεπτά

27 λεπτά 28 λεπτά 30 λεπτά 14 λεπτά

19 λεπτά 15 λεπτά 21 λεπτά 15 λεπτά19 λεπτά

ΓΟΥΡΟΥΝΙΤΣΑ
Cerdita

BAD BUNNY
Coelho Mau

ΖΑΧΑΡΗ ΚΙ ΑΛΑΤΙ
Cukr A Sůl

Σκηνοθέτης : Alex Lockwood

BAFTA 2019
ΚΑΛΥΤΕΡΟΥ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ
(ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ) 

ΠΕΜΠΤΗ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ

Είσοδος ΕλεύθερηΚινηµατογράφος ΑΣΤΟΡ 13 & 14 ΙΟΥΝΙΟΥ (όλες οι ταινίες διαθέτουν ελληνικούς υπότιτλους)

17:45
PASKUTINĖ DIENA
OCUPAÇÃO HOTEL CAMBRIDGE
THE WATER DANCERS 
FILS
STAR SHAPED SCAR
NEW RECORD
20:00
KILOMETER 147
LES PETITES  MAINS
73 COWS
CERDITA
CADOUL DE CRACIUN
SKIN

22:00
VILAINE FILLE
MAJA
CUKR A SŮL
NO MAN IS AN ISLAND
MARTYREN

Συνολική διάρκεια 2:04:00
Λιθουανία / 24’

Βραζιλία / 24’
Νότια Αφρική / 25’

Λουξεµβούργο / 15’
Φινλανδία / 13’

Νότια Κορέα / 23‘
Συνολική διάρκεια 1:48:44

Ισραήλ / 12’
Γαλλία / 15’

Ηνωµένο Βασίλειο / 15’
Ισπανία / 15’

Ρουµανία / 23’
Ήπα / 21’

Συνολική διάρκεια 1:47:50
Γαλλία / 8’
Δανία / 22’

Τσεχία / 19’
Νορβηγία / 28’

Σουηδία / 30’

 

22:00 
MAACHER JHOL
ALL INCLUSIVE
WHERE AM I GOING ?
RÅ
OASIS
COELHO MAU

Συνολική διάρκεια 1:56:53
Ινδία / 12’

Ελβετία / 10’
Ταϊβάν / 15’

Γερµανία / 30’
Μεξικό / 16’

Πορτογαλία / 33’

Συνολική διάρκεια 2:01:00
Αυστραλία / 8’

Βέλγιο / 27’
ΙσλανδΊα / 15’
Μαρόκο / 28’

Καναδάς (Quebec) / 23’
Ουκρανία / 20’

Συνολική διάρκεια 1:45:11
Ιρλανδία / 14’

Ελλάδα / 10’
Αυστρία / 23’

Ολλανδία / 23’
Καναδάς / 16’

Ιταλία / 18’

17:45
LOST & FOUND
ICARE
NÝR DAGUR Í EYJAFIRÐI 
TIKITAT-A-SOULIMA
PRE-DRINK
VYPUSK ’97
20:00
WAVE
ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΤΟΙΧΟΣ
ENTSCHULDIGUNG, ICH SUCHE DEN 
TISCHTENNISRAUM UND MEINE FREUNDIN 
THE ATOMIC SOLDIERS 
FAUVE
FRONTIERA 



 

Βιέννη
Ζανκτ Πέλτεν

Βίλνιους

Κλουζ-Ναπόκα

Βουκουρέστι

Λισαβόνα
Μαδρίτη

Μιλάνο

Νάπολη

Βρυξέλλες
Λουξεμβούργο

Παρίσι

Ρώμη
Μπάρι

Αθήνα

Μόντρεαλ

Μέξικο Σίτι
Μοντερέι
Τλαξκάλα

Τολούκα
Ζαποπάν

Η ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ ΤΩΝ ΣΚΗΝΟΘΕΤΩΝ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ!

ΟΙ ΠΟΛΕΙΣ
που φιλοξενούν τις Χρυσές Νύχτες 2019  

Η Ακαδηµία César προσκαλεί όλους τους σκηνοθέτες να ζήσουν µια 
ιδιαίτερη εµπειρία, την Περιοδεία: Ένα δεκαήµερο ταξίδο σε 3 Ευρωπαϊ-

κές πρωτεύουσες, που φιλοξενούν την εκδήλωση.

Μία καταπληκτική ευκαιρία να γνωρίσουν το κοινό, να πραγµατοποιήσουν 
επαγγελµατικές συναντήσεις και ν’ανακαλύψουν την κουλτούρα αυτών 

των πόλεων.

Μετά το Μπάρι και τη Ρώµη, όπου φιλοξενούνται από την Accademia del 
Cinema Italiano, οι σκηνοθέτες θα ολοκληρώσουν το ταξίδι στο Παρίσι, ως 

φιλοξενούµενοι της Academie des Cesar, µε την υποστήριξη της UNESCO.

Η περιοδεία, µια περίσταση για συναντήσεις και πολιτισµικές ανταλλαγές, είναι επίσης µια 
ευκαιρία για την Academie des Cesar να πραγµατοποιήσει συνεντεύξεις από τους σκηνοθέτες, 
για τις ταινίες, το όραµα και το πάθος τους για το Σινεµά... 

Αυτές οι συνεντεύξεις, µε τίτλο «Χρυσές Λέξεις» θα προβληθούν στο www.academie-cinema.org

Σας προσκαλούµε να ανακαλύψετε το ταλέντο αυτών των ανθρώπων, που διαµορφώνουν 
το Σινεµά του Αύριο.

 Οι Δικαιούχοι των Ταινιών
1973 / Anicca Pictures / Art & Bob Film & Drama AB / Assembly / Baltic Productions / 

BuvuáFilmes / Daniel Ndevu / Epicentre Films / FAMU / Films Grand Huit / Filmuniversität 
Babelsberg KONRAD WOLF / Franckforsten/ Golden Cinema Productions / H264 Distribution / 

Hélicotronc / Hyena Film / IMVAL Madrid, Pantalla Partida S.L. / Kavac Film SRL / Kinotopia / 
Kristi Films / Lockwood Film / Mexican Film Institute IMCINE / Rainydays Pictures / Republik/ 

Salaud Morisset / Some Shorts / Stefi&Lynx Productions / Sudu Connexion / TheMatchbox.co Media 
Pvt Ltd. / TurnRhino Original Design Studio / Les Valseurs / Wabi Sabi Studios / Bernhard Wenger

Οι Εθνικές Ακαδηµίες που φιλοξενούν το Πανόραµα
ACADEMIA DE LAS ARTES Y LAS CIENCIAS CINEMATOGRÁFICAS DE ESPAÑA, Mariano Barroso, María 

Luisa Oliveira / ACADEMIA MEXICANA DE ARTES Y CIENCIAS CINEMATOGRÁFICAS, Ernesto Contreras, 
Marcela Encinas/ ACADEMIA PORTUGUESA DE CINEMA, Paulo Trancoso, Mafalda Relvas / ACADÉMIE 
ANDRÉ DELVAUX, Dan Cukier, Delphine Mougenot, Kassandra Decloux / ACCADEMIA DEL CINEMA 
ITALIANO, Piera Detassis, Manuela Pineschi, Paola Micalizzi / AKADEMIE DES ÖSTERREICHISCHEN FILMS, 
Josef Aichholzer, Marlene Ropac, Antonia Prochaska / D’FILMAKADEMIE, Claude Waringo, Carole 
Pantanella / HELLENIC FILM ACADEMY, Vassilis Katsoufis, Mei Karamanidi / LIETUVIŲ KINO AKADEMIJA, 
Lina Buzelytė/ QUÉBEC CINÉMA, Ségolène Roederer, Jasmine Caron / ROMANIAN FILM PROMOTION 
ASSOCIATION, Tudor Giurgiu, Stefan Bradea

Οι Συνεργάτες
RENAULT (Official Partner of the Académie des César), Claude Hugot, Clémence Rouzaud HIVENTY (Technical Partner 
of the Académie des César), Thierry Schindelé, Carole Ragondet, Jérôme Auger, Géraldine Videau 

Η Οµάδα της Ακαδηµίας César
Samuel Faure, Margaux Pierrefiche, Kenza Manach, Camille Grammare, Romaric Doublet, Maria Torme, Elodie Saura, 
Claire Prénat, Sophie Vargas, Thierry Borgoltz, Alexandre Di Carlo, Laure Cazeneuve, Nicolas Demousseau, Benoit 
Pavan

Στην Αθήνα
Foss Productions (Στέλιος Κοτιώνης, Άννα Λουδάρου)

Στόχος του Πανοράµατος Χρυσές Νύχτες, είναι να προσεγγίσουµε τη διεθνή κινηµατογραφική αριστεία, µέσα από 
τις καλύτερες µικρού µήκους ταινίες της χρονιάς. Η εκδήλωση, που διοργανώνεται από την Ακαδηµία César και 
τη Renault, είναι αφιερωµένη στις 35 ταινίες µικρού µήκους που βραβεύθηκαν από τις εθνικές ακαδηµίες 
κινηµατογράφου των χωρών προέλευσης τους, το 2019.
Είναι µεγάλη τιµή για εµάς, να παρουσιάζουµε αυτό το εξαιρετικό πρόγραµµα, µε την υποστήριξη Ακαδηµιών 
Κινηµατογράφου από όλον τον κόσµο, στο κοινό της Ευρώπης!
Το Πανόραµα, µέσα από την προσωπική µατιά που προσφέρουν αυτοί οι νέοι σκηνοθέτες, µας οδηγεί ν’ανακα-
λύψουµε διαφορετικές ευαισθησίες και κουλτούρες.
Είνα επίσης µια συνάντηση µε τους δηµουργούς του σινεµά του αύριο. Μπορεί κανείς να σκεφτεί έναν µεγάλο 
σκηνοθέτη που δεν έκανε µια µικρού µήκους ταινία στην αρχή της καριέρας του;
Μέσα από το Πανόραµα, θέλουµε να δείξουµε πώς το σινεµά µπορεί να γίνει σηµαντικό εργαλείο αλληλοκατανόησης 
και δηµιουργικού διαλόγου µεταξύ των ανθρώπων.
Ευχαριστούµε τη Renault - πιστή  και µακροχρόνια συνεργάτις της Ακαδηµίας César - για την υποστήριξη στο εγχείρηµα 
µας, ευχαριστούµε τις Ακαδηµίες Κινηµατογράφου του Βελγίου, του Λουξεµβούργου, της Αυστρίας, της Ισπανίας, της 
Πορτογαλίας, της Ιταλίας, της Λιθουανίας, της Ρουµανίας, του Κεµπέκ, του Μεξικό και της Ελλάδας, για τη συµβολή τους στην 
ανάπτυξη αυτής της εκδήλωσης, που είναι αφιερωµένη στο διεθνές Σινεµά.  

Η ΑΚΑΔΗΜΙΑ 
ΤΩΝ CÉSAR
Alain Terzian, Πρόεδρος

Η  Ελληνική Ακαδηµία Κινηµατογράφου φιλοξενεί το Πανόραµα, Χρυσές Νύχτες στην Αθήνα,  για έκτη συνεχή χρονιά. 

Είναι µεγάλη χαρά να συµµετέχουµε σ’αυτόν τον κινηµατογραφικό γύρο του κόσµου, µέσα από 35 διεθνείς ταινίες µικρού µήκους. Όλες, έχουν λάβει 
την ύψιστη διάκριση από τις εθνικές ακαδηµίες των χωρών προέλευσης τους.

Η Ταινία Μικρού Μήκους, είναι συχνά ένα δηµιουργικό πεδίο εξάσκησης για νέους κινηµατογραφιστές. Αποτελεί όµως κι ένα ξεχωριστό, πολύ 
ενδιαφέρον, είδος κινηµατογραφικής αφήγησης, σύντοµο και περιεκτικό, που οφείλουµε να στηρίξουµε και να εξελίξουµε.

Στις 13 & 14 Ιουνίου, θα έχουµε την ευκαιρία να παρακολουθήσουµε 35 πρωτότυπες ιστορίες, να λάβουµε 35 διαφορετικά µηνύµατα πολιτισµού και 
να επισκεφθούµε µέσα από αυτά, 33 χώρες.

Ευχαριστούµε την Ακαδηµία Cesar για την υπέροχη πρωτοβουλία, την Foss Productions για την υποστήριξη και τον κινηµατογράφο Άστορ για την 
φιλοξενία.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
Βασίλης Κατσούφης, Πρόεδρος

Η Foss Productions, τα τελευταία χρόνια, έχει µπει δυναµικά στον χώρο του κινηµατογράφου και στηρίζει έµπρακτα τις δράσεις για την ανάδειξη νέων καλλιτεχνών.

Foss Productions

RENAULT
Αυτοκίνητα και ταινίες

Όπως και ο κινηµατογράφος, έτσι και η αυτοκινητιστική βιοµηχανία προσπαθεί να δηµιουργήσει όνειρα.
Μια ταινία, ένα αυτοκίνητο, τόσα πολλά «σκοτεινά αντικείµενα του πόθου» που επιζητούν να δελεάσουν και να τραβήξουν την προσοχή των 
ανδρών και γυναικών που θα τους δώσουν ζωή.
Η παρουσία της Renault στην 7η Τέχνη διαρκεί 120 χρόνια, σε σκηνικά γυρισµάτων και κόκκινα χαλιά όλου του κόσµου.
Σήµερα, η σύνδεση µεταξύ της Renault και του σινεµά είναι πιο ζωντανή από ποτέ. Εκφράζεται µέσω συνεργασιών ανάµεσα στον Όµιλο και 
πολλά φεστιβάλ και οργανισµούς. 

ΧΡΥΣΕΣ ΝΥΧΤΕΣ 
2019 
Στις 13 & 14 Ιουνίου, ο κινηµατογράφος ΑΣΤΟΡ ανοίγει τις πόρτες του στην Ακαδηµία 
César και την Ελληνική Ακαδηµία Κινηµατογράφου, για να φιλοξενήσουν τις φετινές 
«Χρυσές Νύχτες».

Ένα εξαιρετικό πρόγραµµα προβολών, που περιλαµβάνει όλες τις Ταινίες Μικρού 
Μήκους που βραβεύθηκαν τη χρονιά που πέρασε, από τις εθνικές ακαδηµίες κινηµατο-
γράφου των χωρών προέλευσης τους (Oscar, Cesar, Goya, BAFTA, Ίρις, κλπ).

Συναίσθηµα και πάθος βρίσκονται στην καρδιά των προβολών, µε ταινίες αποκαλυπτι-
κές, απρόσµενες, αστείες, συγκινητικές, τροµακτικές ή στοχευµένες.

Το Πανόραµα είναι ένα υπέροχο ταξίδι στον κόσµο του Σινεµά, µέσα από το οποίο µπορεί 
κανείς ν’ ανακαλύψει διαφορετικές κουλτούρες και πολλά υποσχόµενους κινηµατογρα-
φιστές.

Το Πανόραµα φιλοξενείται από 12 Ακαδηµίες Κινηµατογράφου, σε διάφορες πόλεις 
του κόσµου: Αθήνα, Βιέννη, Βίλνιους, Βουκουρέστι, Βρυξέλλες, Ζανκτ Πέλτεν, Ζαποπάν, 
Κλουζ-Ναπόκα, Λισαβόνα, Λουξεµβούργο, Μαδρίτη, Μέξικο Σίτι, Μιλάνο, Μοντερέι, 
Μόντρεαλ, Μπάρι, Νάπολη, Παρίσι, Ρώµη, Τλαξκάλα και Τολούκα! 

Είναι µια µοναδική ευκαιρία για τις Εθνικές Ακαδηµίες, να έρθουν σε επαφή µέσα από 
αυτή τη συνεργασία, φωτίζοντας την κινηµατογραφική ιδιαιτερότητα της κάθε χώρας και 
συµµετέχοντας η κάθε µία µε τον τρόπο της, σε έναν διαπολιτισµικό διάλογο.

40 σκηνοθέτες
35 ταινίες
33 χώρες
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13 & 14 Ιουνίου

Σταδίου 28 (Στοά Κοραή), 10559, Αθήνα

προβολές
Αθήνα

Τις καλύτερες

µικρού µήκους ταινίες
της χρονιάς,

από όλο τον κόσµο

Κινηµατογράφος ΑΣΤΟΡ 

2019

Χρυσές
Νύχτες

Η ΑΚΑΔΗΜΙΑ των CÉSAR 
και η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
σε συνεργασία µε την 
RENAULT
παρουσιάζουν

www.hellenicfilmacademy.gr   www.academie-cinema.org
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