
 

ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΙ  
22ου ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 

 
 
Βαλέρια Μπρούνι Τεντέσκι / Valeria Bruni Tedeschi, ηθοποιός 

Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου, Η Τρελή Χαρά, Παλλάς 20.30  

 

Γεννήθηκε το 1964 στο Τορίνο της Ιταλίας. Έχει παίξει σε περισσότερες από 80 ταινίες              

(Ανθρώπινο Κεφάλαιο, Θεατρίνες, 5x2 κ.α.) και έχει σκηνοθετήσει την ταινία Ένας           

Πύργος στην Ιταλία, που προβλήθηκε στο Φεστιβάλ Καννών το 2013. Θα βρεθεί στην             

Αθήνα με αφορμή την πρεμιέρα της ταινίας Η Τρελή Χαρά / Pazza Gioia (διανομής              

StraDa Films), του Πάολο Βίρτζι, που έκανε πρεμιέρα στο πρόσφατο Φεστιβάλ Καννών            

και θα προβληθεί στο πλαίσιο του αφιερώματος Μέρες Ιταλικού Σινεμά του Φεστιβάλ. 

Σεργκέι Πολούνιν / Sergei Polunin, χορευτής 

Κυριακή 2 Οκτωμβρίου, Ο Χορευτής, Δαναός 1, 19.15 



 

Ο Ουκρανός Σεργκέι Πολούνιν, τον οποίο ερωτευτήκαμε από το βίντεο του «Take Me to              

Church», έγινε το enfant terrible του μπαλέτου όταν εγκατέλειψε τη θέση του σολίστ             

δύο φορές, επαναστατώντας απέναντι στο κατεστημένο του κλασικού χορού. Αυτήν          

την στιγμή είναι ίσως ο πιο δημοφιλής χορευτής στον κόσμο. Έρχεται στην Αθήνα με              

αφορμή την πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ για την ζωή και την καριέρα του με τίτλο              

Dancer / Ο Χορευτής (διανομής Filmtrade ). 

Πιέρο Μεσίνα / Piero Messina, σκηνοθέτης 

Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου, Η Μεγάλη Αναμονή, Δαναός 1,19.45 

 

Γεννήθηκε στη Σικελία το 1981. Αφού αποφοίτησε από το τμήμα Εφαρμοσμένων           

Τεχνών του Πανεπιστημίου της Ρώμης, πήρε το πτυχίο σκηνοθεσία από την Εθνική            

Σχολή Κινηματογράφου της Ιταλίας. Σκηνοθέτησε αρκετά μικρού μήκους φιλμ και          

ντοκιμαντέρ, που επιλέχθηκαν από μεγάλα διεθνή Φεστιβάλ του κόσμου. Δεξί χέρι του            

Πάολο Σορεντίνο στην Τέλεια Ομορφιά, κάνει το σκηνοθετικό του ντεμπούτο με την            

ταινία Η Μεγάλη Αναμονή / L’attesa.Έρχεται στην Ελλάδα με αφορμή την ελληνική            



πρεμιέρα της ταινίας Μεγάλη Αναμονή / L’attesa (διανομής StraDa Films), στο πλαίσιο            

του Φεστιβάλ. 

Τομάς Βασιλέφσκι / Tomasz Wasilewski, σκηνοθέτης 

Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου, Για Ένα Κρεβάτι, Odeon Opera 1, 20.54 

Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου, Ηνωμένες Πολιτείες της Αγάπης, Ideal 20.00 

Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου, Πλωτοί Ουρανοξύστες, Δαναός 1, 20.00 

Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου, Για ένα κρεβάτι, Δαναός 2, 19.0 

 

Ενδοσκοπικός και στοργικός με τους ήρωές του, ερωτικός και σίγουρα ερωτευμένος           

μαζί τους, ο Τομάς Βασιλέφσκι είναι ένας υμνητής της αγάπης στις πιο            

αποχρωματισμένες στροφές της Πολωνίας του σήμερα, εκεί όπου δεν υπάρχουν          

υψωμένα τείχη, παρά μόνο ατόφια συναισθήματα. Mε μονάχα τρεις μεγάλου μήκους           

ταινίες στο ενεργητικό του μπορεί να καυχιέται ότι έχει κατοχυρώσει μια θέση στη             

λίστα με τους πιο ελπιδοφόρους και ικανούς, νέους Ευρωπαίους δημιουργούς. Στις           

«Ηνωμένες Πολιτείες της Αγάπης», που καρπώθηκαν το Βραβείο Σεναρίου στο φετινό           

Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου, οι τέσσερις ηρωίδες αντανακλούν στις         

ματιές τους τη ζωή σε μια Πολωνία που αλλάζει ταυτότητα, θαμπώνοντας τα χρώματα             

και ουσιαστικά τις προθέσεις τους. Πρεσβευτής ενός νέου κινηματογραφικού ρεύματος          

που ανδρώνεται καλλιτεχνικά στα πολωνικά στεγανά, σαρκαστικός στις προθέσεις του          

και ειλικρινής στα βλέμματά του, ο Τομάς Βασιλέφσκι στήνει ήδη επιμελώς και            

μεθοδικά τα καρέ στην πρώιμη, μα συνεπή, φιλμογραφία του, την οποία και θα             



παρουσιάσει αυτοπροσώπως στο 22ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας –          

Νύχτες Πρεμιέρας. 

Ασάφ Πολόνσκι  / Asaph Polonsky, σκηνοθέτης 

Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου, Μια εβδομάδα και μια μέρα, Odeon Opera 2, 19.45 

Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου, Μια εβδομάδα και μια μερα, Odeon Opera 2, 19.00 

 

Γεννήθηκε στην Ουάσινγκτον το 1983. Στο Ισραήλ όπου μεγάλωσε, ανέλαβε την           

σκηνοθεσία, το σενάριο και την παραγωγή δύο μικρού μήκους ταινιών. Η πρώτη του             

μεγάλου μήκους ταινία Μία Εβδομάδα Και Μία Μέρα / One Week and A Day,              

δημιουργήθηκε μέσα από το Διεθνές Εργαστήριο Κινηματογράφου του Σαμ Σπίγκελ το           

2012, κέρδισε το βραβείο Work in Progress Award του Φεστιβάλ της Χάιφα και έκανε              

πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Καννών στο πλαίσιο της Εβδομάδας Κριτικών και διακρίθηκε με            

το βραβείο διανομής Gan Foundation. Έρχεται στην Αθήνα με αφορμή την ελληνική            

πρεμιέρα της ταινίας στο πλαίσιο του Φεστιβάλ. 

Νικολέτ Κρέμπτις / Nicolette Krebitz, σκηνοθέτης 

Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου, Το κτήνος μέσα μου, Δαναός 1, 20.30 



  

Γεννήθηκε στο Βερολίνο το 1971. Αφού αποφοίτησε από την Εθνική Σχολή Μπαλέτου,            

σπούδασε υποκριτική. Ως ηθοποιός δούλεψε σε αρκετές ταινίες και τηλεοπτικές          

δουλειές στην Γερμανία. Από το 2000 εργάζεται ως σκηνοθέτης, ενώ η ταινία Το             

Κτήνος Μέσα Μου / Wild είναι η πρώτη στην οποία υπογράφει και το σενάριο. Η ταινία                

έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Βερολίνου. Θα βρεθεί στην Αθήνα με αφορμή την            

προβολή της ταινίας στο πλαίσιο του Φεστιβάλ. 

Ζουλιά Ντουκουρνό / Julia Ducournau 

Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου, Ωμότητες, Δαναός 1, 23.00 

 

Γεννήθηκε το 1983. Γαλλίδα σκηνοθέτης και σεναριογράφος, το 2011 κέρδισε το           

βραβείο Petit Rail d'Or στο Φεστιβάλ Καννών με το μικρού μήκους φιλμ της Junior. H               

ταινία της Ωμότητες / Grave έκανε πρεμιέρα στην Εβδομάδα Κριτικών στο πρόσφατο            

Φεστιβάλ Καννών. Έρχεται στην Αθήνα με αφορμή την ελληνική πρεμιέρα της ταινίας            

στο Φεστιβάλ. 



Ντάφνε Σκότσια /  Daphne Scoccia, ηθοποιός 

Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου, Το άνθος, Δαναός 1, 19.45 

 

Η νεαρή ηθοποιός έκανε το ντεμπούτο της στον κινηματογράφο με την ταινία Το Άνθος              

/ Fiore (διανομής StraDa Films) που προβλήθηκε στο πρόσφατο Φεστιβάλ Καννών και            

κέρδισε τις εντυπώσεις. Έρχεται στην Αθήνα με αφορμή την ελληνική πρεμιέρα της            

ταινίας στο πλαίσιο του Φεστιβάλ. 

Φρεντ Μπεϊγίφ / Frederic Baillif, σκηνοθέτης 

Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου, Κόκκινο Χαλί, Ταινιοθήκη, 18.00 

 

Γεννήθηκε το 1973 στη Γενεύη και υπήρξε μπασκετμπολίστας και DJ πριν κάνει τη 

στροφή προς ο σινεμά στα 25 του. Από τότε έχει σκηνοθετήσει αρκετά ντοκιμαντέρ. Η 

πρώτη μεγάλου μήκους ταινία μυθοπλασίας Κόκκινο Χαλί / Tapis Rouge, που 

υπέγραψε ως συν‐σκηνοθέτης με την Κανταράμα Γκαχιγκίρι προβλήθηκε σε πολλά 

φεστιβάλ του κόσμου και απέσπασε αρκετές διακρίσεις. Έρχεται στην Αθήνα με 



αφορμή την ταινία στο πλαίσιο του αφιερώματος Minority Report που διοργανώνει το 

Φεστιβάλ. 

Κανταράμα Γκαχιγκίρι / Kantarame Gahigiri, σκηνοθέτης 

Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου, Κόκκινο Χαλί, Ταινιοθήκη, 18.00 

 

Παραγωγός και σκηνοθέτης που επέστρεψε στον τόπο καταγωγής της την Γενεύη μετά 

από 8 χρόνια που έζησε και εργάστηκε σε ανεξάρτητες ταινίες και τηλεοπτικές σειρές, 

στη Νέα Υόρκη. Έχει αποσπάσει αρκετές διακρίσεις για τις ταινίες της οι οποίες έχουν 

προβληθεί τόσο στην Αμερική όσο και στην Ευρώπη. Έρχεται στην Αθήνα με αφορμή 

την ταινία στο πλαίσιο του αφιερώματος Minority Report που διοργανώνει το 

Φεστιβάλ. 

 

 
 


