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ΔΑΝΑΟΣ 1

ΑΣΤΟΡ

ΑΣΤΥ

17:00 ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΙΚΡΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ Α΄ (2022, 79')
ΤΟ ΠΕΤΑΓΜΑ ΤΟΥ ΠΙΓΚΟΥΙΝΟΥ της Στέλλας Σερέφογλου
Ο ΗΛΙΟΣ ΕΝΕΧΥΡΟ του Χρύσανθου Μαργώνη
ΤΟ ΚΑΠΡΙ του Κωνσταντίνου Τσιόδουλου
ΡΟΚΙ του Αλέξανδρου Βοζινίδη

19:30 ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΝΟΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ / ALL
THAT BREATHES
(2022, Ινδία / ΗΠΑ / Ηνωμένο Βασίλειο, 94') Δ.Ν.
Σκηνοθεσία: Σόνακ Σεν
Σε ένα αστικό σκηνικό Αποκάλυψης, ασφυκτικό από την αδιανόητη ρύπανση μιας ατμόσφαιρας τοξικής και εύφλεκτο
από ένα βίαιο κλίμα θρησκευτικής μισαλλοδοξίας που ολοένα εντείνεται, δύο αδέλφια μουσουλμάνοι διατηρούν ένα καταφύγιο αετών στο κέντρο του Νέου Δελχί. Τα πουλιά, όπως
και οι δύο αφοσιωμένοι φροντιστές τους, γυρεύουν ανάσα
και ελπίδα σε μια μεγαλούπολη που τους στερεί και τα δύο.
Μέγα Βραβείο της Επιτροπής στο Φεστιβάλ Σάντανς, Βραβείο Καλύτερου Ντοκιμαντέρ στο Φεστιβάλ Καννών και μια
υποψηφιότητα εγγυημένη στα προσεχή Όσκαρ για ένα πανέμορφο φιλμ για τον τραυματισμένο, αλλά ευτυχώς άρρηκτο
ακόμη δεσμό μας με τη φύση και όλα όσα διαφυλάσσουν
μέσω αυτής κάτι από τη χαμένη ανθρωπιά μας. Ακόμη και στο
πλέον αφιλόξενο και απειλητικό περιβάλλον.

19:30 ΓΑΜΗΛΙΕΣ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ / MY LOVE
AFFAIR WITH MARRIAGE
(2022, Λετονία / ΗΠΑ / Λουξεμβούργο, 108')
Σκηνοθεσία: Σίγκνε Μπάουμαν
Από τότε που θυμάται τον εαυτό της, η Ζέλμα από τη Λετονία γαλουχήθηκε με την προσδοκία ότι η αγάπη θα είναι
η απάντηση για όλα της τα προβλήματα. Αρκεί, βέβαια, να
υποκύπτει αγόγγυστα στις κοινωνικές νόρμες για το πώς μια
θηλυκότητα οφείλει να συμπεριφέρεται. Όσο όμως εκείνη
συμμορφωνόταν στο κυρίαρχο αφήγημα, τόσο το σώμα της
αντιδρούσε. Το χρονικό αυτής της αντίδρασης εικονοποιεί με
ζωηρή φαντασία η εξαίσια σκιτσογράφος και σκηνοθέτιδα
Σίνιε Μπάουμαν, σε μια άτυπη συνέχεια του αυτοβιογραφικού «Πέτρες στις Τσέπες μου», για να εξετάσει με χιούμορ τις
διαρκείς προκλήσεις που κάθε γυναίκα αντιμετωπίζει σε έναν
κόσμο πατριαρχικής ηγεμονίας.

Βλ. σελ. 27

PARTIES
19:15 ΛΙΜΝΗ ΦΑΛΚΟΝ / FALCON LAKE
(2022, Καναδάς / Γαλλία, 100') Δ.Δ.
Σκηνοθεσία: Σαρλότ λε Μπον
Πρώτος έρωτας, μια ευρηματική ιστορία φαντασμάτων, ή
μήπως και τα δύο; Στο μυαλό του 14χρονου Μπαστιέν και
της μεγαλύτερης, πιο περπατημένης Κλοέ, πάντως, ο θρύλος
γύρω από τη λίμνη Φάλκον στον Καναδά, αποτελούν απλώς
επιπρόσθετο στοιχείο θερινής έξαψης γύρω από ένα αδιάκοπο φλερτ στο οποίο το κορίτσι έχει τον πρώτο λόγο. Άλλωστε,
στον κόσμο των ερωτοχτυπημένων εφήβων όλα φαντάζουν
και μοναδικά και πρωτόγνωρα και τρομακτικά, όπως με εξαιρετική ευστοχία αποτυπώνει η Σαρλότ Λε Μπον στο υποβλητικό ντεμπούτο που έκλεψε τις εντυπώσεις στο Δεκαπενθήμερο του Φεστιβάλ Καννών. Ένα φιλμ-αίνιγμα, δεξιοτεχνικά
δοσμένο, εμποτισμένο από τα κινηματογραφικά φαντάσματα
ενός ειδυλλιακού τοπίου που ταιριάζει γάντι σε ταινία τρόμου.
21:45 ΑΠΟΦΑΣΗ ΦΥΓΗΣ / DECISION TO
LEAVE / HEOJIL KYOLSHIM
(2022, Νότια Κορέα, 138')
Σκηνοθεσία: Παρκ Τσαν-Γουκ
Ένας αστυνομικός ερευνά το μυστηριώδη θάνατο ενός ευκατάστατου μεσήλικα. Η νεαρή χήρα του, μια όμορφη Κινέζα
νοσοκόμα, γίνεται η βασική ύποπτος της υπόθεσης. Όταν εν
τέλει αποφανθεί πως πρόκειται για αυτοκτονία, η σχέση μεταξύ εκείνης και του αστυνόμου πυκνώνει, μέχρι που ένας
δεύτερος θάνατος επαναφέρει τις υποψίες εναντίον της. Συνεχίζοντας από το σημείο που σταμάτησε στην «Υπηρέτρια»,
ο Παρκ Τσαν-Γουκ εξακολουθεί να αγνοεί τα όρια μεταξύ
κινηματογραφικών ειδών και με οδηγό την ταχυδακτυλουργική του κάμερα και το άψογο μοντάζ, δημιουργεί ένα γοητευτικό και εκθαμβωτικό νουάρ μελόδραμα – ίσως την καλύτερη δουλειά του από το «Oldboy». Βραβείο Σκηνοθεσίας
στο Φεστιβάλ Καννών.

21:45 ΚΑΝΟΝΑΣ 34 / RULE 34 / REGRA 34
(2022, Βραζιλία / Γαλλία, 100')
Σκηνοθεσία: Τζούλια Μουράτ
Φοιτήτρια ποινικού δικαίου και ακτιβίστρια υπέρ των γυναικείων δικαιωμάτων το πρωί, online σεξεργάτρια τα βράδια, η
νεαρή Σιμόνε αρχίζει να βαδίζει σε ανεξερεύνητα μονοπάτια
όταν ανακαλύπτει ότι την ελκύει ο σαδομαζοχισμός και οι πιο
βίαιες ερωτικές συμπεριφορές. Μέχρι που οι πειραματισμοί
της αρχίζουν να φλερτάρουν με τον κίνδυνο. Ειλικρινείς σκηνές πορνογραφικού σεξ, η πρωτοεμφανιζόμενη Σολ Μιράντα
ατρόμητη σε ένα ρόλο που απαιτεί απ’ αυτή μεγάλη τόλμη,
ένας ανοιχτόμυαλος στοχασμός για το τι σημαίνει να διεκδικείς την κυριότητα στο σώμα, τις επιθυμίες και τις ηδονές
σου: αυτή είναι η θαρραλέα, προκλητική και γεμάτη ιδέες
ταινία που κέρδισε τη Χρυσή Λεοπάρδαλη στο Φεστιβάλ του
Λοκάρνο. Ακατάλληλη για ανηλίκους.

ΔΑΝΑΟΣ 2
19:45 ΝΟΤΙΑ ΦΡΟΥΡΑ / SOUTH SENTINEL /
SENTINELLE SUD
(2021, Γαλλία, 96')
Σκηνοθεσία: Ματιέ Ζερό
Στον απόηχο μιας φονικής ενέδρας στο μέτωπο του Αφγανιστάν, ένας νεαρός Γάλλος στρατιώτης επιστρέφει στην πατρίδα του και αποπειράται να ξαναφτιάξει τη ζωή του. Μάταια,
καθώς με τη βοήθεια των πρώην συμπολεμιστών του σύντομα καταλήγει στο οργανωμένο έγκλημα. Η μετατραυματική
κατάστασή του περιπλέκεται ακόμη περισσότερο, όταν το
παρελθόν επιστρέφει για να τον στοιχειώσει και να φέρει στο
προσκήνιο τη διαφθορά και την αλαζονεία του σύγχρονου
κεκαλυμμένου αποικιοκρατισμού. Εκρηκτικό κοκτέιλ φιλμ
νουάρ και κοινωνικού δράματος, που ξεχωρίζει χάρη στην
κλιμακούμενη ένταση, την καθαρότητα της αφήγησης, αλλά
και τις ερμηνείες του Νιλ Σνάιντερ, του Σοφιάν Καμές και
του Ντενί Λαβάν.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: NEW
22:00 Ο ΚΑΟΥΜΠΟΪ ΤΟΥ ΜΕΣΟΝΥΧΤΙΟΥ /
MIDNIGHT COWBOY
(1969, ΗΠΑ, 113')
Σκηνοθεσία: Τζον Σλέσιντζερ
Αφελές χωριατόπαιδο και wannabe ζιγκολό αφήνει το Τέξας,
και με μοναδικά μπαγκάζια ένα τρανζιστοράκι και την αμφίεση καουμπόι, πηγαίνει στη Νέα Υόρκη για να βγάλει χρήματα
πουλώντας το κορμί του σε ευκατάστατες κυρίες. Μόνο που
εκεί κανείς δεν προσέχει το μπανάλ παρουσιαστικό και τις
υπηρεσίες του, πέραν ίσως από έναν περιθωριακό απατεωνίσκο. Οι δυο τους θα βρουν στο πρόσωπό του άλλου μια
οικεία φιγούρα, όμοια απόκληρη και τραυματισμένη με τον
εαυτό τους. Γιον Βόιτ και Ντάστιν Χόφμαν σχηματίζουν ένα
σωσίβιο ανθρώπινου δεσμού και συμβιωτικής φιλίας, πεταμένο σε έναν αστικό ωκεανό απέραντου ατομισμού, και ο
Τζον Σλέσιντζερ πλοηγεί το γεννημένο στα 60s κίνημα του
Νέου Χόλιγουντ στην επόμενη δεκαετία. Μέχρι και σήμερα
παραμένει η μοναδική Αυστηρώς Ακατάλληλη δημιουργία
που βραβεύτηκε ποτέ με Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας (πλάι σε
αυτά της σκηνοθεσίας και του διασκευασμένου σεναρίου).

ΤΡΙΑΝΟΝ
22:00 GIRL GANG
(2022, Ελβετία, 98') Δ.Ν.
Σκηνοθεσία: Σουζάνε-Ρεγκίνα Μόιρες
Θα μπορούσε να πει κανείς πως το «Girl Gang» είναι ένα
σύγχρονο παραμύθι για μια 14χρονη influencer και τη μεγαλύτερη ακόλουθό της, οι οποίες ζουν χιλιόμετρα μακριά
αλλά ενώνονται στο άγγιγμα μιας μικροσκοπικής οθόνης.
Βασίζεται σε μια καθημερινή πια ιστορία, που μόνο αν την
ακολουθήσεις πίσω από τις selfies και τα βίντεο καταλαβαίνεις τις πραγματικές της διαστάσεις. Και δεν παύει να είναι
σοκαριστική ακόμη και για όσους έχουν εξοικειωθεί με τον
εικονικό κόσμο των social media. Το παραμύθι έχει λύκο και
δεν είναι άλλος από τη σύγκρουση με την πραγματικότητα
που εισβάλλει όταν η κάμερα του κινητού σταματήσει να
γράφει. Ό,τι προκύπτει είναι το πορτραίτο μιας γενιάς που
αναζητά την επόμενη δόση αδρεναλίνης σε αριθμούς από
likes και followers.

ICONS
19:30 ΓΚΟΝΤΑΡ / GODARD SEUL LE
CINÉMA
(2022, Γαλλία, 101')
Σκηνοθεσία: Σιρίλ Λετί
Ελάχιστες προσωπικότητες είναι τόσο άρρηκτα συνυφασμένες με την κινηματογραφική τέχνη όσο ο Γκοντάρ. Και κανείς
δεν την καθόρισε, δεν τη ριζοσπαστικοποίησε, δεν την έκανε
παντιέρα και δεν την προβόκαρε ενίοτε όσο ο πατριάρχης
της Νουβέλ Βαγκ, σε βάθος μιας καριέρας μυθικής που γαλουχήθηκε στα Cahiers du Cinema και εκτινάχθηκε από τα
αναλογικά χρόνια των 60s, όπου τα πάντα στον κόσμο άλλαζαν, έως τις μέρες της ψηφιακής μας πραγματικότητας. Ένα
ντοκιμαντέρ απαραίτητο και μαζί σημαδεμένο από τον πρόσφατο θάνατο του μέγιστου δημιουργού, το οποίο αντικρίζει
με δέος το ανεξίτηλο στίγμα του και σκιαγραφεί τη γραμμή
κατά την οποία οι έννοιες Γκοντάρ και σινεμά ταυτίζονται.

22:00 ΑΣΤΡΑΚΑΝ / ASTRAKAN
(2022, Γαλλία, 105') Δ.Δ.
Σκηνοθεσία: Νταβίντ Ντεπεσβίλ
Δωδεκάχρονο αγόρι μεγαλώνει σε ανάδοχη οικογένεια στη
γαλλική επαρχία. Το συνεσταλμένο φλερτ του με μια συμμαθήτρια, η νεφελώδης σχέση του με τη νεαρή που έχει αναλάβει την κηδεμονία με βασικό κίνητρο τα λεφτά, ο θρησκευτικός συντηρητισμός της τοπικής κοινότητας και οι εξάρσεις
βίας που αναδύονται μέσα από τις πιο αναπάντεχες καθημερινές καταστάσεις, εξαρχής προορισμένες να εγγραφούν
σε άβατες γωνιές της μνήμης, αποτελούν τα υλικά με τα
οποία ο πρωτοεμφανιζόμενος Νταβίντ Ντεπεσβίλ φιλοτεχνεί
το ιμπρεσιονιστικό πορτραίτο μιας ευάλωτης προεφηβικής
εμπειρίας. Ένα σκηνοθετικό ντεμπούτο περίτεχνων υπαινιγμών και ελλειπτικής προσέγγισης, που έρχεται να σοκάρει με
τη μαεστρία ενός πρώιμου Χάνεκε.
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17:00 ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΙΚΡΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ Β΄ (2022, 78')
11.20 Π.Μ. του Δημήτρη Νάκου
ΓΙΑΜΑ του Ανδρέα Βακαλιού
PENDULUS του Δημήτρη Γκότση
ΤΣΙΧΛΑ-ΤΣΙΓΑΡΟ της Αντζελίκας Κατσά
ΞΥΠΝΗΣΑ 18 της Βέρας Ιόνας Παπαδοπούλου (εκτός διαγωνιστικού)

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: QUEER BRITANNIA
17:45 ΘΥΜΑ / VICTIM
(1961, Ηνωμένο Βασίλειο, 101')
Σκηνοθεσία: Μπέιζιλ Ντίερντεν
Όταν στη Βρετανία οι γκέι ερωτικές σχέσεις θεωρούνταν ακόμα αδίκημα, το «Θύμα», υπήρξε όχι μόνο η πρώτη αγγλόφωνη
ταινία που τόλμησε να ξεστομίσει τη λέξη «ομοφυλόφιλος»,
αλλά και μια θαρραλέα κίνηση καριέρας από έναν σκηνοθέτη
θρυλικών κωμωδιών και έναν ανερχόμενο ζεν πρεμιέ. Πολλοί
συνάδελφοί του απέρριψαν τρομοκρατημένοι το ρόλο του παντρεμένου δικηγόρου που πέφτει θύμα εκβιασμού λόγω των
σεξουαλικών του προτιμήσεων, όμως ο Ντερκ Μπόγκαρντ
επιβίωσε πεισματικά για να μετατραπεί σταδιακά σε gay icon.
Διατηρώντας ακέραιο το σασπένς των νουάρ καταβολών του,
το «Θύμα» κατέρριψε τα υποτιμητικά στερεότυπα και έβγαλε
το αγγλικό σινεμά μια για πάντα από την «ντουλάπα».

19:00 ΒΡΑΧΟΝΗΣΙ / ENYS MEN
(2022, Ηνωμένο Βασίλειο, 91') Δ.Δ.
Σκηνοθεσία: Μαρκ Τζένκιν
Μια φυσιοδίφης μελετά σπάνιο λουλούδι σε ακατοίκητο νησί
της Κορνουάλης, εν έτει 1973. Την καθημερινή της ρουτίνα κυκλώνει η απομόνωση, ο φουρτουνιασμένος ωκεανός,
το άγριο τοπίο, ο ερχομός μιας πρωτομαγιάς μπολιασμένης
θρύλους, ο χρόνος που γεμίζει ρωγμές, μνήμες και φαντάσματα. Αν ο Νίκολας Ρεγκ, ο Τζόναθαν Γκλέιζερ, ο Πίτερ
Γουίαρ, ο Άρι Άστερ και άλλα σημεία αναφοράς του Μαρκ
Τζένκιν μπορούσαν μαγικά να μπουν στην αίθουσα, το πιθανότερο είναι να χειροκροτούσαν όρθιοι ένα κομψοτέχνημα
στοιχειωμένο από το απόκοσμο φολκλόρ, τα άχρονα στοιχεία
της Μητέρας Φύσης, τον μεταφυσικό τρόμο και το συλλογικό κινηματογραφικό ασυνείδητο. Από τον δημιουργό του
εξαίσιου «Bait», μια ολομέτωπη επίθεση στις αισθήσεις που
έρχεται κατευθείαν από το Φεστιβάλ Καννών.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: NEW
19:00 ΤΣΑΪΝΑΤΑΟΥΝ / CHINATOWN
(1974, ΗΠΑ, 131')
Σκηνοθεσία: Ρόμαν Πολάνσκι
Μέσα από την τραγική ιστορία του Τζέικ Γκίτις, του ιδιωτικού
ντετέκτιβ που μπλέκει με τα αδηφάγα επιχειρηματικά συμφέροντα στο Λος Άντζελες του ‘30, ο Ρόμαν Πολάνσκι καταφέρνει να ανανεώσει εκ βάθρων το νουάρ, υπογράφοντας
την κατά πολλούς κορυφαία ταινία της αξιοζήλευτης καριέρας του. Σχεδόν πέντε δεκαετίες μετά, η «Chinatown» διατηρεί ακέραιο τον μύθο της χάρη στις πάμπολλες αρετές της,
από το βραβευμένο με Όσκαρ σενάριο του Ρόμπερτ Τάουνι
μέχρι τις ερμηνείες των Τζακ Νίκολσον και Φέι Ντάναγουεϊ.
Παράλληλα, εξακολουθεί να κουβαλά ατόφιο στα σπλάχνα
της το κλίμα μιας ολόκληρης εποχής, καθώς αντικατοπτρίζει
μοναδικά, ιδίως μέσα από το ασυμβίβαστα απαισιόδοξο φινάλε, το πρωτοφανές έλλειμμα πίστης της αμερικανικής κοινωνίας προς τους θεσμούς, καθώς εκείνη βρισκόταν στη σκιά
του σκανδάλου Γουότεργκεϊτ και του πολέμου στο Βιετνάμ.
22:00 ΤΟ ΜΕΝΟΥ / THE MENU
(2022, ΗΠΑ, 106')
Σκηνοθεσία: Μαρκ Μάιλοντ
Νεαρό ζευγάρι επισκέπτεται πριβέ εστιατόριο σε απομονωμένο νησί, για να απολαύσει – με λιγοστούς ακόμα προνομιούχους – το εκλεκτικό μενού γευσιγνωσίας που έχει ετοιμάσει
αποκλειστικά γι’ αυτούς ένας διεθνούς φήμης σεφ. Μόνο
που δίπλα στις σπάνιες γαστριμαργικές ηδονές, ο αινιγματικός σεφ (Ρέιφ Φάινς) επιφυλάσσει στους καλομαθημένους
επισκέπτες μερικές σοκαριστικές εκπλήξεις προορισμένες να
αναστατώσουν τους εκλεπτυσμένους ουρανίσκους τους – και
όχι μόνο! Αφού μας άνοιξε την όρεξη σκηνοθετώντας κάποιες
από τις πιο δημοφιλείς σειρές της μικρής οθόνης («Game of
Thrones», «Succession»), ο Μαρκ Μάιλοντ μετακομίζει στη
μεγάλη για να μας σερβίρει ένα ακαταμάχητο κυρίως πιάτο
κοφτερής κοινωνικής σάτιρας και λαχταριστού τρόμου που θα
σας κάνει να γλείφετε τα δάχτυλά σας.

20:00 ΣΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ / DARKLING / MRAK
(2022, Σερβία / Δανία / Ιταλία / Βουλγαρία /
Ελλάδα, 105')
Σκηνοθεσία: Ντούσαν Μίλιτς
Η μικρή Μίλισα μεγαλώνει με τον παππού και τη μητέρα της
σε ένα απομονωμένο σπίτι, στα δάση του Βόρειου Κοσόβου.
Την ημέρα πάει σχολείο με ένα άρμα των κυανόκρανων. Μόλις πέσει η νύχτα, κρύβεται πίσω από την αμπαρωμένη πόρτα
και ακούει το δάσος να ζωντανεύει. Στο σκοτάδι, όμως, κατοικεί μόνο ένα απροσδιόριστο κακό που κοντοζυγώνει. Ο
Ντούσαν Μίλιτς εμπνέεται από το περιβόητο γράμμα μιας
Σέρβας μαθήτριας που διαβάστηκε στη συνέλευση του ΟΗΕ
και, πειραματιζόμενος με την υπόσχεση μιας ταινίας τρόμου,
παραδίδει μια επίκαιρη αντιπολεμική αλληγορία.
Παρουσία του σκηνοθέτη
22:15 1976
(2022, Χιλή / Αργεντινή / Κατάρ, 95') Δ.Δ.
Σκηνοθεσία: Μανουέλα Μαρτέλι
Στη Χιλή του Πινοσέτ, η Κάρμεν μετακομίζει στο παραλιακό
εξοχικό της για να επιβλέψει την ανακαίνισή του. Όταν ο οικογενειακός ιερέας την πείθει να υποθάλψει, κρυφά από τους
δικούς της, έναν τραυματισμένο νεαρό επαναστάτη, η παραμελημένη γυναίκα αποκτά ένα πρωτόγνωρο για εκείνη κίνητρο
για ζωή. Στην καλύτερη παράδοση της δεκαετίας του ’70, με
ένα υποδειγματικό σενάριο, η Μανουέλα Μαρτέλι αναπαριστά
πιστά την εποχή και το αγωνιώδες κλίμα παράνοιας που τη
συνοδεύει, για να δημιουργήσει ένα άκρως αποτελεσματικό
πολιτικό θρίλερ, όπου μια απροσδιόριστη αίσθηση απειλής παραμονεύει σε κάθε χειρουργικής ακρίβειας πλάνο του.

ΔΑΝΑΟΣ 2
19:15 Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ TRIFFIDS / LOVE IN
BRIGHT LANDSCAPES: THE STORY OF
DAVID MCCOMB OF THE TRIFFIDS
(2021, Αυστραλία, 100')
Σκηνοθεσία: Τζόναθαν Άλεϊ
Σε όσους μεγάλωσαν μουσικά στις μέρες του ‘80, ερωτευμένοι με τον ποπ ρομαντισμό των Triffids και τους στίχους
του αδικοχαμένου τους ηγέτη, Ντέιβιντ ΜακΚόμπ, η ευλαβική
αυτή ταινία ενδέχεται να φέρει δάκρυα στα μάτια. Μπορεί
ακόμη και να τους θυμίσει εκείνα τα μικρά αλλά πολύτιμα
πράγματα που έκαναν τη ζωή τους καλύτερη. Για τους υπόλοιπους, όσους δεν έτυχε ποτέ να μυηθούν στη μελωδική και
βαθιά ποιητική κληρονομιά ενός από τα ωραιότερα συγκροτήματα εκείνης της δεκαετίας, με το φανατικό κοινό και τη
μεγάλη επιρροή σε πολλούς μετέπειτα καλλιτέχνες, το φτιαγμένο με απέραντη αγάπη ντοκιμαντέρ του Τζόναθαν Άλεϊ θα
σημάνει την αρχή μιας υπέροχης (μουσικής) φιλίας.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ
21:30 ΤΑΡΑΞΙΕΣ! / TRAMPS!
(2022, Καναδάς, 103')
Σκηνοθεσία: Κέβιν Χέγκι
Ξεπήδησαν τέλη των 70s, από τις στάχτες της πανκ και τις
πιο σκυθρωπές γειτονιές του Λονδίνου, για να δείξουν στον
κόσμο γύρω τους πώς να ονειρεύεται, πώς να δημιουργεί,
πώς να διασκεδάζει, πώς να απελευθερώνεται. Φαντασμαγορικά πλάσματα της νύχτας, περήφανοι queer δανδήδες
που λάτρευαν τον Μπόουι, τους Roxy Music και την εξεζητημένη γκαρνταρόμπα, οι Νεορομαντικοί δημιούργησαν ένα
βραχύβιο αλλά σαρωτικό πολιτιστικό κίνημα, που επέδρασε
μεταμορφωτικά στη μουσική, τις εικαστικές τέχνες, τη μόδα
και σύστησε το underground στις μάζες, πριν ανοίξει φτερά
και πετάξει μακριά από τη γκρίζα θατσερική Αγγλία. Αυτή είναι η ιστορία τους.
Προλογίζει ο μουσικοκριτικός Μάρκος Φράγκος

Βλ. σελ. 27

PARTIES

ΤΡΙΑΝΟΝ
21:30 ΠΩΣ ΝΑ ΣΩΣΕΙΣ ΕΝΑΝ ΝΕΚΡΟ ΦΙΛΟ /
HOW TO SAVE A DEAD FRIEND
(2022, Σουηδία / Νορβηγία / Γαλλία / Γερμανία, 104')
Δ.Ν.
Σκηνοθεσία: Μαρούσια Σιρετσκόβσκαγια
Επιστρατεύοντας ειρωνεία και ακατέργαστη νεανική ενέργεια,
η πρωτοεμφανιζόμενη Ρωσίδα σκηνοθέτιδα υπογράφει ένα
από τα πλέον αναγνωρισμένα ντοκιμαντέρ των τελευταίων
ετών. Η ταινία της συμπυκνώνει το χρονικό μιας καταραμένης
σχέσης μεταξύ ενός αγοριού και ενός κοριτσιού που ακούνε
Joy Division καθώς ο κόσμος που καταλαβαίνουν σαν δικό
τους καταστρέφεται. Το φιλμ είναι πάνω απ’ όλα βίωμα, έχει
την αλήθεια και την αυθεντικότητα ενός home video ντοκουμέντου. Έχει όμως και μια ποιότητα, που οδηγεί κάτι ανείπωτα
προσωπικό στο να χαρακτηρίσει με συνταρακτική ακρίβεια μια
ολόκληρη εποχή και τη χαμένη απ’ ό,τι φαίνεται γενιά της.
Παρουσία της παραγωγού, Ξένια Γκαπτσένκο

19:30 ΦΩΤΙΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ / FIRE OF LOVE
(2022, ΗΠΑ / Καναδάς, 93') Δ.Ν.
Σκηνοθεσία: Σάρα Ντόουσα
Αυτή είναι η απολύτως μαγνητική - στα όρια του απίστευτου - ιστορία αγάπης της Κάτια και του Μορίς Κραφτ, δύο
πρωτοπόρων Γάλλων ηφαιστειολόγων που επί δεκαετίες
οδήγησαν με τον πλέον παράτολμο και παθιασμένο τρόπο
την επιστήμη και τη σχέση τους στο χείλος κάθε εκρηκτικού
τοπίου της υφηλίου. Καθηλωτικό αρχειακό υλικό που γύρισε το ζευγάρι κατά τις αμέτρητες εξερευνήσεις του βγαίνει
για πρώτη φορά στο φως με αφηγήτρια τη σκηνοθέτιδα
Μιράντα Τζουλάι, σε ένα επικολυρικό φιλμ που δημιουργεί
δέος στη μεγάλη οθόνη, ευθέως ανάλογο με το θέαμα ενός
ηφαιστείου που βρυχάται ελάχιστα μέτρα μακριά σου. Το πιο
επιτυχημένο εισπρακτικά ντοκιμαντέρ των τελευταίων ετών.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: NEW
22:00 ΚΑΡΙ, ΕΚΡΗΞΗ ΟΡΓΗΣ / CARRIE
(1976, ΗΠΑ, 98')
Σκηνοθεσία: Μπράιαν Ντε Πάλμα
Η Κάρι είναι μία συνεσταλμένη έφηβη που αντιμετωπίζει τα
ταπεινωτικά πειράγματα των συμμαθητών της κι αφόρητη
καταπίεση από την αυταρχική, θρησκόληπτη μητέρα της.
Όταν όμως αποκαλύπτονται οι τηλεκινητικές δυνάμεις της,
ο σχολικός χορός θα γίνει η τραγική αφορμή για να ξεσπάσει
με ανεξέλεγκτη οργή απέναντι στους δυνάστες της. Διασκευάζοντας υποδειγματικά το μυθιστόρημα του Στίβεν Κινγκ, ο
Μπράιαν Ντε Πάλμα μετατρέπει το βάναυσο πεδίο μάχης που
ονομάζεται εφηβεία σε ένα καθαρόαιμο φιλμ φρίκης που σε
αρπάζει απ’ το λαιμό και δεν σε αφήνει να ανασάνεις μέχρι το
τελικό λουτρό αίματος. Δύο υποψήφιες για Όσκαρ ερμηνείες-δυναμίτης (Σίσι Σπέισεκ, Πάιπερ Λόρι) συμπληρώνουν μια
από τις καλύτερες ταινίες τρόμου που έγιναν ποτέ.
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VILLAGE CINEMAS @ THE MALL ATHENS: VMAX SPHERA
21:00 MOONAGE DAYDREAM
(2022, Γερμανία / Ηνωμένο Βασίλειο, 140')
Σκηνοθεσία: Μπρετ Μόργκεν
Ντοκιμαντέρ χωρίς όμοιο στο είδος του, το «Moonage Daydream» δεν είναι ένα απλό χρονικό για τη ζωή και το έργο του Ντέιβιντ Μπόουι. Είναι μια φαντασμαγορική υπερπαραγωγή
εμπνευσμένη από τη φιλοσοφία και την πολιτιστική κληρονομιά του, η οποία λειτουργεί ως
εντυπωσιακή οπτικοακουστική εμπειρία. Με τις ευλογίες της οικογένειας του τραγουδοποιού (που επέτρεψε για πρώτη φορά πρόσβαση στο εκτενές αρχείο του), ο σκηνοθέτης σταχυολόγησε ένα ογκώδες υλικό από ανέκδοτα ντοκουμέντα. Επιπλέον, επιστράτευσε τον Τόνι
Βισκόντι, θρυλικό παραγωγό του Μπόουι, προκειμένου να επιμεληθεί το remastering στα
τραγούδια που ακούγονται στην ταινία, ενώ πραγματοποιήθηκε πολύμηνη επεξεργασία στον
ήχο της. Αποτέλεσμα; Μια αστρονομική επίθεση στις αισθήσεις που μπορεί να λειτουργήσει
αυστηρά στη μεγαλύτερη δυνατή οθόνη και με τα καλύτερα ηχεία που υπάρχουν. Ό,τι θα
βιώσουν, δηλαδή, οι θεατές της πολυαναμενόμενης (και ειδικής) αυτής προβολής.

PARTIES
23:30 OH! YOU PRETTY THINGS: Bowie, New
Romantics and the Queer Revolution
Πάρτυ με αφορμή την προβολή των ταινιών «Moonage Daydream»,
«Tramps!» και του αφιερώματος «QUEER BRITANNIA».
Dj set: Άγγελος Κλειτσίκας
BIOS (Πειραιώς 84, Κεραμεικός)

ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
ICONS
19:30 ENNIO
(2022, Ιταλία / Βέλγιο / Ιαπωνία, 156')
Σκηνοθεσία: Τζουζέπε Τορνατόρε
Όταν ο βραβευμένος με Όσκαρ δημιουργός του «Σινεμά ο Παράδεισος» έπεισε τον κορυφαίο συνθέτη κινηματογραφικής μουσικής του 20ού αιώνα να του παραχωρήσει on camera
μια εφ’ όλης της ύλης εξιστόρηση της καριέρας και ζωής του, «ντύνοντας» με τις διηγήσεις
του ένα εκπληκτικό αρχειακό υλικό που ο Τορνατόρε είχε ήδη στα χέρια του, το σεβαστικό
ντοκιμαντέρ του απέκτησε ξεχωριστό βάρος. Όταν, για λογαριασμό της ταινίας, μερικοί από
τους μεγαλύτερους σκηνοθέτες και μουσικούς στον κόσμο έσπευσαν να υποκλιθούν κι αυτοί με τη σειρά τους στο μεγαλείο του Ένιο Μορικόνε, το ντοκιμαντέρ πήρε τις διαστάσεις
συναρπαστικής ανακεφαλαίωσης σε ένα έργο κεφαλαιώδους πολιτιστικής σημασίας. Έγινε
ο απαραίτητος και ταιριαστά επικός φόρος τιμής στον άνθρωπο που, με τους ήχους του,
άλλαξε για πάντα τον τρόπο που βλέπουμε σινεμά. Οι 28ες Νύχτες Πρεμιέρας φιλοξενούν
το «Ennio» σε μια μοναδική και μεγαλεπήβολη προβολή.
Παρουσία του Μάρκο Μορικόνε, γιου του μεγάλου συνθέτη, του παραγωγού του
ντοκιμαντέρ, Τζιάνι Ρούσο, και του Αλεσάντρο Ντε Ρόσα, επίσημου βιογράφου του
Μορικόνε.
Θα προηγηθεί συναυλία με συνθέσεις του Ένιο
Μορικόνε από το «Stavros Lantsias Quartet»
Σταύρος Λάντσιας: πιάνο, Ανδρέας
Πολυζωγόπουλος: τρομπέτα & flugelhorn, Μιχάλης
Καλκάνης: κοντραμπάσο, Μιχάλης Καπηλίδης:
τύμπανα

Εισιτήρια στο www.megaron.gr
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ΔΑΝΑΟΣ 1

ΑΣΤΟΡ

ΑΣΤΥ

ΙΝΤΕΑΛ

17:30 ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΙΚΡΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ Γ΄ (2022, 70')
ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΜΙΑΣ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΚΑΤΑΙΓΙΔΑΣ
της Σοφίας Γεωργοβασίλη
ΔΑΦΝΗ της Τώνιας Μισιαλή
ΠΑΠΑΡΟΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΠΙΕΣ της Χρηστίνας Καλλιρρόης Γαρμπή
ΛΙΛΑ του Μάκη Παπαδημητρίου

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: QUEER BRITANNIA
17:30 ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ / SEBASTIANE
(1976, Ηνωμένο Βασίλειο, 86')
Σκηνοθεσία: Ντέρεκ Τζάρμαν
Ο θρυλικός σκηνοθέτης ξαναδιαβάζει την ιστορία του Αγίου
Σεβαστιανού στα λατινικά, ακολουθώντας τον από την εξορία μέχρι το μαρτύριό του. Η γνωριμία του arthouse κοινού
με την ανδρική σάρκα επήλθε με μια αφοπλιστικά ακομπλεξάριστη ματιά στο ομοερωτικό περιεχόμενο τυπικά ανδρογενών δραστηριοτήτων. Σώματα σε έκσταση που ακροβατούν
στις χρυσές τομές μοναδικών συνθέσεων, λουσμένα στο φως
όπως και οι μελωδίες του Μπράιαν Ίνο που ακολουθούν την
κίνηση του Απόλλωνα στον ουράνιο θόλο. Πόνος και απόλαυση γίνονται ένα στην πρώτη queer αγιογραφία.

19:30 ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΣΟΥΖΑΝΑ /
CASA SUSANNA
(2022, Γαλλία, 97') Δ.Ν.
Σκηνοθεσία: Σεμπαστιάν Λιφσίτς
Εξήντα χρόνια πριν, σε ένα απομονωμένο οίκημα έξω από τη
Νέα Υόρκη, «κλειστό» σε αδιάκριτα βλέμματα, άνθρωποι έζησαν τα πρώτα τους «ανοιχτά» χρόνια. Κάποιοι, τα μοναδικά
τους «ανοιχτά» χρόνια. Το σπίτι της Σουζάνα ήταν ο χώρος
όπου έβρισκαν προσωρινό καταφύγιο, και ζούσαν σαββατοκύριακα της ζωής τους, άντρες που ήθελαν να ντύνονται γυναίκες. Οι εναπομείναντες της εποχής, ελεύθεροι πια, καθώς
και απόγονοι συμμετεχόντων, φωτίζουν με τις εξιστορήσεις
τους ένα πολύτιμο κεφάλαιο της LGBTQI+ ιστορίας που
μέχρι πρότινος ήταν χαμένο, ανασύροντας από τη λήθη την
άκρως συγκινητική περίπτωση μιας χούφτας ανθρώπων οι
οποίοι λαχταρούσαν μόνο να είναι για λίγο ο εαυτός τους.
Με το θαυμάσιο ντοκιμαντέρ του, ο πολυβραβευμένος Γάλλος σκηνοθέτης υπογράφει την πιο απαραίτητη queer ταινία
της χρονιάς.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: NEW
18:00 ΜΑΝΧΑΤΑΝ / MANHATTAN
(1979, ΗΠΑ, 96')
Σκηνοθεσία: Γούντι Άλεν
Ένας ύμνος στη Νέα Υόρκη αλλά και στην ίδια τη χιμαιρική
αναζήτηση της αγάπης, το «Μανχάταν» είναι η πιο κομψή
δημιουργία του Γούντι Άλεν, με τις μελωδίες του Γκέρσουιν
σε απόλυτη αρμονία με την ασπρόμαυρη φωτογραφία του
Γκόρντον Γουίλις, να συνθέτουν μια σχεδόν φαντασιακή εικόνα του σκηνοθέτη για τη λατρεμένη του πόλη. Περισσότερο
από ποτέ, ο Άλεν σκύβει με κατανόηση πάνω από τις ανθρώπινες ατέλειες, εξισορροπώντας το άψογο κωμικό timing με
μια βαθιά μελαγχολία, καθώς ξεδιπλώνει το γαϊτανάκι των
σχέσεων ανάμεσα στον ήρωα που υποδύεται και τις γυναίκες
που τον περιτριγυρίζουν (Ντάιαν Κίτον, Μάριελ Χέμινγουεϊ,
Μέριλ Στριπ).

20:00 ΚΑΡΑΟΚΕ / KARAOKE
(2022, Ισραήλ, 100')
Σκηνοθεσία: Μος Ρόσενταλ
Ζευγάρι εξηντάχρονων αγαπιέται ακόμα αλλά το έχει καταπιεί η ρουτίνα της μικροαστικής ζωής τους. Όταν ένας κοσμοπολίτης εργένης μετακομίζει στο ρετιρέ της πολυκατοικίας τους, η μαγνητική του παρουσία και οι βραδιές καραόκε
στο διαμέρισμά του ξεσηκώνουν το φιλήσυχο ζευγάρι. Θα
σημάνει, όμως, η νεοαποκτηθείσα εξωστρέφειά τους μια
καινούργια αρχή ή την αρχή του τέλους για τη σχέση τους;
Με ένα χαρισματικό τρίο πρωταγωνιστών να ξεδιπλώνει ένα
ολοένα και πιο απειλητικό κουβάρι καταπιεσμένων επιθυμιών και ξεχασμένων φιλοδοξιών, ο Ισραηλινός Μος Ρόσενταλ
διασταυρώνει πικρή κωμωδία και διεισδυτικό δράμα σε μια
ώριμη (κυριολεκτικά και μεταφορικά) ρομαντική κομεντί για
το πέρασμα του χρόνου, αποδεικνύοντας ότι η ακόρεστη ανθρώπινη δίψα για επιβεβαίωση δεν έχει ηλικία.
22:15 Ο ΑΡΧΙΚΗΠΟΥΡΟΣ / MASTER
GARDENER
(2022, ΗΠΑ, 111')
Σκηνοθεσία: Πολ Σρέιντερ
Ο Νάρβελ Ροθ (Τζόελ Έτζερτον) είναι ο μεθοδικός φροντιστής των κήπων μιας πανέμορφης όσο και ιστορικής έπαυλης. Όταν η εργοδότριά του (Σιγκούρνι Γουίβερ) τού ζητάει
σαν χάρη να προσλάβει ως βοηθό την ατίθαση ανιψιά της,
τότε ανοίγουν οι πύλες του χάους στον μέχρι πρότινος δωρικό βίο του μοναχικού άντρα για να επαναφέρουν φαντάσματα του παρελθόντος από τα οποία ο ίδιος πίστευε ότι
είχε απαλλαγεί. Με τον «Αρχικηπουρό» o σπουδαίος Πολ
Σρέιντερ εμπλουτίζει μια θεματική (με ξεχωριστή θέση στον
σύγχρονο αμερικανικό κινηματογράφο) την οποία ξεκίνησε
ως σεναριογράφος στον «Ταξιτζή» και συνεχίζει σταθερά
στο δικό του σκηνοθετικό έργο, με πιο πρόσφατα παραδείγματα τις «Ακρότητες» και τον «Μετρητή Καρτών», τις βίαιες
και υπεράνω ηθικής πορείες αυτοκαταστροφικών ηρώων με
προορισμό τη λύτρωση ή μια θέση κρατημένη στην Κόλαση.

19:30 ΟΙ ΔΥΟ ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΞΥΡΑΦΙΟΥ /
BOTH SIDES OF THE BLADE / AVEC AMOUR
ET ACHARNEMENT
(2022, Γαλλία, 116')
Σκηνοθεσία: Κλερ Ντενί
Στο κοχλάζον ερωτικό δράμα οι Ζιλιέτ Μπινός και Βενσάν
Λιντόν υποδύονται ζευγάρι που βλέπει τον ισχυρό δεσμό του
να κλονίζεται από την απροσδόκητη επιστροφή του προηγούμενου συντρόφου της Μπινός και άλλοτε κολλητού του
Λιντόν. Ερμηνείες κλάσης, ένας τρίτος παράγοντας που για
τη μισή και πλέον ταινία παραμένει ευφυώς ένα βλέμμα που
στοιχειώνει, μια πνιγηρή καύλα που αποτυπώνεται σε ανυποχώρητα σάρκινους χαρακτήρες και οι γνώριμοι της σκηνοθέτιδας Tindersticks στο σάουντρακ επιβεβαιώνουν εκ νέου
πως η Ντενί είναι από τους ελάχιστους δημιουργούς που
ψηλαφίζουν τον πόθο και το τίμημά του ολόπλευρα. Βραβείο
Σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ Βερολίνου.
22:00 ΔΕΥΤΕ ΛΑΒΕΤΕ TECHNO / GOD SAID
GIVE ‘EM DRUM MACHINES
(2022, ΗΠΑ / Ηνωμένο Βασίλειο / Νότια Αφρική, 94')
Σκηνοθεσία: Κρίστιαν Ρ. Χιλ
Ο Διάβολος κατέβηκε στην Τζόρτζια κι ο Θεός πήγε στο Μίσιγκαν για να δώσει drum machines στους κυνηγημένους που
έγραψαν την ιστορία της μαύρης μουσικής. Ο Ντέρικ Μέι, ο
Κέβιν Σόντερσον και οι υπόλοιποι της τέκνο εμπροσθοφυλακής είδαν τα μπιτ τους να επεκτείνονται σε παγκόσμιο φαινόμενο, κατακτώντας τα κλαμπ στην αρχή της παντοκρατορίας
τους. Ένα ξεσηκωτικό ντοκιμαντέρ προς γνώση και συμμόρφωση, που διορθώνει τα κακώς κείμενα στο origin story της
σύγχρονης χορευτικής μουσικής.
Παρουσία του σκηνοθέτη, Κρίστιαν Ρ. Χιλ και της
παραγωγού Τζένιφερ Ουάσινγκτον

ΔΑΝΑΟΣ 2
ICONS
19:15 ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΗ ΧΑΪΣΜΙΘ / LOVING
HIGHSMITH
(2022, Ελβετία / Γερμανία, 83')
Σκηνοθεσία: Εύα Βιτία
Μέσα από τις σελίδες ενός κρυφού ημερολογίου, συνεντεύξεις με ανυποψίαστους συγγενείς και αποκαλύψεις από φίλους, το ντοκιμαντέρ φωτίζει τα κενά μεταξύ πραγματικότητας
και μυθοπλασίας στο έργο της Πατρίτσια Χάισμιθ. Έχοντας ως
αφετηρία το «Κάρολ», η Βιτία χαρτογραφεί μια μοναχική διαδρομή από το Τέξας μέχρι την Ελβετία, με ενδιάμεσους σταθμούς τους λεσβιακούς έρωτες που διαμόρφωσαν την καριέρα
της πρωθιέρειας του λογοτεχνικού ψυχολογικού θρίλερ η
οποία, όπως οι ήρωές της, επέλεξε να κρυφτεί σε διπλές ζωές
προτού επιβληθεί μεγαλοπρεπώς στην εποχή και τα πάθη της.
Παρουσία της σκηνοθέτιδος

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: NEW
22:00 ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ /
THE LAST DETAIL
(1973, ΗΠΑ, 104')
Σκηνοθεσία: Χαλ Άσμπι
Δύο υπαξιωματικοί του πολεμικού ναυτικού αναλαμβάνουν
να συνοδεύσουν έναν άβγαλτο 18χρονο δόκιμο στις στρατιωτικές φυλακές. Πριν τον παραδώσουν για να εκτίσει την
ποινή του, όμως, αποφασίζουν να τον μυήσουν σε κάθε είδους καταχρήσεις και ηδονές. Συνάντηση κορυφής ανάμεσα
στον σκηνοθέτη 70s διαμαντιών όπως το «Shampoo» και
το «Να Είσαι Εκεί Κύριε Τσανς» και τον σεναριογράφο της
«Chinatown», η πιο αθυρόστομη αμερικανική ταινία ολόκληρης της δεκαετίας παραμένει ένα θαυμάσιο, περήφανα αντιεξουσιαστικό και αλόγιστα παραγνωρισμένο φιλμ το οποίο
καθιέρωσε στο Χόλιγουντ τον μετέπειτα διευθυντή φωτογραφίας του «Ταξιτζή», Μάικλ Τσάπμαν, βρέθηκε υποψήφιο
για τρία Όσκαρ και χάρισε στον Τζακ Νίκολσον το βραβείο
ανδρικής ερμηνείας του Φεστιβάλ Καννών.

20:00 ΙΤΙΑ ΤΥΦΛΗ, ΓΥΝΑΙΚΑ ΚΟΙΜΩΜΕΝΗ /
BLIND WILLOW, SLEEPING WOMAN /
SAULES AVEUGLES, FEMME ENDORMIE
(2021, Γαλλία / Καναδάς / Ολλανδία / Λουξεμβούργο, 108')
Σκηνοθεσία: Πιερ Φολντές
Ένα παραισθησιογόνο φιλμ κινουμένων σχεδίων βασισμένο
σε διηγήματα του Χαρούκι Μουρακάμι, με πρωταγωνιστές
ομιλούντες βατράχους, εξαφανισμένες γάτες και ήρωες
πρόθυμους να εγκαταλείψουν τις βαλτωμένες τους ζωές.
Ακροβατώντας ανάμεσα στο παράλογο, το ονειρικό και το
υπαρξιακό, κι αναπαράγοντας δεξιοτεχνικά τη μυστηριώδη
ατμόσφαιρα και τις μεταφυσικές ανησυχίες του Ιάπωνα συγγραφέα, το φιλμ είναι μία sui generis υπνωτική δημιουργία
που ενορχηστρώνει ένα ευφάνταστο οπτικοακουστικό τσουνάμι για να φιλοτεχνήσει τις προσπάθειες μιας χούφτας χαμένων ψυχών να επανεφεύρουν τον εαυτό τους.
22:30 Η ΤΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ / HUESERA
(2022, Μεξικό / Περού, 97') Δ.Δ.
Σκηνοθεσία: Μισέλ Γκάρζα Σερβέρα
Νεαρό ζευγάρι περιμένει επιτέλους το πρώτο του παιδί. Μόνο
που η αρχική ευτυχία επισκιάζεται όταν η μέλλουσα μητέρα
καταλαμβάνεται από δυσοίωνα οράματα όπου πρωταγωνιστούν απόκοσμες φιγούρες. Ανάμεσα στον οικιακό τρόμο
του «The Babadook» και το φολκλόρ του «La Llorona», το
ατμοσφαιρικό αυτό ντεμπούτο ανανεώνει ιδιοφυώς το μοτίβο
της εγκυμοσύνης ως υπέρτατο σύμβολο σωματικού τρόμου.
Καθώς η ηρωίδα χάνει σταδιακά τον εαυτό της προκειμένου
να ανταποκριθεί στις καταπιεστικές προσδοκίες των γύρω της
και στο «καθήκον» της ως μητέρα, η ταινία μετατρέπεται σε
ανατριχιαστική αλληγορία για το δικαίωμα της γυναίκας στο
σώμα της. Βραβείο σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ της Τραϊμπέκα.

ΤΡΙΑΝΟΝ
22:00 Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ TRIFFIDS / LOVE IN
BRIGHT LANDSCAPES: THE STORY OF
DAVID MCCOMB OF THE TRIFFIDS
(2021, Αυστραλία, 100') (E)
Σκηνοθεσία: Τζόναθαν Άλεϊ
Σε όσους μεγάλωσαν μουσικά στις μέρες του ‘80, ερωτευμένοι με τον ποπ ρομαντισμό των Triffids και τους στίχους του
αδικοχαμένου τους ηγέτη, Ντέιβιντ ΜακΚόμπ, η ευλαβική αυτή
ταινία ενδέχεται να φέρει δάκρυα στα μάτια. Μπορεί ακόμη και
να τους θυμίσει εκείνα τα μικρά αλλά πολύτιμα πράγματα που
έκαναν τη ζωή τους καλύτερη. Για τους υπόλοιπους, όσους
δεν έτυχε ποτέ να μυηθούν στη μελωδική και βαθιά ποιητική
κληρονομιά ενός από τα ωραιότερα συγκροτήματα εκείνης
της δεκαετίας, με το φανατικό κοινό και τη μεγάλη επιρροή, το
φτιαγμένο με απέραντη αγάπη ντοκιμαντέρ του Τζόναθαν Άλεϊ
θα σημάνει την αρχή μιας υπέροχης (μουσικής) φιλίας.

19:30 ΑΣΤΡΑΚΑΝ / ASTRAKAN
(2022, Γαλλία, 105') Δ.Δ. (Ε)
Σκηνοθεσία: Νταβίντ Ντεπεσβίλ
Δωδεκάχρονο αγόρι μεγαλώνει σε ανάδοχη οικογένεια στη
γαλλική επαρχία. Το συνεσταλμένο φλερτ του με μια συμμαθήτρια, η νεφελώδης σχέση του με τη νεαρή που έχει αναλάβει την κηδεμονία με βασικό κίνητρο τα λεφτά, ο θρησκευτικός συντηρητισμός της τοπικής κοινότητας και οι εξάρσεις
βίας που αναδύονται μέσα από τις πιο αναπάντεχες καθημερινές καταστάσεις, εξαρχής προορισμένες να εγγραφούν
σε άβατες γωνιές της μνήμης, αποτελούν τα υλικά με τα
οποία ο πρωτοεμφανιζόμενος Νταβίντ Ντεπεσβίλ φιλοτεχνεί
το ιμπρεσιονιστικό πορτραίτο μιας ευάλωτης προεφηβικής
εμπειρίας. Ένα σκηνοθετικό ντεμπούτο περίτεχνων υπαινιγμών και ελλειπτικής προσέγγισης, που έρχεται να σοκάρει με
τη μαεστρία ενός πρώιμου Χάνεκε.

22:00 ΛΙΜΝΗ ΦΑΛΚΟΝ / FALCON LAKE
(2022, Καναδάς / Γαλλία, 100') Δ.Δ. (Ε)
Σκηνοθεσία: Σαρλότ λε Μπον
Πρώτος έρωτας, μια ευρηματική ιστορία φαντασμάτων, ή
μήπως και τα δύο; Στο μυαλό του 14χρονου Μπαστιέν και
της μεγαλύτερης, πιο περπατημένης Κλοέ, πάντως, ο θρύλος
γύρω από τη λίμνη Φάλκον στον Καναδά, αποτελεί απλώς
επιπρόσθετο στοιχείο θερινής έξαψης γύρω από ένα αδιάκοπο φλερτ στο οποίο το κορίτσι έχει τον πρώτο λόγο. Άλλωστε,
στον κόσμο των ερωτοχτυπημένων εφήβων όλα φαντάζουν
πρωτόγνωρα και τρομακτικά, όπως με εξαιρετική ευστοχία
αποτυπώνει η Σαρλότ Λε Μπον στο υποβλητικό ντεμπούτο
που έκλεψε τις εντυπώσεις στο Δεκαπενθήμερο του Φεστιβάλ Καννών. Ένα φιλμ-αίνιγμα, δεξιοτεχνικά δοσμένο, εμποτισμένο από τα κινηματογραφικά φαντάσματα ενός ειδυλλιακού τοπίου που ταιριάζει γάντι σε ταινία τρόμου.
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ΔΑΝΑΟΣ 1

ΑΣΤΟΡ

ΑΣΤΥ

ΙΝΤΕΑΛ

17:30 ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΙΚΡΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ Δ΄ (2022, 71')
AIRHOSTESS-737 του Θανάση Νεοφώτιστου
ΧΥΜΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ του Δημήτρη Ζάχου
SHOOTING του Νίκου Παναγιωτόπουλου
TOKAKIS Ή WHAT’S MY NAME του Θάνου Τοκάκη

17:30 ΕΝΕΧΥΡΟΔΑΝΕΙΣΤΗΡΙΟ /
THE PAWNSHOP / LOMBARD
(2022, Πολωνία, 78') Δ.Ν.
Σκηνοθεσία: Λούκας Κοβάλσκι
Από τοστιέρες μέχρι DVD player, ό,τι ποθεί η ψυχή σου θα
το βρεις στο χαώδες ενεχυροδανειστήριο της Γιόλα και του
Βίεσικ, των οποίων οι καυγάδες συναγωνίζονται την τρυφερότητα με την οποία αντιμετωπίζουν άστεγους περαστικούς,
ταλαιπωρημένες γειτόνισσες και ερωτευμένους υπαλλήλους.
Χτυπημένοι από την οικονομική κρίση, οι δύο χολερικοί ιδιοκτήτες διοργανώνουν ένα παζάρι-γλέντι, σε μια απέλπιδα
απόπειρα να αναζωογονήσουν την πελατεία και την πεσμένη
διάθεση της τοπικής κοινότητας. Το ακαταμάχητο ντοκιμαντέρ σκιαγραφεί αυτό το βασίλειο ανεκτίμητης σαβούρας
από δεύτερο χέρι σαν τον μικρόκοσμο μιας Ευρώπης στα
όρια της χρεοκοπίας, όπου το κατάμαυρο χιούμορ, η ανθρώπινη ζεστασιά και η απόγνωση βαδίζουν πλάι πλάι.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: QUEER BRITANNIA
19:30 ΚΑΤΑΡΑΜΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ / SUNDAY
BLOODY SUNDAY
(1971, Ηνωμένο Βασίλειο, 110')
Σκηνοθεσία: Τζον Σλέσιντζερ
Σε μια εποχή όπου η ανοιχτή απεικόνιση της ομοφυλοφιλίας, πόσω μάλλον η ανταλλαγή ενός θερμού φιλιού μεταξύ
ανδρών, εξακολουθούσε να θεωρείται ταμπού στο σινεμά, ο
Σλέσιντζερ αποτολμούσε και τα δύο στο ίδιο φιλμ. Έχοντας
ως επίκεντρο δύο παράλληλες ερωτικές ιστορίες με το ίδιο
αντικείμενο πόθου, έναν εικοσάχρονο νεαρό που μοιράζεται
το κρεβάτι του πότε με μία τριαντάχρονη χωρισμένη γυναίκα και πότε με έναν σαραντάρη γιατρό, το θαυμάσιο δράμα
εξερευνά τις πιθανότητες της αγάπης, της αφοσίωσης και
της συντροφικότητας σε ένα συναισθηματικά αποξενωτικό
Λονδίνο του ’70, όπου το παλιό μοιράζεται άβολα τα ίδια κλινοσκεπάσματα με το καινούργιο. Η ταινία διεκδίκησε Όσκαρ
Σκηνοθεσίας, Αʹ Ανδρικού Ρόλου (Πίτερ Φιντς), Αʹ Γυναικείου
Ρόλου (Γκλέντα Τζάκσον) και Πρωτότυπου Σεναρίου, προκαλώντας στην εποχή της μεγάλη αίσθηση.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: JEAN EUSTACHE
18:00 Η ΜΑΜΑ ΚΑΙ Η ΠΟΥΤΑΝΑ /
THE MOTHER AND THE WHORE / LA MAMAN ET
LA PUTAIN
(1973, Γαλλία, 220')
Σκηνοθεσία: Ζαν Εστάς
Ό,τι έχετε ακούσει γι’ αυτήν τη μυθική ταινία είναι αλήθεια.
Το φιλμ του Ζαν Εστάς προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων
όταν κέρδισε το Μεγάλο Βραβείο στις Κάννες το 1973,
συζητήθηκε όσο ελάχιστες δημιουργίες του μεταπολεμικού
γαλλικού σινεμά και με το πέρασμα του χρόνου απέκτησε την
αίγλη ενός cult αριστουργήματος. Μια διεισδυτική σπουδή
στις ανθρώπινες επαφές και το σεξ, όπως προκύπτει από τις
προσπάθειες ενός νεαρού ήρωα (Ζαν-Πιερ Λεό) να καταλάβει βαθύτερα και να προσεγγίσει περισσότερο τις γυναίκες.
Ένα φιλμ με μερικά από τα πιο συγκλονιστικά διαλογικά μέρη
που ειπώθηκαν ποτέ, χαρακτήρες και καταστάσεις που σοκάρουν με την αμεσότητά τους κι έναν ολόκληρο διαλογισμό
γύρω από τις έννοιες της δέσμευσης, της αφοσίωσης, της
κατανόησης και της ζήλιας. Προβάλλεται στην πρόσφατα
αποκατεστημένη ψηφιακή κόπια με την οποία επανακυκλοφορεί αυτή τη στιγμή στις αίθουσες του εξωτερικού.

19:30 ΤΟ ΜΠΛΕ ΚΑΦΤΑΝΙ / THE BLUE
CAFTAN / LE BLEU DU CAFTAN
(2022, Μαρόκο / Γαλλία / Βέλγιο / Δανία, 118') Δ.Δ.
Σκηνοθεσία: Μαριάμ Τουζανί
Σε μια από τις παλαιότερες συνοικίες του Μαρόκου, ένα παντρεμένο ζευγάρι συντηρεί ένα παραδοσιακό ραφείο και μαζί
έναν γάμο από τον οποίο κάθε ερωτική διάθεση έχει παρέλθει. Εκείνη πασχίζει με την υγεία της και το πόσο της λείπει
λίγη τρυφερότητα. Εκείνος παλεύει με την καταπιεσμένη
ομοφυλοφιλία του. Κι ένας νεαρός μαθητευόμενος έρχεται
να τρυπώσει καταλυτικά ανάμεσά τους. Ένας κόσμος αγάπης
ως απάντηση σε μια αναχρονιστική πραγματικότητα. Τρεις
άνθρωποι που εφευρίσκουν πώς να συνυπάρξουν κόντρα
στα σκληρά προστάγματα της ζωής. Αυτή την ιστορία διηγείται με τρυφερότητα, ήρεμη συγκίνηση και δύο θαυμάσιες
πρωταγωνίστριες η Μαριάμ Τουζανί, κερδίζοντας το βραβείο
FIPRESCI στο τμήμα Ένα Κάποιο Βλέμμα των Καννών.
22:00 DIO: ΟΣΟΙ ΟΝΕΙΡΕΥΟΝΤΑΙ ΠΟΤΕ ΔΕΝ
ΠΕΘΑΙΝΟΥΝ / DIO: DREAMERS NEVER DIE
(2022, ΗΠΑ, 125')
Σκηνοθεσία: Ντον Άργκοτ, Ντέμιαν Φέντον
Παλιοί συνοδοιπόροι του Dio από τους Rainbow και τους
Black Sabbath, super fans όπως ο Σεμπάστιαν Μπαχ και ο
Τζακ Μπλακ, κι αμέτρητοι ακόμη φίλοι και συνεργάτες, ενώνονται υπό την επίβλεψη της Γουέντι Ντίο και –ανάμεσα σε
ένα θησαυρό από ακυκλοφόρητο αρχειακό υλικό– αποτίουν
φόρο τιμής στον μοναδικό και δυσαναπλήρωτο Ρόνι Τζέιμς
Ντίο. Μαζί τους και το δίδυμο των Φέντον και Άργκοτ, οι
οποίοι μετουσιώνουν μια αγιογραφία για τον μόνο αποδεκτό
όσιο και προστάτη του σκληρού ήχου σε ένα αυθόρμητα συγκινητικό ντοκιμαντέρ για έναν αδικοχαμένο τιτάνα που δεν
γέμιζε το μάτι, αλλά με το λαρύγγι του έδωσε τροφή στα
όνειρά μας για να ξυπνήσει μέσα τους αθάνατος.
Προλογίζει ο Χρήστος Κισατζεκιάν, φωτορεπόρτερεξειδικευμένος συναυλιακός φωτοειδησεογράφος

ΔΑΝΑΟΣ 2
ICONS
19:00 ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΗ ΧΑΪΣΜΙΘ / LOVING
HIGHSMITH
(2022, Ελβετία / Γερμανία, 83') (E)
Σκηνοθεσία: Εύα Βιτία
Μέσα από τις σελίδες ενός κρυφού ημερολογίου, συνεντεύξεις με ανυποψίαστους συγγενείς και αποκαλύψεις από φίλους, το ντοκιμαντέρ φωτίζει τα κενά μεταξύ πραγματικότητας
και μυθοπλασίας στο έργο της Πατρίτσια Χάισμιθ. Έχοντας ως
αφετηρία το «Κάρολ», η Βιτία χαρτογραφεί μια μοναχική διαδρομή από το Τέξας μέχρι την Ελβετία, με ενδιάμεσους σταθμούς τους λεσβιακούς έρωτες που διαμόρφωσαν την καριέρα
της πρωθιέρειας του λογοτεχνικού ψυχολογικού θρίλερ η
οποία, όπως οι ήρωές της, επέλεξε να κρυφτεί σε διπλές ζωές
προτού επιβληθεί μεγαλοπρεπώς στην εποχή και τα πάθη της.
Παρουσία της σκηνοθέτιδος

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ
19:30 Ο ΤΖΙΜΙ ΣΤΗ ΣΑΪΓΚΟΝ / JIMMY IN SAIGON
(2022, ΗΠΑ, 89')
Σκηνοθεσία: Πίτερ ΜακΝτάουελ
Η αναψηλάφηση του μυστηριώδους θανάτου του μεγάλου
αδελφού του στη Σαϊγκόν το ‘72, όπου αρχικά είχε βρεθεί
ως φαντάρος, αποτελεί για τον σκηνοθέτη κάτι περισσότερο
από ένα προσωπικό αναπάντητο «γιατί;». Μέσα από ένα φορτισμένο ταξίδι αποκαλύψεων, σχηματίζεται ένα ελεγειακό και
πολύ συγκινητικό ντοκιμαντέρ που σπάει θαρραλέα ένα οικογενειακό πένθος δεκαετιών, συνυφασμένο με το ταμπού
της σεξουαλικότητας του εκλιπόντος. Εκεί όπου το συλλογικό τραύμα του Βιετνάμ συναντά εκείνο της απώλειας ενός
αγαπημένου, η επούλωση έρχεται μέσα από την ανασύσταση
μιας διαδρομής που βρίσκει επιτέλους τη δικαίωση.
Παρουσία του σκηνοθέτη
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: NEW
22:00 ΜΕΡΕΣ ΕΥΤΥΧΙΑΣ / DAYS OF HEAVEN
(1978, ΗΠΑ, 94')
Σκηνοθεσία: Τέρενς Μάλικ
Η ιστορία ενός καταραμένου ερωτικού τριγώνου (Ρίτσαρντ
Γκιρ, Μπρουκ Άνταμς, Σαμ Σέπαρντ) σε μια φυτεία των αρχών
του 20ού αιώνα μετατρέπεται από τον Μάλικ σε βιβλική παραβολή. Γυρισμένο εξ ολοκλήρου την αυγή και το σούρουπο,
με στόχο την επίτευξη ενός ονειρώδους κινηματογραφικού κάδρου, το μυσταγωγικό φιλμ φυτεύει το ποιητικό στοιχείο στην
καρδιά του μεγάλου αμερικανικού σινεμά των 70s. Βραβείο
Σκηνοθεσίας στις Κάννες, οσκαρική υποψηφιότητα για τον Ένιο
Μορικόνε και Όσκαρ Φωτογραφίας για τον Νέστορ Άλμεντρος.
Προλογίζει ο Μάρκο Μορικόνε, γιος του μεγάλου συνθέτη

21:30 ΠΩΣ ΝΑ ΣΩΣΕΙΣ ΕΝΑΝ ΝΕΚΡΟ ΦΙΛΟ /
HOW TO SAVE A DEAD FRIEND
(2022, Σουηδία / Νορβηγία / Γαλλία / Γερμανία, 104')
Δ.Ν. (E)
Σκηνοθεσία: Μαρούσια Σιρετσκόβσκαγια
Επιστρατεύοντας ειρωνεία και ακατέργαστη νεανική ενέργεια,
η πρωτοεμφανιζόμενη Ρωσίδα σκηνοθέτιδα υπογράφει ένα
από τα πλέον αναγνωρισμένα ντοκιμαντέρ των τελευταίων
ετών. Η ταινία της συμπυκνώνει το χρονικό μιας καταραμένης
σχέσης μεταξύ ενός αγοριού και ενός κοριτσιού που ακούνε
Joy Division καθώς ο κόσμος που καταλαβαίνουν σαν δικό
τους καταστρέφεται. Το φιλμ είναι πάνω απ’ όλα βίωμα, έχει
την αλήθεια και την αυθεντικότητα ενός home video ντοκουμέντου. Έχει όμως και μια ποιότητα, που οδηγεί κάτι ανείπωτα
προσωπικό στο να χαρακτηρίσει με συνταρακτική ακρίβεια μια
ολόκληρη εποχή και τη χαμένη απ’ ό,τι φαίνεται γενιά της.
Παρουσία της παραγωγού, Ξένια Γκαπτσένκο

22:15 ΒΡΑΧΟΝΗΣΙ / ENYS MEN
(2022, Ηνωμένο Βασίλειο, 91') Δ.Δ. (E)
Σκηνοθεσία: Μαρκ Τζένκιν
Μια φυσιοδίφης μελετά σπάνιο λουλούδι σε ακατοίκητο νησί
της Κορνουάλης, εν έτει 1973. Την καθημερινή της ρουτίνα κυκλώνει η απομόνωση, ο φουρτουνιασμένος ωκεανός,
το άγριο τοπίο, ο ερχομός μιας πρωτομαγιάς μπολιασμένης
θρύλους, ο χρόνος που γεμίζει ρωγμές, μνήμες και φαντάσματα. Αν ο Νίκολας Ρεγκ, ο Τζόναθαν Γκλέιζερ, ο Πίτερ
Γουίαρ, ο Άρι Άστερ και άλλα σημεία αναφοράς του Μαρκ
Τζένκιν μπορούσαν μαγικά να μπουν στην αίθουσα, το πιθανότερο είναι να χειροκροτούσαν όρθιοι ένα κομψοτέχνημα
στοιχειωμένο από το απόκοσμο φολκλόρ, τα άχρονα στοιχεία
της Μητέρας Φύσης, τον μεταφυσικό τρόμο και το συλλογικό κινηματογραφικό ασυνείδητο. Από τον δημιουργό του
εξαίσιου «Bait», μια ολομέτωπη επίθεση στις αισθήσεις που
έρχεται κατευθείαν από το Φεστιβάλ Καννών.

22:15 ARMAGEDDON TIME
(2022, ΗΠΑ / Βραζιλία, 115')
Σκηνοθεσία: Τζέιμς Γκρέι
Ένα τραγούδι των Clash εμπνέει τον τίτλο της αυτοβιογραφικής ταινίας ενός από τους πιο αξιοσέβαστους δημιουργούς
του σύγχρονου σινεμά. Το «Armageddon Time» ταξιδεύει
στη Νέα Υόρκη των αρχών του '80 και στη ζωή ενός μικρού
αγοριού το οποίο θα πάρει το πρώτο του πικρό μάθημα για
το τι ακριβώς σημαίνει να μεγαλώνεις σε ένα κόσμο αγεφύρωτων κοινωνικών και φυλετικών χασμάτων και ποιοι είναι
οι συμβιβασμοί που καλείσαι να κάνεις, αν θέλεις να γευτείς
το δικό σου μερίδιο από το Αμερικανικό Όνειρο. Στον ρόλο
του παππού που όλοι θα ευχόμασταν να είχαμε, ο Άντονι Χόπκινς ετοιμάζεται για μια υποψηφιότητα στα επόμενα
Όσκαρ, το ίδιο και ο πανάξιος συμπρωταγωνιστής του, Τζέρεμι Στρονγκ («Succession»).

ΤΡΙΑΝΟΝ
19:30 ΑΠΟΙΚΙΑ DIGNIDAD / A PLACE CALLED
DIGNITY / UN LUGAR LLAMADO DIGNIDAD
(2021, Χιλή / Γαλλία / Γερμανία / Αργεντινή / Κολομβία, 99')
Σκηνοθεσία: Ματία Ρόχα Βαλέντσια
Βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα, το υποβλητικό φιλμ μάς
μεταφέρει στη Χιλή λίγο μετά τον Βʹ Παγκόσμιο, όπου Γερμανοί πρώην Ναζί ίδρυσαν τη διαβόητη Colonia Dignidad, μια
μυστηριώδη κοινότητα που ενεπλάκη σε σωρεία εγκλημάτων
με τις ευλογίες του καθεστώτος Πινοσέτ. Όμως, αντί για ένα
συμβατικό δράμα, η ταινία υιοθετεί την οπτική ενός άπορου
αγοριού που επιλέγεται για να σπουδάσει εκεί και έρχεται
αντιμέτωπο με τις αμφιλεγόμενες παιδαγωγικές μεθόδους και
την επικίνδυνη εύνοια του ηγέτη της αποικίας. Σαν ζοφερή εκδοχή της «Αλίκης στη Χώρα των Θαυμάτων», με σουρεαλιστικές πινελιές που δεν θα έμοιαζαν παράταιρες στο σύμπαν του
Γιώργου Λάνθιμου, ο σκηνοθέτης μετουσιώνει μια σκοτεινή
σελίδα από την ιστορία της χώρας του σε εφιαλτικό παραμύθι.

22:00 ΟΙ ΔΥΟ ΣΤΑΘΜΟΙ / DOS ESTACIONES
(2022, Μεξικό, 99') Δ.Δ.
Σκηνοθεσία: Χουάν Πάμπλο Γκονζάλες
Οι Γκαρσία υπήρξαν μία από τις πλουσιότερες φαμίλιες του
Χαλίσκο. Πλέον τα ηνία κρατάει η 50χρονη Μαρία και, με
τις πολυεθνικές να έχουν αλλάξει τις οικονομικές ισορροπίες
στην περιοχή, δυσκολεύεται να κρατήσει την οικογενειακή
μονάδα παραγωγής τεκίλας κερδοφόρα. Όταν, όμως, βιβλικά
δεινά φέρνουν τη φυτεία της στο χείλος της καταστροφής, η
Μαρία φτάνει στα άκρα για να σώσει την κοινότητα και την
αξιοπρέπειά της, αλλά και για να αναμετρηθεί με την καταπιεσμένη της σεξουαλικότητα. Με ματιά απολύτως νηφάλια,
παρά τα περιρρέοντα αλκοολούχα, ένας πολυβραβευμένος
ντοκιμαντερίστας ντεμπουτάρει στη μυθοπλασία παρουσιάζοντας σινεμά με βαθιά κοινωνική άποψη, φωτογραφημένο
σε συμμετρικά διοράματα, που μέσα τους δεσπόζει επιβλητικότατη η βραβευμένη στο Σάντανς Τερέζα Σάντσεζ.
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17:15 ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΙΚΡΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ Ε΄ (2022, 80')
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΑΕΡΑΚΙ του Αλέξανδρου Ρέλλου
FAULT της Kατερίνας Παπαναστασάτου
ΝΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΒΑΣΩ ΠΟΙΗΜΑΤΑ του Αλέξη Χατζηγιάννη
5 P.M. SEASIDE του Βάλεντιν Στέισκαλ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: QUEER BRITANNIA
17:45 Η ΤΡΙΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΤΕΡΕΝΣ ΝΤΕΪΒΙΣ /
THE TERENCE DAVIES TRILOGY
(1983, Ηνωμένο Βασίλειο, 101')
Σκηνοθεσία: Τέρενς Ντέιβις
Πριν το όνομά του γίνει συνώνυμο του πιο ιδιοσυγκρασιακού και χαμηλόφωνα σπουδαίου δημιουργού σε ολόκληρο
το βρετανικό σινεμά, ο Τέρενς Ντέιβις ξεκινούσε μια σεμνή
και μοναχική σκηνοθετική πορεία, μέσα από τρεις αυτοβιογραφικές και σύντομης διάρκειας ταινίες. Ονειρική, ποιητική
και βαθιά προσωπική, η «Τριλογία» του άρχισε το 1976 και
ολοκληρώθηκε μέσα σε επτά χρόνια, ιχνηλατώντας την πορεία ενός άντρα από την παιδική ηλικία και την ενηλικίωση
μέχρι το γήρας, καθώς παλεύει με την αυστηρή, θεοσεβούμενη ανατροφή του, την καταπιεσμένη του ομοφυλοφιλία
και την ατέρμονη μοναξιά τού να είναι διαφορετικός. Ένα
αριστουργηματικό τρίπτυχο μικρού μεγέθους αλλά μεγάλης
ευαισθησίας.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: NEW
19:00 Η ΠΥΛΗ ΤΗΣ ΔΥΣΕΩΣ / HEAVEN’S
GATE
(1980, ΗΠΑ, 219')
Σκηνοθεσία: Μάικλ Τσιμίνο
Γεννήθηκε μέσα από τα πιο κακόφημα γυρίσματα στην ιστορία του σινεμά (για τα οποία έχουν γραφτεί βιβλία και γυριστεί ντοκιμαντέρ), οδήγησε σε χρεοκοπία ένα από τα μεγαλύτερα στούντιο του Χόλιγουντ, σήμανε το οριστικό τέλος της
περιόδου εύνοιας και απόλυτου καλλιτεχνικού ελέγχου που
απολάμβαναν για ολόκληρη την προηγούμενη δεκαετία οι
Αμερικανοί δημιουργοί και καταδίκασε τον οσκαρούχο σκηνοθέτη του «Ελαφοκυνηγού» σε ανυποληψία. Η καταραμένη
αυτή δημιουργία αποτελεί, παρ’ όλα αυτά, ένα μεγαλεπήβολο
και θεόπικρο αριστούργημα που ξεσκεπάζει τα πραγματικά
γεγονότα της εξόντωσης ενός μεγάλου αριθμού μεταναστών
από τους γαιοκτήμονες βαρόνους του Γουαϊόμινγκ, τον 19ο
αιώνα, συγκεντρώνοντας ένα ζηλευτό επιτελείο ηθοποιών
όπως ο Κρις Κριστόφερσον, ο Τζεφ Μπρίτζες, η Ιζαμπέλ Ιπέρ,
ο Κρίστοφερ Γουόκεν και ο Τζον Χερτ.
Η ταινία προβάλλεται στην οριστική, director’s cut
μορφή της και σε ψηφιακή αποκατάσταση.

18:00 ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΕΡΘΕΙ ΤΟ ΑΥΡΙΟ / UNTIL
TOMORROW / TA FARDA
(2022, Ιράν / Γαλλία, 86')
Σκηνοθεσία: Αλί Ασγκάρι
Ανύπαντρη μητέρα και φοιτήτρια δέχεται απροειδοποίητα
τηλεφώνημα από τους γονείς της που της ανακοινώνουν ότι
έρχονται να την επισκεφθούν. Με τη βοήθεια της κολλητής
της, και με τον χρόνο να κυλά αμείλικτα εναντίον της, ξεχύνεται πανικόβλητη στη χαοτική Τεχεράνη προκειμένου να
βρει κάποιον να κρατήσει το μωρό της για μια μέρα, καθώς οι
δικοί της δεν γνωρίζουν καν την ύπαρξή του. Με έναν σκληρό ρεαλισμό-σήμα κατατεθέν των καλύτερων στιγμών του
ιρανικού σινεμά, αλλά και σαφείς επιρροές από τον Κριστιάν
Μουνγκίου, ο Αλί Ασγκάρι κινηματογραφεί με αξιοζήλευτη
στιβαρότητα την οδύσσεια μιας γυναίκας που αναζητά απεγνωσμένα συμμάχους σε μια εχθρική πόλη, και ταυτόχρονα
τη θέση και την ταυτότητά της στο σύγχρονο Ιράν.

19:30 ΤΟ ΗΣΥΧΟ ΚΟΡΙΤΣΙ / THE QUIET GIRL
/ AN CAILÍN CIÚIN
(2022, Ιρλανδία, 95') Δ.Δ.
Σκηνοθεσία: Κόλουμ Μπερέιντ
Λόγω της εγκυμοσύνης της μητέρας της, η Κοτς, ένα πραγματικά ήσυχο κορίτσι, θα περάσει το καλοκαίρι με ανάδοχους
γονείς. Χάρη στη φροντίδα τους, θα βρει σιγά σιγά τη φωνή
της στο ειδυλλιακό σκηνικό της ιρλανδικής υπαίθρου. Ενώ,
όμως, μεταξύ των μελών της νέας της οικογένειας υποτίθεται πως δεν υπάρχουν μυστικά, εκείνη θα ανακαλύψει ένα.
Ήδη κλασικό στο πλαίσιο της Ιρλανδικής κινηματογραφίας,
το φιλμ αποφεύγει τις συμβάσεις μιας ταινίας ενηλικίωσης
προς όφελος μιας τρυφερής και σχολαστικής φιλμικής μεταφοράς ενός πετυχημένου διηγήματος. Μόνο με τα αυτονόητα, ο πρωτοεμφανιζόμενος σκηνοθέτης συγχρονίζει
αυθόρμητα την καρδιά της ιστορίας με τους παλμούς του
θεατή και την παρακολουθεί να χτυπάει, να μεγαλώνει, να
γιγαντώνεται, μέχρι να σπάσει.
Παρουσία του σκηνοθέτη
22:00 ΑΠΕΡΑΝΤΗ ΑΓΑΠΗ / L’IMMENSITA
(2022, Ιταλία / Γαλλία, 130')
Σκηνοθεσία: Εμανουέλ Κριαλέσε
Στη Ρώμη του ‘70, μια μητέρα διοχετεύει στα τρία της παιδιά
όση αγάπη λείπει από τον άχαρο γάμο της. Το μεγαλύτερο, η
Αντριάνα, είναι ένα κορίτσι που θα ήθελε να είναι αγόρι και
το οποίο, κάθε φορά που νιώθει ξένο από τον γύρω κόσμο,
καταφεύγει στη φαντασία του, στα τραγούδια του Αντριάνο
Τσελεντάνο και της Ραφαέλα Καρά, στα κρυφά αισθήματά
του για ένα άλλο κορίτσι και στην αγκαλιά της ανοιχτόμυαλης
μάνας του, ξένης κι αυτής στα μάτια του συντηρητικού περίγυρου. Με θεσπέσια πρωταγωνίστρια την Πενέλοπε Κρουζ,
ένας από τους σημαντικότερους σκηνοθέτες του σύγχρονου
ιταλικού σινεμά υπογράφει ένα λυτρωτικά αυτοβιογραφικό
και φαντασμαγορικό δράμα για το πώς ο ίδιος διεκδίκησε τη
σεξουαλική ταυτότητα και διαφορετικότητά του σε μια εποχή
ανέτοιμη ακόμη να δεχτεί κάτι τέτοιο.

20:00 1976
(2022, Χιλή / Αργεντινή / Κατάρ, 95') Δ.Δ. (E)
Σκηνοθεσία: Μανουέλα Μαρτέλι
Στη Χιλή του Πινοσέτ, η Κάρμεν μετακομίζει στο παραλιακό
εξοχικό της για να επιβλέψει την ανακαίνισή του. Όταν ο οικογενειακός ιερέας την πείθει να υποθάλψει, κρυφά από τους
δικούς της, έναν τραυματισμένο νεαρό επαναστάτη, η παραμελημένη γυναίκα αποκτά ένα πρωτόγνωρο για εκείνη κίνητρο
για ζωή. Στην καλύτερη παράδοση της δεκαετίας του ’70, με
ένα υποδειγματικό σενάριο, η Μανουέλα Μαρτέλι αναπαριστά
πιστά την εποχή και το αγωνιώδες κλίμα παράνοιας που τη
συνοδεύει, για να δημιουργήσει ένα άκρως αποτελεσματικό
πολιτικό θρίλερ, όπου μια απροσδιόριστη αίσθηση απειλής παραμονεύει σε κάθε χειρουργικής ακρίβειας πλάνο του.
22:15 AFTERSUN
(2022, Ηνωμένο Βασίλειο / ΗΠΑ, 101') Δ.Δ.
Σκηνοθεσία: Σάρλοτ Γουέλς
Μια γυναίκα θυμάται τις διακοπές που πέρασε μικρή, με τον
χωρισμένο πατέρα της, στη διάρκεια ενός καλοκαιριού χαμένου βαθιά στη μνήμη, αλλά καθοριστικού και για τους δυο.
Το «Aftersun» είναι μια ταινία που παρακολουθείς χαμογελαστός στην αρχή και γλυκύτατα δακρυσμένος στο τέλος.
Είναι το είδος του μικρού, μαγικού φιλμ που αφήνει μεγάλα,
τρυφερά σημάδια μέσα σου. Είναι το ωραιότερο ντεμπούτο
των τελευταίων ετών και ο πιο συγκινητικός λόγος για να
θυμάται κανείς κινηματογραφικά το 2022. Υπέροχοι πρωταγωνιστές του, η πρωτοεμφανιζόμενη Φράνκι Κόριο και ο Πολ
Μέσκαλ του «Normal People». Βραβείο της Επιτροπής στο
Δεκαπενθήμερο Κριτικής του Φεστιβάλ Καννών.

ΔΑΝΑΟΣ 2
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ
19:00 Ο ΤΖΙΜΙ ΣΤΗ ΣΑΪΓΚΟΝ / JIMMY IN SAIGON
(2022, ΗΠΑ, 89') (Ε)
Σκηνοθεσία: Πίτερ ΜακΝτάουελ
Η αναψηλάφηση του μυστηριώδους θανάτου του μεγάλου
αδελφού του στη Σαϊγκόν το ‘72, όπου αρχικά είχε βρεθεί
ως φαντάρος, αποτελεί για τον σκηνοθέτη κάτι περισσότερο
από ένα προσωπικό αναπάντητο «γιατί;». Μέσα από ένα φορτισμένο ταξίδι αποκαλύψεων, σχηματίζεται ένα ελεγειακό και
πολύ συγκινητικό ντοκιμαντέρ που σπάει θαρραλέα ένα οικογενειακό πένθος δεκαετιών, συνυφασμένο με το ταμπού
της σεξουαλικότητας του εκλιπόντος. Εκεί όπου το συλλογικό τραύμα του Βιετνάμ συναντά εκείνο της απώλειας ενός
αγαπημένου, η επούλωση έρχεται μέσα από την ανασύσταση
μιας διαδρομής που βρίσκει επιτέλους τη δικαίωση.
Παρουσία του σκηνοθέτη

20:00 Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΜΟΥ / THE
STORY OF MY WIFE / A FELESÉGEM
TÖRTÉNETE
(2021, Ουγγαρία / Γερμανία / Γαλλία / Ιταλία, 169')
Σκηνοθεσία: Ίλντικο Ενιέντι
Σε ένα παρισινό καφέ των αρχών του 20ού αιώνα, ένας ναυτικός βάζει στοίχημα να παντρευτεί την πρώτη γυναίκα που θα
δει να διαβαίνει την πόρτα. Ευτυχώς γι’ αυτόν, η γυναίκα για
την οποία κερδίζει το στοίχημα είναι η εκθαμβωτική Λίζι. Δυστυχώς, όμως, ένας γάμος που ξεκινά σαν χαριτωμένο αστείο
σύντομα μετατρέπεται σε μια συναισθηματικά επώδυνη καταβύθιση στη ζήλεια. Δουλεύοντας σε έναν επικό αφηγηματικό
καμβά, η υποψήφια για Όσκαρ δημιουργός του καταξιωμένου
«Ψυχή και Σώμα» διασκευάζει με τρομερή καλαισθησία και
χολιγουντιανών προδιαγραφών φιλοδοξία ένα μεγαλειώδες
μυθιστόρημα καταδικασμένου έρωτα. Στον πρωταγωνιστικό
ρόλο, μια πορσελάνινης ομορφιάς Λεά Σεϊντού.
Παρουσία της σκηνοθέτιδος

ΤΡΙΑΝΟΝ
21:30 GIRL GANG
(2022, Ελβετία, 98') Δ.Ν. (E)
Σκηνοθεσία: Σουζάνε-Ρεγκίνα Μόιρες
Θα μπορούσε το «Girl Gang» να είναι ένα σύγχρονο παραμύθι για μια 14χρονη influencer και τη μεγαλύτερη ακόλουθό
της, οι οποίες ζουν χιλιόμετρα μακριά αλλά ενώνονται στο
άγγιγμα μιας μικροσκοπικής οθόνης. Βασίζεται σε μια καθημερινή πια ιστορία, που μόνο αν την ακολουθήσεις πίσω από
τις selfies και τα βίντεο καταλαβαίνεις τις πραγματικές της
διαστάσεις. Και δεν παύει να είναι σοκαριστική ακόμη και για
όσους έχουν εξοικειωθεί με τον εικονικό κόσμο των social
media. Το παραμύθι έχει λύκο και δεν είναι άλλος από τη
σύγκρουση με την πραγματικότητα που εισβάλλει όταν η κάμερα του κινητού σταματήσει να γράφει. Ό,τι προκύπτει είναι
το πορτραίτο μιας γενιάς που αναζητά την επόμενη δόση
αδρεναλίνης σε αριθμούς από likes και followers.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: NEW
19:00 ΜΙΑ ΑΝΥΠΑΝΤΡΗ ΓΥΝΑΙΚΑ /
AN UNMARRIED WOMAN
(1978, ΗΠΑ, 130')
Σκηνοθεσία: Πολ Μαζέρσκι
Όταν ο επί 16 χρόνια σύζυγός της την εγκαταλείπει για μια
νεότερη γυναίκα, η Έρικα επαναπροσδιορίζει τα πάντα στη
ζωή της για να ανακαλύψει τελικά πως η πιο σημαντική σχέση που πρέπει να έχει είναι με τον εαυτό της. Η βραβευμένη
στις Κάννες Τζιλ Κλέιμπουργκ «κεντάει» και ο Μαζέρσκι την
παρακολουθεί με χιούμορ καθώς αρχικά μένει μετέωρη πάνω
από το πεδίο της μάχης των φύλων. Όταν η κάμερά του, όμως,
αφήνει τους ρυθμούς της νεοϋρκέζικης ζωής και υιοθετεί ένα
πρωτόγνωρο για την εποχή φεμινιστικό βλέμμα, προκύπτει μια
τρυφερή ταινία που δικαίως συγκαταλέγεται στα ορόσημα των
κινηματογραφικών 70s. Τρεις υποψηφιότητες για Όσκαρ.

22:00 Η ΤΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ / HUESERA
(2022, Μεξικό / Περού, 97') Δ.Δ. (E)
Σκηνοθεσία: Μισέλ Γκάρζα Σερβέρα
Νεαρό ζευγάρι περιμένει επιτέλους το πρώτο του παιδί. Μόνο
που η αρχική ευτυχία επισκιάζεται όταν η μέλλουσα μητέρα
καταλαμβάνεται από δυσοίωνα οράματα όπου πρωταγωνιστούν απόκοσμες φιγούρες. Ανάμεσα στον οικιακό τρόμο
του «The Babadook» και το φολκλόρ του «La Llorona», το
ατμοσφαιρικό αυτό ντεμπούτο ανανεώνει ιδιοφυώς το μοτίβο
της εγκυμοσύνης ως υπέρτατο σύμβολο σωματικού τρόμου.
Καθώς η ηρωίδα χάνει σταδιακά τον εαυτό της προκειμένου
να ανταποκριθεί στις καταπιεστικές προσδοκίες των γύρω της
και στο «καθήκον» της ως μητέρα, η ταινία μετατρέπεται σε
ανατριχιαστική αλληγορία για το δικαίωμα της γυναίκας στο
σώμα της. Βραβείο σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ της Τραϊμπέκα.
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ΙΝΤΕΑΛ

17:00 ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΙΚΡΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΤ΄ (2022, 80')
ΟΧΙ ΑΥΡΙΟ της Αμέρισσας Μπάστα
LOVE YOU MORE THAN PEANUT BUTTER της Αριάδνης Αγγελικής Θυφρονίτου Λήτου
ENOMENA της Φαίδρας Βόκαλη
HOMO PERFECTUS της Άλκης Πολίτη
HAPPY ENDING των Δημήτρη Τσακαλέα, Λήδας Βαρτζιώτη

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: NEW
17:15 ΣΦΑΓΕΑΣ ΠΡΟΒΑΤΩΝ / KILLER OF SHEEP
(1978, ΗΠΑ, 80')
Σκηνοθεσία: Τσαρλς Μπερνέτ
O Κασσαβέτης τον εξήρε για την ικανότητά του να διευθύνει
ερασιτέχνες ηθοποιούς, ο Όλτμαν για τον τρόπο που προσέγγισε τα καθημερινά της ανθρώπινης διάδρασης, ενώ ο Κιούμπρικ για την οξύνοια που επέδειξε στην αντίστιξη μουσικής
και εικόνας. Ο Μπερνέτ σίγουρα δεν ήταν μια τυχαία περίπτωση και είναι απορίας άξιο το πού θα είχε φτάσει αν οι ταινίες
του κυκλοφορούσαν στον καιρό τους. Ο αριστουργηματικός
«Σφαγέας Προβάτων», πάντως, εξακολουθεί να είναι ο ακρογωνιαίος λίθος στα οικοδομήματα του «μαύρου», ανεξάρτητου
αμερικανικού κινηματογράφου. Μια αβάσταχτα λυρική σημείωση για όσους δεν τους επιτράπηκε να μάθουν να κερδίζουν,
απλά να επιβιώνουν. Προβάλλεται στην ψηφιακά αποκατεστημένη κόπια που επιμελήθηκε ο Στίβεν Σόντερμπεργκ.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: QUEER BRITANNIA
19:00 ΜΟΡΙΣ / MAURICE
(1987, Ηνωμένο Βασίλειο, 140')
Σκηνοθεσία: Τζέιμς Άιβορι
Στην Εδουαρδιανή Αγγλία, ο έρωτας μεταξύ ανδρών σπάνια
είχε άλλη έκβαση πέρα από τη συναισθηματική καταπίεση
ή την κοινωνική κατακραυγή. Από το «Μορίς» παρελαύνει
κάθε πιθανή επιλογή ενός ομοφυλόφιλου της εποχής, από το
«καμουφλάζ» ενός γάμου μέχρι το ριψοκίνδυνο ψωνιστήρι.
Ανιχνεύοντας, όμως, τα ερωτικά σκιρτήματα τριών ανδρών
στο συντηρητικό πανεπιστημιακό περιβάλλον του Κέμπριτζ,
ο Τζέιμς Άιβορι επέλεξε για την πιο έκδηλα queer και εμβληματική ταινία του τον διακριτικό θρίαμβο του έρωτα κόντρα
στις ίδιες προκαταλήψεις που οδήγησαν τον Ε.Μ. Φόρστερ
να κρατήσει το ομότιτλο μυθιστόρημά του αδημοσίευτο μέχρι
τον θάνατό του. Στην ταινία αυτή σημειώνει το πρωταγωνιστικό ντεμπούτο του ο Χιου Γκραντ.

19:15 ΦΩΤΙΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ / FIRE OF LOVE
(2022, ΗΠΑ / Καναδάς, 93') Δ.Ν. (E)
Σκηνοθεσία: Σάρα Ντόουσα
Αυτή είναι η απολύτως μαγνητική - στα όρια του απίστευτου
- ιστορία αγάπης της Κάτια και του Μορίς Κραφτ, δύο πρωτοπόρων Γάλλων ηφαιστειολόγων που επί δεκαετίες οδήγησαν
με τον πλέον παράτολμο και παθιασμένο τρόπο την επιστήμη και τη σχέση τους στο χείλος κάθε εκρηκτικού τοπίου της
υφηλίου. Καθηλωτικό αρχειακό υλικό που βγαίνει για πρώτη
φορά στο φως στηρίζει ένα επικολυρικό ντοκιμαντέρ που δημιουργεί δέος στη μεγάλη οθόνη, ανάλογο με το θέαμα ενός
ηφαιστείου που βρυχάται ελάχιστα μέτρα μακριά σου. Το πιο
επιτυχημένο εισπρακτικά ντοκιμαντέρ των τελευταίων ετών.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: NEW
22:00 ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ /
NIGHT MOVES
(1975, ΗΠΑ, 99')
Σκηνοθεσία: Άρθουρ Πεν
Λίγα χρόνια αφότου ύψωσε το λάβαρο του Νέου Χόλιγουντ
με το «Μπόνι και Κλάιντ», ο Άρθουρ Πεν έκλεινε μια ολόκληρη εποχή πεσιμισμού και παράνοιας σε ένα απελπισμένο
νεο-νουάρ που αργότερα θα αναγνωριζόταν ως ένα από
τα κρυφά διαμάντια των 70s. Όπως η «Τσάιναταουν» αποτελεί τη συντριβή του ιδεαλιστή ήρωα μπροστά στην πλήρη
επικράτηση του κακού, έτσι και οι «Νυχτερινές Υποθέσεις»
καταλήγουν τις προσπάθειες ενός ιδιωτικού ερευνητή (ένας
υπέροχος Τζιν Χάκμαν) που αναζητά τη χαμένη κόρη μιας έκπτωτης σταρ, στην παραδοχή της αποτυχίας του να αποκωδικοποιήσει τα ανησυχητικά σήματα ενός αδυσώπητου κόσμου
που απλώνεται γύρω του. Η κατακλείδα του φιλμ αποτελεί
φινάλε σχεδόν ισάξιο με εκείνο του αριστουργήματος του
Ρόμαν Πολάνσκι. Μη χάσετε την ευκαιρία να ανακαλύψετε
μια σπουδαία ταινία, για δεκαετίες απρόβλητη στη χώρα μας,
σε πρόσφατη ψηφιακή αποκατάσταση.
Προλογίζει ο σκηνοθέτης Αλέξης Αλεξίου

ΝΥΧΤΑ ΓΑΛΛΟΦΩΝΙΑΣ TV5 MONDE
19:30 ΠΙΟ ΠΟΛΥ ΑΠΟ ΠΟΤΕ / MORE THAN
EVER / PLUS QUE JAMAIS
(2022, Γαλλία / Γερμανία / Λουξεμβούργο / Νορβηγία,
123')
Σκηνοθεσία: Έμιλι Ατέφ
Νεαρή γυναίκα με ανίατη ασθένεια ανακαλύπτει το μπλογκ
ενός άντρα με παρόμοια μοίρα, ο οποίος ζει στη Νορβηγία
και μοιάζει συμφιλιωμένος με το δικό του επικείμενο τέλος.
Όταν εκείνη επιλέγει να πάρει τη μοίρα στα χέρια της και να
ταξιδέψει για να τον συναντήσει, ο σύντροφός της (Γκασπάρ
Ουλιέλ, στον τελευταίο του ρόλο) αδυνατεί να πάρει ψύχραιμα την απόφασή της. Όσο αβανταδόρικος κι αν φαίνεται ο
κεντρικός ρόλος, η Βίκι Κριπς της «Αόρατης Κλωστής» τον
αγκαλιάζει με περισσή εσωτερικότητα και είναι πραγματικά
στοιχειωτική, σε μια ελεγεία που ανακαλύπτει τον χαμένο
χρόνο μιας ζωής που διακόπτεται απότομα σε λυτρωτικές σιωπές. Mια από τις πιο συναισθηματικά φορτισμένες στιγμές
του πρόσφατου Φεστιβάλ Καννών.

19:30 Ο ΧΑΜΕΝΟΣ ΒΑΣΙΛΙΑΣ / THE LOST KING
(2022, Ηνωμένο Βασίλειο, 108')
Σκηνοθεσία: Στίβεν Φρίαρς
Το 2012, η ερασιτέχνης ιστορικός Φιλίπα Λάνγκλεϊ, σε πείσμα της ακαδημαϊκής κοινότητας που την περιφρονεί, είναι
πεπεισμένη πως έχει βρει το σημείο όπου θάφτηκε η σορός
του Ριχάρδου του 3ου, τα ίχνη της οποίας έχουν χαθεί εδώ
και 500 χρόνια. Και ο δις υποψήφιος για Όσκαρ Στίβεν Φρίαρς, σταθερός τελευταία στη μεταφορά αληθινών ιστοριών,
εντοπίζει σε εκείνη του «Χαμένου Βασιλιά» έναν σύγχρονο
θρίαμβο της επιμονής κόντρα σε μεγαλόσχημα αναχώματα.
Στιβ Κούγκαν και Τζεφ Πόουπ επιστρέφουν ως σεναριακό
δίδυμο ταινίας του σπουδαίου δημιουργού, μετά την οσκαρική «Philomena», μπολιάζουν με βρετανικό χιούμορ την εξ
ορισμού δραματική αναζήτηση ενός χαμένου θησαυρού και
προσφέρουν στη Σάλι Χόκινς την ευκαιρία να λάμψει ξανά σε
μια ιστορία γυναικείας ενδυνάμωσης.
22:00 Γ*ΜΗΜΕΝΟ ΜΠΟΡΝΧΟΛΜ / FUCKING
BORNHOLM
(2022, Πολωνία, 99')
Σκηνοθεσία: Άνια Καζεγιάκ
Στο νησί Μπόρνχολμ της Δανίας, δύο φιλικές οικογένειες
παίρνουν τα τροχόσπιτά τους για κάμπινγκ πλάι στο κύμα.
Όταν, όμως, ένα άβολο περιστατικό μεταξύ των ανηλίκων της
παρέας οξύνει επικίνδυνα τα πνεύματα, το χαλαρό κλίμα και οι
ειδυλλιακές διακοπές πάνε περίπατο. Με βλέμμα αποδόμησης
που δεν αποκλείει τη διακριτική συμπάθεια απέναντι στους
ήρωές της, η Πολωνή σκηνοθέτις εναποθέτει σαν καστράκια
στην άμμο έννοιες όπως η φιλία, η συντροφικότητα, ο γάμος
και η γονεϊκότητα, αφήνοντάς τα στο έλεος των κυμάτων που
λέγονται κρίση μέσης ηλικίας και έμφυλα στερεότυπα. Μια
ιλαροτραγωδία θερινής τρέλας, κατά την οποία το χιούμορ και
το δράμα βρίσκονται ενοχλητικά κοντά. Η πολωνική απάντηση
στην «Ανωτέρα Βία» του Ρούμπεν Έστλουντ.

ΔΑΝΑΟΣ 2
19:15 ΘΕΟΙ ΤΟΥ ΜΕΞΙΚΟΥ / GODS OF
MEXICO
(2022, Μεξικό / ΗΠΑ, 97') Δ.Ν.
Σκηνοθεσία: Χέλμουτ Ντοσάντος
Ο Χέλμουτ Ντοσάντος ανακαλύπτει τη χρυσή τομή μεταξύ εικαστικών, εθνογραφίας και σινεμά, με ένα εκθαμβωτικό ντοκιμαντέρ, αποτέλεσμα ενός πολυετούς οδοιπορικού στις τέσσερις άκρες του Μεξικού. Εκεί που μακριά από τις μεγαλουπόλεις
και τα κινηματογραφικά ναρκο-κλισέ ορθώνονται οι σύγχρονοι «Θεοί του Μεξικού». Άνθρωποι που παλεύουν με τη φύση,
τον ήλιο και τον άνεμο για να συντηρήσουν τον δικό τους τρόπο ζωής, κόντρα στον βίαιο εκμοντερνισμό της επαρχίας. Μια
πολύτιμη υπενθύμιση πως μπορούμε να ζήσουμε αρκούμενοι
σε συντονισμένες αναπνοές και στον κοινό μας μόχθο, η οποία
παγιδεύει μέσα της ορισμένες από τις πιο όμορφες εικόνες που
συνέλαβε ποτέ κινηματογραφικός φακός.
Παρουσία του σκηνοθέτη

21:45 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΣΕΟΥΛ / RETURN
TO SEOUL / RETOUR À SÉOUL
(2022, Γαλλία / Γερμανία / Βέλγιο / Κατάρ, 119') Δ.Δ.
Σκηνοθεσία: Ντέιβι Τσου
Μια νεαρή Γαλλίδα ασιατικής καταγωγής ταξιδεύει κρυφά
από τη μητέρα της στη Νότια Κορέα για να συναντήσει τους
βιολογικούς γονείς της. Αυτό που δεν γνωρίζει είναι πως
βάσει της νομοθεσίας, πρέπει να δώσουν και οι δύο τη συγκατάθεσή τους γι’ αυτή τη συνάντηση, αλλιώς το ταξίδι της
δεν έχει νόημα. Με μια στοχαστική, αλλά συνάμα περίτεχνη
αφήγηση που ξεδιπλώνεται σε ελλείψεις, ο Ντέιβι Τσου υπογράφει μια πανανθρώπινη σονάτα για όσα μας καθορίζουν κι
όσα νομίζουμε πως θέλουμε αλλά ποτέ μας δεν θα γίνουμε.
Εξωπραγματική ερμηνεία από την πρωτοεμφανιζόμενη (αλλά
διακεκριμένη εικαστικό) Παρκ Τζι-Μιν. Με αισθητή διαφορά
μία από τις καλύτερες ταινίες του 75ου Φεστιβάλ Καννών.

21:45 ΤΟ ΜΠΛΕ ΚΑΦΤΑΝΙ / THE BLUE
CAFTAN / LE BLEU DU CAFTAN
(2022, Μαρόκο / Γαλλία / Βέλγιο / Δανία, 118') Δ.Δ. (E)
Σκηνοθεσία: Μαριάμ Τουζανί
Σε μια από τις παλαιότερες συνοικίες του Μαρόκου, ένα παντρεμένο ζευγάρι συντηρεί ένα παραδοσιακό ραφείο και μαζί
ένα γάμο από τον οποίο κάθε ερωτική διάθεση έχει παρέλθει. Εκείνη πασχίζει με την υγεία της και το πόσο της λείπει
λίγη τρυφερότητα. Εκείνος παλεύει με την καταπιεσμένη
ομοφυλοφιλία του. Κι ένας νεαρός μαθητευόμενος έρχεται
να τρυπώσει καταλυτικά ανάμεσά τους. Ένας κόσμος αγάπης
ως απάντηση σε μια αναχρονιστική πραγματικότητα. Τρεις
άνθρωποι που εφευρίσκουν πώς να συνυπάρξουν κόντρα
στα σκληρά προστάγματα της ζωής. Αυτή την ιστορία διηγείται με τρυφερότητα, ήρεμη συγκίνηση και δύο θαυμάσιες
πρωταγωνίστριες η Μαριάμ Τουζανί, κερδίζοντας το βραβείο
FIPRESCI στο τμήμα Ένα Κάποιο Βλέμμα των Καννών.

Βλ. σελ. 27

PARTIES
22:00 JOYLAND
(2022, Πακιστάν, 126') Δ.Δ.
Σκηνοθεσία: Σαΐμ Σαντίκ
Καθώς η αυστηρά παραδοσιακή οικογένεια των Ράνα ανυπομονεί για τη γέννηση ενός ακόμη αγοριού, ο νεότερος γιος
εντάσσεται κρυφά σε ερωτικό χορευτικό θίασο και ερωτεύεται ένα από τα τρανς μέλη του. Μόνο που στο περιθώριο
του δικού του αθέατου φλερτ, σύσσωμη η φαμίλια αρχίζει
να ξανοίγεται προς έναν αναπάντεχο ερωτικό πειραματισμό.
O φετινός Queer Φοίνικας είναι ένα ανέλπιστα απελευθερωτικό φιλμ από το Πακιστάν, το πρώτο στην ιστορία του
Φεστιβάλ Καννών από τη χώρα αυτή, που μαζί με τα έμφυλα
στερεότυπα, συμπαρασύρει με πανσεξουαλική ορμή κάθε
προκατάληψη για το πώς μια ταινία σαν το «Joyland», θα
μπορούσε ποτέ να ξεπηδήσει από ένα προπύργιο της παραδοσιακής πατριαρχίας και του θρησκευτικού πουριτανισμού.

ΤΡΙΑΝΟΝ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: NEW
19:30 ΟΤΑΝ ΞΕΣΠΑΣΕ Η ΒΙΑ / DELIVERANCE
(1972, ΗΠΑ, 110')
Σκηνοθεσία: Τζον Μπούρμαν
Ακραίος ανδρισμός, σύγκρουση του ανθρώπου με τη φύση
και μια αγωνιώδης περιπέτεια επιβίωσης, μαγευτικά φωτογραφημένη από τον απαράμιλλο Βίλμος Ζίγκμοντ και σκηνοθετημένη με απίστευτο νεύρο. Τέσσερις επιχειρηματίες
φίλοι, απόλυτα βολεμένοι στην αγκαλιά του καπιταλισμού,
αποφασίζουν να εκδράμουν με κανό στον άγριο ποταμό Καχουλαγουάσι πριν μετατραπεί σε λίμνη χάρη σε ένα τεχνητό
φράγμα. Οι Μπαρτ Ρέινολντς και Γιον Βόιτ κωπηλατούν με
μανία ενάντια στην κατά τα άλλα συμβατική τους ύπαρξη, σε
ένα ταξίδι που θα τους φέρει αντιμέτωπους με τα πιο ζωώδη
ένστικτα της αμερικανικής επαρχίας. Τρεις υποψηφιότητες
για Όσκαρ (Καλύτερης Ταινίας, Σκηνοθεσίας, Μοντάζ) για μια
από τις πιο βάναυσες δημιουργίες που γέννησε το Χόλιγουντ.

22:00 ΤΟ ΜΕΝΟΥ / THE MENU
(2022, ΗΠΑ, 106') (E)
Σκηνοθεσία: Μαρκ Μάιλοντ
Νεαρό ζευγάρι επισκέπτεται πριβέ εστιατόριο σε απομονωμένο νησί, για να απολαύσει – με λιγοστούς ακόμα προνομιούχους – το εκλεκτικό μενού γευσιγνωσίας που έχει ετοιμάσει
αποκλειστικά γι’ αυτούς ένας διεθνούς φήμης σεφ. Μόνο
που δίπλα στις σπάνιες γαστριμαργικές ηδονές, ο αινιγματικός σεφ (Ρέιφ Φάινς) επιφυλάσσει στους καλομαθημένους
επισκέπτες μερικές σοκαριστικές εκπλήξεις προορισμένες να
αναστατώσουν τους εκλεπτυσμένους ουρανίσκους τους – και
όχι μόνο! Αφού μας άνοιξε την όρεξη σκηνοθετώντας κάποιες
από τις πιο δημοφιλείς σειρές της μικρής οθόνης («Game of
Thrones», «Succession», «Shameless»), ο Μαρκ Μάιλοντ μετακομίζει στη μεγάλη για να μας σερβίρει ένα ακαταμάχητο
κυρίως πιάτο κοφτερής κοινωνικής σάτιρας και λαχταριστού
τρόμου που θα σας κάνει να γλείφετε τα δάχτυλά σας.

16

ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΟΚΤΩΒΡΊΟΥ 2022

17

ΔΑΝΑΟΣ 1

ΑΣΤΟΡ

ΑΣΤΥ

ΙΝΤΕΑΛ

17:30 ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΙΚΡΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ Ζ΄ (2022, 65')
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΝΟΗ του Χάρη Ραφτογιάννη
ΜΑΓΜΑ της Λίας Τσάλτα
ΦΩΤΟΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ της Μελίνας Λουκανίδου
UNDER THE LAKE του Θανάση Τρουμπούκη

19:15 LICHT: Η ΕΚΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
ΤΟΥ ΣΤΟΚΧΑΟΥΖΕΝ / LICHT STOCKHAUSEN’S LEGACY / LICHT
(2022, Ολλανδία, 122') Δ.Ν.
Σκηνοθεσία: Ούκε Χούγκενταϊκ
Όσοι περιμένουν ένα συμβατικό βιογραφικό ντοκιμαντέρ
για την παρανοϊκή μουσική ιδιοφυία που ακούει στο όνομα
Καρλχάιντς Στοκχάουζεν θα βρεθούν μπροστά σε μία τεράστια έκπληξη: Το «Licht» περιστρέφεται γύρω από το πρώτο
πλήρες ανέβασμα της ομώνυμης όπερας-magnum opus του
πρωτοπόρου Γερμανού συνθέτη, η οποία του πήρε 26 χρόνια
για να ολοκληρωθεί, διαρκεί 29 ώρες, χρειάζεται επτά ημέρες για να παρουσιαστεί στο σύνολό της και περιλαμβάνει
-μεταξύ άλλων εξωφρενικών- ερμηνείες εγχόρδων μέσα
από ελικόπτερα εν πτήσει! Ανάμεσα στις προετοιμασίες της
μεγαλεπήβολης παράστασης, την οποία έχουν αναλάβει ένας
«επίσημος» σκηνοθέτης και δύο από τις πρώην συντρόφους
του Στοκχάουζεν – σε μια απολαυστική σύγκρουση προσωπικοτήτων, η ταινία ξετυλίγει την πολυτάραχη ζωή και καριέρα του συνθέτη μέσα από συνεντεύξεις με συνεργάτες,
αποξενωμένα τέκνα, τέως συζύγους και ερωμένες. Ίσως το
πιο εκτροχιασμένο biopic που έχετε δει ποτέ, αντάξιο της μεγαλομανίας ενός αλά Χέρτσογκ «Φιτζκαράλντο».

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: NEW
19:30 ΠΕΝΤΕ ΕΥΚΟΛΑ ΚΟΜΜΑΤΙΑ / FIVE
EASY PIECES
(1970, ΗΠΑ, 98')
Σκηνοθεσία: Μπομπ Ράφελσον
Ο πρόσφατα εκλιπών Μπομπ Ράφελσον, στη μεγαλύτερη
στιγμή της καριέρας του, είδε το αμερικανικό status quo ως
χαρακτήρα. Ο Τζακ Νίκολσον ενσαρκώνει την αποξένωση
μιας κοινωνίας που κατέληξε να ζει στο χάσμα μεταξύ του
baby boom και της αποτυχημένης επανάστασης των λουλουδιών. Ο Μπόμπι Ερόικα Ντουπί μπορεί να παίξει εύκολα
τα πέντε πιο περίπλοκα πιανιστικά κομμάτια, αδυνατεί όμως
να ανταπεξέλθει στα πλέον βασικά της κοινωνικής συμπεριφοράς. Κορυφαίος ανάμεσα στους κορυφαίους ρόλους του
Νέου Χόλιγουντ, ο Μπόμπι είναι η σπαρακτική υπενθύμιση
μιας γενιάς που ξύπνησε μετά το τέλος της αθωότητας και
οδηγήθηκε στην απομόνωση, εκεί που οι παραδοσιακές αξίες που κληρονόμησε παύουν να έχουν οποιοδήποτε νόημα.
Υποψήφιο για τέσσερα Όσκαρ.
Προλογίζει ο σκηνοθέτης Γιώργος Τσεμπερόπουλος

19:00 EMILY
(2022, Ηνωμένο Βασίλειο, 130')
Σκηνοθεσία: Φράνσις Ο’Κόνορ
Η Έμα Μακί του «Sex Education» ενσαρκώνει αξέχαστα την
Έμιλι Μπροντέ, μία από τις κορυφαίες πένες που έβγαλε ποτέ
η Μεγάλη Βρετανία, η οποία παρότι χάθηκε πρόωρα στην ηλικία των τριάντα, πρόλαβε στο μεταξύ να υπογράψει τα κλασικά «Ανεμοδαρμένα Ύψη». Και η πολύπειρη ηθοποιός Φράνσις
Ο’Κόνορ («Α.Ι.: Τεχνητή Νοημοσύνη») περνά αριστοτεχνικά για
πρώτη φορά πίσω από την κάμερα, σημειώνοντας μια από
τις αναπάντεχες κινηματογραφικές εκπλήξεις για φέτος: ένα
ελεγειακό και παλλόμενο από συναίσθημα δράμα εξαιρετικής καλαισθησίας το οποίο μεταφράζει τον γοτθικό ρομαντισμό της ηρωίδας σε κάτι αισθαντικό και ολότελα μοντέρνο,
«ντύνοντάς» τον ατμοσφαιρικά με τις μουσικές ενός εκ των
σημαντικότερων συνθετών στο σύγχρονο σινεμά, του Άμπελ
Κορζενιόφσκι («Ένας Άνδρας Μόνος»).

19:30 ΠΑΜΦΙΡ / PAMFIR
(2022, Ουκρανία / Γαλλία / Πολωνία / Γερμανία /
Χιλή, 108') Δ.Δ.
Σκηνοθεσία: Ντμίτρο Σουκουλίτκι-Σομπτσούκ
Παραμονές του τοπικού παγανιστικού καρναβαλιού, ο Παμφίρ επιστρέφει στην Ουκρανία έπειτα από μήνες, για να περάσει χρόνο με τους δικούς του. Όταν ο έφηβος γιος του βάζει φωτιά στην εκκλησία του χωριού, ο Παμφίρ θα αναγκαστεί να μεταφέρει λαθραία εμπορεύματα από τη Ρουμανία
για να πληρώσει τα έξοδα, κάτι που θα τον μπλέξει ξανά στα
δίχτυα της παρανομίας. Με αναφορές στην αρχαία τραγωδία,
αλλά και τη βιβλική ιστορία του Αβραάμ και του Ισαάκ, και
με εντυπωσιακή σκηνοθεσία που το καθιερώνει ως ένα από
τα πλέον υποσχόμενα ταλέντα του ανατολικοευρωπαϊκού
σινεμά, το δυναμικό αυτό ντεμπούτο μετατρέπει την προδιαγεγραμμένη πορεία ενός φτωχοδιάβολου σε μια διαχρονική
ιστορία εξιλέωσης και άρρηκτων οικογενειακών δεσμών.
22:00 ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΝΙΣΕΡΙΝ /
THE BANSHEES OF INISHERIN
(2022, Ιρλανδία / ΗΠΑ / Ηνωμένο Βασίλειο, 109')
Σκηνοθεσία: Μάρτιν ΜακΝτόνα
Ο σκηνοθέτης του «Τρεις Πινακίδες Έξω από το Έμπινγκ στο
Μιζούρι» ξανασμίγει το εξαιρετικό πρωταγωνιστικό δίδυμο
του «Αποστολή στη Μπριζ», βάζοντας τους Κόλιν Φάρελ και
Μπρένταν Γκλίσον να ερμηνεύσουν μοναδικά δυο παλιόφιλους, σε ένα μικρό νησί της Ιρλανδίας, και να ηγηθούν της
χιονοστιβάδας γεγονότων που προκαλεί η μυστηριώδης διάλυση της φιλίας τους. Από αυτό το φαινομενικά ασήμαντο
συμβάν, ο καταξιωμένος Μάρτιν ΜακΝτόνα εμπνέεται μια
από τις καλύτερες ταινίες της χρονιάς: μια ιλαροτραγωδία
κατάμαυρου χιούμορ, σαρδόνιων διαλόγων και απρόσμενης
συγκίνησης για τα όρια της ελευθερίας και της ατομικής βούλησης, το βάρος της ευθύνης μας απέναντι στους άλλους και
τις βαθιές ειρωνείες της ανθρώπινης κατάστασης.

22:00 ΚΑΝΟΝΑΣ 34 / RULE 34 / REGRA 34
(2022, Βραζιλία / Γαλλία, 100') (E)
Σκηνοθεσία: Τζούλια Μουράτ
Φοιτήτρια ποινικού δικαίου και ακτιβίστρια υπέρ των γυναικείων δικαιωμάτων το πρωί, online σεξεργάτρια τα βράδια,
η νεαρή Σιμόνε αρχίζει να βαδίζει σε ανεξερεύνητα μονοπάτια όταν ανακαλύπτει ότι την ελκύουν οι πιο βίαιες ερωτικές
συμπεριφορές. Μέχρι που οι πειραματισμοί της αρχίζουν να
φλερτάρουν με τον κίνδυνο. Ειλικρινείς σκηνές πορνογραφικού σεξ, η πρωτοεμφανιζόμενη Σολ Μιράντα ατρόμητη σε ένα
ρόλο που απαιτεί απ’ αυτή μεγάλη τόλμη, ένας ανοιχτόμυαλος
στοχασμός για το τι σημαίνει να διεκδικείς την κυριότητα στο
σώμα, τις επιθυμίες και τις ηδονές σου: αυτή είναι η προκλητική και γεμάτη ιδέες ταινία που κέρδισε τη Χρυσή Λεοπάρδαλη
στο Φεστιβάλ του Λοκάρνο. Ακατάλληλη για ανηλίκους.

ΔΑΝΑΟΣ 2
19:15 ΘΕΟΙ ΤΟΥ ΜΕΞΙΚΟΥ /
GODS OF MEXICO
(2022, Μεξικό / ΗΠΑ, 97') Δ.Ν. (E)
Σκηνοθεσία: Χέλμουτ Ντοσάντος
Ο Χέλμουτ Ντοσάντος ανακαλύπτει τη χρυσή τομή μεταξύ
εικαστικών, εθνογραφίας και σινεμά, με ένα εκθαμβωτικό
ντοκιμαντέρ, αποτέλεσμα ενός πολυετούς οδοιπορικού στις
τέσσερις άκρες του Μεξικού. Εκεί που μακριά από τις μεγαλουπόλεις και τα κινηματογραφικά ναρκο-κλισέ ορθώνονται
οι σύγχρονοι «Θεοί του Μεξικού». Άνθρωποι που παλεύουν
με τη φύση, τον ήλιο και τον άνεμο για να συντηρήσουν τον
δικό τους τρόπο ζωής, κόντρα στον βίαιο εκμοντερνισμό της
επαρχίας. Μια πολύτιμη υπενθύμιση πως μπορούμε να ζήσουμε αρκούμενοι σε συντονισμένες αναπνοές και στον κοινό μας μόχθο, η οποία παγιδεύει μέσα της ορισμένες από τις
πιο όμορφες εικόνες που συνέλαβε ποτέ κινηματογραφικός
φακός.
Παρουσία του σκηνοθέτη

22:00 ΙΤΙΑ ΤΥΦΛΗ, ΓΥΝΑΙΚΑ ΚΟΙΜΩΜΕΝΗ /
BLIND WILLOW, SLEEPING WOMAN /
SAULES AVEUGLES, FEMME ENDORMIE
(2021, Γαλλία / Καναδάς / Ολλανδία / Λουξεμβούργο,
108') (Ε)
Σκηνοθεσία: Πιερ Φολντές
Με σκηνικό το Τόκιο μετά τον καταστροφικό σεισμό του
2011, ο Πιερ Φολντ υπογράφει ένα παραισθησιογόνο φιλμ
κινουμένων σχεδίων βασισμένο σε διηγήματα του Χαρούκι
Μουρακάμι, με πρωταγωνιστές ομιλούντες βατράχους, εξαφανισμένες γάτες και ήρωες πρόθυμους να εγκαταλείψουν
τις βαλτωμένες τους ζωές για να αποτρέψουν έναν ακόμα
πιο εφιαλτικό επερχόμενο σεισμό. Ακροβατώντας ανάμεσα
στο παράλογο, το ονειρικό και το υπαρξιακό, κι αναπαράγοντας δεξιοτεχνικά τη μυστηριώδη ατμόσφαιρα και τις μεταφυσικές ανησυχίες του Ιάπωνα συγγραφέα, το «Τυφλή Ιτιά,
Γυναίκα Κοιμώμενη» είναι μία sui generis υπνωτική δημιουργία που ενορχηστρώνει ένα ευφάνταστο οπτικοακουστικό
τσουνάμι για να φιλοτεχνήσει τις προσπάθειες μιας χούφτας
χαμένων ψυχών να επανεφεύρουν τον εαυτό τους.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: NEW
22:00 Ο ΤΑΞΙΤΖΗΣ / TAXI DRIVER
(1976, ΗΠΑ, 114')
Σκηνοθεσία: Μάρτιν Σκορσέζε
Ως ψυχικά διαταραγμένος βετεράνος του Βιετνάμ, ο Ρόμπερτ
Ντε Νίρο διασχίζει με το ταξί του τους νυχτερινούς δρόμους
μιας Νέας Υόρκης που μυρίζει ιδρώτα και εγκατάλειψη. Βασανισμένος από την αϋπνία και αηδιασμένος από την παρακμή που τον περιβάλλει, θα ξεκινήσει μια προσωπική και
βίαιη σταυροφορία για να κάνει τον κόσμο όπως εκείνος τον
θεωρεί καλύτερο. Στην πιο εμβληματική δημιουργία του, ο
Μάρτιν Σκορσέζε καταθέτει μια αριστουργηματική σπουδή
για την αποξένωση και τη μοναξιά των μεγαλουπόλεων, και
ταυτόχρονα μια αιματοβαμμένη αντανάκλαση της εποχής
που τη γέννησε. Η ταινία εξύψωσε τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο
στο πάνθεον των ιερών τεράτων της υποκριτικής, απέσπασε
τον Χρυσό Φοίνικα του Φεστιβάλ Καννών, αλλά αγνοήθηκε
επιδεικτικά από την αμερικανική Ακαδημία.
Η ταινία θα προβληθεί στην 4Κ ψηφιακή της
αποκατάσταση.

ΤΡΙΑΝΟΝ
21:45 ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΣΩΜΑΤΟΣ / DE HUMANI CORPORIS FABRICA
(2022, Γαλλία, 118') Δ.Ν.
Σκηνοθεσία: Βερενά Παραβέλ, Λουσιάν Καστένγκ-Τέιλορ
Αναμφίβολα η πιο σοκαριστική και ωμή κινηματογραφική δημιουργία της χρονιάς, το νέο ντοκιμαντέρ των δημιουργών
του πολυβραβευμένου «Leviathan» εισβάλλει στα έγκατα
των γαλλικών νοσοκομείων για να πραγματοποιήσει μια
κυριολεκτική και μεταφορική κατάδυση στα σπλάχνα της ανθρώπινης ύπαρξης. Με ανατριχιαστικό υλικό από το εσωτερικό ευάλωτων σωμάτων κατά τη διάρκεια κάθε είδους χειρουργικών επεμβάσεων, με τους γιατρούς να τελούν φύλακες ενός απόκοσμου καθαρτηρίου και τους διαλόγους τους
να προσφέρουν ανέλπιστες εκλάμψεις κατάμαυρου χιούμορ,
το φιλμ δοκιμάζει τις αντοχές του θεατή και μαζί τα όρια του
σινεμά τεκμηρίωσης και των φιλοσοφικών του προεκτάσεων.
Είμαστε απλώς ένα κομμάτι πληγωμένης σάρκας ή η θνητότητά μας είναι απλώς ένας λόγος να γιορτάσουμε θριαμβευτικά, όπως μας καλεί το απρόσμενο φινάλε; Σημείωση: Η
ταινία δεν συστήνεται σε ευαίσθητους θεατές.

19:30 ΤΟ ΗΣΥΧΟ ΚΟΡΙΤΣΙ / THE QUIET
GIRL / AN CAILÍN CIÚIN
(2022, Ιρλανδία, 95') Δ.Δ. (E)
Σκηνοθεσία: Κόλουμ Μπερέιντ
Λόγω της εγκυμοσύνης της μητέρας της, η Κοτς, ένα πραγματικά ήσυχο κορίτσι, θα περάσει το καλοκαίρι με ανάδοχους
γονείς. Χάρη στη φροντίδα τους, θα βρει σιγά σιγά τη φωνή
της στο ειδυλλιακό σκηνικό της ιρλανδικής υπαίθρου. Ενώ,
όμως, μεταξύ των μελών της νέας της οικογένειας υποτίθεται πως δεν υπάρχουν μυστικά, εκείνη θα ανακαλύψει ένα.
Ήδη κλασικό στο πλαίσιο της εθνικής κινηματογραφίας της
Ιρλανδίας, το φιλμ αποφεύγει τις συμβάσεις μιας ταινίας ενηλικίωσης προς όφελος μιας τρυφερής και σχολαστικής φιλμικής μεταφοράς ενός αναγνωρισμένου διηγήματος. Μόνο με
τα αυτονόητα, ο πρωτοεμφανιζόμενος σκηνοθέτης συγχρονίζει αυθόρμητα την καρδιά της ιστορίας με τους παλμούς
του θεατή και την παρακολουθεί να χτυπάει, να μεγαλώνει,
να γιγαντώνεται, μέχρι να σπάσει.

21:45 ΚΑΡΑΟΚΕ / KARAOKE
(2022, Ισραήλ, 100') (E)
Σκηνοθεσία: Μος Ρόσενταλ
Η Τόβα και ο Μέιρ είναι ένα ζευγάρι στα 60 που αγαπιούνται
ακόμα αλλά τους έχει καταπιεί η ρουτίνα της μικροαστικής
ζωής τους στα προάστια. Όταν ένας κοσμοπολίτης εργένης
μετακομίζει στο ρετιρέ της πολυκατοικίας τους, η μαγνητική
του παρουσία και οι βραδιές καραόκε στο διαμέρισμά του μετατρέπονται σε εμμονή για το φιλήσυχο ζευγάρι. Θα σημάνει,
όμως, η νεοαποκτηθείσα εξωστρέφειά τους μια νέα αρχή ή
την αρχή του τέλους για τη σχέση τους; Με ένα χαρισματικό τρίο πρωταγωνιστών να ξεδιπλώνει ένα ολοένα και πιο
απειλητικό κουβάρι καταπιεσμένων επιθυμιών και ξεχασμένων φιλοδοξιών, ο Ισραηλινός Μος Ρόσενταλ διασταυρώνει
ύπουλα την πικρή κωμωδία και το διεισδυτικό δράμα σε μια
ώριμη (κυριολεκτικά και μεταφορικά) ρομαντική κομεντί για
το πέρασμα του χρόνου, αποδεικνύοντας ότι η ακόρεστη ανθρώπινη δίψα για επιβεβαίωση δεν έχει ηλικία.
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ΔΑΝΑΟΣ 1

ΑΣΤΟΡ

ΑΣΤΥ

ΙΝΤΕΑΛ

17:30 ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΙΚΡΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ Η΄ (2022, 63')
ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ της Έφης Παππά
Η ΑΞΙΟΤΙΜΗ ΚΥΡΙΑ ΛΙΕΝ ΜΟΥΡΛΕΝ της Ελένης Ξουπά
ΡΟΖ ΒΟΥΝΟ του Τόμας Κούνστλερ
ΚΑΝΑΡΙΝΙ των Χρυσούλας Κοροβέση, Μάριου Γαμπιεράκη
ΜΙΑ ΕΥΧΗ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ της ΆνναςΜαρίας Λεβέντη
ΜΙΑ ΝΥΧΤΑ ΣΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ του Στέλιου
Πολυχρονάκη
HAPPY NEW YEAR, JIM του Αντρέα Γατόπουλου
Ο ΤΥΦΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ του Γιώργου Σηφιανού

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: NEW
17:15 Σ’ΑΓΑΠΩ ΜΕΧΡΙ ΘΑΝΑΤΟΥ / A NEW LEAF
(1971, ΗΠΑ, 102')
Σκηνοθεσία: Ιλέιν Μέι
Δημιουργός εξαιρετικής ιδιοσυγκρασίας και πρωταγωνίστρια
στο φιλμ, η Ιλέιν Μέι είναι αξιολάτρευτη στο ρόλο της ντροπαλής βοτανολόγου η οποία ερωτεύεται έναν αμετανόητο
προικοθήρα (Γουόλτερ Ματάου) και πέφτει με τα μούτρα σε
μια ανειλικρινή σχέση που μπορεί να την οδηγήσει μέχρι και
στο θάνατο. Η Μέι επανασυστήνεται στο κοινό που την είχε
γνωρίσει σαν έναν από τους πιο λαμπρούς αστέρες του stand
up, γράφοντας και σκηνοθετώντας μια από τις καλύτερες
κωμωδίες των seventies. Μισό αιώνα μετά, το εγκληματικά
παραγνωρισμένο φιλμ της παραμένει μια συντριπτική σάτιρα
για το πρότυπο του αρσενικού πρωταγωνιστή, αλλά και μια
γλυκόπικρη στιγμή κάτω από το πορφυρό ηλιοβασίλεμα.
Προλογίζει ο κριτικός κινηματογράφου Θοδωρής
Δημητρόπουλος

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: NEW
19:00 ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
/ ALL THE PRESIDENT’S MEN
(1976, ΗΠΑ, 138')
Σκηνοθεσία: Άλαν Τζ. Πακούλα
Στο απόγειο του πολιτικού σινεμά των 70s, και με νωπό το
τραύμα του Βιετνάμ, ο Άλαν Πακούλα σπεύδει να αναδιατυπώσει το σκάνδαλο Γουότεργκεϊτ ενόσω ακόμα αυτό «έκαιγε», μέσα από τα μάτια του δημοσιογραφικού διδύμου που
το έφερε στο φως. Υπό την καθοδήγησή του, οι Ρόμπερτ
Ρέντφορντ και Ντάστιν Χόφμαν βυθίζονται σε ένα θρίλερ
υποβλητικού ύφους και απόλυτης προσήλωσης στις καθοριστικές εκείνες λεπτομέρειες που έμελλε τελικά να ωθήσουν τον Νίξον σε παραίτηση και την πολιτική κατάσταση
στις ΗΠΑ στο ναδίρ της ψυχροπολεμικής περιόδου. Οκτώ
υποψηφιότητες για Όσκαρ, μεταξύ των οποίων Καλύτερης
Ταινίας και Σκηνοθεσίας, κερδίζοντας από τα μεγάλα μόνο
αυτό του Διασκευασμένου Σεναρίου.
Προλογίζουν οι δημοσιογράφοι Ελίζα Τριανταφύλλου
από το Inside Story και Θοδωρής Χονδρόγιαννος από
τους Reporters United

20:00 ΕΟ
(2022, Πολωνία / Ιταλία, 88')
Σκηνοθεσία: Γέρζι Σκολιμόφσκι
Η απάντηση του τεράστιου Ρομπέρ Μπρεσόν στο ερώτημα
αν ένας γαϊδαράκος μπορούσε να σηκώσει το πρωταγωνιστικό βάρος μιας σπουδαίας ταινίας δόθηκε μισό αιώνα πριν,
με το «Στην Τύχη ο Μπαλταζάρ». Στη σχεδόν βέβηλη απορία
αν θα τολμούσε ποτέ σκηνοθέτης να κάνει ριμέικ εκείνου του
αριστουργήματος, θέτοντας μάλιστα αδιαπραγμάτευτα τους
δικούς του όρους σε αυτό, ο σπουδαίος Γέρζι Σκολιμόφσκι,
είναι από τους λίγους δημιουργούς με το απαιτούμενο ειδικό
βάρος που θα μπορούσε να πάρει το ρίσκο και να δικαιωθεί.
Το παραισθησιογόνο «ΕΟ», με το ομώνυμο αξιολάτρευτο τετράποδο να συναντά στο διάβα του την ασχήμια αλλά και
την τρυφερότητα αυτού του κόσμου, αποτελεί μια ταινίαπραγματική εμπειρία που με τις ψυχεδελικές της διαστάσεις
και τον οπτικοακουστικό παροξυσμό της απαιτεί να βιωθεί σε
μεγάλη οθόνη. Βραβείο της Επιτροπής στο φετινό Φεστιβάλ
Καννών.
Παρουσία του σκηνοθέτη, Γέρζι Σκολιμόφσκι, και της
παραγωγού Εύα Πιασκόφσκα

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: NEW
22:00 ΣΚΥΛΙΣΙΑ ΜΕΡΑ / DOG DAY
AFTERNOON
(1975, ΗΠΑ, 125')
Σκηνοθεσία: Σίντνεϊ Λουμέτ
Μια ληστεία τράπεζας με «εύκολη» λεία που φυσικά πάει
εντελώς στραβά, ένας ληστής πρώην βετεράνος- νυν απόκληρος που εγκληματεί στο όνομα του έρωτα, μια αστυνομία
να ενσαρκώνει την παραφυάδα μιας εξουσίας ηθικά σαθρής
και ένας Τύπος παραδομένος στην ηδονή της κλειδαρότρυπας. Αυτή είναι η σημαδεμένη τράπουλα με την οποία ο
Σόνι του Αλ Πατσίνο θα τζογάρει τα πάντα στην πιθανότητα μιας καλύτερης μέρας. Κατά πολλούς το κορυφαίο φιλμ
του μεγάλου Λουμέτ, αναμφίβολα το πιο εμβριθές του ως
προς την αλληγορική ανάγνωση του αμερικανικού ονείρου
και τη φαρμακερή επισήμανση κοινωνικών ζητημάτων που
διεκδικούσαν επιτακτικά χώρο στη δημόσια σφαίρα. Επική
ερμηνεία Πατσίνο, με τη «Σκυλίσια Μέρα» των εννέα οσκαρικών υποψηφιοτήτων να χαμογελά τελικά μόνο σε αυτή του
Πρωτότυπου Σεναρίου.

22:00 MEET ME IN THE BATHROOM
(2021, Ηνωμένο Βασίλειο, 108')
Σκηνοθεσία: Ντίλαν Σάουθερν, Γουίλ Λάβλεϊς
Στις αρχές των 00s, η Νέα Υόρκη έγινε το ευφορικό σταυροδρόμι στο οποίο οι Interpol και οι Strokes συνάντησαν τους
LCD Soundsystem, τους Yeah Yeah Yeahs, τους Rapture και
τους TV on the Radio, και μια ολόκληρη σκηνή από εκπληκτικές κιθαριστικές μπάντες ξεκίνησε από εκεί για να κατακτήσει
τον κόσμο. Αυτή είναι η ιστορία μιας μαγικής στιγμής μέσα στο
χρόνο, φτιαγμένης από νεανικό παλμό, φοβερά τραγούδια,
μπόλικο ταλέντο και ακόμα περισσότερο ηδονισμό, όπως την
εξομολογούνται τα μέλη των συγκροτημάτων που την έζησαν,
σε ένα ντοκιμαντέρ για το οποίο μοιάζει να επινοήθηκε ο όρος
«μουσικό φιλμ». Και το οποίο απαιτεί, αμέσως μετά την προβολή του, το ανάλογο πάρτυ.
Προλογίζει ο δημοσιογράφος και ραδιοφωνικός
παραγωγός Παναγιώτης Μένεγος

19:30 ΤΑ ΠΟΡΦΥΡΑ ΠΑΝΙΑ / SCARLET /
L’ENVOL
(2022, Γαλλία / Ιταλία / Γερμανία, 100')
Σκηνοθεσία: Πιέτρο Μαρτσέλο
Ο σκηνοθέτης του «Μάρτιν Ίντεν» διασκευάζει το ομότιτλο
βιβλίο του Αλεξάντρ Γκριν, μεταφέροντας τη δράση στη Γαλλία του Μεσοπολέμου και παρακολουθώντας την ιστορία της
Ζιλιέτ, μιας κοπέλας που από παρίας του χωριού εξελίσσεται
σε όμορφη και καλλιεργημένη ονειροπόλο. Με ένα περίτεχνο
κινηματογραφικό στυλ, κι επικαλούμενος τον Ζακ Ντεμί, ο
Μαρτσέλο μπολιάζει το σύμπαν της ηρωίδας του με προφητείες, μουσική, ρομαντική ποίηση, αλλά και τα αρχέτυπα
κλασικών παραμυθιών. Σαν αποτέλεσμα, η μόλις δεύτερη μεγάλου μήκους μυθοπλασία του μοιάζει σταδιακά να ανθίζει
όπως κι η πρωταγωνίστριά του, αφηγούμενη στην αισιόδοξη
πορεία της την πιο γλυκιά ιστορία, αλλά κρύβοντας στον πυρήνα της την πεμπτουσία του μοντέρνου σινεμά.
22:00 Η ΝΥΧΤΑ ΤΗΣ 12ης / THE NIGHT OF
THE 12τη / LA NUIT DU 12
(2022, Γαλλία / Βέλγιο, 114')
Σκηνοθεσία: Ντομινίκ Μολ
Μια κρύα νύχτα του χειμώνα, σε μια μέχρι πρότινος φιλήσυχη κωμόπολη, ένα νεαρό κορίτσι βρίσκεται φρικτά δολοφονημένο και δύο αστυνομικοί μετατρέπουν σε εμμονή
τους την επίλυση του απεχθούς εγκλήματος, αγνοώντας το
προσωπικό κόστος που αναμένεται να επιφέρει η έρευνά
τους. Ακολουθώντας αριστοτεχνικά την παράδοση θρίλερ
όπως το «Zodiac» του Ντέιβιντ Φίντσερ και το «Memories
of Murder» του Μπονγκ Τζουν-Χο, ο βραβευμένος με Σεζάρ,
Ντομινίκ Μολ, ανοίγει τον φάκελο και ανακινεί συναρπαστικά
τις λεπτομέρειες μιας από τις πιο αινιγματικές υποθέσεις στα
πρόσφατα αστυνομικά χρονικά.

ΔΑΝΑΟΣ 2
19:15 ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΝΟΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ / ALL
THAT BREATHES
(2022, Ινδία / ΗΠΑ / Ηνωμένο Βασίλειο, 94') Δ.Ν. (E)
Σκηνοθεσία: Σόνακ Σεν
Σε ένα αστικό σκηνικό Αποκάλυψης, ασφυκτικό από την
αδιανόητη ρύπανση μιας ατμόσφαιρας τοξικής και εύφλεκτο από ένα βίαιο κλίμα θρησκευτικής μισαλλοδοξίας που
ολοένα εντείνεται, δύο αδέλφια μουσουλμάνοι διατηρούν
ένα καταφύγιο αετών στο κέντρο του Νέου Δελχί. Τα πουλιά,
όπως και οι δύο αφοσιωμένοι φροντιστές τους, γυρεύουν
ανάσα και ελπίδα σε μια μεγαλούπολη που τους στερεί και
τα δύο. Μέγα Βραβείο της Επιτροπής στο Φεστιβάλ Σάντανς,
Βραβείο Καλύτερου Ντοκιμαντέρ στο Φεστιβάλ Καννών και
βέβαιη υποψηφιότητα στα προσεχή Όσκαρ για ένα πανέμορφο φιλμ πάνω στον τραυματισμένο, αλλά ευτυχώς άρρηκτο
ακόμη δεσμό μας με το φυσικό περιβάλλον και όλα όσα διαφυλάσσουν μέσω αυτού κάτι από τη χαμένη ανθρωπιά μας.

19:30 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΣΕΟΥΛ / RETURN
TO SEOUL / RETOUR À SÉOUL
(2022, Γαλλία / Γερμανία / Βέλγιο / Κατάρ, 119') Δ.Δ. (E)
Σκηνοθεσία: Ντέιβι Τσου
Μια νεαρή Γαλλίδα ασιατικής καταγωγής ταξιδεύει κρυφά
από τη μητέρα της στη Νότια Κορέα για να συναντήσει τους
βιολογικούς γονείς της. Αυτό που δεν γνωρίζει είναι πως,
βάσει της νομοθεσίας, πρέπει να δώσουν και οι δύο τη συγκατάθεσή τους γι’ αυτή τη συνάντηση, αλλιώς το ταξίδι της
δεν έχει νόημα. Με μια στοχαστική, αλλά συνάμα περίτεχνη
αφήγηση που ξεδιπλώνεται σε ελλείψεις, ο Ντέιβι Τσου υπογράφει μια πανανθρώπινη σονάτα για όσα μας καθορίζουν κι
όσα νομίζουμε πως θέλουμε αλλά ποτέ μας δεν θα γίνουμε.
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: JEAN EUSTACHE
22:00 ΜΙΚΡΕΣ ΜΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΕΣ / MY
LITTLE LOVES / MES PETITES AMOURESES
(1974, Γαλλία, 123')
Σκηνοθεσία: Ζαν Εστάς
Ο Ντάνιελ μεγαλώνει με τη γιαγιά του στην ύπαιθρο. Λίγο
πριν ξεκινήσει η σχολική χρονιά, η μητέρα του τον παίρνει μαζί της στην πόλη. Όταν πια επιστρέψει, είναι φανερό
πως έχει μεγαλώσει περισσότερο από τα υπόλοιπα αγόρια
του χωριού. Ευλογημένο από τη φωτογραφία του Νέστορ
Αλμέντρος, ένα υπόδειγμα αυτοβιογραφικού σινεμά και μια
φιλοσοφημένη ματιά πάνω στην ενηλικίωση και τη μάχη των
φύλων. Μαζί με τη «Μαμά και την Πουτάνα», ένα από τα
πλέον κλασικά δίπτυχα του γαλλικού σινεμά. Προβάλλεται σε
ψηφιακή αποκατάσταση.

21:45 ΕΚΛΕΙΨΗ / THE ECLIPSE /
FORMØRKELSEN
(2022, Νορβηγία, 109') Δ.Ν.
Σκηνοθεσία: Νατάσα Ουρμπάν
Χρησιμοποιώντας ως αλληγορική αφετηρία την ολική έκλειψη ηλίου της 11ης Αυγούστου 1999, η σερβικής καταγωγής
Νατάσα Έρμπαν επιστρέφει στην πατρίδα της για να ξετυλίξει
τα γεγονότα του διχασμού και των πολέμων στην πρώην Γιουγκοσλαβία. Στον αντίποδα ενός συμβατικού ιστορικού ντοκιμαντέρ, ωστόσο, η σκηνοθέτις επιλέγει να ενδύσει τις αποκαλυπτικές εξομολογήσεις φίλων και συγγενών που ανακαλούν
προσωπικές αναμνήσεις από την ταραγμένη αυτή περίοδο, με
αιθέριες εικόνες, φαινομενικά ασύνδετες με τα όσα ακούμε.
Άλλοτε ανατριχιαστικό κι άλλοτε απροσδόκητα ανακουφιστικό, το αποτέλεσμα είναι ένα αριστοτεχνικό δοκίμιο για την
υποκειμενικότητα και επιλεκτικότητα της μνήμης, τη συμφιλίωση με το παρελθόν, τις ενοχές και τα τραύματα που κουβαλά.
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ΤΡΙΑΝΟΝ
19:15 ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΣΟΥΖΑΝΑ / CASA
SUSANNA
(2022, Γαλλία, 97') Δ.Ν. (E)
Σκηνοθεσία: Σεμπαστιάν Λιφσίτς
Εξήντα χρόνια πριν, σε ένα απομονωμένο οίκημα έξω από τη
Νέα Υόρκη, «κλειστό» σε αδιάκριτα βλέμματα, άνθρωποι έζησαν τα πρώτα τους «ανοιχτά» χρόνια. Κάποιοι, τα μοναδικά
τους «ανοιχτά» χρόνια. Το σπίτι της Σουζάνα ήταν ο χώρος
όπου ζούσαν σαββατοκύριακα της ζωής τους άντρες που
ήθελαν να ντύνονται γυναίκες. Οι εναπομείναντες της εποχής,
καθώς και απόγονοι συμμετεχόντων, φωτίζουν με τις εξιστορήσεις τους ένα πολύτιμο κεφάλαιο της LGBTQI+ ιστορίας
που μέχρι πρότινος ήταν χαμένο, ανασύροντας από τη λήθη
τη συγκινητική περίπτωση μιας χούφτας ανθρώπων οι οποίοι
λαχταρούσαν μόνο να είναι για λίγο ο εαυτός τους. Με το θαυμάσιο ντοκιμαντέρ του, ο πολυβραβευμένος Γάλλος σκηνοθέτης υπογράφει την πιο απαραίτητη queer ταινία της χρονιάς.

21:30 JOYLAND
(2022, Πακιστάν, 126') Δ.Δ. (E)
Σκηνοθεσία: Σαΐμ Σαντίκ
Καθώς η αυστηρά παραδοσιακή οικογένεια των Ράνα ανυπομονεί για τη γέννηση ενός ακόμη αγοριού, ο νεότερος γιος
εντάσσεται κρυφά σε ερωτικό χορευτικό θίασο και ερωτεύεται ένα από τα τρανς μέλη του. Μόνο που στο περιθώριο του
δικού του αθέατου φλερτ, σύσσωμη η φαμίλια αρχίζει να ξανοίγεται προς έναν αναπάντεχο ερωτικό πειραματισμό. O φετινός Queer Φοίνικας είναι ένα ανέλπιστα απελευθερωτικό
φιλμ από το Πακιστάν, το πρώτο στην ιστορία του Φεστιβάλ
Καννών από τη χώρα, που μαζί με τα έμφυλα στερεότυπα,
συμπαρασύρει με πανσεξουαλική ορμή κάθε προκατάληψη
για το πώς μια ταινία σαν το «Joyland», θα μπορούσε ποτέ να
ξεπηδήσει από ένα προπύργιο της παραδοσιακής πατριαρχίας και του θρησκευτικού πουριτανισμού.
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17:15 ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΙΚΡΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ Θ΄ (2022, 72')
NOTHING HOLIER THAN A DOLPHIN της Ισαβέλλας
Μαργάρα
ΧΟΡΙΚΟ της Μαρίας Κουρκούτα
ΣΤΟ ΘΡΟΝΟ ΤΟΥ ΞΕΡΞΗ της Εύης Καλογηροπούλου
THE LAST JOURNEY του Στηβ Κρικρή (εκτός διαγωνιστικού)

17:30 TENZIN
(2021, Καναδάς, 74')
Σκηνοθεσία: Τζος Ράιχμαν, Μάικλ Λεμπλάνκ
Όταν ο αδερφός του αυτοπυρπολείται, διαμαρτυρόμενος για
τις βαρβαρότητες των Κινέζων κατά του λαού του Θιβέτ, ο
Τενζίν βιώνει το σύνδρομο του επιζώντα. Επηρεασμένος από
τον στενό του κύκλο, συνειδητοποιεί πως για να ξεφύγει από
τη σκιά του γεγονότος πρέπει να γίνει κι ο ίδιος μάρτυρας.
Το «Τενζίν» είναι το ντελιριακό πρελούδιο για μια ιστορία
που γράφεται με αίμα σε χρόνο ενεστώτα. Εσωτερικό σαν
προσευχή, σε παρασύρει σε ένα υπερκοσμικό τριπ που αφουγκράζεται τον βόμβο από τα κλαμπ του Τορόντο ταυτόχρονα
με την πνοή των Ιμαλαΐων.

19:30 ΠΑΜΦΙΡ / PAMFIR
(2022, Ουκρανία / Γαλλία / Πολωνία / Γερμανία /
Χιλή, 108') Δ.Δ. (E)
Σκηνοθεσία: Ντμίτρο Σουκουλίτκι-Σομπτσούκ
Παραμονές του τοπικού παγανιστικού καρναβαλιού, ο Παμφίρ επιστρέφει στην Ουκρανία έπειτα από μήνες, για να περάσει χρόνο με τους δικούς του. Όταν ο έφηβος γιος του βάζει φωτιά στην εκκλησία του χωριού, ο Παμφίρ θα αναγκαστεί να μεταφέρει λαθραία εμπορεύματα από τη Ρουμανία
για να πληρώσει τα έξοδα, κάτι που θα τον μπλέξει ξανά στα
δίχτυα της παρανομίας. Με αναφορές στην αρχαία τραγωδία,
αλλά και τη βιβλική ιστορία του Αβραάμ και του Ισαάκ, και με
στιβαρή σκηνοθεσία που τον καθιερώνει ως ένα από τα πλέον υποσχόμενα ταλέντα του ανατολικοευρωπαϊκού σινεμά,
το δυναμικό αυτό ντεμπούτο μετατρέπει την προδιαγεγραμμένη πορεία ενός φτωχοδιάβολου σε μια διαχρονική ιστορία
εξιλέωσης και άρρηκτων οικογενειακών δεσμών.

19:30 ΟΛΗ Η ΟΜΟΡΦΙΑ ΚΑΙ Η
ΑΙΜΑΤΟΧΥΣΙΑ / ΑLL THE BEAUTY
AND THE BLOODSHED
(2022, ΗΠΑ, 117') Δ.Ν.
Σκηνοθεσία: Λόρα Πόιτρας
Ο πολυσυζητημένος Χρυσός Λέοντας του φετινού Φεστιβάλ
Βενετίας αφηγείται την ταραχώδη ζωή και το έργο της κορυφαίας φωτογράφου Ναν Γκόλντιν. Ταυτόχρονα, όμως, καταγράφει τον επίμονο αγώνα της να ξεσκεπάσει την δυναστεία
μεγιστάνων φαρμακοβιομηχάνων που κρυβόταν πίσω από τη
θανατηφόρα επιδημία οπιοειδών OxyContin η οποία στοίχισε
τη ζωή σε μισό εκατομμύριο ανθρώπους. Με ένα πολλαπλά
συγκλονιστικό φιλμ, η βραβευμένη με Όσκαρ δημιουργός
διηγείται πώς ένας άνθρωπος μετέτρεψε το προσωπικό του
τραύμα σε σανίδα σωτηρίας για τους άλλους, αποδεικνύοντας ότι το να αλλάξεις τον κόσμο είναι η μεγαλύτερη μορφή
τέχνης και η ύστατη πολιτική πράξη. Μια από τις ταινίες της
χρονιάς.

19:30 Η ΠΑΓΙΔΑ / HUDA’S SALON
(2022, Παλαιστίνη / Αίγυπτος / Ολλανδία / Κατάρ, 91')
Σκηνοθεσία: Χανί Αμπού-Ασάντ
Στα κατεχόμενα από το Ισραήλ εδάφη της Δυτικής Όχθης,
μια Παλαιστίνια γυναίκα εκβιάζεται από μια συμπατριώτισσά
της προκειμένου να καταδίδουν στους Ισραηλινούς. Όταν οι
Παλαιστίνιοι συλλαμβάνουν τη δεύτερη και καταδιώκουν την
πρώτη, η έξοδος κινδύνου αγνοείται. Βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα, η ταινία είναι στο κέλυφός της ένα αναερόβιο, σκοτεινό θρίλερ κλειστών χώρων. Όσο όμως προχωρά,
αναφαίνεται η ιδιοφυής σύλληψη: Μπορεί ο πόλεμος της
περιοχής να μοιάζει αόρατης επίλυσης, ωστόσο το δράμα
που παρακολουθούμε θα αποφευγόταν εφόσον πολυετείς
νοοτροπίες εξέλειπαν. Ο πόλεμος στην πατριαρχία μπορεί
σταδιακά να πέφτει στην παγίδα της ρητορείας και της φραστικής εκτόνωσης, όμως εδώ κριτικάρεται απτά, μετωπικά,
αποτελεσματικά. Και η λύση καθίσταται ορατότερη.
22:00 ΜΥΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ / SECRET
SCREENING
Λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν εγκαίρως από το
www.aiff.gr και το www.cinemagazine.gr

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ
19:30 1341 ΚΑΡΕ ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΟΥ
/ 1341 FRAMES OF LOVE AND WAR / 1341
FRAMIM MEHAMATZLEMA SHEL MICHA BAR-AM
(2022, Ισραήλ / Ηνωμένο Βασίλειο / ΗΠΑ, 90')
Σκηνοθεσία: Ραν Ταλ
Με το φακό του συνέλαβε μερικά από τα πιο συνταρακτικά
στιγμιότυπα της ισραηλινής Ιστορίας του 20ού αιώνα, γεγονός
που τον τοποθέτησε ανάμεσα στους κορυφαίους φωτογράφους ολόκληρου του πλανήτη. Τώρα, ηλικιωμένος πια, ο Μίχα
Μπαρ-Αμ ανατρέχει στο πολύτιμο αρχείο του και μέσα από
1341 εμβληματικές φωτογραφίες που τράβηξε, προσκαλεί το
κοινό σε ένα εξομολογητικό ταξίδι μνήμης που λειτουργεί ως
συγκλονιστικό χρονικό, ως ανασκόπηση της δικής του ζωής
και ως στοχασμός της δυνατότητας που έχει η ανθρωπότητα
για το απόλυτο μεγαλείο και την έσχατη καταστροφή.
Παρουσία του παραγωγού Σάριγκ Πεκέρ
22:30 AFTERSUN
(2022, Ηνωμένο Βασίλειο / ΗΠΑ, 101') Δ.Δ. (E)
Σκηνοθεσία: Σάρλοτ Γουέλς
Μια γυναίκα θυμάται τις διακοπές που πέρασε μικρή, με τον
χωρισμένο πατέρα της, στη διάρκεια ενός καλοκαιριού χαμένου βαθιά στη μνήμη, αλλά καθοριστικού και για τους δυο.
Το «Aftersun» είναι μια ταινία που παρακολουθείς χαμογελαστός στην αρχή και γλυκύτατα δακρυσμένος στο τέλος.
Είναι το είδος του μικρού, μαγικού φιλμ που αφήνει μεγάλα,
τρυφερά σημάδια μέσα σου. Είναι το ωραιότερο ντεμπούτο
των τελευταίων ετών και ο πιο συγκινητικός λόγος για να
θυμάται κανείς κινηματογραφικά το 2022. Υπέροχοι πρωταγωνιστές του, η πρωτοεμφανιζόμενη Φράνκι Κόριο και ο Πολ
Μέσκαλ του «Normal People». Βραβείο της Επιτροπής στο
Δεκαπενθήμερο Κριτικής του Φεστιβάλ Καννών.

ΔΑΝΑΟΣ 2
19:45 IN THE COURT OF THE CRIMSON KING
(2022, Ηνωμένο Βασίλειο, 86')
Σκηνοθεσία: Τόμπι Έιμις
Το ντοκιμαντέρ του Τόμπι Έιμς μας μεταφέρει σε ένα από
τα πλέον εκκεντρικά και μεγαλειωδώς ψυχεδελικά πεδία που
έφτασε ποτέ η ροκ μουσική: στην αυλή του ίσως έκπτωτου,
μα σίγουρα θρασύτατου και ιδιοφυούς «Πορφυρού Βασιλιά», που δεν είναι άλλος από τον αρχηγό-δυνάστη των King
Crimson, Ρόμπερτ Φριπ. O αδιαμφισβήτητος ηγέτης της μπάντας και ιθύνων νους σε ένα από τα μετρημένα στα δάχτυλα μονολιθικά αριστουργήματα που όρισαν το πάνθεον της
prog μουσικής επιβεβαιώνει κάθε φήμη που τον συνοδεύει,
αλλά και τον ρόλο του ως ο πρώτος «μοντέρνος άνθρωπος»
του σύγχρονου ήχου. Ο Έιμς έχει παραδεχτεί πως ήθελε να
φτιάξει ένα κλασικό βιογραφικό ντοκιμαντέρ, η τρέλα στα
παρασκήνια, όμως, τον οδήγησε σε μια αναπάντεχη, πολύ
πιο συναρπαστική κατεύθυνση.
Παρουσία του σκηνοθέτη

22:15 ΟΙ ΔΥΟ ΣΤΑΘΜΟΙ / DOS ESTACIONES
(2022, Μεξικό, 99') Δ.Δ. (E)
Σκηνοθεσία: Χουάν Πάμπλο Γκονζάλες
Οι Γκαρσία ήταν κάποτε μία από τις πλουσιότερες φαμίλιες του
Χαλίσκο. Πλέον τα ηνία κρατάει η 50χρονη Μαρία και με τις
πολυεθνικές να έχουν αλλάξει τις οικονομικές ισορροπίες στην
περιοχή, δυσκολεύεται να κρατήσει την οικογενειακή μονάδα παραγωγή τεκίλας κερδοφόρα. Όταν, όμως, βιβλικά δεινά
φέρνουν τη φυτεία της στο χείλος της καταστροφής, η Μαρία
αναγκάζεται να φτάσει στα άκρα όχι μόνο για να σώσει την κοινότητα και την αξιοπρέπειά της, αλλά και για να αναμετρηθεί
με την καταπιεσμένη της σεξουαλικότητά. Με μια ματιά απολύτως νηφάλια, παρά τα περιρρέοντα αλκοολούχα, μεστωμένη σε
εκπληκτικά ντοκιμαντέρ, ο πολυβραβευμένος Χουάν Πάμπλο
Γκονζάλες ντεμπουτάρει στη μυθοπλασία παρουσιάζοντας σινεμά ολιστικό, με σύγχρονη και βαθιά κοινωνική άποψη, φωτογραφημένο σε συμμετρικά διοράματα, που μέσα τους δεσπόζει
επιβλητικότατη η βραβευμένη στο Σάντανς Τερέζα Σάντσεζ.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: NEW
22:15 ΦΕΡΤΕ ΜΟΥ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΤΟΥ
ΑΛΦΡΕΝΤΟ ΓΚΑΡΣΙΑ / BRING ME THE HEAD OF
ALFREDO GARCIA
(1974, Μεξικό / ΗΠΑ, 112')
Σκηνοθεσία: Σαμ Πέκινπα
Το απελπισμένο όραμα και ο ασυμβίβαστος λυρισμός του Πέκινπα («Άγρια Συμμορία») συνθέτουν μια πένθιμη μπαλάντα
για τον απόλυτο αντι-ήρωα (αξέχαστη η ερμηνεία του Γουόρεν Όουτς). Αυτόν που είδε την ιστορία του να ζωντανεύει
σε καρέ ποτισμένα με αλκοόλ και σκόνη. Αυτόν που γνωρίζει
πως η περιπέτειά του δεν χωράει σε καμία ηθική και έχει το
φινάλε της προδιαγεγραμμένο στην κάννη ενός αμείλικτου
οπλοπολυβόλου. Το φάντασμα του ακέφαλου γόη, Αλφρέντο Γκαρσία, δεν είναι άλλο από το αδέσμευτο πνεύμα του
Νέου Χόλιγουντ, που, πριν καταλαγιάσει στα σαλόνια των
στούντιο, καταδύθηκε στο περιθώριο για να συναντήσει τον
ποιητή της βίας σε ένα βρώμικο, αλλόκοτο, νεο-γουέστερν
αριστούργημα.

22:15 ΙΕΡΗ ΑΡΑΧΝΗ / HOLY SPIDER
(2022, Δανία / Γερμανία / Σουηδία / Γαλλία, 115')
Σκηνοθεσία: Αλί Αμπάσι
Στυγνός serial killer κυκλοφορεί στους νυχτερινούς δρόμους
της ιερής πόλης Μασχάντ εξοντώνοντας ιερόδουλες, γιατί έτσι
θεωρεί ότι εκπληρώνει το θεάρεστο καθήκον τού να εξαγνίσει
τον κόσμο από τους αμαρτωλούς. Μέχρι που μια ατρόμητη δημοσιογράφος διακινδυνεύει τη ζωή της για να τον ξεσκεπάσει.
Όπως αποδεικνύεται, όμως, με τραγική ειρωνεία, η αληθινή
απειλή για τις γυναίκες στη σύγχρονη ισλαμική πραγματικότητα δεν είναι κάποιος παρανοϊκός δολοφόνος αλλά μια ολόκληρη κοινωνία που τις θυματοποιεί συστηματικά. Καφκική
ταινία τρόμου μεταμφιεσμένη σε τεταμένο θρίλερ, η «Ιερή
Αράχνη» στηρίζεται σε συνταρακτικά αληθινά συμβάντα για
να πλέξει έναν πανίσχυρο ιστό αγωνίας γύρω από το κοινό.
Βραβείο Ερμηνείας στο Φεστιβάλ Καννών για την πρωταγωνίστρια Ζαρ Αμίρ-Εμπραχίμι.

ΤΡΙΑΝΟΝ
ICONS
19:30 ΓΚΟΝΤΑΡ / GODARD SEUL LE
CINÉMA
(2022, Γαλλία, 101') (E)
Σκηνοθεσία: Σιρίλ Λετί
Ελάχιστες προσωπικότητες είναι τόσο άρρηκτα συνυφασμένες με την κινηματογραφική τέχνη όσο ο Ζαν-Λικ Γκοντάρ.
Και κανείς δεν την καθόρισε, δεν την ριζοσπαστικοποίησε,
δεν την έκανε παντιέρα και δεν την προβόκαρε ενίοτε όσο ο
πατριάρχης της Νουβέλ Βαγκ, σε βάθος μιας καριέρας μυθικής που γαλουχήθηκε στα Cahiers du Cinema και εκτινάχθηκε από τα αναλογικά χρόνια των 60s, όπου τα πάντα στον
κόσμο άλλαζαν, έως τις μέρες της ψηφιακής μας πραγματικότητας. Ένα ντοκιμαντέρ απαραίτητο και μαζί σημαδεμένο
από τον πρόσφατο θάνατο του μέγιστου δημιουργού, που
αντικρίζει με δέος το ανεξίτηλο στίγμα του και σκιαγραφεί
τη γραμμή κατά την οποία οι έννοιες Γκοντάρ και σινεμά
ταυτίζονται.

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ
22:30

ΝΟΣΦΕΡΑΤΟΥ: ΜΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΟΜΟΥ
/ NOSFERATU: A SYMPHONY OF HORROR /
NOSFERATU: EINE SYMPHONIE DES GRAUENS
(1922, Γερμανία, 94')
Σκηνοθεσία: Φρίντριχ Βίλχελμ Μούρναου
Μια μεγαλοπρεπής ελεγεία του άσπρου και του μαύρου,
του μακάβριου και του γοτθικού, του άπλετου φωτός
και του απέραντου σκοταδιού, της αόρατης γέφυρας
που ενώνει τον κόσμο των ζωντανών με εκείνον των
νεκρών. Με το εξπρεσιονιστικό βωβό αριστούργημα του
Μούρναου, εμπνευσμένο από τον ανυπέρβλητο λογοτεχνικό «Δράκουλα» του Μπραμ Στόουκερ, ξημέρωσε
ένας ολόκληρος αιώνας κινηματογραφικής μυθολογίας
τρόμου. Εκατό χρόνια από τη γέννησή του, το «Νοσφεράτου» θεωρείται μια από τις σπουδαιότερες δημιουργίες
στην ιστορία του σινεμά.
Επετειακή προβολή 100 χρόνων, συνοδεία
πρωτότυπης, ζωντανής μουσικής από τον συνθέτη
Νίκο Βελιώτη
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18:00 ΓΑΜΗΛΙΕΣ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ / MY LOVE
AFFAIR WITH MARRIAGE
(2022, Λετονία / ΗΠΑ / Λουξεμβούργο, 108') (E)
Σκηνοθεσία: Σίγκνε Μπάουμαν
Από τότε που θυμάται τον εαυτό της, η Ζέλμα από τη Λετονία
γαλουχήθηκε με την προσδοκία ότι η αγάπη θα είναι η απάντηση για όλα της τα προβλήματα. Αρκεί, βέβαια, να υποκύπτει
αγόγγυστα στις κοινωνικές νόρμες για το πώς μια θηλυκότητα
οφείλει να συμπεριφέρεται. Όσο όμως εκείνη συμμορφωνόταν στο κυρίαρχο αφήγημα, τόσο το σώμα της αντιδρούσε. Το
χρονικό αυτής της αντίδρασης εικονοποιεί με ζωηρή φαντασία
η εξαίσια σκιτσογράφος και σκηνοθέτιδα, εξετάζοντας με χιούμορ τις διαρκείς προκλήσεις που κάθε γυναίκα αντιμετωπίζει
σε έναν κόσμο πατριαρχικής ηγεμονίας.

17:30 ΝΟΤΙΑ ΦΡΟΥΡΑ / SOUTH SENTINEL /
SENTINELLE SUD
(2021, Γαλλία, 96') (E)
Σκηνοθεσία: Ματιέ Ζερό
Στον απόηχο μιας φονικής ενέδρας στο μέτωπο του Αφγανιστάν, ένας Γάλλος στρατιώτης επιστρέφει στην πατρίδα και
αποπειράται να ξαναφτιάξει τη ζωή του. Μάταια, καθώς με τη
βοήθεια των πρώην συμπολεμιστών του σύντομα καταλήγει
στο οργανωμένο έγκλημα. Εκρηκτικό κοκτέιλ φιλμ νουάρ και
κοινωνικού δράματος, που ξεχωρίζει χάρη στην κλιμακούμενη
ένταση, τη στακάτη αφήγηση και τις ερμηνείες των Νιλ Σνάιντερ, Σοφιάν Καμές και Ντενί Λαβάν.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: QUEER BRITANNIA
18:00 YOUNG SOUL REBELS
(1991, Ηνωμένο Βασίλειο, 105')
Σκηνοθεσία: Σερ Άιζακ Τζούλιεν
Ενώ η Βρετανική Κοινοπολιτεία ετοιμάζεται να γιορτάσει την
25η επέτειο της στέψης της Βασίλισσας Ελισάβετ, το Λονδίνο περνάει στη φάση της πανκ αμφισβήτησης. Έχοντας όμως
στο επίκεντρο μιας πολυσχιδούς αφήγησης δύο νεαρούς
DJ που απ’ τα γκαράζ κηρύσσουν τη funk και τη νεο-σόουλ
των Heptones και των Funkadelic, ο Άιζακ Τζούλιεν δεν ενδιαφέρεται για τα περίχωρα του Μπάκιγχαμ και στρέφεται
στη μαύρη και queer κοινότητα της εποχής, αρθρώνοντας
την αγγλική απάντηση στο «Κάνε το Σωστό» του Σπάικ Λι.
Ξεκινώντας με τη δολοφονία ενός νεαρού που ψωνίζεται
στα πάρκα, καταγράφει τον ρατσισμό και την ομοφοβία, τις
πολιτικές συγκρούσεις που περνάνε από τη θεωρία στα πεζοδρόμια, εν τέλει ολόκληρη τη δυναμική στο περιθώριο μιας
πολυπολιτισμικής μητρόπολης, πριν βυθιστεί στο σκοτάδι του
θατσερισμού.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: NEW
17:30 Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΑΛΛΙΑ /
THE FRENCH CONNECTION
(1971, ΗΠΑ, 104')
Σκηνοθεσία: Ουίλιαμ Φρίντκιν
Οι προσπάθειες δύο αστυνομικών της Νέας Υόρκης να εντοπίσουν την έλευση μιας τεράστιας ποσότητας ναρκωτικών
από την Ευρώπη και να κατατροπώσουν τον ασύλληπτο
εγκέφαλο της επιχείρησης στάθηκε αφορμή για μια από τις
πιο συναρπαστικές περιπέτειες στην ιστορία του κινηματογράφου. Εξαίσιο δείγμα της λαμπρής αμερικανικής παραγωγής των 70s και μνημειώδες ως προς τον αδιαπραγμάτευτα
μηδενιστικό του χαρακτήρα, ο «Ανθρωπος από τη Γαλλία»
στάθηκε η σημαντικότερη δημιουργία του Γουίλιαμ Φρίντκιν.
Ανανέωσε το αστυνομικό φιλμ, τοποθετώντας το σε ένα
ρεαλιστικό και πλησίον του αυθεντικού πλαίσιο, χάρισε στο
σινεμά μια από τις πιο αποστομωτικές σκηνές καταδίωξης
όλων των εποχών και τιμήθηκε με πέντε Όσκαρ (Καλύτερης
Ταινίας, Σκηνοθεσίας, Σεναρίου, Μοντάζ και Αʹ Ανδρικού για
τον Τζιν Χάκμαν).

20:15 MEDUSA DELUXE
(2022, Ηνωμένο Βασίλειο, 101')
Σκηνοθεσία: Τομ Χάρντιμαν
Φόβος και παράνοια απλώνονται στα παρασκήνια κορυφαίου διαγωνισμού κομμωτικής, όταν ένας από τους συμμετέχοντες βρίσκεται νεκρός. Με τις φήμες και τα κουτσομπολιά
να διαχέονται ανεξέλεγκτα προς πάσα κατεύθυνση σαν λακ,
ο αδυσώπητος ανταγωνισμός και η υπέρμετρη φιλοδοξία δίνουν σταδιακά τη θέση τους σε ένα αστυνομικό μυστήριο που
χτενίζει σε πραγματικό χρόνο κάθε σπιθαμή των διαδρόμων
και των καμαρινιών. Απολαυστικά εξτράβαγκαντ χαρακτήρες
και πλουμιστές καούκες πρωταγωνιστούν σε ένα σκηνοθετικό ντεμπούτο-σωστό απόγειο του στιλ και της εκκεντρικότητας, εφάμιλλο των δημιουργιών του Πίτερ Στρίκλαντ και με
εκπληκτική διεύθυνση φωτογραφίας από τον υποψήφιο για
Όσκαρ Ρόμπι Ράιαν («Η Ευνοούμενη»).
22:30 99 ΦΕΓΓΑΡΙΑ / 99 MOONS
(2022, Ελβετία, 110')
Σκηνοθεσία: Γιαν Γκάσμαν
Όταν η Μπίγνια συναντά τον Φρανκ για μια βίαιη ερωτική περίπτυξη που γίνεται καθαρά για ανώνυμη εκτόνωση,
κανείς από τους δύο δεν συνειδητοποιεί ότι ξεκινούν μαζί
μια kinky πορνογραφική σχέση που θα περάσει μέσα από
άφθονες sex, drugs and techno νύχτες προτού γίνει ιστορία
αγάπης. Όμως μπορεί ένα φιλήσυχο love story να επιβιώσει
μπροστά στη σαρωτική έλευση της ανόθευτης καύλας; Την
απάντηση δίνει αυτή η αυθεντικά ερωτική ταινία, με τις τολμηρές σκηνές, τους δύο φωτογενείς πρωταγωνιστές και την
ειλικρινή εξερεύνηση των ορίων που χωρίζουν την καρδιά
από τις ερωτογενείς ζώνες της ανθρώπινης ανατομίας.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: QUEER BRITANNIA
19.30 ΘΕΟΙ ΚΑΙ ΔΑΙΜΟΝΕΣ / GODS AND
MONSTERS
(1998, Ηνωμένο Βασίλειο / ΗΠΑ, 105')
Σκηνοθεσία: Μπιλ Κόντον
Δικαιολογημένο Όσκαρ Καλύτερου Διασκευασμένου Σεναρίου, υποψηφιότητα Α' Ανδρικού Ρόλου για την σπουδαιότερη
κινηματογραφική ερμηνεία του Ίαν ΜακΚέλεν, υποψηφιότητα Β΄ Γυναικείου Ρόλου για την εξαίρετη Λιν Ρέντγκρεϊβ
και περισσότερα από 30 βραβεία από Ενώσεις Κριτικών και
φεστιβάλ για μια ταινία που πλέον απολαμβάνει της φήμης
μοντέρνου κλασικού για το queer σινεμά. Βασισμένο στη ζωή
του ομοφυλόφιλου χολιγουντιανού σκηνοθέτη Τζέιμς Γουέιλ
(«Η Μνηστή του Φρανκενστάιν»), το κομψοτέχνημα του Μπιλ
Κόντον διηγείται τη σχέση φιλίας και κρυφής ερωτικής έλξης
που αναπτύσσεται ανάμεσα στον ηλικιωμένο σκηνοθέτη και
ένα νεαρό κηπουρό (Μπρένταν Φρέιζερ).
Προλογίζει ο «Χρήστος δε μένει πια εδώ»
22:00 ΑΠΟΙΚΙΑ DIGNIDAD / A PLACE CALLED
DIGNITY / UN LUGAR LLAMADO DIGNIDAD
(2021, Χιλή / Γαλλία / Γερμανία / Αργεντινή / Κολομβία, 99') (E)
Σκηνοθεσία: Ματία Ρόχα Βαλέντσια
Το βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα φιλμ μάς μεταφέρει
στη Χιλή λίγο μετά τον Βʹ Παγκόσμιο, όπου πρώην Ναζί ίδρυσαν τη διαβόητη Colonia Dignidad, μια μυστηριώδη κοινότητα που ενεπλάκη σε σωρεία εγκλημάτων με τις ευλογίες του
καθεστώτος Πινοσέτ. Όμως αντί για ένα συμβατικό δράμα, η
ταινία υιοθετεί την οπτική ενός άπορου αγοριού που επιλέγεται για να σπουδάσει εκεί, ερχόμενο αντιμέτωπο με αμφιλεγόμενες παιδαγωγικές μεθόδους και την επικίνδυνη εύνοια του
ηγέτη της αποικίας. Σαν ζοφερή εκδοχή της «Αλίκης στη Χώρα
των Θαυμάτων», ο σκηνοθέτης μετουσιώνει μια σκοτεινή σελίδα από την ιστορία της χώρας του σε εφιαλτικό παραμύθι.

ΔΑΝΑΟΣ 2
19:45 ΕΝΕΧΥΡΟΔΑΝΕΙΣΤΗΡΙΟ / THE
PAWNSHOP / LOMBARD
(2022, Πολωνία, 78') Δ.Ν. (E)
Σκηνοθεσία: Λούκας Κοβάλσκι
Από τοστιέρες μέχρι DVD player, ό,τι ποθεί η ψυχή σου θα
το βρει στο χαώδες ενεχυροδανειστήριο της Γιόλα και του
Βίεσικ, των οποίων οι καυγάδες συναγωνίζονται την τρυφερότητα με την οποία αντιμετωπίζουν άστεγους περαστικούς,
ταλαιπωρημένες γειτόνισσες και ερωτευμένους υπαλλήλους.
Χτυπημένοι από την οικονομική κρίση, οι δύο χολερικοί ιδιοκτήτες διοργανώνουν ένα παζάρι-γλέντι, σε μια απέλπιδα
απόπειρα να αναζωογονήσουν την πελατεία αλλά και την
πεσμένη διάθεση της τοπικής κοινότητας. Το ακαταμάχητο
ντοκιμαντέρ του Λούκας Κοβάλσκι σκιαγραφεί αυτό το βασίλειο ανεκτίμητης σαβούρας από δεύτερο χέρι σαν τον μικρόκοσμο μιας Ευρώπης στα όρια της χρεοκοπίας, όπου το
κατάμαυρο χιούμορ, η ανθρώπινη ζεστασιά και η απόγνωση
βαδίζουν πλάι πλάι.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: NEW
20:30 ΝΑΣΒΙΛ / NASHVILLE
(1975, ΗΠΑ, 159')
Σκηνοθεσία: Ρόμπερτ Όλτμαν
Συστήνοντας ένα πολύπλοκο αφηγηματικό ύφος που στο
εξής θα έβρισκε αναρίθμητους μιμητές και αναπτύσσοντας
έναν περίτεχνο στοχασμό για τις έννοιες της πολιτικής, του
θεάματος, της κουλτούρας και του μαζικού τριπ μιας ολόκληρης χώρας με τη δίψα για αναγνώριση και διασημότητα,
ο Όλτμαν έκλεινε τον ορισμό της σκηνοθετικής ευφυΐας και
του μοντέρνου σινεμά σε μια αριστουργηματική μικρογραφία
της αμερικανικής ζωής που παραμένει αιχμηρή και βαθύτατα
ειρωνική. Πέντε υποψηφιότητες για Όσκαρ. Προβάλλεται για
πρώτη φορά στην Ελλάδα στην ψηφιακά αποκατεστημένη
4K εκδοχή της.

21:30 CLOSE
(2022, Βέλγιο / Ολλανδία / Γαλλία, 105')
Σκηνοθεσία: Λούκας Ντοντ
Δύο 13χρονα αγόρια, ο Λεό και ο Ρεμί, περνούν το καλοκαίρι τους βοηθώντας τους γονείς του πρώτου στις αγροτικές εργασίες. Κάνουν σχεδόν τα πάντα μαζί, αλλά στην
αρχή της σχολικής χρονιάς η φιλία τους διακόπτεται εξαιτίας
ενός βίαιου γεγονότος. Για να καταλάβει τι έχει συμβεί, ο Λεό
στρέφεται στη μητέρα του φίλου του, γυρεύοντας πρόωρες
απαντήσεις σε ερωτήματα μεγαλύτερα από την ηλικία του.
Ο ταλαντούχος σκηνοθέτης που κέρδισε με το «Κορίτσι» τη
Χρυσή Κάμερα πρωτοεμφανιζόμενου σκηνοθέτη στις Κάννες,
υπογράφει ένα εύθραυστο δράμα αβίαστης συγκινησιακής
δύναμης και μεγάλης τρυφερότητας που, για πολλούς, αποτέλεσε τον πραγματικό Χρυσό Φοίνικα των φετινών Καννών
και το οποίο θεωρείται φαβορί για την πεντάδα των Όσκαρ
Καλύτερης Δεθνούς Ταινίας.
Μετά την έναρξη της τελετής ΔΕΝ επιτρέπεται η
είσοδος στην αίθουσα. Η προβολή της ταινίας θα
ξεκινήσει αμέσως μετά το τέλος της τελετής.
Βλ. σελ. 27

ΤΡΙΑΝΟΝ
21:30 ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΣΩΜΑΤΟΣ / DE HUMANI CORPORIS
FABRICA
(2022, Γαλλία, 118') Δ.Ν. (E)
Σκηνοθεσία: Βερενά Παραβέλ, Λουσιάν Καστένγκ-Τέιλορ
Αναμφίβολα σοκαριστική δημιουργία, το νέο ντοκιμαντέρ των
σκηνοθετών του πολυβραβευμένου «Leviathan» εισβάλλει
στα έγκατα των νοσοκομείων για μια κυριολεκτική και μεταφορική κατάδυση στα σπλάχνα της ανθρώπινης ύπαρξης. Με
ανατριχιαστικό υλικό από το εσωτερικό ευάλωτων σωμάτων
κατά τη διάρκεια κάθε είδους χειρουργικών επεμβάσεων, με
τους γιατρούς να τελούν φύλακες ενός απόκοσμου καθαρτηρίου και τους διαλόγους τους να προσφέρουν εκλάμψεις
κατάμαυρου χιούμορ, το φιλμ δοκιμάζει τις αντοχές του θεατή
και μαζί τα όρια του σινεμά τεκμηρίωσης και των φιλοσοφικών
του προεκτάσεων. Είμαστε απλώς ένα κομμάτι πληγωμένης
σάρκας ή η θνητότητά μας είναι απλώς ένας λόγος να γιορτάσουμε θριαμβευτικά, όπως μας καλεί το απρόσμενο φινάλε;

20:30 ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ ΑΠΟΝΟΜΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ

19:30 ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΕΡΘΕΙ ΤΟ ΑΥΡΙΟ / UNTIL
TOMORROW / TA FARDA
(2022, Ιράν / Γαλλία, 86') (E)
Σκηνοθεσία: Αλί Ασγκάρι
Ανύπαντρη μητέρα και φοιτήτρια δέχεται απροειδοποίητα
τηλεφώνημα από τους γονείς της που της ανακοινώνουν ότι
έρχονται να την επισκεφθούν. Με τον χρόνο να κυλά αμείλικτα
εναντίον της, ξεχύνεται πανικόβλητη στη χαοτική Τεχεράνη
προκειμένου να βρει κάποιον να κρατήσει το μωρό της για μια
μέρα, καθώς οι δικοί της δεν γνωρίζουν καν την ύπαρξή του.
Με έναν ρεαλισμό-σήμα κατατεθέν των καλύτερων στιγμών
του ιρανικού σινεμά, ο Αλί Ασγκάρι κινηματογραφεί με αξιοζήλευτη στιβαρότητα την οδύσσεια μιας γυναίκας που αναζητά
απεγνωσμένα συμμάχους σε μια εχθρική πόλη, και ταυτόχρονα
τη θέση και την ταυτότητά της στο σύγχρονο Ιράν.

PARTIES

21:30 Γ*ΜΗΜΕΝΟ ΜΠΟΡΝΧΟΛΜ / FUCKING
BORNHOLM
(2022, Πολωνία, 99') (E)
Σκηνοθεσία: Άνια Καζεγιάκ
Στο νησί Μπόρνχολμ της Δανίας, δύο φιλικές οικογένειες
παίρνουν τα τροχόσπιτά τους για κάμπινγκ πλάι στο κύμα.
Όταν, όμως, ένα άβολο περιστατικό μεταξύ των ανηλίκων της
παρέας οξύνει επικίνδυνα τα πνεύματα, το χαλαρό κλίμα και οι
ειδυλλιακές διακοπές πάνε περίπατο. Με βλέμμα αποδόμησης
που δεν αποκλείει τη διακριτική συμπάθεια απέναντι στους
ήρωές της, η Πολωνή σκηνοθέτις εναποθέτει σαν καστράκια
στην άμμο έννοιες όπως η φιλία, η συντροφικότητα, ο γάμος
και η γονεϊκότητα, αφήνοντάς τα στο έλεος των κυμάτων που
λέγονται κρίση μέσης ηλικίας και έμφυλα στερεότυπα. Μια
ιλαροτραγωδία θερινής τρέλας, πολύ κοντά σε πνεύμα με
την «Ανωτέρα Βία» του Ρούμπεν Έστλουντ, κατά την οποία το
χιούμορ και το δράμα βρίσκονται ενοχλητικά κοντά.
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ΔΑΝΑΟΣ 1
19:00 ΠΡΟΒΟΛΗ ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ
22:00 ΠΡΟΒΟΛΗ ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ
Δείτε μία από τις βραβευμένες ταινίες του Διεθνούς
Διαγωνιστικού Τμήματος του Φεστιβάλ!

ΔΑΝΑΟΣ 2
19:15 ΕΚΛΕΙΨΗ / THE ECLIPSE /
FORMØRKELSEN
(2022, Νορβηγία, 109') Δ.Ν. (E)
Σκηνοθεσία: Νατάσα Ουρμπάν
Χρησιμοποιώντας ως αλληγορική αφετηρία την ολική έκλειψη ηλίου της 11ης Αυγούστου 1999, η σερβικής καταγωγής
Νατάσα Έρμπαν επιστρέφει στην πατρίδα της για να ξετυλίξει τα γεγονότα του διχασμού και των πολέμων στην πρώην
Γιουγκοσλαβία. Στον αντίποδα ενός συμβατικού ιστορικού
ντοκιμαντέρ, ωστόσο, η σκηνοθέτις επιλέγει να ενδύσει τις
αποκαλυπτικές εξομολογήσεις φίλων και συγγενών που
ανακαλούν προσωπικές αναμνήσεις από την ταραγμένη αυτή
περίοδο, με αιθέριες εικόνες σε φιλμ 16 χιλιοστών, φαινομενικά ασύνδετες με τα όσα ακούμε. Άλλοτε αναμενόμενα
ανατριχιαστικό κι άλλοτε απροσδόκητα ανακουφιστικό, το
αποτέλεσμα είναι ένα αριστοτεχνικό κινηματογραφικό δοκίμιο για την υποκειμενικότητα και την επιλεκτικότητα της
μνήμης, τη συμφιλίωση με το παρελθόν, τις ενοχές και τα
τραύματα που κουβαλά.
21:30 IN THE COURT OF THE CRIMSON
KING
(2022, Ηνωμένο Βασίλειο, 86') (E)
Σκηνοθεσία: Τόμπι Έιμις
Το ντοκιμαντέρ του Τόμπι Έιμς μας μεταφέρει σε ένα από
τα πλέον εκκεντρικά και μεγαλειωδώς ψυχεδελικά πεδία που
έφτασε ποτέ η ροκ μουσική: στην αυλή του ίσως έκπτωτου,
μα σίγουρα θρασύτατου και ιδιοφυούς «Πορφυρού Βασιλιά», που δεν είναι άλλος από τον αρχηγό-δυνάστη των King
Crimson, Ρόμπερτ Φριπ. O αδιαμφισβήτητος ηγέτης της μπάντας και ιθύνων νους σε ένα από τα μετρημένα στα δάχτυλα μονολιθικά αριστουργήματα που όρισαν το πάνθεον της
prog μουσικής επιβεβαιώνει κάθε φήμη που τον συνοδεύει,
αλλά και το ρόλο του ως ο πρώτος «μοντέρνος άνθρωπος»
του σύγχρονου ήχου. Ο Έιμς έχει παραδεχτεί πως ήθελε να
φτιάξει ένα κλασικό βιογραφικό ντοκιμαντέρ, η τρέλα στα
παρασκήνια, όμως, τον οδήγησε σε μια αναπάντεχη, πολύ
πιο συναρπαστική κατεύθυνση.

25

ΑΣΤΟΡ

ΑΣΤΥ

ΙΝΤΕΑΛ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: QUEER BRITANNIA
17:30 ΤΟ ΦΙΛΙ ΤΗΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ /
BUTTERFLY KISS
(1995, Ηνωμένο Βασίλειο, 88')
Σκηνοθεσία: Μάικλ Γουίντερμποτομ
Κάτι σαν το «Θέλμα και Λουίζ» στη «Ζώνη του Λυκόφωτος»,
το «Φιλί της Πεταλούδας» αφηγείται την πορεία ενός γυναικείου ντουέτου που από θύμα και θύτρια γίνονται ζευγάρι,
για να σκορπίσουν στη συνέχεια το θάνατο στην επαρχιακή
Αγγλία. Μπλέκοντας το θρίλερ με τα road movies, το λεσβιακό love story με το ψυχόδραμα και τη μαύρη κωμωδία, αυτό
το ιδιόρρυθμο κινηματογραφικό κράμα, γεμάτο ανατροπές
και μικρά (ή μεγαλύτερα) σοκ, σήμανε την αρχή της μεγάλης
καριέρας του Μάικλ Γουιντερμπότομ («Τζουντ», «24 Hour
Party People») με ένα από τα πιο εντυπωσιακά ντεμπούτα
που βγήκαν από τη Μ. Βρετανία τη δεκαετία του ‘90.
Προλογίζουν από τις «Λεσβίες στα Πρόθυρα» οι Ντιάνα
Μάνεση, Διδακτόρισσα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας /
ποιήτρια και Φρύνη Κόντη-Παπαγεωργιου, κινηματογραφίστρια / Συντηρήτρια Οπτικοακουστικών Μέσων

20:00 ΔΕΥΤΕ ΛΑΒΕΤΕ TECHNO / GOD SAID
GIVE ‘EM DRUM MACHINES
(2022, ΗΠΑ / Ηνωμένο Βασίλειο / Νότια Αφρική, 94') (E)
Σκηνοθεσία: Κρίστιαν Ρ. Χιλ
Ο Διάβολος κατέβηκε στην Τζόρτζια κι ο Θεός πήγε στο Μίτσιγκαν για να δώσει drum machines στους κυνηγημένους
που έγραψαν την ιστορία της μαύρης μουσικής. Στον πρώτο
της τόμο, ο Κρίστιαν Χιλ επιστρέφει στις «ηλεκτρικές ρίζες»
της και μας παρασύρει σε ένα επικό ταξίδι που καταλήγει
στη δημιουργία της techno του Ντιτρόιτ. Στη συνέχεια, μας
ξεναγεί στα παρασκήνια μιας ακούσιας αναλογικής επανάστασης που ξεκίνησε από τις ζυμώσεις μεταξύ των μελών
μιας παρέας νεαρών οραματιστών DJ. Ο Ντέρικ Μέι, ο Κέβιν
Σόντερσον και οι υπόλοιποι της τέκνο εμπροσθοφυλακής είδαν τα μπιτ τους να επεκτείνονται σε παγκόσμιο φαινόμενο,
κατακτώντας τα κλαμπ του Λονδίνου και του Βερολίνου στην
αρχή της παντοκρατορίας τους. Ένα ξεσηκωτικό ντοκιμαντέρ
προς γνώση και συμμόρφωση, που διορθώνει τα κακώς κείμενα στο origin story της σύγχρονης χορευτικής μουσικής.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: NEW
18:00 Ο ΝΟΝΟΣ / THE GODFATHER
(1972, ΗΠΑ, 175')
Σκηνοθεσία: Φράνσις Φορντ Κόπολα
Μια μεγαλοφυής οικογενειακή saga, μια όπερα της βίας,
ένα έπος κλειστών χώρων, μία αλληγορία της Αμερικής, ένα
αριστοτεχνικό γκανγκστερικό δράμα σαιξπηρικών διαστάσεων, και ένα φιλμ το οποίο άλλαξε για πάντα την ιστορία του
σύγχρονου σινεμά. Οτιδήποτε κι αν γράψει κανείς για την
ταινία του Φράνσις Φορντ Κόπολα, εξακολουθεί να μην είναι αρκετό. Πενήντα χρόνια από την πρώτη κυκλοφορία του,
ο «Νονός» δεν παύει να προκαλεί το δέος που οφείλει κανείς να έχει αντικρίζοντας ένα πραγματικό έργο τέχνης. Τρία
Όσκαρ (Καλύτερης Ταινίας, Αʹ Ανδρικής Ερμηνείας και Διασκευασμένου Σεναρίου) από 11 συνολικά υποψηφιότητες.
Η ταινία προβάλλεται στην ψηφιακή αποκατάσταση
που έγινε φέτος για τον εορτασμό των 50 χρόνων της.
Προλογίζει ο κριτικός κινηματογράφου Θοδωρής
Κουτσογιαννόπουλος

22:00 MEET ME IN THE BATHROOM
(2021, Ηνωμένο Βασίλειο, 108') (E)
Σκηνοθεσία: Ντίλαν Σάουθερν, Γουιλ Λάβλεϊς
Στις αρχές των 00s, η Νέα Υόρκη έγινε το ευφορικό σταυροδρόμι στο οποίο οι Interpol και οι Strokes συνάντησαν τους
LCD Soundsystem, τους Yeah Yeah Yeahs, τους Rapture και
τους TV on the Radio, και μια ολόκληρη σκηνή από εκπληκτικές κιθαριστικές μπάντες ξεκίνησε από εκεί για να κατακτήσει
τον κόσμο. Αυτή είναι η ιστορία μιας μαγικής στιγμής μέσα στο
χρόνο, φτιαγμένης από νεανικό παλμό, φοβερά τραγούδια,
μπόλικο ταλέντο και ακόμα περισσότερο ηδονισμό, όπως την
εξομολογούνται τα μέλη των συγκροτημάτων που την έζησαν,
σε ένα ντοκιμαντέρ για το οποίο μοιάζει να επινοήθηκε ο όρος
«μουσικό φιλμ».

21:45 BROS
(2022, ΗΠΑ, 115')
Σκηνοθεσία: Νίκολας Στόλερ
Ήδη κατοχυρωμένο στη χολιγουντιανή Βίβλο ως η πρώτη
στουντιακή ταινία που γεννήθηκε από την πένα ενός ανοιχτά
ομοφυλόφιλου σεναριογράφου και έχει στο καστ (σχεδόν)
αποκλειστικά ΛΟΑΤΚΙ+ ηθοποιούς, το «Bros» αφηγείται την
ιστορία δύο γκέι ανδρών που αποφεύγουν με κάθε τρόπο
να δεσμευτούν σε μια σχέση, μέχρι που δοκιμάζουν να τα
φτιάξουν μεταξύ τους. Ο σκηνοθέτης του «Όταν Με Παράτησε η Σάρα» και του «Σηκωτός για τη Συναυλία», Νικ Στόλερ,
και ο αστείρευτος Μπίλι Άιχνερ επικαλούνται κλασικές ρομαντικές κομεντί, αλλά με έναν μαγικό τρόπο ανατρέπουν και
ταυτόχρονα επιβεβαιώνουν τα στερεότυπα, υπογράφοντας
την κωμωδία της χρονιάς. Ένα διεισδυτικό, ξεκαρδιστικό και
βαθιά κινηματογραφικό ρομάντζο για την εποχή του Grindr.

19:30 LICHT: Η ΕΚΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
ΤΟΥ ΣΤΟΚΧΑΟΥΖΕΝ / LICHT STOCKHAUSEN’S LEGACY / LICHT
(2022, Ολλανδία, 122') Δ.Ν. (E)
Σκηνοθεσία: Ούκε Χούγκενταϊκ
Όσοι περιμένουν ένα συμβατικό βιογραφικό ντοκιμαντέρ
για την παρανοϊκή μουσική ιδιοφυία που ακούει στο όνομα
Καρλχάιντς Στοκχάουζεν θα βρεθούν μπροστά σε μία τεράστια έκπληξη: Το «Licht» περιστρέφεται γύρω από το πρώτο
πλήρες ανέβασμα της ομώνυμης όπερας-magnum opus του
πρωτοπόρου Γερμανού συνθέτη, η οποία του πήρε 26 χρόνια
για να ολοκληρωθεί, διαρκεί 29 ώρες, χρειάζεται επτά ημέρες για να παρουσιαστεί στο σύνολό της και περιλαμβάνει
-μεταξύ άλλων εξωφρενικών- ερμηνείες εγχόρδων μέσα
από ελικόπτερα εν πτήσει! Ανάμεσα στις προετοιμασίες της
μεγαλεπήβολης παράστασης, την οποία έχουν αναλάβει ένας
«επίσημος» σκηνοθέτης και δύο από τις πρώην συντρόφους
του Στοκχάουζεν – σε μια απολαυστική σύγκρουση προσωπικοτήτων, η ταινία ξετυλίγει την πολυτάραχη ζωή και καριέρα του συνθέτη μέσα από συνεντεύξεις με συνεργάτες,
αποξενωμένα τέκνα, τέως συζύγους και ερωμένες. Ίσως το
πιο εκτροχιασμένο biopic που έχετε δει ποτέ, αντάξιο της μεγαλομανίας ενός αλά Χέρτσογκ «Φιτζκαράλντο».
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: JEAN EUSTACHE
22:00 ΜΙΚΡΕΣ ΜΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΕΣ / MY
LITTLE LOVES / MES PETITES AMOURESES
(1974, Γαλλία, 123') (E)
Σκηνοθεσία: Ζαν Εστάς
Ο Ντάνιελ μεγαλώνει με τη γιαγιά του στην ύπαιθρο. Λίγο
πριν ξεκινήσει η σχολική χρονιά, η μητέρα του τον παίρνει
μαζί της στην πόλη. Όταν πια επιστρέψει, είναι φανερό πως
έχει μεγαλώσει περισσότερο από τα υπόλοιπα αγόρια του
χωριού. Ο Εστάς προσεγγίζει την έλξη που του ασκούσαν
οι γυναίκες με μία σειρά από φαινομενικά ασήμαντα εφηβικά βιώματα, παραμένει, ωστόσο, αποστασιοποιημένος κι
απολύτως καυστικός με τον ήρωά του. Ευλογημένες από
τη φωτογραφία του Νέστορ Αλμέντρος, οι «Μικρές Αγαπημένες» αποτελούν υπόδειγμα αυτοβιογραφικού σινεμά και
μια φιλοσοφημένη ματιά πάνω στην ενηλικίωση και τη μάχη
των φύλων. Μαζί με τη «Μαμά και την Πουτάνα», ένα από τα
πλέον κλασικά δίπτυχα του γαλλικού σινεμά. Προβάλλεται σε
ψηφιακά αποκατεστημένη κόπια.

ΤΡΙΑΝΟΝ
19:30 ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΝΙΣΕΡΙΝ / THE
BANSHEES OF INISHERIN
(2022, Ιρλανδία / ΗΠΑ / Ηνωμένο Βασίλειο, 109') (E)
Σκηνοθεσία: Μάρτιν ΜακΝτόνα
Ο σκηνοθέτης του «Τρεις Πινακίδες Έξω από το Έμπινγκ στο
Μιζούρι» ξανασμίγει το εξαιρετικό πρωταγωνιστικό δίδυμο
του «Αποστολή στη Μπριζ», βάζοντας τους Κόλιν Φάρελ και
Μπρένταν Γκλίσον να ερμηνεύσουν μοναδικά δυο παλιόφιλους, σε ένα μικρό νησί της Ιρλανδίας, και να ηγηθούν της
χιονοστιβάδας γεγονότων που προκαλεί η μυστηριώδης διάλυση της φιλίας τους. Από αυτό το φαινομενικά ασήμαντο
συμβάν, ο καταξιωμένος Μάρτιν ΜακΝτόνα εμπνέεται μια
από τις καλύτερες ταινίες της χρονιάς: μια ιλαροτραγωδία
κατάμαυρου χιούμορ, σαρδόνιων διαλόγων και απρόσμενης
συγκίνησης για τα όρια της ελευθερίας και της ατομικής βούλησης, το βάρος της ευθύνης μας απέναντι στους άλλους και
τις βαθιές ειρωνείες της ανθρώπινης κατάστασης. Βραβείο
σεναρίου και ανδρικής ερμηνείας (Κόλιν Φάρελ) στο πρόσφατο Φεστιβάλ Βενετίας.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: NEW
22:00 Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ /
THE LAST PICTURE SHOW
(1971, ΗΠΑ, 118')
Σκηνοθεσία: Πίτερ Μπογκντάνοβιτς
Ο ταινιοφάγος Πίτερ Μπογκντάνοβιτς, πνευματικό παιδί
της Νουβέλ Βαγκ, αφού ακολούθησε τα βήματα των Γάλλων ομολόγων του που μεταπήδησαν από την κριτική στη
σκηνοθεσία, έφτασε εδώ να καταθέσει το πρώτο σπουδαίο
δείγμα γραφής του στο φρέσκο ακόμη κίνημα του Νέου
Χόλιγουντ. Μια συνεισφορά καθοριστική, που έθεσε ασύγκριτα ψηλά τον πήχη για τις μελλοντικές ιστορίες ενηλικίωσης που θα κατέκλυζαν το σινεμά, μέσα από την αδιέξοδη
πορεία μιας παρέας εφήβων που βαλτώνουν σε μια παρακμιακή πόλη του αμερικανικού Νότου. Καστ-καταλύτης, με
τους Τζεφ Μπρίτζες, Σίμπιλ Σέπερντ, Τζόζεφ Μπότομς, Έλεν
Μπέρνστιν, Κλόρις Λίτσμαν και Μπεν Τζόνσον να διαπρέπουν, και τους δύο τελευταίους να κερδίζουν δύο από τα
οκτώ συνολικά Όσκαρ που διεκδίκησε το φιλμ.
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ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

PARTIES

22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ - 9 ΟΚΤΩΒΡΊΟΥ
«Ennio Formes»
Μια εικαστική έκθεση αφιερωμένη στον μεγάλο Ιταλό συνθέτη.
Ολύμπια Δημοτικό, Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας» | Ακαδημίας 59 (ΜΕΤΡΟ Πανεπιστήμιο)
Τρίτη - Παρασκευή: 11:00 - 19:00
Σάββατο & Κυριακή: 11:00 - 15:00
Δευτέρα: κλειστά
Είσοδος Ελεύθερη

ΠΈΜΠΤΗ

29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ | 12:00

22:30 SHORT CUTS

Παρουσίαση Βιβλίου

«Ennio Morricone - Αναζητώντας εκείνον τον ήχο | Η μουσική μου, η ζωή
μου» του Αλεσάντρο Ντε Ρόσα σε Μτφ. Άννας Νούση από τις Εκδόσεις Μετρονόμος
Αίθουσα Διδασκαλίας Μουσικής Βιβλιοθήκης, Σύλλογος «Οι Φίλοι της
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών (Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας 85 & Κόκκαλη 1)

Meet and greet πάρτυ για τους δημιουργούς
των ελληνικών μικρού μήκους ταινιών.
DJ set: Jeph Vanger
LATRAAC (Λεωνιδίου 63-65, Κεραμεικός)

ΠΈΜΠΤΗ

6 ΟΚΤΩΒΡΊΟΥ

00:00 DANCE YRSELF CLEAN
Πάρτυ με αφορμή την προβολή της ταινίας
«Meet Me in the Bathroom».
DJ set: Παναγιώτης Μένεγος
BARRETT (Πρωτογένους 11, Αθήνα)

Παρουσία του Συγγραφέα, της μεταφράστριας, του γιου του Ιταλού συνθέτη,
Μάρκο Μορικόνε
Την παρουσίαση συντονίζει η Ελένη Μητσιάκη, Μουσικολόγος, Συντονίστρια Παραγωγών
του Συλλόγου οι Φίλοι της Μουσικής και μέλος της Διεθνούς Ένωσης Κριτικών Μουσικής
Κινηματογράφoυ (IFMCA).
Συνοδεύει από το πιάνο η Κασσάνδρα Φουντουλάκη.
Είσοδος Ελεύθερη

ΔΕΥΤΈΡΑ 3 ΟΚΤΩΒΡΊΟΥ | 12:00
«Μετά τα Φεστιβάλ, τι;»
Η πορεία των ελληνικών ταινιών μικρού μήκους μετά το πέρας των Φεστιβάλ. Μοιράζονται
την εμπειρία τους επαγγελματίες του χώρου:
• Άννα Κασιμάτη (Γραφείο Media Hellas, Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ

8 ΟΚΤΩΒΡΊΟΥ

Πάρτυ με αφορμή την προβολή των ταινιών
«Moonage Daydream», «Tramps!» και του
αφιερώματος «QUEER BRITANNIA».

ΡΟΜΆΝΤΣΟ (Αναξαγόρα 3, Αθήνα)

23:30 OH! YOU PRETTY THINGS:
Bowie, New Romantics and the
Queer Revolution

DJ set: Άγγελος Κλειτσίκας
BIOS (Πειραιώς 84, Κεραμεικός)

• Ηλίας Δημητρίου, σκηνοθέτης (συντονιστής του προγράμματος ΜΙΚΡΟΦΙΛΜ, ΕΡΤ)
• - Κωστής Καλαποθάκης, Υπεύθυνος Κατάρτισης Προγράμματος Προβολών (Πολιτιστικό
Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς)
• Μπάμπης Κονταράκης, Αιθουσάρχης - Διανομέας (Άστορ, Ανδόρα / Weird Wave)
• Τάσος Μελεμενίδης, υπεύθυνος προγράμματος του CINOBO
• Θέλγια Πετράκη, σκηνοθέτιδα («Η Χέλγκα είναι στο Λούντ», «Bella»)
Συντονισμός: Πάνος Γκένας, υπεύθυνος προγράμματος του τμήματος
«Ελληνικές Μικρές Ιστορίες»
Σε συνεργασία με το Γραφείο
Δημιουργική Ευρώπη MEDIA | EKK

ΤΡΙΤΗ

4 ΟΚΤΩΒΡΊΟΥ

22:00 ΠΆΡΤΥ ΝΎΧΤΑΣ
ΓΑΛΛΟΦΩΝΊΑΣ
Πάρτυ με αφορμή την προβολή της ταινίας
«Πιο Πολύ Από Ποτέ».
FRAU (Φειδίου 6, Αθήνα)

Exile Room | Αθηνάς 12, Μοναστηράκι, Αθήνα (ΗΣΑΠ Μοναστηράκι)

ΣΑΒΒΑΤΟ

23:30 POP TILL YOU DROP
ΠΑΡΤΥ ΛΗΞΗΣ
DJ set: Ανδρέας Κύρκος και Λουκάς Κατσίκας
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ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
ΤΙΜΕΣ
Γενική Είσοδος: 7 ευρώ
Ειδικές τιμές:
● Αφιέρωμα QUEER BRITANNIA: 5 Ευρώ
●	Προβολή «ΕΝΙΟ», Σάββατο 1/10 | Μέγαρο Μουσικής Αθηνών - Αίθουσα
Αλεξάνδρα Τριάντη (Θα προηγηθεί συναυλία του «Stavros Lantsias
Quartet»): 9 Ευρώ
●	Προβολή «Moonage Daydream», Παρασκευή 30/9 | Village Cinemas Vmax Sphera @ The Mall Athens: 9 Ευρώ

ΚΑΡΤΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
5 προβολών: 30 Ευρώ
10 προβολών: 50 Ευρώ
20 προβολών: 75 Ευρώ

●	Οι κάτοχοι καρτών διαρκείας και διαπιστεύσεων χρειάζεται να εκδώσουν
εισιτήρια μηδενικής αξίας με χρήση του μοναδικού κωδικού της κάρτας. Η
επίδειξη της κάρτας ΔΕΝ εξασφαλίζει είσοδο σε αίθουσες.
●	Οι κάτοχοι καρτών διαρκείας και διαπιστεύσεων μπορούν να κάνουν χρήση
της κάρτας τους και να εκδώσουν εισιτήρια μηδενικής αξίας μόνο για τις
προβολές με τιμή εισιτηρίου 5 ή 7 ευρώ.
●	Οι κάτοχοι καρτών διαρκείας μπορούν να κάνουν χρήση της κάρτας τους στην
ίδια προβολή και να εκδώσουν όσα εισιτήρια μηδενικής αξίας επιθυμούν (και
έχουν διαθέσιμα) στην κάρτα τους.
	* Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το εισιτήριό σας ή την
κάρτα διαρκείας σας, μπορείτε να απευθύνεστε και στο live chat
εξυπηρέτησης πελατών της viva.gr ή με email στο support@viva.gr.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΈΣ ΣΗΜΕΙΏΣΕΙΣ

●	Μπορείτε να εξασφαλίζετε τα εισιτήριά σας από την ιστοσελίδα
	
www.viva.gr ηλεκτρονικά, στα φυσικά σημεία πώλησης και τηλεφωνικά με
κράτηση στο 11876*
*Χρέωση κλήσης προς 11876: 0,96€/ λεπτό (Σταθερό), 1,09€/ λεπτό (Κινητό)
Δευτέρα εώς Παρασκευή 10:00 - 18:00
●	Σας ενθαρρύνουμε να προμηθεύεστε τα εισιτήριά σας πριν την άφιξή σας
στον κινηματογράφο. Ιδανικά να τα κατέχετε σε ηλεκτρονική μορφή στο
κινητό σας ή να τα έχετε προεκτυπώσει ώστε να διευκολύνεται η ασφαλής και
απρόσκοπτη ροή του κοινού προς την αίθουσα.
●	Το ταμείο κάθε κινηματογράφου εκδίδει εισιτήρια μόνο για τις προβολές που
πραγματοποιούνται σε αυτόν
●	Τα ταμεία των κινηματογράφων λειτουργούν 60’ πριν την έναρξη της
πρώτης προβολής και 30’ μετά την έναρξη της τελευταίας
●	Μία ώρα πριν από κάθε προβολή και μέχρι την έναρξη αυτής, το ταμείο κάθε
κινηματογράφου εκδίδει εισιτήρια μόνο για τις προβολές της ίδιας ημέρας.
●	Πώληση εισιτηρίων για όλα τα venues του Φεστιβάλ γίνεται στο γραφείο
τύπου αλλά μόνο με τη χρέωση κάρτας (όχι μετρητά).
●	Μεταβολές εισιτηρίων ΔΕΝ επιτρέπονται.
●	Ακυρώσεις εισιτηρίων επιτρέπονται ηλεκτρονικά μέσω viva.gr, οποιαδήποτε
στιγμή μέχρι και μία ώρα πριν την προβολή για την οποία έχει εκδοθεί το
εισιτήριο.
●	Ακυρώσεις εισιτηρίων στους κινηματογράφους επιτρέπονται μέχρι και μία
ώρα πριν την προβολή για την οποία έχει εκδοθεί εισιτήριο. Απαραίτητη
προϋπόθεση, ο/η κάτοχος να προσκομίσει το προς ακύρωση εισιτήριο στον
κινηματογράφο από τον οποίο το έχει εκδώσει.
●	Η πώληση εισιτηρίων διαδικτυακά ολοκληρώνεται 15’ πριν την έναρξη της
κάθε ταινίας. Τα τελευταία 15’ πριν ξεκινήσει η εκάστοτε ταινία, εισιτήρια
διατίθενται μόνο από τον κινηματογράφο προβολής.

	* Πληροφορίες για το πρόγραμμα του Φεστιβάλ και την έκδοση
εισιτηρίων στο www.aiff.gr

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ | ΥΠΟΔΟΧΗΣ &
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
Κατα τη διάρκεια του Φεστιβάλ, το γραφείο λειτουργεί στον 4ο όροφο του
Μητροπολιτικού Κολλεγίου
Ακαδημίας 42, 10672, Αθήνα. Τηλ. 2103641543
Δευτέρα έως Παρασκευή: 11:00 με 18:00
Σάββατο: 11:00 με 15:00
Κυριακή: Κλειστό
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ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΤΑ ΤΜΉΜΑΤΑ
ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΆΛ
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ
ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ
ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

ΑΣΤΟΡ
Σταδίου 28 (είσοδος από στοά Κοραή), Αθήνα (ΜΕΤΡΟ
Πανεπιστήμιο) τηλ. 210 3211 950

ICONS
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΙΚΡΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ
ΜΟΥΣΙΚΗ & ΦΙΛΜ

ΑΣΤΥ
Κοραή 4, Πλατεία Κλαυθμώνος,
Αθήνα (ΜΕΤΡΟ Πανεπιστήμιο)
τηλ. 210 3214775, 210 3221925

ΤΑ ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ ΤΩΝ ΦΕΣΤΙΒΑΛ
EΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ / ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ

ΔΑΝΑΟΣ 1 & 2
Λεωφ. Κηφισίας 109, Αθήνα
(ΜΕΤΡΟ Πανόρμου), τηλ. 210 6922655

ΑΦΙΕΡΩΜΑ QUEER BRITANNIA
ΑΦΙΕΡΩΜΑ NEW

Δ.Δ.: Διεθνές Διαγωνιστικό
Δ.Ν.: Διαγωνιστικό Ντοκιμαντέρ

ΙΝΤΕΑΛ
Πανεπιστημίου 46, Αθήνα (ΜΕΤΡΟ Ομόνοια &
Πανεπιστήμιο), τηλ. 210 3826720

Δημοσιογραφική προβολή

Οι διαπιστευμένοι από το Φεστιβάλ
δημοσιογράφοι μπορούν να εκδώσουν
μηδενικό εισιτήριο μέχρι και 15 λεπτά πριν
την έναρξη της προβολής.
www.aiff.gr | www.cinemagazine.gr

ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΡΙΑΝΤΗ
Βασ. Σοφίας 85 & Κόκκαλη 1, Αθήνα
(ΜΕΤΡΟ Μέγαρο Μουσικής), τηλ. 210 7282000

ΥΠΌΜΝΗΜΑ ΑΜΕΑ
Πρόσβαση και για
Εμποδιζόμενα Άτομα / Άτομα
με Αναπηρία [ΑμεΑ]

ΤΡΙΑΝΟΝ
Κοδριγκτώνος 21 & Πατησίων 101, Αθήνα
τηλ. 210 8215469 (Μετρό Βικτώρια)

Χώρος υγιεινής για όλους /
όλες
Χώρος στάθμευσης
οχημάτων Ατόμων με
Αναπηρία [ΑμεΑ]
Ταυτόχρονη διερμηνεία στην
Ελληνική Νοηματική Γλώσσα
[ΕΝΓ]

VILLAGE CINEMAS @ THE MALL ATHENS
Vmax Sphera
Ανδρέα Παπανδρέου 35 (Παράπλευρος Αττικής Οδού)
Θέση Ψαλίδι, Μαρούσι (ΗΣΑΠ Νερατζιώτισσα)
τηλ. 210 2704800

ΜΕΓΑΛΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
MAIN SPONSOR

ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
EVENTS SPONSOR

ΧΟΡΗΓΟΣ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΚΟΙΝΟΥ
AUDIENCE AWARD SPONSOR

ΧΟΡΗΓΟΣ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
AIR CARRIER SPONSOR

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ | WITH THE SUPPORT OF

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ | MEDIA SPONSORS

