
ΤΟ ΘΕΡΙΝΟ ΣΙΝΕΜΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ



Χαιρετισμός της Δημάρχου

Η προσμονή μας για το φετινό Στρογγυλό Open Air Film Festival ήταν μεγαλύτερη από ποτέ! Με την 
ακύρωση όλων των μαζικών εκδηλώσεων και καλλιτεχνικών διοργανώσεων σε ολόκληρο τον πλανήτη λόγω 

της πρωτοφανούς πανδημίας, αλλά και με τον αναγκαστικό μας εγκλεισμό, το φεστιβάλ σινεμά της πόλης μας 
έρχεται για να μας ταξιδέψει στο μαγικό κόσμο της 7ης Τέχνης, κάτι που έχουμε τόσο πολύ ανάγκη!
Τηρώντας όλα τα μέτρα ασφαλείας και τις αποστάσεις, θα απολαύσουμε, για 3η χρονιά στο αγαπημένο 
μας αίθριο του Στρογγυλού, δυο ολόκληρους μήνες γεμάτους με αριστουργήματα του παλαιότερου και του 
σύγχρονου παγκόσμιου κινηματογράφου.
Μας είχαν λείψει τα καλοκαιρινά βράδια στο θερινό σινεμά της γειτονιάς μας μαζί σας!
Θα σας δω εκεί λοιπόν!

Η Δήμαρχος
Μαρία Ανδρούτσου

Μήνυμα Προέδρου
«Είναι κάτι νύχτες με φεγγάρι 
μες τα θερινά τα σινεμά 
νύχτες που περνούν 
που δεν θα ξαναρθούν 
μ’ αγιόκλημα και γιασεμιά...»

Το καλοκαίρι, αν και άργησε πιο πολύ από ποτέ, έφτασε επιτέλους και μαζί του φέρνει αυτές τις γλυκές νύχτες 
του θερινού σινεμά.

Το δικό μας φεστιβάλ κινηματογράφου, το πολυαναμενόμενο Open Air Film Festival για 3η συνεχόμενη 
χρονιά θα γεμίζει τις νύχτες μας! 
Ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος, κατάφερε - σε πείσμα όλων των δυσκολιών 
που προέκυψαν από την πανδημία - να σχεδιάσει για ακόμα μια φορά ένα άρτιο και ποικίλο κινηματογραφικό πρό-
γραμμα για πολλά γούστα και με τον πήχη της ποιότητας των φιλμ να είναι ήδη πολύ ψηλά. 
Με όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, σας περιμένουμε και φέτος για να απολαύσουμε ταινίες κάτω από τα 
αστέρια στο ατμοσφαιρικό αίθριο του Στρογγυλού. 
Θα κρατάμε τις απαιτούμενες αποστάσεις, όμως η μαγεία του σινεμά, είμαι σίγουρη, θα φέρει τις καρδιές μας κοντά!

Για το Δ.Σ του Οργανισμού
Η πρόεδρος 

Βασιλεία Αλεξίου

Τ: 210 9760505, 210 9733370 Ε: opap@dad.gr | www.dad.gr   OAFFSTROGGYLO   #OAFFSTROGGYLO

Πολύ σημαντική θα είναι η προσφορά σας σε τρόφιμα μακράς διαρκείας, φάρμακα, σχολικά είδη και είδη καθαριότητας 
για το Κοινωνικό Παντοπωλείο - Συσσίτιο - Φαρμακείο.

Λόγω COVID-19 θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας, έτσι ώστε να υπάρχουν οι απαραίτητες αποστάσεις ασφαλείας.



ΈναρξΗ ΠρΟβΟΛών: 21:00 | ΈίΣΟΔΟΣ ΔώρΈαν

ΤεΤΑΡΤΗ 1 ΙΟΥλΙΟΥ
Ευτυχία

Δραματική 2019 | Έγχρ. 
Διάρκεια: 123’

Eλληνική ταινία, 
σκηνοθεσία Άγγελος 
Φραντζής με τους: Κάτια 
Γκουλιώνη, Πυγμαλίωνα 
Δαδακαρίδη, Καρυοφυλλιά 
Καραμπέτη, ντίνα 
Μιχαηλίδου, Θάνο Τοκάκη.

ΠΑΡΑΣκεΥΗ 3 ΙΟΥλΙΟΥ
Τα Παράπονα 
στο Δήμαρχο
L’ Ora Legale

Κωμωδία 2017 | Έγχρ. 
Διάρκεια: 92’

ίταλική ταινία, σκηνοθεσία 
Σαλβατόρε Φικάρα, 
βαλεντίνο Πικόνε με 
τους: Σαλβατόρε Φικάρα, 
Σαλβατόρε Πικόνε

ΠεΜΠΤΗ 2 ΙΟΥλΙΟΥ
Το ξέρουν όλοι 
Everybody Knows

Δραματική, Έγκληματική 
2018 | Έγχρ. 
Διάρκεια: 132’

ίσπανογαλλική ταινία, 
σκηνοθεσία ασγκάρ 
Φαραντί με τους: 
Πενέλοπε Κρουζ, Χαβιέ 
Μπαρδέμ, ρικάρντο νταρίν, 
Μπάρμπαρα Λένι

ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΙΟΥλΙΟΥ
The Artist

Δραματική 2011 | α/Μ 
Διάρκεια: 100’

Γαλλική ταινία, σκηνοθεσία 
Μισέλ Χαζαναβίσιους 
με τους: Ζαν ντιζαρντέν, 
Τζον Γκούντμαν, Τζέιμς 
Κρόμγουελ, Μπερενίς 
Μπεγιό

Ένα κορίτσι μικροπαντρεμένο ταξιδεύει από το Αϊ-
δίνι στην ελλάδα με τη μητέρα και τις δυο της 

κόρες. Στο πλοίο του ξενιτεμού παίρνει απόφαση να 
μην αφήσει τη ζωή να την προσπεράσει αλλά να τη 
ζήσει όπως θέλει. 6 βραβεία από τις 7 υποψηφιότητες 
της ελληνικής Ακαδημίας κινηματογράφου 2020.

καθώς ένα οικονομικό σκάνδαλο ξεσπάει παραμο-
νές των εκλογών, οι δημότες ενός μικρού χωριού 

της Σικελίας κάνουν την υπέρβαση και δεν ψηφίζουν 
τον διεφθαρμένο, παλαιοκομματικό πρώην δήμαρ-
χο, αλλά έναν ιδεαλιστή δάσκαλο που υπόσχεται 
ισονομία και πάταξη της διαφθοράς. Όταν όμως αρ-
χίζει να εφαρμόζει τις εξαγγελίες του, οι κάτοικοι ξε-
σηκώνονται...

Η λάουρα επιστρέφει με την κόρη και τον γιο της 
από το Μπουένος Άιρες στο χωριό της στην Ισπα-

νία για το γάμο της αδερφής της. Στη γιορτή που ακο-
λουθεί όμως κόβεται ξαφνικά το ρεύμα και η κόρη 
της εξαφανίζεται.

Το 1927 ο Τζορτζ Βαλεντίν είναι ο μεγαλύτερος 
σταρ του βωβού στο Χόλιγουντ. Γνωρίζει κι ερω-

τεύεται τη νεαρή χορεύτρια Πέπι Μίλερ, η οποία με 
τον ερχομό του ομιλούντος θα δει την καριέρα της να 
απογειώνεται, ενώ η δική του παίρνει την κατιούσα. 
Νικήτρια σε 5 κατηγορίες των Όσκαρ 2020.

προγραμμα
ιουλιοσ - αυγουστοσ



κΥΡΙΑκΗ 5 ΙΟΥλΙΟΥ
Οι Άθλιοι 
Les misérables

Δραματική, Έγκληματική, 
Θρίλερ 2019 | Έγχρ. 
Διάρκεια: 102’

Γαλλική ταινία, σκηνοθεσία 
Λαντζ Λι με τους: νταμιέν 
Μπονάρ, αλεξίς Μανεντί, 
ντζεμπρίλ Ζονγκά

ΤΡΙΤΗ 7 ΙΟΥλΙΟΥ
Οι Αόρατες 
Les Invisibles

Δραματική Κομεντί 2018 
Έγχρ. | Διάρκεια: 102’

Γαλλική ταινία, σκηνοθεσία 
Λουί - Ζιλιέν Πετί με 
τους: Οντρέ Λαμί, νοεμί 
Λβόβσκι, Κορίν Μασιερό, 
ντέμπορα Λουκουμόεβα

ΔεΥΤεΡΑ 6 ΙΟΥλΙΟΥ
Η μπαλάντα της 
τρύπιας καρδιάς

Δραματική, Έγκληματική 2019 
Έγχρ. | Διάρκεια: 140’

Έλληνική ταινία, σκηνοθεσία 
Γιάννης Οικονομίδης με 
τους: βασίλης Μπισμπίκης, 
βίκυ Παπαδοπούλου, 
Γιάννης Τσορτέκης, Στάθης 
Σταμουλακάτος, βαγγέλης 
Μουρίκης, Γιώργος 
Γιαννόπουλος, Λένα 
Κιτσοπούλου

ΤεΤΑΡΤΗ 8 ΙΟΥλΙΟΥ
Καλοκαίρι 
με τη Μόνικα 
Summer 
With Monica

ρομαντική 1952 | α/Μ 
Διάρκεια: 96’

Σουηδική ταινία, 
σκηνοθεσία Ίνγκμαρ 
Μπέργκμαν με τους: Χάριετ 
Άντερσον, Λαρς Έκμποργκ, 
ντάγκμαρ Έμπσεν

Στη Μονφερμέιγ, στα προάστια του Παρισιού, εκεί 
όπου ο Βικτόρ Ουγκό έστησε το σκηνικό των Αθλί-

ων, μια ομάδα της αστυνομίας δρα κατά του εγκλή-
ματος. Σε μια κατά τα άλλα συνηθισμένη περίπολο, 
ένα drone καταγράφει ένα σκηνικό που θα μπορού-
σε να εκθέσει την ομάδα και τις μεθόδους της. Δύο 
βραβεία και μια υποψηφιότητα Φεστιβάλ καννών 
2019. Υποψήφια διεθνή ταινία για στα Όσκαρ 2020.

Όταν ο δήμος αποφασίζει να κλείσει ένα κέντρο 
υποδοχής άστεγων γυναικών, οι κοινωνικές λει-

τουργοί του επιστρατεύουν κάθε τέχνασμα για να βο-
ηθήσουν όσες βρεθούν σύντομα στο δρόμο. Νικητής 
στο διεθνές φεστιβάλ Τουλούζ 2018.

Η Όλγα, σύζυγος ενός εργοστασιάρχη στη λαμία, 
αποφασίζει να τον εγκαταλείψει για χάρη ενός 

πρώην λαϊκού τραγουδιστή και νυν ιδιοκτήτη νυχτε-
ρινού κέντρου, παίρνοντας μαζί της κι ένα εκατομμύ-
ριο ευρώ. Η εκδίκηση του άντρα της θα αναστατώσει 
τον τοπικό υπόκοσμο με απρόοπτα αποτελέσματα.

Ένας νεαρός άντρας και μια δυναμική κοπέλα 
ερωτεύονται και αποφασίζουν να δραπετεύσουν 

σε μια ερημική ακρογιαλιά, όπου ζουν ένα ονειρεμέ-
νο καλοκαίρι, μέχρι η πραγματικότητα να θρυμματί-
σει τον έρωτά τους.

oaff2020 | Έναρξη προβολών: 21:00 | Έίσοδοσ δώρΈαν



ΠεΜΠΤΗ 9 ΙΟΥλΙΟΥ
Έμα 
Ema

Δραματική, Μουσική 2019  
Έγχρ. | Διάρκεια: 102’

Χιλιανή ταινία, σκηνοθεσία 
Πάμπλο Λαραΐν με τους: 
Γκαέλ Γκαρσία Μπερνάλ, 
Μαριάνα ντι Τζιρόλαμο, 
Σαντιάγο Καμπρέρα

ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΙΟΥλΙΟΥ
Η Επιστροφή 
The Revenant

Δραματική, Έγκληματική 
2015 | Έγχρ. 
Διάρκεια: 156’

Aμερικανική ταινία, 
σκηνοθεσία αλεχάντρο 
Γκονζάλες ίναρίτου με τους: 
Λεονάρντο ντι Κάπριο, Τομ 
Χάρντι, Γουίλ Πούλτερ, 
ντόναλ Γκλίζον

ΠΑΡΑΣκεΥΗ 10 ΙΟΥλΙΟΥ
Δε θα 
Συμπεθεριάσουμε 
ποτέ! 
Come un Gatto in 
Tangenziale

Κωμωδία 2017 | Έγχρ. 
Διάρκεια: 98’

ίταλική ταινία, σκηνοθεσία 
ρικάρντο Μιλάνι με 
τους: Πάολα Κορτελέζι, 
αντόνιο αλμπανέζε, Σόνια 
Μπεργκαμάσκο

κΥΡΙΑκΗ 12 ΙΟΥλΙΟΥ
Corpus Cristi

Δραματική 2019 | Έγχρ. 
Διάρκεια: 116’

Πολωνική ταινία, 
σκηνοθεσία Γιαν Κομασά με 
τους: αλεξάντρα Κονιέζκα, 
Μπάρτοζ Μπιελένια, 
Έλάιζα ράισεμπελ

Έπειτα από ένα τραυματικό γεγονός που θα συ-
γκλονίσει την οικογένειά της, η Έμα, μια νεαρή 

γυναίκα που ζει μέσα από το χορό, προσπαθεί να ξα-
ναχτίσει τη ζωή της, αναλαμβάνοντας κάθε ρίσκο για 
να τα καταφέρει.

Ποίηση, σκληρός ρεαλισμός και επίδειξη απαρά-
μιλλης σκηνοθετικής βιρτουοζιτέ συναντιούνται 

σε μια ιστορία επώδυνης επιβίωσης και βίαιης εκδί-
κησης. 3 Χρυσές Σφαίρες και 12 υποψήφότητες στα 
Όσκαρ 2016 όπου κατέκτησε  3 βραβεία.

Η έφηβη κόρη ενός αστού και ο συνομήλικός της 
γιος μιας φτωχής γυναίκας συνάπτουν σχέση, γε-

γονός που υποχρεώνει τους δύο ενήλικους να γνω-
ριστούν και να περάσουν χρόνο μαζί προσέχοντας το 
νεαρό ζευγάρι.

Ένας βαθιά θρησκευόμενος νεαρός τρόφιμος ανα-
μορφωτηρίου προσλαμβάνεται στο ξυλουργείο 

μιας κωμόπολης, αλλά εκμεταλλευόμενος μια παρε-
ξήγηση θα βρεθεί στο ρόλο του ιερέα της ενορίας, η 
οποία πασχίζει να ξεπεράσει ένα συλλογικό τραύμα. 
Υποψήφια διεθνή ταινία στα Όσκαρ 2020.

προγραμμα ιουλιοσ - αυγουστοσ

#OAFFSTROGGYLO



ΔεΥΤεΡΑ 13 ΙΟΥλΙΟΥ
Φαντασία

Δραματική 2019 | Έγχρ. 
Διάρκεια: 96’

Eλληνική ταινία, 
σκηνοθεσία αλέξης 
Καρδαράς με τους: Στέλιο 
Μάινα, Γιάννη Στάνκογλου, 
βίκυ Παπαδοπούλου, ρένα 
Μόρφη

ΤεΤΑΡΤΗ 15 ΙΟΥλΙΟΥ
Περιφρόνηση 
Le Mepris

ρομαντικό Δράμα 1963 
Έγχρ. | Διάρκεια: 103’

Γαλλική ταινία, σκηνοθεσία 
Ζαν Λικ Γκοντάρ με τους: 
Μπριζίτ Μπαρντό, Μισέλ 
Πικολί, Τζακ Πάλανς, Φριτς 
Λανγκ

ΤΡΙΤΗ 14 ΙΟΥλΙΟΥ
Η μαχαιριά 
The Cut

Δραματική, Περιπετειώδες, 
ίστορική 2014 | Έγχρ. 
Διάρκεια: 138’

Γερμανογαλλική ταινία, 
σκηνοθεσία Φατίχ ακίν 
με τους: Ταχάρ ραχίμ, 
Σιμόν αμπκαριάν, αρσινέ 
Καντζιάν

ΠεΜΠΤΗ 16 ΙΟΥλΙΟΥ
Ημερολόγια 
Μοτοσυκλέτας 
Motorcycle Diaries

Περιπέτεια, βιογραφική, 
Δραματική 2004 | Έγχρ. 
Διάρκεια: 128’

αμερικανο-αργεντίνικη 
ταινία, σκηνοθεσία 
βάλτερ Σάλες με τους: 
Γκαέλ Γκαρσία Μπενράλ, 
ροντρίγκο ντε λα Σέρνα, 
Μία Μαέστρο

Στην Αθήνα του 1993 μια νεαρή τραγουδίστρια κα-
ταφθάνει από την επαρχία στο νυχτερινό κέντρο 

«Χάντρες» και γίνεται πρώτο όνομα δίπλα στο βετε-
ράνο μπουζουξή και συνθέτη Βλάση Χρηστάκη. Η 
γνωριμία της με το λαϊκοπόπ είδωλο Νίκο κόκκινο 
όμως θα είναι καθοριστική και ο έρωτάς τους θα αλ-
λάξει τη ζωή και των τριών τους για πάντα.

Δυσαρεστημένος από την καλλιτεχνική προσέγγι-
ση του σκηνοθέτη του, ένας Αμερικανός παρα-

γωγός προσλαμβάνει έναν Γάλλο συγγραφέα για να 
διασκευάσει σεναριακά την «Οδύσσεια» με εμπορι-
κότερο πνεύμα. Ο τελευταίος θα παγιδευτεί δημιουρ-
γικά, οδηγώντας σε αδιέξοδο ακόμη και την προσω-
πική του ζωή.

Ένας άντρας διασώζεται τραυματισμένος από την 
τουρκική σφαγή των Αρμενίων το 1915. Χρόνια 

αργότερα, όταν μαθαίνει πως οι δύο κόρες του είναι 
και αυτές ζωντανές, ξεκινά μια οδύσσεια αναζήτησής 
τους, η οποία τον φέρνει από τα βάθη της Ασίας μέχρι 
την Αβάνα και τη Βόρεια Ντακότα.

Το 1952 δύο Αργεντίνοι φοιτητές της ιατρικής, ο ερ-
νέστο Γκεβάρα και ο Αλμπέρτο Γκρανάδα, διασχί-

ζουν τη Νότια Αμερική με μια παλιά μοτοσικλέτα και 
ελάχιστα χρήματα. Το πολύμηνο ταξίδι τους παίρνει 
διαστάσεις βαθύτερης προσέγγισης των κοινωνικών 
προβλημάτων της περιοχής, κάτι που θα παίξει καθο-
ριστικό ρόλο στη μετέπειτα ανάδειξη του ερνέστο σε 
σύμβολο της επανάστασης. Βραβείο Όσκαρ Μουσι-
κής 2005 και 3 βραβεία φεστιβάλ καννών 2004.

oaff2020 | Έναρξη προβολών: 21:00 | Έίσοδοσ δώρΈαν



ΠΑΡΑΣκεΥΗ 17 ΙΟΥλΙΟΥ
Ραντεβού 
στο Μπελ Εποκ 
La Belle Époque

Κομεντί 2019 | Έγχρ. 
Διάρκεια: 115’

Γαλλική ταινία, σκηνοθεσία 
νικολά Μπεντός με τους: 
ντανιέλ Οτέιγ, Γκιγιόμ Κανέ, 
ντοριά Τιλιέ, Φανί αρντάν

κΥΡΙΑκΗ 19 ΙΟΥλΙΟΥ
Και Μετά 
Χορέψαμε 
And Then We 
Danced

ρομαντικό Δράμα 2019 
Έγχρ. | Διάρκεια: 105’

Γεωργιανή - Σουηδική 
ταινία, σκηνοθεσία Λεβάν 
ακίν με τους: Λεβάν 
Γκεμπαλχιάνι, Μπάχι 
Λαβισβίλι, Άνα Γιαβακισβίλι

ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΙΟΥλΙΟΥ
Οι τρεις πινακίδες 
έξω από το Έμπινγκ, 
στο Μιζούρι 
Three Billboards Out-
side Ebbing, Missouri

Δραματική 2019 | Έγχρ. 
Διάρκεια: 115’

Aμερικανική ταινία, 
σκηνοθεσία Μάρτιν 
Μακντόνα με τους: 
Φράνσις Μακ ντόρμαντ, 
Σαμ ρόκγουελ, Γούντι 
Χάρελσον, Άμπι Κόρνις

ΔεΥΤεΡΑ 20 ΙΟΥλΙΟΥ
Η δουλειά της

Δραματική 2018 | Έγχρ. 
Διάρκεια: 89’

Eλληνική ταινία, 
σκηνοθεσία νίκος 
Λαμπό με τους: Μαρίσα 
Τριανταφυλλίδου, Δημήτρη 
Ήμελλο, Μαρία Φιλίνη

Πρώην διάσημος κομίστας τον οποίο η γυναίκα 
του διώχνει από το σπίτι, ο 60χρονος Βικτόρ ανα-

καλύπτει έναν αναπάντεχο τρόπο απόδρασης από τη 
μίζερη πραγματικότητά του. Χάρη σε μια εταιρία που 
διοργανώνει θεατρικά στημένα ταξίδια στο παρελ-
θόν, μπορεί να ξαναβρεθεί στην λιόν του 1974 την 
ημέρα που πρωτογνώρισε τη σύζυγό του.

Ο Μεράμπ χορεύει από μικρός μαζί με τη Μέρι 
στην ακαδημία χορού της Τιφλίδας και είναι 

έτοιμος να διεκδικήσει μια περιζήτητη θέση σολίστα. 
Όλα ανατρέπονται όμως όταν εμφανίζεται στη σχολή 
ο χαρισματικός Ιρακλί. Η επίσημη πρόταση της Σου-
ηδίας για Όσκαρ καλύτερης Διεθνούς Ταινίας 2020 
αλλά και πλήθος φεστιβαλικών βραβείων. 

Νοικιάζοντας τρεις διαφημιστικές πινακίδες στην 
είσοδο της πόλης, μια μητέρα καταγγέλλει την 

τοπική αστυνομία, η οποία δεν έχει βρει τον ένοχο 
για το βιασμό και τη δολοφονία της κόρης της, μέσα 
από τις ανακοινώσεις που αναρτά. To Μεγάλο οσκα-
ρικό φαβορί του 2017, κατέκτησε 2 βραβεία άλλά 4 
Χρυσές Σφαίρες. 

λίγο πριν από τα 40 της, η Παναγιώτα είναι μια σχε-
δόν αγράμματη νοικοκυρά, μητέρα δύο παιδιών, 

η οποία θα αναζητήσει δουλειά όταν ο άντρας της 
χάσει τη δική του. Θα προσληφθεί ως καθαρίστρια 
και, ενάντια σε κάθε εμπόδιο, θα σταθεί για πρώτη 
φορά στα πόδια της. 8 υποψηφιότητες στο Φεστιβάλ 
Θες/νίκης 2018 και 1 βραβείο για την ερμηνεία της 
Μαρίσσας Τριανταφυλλίδου.

προγραμμα ιουλιοσ - αυγουστοσ

#OAFFSTROGGYLO



ΤΡΙΤΗ 21 ΙΟΥλΙΟΥ
Climax

Δραματική, Μουσική 2018 
Έγχρ. | Διάρκεια: 95’

Γαλλική ταινία, σκηνοθεσία 
Γκασπάρ νοέ με τους: 
Σοφία Μπουτέλα, ρομέν 
Γκιγερμίκ, Σουεϊλά 
Γιακούμπ

ΠεΜΠΤΗ 23 ΙΟΥλΙΟΥ
Ο Πρόεδρος 
La Cordillera

Δραματική, Θρίλερ 2017 
Έγχρ. | Διάρκεια: 114’

αργεντίνικη ταινία, 
σκηνοθεσία Σαντιάγο Μίτρε 
με τους: ρικάρντο νταρίν, 
ντολόρες Φόνζι, αλφρέδο 
Κάστρο

ΤεΤΑΡΤΗ 22 ΙΟΥλΙΟΥ
Η Ζούγκλα του 
Μαυροπίνακα 
Blackboard Jungle

Έγκληματική, Δραματική 
1955 | α/Μ | Διάρκεια:101‘

αμερικάνικη ταινία, 
σκηνοθεσία ρίτσαρντ 
Μπρουκς με τους: Γκλεν 
Φορντ, Σίντνεϊ Πουατιέ, βικ 
Μόρροου, αννυ Φράνσις.

ΠΑΡΑΣκεΥΗ 24 ΙΟΥλΙΟΥ
Το Αριστούργημά Μου 
My Masterpiece

Κομεντί 2018 | Έγχρ. 
Διάρκεια: 100’

αργεντίνικη ταινία, 
σκηνοθεσία Γκαστόν 
ντιπράτ με τους: Γκιγιέρμο 
Φρανκέλα, ραούλ 
αρεβάλο, Λουίς Μπραντόνι

Μια απομονωμένη στην ύπαιθρο χορευτική ομά-
δα ολοκληρώνει την πρόβα της, αλλά το αυτο-

σχέδιο πάρτι που ακολουθεί εκτρέπεται επικίνδυνα 
καθώς κάποιος ρίχνει LSD στα ποτά.
Νικήτρια στο φεστιβάλ καννών 2018 του βραβείου 
C.I.C.A.E. Award.

Την ώρα που ο πρόεδρος της Αργεντινής κατευθύ-
νεται προς τις χιλιανές Άνδεις, όπου μια σημαντι-

κότατη συνάντηση των ηγετών της λατινικής Αμερι-
κής ξεκινά και οι πολιτικές πιέσεις από κάθε πλευρά 
εντείνονται επικίνδυνα, ένα σκάνδαλο το οποίο αφο-
ρά την προσωπική του ζωή είναι έτοιμο να ξεσπάσει.

Ένας προοδευτικός καθηγητής σ’ ένα σχολείο των 
φτωχικών συνοικιών της Νέας Υόρκης, επιβάλ-

λει μόνος του την τάξη εναντίον των νεανικών συμ-
μοριών, χωρίς τη βοήθεια της Αστυνομίας. 4 Υποψη-
φιότητες στα Όσκαρ 1956.

Η πολύχρονη και ταραχώδης φιλία μεταξύ ενός 
καθωσπρέπει, κοινωνικού γκαλερίστα κι ενός 

δύστροπου ζωγράφου θα δοκιμαστεί οριστικά όταν 
ένας πλούσιος βιομήχανος τους παραγγείλει έναν 
πίνακα.

oaff2020 | Έναρξη προβολών: 21:00 | Έίσοδοσ δώρΈαν



ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΙΟΥλΙΟΥ
Moonlight

Δραματική 2016 | Έγχρ.  
Διάρκεια: 111’

Aμερικανική ταινία, 
σκηνοθεσία Μπάρι Τζένκινς 
με τους: ναόμι Χάρις, 
Μαερσάλα αλί, Άστον 
Σάντερς

ΔεΥΤεΡΑ 27 ΙΟΥλΙΟΥ
Αναζητώντας 
τον Χέντριξ 
Smuggling Hendrix

Δραματική Κομεντί 2018 
Έγχρ. | Διάρκεια: 92’

Κυπριακή ταινία, 
σκηνοθεσία Μάριος 
Πιπερίδης με τους: αδάμ 
Μπουσδούκος, Φατίχ αλ, 
βίκυ Παπαδοπούλου

κΥΡΙΑκΗ 26 ΙΟΥλΙΟΥ
Μια Λευκή, 
Λευκή Μέρα 
Hvítur, hvítur dagur

Δραματική 2019 | Έγχρ. 
Διάρκεια: 109’

ίσλανδο-δανο-σουηδική 
ταινία, σκηνοθεσία Χλίνουρ 
Πάλμασον με τους: Ίντα 
Μεκίν Χλινσντότιρ, Ίνγκβαρ 
Έγκερτ Σιγκουρόσον, Χίλμιρ 
Σνερ Γκούντνασον

ΤΡΙΤΗ 28 ΙΟΥλΙΟΥ
Δυστυχώς 
Απουσιάζατε 
Sorry We Missed You

Δραματική 2019 | Έγχρ. 
Διάρκεια: 101’

Aγγλο - Γαλλική ταινία, 
σκηνοθεσία Κεν Λόουτς με 
τους: Κρις Χίτσεν, ντέμπι 
Χόνιγουντ, ρις Στόουν

Η περιπετειώδης ενηλικίωση του νεαρού Αφροαμε-
ρικανού Σαϊρόν στο σύγχρονο Μαϊάμι της φτώ-

χειας, της βίας και των ναρκωτικών. 8 οσκαρικές υπο-
ψηφιότητε,ς νικήτρια στις 3 το 2017, Χρυσή Σφαίρα 
καλύτερης δραματικής ταινίας το 2017 και πάμπολλα 
βραβεία κριτικών.

Στη λευκωσία ένας καλόκαρδος loser, πνιγμένος 
στα χρέη, αποφασίζει να μεταναστεύσει, την τε-

λευταία στιγμή όμως ο σκύλος του το σκάει στην 
τουρκοκυπριακή πλευρά κι εκείνος αναζητά τρόπο 
να τον φέρει πίσω. Νικήτρια σε 3 κατηγορίες της ελ-
ληνικής Ακαδημίας κινηματογράφου 2019, αλλά και 
3 υποψηφιότητες, 1 βραβεία και μια υποψηφιότητα 
στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης 2019.

Ένας αστυνομικός προσπαθεί να διαχειριστεί την 
απώλεια της γυναίκας του, όταν οι υποψίες πως 

υπήρξε άπιστη τον οδηγούν στα άκρα. Ο Ίνγκβαρ 
Σίγκουρντσον απέσπασε το Βραβείο ερμηνείας στην 
εβδομάδα κριτικής του 72ου Φεστιβάλ των καννών 
2019.

Μεγάλης συναισθηματικής δύναμης, το σινεμά 
του κεν λόουτς ντύνει με θυμό, πολιτικές ιδέ-

ες και καθημερινές αλήθειες άλλη μία μελοδραμα-
τική ιστορία της εργατικής τάξης. Υποψηφιότητα για 
BAFTA Film Award, επίσης υποψηφιότητα για τον 
κέν λόουτς Palme d’Or στις κάννες 2019.

προγραμμα ιουλιοσ - αυγουστοσ
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ΤεΤΑΡΤΗ 29 ΙΟΥλΙΟΥ
Στη Σκιά 
των Τεσσάρων 
Γιγάντων 
North By Northwest

Κατασκοπική 1959 | Έγχρ.  
Διάρκεια: 136’

αμερικανική ταινία, 
σκηνοθεσία Άλφρεντ 
Χίτσκοκ με τους: Κάρι 
Γκραντ, Έυα Μαρί Σεντ, 
Τζέιμς Μέισον, Μάρτιν 
Λαντάου

ΠΑΡΑΣκεΥΗ 31 ΙΟΥλΙΟΥ
Γλυκό Ψέμα 
De Vrais Mensonges

Κομεντί 2010 | Έγχρ.  
Διάρκεια: 86’

Γαλλική ταινία, σκηνοθεσία 
Πιέρ Σαλβαντορί με τους: 
Οντρέ Τοτού, ναταλί Μπεϊ, 
Σαμί Μπουαζιλά

ΠεΜΠΤΗ 30 ΙΟΥλΙΟΥ
Η Προσβολή 
The Insult

Δραματική, Θρίλερ 2017  
Έγχρ. | Διάρκεια: 112’

Λιβανέζικη ταινία, 
σκηνοθεσία Ζιάντ ντουεϊρί 
με τους: αντέλ Καράμ, 
Κάμελ Έλ Μπάσα, Καμίλ 
Σαλαμέχ

ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Η Ευνοούμενη 
The Favourite

Δραματική Έποχής 2018  
Έγχρ. | Διάρκεια: 119’

αγγλο-ιρλανδική ταινία, 
σκηνοθεσία Γιώργος 
Λάνθιμος με τους: Ολίβια 
Κόλμαν, Έμα Στόουν, 
ρέιτσελ βάις, νίκολας 
Χουλτ

Mία έξοχη, παιχνιδιάρικη, κατασκοπική περιπέ-
τεια, με θαυμάσιους αφηγηματικούς χειρισμούς 

από τον μετρ του σασπένς, Αλφρεντ Χίτσκοκ. Ένα 
κλασικό αριστούργημα. 3 υποψηφιότητες στα Όσκαρ 
1960.

Η 30χρονη εμιλί διευθύνει ένα κομμωτήριο και δι-
αθέτει ευχαρίστως καλοπροαίρετες συμβουλές 

σε πελάτες και φίλους. Δυστυχώς, το μόνο πρόσωπο 
που δεν μπορεί να βοηθήσει είναι η Μάντι, η μητέρα 
της, που έχασε την επιθυμία της ζωής από τότε που 
την εγκατέλειψε ο σύζυγός της. 

Όταν μια λεκτική αντιπαράθεση ανάμεσα σε έναν 
λιβανέζο φανατικό χριστιανό κι έναν Παλαι-

στίνιο πρόσφυγα κλιμακώνεται, η υπόθεση φτάνει 
στο δικαστήριο και παίρνει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. 
Υποψήφιο για ξενόγλωσσο Όσκαρ 2018 και βραβευ-
μένο στο Φεστιβάλ Βενετίας 2017.

Αρχές του 18ου αιώνα. Η φιλάσθενη Βασίλισσα 
Άννα βρίσκεται στο θρόνο και η στενή της φίλη 

λαίδη Σάρα κυβερνά τη χώρα στη θέση της, όταν μια 
νέα υπηρέτρια, η Άμπιγκεϊλ φτάνει. Η Σάρα την παίρ-
νει υπό την προστασία της, όμως η Άμπιγκεϊλ παίρνει 
σύντομα τη θέση της ως η συντροφιά της Βασίλισσας. 
Αργυρό λιοντάρι στη Βενετία το 2018, Χρυσή Σφαίρα 
ερμηνείας και νικήτρια σε μία κατηγορία αλλά και 9 
οσκαρικές υποψηφιότητες το 2019.

oaff2020 | Έναρξη προβολών: 21:00 | Έίσοδοσ δώρΈαν



κΥΡΙΑκΗ 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Η Βασίλισσα 
της καρδιάς 
Queen of Hearts

Έρωτικό Δράμα 2019 
Έγχρ. | Διάρκεια: 127’

Σουηδο-Δανέζικη ταινία, 
σκηνοθεσία Μέι ελ-Τούκι 
με τους: Τρίνε ντίρχολμ, 
Γκούσταβ Λιντ, Μάγκνους 
Κρέπερ

ΤΡΙΤΗ 4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Καπερναούμ 
Capernaum

Δραματική 2018 | Έγχρ. 
Διάρκεια: 126’

Λιβανο-γαλλική ταινία, 
σκηνοθεσία ναντίν 
Λαμπακί με τους: Ζαΐν αλ 
ραφία, Γιορντάνος Σιφερό, 
Μπολουατίφ Τρέζορ 
Μπανκολέ

ΔεΥΤεΡΑ 3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Winona

Δραματική 2019 | Έγχρ.  
Διάρκεια: 87’

Έλληνική ταινία, 
σκηνοθεσία αλέξανδρος 
βούλγαρης με τους: ανθή 
Έυστρατιάδου, Σοφία 
Κόκκαλη, Δάφνη Πατακιά, 
Ηρώ Μπέζου

ΤεΤΑΡΤΗ 5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Σκιές και σιωπή 
To Kill a Mockingbird

Δραματική 1962 | α/Μ 
Διάρκεια: 129’

Aμερικανική ταινία, 
σκηνοθεσία ρόμπερτ 
Μάλιγκαν με τους: 
Γκρέγκορι Πεκ, Φρανκ 
Όβερτον, ρόζμαρι Μέρφι

Η Αν, μια πετυχημένη και αφοσιωμένη δικηγόρος, που 
ειδικεύεται στις υποθέσεις νεαρών και ανηλίκων πα-

ραβατών, ζει μια τέλεια ζωή με τον γιατρό σύζυγο της 
Πίτερ και τις δίδυμες κόρες τους. Όμως… κάτι λείπει 
από τη ζωή της. Όταν ο Γκουστάβ, ο παραστρατημένος 
γιος του άντρα της, μετακομίζει ξαφνικά μαζί τους, οι 
φευγαλέες ματιές που ανταλλάσσουν εξελίσσονται, μοι-
ραία, σε ένα απαγορευμένο ειδύλλιο. Βραβείο κοινού, 
Φεστιβάλ Sundance 2019, καλύτερη Σκανδιναβική Ται-
νία Φεστιβάλ του Γκέτεμποργκ 2019, επίσημη πρόταση 
της Δανίας για Όσκαρ Διεθνούς Ταινίας 2020.

Ένα 12χρονο αγόρι, μέλος μιας οικογένειας προ-
σφύγων από τη Συρία, εξεγείρεται ενάντια στις 

άθλιες συνθήκες της ζωής του και προσπαθεί να επι-
βιώσει στην ταραγμένη πραγματικότητα του σύγχρο-
νου λιβάνου. 3 Βραβεία στο Φεστιβάλ καννών 2018, 
υποψηφιότητα για Όσκαρ καλύτερης Ξενόγλωσσης 
Ταινίας 2019.

Στην πέμπτη του ταινία, ο The Boy μοιράζει στα ίσα 
την αγάπη του για το σινεμά, τα κορίτσια και το 

σκοτάδι που κρύβει ο εκτυφλωτικός ήλιος της εφη-
βείας με ένα τρυφερό «μιούζικαλ» που τραγουδούν 
τέσσερις από τις πιο σπουδαίες πρωταγωνίστριες της 
γενιάς τους. Νικήτρια σε 2 κατηγορίες της ελληνικής 
Ακαδημίας κινηματογράφου 2020, αλλά και 5 υπο-
ψηφιότητες, 1 υποψηφιότητα στο Φεστιβάλ Θεσσα-
λονίκης 2020.

3 Όσκαρ και μια εμβληματική θέση στην ιστορία 
του αμερικανικού σινεμά για την τρομακτικά επί-

καιρη διασκευή του θρυλικού ομώνυμου μυθιστο-
ρήματος της Χάρπερ λι από τον Ρόμπερτ Μάλιγκαν 
με την ερμηνεία ζωής του Γκρέγκορι Πεκ, που στη 
διάρκεια του Μεσοπολέμου, που ώς δικηγόρος στον 
αμερικανικό Νότο υπερασπίζεται έναν μαύρο άνδρα 
που κατηγορείται για βιασμό μιας λευκής αλλά και τα 
παιδιά του εναντίον των προκαταλήψεων.

προγραμμα ιουλιοσ - αυγουστοσ
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ΠεΜΠΤΗ 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Ποιός Σκότωσε τη 
Λαίδη Γουίνσλεϊ; 
Lady Winsley

αστυνομική 2019 | Έγχρ.  
Διάρκεια: 90’

Τουρκο-Γαλλική ταινία, 
σκηνοθεσία Χινέρ 
Σαλίμ με τους: Μεχμέτ 
Κουρτουλούς, Έζγκί Μολά, 
Έργκούν Κουγιουτσού

ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Κάποτε 
στο Hollywood 
Once Upon a Time... 
in Hollywood

Δραματική 2019 | Έγχρ.  
Διάρκεια: 161’

Aμερικανική ταινία, 
σκηνοθεσία Κουέντιν 
Ταραντίνο με τους: 
Λεονάρντο ντι Κάπριο, 
Μπραντ Πιτ, Μάργκο 
ρόμπι, Έμίλ Χιρς

ΠΑΡΑΣκεΥΗ 7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Ο Αρχιτσιγκούνης 
Radin!

Κωμωδία 2016 | Έγχρ.  
Διάρκεια: 89’

Γαλλική ταινία, σκηνοθεσία 
Φρεντ Καβαγέ με τους: 
ντανί Μπουν, Λοράνς 
αρνέ, νοεμί Σμιντ

κΥΡΙΑκΗ 9 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Ο Ένοχος 
The Guilty

Θρίλερ 2018 | Έγχρ.  
Διάρκεια: 85’

Δανέζικη ταινία, 
σκηνοθεσία Γκούσταβ 
Μέλερ με τους: Γιάκομπ 
Σέντεργκρεν

Μια Αμερικανίδα συγγραφέας δολοφονείται σ’ 
ένα από τα Πριγκηπόνησα. Ο επιθεωρητής Φερ-

γκάν καταφθάνει από την κωνσταντινούπολη για να 
διαλευκάνει την υπόθεση, θα βρεθεί όμως παγιδευ-
μένος μέσα σε ένα λαβύρινθο από εθνικά και τοπικά 
μυστικά, ταμπού και ψέματα.

Στο λος Άντζελες του 1969 ο τηλεοπτικός σταρ Ρικ 
Ντάλτον και ο κασκαντέρ του κλιφ Μπουθ προ-

σπαθούν να προσαρμοστούν στις αλλαγές της βιο-
μηχανίας του θεάματος. 
Το «κάποτε στο... Χόλιγουντ» περιγράφει με σπιρτό-
ζικο και ταυτόχρονα νωχελικό ταραντινικό στιλ μια 
φαινομενικά χαλαρή και αστεία καθημερινότητα στη 
Μέκκα του θεάματος.
2 νικήτριες κατηγορίες στις 10 υποψηφιότητες των 
Όσκαρ 2020. 1 κατάκτηση βραβείου Palm Dog και 1 
υποψηφιότητα Palme d’Or στις κάννες 2019.

Ένας ακοινώνητος, σπαγκοραμμένος βιολιστής, 
που ζει κάνοντας αιματηρή οικονομία, φλερτάρει 

με την καινούργια βιολοντσελίστρια της ορχήστρας, 
ενώ ανακαλύπτει πως έχει μια κόρη που αγνοούσε 
την ύπαρξή της.

Αστυνομικός, τηλεφωνητής στα επείγοντα περιστα-
τικά, απαντάει τηλεφωνήματα ρουτίνας και κλή-

σεις για βοήθεια σε μια βάρδια που μοιάζει τυπική. 
Μέχρι που η κλήση μιας γυναίκας που πιθανόν έχει 
απαχθεί θα δώσει στη βραδιά μια αναπάντεχη τροπή.
Βραβεία της ευρωπαϊκής Ακαδημίας 2018, Βραβείο 
κοινού στο Φεστιβάλ του Σάντανς 2018, Βραβείο κοι-
νού και Ανδρικής ερμηνείας στο Φεστιβάλ Θεσσαλο-
νίκης 2018 ενώ έχει σαρώσει τα βραβεία κοινού σε πά-
μπολλα διεθνή φεστιβάλ (Τορίνο, Ρότερνταμ, Όστιν).
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ΔεΥΤεΡΑ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Ο Απόστρατος

Δραματική 2019 | Έγχρ.  
Διάρκεια: 99’

Eλληνική ταινία, 
σκηνοθεσία Ζαχαρίας 
Μαυροειδής με τους: 
Γιώτα Φέστα, Θανάση 
Παπαγεωργίου, Μιχάλη 
Σαράντη, αλέξανδρο 
Μαυρόπουλο

ΤεΤΑΡΤΗ 12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Αμέρικα, Αμέρικα 
America, America

Δραματική 1963 | α/Μ  
Διάρκεια: 174’

αμερικανική ταινία, 
σκηνοθεσία Ηλίας Καζάν 
με τους: Στάθης Γιαλέλης, 
Φρανκ Γουλφ, Χάρι ντέιβις, 
Τζον Μάρλει, Λίντα Μαρς

ΤΡΙΤΗ 11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Συνώνυμα 
Synonyms

Δραματική 2019 | Έγχρ.  
Διάρκεια: 123’

Γαλλο-ισραηλινή ταινία, 
σκηνοθεσία ναντάβ Λαπίντ 
με τους: Κουεντίν ντολμέρ, 
Τομ Μερσιέ, Λουίζ Σεβιγιότ

ΠεΜΠΤΗ 13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Mimosas

Δραματική 2016 | Έγχρ.  
Διάρκεια: 96’

ίσπανομαροκινή ταινία, 
σκηνοθεσία Όλιβερ Λάσε 
με τους: αχμέντ Χαμούντ, 
Σαΐντ ααγκλί, Σακίμπ Μπεν 
Ομάρ

Τριαντάρης εισαγωγέας μηχανών εσπρέσο, ο ερ-
γένης Γλυφαδιώτης Άρης μετακομίζει στο σπίτι 

του παππού του Αριστείδη στου Παπάγου μέχρι να 
ορθοποδήσει οικονομικά. Ξανασμίγει με παιδικούς 
φίλους αλλά και με έναν πρώην συναγωνιστή του 
παππού του, την ιστορία του οποίου αρχίζει να ανα-
καλύπτει με περιέργεια και απανωτές εκπλήξεις.
2 βραβεία στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης 2019 και 5 Υποψη-
φιότητες της ελληνικής Ακαδημίας κινηματογράφου 2020.

Η ταινία που αφηγείται την ιστορία ενός ελληνό-
πουλου του Σταύρου Τοπουζόγλου, το οποίο στα 

τέλη του 19ου αιώνα περιπλανήθηκε από τα βάθη 
της Μικράς Ασίας μέχρι και την κωνσταντινούπολη 
προκειμένου να πάρει το πλοίο που θα τον οδηγού-
σε στην Αμερική. Η ταινία προτάθηκε για τέσσερα 
βραβεία Όσκαρ, μεταξύ των οποίων και για Όσκαρ 
καλύτερης Ταινίας και κέρδισε εκείνο της καλλιτεχνι-
κής Διεύθυνσης. 

Ο Γιόαβ, ένας νεαρός Ισραηλινός, είναι αποφασι-
σμένος να αποκηρύξει την εθνικότητα του και να 

γίνει Γάλλος . Στο Παρίσι, εγκαταλείπει τη γλώσσα 
του και με τη βοήθεια ενός λεξικού επιχειρεί με κάθε 
τρόπο να επινοήσει μια νέα ταυτότητα για τον εαυτό 
του. Πανάξια Χρυσή Άρκτος του 69ου Φεστιβάλ Βε-
ρολίνου.

Ένα καραβάνι συνοδεύει έναν ετοιμοθάνατο σεΐ-
χη διασχίζοντας τα βουνά του Μαρόκου. Όταν 

η διαδρομή γίνεται επικίνδυνη κι εκείνος πεθαίνει, 
οι άντρες του αρνούνται να συνεχίσουν, αλλά δύο 
κλέφτες που ταξιδεύουν μαζί τους ισχυρίζονται πως 
ξέρουν το δρόμο και αναλαμβάνουν να οδηγήσουν 
τον νεκρό στην τελευταία του κατοικία. Μεγάλο Βρα-
βείο εβδομάδας κριτικής στο 69ο Φεστιβάλ καννών
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ΠΑΡΑΣκεΥΗ 14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Όταν Λείπει η 
Μαμά 
When Mom Is Away

Κωμωδία 2019 | Έγχρ.  
Διάρκεια: 94’

ίταλική ταινία, σκηνοθεσία 
αλεσάντρο Τζενοβέζι με 
τους: Φάμπιο ντε Λουίτζι, 
βαλεντίνα Λοντοβίνι, 
αντζέλικα Έλι

κΥΡΙΑκΗ 16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Κλέφτης Αλόγων 
Out Stealing Horses

Δραματική 2019 | Έγχρ.  
Διάρκεια: 123’
 
νορβηγο-σουηδο-δανέζικη 
ταινία, σκηνοθεσία Χανς 
Πέτερ Μόλαντ με τους: 
Στέλαν Σκάρσγκαρντ, 
Τομπίας Σάντελμαν, 
ντανίκα Κούρτσιτς

ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Η Μορφή 
του Νερού 
The Shape of Water

Φαντασίας 2017 | Έγχρ.  
Διάρκεια: 123’

Aμερικανική ταινία, 
σκηνοθεσία Γκιγιέρμο ντελ 
Τόρο με τους: Σάλι Χόκινς, 
ρίτσαρντ Τζένκινς, Μάικλ 
Σάνον, Οκτάβια Σπένσερ

ΔεΥΤεΡΑ 17 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Όταν ο Βάγκνερ 
συνάντησε 
τις ντομάτες 
When Tomatoes 
Met Wagner

ντοκιμαντέρ 2019 | Έγχρ.  
Διάρκεια: 72’

Έλληνική ταινία, 
σκηνοθεσία Μαριάννα 
Οικονόμου

Ο κάρλο και η Τζούλια είναι παντρεμένοι και έχουν 
τρία παιδιά. Ο κάρλο είναι εντελώς απορροφη-

μένος από τη δουλειά του και έτσι λείπει συνεχώς 
από το σπίτι, ενώ η Τζούλια έχει εγκαταλείψει τη δου-
λειά της για να μεγαλώσει τα παιδιά. κουρασμένη 
από την καθημερινότητα, η Τζούλια αποφασίζει να 
κάνει δώρο στον εαυτό της 10 μέρες διακοπές χωρίς 
την οικογένεια.

Στο τέλος του 1999 ο 67χρονος Τροντ μετακομί-
ζει σε ένα απομονωμένο χωριό της νορβηγικής 

ενδοχώρας. Ανακαλύπτοντας πως έχει για γείτονα 
έναν άντρα που γνώριζε όταν ήταν παιδί, ανακαλεί 
τα γεγονότα του καλοκαιριού του 1948, τα οποία του 
άλλαξαν τη ζωή. Υποβλητική η σκηνοθετική ατμό-
σφαιρα (βραβείο φωτογραφίας στο 69ο Φεστιβάλ 
Βερολίνου).επίσημη πρόταση της Νορβηγίας για τα 
Όσκαρ Διεθνούς Ταινίας 2020.

Σε ένα μυστικό κυβερνητικό εργαστήριο μια μου-
γκή και μοναχική καθαρίστρια αναπτύσσει μια ιδι-

αίτερη σχέση με ένα αλλόκοτο αμφίβιο πλάσμα, το 
οποίο γίνεται αντικείμενο βασανιστικών πειραμάτων. 
Χρυσός λέων στο Διεθνές Φεστιβάλ κινηματογρά-
φου της Βενετίας 2017 , Χρυσή Σφαίρα Σκηνοθεσί-
ας, 4 βραβεία από τις 13 υποψηφιότητες για Όσκαρ 
2018.

Τι σχέση μπορεί να έχουν ο Χριστόφορος κολόμ-
βος, ο Ρίχαρντ Βάγκνερ και οι ελληνικές ντομάτες; 

Η πεπειραμένη ντοκιμαντερίστρια Μαριάννα Οικο-
νόμου («Food for Love», «Ο πιο Μακρύς Δρόμος») 
ταξιδεύει ως τον θεσσαλικό κάμπο και την Ηλιάδα 
καρδίτσας για να μας την αποκαλύψει, μέσα από ένα 
απολαυστικό ντοκιμαντέρ. Συμμετείχε στο φεστιβάλ 
Βερολίνου 2019 και απέσπασε το βραβείο της Διε-
θνούς Ένωσης κριτικών (Fipresci) στην Θεσσαλονίκη.
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H επιμέλεια της έκδοσης έγινε από τον Μπάμπη Τζιμινίδη.

Έξώφυλλο, σχεδιασμός, σελιδοποίηση 
& παραγωγή εντύπου: Plotter Line

ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ  ΤΑ ΙΝ ΙώΝ:

ΤΡΙΤΗ 18 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Η Κλούβα 
Clash

Δραματική, Θρίλερ 2016  
Έγχρ. | Διάρκεια: 97’

αιγυπτιακή ταινία, 
σκηνοθεσία Μοχάμεντ 
ντιάμπ με τους: νέλι 
Καρίμ, Χάνι αντέλ, 
Μαχμούντ Φαρές

ΠεΜΠΤΗ 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Παράσιτα 
Parasite

Μαύρη κωμωδία, 
ψυχολογικό θρίλερ 2019  
Έγχρ. | Διάρκεια: 132’

νοτιοκορεάτικη ταινία, 
σκηνοθεσία Μπονγκ Τζουν-
χο με τους: Σονγκ Κανγκ - 
Χο, Γιανγκ Χίε - τζιν, Τζο Γέο 
- τζεόνγκ, Παρκ Σο - νταμ

ΤεΤΑΡΤΗ 19 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Μερικοί το 
προτιμούν καυτό 
Some Like It Hot

Κωμωδία 1959 | α/Μ  
Διάρκεια: 120’

αμερικάνικη ταινία, 
σκηνοθεσία Μπίλι 
Γουάιλντερ με τους: 
Μέριλιν Μονρόε, Τζακ 
Λέμον, Τόνι Κέρτις, Τζορτζ 
ραφτ

κάπου ανάμεσα στον αδυσώπητο ρεαλισμό ενός 
ντοκιμαντέρ και στο αγωνιώδες σασπένς μιας ται-

νίας τρόμου, το φιλμ που άνοιξε το τμήμα Ένα κά-
ποιο Βλέμμα του Φεστιβάλ καννών 2016 αποτελεί 
την εκκωφαντική κραυγή απελπισίας μιας χώρας που 
βρίσκεται εδώ και δεκαετίες σε κατάσταση εκτάκτου 
ανάγκης.

Το Parasite, που θριάμβευσε στο Φεστιβάλ καν-
νών 2019 και κέρδισε μόλις 4 από τα Όσκαρ 2020 

Σκηνοθεσίας, καλύτερης ταινίας, Σεναρίου, και Διε-
θνής ταινίας είναι η ιστορία μιας άπορης τετραμελούς 
οικογένειας που μπαίνει με ψέματα σε ένα πλουσιό-
σπιτο, υπηρετώντας σε ισάριθμα οικιακά πόστα ένα 
ανδρόγυνο τον ανήλικο γιο τους και μπλέκει σε μια 
σειρά αναπάντεχων γεγονότων.
Μαύρη κωμωδία, ψυχολογικό θρίλερ, κοινωνική 
σάτιρα και αλληγορικό δράμα.

Στο Σικάγο της ποτο-απαγόρευσης δυο απένταροι 
μουσικοί γίνονται χωρίς να το θέλουν μάρτυρες 

μιας γκαγκστερικής σφαγής κι αναγκάζονται να με-
ταμφιεστούν σε γυναίκες, για να φύγουν για το Μαι-
άμι μαζί μ’ ένα συγκρότημα γυναικών μουσικών για 
να γλιτώσουν τη ζωή τους. Νικήτρια σε 1 κατηγορία 
των Όσκαρ του 1960, από τις 6 υποψηφιότητες.
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K: Κατάλληλο για όλους
κ12: Κατάλληλο για άνω των 12 ετών
κ15: Κατάλληλο για άνω των 15 ετών
κ18: Κατάλληλο για άνω των 18 ετών
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