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► ΔΕΥΤΕΡΑ 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019
 18:00 

 «ΜΙΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΛΗΣΤΕΙΑ» | «AMERICAN ANIMALS» 
Bart Layton, ΗΠΑ-Ηνωμένο Βασίλειο, 2018, 116΄

Η ΤΑΙΝΙΑ: Η απίστευτη κι όμως αληθινή
ιστορία τεσσάρων νεαρών ανδρών που
αποπειράθηκαν να εκτελέσουν μία από
τις πιο παράτολμες ληστείες έργων
τέχνης στην αμερικάνικη ιστορία. Οι
τέσσερις ερασιτέχνες ληστές δεν
ορμώνται από κάποιο συμπαγές
υλιστικό κίνητρο ούτε παρασύρονται
από οποιαδήποτε επαναστατική
διάθεση. Αντιθέτως, προσπαθούν να
καρυκεύσουν την ανιαρή και
προβλέψιμη ζωή τους με μια τεχνητή
ένεση αδρεναλίνης. Ένα ενθουσιώδες μείγμα μυθοπλασίας και ντοκιμαντέρ που θολώνει τα όρια
μεταξύ πραγματικότητας και φαντασίας, πιστοποιώντας ότι, ορισμένες φορές, η αλήθεια δεν 
είναι τίποτα άλλο από μια ψευδαίσθηση, από μια απλή φενάκη του μυαλού.

 20:15  
 «Η ΑΝΑΚΡΙΣΗ» | «Η ΑΝΑΚΡΙΣΗ» 
Παναγιώτης Πορτοκαλάκης, Ελλάδα, 2019, 80΄

Η ΤΑΙΝΙΑ: Όταν ένα επιθετικό και γεμάτο θυμό 
κορίτσι εγκαταλείπεται για άλλη μια φορά από τον 
σύντροφό της, συνειδητοποιεί ότι η σχέση της με τον 
πατέρα της είναι αυτή που δηλητηριάζει τη 
συμπεριφορά της, αποτρέποντας οποιονδήποτε 
προσπαθεί να την αγαπήσει. Με αυτή την αφορμή, 
αποφασίζει να ανασκαλέψει το παρελθόν του 

βασανισμένου από τη χούντα πατέρα της.



► ΤΡΙΤΗ  5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

 18:00
«ΣΚΟΠΙΑ» | «VIGIL» 
Vincent Ward, Νέα Ζηλανδία, 1984, 90΄

Η ΤΑΙΝΙΑ: Ένα πρωτότυπο 
βουκολικό steampunk δράμα με 
μια νεαρή πρωταγωνίστρια-
αποκάλυψη και μια ζοφερή 
ατμόσφαιρα που παραπέμπει 
στο «Πνεύμα του μελισσιού» του 
Βίκτορ Ερίθε. Η «Σκοπιά» είναι 
μια ταινία-μυστικό. Δεν 
περιγράφεται εύκολα, άλλα 
βιώνεται πολύ έντονα. Ένα 
πανέμορφο ντεμπούτο από τον 
Βίνσεντ Γουόρντ, το οποίο υπήρξε 

και η πρώτη συμμετοχή ταινίας από τη Νέα Ζηλανδία στο Διαγωνιστικό του Φεστιβάλ των 
Καννών.

 20:00
«ΑΔΕΡΦΗ» | «SESTRA» 
Svetla Tsotsorkova, Βουλγαρία, Κατάρ, 2019, 99΄

Η ΤΑΙΝΙΑ: Μια μητέρα και οι δύο κόρες της
παλεύουν να επιβιώσουν στη σύγχρονη
Βουλγαρία. Η Ράινα μαζί με τη μεγαλύτερη
αδερφή της και τη μητέρα τους
κατασκευάζουν μινιατούρες και χρηστικά
αντικείμενα από πηλό, τα οποία πωλούν σε
τουρίστες και περαστικούς. Στο φτωχικό
εργαστήρι, η αιθεροβάμων Ράινα επινοεί
διαρκώς ιστορίες, στην προσπάθεια να
προσθέσει λίγο χρώμα στη μουντή ζωή της.
Σύντομα, ωστόσο, τα ευφάνταστα ψέματά της θα ξεπεράσουν κάθε όριο, εκτροχιάζοντας τις 
οικογενειακές ισορροπίες. Ένα τραχύ φιλμ που συνδυάζει το κοινωνικό πορτρέτο με το 
ψυχολογικό θρίλερ και το οικογενειακό δράμα σε μια ιστορία που οδηγεί απ’ την ανάποδη 
στον τόπο της αλήθειας.

► ΤΕΤΑΡΤΗ 6  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

 18:00
«ΓΗ ΤΟΥ ΝΩΕ» | «NUH TEPESI» 
Cenk Ertürk, Γερμανία, Τουρκία, ΗΠΑ, 2019, 109΄

Η ΤΑΙΝΙΑ: Έχοντας διαγνωστεί με μια 
ανίατη ασθένεια, ο Ιμπραήμ, που νιώθει 
το τέλος να πλησιάζει, ζητά από τον 
αποξενωμένο του γιο να τον μεταφέρει 
στη γενέτειρά του, ένα απομακρυσμένο 



χωριό στην τουρκική επαρχία. Η τελευταία του επιθυμία είναι να ταφεί στον ίσκιο του 
ελαιόδεντρου που -όπως ισχυρίζεται- φύτεψε ο ίδιος πριν από μερικές δεκαετίες. Ωστόσο, τα 
πράγματα περιπλέκονται, αφού οι ντόπιοι πιστεύουν πως πρόκειται για δέντρο ιερό, το οποίο 
προήλθε από τον σπόρο που έθαψε στη γη ο Νώε, αμέσως μετά τον Κατακλυσμό. Μια 
ευρηματική παραβολή για τη μετάνοια, την εμπιστοσύνη και τη δύναμη της συγχώρεσης στις 
ανθρώπινες σχέσεις.

 20:15
«Η ΦΩΛΙΑ» | «IL NIDO» 
Roberto De Feo, Ιταλία, 2019, 107΄

Η ΤΑΙΝΙΑ: Ο Σαμουέλ, ένα εντεκάχρονο αγόρι
καθηλωμένο σε αναπηρική καρέκλα, μοιάζει
να είναι όμηρος στο ίδιο του το σπίτι.
Βρίσκεται στο έλεος της τυραννικής του
μητέρας, η οποία έχει κατασκευάσει ένα
καταφύγιο που φέρνει σε φυλακή,
προκειμένου να τον προστατέψει πάση θυσία
από τους κινδύνους του έξω κόσμου. Οι δυο
τους κατοικούν σε μια έπαυλη, η οποία
θαρρείς έχει ξεπηδήσει από τις σελίδες του
Έντγκαρ Άλαν Πόε, καθώς αποπνέει μια ατμόσφαιρα αιωρούμενου τρόμου. Η άφιξη, όμως, 
μιας νεαρής υπηρέτριας θα αλλάξει τους συσχετισμούς και θα φέρει στο φως πολλά σκοτεινά 
και θαμμένα μυστικά του παρελθόντος.

► ΠΕΜΠΤΗ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

 18:00
«ΣΤΗΝ ΑΚΡΗ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ» | «RIVER’S EDGE» 
Tim Hunter, ΗΠΑ, 1986

Η ΤΑΙΝΙΑ: Σε μια μικρή πόλη της 
Αμερικής ένας μαθητής σκοτώνει την 
κοπέλα του και καυχιέται για αυτό 
στην υπόλοιπη παρέα. Το «Στην άκρη 
του ποταμού» αγγίζει το σκοτεινό 
όραμα του «Τουίν Πικς» και γίνεται η 
μήτρα από την οποία ξεπήδησε το 
grunge. Κιάνου Ριβς, Κρίσπιν Γκλόβερ, 
Ιόνι Σκάι, Τζόσουα Τζον Μίλερ και 
Ντένις Χόπερ ορμάνε στην οθόνη με 
μουσική υπόκρουση τα τραγούδια των
Slayer. Το πιο σημαντικό φιλμ στη 

φιλμογραφία ενός πολύ ιδιαίτερου ανατόμου της εφηβείας, του Τιμ Χάντερ.



 20:00
«ΝΑ ΖΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΡΑΓΟΥΔΑΣ» | «HUO ZHE CHANG ZHE» 
Johnny Ma, Κίνα, Γαλλία, 2019, 100΄

Η ΤΑΙΝΙΑ: Η Ζάο Λι είναι επικεφαλής σε έναν
μικρό θίασο όπερας στην επαρχία του
Σιτσουάν, μια ετερόκλητη ομάδα καλλιτεχνών
στη δύση της σταδιοδρομίας τους. Τα κοινά
τους βιώματα είναι τόσο πολλά και έντονα
που έχουν αναπτύξει μια συντροφικότητα που
προσομοιάζει σε οικογένεια. Ο θίασος δίνει
παραστάσεις σε ένα ετοιμόρροπο θέατρο, με
τους ίδιους και τους ίδιους θεατές, που
θαρρείς έχουν ξεμείνει εκεί. Ακόμη κι αυτό το
ταπεινό σπίτι, όμως, μετράει μέρες: η «ανάπτυξη» καταφθάνει με άγριες διαθέσεις και η 
κατεδάφιση του κτιρίου είναι θέμα χρόνου. Καθώς η Ζάο παλεύει να βρει λύση, πολλά από τα 
μέλη του θιάσου σκέφτονται ήδη την επόμενη ημέρα...

► ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

 18:00
«ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΟΡΤΑ» | «DERË E HAPUR» 
Florenc Papas, Αλβανία, Κόσοβο*, Ιταλία, Βόρεια Μακεδονία, 2019, 78΄

Η ΤΑΙΝΙΑ: Η Ρουντίνα κουβαλά ολομόναχη 
στις πλάτες της ένα βουνό από ευθύνες: 
σπίτι, δουλειά, ηλικιωμένα πεθερικά και, 
κυρίως, τη φροντίδα του μικρού της γιου. Τα 
πράγματα δυσκολεύουν ακόμα περισσότερο 
όταν επιστρέφει στην Αλβανία η Έλμα, η 
μικρότερη αδερφή της, η οποία περιμένει 
παιδί εκτός γάμου. Στο ταξίδι τους στο 
απόμερο ορεινό χωριό όπου ζει ο παλαιών 
αρχών πατέρας τους, οι δύο αδερφές θα 

έρθουν αντιμέτωπες με τις προκαταλήψεις και τον συντηρητισμό μιας πατριαρχικής 
κοινωνίας. Μια σφιχτοδεμένη ταινία δρόμου για τα οικογενειακά δεσμά, η οποία μας ξεναγεί 
σε μια χώρα που αναζητά ταυτότητα και προοπτική στο μεταίχμιο
παράδοσης και σύγχρονου κόσμου.

 19:45
«ΝΤΙΣΚΟ» | «DISCO» 
Jorunn Myklebust Syversen, Νορβηγία, 2019, 95΄

Η ΤΑΙΝΙΑ: Η Μίριαμ είναι η απόλυτη βασίλισσα της ντίσκο,
σαρώνει στους διαγωνισμούς και λάμπει στην πίστα, μαγεύοντας
τα πλήθη. Στο σπίτι ωστόσο βιώνει μια άλλου είδους έκσταση, στο



πλευρό της μητέρας και του πατριού της, που ηγούνται μιας ιδιότυπης τοπικής κοινότητας 
ευαγγελικών χριστιανών χίπστερ αισθητικής: κεφάτοι ποπ χριστιανικοί ύμνοι και ενθουσιώδη 
κηρύγματα με όρους μάρκετινγκ προσηλυτίζουν καθημερινά νέα μέλη. Κάτω από την 
επιφάνεια της θρησκευτικής νιρβάνας και τα γκλίτερ της ντίσκο, η Μίριαμ παλεύει με 
δαίμονες που την οδηγούν όλο και πιο μακριά από το φως. Ένα δωρικό πορτρέτο μιας χαμένης
ψυχής, το οποίο ψηλαφεί την έννοια της πίστης και της λύτρωσης.

► ΣΑΒΒΑΤΟ 9  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

 18:00
«ΛΕΥΚΟ ΣΕ ΛΕΥΚΟ» | «BLANCO EN BLANCO» 
Théo Court, Ισπανία, Χιλή, Γαλλία, Γερμανία, 2019, 100΄

Η ΤΑΙΝΙΑ: Χιλή, αρχές του 
20ού αιώνα. Ο Πέδρο, 
φωτογράφος στο επάγγελμα,
ταξιδεύει σε ένα παγωμένο 
και απομακρυσμένο νησί στη
Γη του Πυρός, έχοντας 
προσληφθεί από έναν ντόπιο
μεγαλοκτηματία 
προκειμένου να 

απαθανατίσει τη γαμήλια τελετή του. Ο Πέδρο ανακαλύπτει σύντομα πως η μέλλουσα νύφη 
είναι ακόμη παιδί και κυριεύεται από ένα πατρικής χροιάς ερωτικό πάθος. Όταν, όμως, η 
απαγορευμένη του εμμονή αποκαλυφθεί, ο Πέδρο πέφτει θύμα εκβιασμού και εξαναγκάζεται 
να προσχωρήσει σε ένα στρατιωτικό κίνημα που έχει ως σκοπό να εξαλείψει από προσώπου 
γης τους αυτόχθονες πληθυσμούς και να υφαρπάξει τα εδάφη τους. Ένα πολιτικά φορτισμένο 
θρίλερ που εξερευνά μια από τις πιο σκοτεινές και αιματοβαμμένες σελίδες στην ιστορία της 
χώρας.

 20:15
«ΔΕ ΘΕΛΩ ΝΑ ΓΙΝΩ ΔΥΣΑΡΕΣΤΟΣ, ΑΛΛΑ ΠΡΕΠΕΙ 
ΝΑ ΜΙΛΗΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΚΑΤΙ ΠΟΛΥ ΣΟΒΑΡΟ»
Γιώργος Γεωργόπουλος, Ελλάδα, 2019, 100΄

Η ΤΑΙΝΙΑ: O Αρης ειναι ενα πετυχημενο
στελεχος μιας μεγαλης εμπορικης 
εταιρειας. Η ζωη του θα αλλαξει 
οριστικα οταν πληροφορηθει πως ειναι
φορεας ενος σεξουαλικα 
μεταδιδομενου ιου, θανατηφορου 
μονο για τις γυναικες. Η ελπιδα για τη 
δημιουργια ενος εμβολιου μετατιθεται 
πανω του, καθως θα πρεπει να βρει 
ποια απο τις πρωην σχεσεις του του 
μετεδωσε το αρχικο στελεχος του ιου. 
Ο Αρης ξεκινα ενα υπαρξιακο ταξιδι 



συναντησεων με τις πρωην του, οπου θα ερθει αντιμετωπος με τις συνεπειες των επιλογων
του.

► ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

 18:00
«ΤΑ ΧΕΛΙΔΟΝΙΑ ΤΗΣ ΚΑΜΠΟΥΛ» | «LES HIRONDELLES DE KABOUL» 
Zabou Breitman, Eléa Gobbé-Mévellec, Γαλλία, 2019, 81΄

Η ΤΑΙΝΙΑ: Καμπούλ, τέλη της δεκαετίας του
1990. Η επικράτηση των Ταλιμπάν έχει βυθίσει
τη χώρα στον σκοταδισμό. Κάθε μορφή
καλλιτεχνικής έκφρασης φιμώνεται, δημόσιοι
λιθοβολισμοί και εκτελέσεις πραγματοποιούνται
σε καθημερινή βάση, ο φόβος έχει τρυπώσει
στην καρδιά και στο μυαλό των πολιτών, οι
γυναίκες αντιμετωπίζονται ως αντικείμενα και όχι
ως ανθρώπινα όντα. Σε αυτή την περίτεχνη
animation μεταφορά του ομότιτλου μπεστ σέλερ
του Αλγερινού συγγραφέα Γιασμίνα Χάντρα, η ελπίδα βρίσκει τρόπο να επιβιώσει σε ένα 
νοσηρό περιβάλλον. Μια σπαρακτική ιστορία ανείπωτης οδύνης και μεγαλειώδους 
αυτοθυσίας, που μας υπενθυμίζει ότι η ανθρωπιά είναι η ευγενέστερη των αρετών.

 19:45
«ΤΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ» | «PERDRIX» 
Erwan Le Duc, Γαλλία, 2019, 100΄

Η ΤΑΙΝΙΑ: Ο Πιέρ, ένας τριανταεπτάχρονος 
εργένης που μένει ακόμη στο πατρικό του, 
είναι αρχηγός της χωροφυλακής στην ίδια 
μικρή πόλη όπου ζει και η ενθουσιώδης 
χειραφετημένη Ζουλιέτ. Όταν ένας 
γυμνιστής από την τοπική επαναστατική 
ομάδα κλέβει το αμάξι της Ζουλιέτ στο 
όνομα του αγώνα που θα ξεριζώσει την 
υπερκαταναλωτική κουλτούρα, εκείνη 
μπουκάρει σαν σίφουνας στο τμήμα για να 

υποβάλει καταγγελία. Η εκρηκτική συνάντηση των δυο τους βγάζει τον Πιέρ απ’ τα νερά του, 
ενώ οι αψιμαχίες τους μαρτυρούν κάτι από την ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα της αμοιβαίας 
έλξης. Μια μπουρλέσκ κωμωδία για τις μικρές-μεγάλες στιγμές δύο διαμετρικά αντίθετων 
χαρακτήρων, που βρέθηκαν χτυπημένοι από τα βέλη του πιο παιχνιδιάρη θεού.

INFO
-Κλειστό Δημοτικό Θέατρο Συκεών (Ρήγα Φεραίου και Μεγάρων, τηλ. 2310.638058)
-Γενική είσοδος: 5 € 
-Ισχύουν οι διαπιστεύσεις, οι προσκλήσεις, τα κουπόνια προβολών και η CineκάρταF
-Αναλυτικά το πρόγραμμα των προβολών στο www.filmfestival.gr
-Εισιτήρια μπορούν να εκδίδονται και στους αντίστοιχους χώρους, πριν από την έναρξη των προβολών



-Η πρόσβαση στo Δημοτικό Θέατρο Συκεών είναι εύκολη και με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (αστική 
συγκοινωνία του ΟΑΣΘ, δρομολόγια 23 στάση Βίτσι, 28 στάση Δεδέογλου και 18 στάση Νηπιαγωγείο).


