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THANK YOU ! 

ΠΡΟΒΟΛΕΣ Κινηµατογράφος ΑΣΤΟΡ Σταδίου 28, Στοά Κοραή (Μετρό Πανεπιστήµιο)

ΠΑΝΟΡΑΜΑ 2017
33 ΤΑΙΝΙΕΣ / 31 ΧΩΡΕΣ / 39 ΣΚΗΝΟΘΕΤΕΣ

Η ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ CÉSAR
ALAIN TERZIAN, ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
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ΤΡΙΤΗ, 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 

ΤΕΤΑΡΤΗ, 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 

17:30 ∆ΙΑΡΚΕΙΑ

ΤΟ ΚΟΣΤΟΥΜΙ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ / 30’

ΑΝΑΤΡΙΧΙΛΑ ΝΟΡΒΗΓΙΑ / 19’

ΚΙΕΒΟ – ΜΟΣΧΑ ΤΣΕΧΙΑ / 24’

ΜΑΜΑ(∆ΕΣ) ΓΑΛΛΙΑ / 22’

SIA ∆ΑΝΙΑ / 30’

19:45 ∆ΙΑΡΚΕΙΑ

ΚΑΙ ΛΕΩ: «ΤΙ;» ΓΕΡΜΑΝΙΑ / 30’

ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΟΙ ΚΑΝΑ∆ΑΣ / 16’

Ο ΑΝ∆ΡΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ∆ΥΟ ΨΥΧΕΣ ΓΑΛΛΙΑ / 17’

LIMBO ΕΛΛΑ∆Α / 31’

ΚΟΥΚΛΑ ΙΤΑΛΙΑ / 12’

Ο Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΣ ΒΕΛΓΙΟ / 14’

22:00
∆ΙΑΡΚΕΙΑ

ΤΟ ΓΕΦΥΡΙ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ / 26’

ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΜΕΞΙΚΟ / 28’

ΜΙΑ ΗΛΙΟΛΟΥΣΤΗ ΜΕΡΑ ΤΑΪΒΑΝ / 26’

ΕΠΙ ΤΑ ΙΧΝΗ ΑΦΡΙΚΗ / 15’

ΑΝΝΑ ΙΣΡΑΗΛ / 24’

17:30 ∆ΙΑΡΚΕΙΑ

ΠΝΕΥΜΑΤΑ ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ / 12’

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΡΥΦΕΡΟΤΗΤΑ ΓΑΛΛΙΑ / 39’

Η ΑΜΕΛΙΑ ΚΑΙ Ο ΝΤΟΥΑΡΤΕ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ / 9’

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΝΥΧΤΕΣ ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ / 30’

ΤΟ ∆ΑΣΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΗΧΩ ΑΥΣΤΡΙΑ / 32’

19:45 ∆ΙΑΡΚΕΙΑ

ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ / 20’

ΠΑΙ∆ΙΚΟ ΟΝΕΙΡΟ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ / 16’

∆ΩΡΕΑΝ ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ / 9’

ΤΡΑΓΟΥ∆ΗΣΤΕ ΗΠΑ / 25’

∆ΙΑΣΗΜΟΣ ΣΤΟ ΑΧΜΕΝΤΑΜΠΑΝΤ ΙΝ∆ΙΑ / 30’

ΕΓΚΟΥΝΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ 
ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

ΒΡΑΖΙΛΙΑ / 13’

22:00 ∆ΙΑΡΚΕΙΑ

4:15µµ - ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΡΟΥΜΑΝΙΑ / 15’

ΤΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΙΣΛΑΝ∆ΙΑ / 20’

Ο ΦΩΤΟΦΑΓΟΣ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ / 12’

Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΤΡΕΝΟ ΕΛΒΕΤΙΑ / 30’

TIMECODE ΙΣΠΑΝΙΑ / 16’

6Α ΣΟΥΗ∆ΙΑ / 30’
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4:15 PM SFÂRSITUL LUMII 
CATALIN ROTARU & GABI VIRGINIA SARGA
Ρουµανία

AMÉLIA & DUARTE 
ALICE GUIMARÃES & MÓNICA SANTOS
Πορτογαλία

 BELLISSIMA
ALESSANDRO CAPITANI
IΓαλλία

 LIMBO
KONSTANTINA KOTZAMANI
Ελλάδα

 CUBS
NANNA KRISTÍN
MAGNÚSDÓTTIR / 

MUTANTS
ALEXANDRE DOSTIE
Καναδάς 

ÉGUN
HELDER QUIROGA 
Βραζιλία

 A SUNNY DAY 
YING LIANG
TΤαϊβάν

 ANNA 
OR SINAI
IΙσραήλ

 ACROSS THE TRACKS 
MICHAEL COOKE
Αφρική 

AUSENCIAS 
TTATIANA HUEZO
Μεξικό 

6A 
PETER MODESTIJ
Σουηδία

 AMDAVAD MA FAMOUS
HARDIK MEHTA
IΙνδία

LA FEMME ET LE TGV
TIMO VON GUNTEN
Ελβετία

 SIA
ANNIKA BERG
∆ανία

GRATIS
TOBIAS SMEETS & MERIJN SCHOLTE ALBERS
Ολλανδία

TILTAI
AUSTEJA URBAITE
Λιθουανία

GEIST
SEAN MULLEN, ALEX SHERWOOD, BEN HARPER
Ιρλανδία

 THE SUIT
JARRYD COETSEE
Νότια Αφρική

 KIEV-MOSCOW 
ANNA LYUBYNETSKA
Τσεχία 

TTHE LIGHT EATER
SEAN McCORMACK
Λουξεµβούργο 

UND ICH SO: ÄH 
STEFFEN HEIDENREICH
Γερµανία

WALD DER ECHOS
LUZ OLIVARES CAPELLE
Αυστρία

CELUI QUI A DEUX ÂMES  
FABRICE LUANG-VIJA
Γαλλία Ισλανδία

MAMAN(S)
MAÏMOUNA DOUCOURÉ
Γαλλία

DREAM BABY
LLUCY GAFFY
Αυστραλία

LLE PLOMBIER
XAVIER SERON & MÉRYL FORTUNAT-ROSSI
Βέλγιο

 FRYSNINGER 
MARIUS MYRMEL
Νορβηγία

SING
KRISTÓF DEÁK
ΗΠΑ

HOME
DANIEL MULLOY
Ηνωµένο Βασίλειο

 TIMECODE
JUANJO GIMÉNEZ
Ισπανία

 SUMMER NIGHT
JI-WON LEE
Νότια Κορέα

VERS LA TENDRESSE
ALICE DIOP
Γαλλία

Στις 6 και 7 Ιουνίου 2017, ο κινηµατογράφος ΑΣΤΟΡ ανοίγει τις πόρτες 
του στην Ακαδηµία César και την Ελληνική Ακαδηµία Κινηµατογράφου, 
για να φιλοξενήσουν το φετινό «Πανόραµα, Χρυσές Νύχτες».
Ένα εξαιρετικό πρόγραµµα προβολών, που περιλαµβάνει όλες τις 
Ταινίες Μικρού Μήκους που βραβεύθηκαν τη χρονιά που πέρασε, από 
τις εθνικές ακαδηµίες κινηµατογράφου των χωρών προέλευσης τους 
(Oscar, Cesar, Goya, BAFTA, Ίρις, κλπ).

Το Πανόραµα είναι ένα υπέροχο ταξίδι στον κόσµο του Σινεµά, 
µέσα από το οποίο µπορεί κανείς ν’ ανακαλύψει διαφορετικές 
κουλτούρες και πολλά υποσχόµενους κινηµατογραφιστές.
Το Πανόραµα φιλοξενείται από 9 Ακαδηµίες Κινηµατογράφου, 
σε διάφορες Ευρωπαϊκές Πρωτεύουσες: Αθήνα, Βρυξέλλες, 

Λισσαβώνα, Λουξεµβούργο, Μαδρίτη, Ρώµη, Στοκχόλµη, 
Βιέννη και Παρίσι! 

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

διαπολιτισµικό διάλογο.

Στόχος του Πανοράµατος Χρυσές Νύχτες, είναι 
να προσεγγίσουµε τη διεθνή κινηµατογραφική 
αριστεία, µέσα από τις καλύτερες µικρού µήκους 
ταινίες της χρονιάς. Η εκδήλωση, που διοργα-
νώνεται από την Ακαδηµία César και τη Renault, 
είναι αφιερωµένη στις 33 ταινίες µικρού µήκους που βραβεύθηκαν 
από τις εθνικές ακαδηµίες κινηµατογράφου των χωρών προέλευσης 
τους, το 2017.
Είναι µεγάλη τιµή για εµάς, να παρουσιάζουµε αυτό το εξαιρετικό 
πρόγραµµα, µε την υποστήριξη Ακαδηµιών Κινηµατογράφου από 
όλον τον κόσµο, στο κοινό της Ευρώπης !
Το Πανόραµα, µέσα από την προσωπική µατιά που προσφέρουν 
αυτοί οι νέοι σκηνοθέτες, µας οδηγεί ν’ανακαλύψουµε διαφορετι-
κές ευαισθησίες και κουλτούρες.
Είνα επίσης µια συνάντηση µε τους δηµουργούς του σινεµά του 
αύριο. Μπορεί κανείς να σκεφτεί έναν µεγάλο σκηνοθέτη που δεν 
έκανε µια µικρού µήκους ταινία στην αρχή της καριέρας του;
Μέσα από το Πανόραµα, θέλουµε να δείξουµε πώς το σινεµά 
µπορεί να γίνει σηµαντικό εργαλείο αλληλοκατανόησης και 
δηµιουργικού διαλόγου µεταξύ των ανθρώπων.
Ευχαριστούµε τη Renault - πιστή  και µακροχρόνια συνεργάτις της 
Ακαδηµίας César - για την υποστήριξη στο εγχείρηµα µας, ευχαρι-
στούµε τις Ακαδηµίες Κινηµατογράφου του Βελγίου, του Λουξεµ-

βούργου, της Αυστρίας, της Ισπανίας, της Πορτογαλίας, της 
Ιταλίας, της Σουηδίας και της Ελλάδας, για τη συµβολή τους 

στην ανάπτυξη αυτής της εκδήλωσης, που είναι αφιερω-
µένη στο διεθνές Σινεµά κι ευχαριστουµε το σινεµά 
ΑΣΤΟΡ για την φιλοξενία του Πανοράµατος στην 
Αθήνα. 

Η ACADÉMIE DES CÉSAR και
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗ RENAULT
ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ

ΟΙ 33 ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ∆ΙΕΘΝΕΙΣ

ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 
ΤΑΙΝΙΕΣ
ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

ΤΟΥΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ
Across the Tracks Films LLC / Alessandro Capitani / Anna Lyubynetska / 
Annika Berg / Arbel Gmbh / Bien ou Bien Productions / Bhaand-A-Part / 
DokuFest / Fabrique d’Images / Fargo / Les Films du Worso / Film University 
Babelsberg KONRAD WOLF / Giant Animation / International Film Festival 
Rotterdam / Lee Ji-won / Luz Olivares Capelle, Julian Grumer, Sasha Kato, 
Sebastian Thaler, Lászlo Váncsá / Mandala Films / Mindenki Film / Mosquito 
Project/ Myrmel Film / Nadir Films / Origine Films / Portuguese Short Film 
Agency / Pursekey Productions Pty Ltd / Sacrebleu / The Sam Spigel Film and 
Television School Jerusalem / La Sandía Digital / [sic] Film/ Topkapi Films / 
Travelling, les films qui voyagent / Tremora / Ultraviolet Media / Zik Zak 
Filmworks

ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΑΚΑ∆ΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΝ ΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ
Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, Yvonne 
Blake, Enrique Bocanegra / Academia Portuguesa de Cinema, Paulo 
Trancoso, Mafalda Relvas / Académie André Delvaux, Dan Cukier, Delphine 
Mougenot, Kassandra Decloux / Accademia del Cinema Italiano, Giuliano 
Montaldo, Manuela Pineschi, Paola Micalizzi / D’Filmakademie, Claude 
Waringo, Lélia Di Luca, Carole Pantanella / Hellenic Film Academy, Vassilis 
Katsoufis, Panos Stampoglis, Eleni Sourani, Mei Karamanidi / Österreichische 
Filmakademie, Josef Aichholzer, Marlene Ropac, Antonia Prochaska / 
Svenska Filminstitutet, Anna Serner, Theo Tsappos, Andreas Fock

THE PARTNER COMPANIES
RENAULT (Official Partner of the Académie des César) Claude Hugot, Ourida 
Draa HIVENTY (Technical Partner of the Académie des César) Denis Auboyer, 
Benoit Provost, Carole Ragondet, Jérôme Auger and the technical team THE 
SERVICE PROVIDERS AMBASSADOR, Laurent de Aizpurua, Laurent de 
Minvielle / AVIS CHAUFFEURS, Xavier Druart / EXHIBIT, Romain Roncayolo 
/ FRED HOTEL, Tissa Bamunu / GLOBÉSENS, Vincent Godard / 
GRAPH’IMPRIM, Isabelle Jobart / LE RÉVÉREND, Olivier Gaffinel / NOVIUS, 
Lucile Bichet / Joséphine Vallé Franceschi (photo)

ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
COSMOTE TV, Μέγας Χορηγός / Στέγη του Ιδρύµατος Ωνάση / Γαλλικό 
Ινστιτούτο / ΑΣΤΟΡ

THE ACADÉMIE DES CÉSAR TEAM
Samuel Faure, Margaux Pierrefiche, Kenza Manach, Jules Le Fèvre, Camille 
Grammare, Romaric Doublet, Maria Torme, Claire Prénat, Elodie Saura, 
Cécile Bossard, Thierry Borgoltz, Alexandre Di Carlo

DIVINES

Μέσα από την ανάγκη και το ρίσκο, αναδεικνύεται η µοναδικό-
τητα. Το να κάνεις µια ταινία µικρού µήκους είναι το µοναδικό 
σχολείο που γνωρίζω, στην κινηµατογραφική σκηνοθεσία: η 
αισθηµατική αγωγή και η µόνιµα ανανεωµένη υπόσχεση τελειο-
ποίησης της.

Μια πρώτη αγάπη, σπαρµένη µε παγίδες που πρέπει κανείς να 
ξεπεράσει, µε την πίστη του, χωρίς βοήθεια, εκτός από εκείνη 
των συνεργατών. Μια ελεύθερη πράξη, που είναι και η βαθιά 
ουσία του σινεµά.

33 υποσχέσεις από όλο τον κόσµο. Και πίσω τους, δηµιουργι-
κοί άνθρωποι, σε µία προσπάθεια που όλοι γνωρίζουµε πως 
είναι σκληρή, αφού είναι λιγότερο αναγνωρισµένη – και 
πιθανότατα λίγο µικρότερη από αυτή των µεγάλου µήκους 
ταινιών.

Είναι η δυνατότητα να ανακαλύψεις 33 µοναδικές και πανεθνι-
κές µατιές. Κι αυτό δεν θα µπορούσε να συµβεί χωρίς τις 
«Χρυσές Νύχτες». Και όντως, η υπόσχεση µιας συνάντησης, 
είναι σίγουρα το οµορφότερο πράγµα.

Οι νύχτες αυτές, µου φαίνονται ήδη, συγχωρείστε µε, πολύ 
µικρές.

Για 7η συνεχή χρονιά, η συνεργασία µεταξύ 
της Ακαδηµίας César και της Renault, εµπλουτί-
ζει το διεθνές κινηµατογραφικό τοπίο, µε µια 
εκδήλωση αφιερωµένη στις ταινίες µικρού 
µήκους: το «Πανόµαρα, Χρυσές Νύχτες».

Για έναν λάτρη του σινεµά, οι ταινίες µικρού µήκους είναι ένα 
εργαστήριο δυνατοτήτων, ένα πεδίο για νέα ταλέντα και κινηµα-
τογραφική δηµιουργία. Μέσα σε λίγα –ελάχιστα κάποιες φορές- 
λεπτά, ανακαλύπτουµε µια ποικιλία απόψεων για τον κόσµο, µε 
ιδιαίτερη κάθε φορά ένταση και πρωτοτυπία. Βραβευµένες από 
Ακαδηµίες Κινηµατογράφου όλου του κόσµου, οι ταινίες αυτές 
είναι ότι καλύτερο παρουσίασε φέτος η 7η Τέχνη, στην πιο 
λακωνική και έντονη µορφή της.

Από την πρώτη χρονιά έως σήµερα,  είναι τιµή για τη Renault να 
στηρίζει τις Χρυσές Νύχτες, καθώς και τις αξίες της διαφορετικό-
τητας και της δηµιουργικότητας που εκφράζουν. Μας προσφέρει 
επίσης µεγάλη ικανοποίηση, το γεγονός της παρουσίασης τους 
σε ένα τόσο ευρύ κοινό.

Απολαύστε τις ταινίες!

Η Ακαδηµία César προσκαλεί όλους τους σκηνοθέτες να 
ζήσουν µια ιδιαίτερη εµπειρία, την Περιοδεία: Ένα δεκαήµερο 
ταξίδο σε 3 Ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, που φιλοξενούν το 
Πανόραµα.

Μία καταπληκτική ευκαιρία να γνωρίσουν το κοινό, να πραγµα-
τοποιήσουν επαγγελµατικές συναντήσεις και ν’ανακαλύψουν την 
κουλτούρα αυτών των πόλεων.

Μετά την Αθήνα, όπου φιλοξενούνται από την Ελληνική  Ακαδη-
µία Κινηµατογράφου και τη Ρώµη, όπου θα φιλοξενηθούν από 
την Accademia del Cinema Italiano, οι σκηνοθέτες θα ολοκλη-
ρώσουν το ταξίδι στο Παρίσι, ως φιλοξενούµενοι της Academie 
des Cesar.

Η περιοδεία, µια περίσταση για συναντήσεις και πολιτισµικές 
ανταλλαγές, είναι επίσης µια ευκαιρία για την Academie des 
Cesar να πραγµατοποιήσει συνεντεύξεις από τους σκηνοθέτες, 
για τις ταινίες, το όραµα και το πάθος τους για το Σινεµά... Αυτές 
οι συνεντεύξεις, µε τίτλο «Χρυσές Λέξεις» θα προβληθούν στα 
µέσα κοινωνικής δικτύωσης των Ακαδηµιών, από τις πρώτες 
κιόλας µέρες.

Σας προσκαλούµε να ανακαλύψετε το ταλέντο αυτών των 
ανθρώπων, που προέρχονται από διαφορετικούς κόσµους. Το 
πάθος τους, διαµορφώνει το Σινεµά του Αύριο!

Η  Ελληνική Ακαδηµία Κινηµατογράφου 
φιλοξενεί το «Πανόραµα, Χρυσές Νύχτες» 

στην Αθήνα,  για τέταρτη συνεχή χρονιά. 

Είναι µεγάλη χαρά να συµµετέχουµε σ’αυτόν τον κινηµατογρα-
φικό γύρο του κόσµου, µέσα από 33 διεθνείς ταινίες µικρού 
µήκους. Όλες, έχουν λάβει την ύψιστη διάκριση από τις εθνικές 
ακαδηµίες των χωρών προέλευσης τους.

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

Στις 6 & 7 Ιουνίου, θα έχουµε την ευκαιρία να γνωρίσουµε 39 
πολλά υποσχόµενους δηµιουργούς, να παρακολουθήσουµε 33 
πρωτότυπες ιστορίες, να λάβουµε 33 διαφορετικά µηνύµατα 
πολιτισµού και να επισκεφθούµε µέσα από αυτά, 31 χώρες.

Ευχαριστούµε την Ακαδηµία Cesar για την υπέροχη πρωτοβου-
λία, που πραγµατοποιείται στην Αθήνα χάρη στην υποστήριξη 
της COSMOTE TV, µέγα χορηγού της ΕΑΚ, της Στέγης του 
Ιδρύµατος Ωνάση και του Γαλλικού Ινστιτούτου.

ΑΣΤΟΡ
Σταδίου 28, 
Στοά Κοραή
(Μετρό Πανεπιστήµιο)

 

ΠΡΩΤΟΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟΥ 
ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ

ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ME THΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ



ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: MICHAEL COOKE / ∆ΙΑΡΚΕΙΑ: 15 ΛΕΠΤΑ

 ΕΠΙ ΤΑ ΙΧΝΗ
ACROSS THE TRACKS

ΒΡΑΒΕΙΟ AMAA 2016
ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΜΙΚΡΟΥ 
ΜΗΚΟΥΣ ΤΑΙΝΙΑΣ 
Αφρική

 

 

 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ 
ΝΥΧΤΕΣ
SUMMER NIGHT
ΒΡΑΒΕΙΟ BLUE DRAGON 
2016 ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΜΙΚΡΟΥ 
ΜΗΚΟΥΣ ΤΑΙΝΙΑΣ 
Νότια Κορέα

 

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: JI-WON LEE / ∆ΙΑΡΚΕΙΑ: 30 ΛΕΠΤΑ

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: JARRYD COETSEE / ∆ΙΑΡΚΕΙΑ: 30 ΛΕΠΤΑ

 ΤΟ ΚΟΣΤΟΥΜΙ
THE SUIT

ΒΡΑΒΕΙΟ SAFTA 2017
ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΜΙΚΡΟΥ 
ΜΗΚΟΥΣ ΤΑΙΝΙΑΣ
Νότια Αφρική

 

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: MÉRYL FORTUNAT-ROSSI & XAVIER SERON
∆ΙΑΡΚΕΙΑ: 14 ΛΕΠΤΑ

 Ο Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΣ
LE PLOMBIER
ΒΡΑΒΕΙΟ MAGRITTE 2017
ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΜΙΚΡΟΥ 
ΜΗΚΟΥΣ ΤΑΙΝΙΑΣ 
ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑΣ
Βέλγιο

 

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: TATIANA HUEZO / ∆ΙΑΡΚΕΙΑ: 28 ΛΕΠΤΑ

        
ΑΠΟΥΣΙΕΣ
AUSENCIAS

ΒΡΑΒΕΙΟ ARIEL 2016
ΚΑΛΥΤΕΡΟΥ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ 
ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ
Μεξικό

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: MERIJN SCHOLTE ALBERS & TOBIAS SMEETS
ΙΑΡΚΕΙΑ: 9 ΛΕΠΤΑ

∆ΩΡΕΑΝ
GRATIS
ΒΡΑΒΕΙΟ GOUDEN KALF 
2016 ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΜΙΚΡΟΥ 
ΜΗΚΟΥΣ ΤΑΙΝΙΑΣ 
ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑΣ
Ολλανδία

 

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: ALESSANDRO CAPITANI / ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 12 ΛΕΠΤΑ

 ΚΟΥΚΛΑ
BELLISSIMA
ΒΡΑΒΕΙΟ DAVID DI 
DONATELLO 2016
ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΜΙΚΡΟΥ 
ΜΗΚΟΥΣ ΤΑΙΝΙΑΣ
Ιταλία

 

 

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: ALICE GUIMARÃES & MÓNICA SANTOS 
∆ΙΑΡΚΕΙΑ: 9 ΛΕΠΤΑ

Η ΑΜΕΛΙΑ ΚΑΙ 
Ο ΝΤΟΥΑΡΤΕ
AMÉLIA & DUARTE
ΒΡΑΒΕΙΟ SOPHIA 2016
ΚΑΛΥΤΕΡΟΥ ΜΙΚΡΟΥ 
ΜΗΚΟΥΣ ANIMATION
Πορτογαλία

 

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: MAÏMOUNA DOUCOURÉ
∆ΙΑΡΚΕΙΑ: 22 ΛΕΠΤΑ

 ΜΑΜΑ(∆ΕΣ)
MAMAN(S)

ΒΡΑΒΕΙΟ CÉSAR 2017
ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΜΙΚΡΟΥ 
ΜΗΚΟΥΣ ΤΑΙΝΙΑΣ
Γαλλία

 

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: STEFFEN HEIDENREICH / ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 30 ΛΕΠΤΑ

ΚΑΙ ΛΕΩ: «ΤΙ;»
UND ICH SO: ÄH

ΒΡΑΒΕΙΟ LOLA 2016
ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΜΙΚΡΟΥ 
ΜΗΚΟΥΣ ΤΑΙΝΙΑΣ 
Γερµανία

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: HELDER QUIROGA / ∆ΙΑΡΚΕΙΑ: 12 ΛΕΠΤΑ

ΕΓΚΟΥΝ ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ 
ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ
ÉGUN
GRANDE PREMIO DO CINEMA 
BRASILEIRO 2016 ΚΑΛΥΤΕΡΟΥ 
ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ANIMATION
Βραζιλία

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: DANIEL MULLOY / ∆ΙΑΡΚΕΙΑ: 20 ΛΕΠΤΑ

ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
HOME

ΒΡΑΒΕΙΟ BAFTA 2017
ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΜΙΚΡΟΥ 
ΜΗΚΟΥΣ ΤΑΙΝΙΑΣ 
Ηνωµένο Βασίλειο

 

 

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: TIMO VON GUNTEN
∆ΙΑΡΚΕΙΑ: 30 ΛΕΠΤΑ

Η ΓΥΝΑΙΚΑ 
ΚΑΙ ΤΟ ΤΡΕΝΟ
LA FEMME ET LE TGV
SWISS FILM AWARD 2017
ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΜΙΚΡΟΥ 
ΜΗΚΟΥΣ ΤΑΙΝΙΑΣ 
Ελβετία

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: LUCY GAFFY / ∆ΙΑΡΚΕΙΑ: 16 ΛΕΠΤΑ

 ΠΑΙ∆ΙΚΟ ΟΝΕΙΡΟ
DREAM BABY
ΒΡΑΒΕΙΟ AACTA 2016
ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΜΙΚΡΟΥ 
ΜΗΚΟΥΣ ΤΑΙΝΙΑΣ 
ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑΣ
Αυστραλία

 

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: ALEXANDRE DOSTIE / ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 16 ΛΕΠΤΑ: 

 ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΟΙ
MUTANTS
ΒΡΑΒΕΙΟ CANADIAN 
SCREEN AWARD 2017
ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΜΙΚΡΟΥ 
ΜΗΚΟΥΣ ΤΑΙΝΙΑΣ 
Καναδάς

 

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: SEAN McCORMACK / 12 ΛΕΠΤΑ

Ο ΦΩΤΟΦΑΓΟΣ
THE LIGHT EATER
ΒΡΑΒΕΙΟ LËTZEBUERGER 
FILMPRÄIS 2016 
ΚΑΛΥΤΕΡΟΥ ΜΙΚΡΟΥ 
ΜΗΚΟΥΣ ANIMATION
Λουξεµβούργο

 

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: MARIUS MYRMEL / ∆ΙΑΡΚΕΙΑ: 19 ΛΕΠΤΑ

 ΑΝΑΤΡΙΧΙΛΑ
FRYSNINGER

ΒΡΑΒΕΙΟ AMANDA 2016
ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΜΙΚΡΟΥ 
ΜΗΚΟΥΣ ΤΑΙΝΙΑΣ
Νορβηγία

 

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: FABRICE LUANG-VIJA / ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 17 ΛΕΠΤΑ

Ο ΑΝ∆ΡΑΣ ΜΕ 
ΤΙΣ ∆ΥΟ ΨΥΧΕΣ
CELUI QUI A DEUX ÂMES
ΒΡΑΒΕΙΟ CÉSAR 2017 
ΚΑΛΥΤΕΡΟΥ ΜΙΚΡΟΥ 
ΜΗΚΟΥΣ ANIMATION 
Γαλλία

 

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: ALICE DIOP / ∆ΙΑΡΚΕΙΑ: 39 ΛΕΠΤΑ: 

 ΠΡΟΣ ΤΗΝ 
ΤΡΥΦΕΡΟΤΗΤΑ
VERS LA TENDRESSE
ΒΡΑΒΕΙΟ CÉSAR 2017 
ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΜΙΚΡΟΥ 
ΜΗΚΟΥΣ ΤΑΙΝΙΑΣ 
Γαλλία

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: ANNIKA BERG / ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 30 ΛΕΠΤΑ: 

 SIA
ΒΡΑΒΕΙΟ ROBERT 2017
ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΜΙΚΡΟΥ 
ΜΗΚΟΥΣ ΤΑΙΝΙΑΣ
∆ανία

 

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: KRISTÓF DEÁK / ∆ΙΑΡΚΕΙΑ: 25 ΛΕΠΤΑ

 ΤΡΑΓΟΥ∆ΗΣΤΕ
SING
ΒΡΑΒΕΙΟ OSCAR 2017
ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΜΙΚΡΟΥ 
ΜΗΚΟΥΣ ΤΑΙΝΙΑΣ 
ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑΣ
ΗΠΑ

 

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΟΤΖΑΜΑΝΗ / 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 31 ΛΕΠΤΑ

 LIMBO
ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΑΚΑ∆ΗΜΙΑΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟ-
ΓΡΑΦΟΥ 2017
ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΜΙΚΡΟΥ 
ΜΗΚΟΥΣ ΤΑΙΝΙΑΣ
Ελλάδα

 

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: PETER MODESTIJ
∆ΙΑΡΚΕΙΑ: 30 ΛΕΠΤΑ

 6A
ΒΡΑΒΕΙΟ GULDBBAGE 
2017 ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ 
ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 
ΤΑΙΝΙΑΣ 
Σουηδία

 

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: YING LIANG / ∆ΙΑΡΚΕΙΑ: 26 ΛΕΠΤΑ

 ΜΙΑ ΗΛΙΟΛΟΥΣΤΗ 
ΜΕΡΑ
A SUNNY DAY
ΒΡΑΒΕΙΟ GOLDEN HORSE 
2016 ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΜΙΚΡΟΥ 
ΜΗΚΟΥΣ ΤΑΙΝΙΑΣ 
Ταϊβάν

 

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: ANNA LYUBYNETSKA / ∆ΙΑΡΚΕΙΑ: 24 ΛΕΠΤΑ: 

 ΚΙΕΒΟ – ΜΟΣΧΑ
KIEV-MOSCOW

ΒΡΑΒΕΙΟ CESKY LEV 2017
ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΜΙΚΡΟΥ 
ΜΗΚΟΥΣ ΤΑΙΝΙΑΣ
Τσεχία

 

ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑ ANIMATION ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: HARDIK MEHTA / ∆ΙΑΡΚΕΙΑ: 30 ΛΕΠΤΑ

∆ΙΑΣΗΜΟΣ ΣΤΟ 
ΑΧΜΕΝΤΑΜΠΑΝΤ
AMDAVAD MA FAMOUS
ΒΡΑΒΕΙΟ SWARNA KAMAL 
2016 ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΜΙΚΡΟΥ 
ΜΗΚΟΥΣ ΤΑΙΝΙΑΣ 
Ινδία

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: AUSTEJA URBAITE / ∆ΙΑΡΚΕΙΑ: 26 ΛΕΠΤΑ: 

 ΤΟ ΓΕΦΥΡΙ
TILTAI

ΒΡΑΒΕΙΟ SIDABRINE GERVE 
2016 ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΜΙΚΡΟΥ 
ΜΗΚΟΥΣ ΤΑΙΝΙΑΣ 
ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑΣ
Λιθουανία

 

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: JUANJO GIMÉNEZ
∆ΙΑΡΚΕΙΑ: 16 ΛΕΠΤΑ

TIMECODE
ΒΡΑΒΕΙΟ GOYA 2017
FOR THE BEST
ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΜΙΚΡΟΥ 
ΜΗΚΟΥΣ ΤΑΙΝΙΑΣ 
ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑΣ
Ισπανία

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: ALEX SHERWOOD, BEN HARPER, 
SEAN MULLEN / ∆ΙΑΡΚΕΙΑ: 12 ΛΕΠΤΑ

 ΠΝΕΥΜΑΤΑ
GEIST

ΒΡΑΒΕΙΟ IFTA 2016
ΚΑΛΥΤΕΡΟΥ ΜΙΚΡΟΥ 
ΜΗΚΟΥΣ ANIMATION
Ιρλανδία

 

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: OR SINAI / ∆ΙΑΡΚΕΙΑ: 24 ΛΕΠΤΑ

 ANNA
ΒΡΑΒΕΙΟ OPHIR 2016

ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΜΙΚΡΟΥ 
ΜΗΚΟΥΣ ΤΑΙΝΙΑΣ 
Ισραήλ

 

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: CATALIN ROTARU & GABI VIRGINIA SARGA
∆ΙΑΡΚΕΙΑ: 15 ΛΕΠΤΑ

4:15µµ - ΤΟ ΤΕΛΟΣ 
ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
4:15 PM SFÂRSITUL LUMII
ΒΡΑΒΕΙΟ GOPO 2017
ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΜΙΚΡΟΥ 
ΜΗΚΟΥΣ ΤΑΙΝΙΑΣ 
Ρουµανία

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: NANNA KRISTÍN 
MAGNÚSDÓTTIR / ∆ΙΑΡΚΕΙΑ: 19 ΛΕΠΤΑ

 ΤΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ
CUBS

ΒΡΑΒΕΙΟ EDDAN 2016
ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΜΙΚΡΟΥ 
ΜΗΚΟΥΣ ΤΑΙΝΙΑΣ 
Ισλανδία

 

Προσοχή: κάποιες σκηνές, λέξεις ή εικόνες μπορεί να θεωρηθούν προσβλητικές

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: LUZ OLIVARES CAPELLE / ∆ΙΑΡΚΕΙΑ: 32 MIN

  ΤΟ ∆ΑΣΟΣ ΜΕ 
ΤΗΝ ΗΧΩ
WALD DER ECHOS
ΒΡΑΒΕΙΟ ÖSTERREICHISCHER 
FILMPREIS 2017 ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ 
ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΤΑΙΝΙΑΣ 
Αυστρία

Προσοχή: κάποιες σκηνές, λέξεις ή εικόνες μπορεί να θεωρηθούν προσβλητικές

Κάθε µέρα, ο Philemon ετοιµάζει πρωινό στη γυναίκα του Matilda, τη φιλά και φεύγει για 
τη δουλειά... Μια καθηµερινή τελετουργία, ώσπου µια µέρα την αιφνιδιάζει και τη βρίσκει 
µε τον εραστή της, ο οποίος τρέχοντας να φύγει, αφήνει πίσω το κοστούµι του. Από εκείνη 
τη µέρα, το κοστούµι θα παίξει ιδιαίτερο ρόλο στη ζωή του ζευγαριού, ως µέσο της 
τιµωρίας του Philemon.
Βασισµένη στο γνωστό διήγηµα του εκδιωγµένου Νοτιοαφρικανού ερευνητή-δηµοσιογρά-
φου και συγγραφέα Can Themba, η ταινία εξερευνά θέµατα καταπίεσης, εκδίκησης και 
µη συγχώρεσης, στο σηµαδεµένο από το απαρτχάιντ, Γιοχάνεσµπουργκ της δεκαετίας του 
1950.

∆ύο έφηβοι στον ιδιωτικό χώρο µιας κρεβατοκάµαρας. Κάποιες λέξεις, µερικά 
φιλιά και µια στοργική µητέρα που θέλει να τα ξέρει όλα.
Φυσιολογικό; Ίσως και όχι...
Ο Marius Myrmel παίζει µε τη φαινοµενική απλότητα και φυσικότητα των 
καταστάσεων, καταλήγοντας σε µια ανησυχητική ανατροπή...

Η 93χρονη Sia, ζει σε µια ζούγκλα από ορχιδέες και αναµνήσεις, µε την γάτα, τον 
παπαγάλο της και τους παλιούς φίλους που την επισκέπτονται για τσάι.
Τιµά τον χρόνο που της αποµένει, φορώντας µεταξωτό φόρεµα και βάφοντας τα νύχια της.
Μισή µυθοπλασία, µισή ντοκιµαντέρ, αυτή η ταινία παρουσιάζει το σύµπαν µιας ηλικιωµέ-
νης γυναίκας που αντιµετωπίζει τον θάνατο της.

Με το µικρό κατσίκι θα ξαπλώνει η λεοπάρδαλη. Οι λύκοι µε τα αρνιά θα µένουν 
µαζί. Και το µικρό αγόρι θα τα οδηγεί. 12+1 αγόρια και το κουφάρι µιας 
φάλαινας ξεβρασµένο στην ακτή.
Η όµορφη φωτογραφία αυτής της ταινίας, µας µεταφέρει στην ιστορία ενός 
παιδιού, που περιβάλλεται από ένα σκοτεινό κι απρόβλεπτο, υπέροχο και 
µυστηριώδες σύµπαν: το Limbo.

Τα τελευταία 5 χρόνια, η Lulú αντιµετωπίζει τη σιωπή που άφησαν πίσω ο 
σύζυγος κι ο 9χρονος γιος τους, όταν τους απήγαγαν στον δρόµο για το 
αεροδρόµιο του Μεξικό.
Μόνη µε την κόρη της, στηρίζει τον εαυτό της και δεν χάνει την ελπίδα ότι κάποτε 
θα βρεθούν. 
Ένα δυνατό ντοκιµαντέρ, για το τραύµα της απουσίας και τη θλίψη µιας γυναίκας 
που παλεύει µόνη.

2014, το Χονγκ Κονγκ πνίγεται από διαδηλώσεις. Μια νεαρή γυναίκα, επισκέ-
πτεται τον πατέρα της, που έχει να δει καιρό. Το σχέδιο της είναι να φάει µαζί του 
πριν η πορεία του «Κίνηµατος της Οµπρέλλας» φτάσει σε µια συγκεκριµένη 
διασταύρωση.
Ο αφοσιωµένος σκηνοθέτης Ying Liang, θέτει ζητήµατα γύρω από την ιδιότητα 
του Πολίτη και τη θέση των ηλικιωµένων στην κοινωνία.

∆ύο αφροαµερικανές αδελφές, µεγαλώνουν στο ρατσιστικό κλίµα που επικρα-
τούσε στην Τζώρτζια τη δεκαετία του ’60.  
Η µία όµως, γεννήθηκε µε ανοιχτόχρωµο δέρµα. Όταν άνοιξε το καινούριο 
σχολείο στη µικρή πόλη τους, εκείνη αποφάσισε ν’αλλάξει τη µοίρα της...
Θέµατα ταυτότητας, διακρίσεων και µπούλινγκ, µας απευθύνει ο Michael Cooke, 
µέσα από τη δραµατική αντιπαράθεση των δύο αδελφών.

Είναι η πιο ζεστή µέρα του καλοκαιριού. Η Άννα, διαζευγµένη, βρίσκεται 
απρόσµενα µόνη – χωρίς τον γιο της – για πρώτη φορά µετά από χρόνια. Αποφα-
σίζει να περάσει τη µέρα έξω, τριγυρίζοντας στους δρόµους της µικρής πόλης της 
στην έρηµο, ψάχνοντας για έναν άνδρα που θα την αγγίξει έστω και για λίγες 
στιγµές.
Με απλότητα, η Or Sinai σκιαγραφεί το πορταίτο µιας µοναχικής µητέρας, 
κυριευµένης από την επιθυµία να νιώσει γυναίκα ξανά.

Η Soyoung, µια νεαρή φοιτήτρια, προσπαθεί να ανταπεξέλθει στο κόστος των 
σπουδών της, που θα της εξασφαλίσουν ένα σταθερό µέλλον και µια καλή 
δουλειά. Ανάµεσα στις µικροδουλειές που κάνει, αναλαµβάνει να βοηθήσει στα 
µαθήµατα την Minjeong, µια έφηβη που της θυµίζει τον καθηµερινό της αγώνα. 
Μια σιωπηλή αλληλεγγύη θα αναπτυχθεί µεταξύ των δύο κοριτσιών.
Η ταινία φέρνει στο φως την πίεση που ασκείται στους Κορεάτες φοιτητές, καθώς 
γεννιούνται σε µια κοινωνία που η επιτυχία και η εγκαρτέρηση, απαιτούνται.

Η ιστορία ξεκινά µ’ένα τέλος. Το τέλος της Αµέλια και του Ντουάρτε, δύο ανθρώ-
πων που δεν αγαπιούνται πια και προσπαθούν να διαχειριστούν τα συναισθήµα-
τα ενός χωρισµού. Το πιξελάρισµα, το stop-motion και µια technicolor αίσθηση 
της δεκαετίας του ’50, απεικονίζουν τον σουρεαλισµό των πράξεων τους. Στόχος, 
ένας: Να διαχωρίσουν, να καταστρέψουν και να διαγράψουν τις αναµνήσεις 
τους. Μια ταινία για την ειρωνεία του τέλους µιας ερωτικής ιστορίας, που σίγουρα 
δεν θ’αφήσει κανέναν αδιάφορο.

Η ταινία αυτή, είναι µια βαθειά εξερεύνηση των «αρσενικών περιοχών» µιας  
προαστιακής πόλης. Ακολουθώντας την περιπλάνηση µιας παρέας, ιχνηλατούµε 
ένα σύµπαν στο οποίο 4 ανδρικές φωνές συζητούν ανοιχτά για την περιπλοκότη-
τα του έρωτα και των σχέσεων στα προάστια. 
Από τη βία του µισογυνισµού ως τη πραγµατική δυνατότητα για αγάπη, η Alice 
Diop µας µεταφέρει ένα αληθινό µήνυµα ελπίδας.

Χιλιάδες άνδρες, γυναίκες και παιδιά αγωνίζονται να περάσουν τα σύνορα της 
Ευρώπης, καθώς µια καλοβαλµένη Αγγλική οικογένεια ξεκινά ένα ταξίδι που θα 
αναστατώσει και ανατρέψει εντελώς τη ζωή των µελών της. Ένα δύσκολο οδοιπο-
ρικό, που θέτει τα ζητήµατα των προσφύγων. 

Η Elvis ονειρεύται να δραπετεύσει από το αποµονωµένο πάρκο µε τροχόσπιτα, 
όπου ζει. Καταστρώνει το σχέδιο να πουλήσει τενεκεδάκια αναψυκτικών και να 
µαζέψει χρήµατα για να γραφτεί εσωτερική σ’ένα κοµψό σχολείο της πόλης. 
Αυτό, µέχρι τη στιγµή που ανακατεύεται η µητέρα της.
Το θάρρος και η µεταδοτική ενέργεια της νεαρής Elvis, µας καθοδηγούν στην 
καθηµερινότητα της, ανάµεσα σε όνειρα, φιλοδοξίες, αγώνα και απογοητεύσεις.

Το Égun είναι η ιστορία της πνευµατικής αναζήτησης ενός ψαρά, που πενθεί τον 
πατέρα του. Η ταινία περιγράφει µια κοινότητα που ζει µεταξύ των παράκτιων 
παραδόσεων και της Αφρο-Βραζιλιάνικης θρησκείας Candomblé. 
Με αυτό το animation, ο Helder Quiroga εικονογραφεί το επιτυχηµένο πάντρεµα 
της ποίησης, της ζωγραφικής και του κινηµατογράφου.

Ένας µεταφορέας, παίρνει στο αυτοκίνητο κάποιον που κάνει οτοστοπ. Όταν ο 
δεύτερος του λέει πως έρχεται άµεσα το τέλος του κόσµου, ο µεταφορέας τον 
λέει τρελό, χωρίς να ξέρει πως η τυχαία αυτή γνωριµία, θα θέσει υπό αµφισβήτη-
ση τις πεποιθήσεις του.
Η µεταξύ τους αναµέτρηση, µας οδηγεί από τη µία έκπληξη στην επόµενη, µέχρι 
το τέλος του κόσµου...

Με φόντο το µεγαλύτερο φεστιβάλ χαρταετού της Ινδίας, η ταινία περιγράφει τη 
µεταµόρφωση του 11χρονου Zaid, από ψηλόλιγνο αγόρι της διπλανής πόρτας 
σε επιθετικό και παθιασµένο δροµέα χαρταετού και αρχηγό της οµάδας. Ώσπου 
έρχεται αντιµέτωπος µε µια πρόκληση που απειλεί να τον κρατήσει µακριά από 
το µοναδικό πράγµα που αγαπά! Η φαντασιακή φύση του φεστιβάλ χαρταετού, 
η τρέλα που επικρατεί στην πόλη του Αχµενταµπάντ, σε κάθε ηλικία και κοινωνική 
τάξη, καθώς και η προσωπική µεταµόρφωση του Zaid, είναι η όψη µιας 
ιδιαίτερης Ινδίας.

Η Luna και ο Diego, είναι φύλακες σ’ ένα πάρκινγκ. Ο Diego 
κάνει τη νυχτερινή βάρδια και η Luna εργάζεται την ηµέρα. 
Μεταξύ τους, έχουν ανταλλάξει λίγες µόνο, ευγενικές 
κουβέντες. Σ’έναν ψυχρό και συνηθισµένο χώρο, ο Juanjo 
Giménez µετατρέπει ένα αδιάφορο περιστατικό, σε σηµείο 
έναρξης ενός κόσµου αλληλεπιδράσεων και ποίησης, που 
υπερβαίνουν την κοινοτυπία της καθηµερινότητας.

Η Elise Lafontaine έχει µια µυστική τελετουργία. Κάθε πρωί και 
κάθε βράδυ, εδώ και χρόνια, χαιρετά το τρένο εξπρές που 
περνά δίπλα από το σπίτι της.
Μια µέρα, βρίσκει στον κήπο της ένα γράµµα από τον οδηγό 
του τρένου και η µοναχική της ζωή ανατρέπεται.
Εµπνευσµένη από αληθινά γεγονότα, αυτή η συγκινητική ταινία 
µας θυµίζει κάτι από το Le chocolat ή το Amélie. 

Σήµερα, είναι η πρώτη µέρα στο σχολείο για τον Al και πρέπει 
να τα καταφέρει µόνος του. Όταν πέθανε ο πατέρας του, η 
µητέρα του µην µπορώντας να ξεπεράσει τη θλίψη της, αποσύρ-
θηκε µακριά του. Από τότε, κουβαλά µια κατάρα: µπορεί να 
καταπιεί όλο το φως γύρω του. Έχει όµως κι ένα χάρισµα: 
µπορεί να φωτίσει την ύπαρξη του, µε λαµπερά χρώµατα. 
Βασισµένη στο βιβλίο του David Canteiro, ο Φωτοφάγος είναι 
µια σαγηνευτική ιστορία που µας µεταφέρει στον κόσµο ενός 
µικρού αγοριού, που αντιµετωπίζει δυσκολίες. Ποια από τις δύο 
πλευρές του θα επικρατήσει; Το φως ή το σκοτάδι;

Ένας µοναχικός πατέρας, θέλει να κάνει το χατήρι της κόρης του 
και να διοργανώσει ένα πυτζάµα πάρτυ για εκείνη και τις φίλες 
της, κάτι που τελικά αποδεικνύεται δυσκολότερο απ’ όσο το 
φανταζόταν. Η Nanna Kristín Magnúsdóttir, παίζει µε τα πιθανά 
ταµπού στη σχέση πατέρα – κόρης, κρατώντας έντονο το 
σασπένς ως το τέλος.

Η Denise, η Bella και η Mina, κατηγορούνται πως ασκούν µπούλινγκ 
στην υπόλοιπη τάξη. Κατά τη διάρκεια µιας έκτακτης συνάντησης 
µεταξύ γονέων και καθηγητών για το θέµα, ξεκινά µια συζήτηση: 
κατηγορίες, άρνηση και αµφισβήτηση των υποχρεώσεων όλων, 
βρίσκονται στο επίκεντρο της κουβέντας, ενώ τα τρία κορίτσια 
παραµένουν σιωπηλά. Σε αυτή την ταινία, ο Peter Modestij, 
επισηµαίνει τις αδυναµίες του εκπαιδευτικού συστήµατος και φέρνει 
στο προσκήνιο τη σηµασία του να ακούµε ο ένας τον άλλο.  

Ξεκινώντας στο καινούριο σχολείο της, η Szofi κάνει γρήγορα τις πρώτες φιλίες 
της. Ένα αίσθηµα απογοήτευσης όµως την επηρεάζει βαθιά, όταν ο δάσκαλος της 
χορωδίας την αποκλείει, παρά την αγάπη της για το τραγούδι. Η Szofi και η φίλη 
της Liza, αντιµετωπίζουν ένα δύσκολο δίληµµα: Να εναντιωθούν σ’ ένα διεφθαρ-
µένο σύστηµα ή να προσαρµοστούν ήσυχα σ’αυτό.
Με το Sing, ο Kristóf Deák προσεγγίζει θέµατα όπως η αληθινή φιλία, τα µυστικά 
και η αδικία και µας προσφέρει µια όµορφη ιστορία για τα παιδικά χρόνια.

Ως ο 100.000στος πελάτης του σούπερ µάρκετ, ο Ruud κερδίζει ένα λεπτό για 
δωρεάν ψώνια. Μια µεγάλη ευκαιρία για την Els, τη γυναίκα του, που συλλέγει 
κάθε εκπτωτικού κουπόνι που µπορεί να βρει! Ένα µοναδικό λεπτό που θα 
µπορούσε ν’αλλάξει τα πάντα µεταξύ τους. 
Καυστικό και θρασύ, το Gratis/∆ωρεάν, απεικονίζει µε κυνικότητα την κατανα-
λωτική κοινωνία και τις σχέσεις των ζευγαριών.

Μια έφηβη, χάνει τους φίλους της στο δάσος. Ψάχνοντας τους, βρίσκει τα 
πτώµατα τριών πνιγµένων παιδιών, στην όχθη µιας λίµνης. Στις καλοκαιρινές 
διακοπές, βαθειά στο δάσος, τρία παιδιά, ξαδέλφια, παίζουν γύρω από µια 
λίµνη, όταν βρίσκουν µια πνιγµένη γυναίκα να επιπλέει στο νερό. Παιχνίδια, 
ψέµατα και ιεροτελεστίες ξετυλίγονται κυκλικά στον χρόνο, µέσα στον οποίο ο 
θάνατος χάνει την ιδιότητα του τετελεσµένου. Τι είναι πραγµατικό και τι αντικατο-
πτρισµός;

Ένας ναυαγός ψαράς, βρίσκει καταφύγιο σ’ένα εγκαταλελειµµένο σπίτι, σε 
κάποια παραλία. Σοβαρά τραυµατισµένος, πρέπει να ξεπεράσει τον πόνο, το 
σκοτάδι και την τροµερή εµπειρία της τραγωδίας που έζησε.
Ένα σκοτεινό θρίλερ, που αφυπνίζει τα φαντάσµατα...

Η Veronica, στα 20κάτι της, νιώθει παγιδευµένη µέσα στο τεράστιο κορµί της. 
Κατά τη διάρκεια ενός πάρτυ σε κάποιο club, ένας νεαρός την κοροϊδεύει. 
Απελπισµένη, κλειδώνεται στις ανδρικές τουαλέτες, όπου δεν µπορεί να τη δει 
κανείς. Μέσα από την πόρτα, ξεκινά έναν προσωπικό, φαντασιωσικό διάλογο µε 
έναν νέο άνδρα. 
Τι θα συµβεί όταν ανοίξει την πόρτα; Ένας ροµαντικός διάλογος, µια µίξη 
επιθυµίας και σεµνότητας, που απορρίπτει την καταπίεση και τα πρότυπα 
οµορφιάς, καταλήγοντας σε µια ειρωνική ανατροπή...

Ο Tom, είναι ένας Φλαµανδός κωµικός, που συνήθως εργάζεται δανείζοντας τη 
φωνή του σε χαρακτήρες κινουµένων σχεδίων. Μια µέρα, καλείται αιφνιδιαστι-
κά να αντικαταστήσει έναν φίλο και ξαφνικά βρίσκεται στα γυρίσµατα µιας 
Γαλλικής ταινίας πορνό. Η Catherine, έµπειρη ηθοποιός, θα είναι η παρτενέρ 
του. Ο ίδιος θα κάνει τον υδραυλικό.
Οι Xavier Seron και Méryl Fortunat-Rossi, µας προσφέρουν 14 λεπτά, απόλυτης 
απόλαυσης.

Στο τέλος του φθινοπώρου, δύο παλιοί φίλοι, η Olivija και ο Matas, κάνουν µια 
εκδροµή µε καγιάκ, σε µια περιοχή της Λιθουανίας. Γλιστρώντας στο ήρεµο 
ποτάµι, οι σιωπές µεταξύ τους υποδηλώνουν ανείπωτα µυστικά που θα µπορού-
σαν ν’αλλάξουν τη φιλία τους. 
Η εκπληκτική φωτογραφία και το ντελικάτο σενάριο, δίνουν ποιητική χροιά στην 
ιστορία δύο νέων ανθρώπων που βρίσκονται σε µια καµπή της ζωής τους. 

Ο Klaus Grill είναι οδηγός ταξί. Βρίσκεται κάθε µέρα αντιµέτωπος µε την άγνοια, 
την ηλιθιότητα, την ανεντιµότητα και την αλαζονεία κάποιων πελατών του. Κάθε 
µέρα, εκτός από την τελευταία.
Με µια εκπληκτική αίσθηση του χιούµορ, ο Steffen Heidenreich, κριτικάρει µια 
κοινωνία όπου κάποιος µπορεί να είναι αόρατος και η µηδαµινότητα της ζωής 
γίνεται παράλογη.

Το καλοκαίρι του 1996, η ζωή ρίχνει µια «µπαλιά» στο πρόσωπο του Keven
Guénette... Και τον πετυχαίνει. Καθοδηγούµενος από τον παραπληγικό προπονη-
τή του στο baseball, ο Keven ανακαλύπτει τη µετάλλαξη, το σεξ και την αγάπη.
Το Mutant, η πρώτη µικρού µήκους ταινία του πολύπλευρου καλλιτέχνη 
Alexandre Dostie,  είναι µια δυναµική ιλαροτραγωδία.

Στον µακρινό Βορρά, αποκαλούνταν «Ο Άνδρας µε τις ∆ύο Ψυχές». 
Ήταν όµορφος σαν γυναίκα και ωραίος σαν άνδρας.
∆ίσταζε...
Η ώρα της επιλογής ήρθε σύντοµα...
Ένα γλυκό παραµύθι για έναν άνδρα µε διπλές ευαισθησίες, γυναικείες και 
ανδρικές...

Κίεβο, φθινόπωρο του 2015. Ο αδελφός της Renata λείπει στον πόλεµο, στην 
ανατολική Ουκρανία. Μια µέρα, της ανατίθεται η φροντίδα ενός νεαρού, που 
προέρχεται από το εχθρικό στρατόπεδο. Μια συγκινητική ιστορία για την ένταση 
που προκαλεί ο πόλεµος και τις επιπτώσεις του στις ζωές των ανθρώπων.

Η 8χρονη Aΐντα, ζει σ’ενα διαµέρισµα στα προάστια του Παρισιού. Όταν ο 
πατέρας της επιστρέφει από τη Σενεγάλη, η καθηµερινότητα όλης της οικογένειας 
διαταράσσεται: Φέρνει µαζί του µια δεύτερη σύζυγο.
Η Maïmouna Doucouré µας προσφέρει µια εκλεπτυσµένη ταινία, στην οποία 
υπογραµµίζει µε ταλέντο τις ερµηνείες των ηθοποιών. Ιδιαίτερα, τις καταλυτικές 
σιωπές και τα βλέµµατα της µικρής Sokhna Diallo (Αΐντα).


