
Πέμπτη 7 Ιουνίου 2018

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
2:00:00

ΙΣΡΑΗΛ  / 22 λεπτά

Ν.ΚΟΡΕΑ / 25 λεπτά

ΝΟΡΒΗΓΙΑ / 19 λεπτά

ΟΥΚΡΑΝΙΑ / 23 λεπτά

ΙΤΑΛΙΑ / 15 λεπτά

ΣΟΥΗΔΙΑ / 15 λεπτά

ΣΕΙΡΗΝΕΣ
Η ΑΦΙΣΑ
Η ΑΔΕΛΦΗ ΜΟΥ
ΤΟ ΜΑΥΡΟ ΛΟΥΚΑΝΙΚΟ
ΜΠΙΣΜΙΛΑ
ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΜΟΥ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
1:47:00

ΙΡΛΑΝΔΙΑ / 7 λεπτά

ΡΟΥΜΑΝΙΑ / 20 λεπτά

ΓΑΛΛΙΑ / 15 λεπτά

ΜΕΞΙΚΟ / 16 λεπτά

ΤΑΪΒΑΝ / 29 λεπτά

ΗΠΑ / 20 λεπτά

20:00 Ο ΠΟΝΟΣ ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ
ΜΕ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ/ ΧΩΡΙΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
Ο ΠΑΠΠΟΥΣ ΘΑΛΛΑΣΙΟΣ ΕΛΕΦΑΝΤΑΣ
ΤΟ ΛΥΚΟΦΩΣ ΤΟΥ ΧΟΥΑΝ
ΕΝΑ ΜΩΡΟ ΝΑ ΦΡΟΝΤΙΖΩ
ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΗΣ ΣΙΩΠΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
1:55:00

ΙΝΔΙΑ / 21 λεπτά

ΚΑΝΑΔΑΣ / 26 λεπτά

ΤΣΕΧΙΑ / 30 λεπτά

ΓΕΡΜΑΝΙΑ / 8 λεπτά

ΔΑΝΙΑ / 30 λεπτά

22:00 Ο ΠΑΠΠΟΥΣ
ΦΛΑΦΙ
ΑΤΛΑΝΤΙΣ 2003
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΑΓΙΑ ΝΥΧΤΑ

Παρασκευή 8 Ιουνίου 2018
17:45

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
1:45:00

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΩΡΑ ΤΩΡΑ
ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΑΚΙ
ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΧΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ

ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ / 9 λεπτά

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ / 15 λεπτά

ΙΤΑΛΙΑ / 16 λεπτά

ΒΡΑΖΙΛΙΑ / 13 λεπτά

ΟΛΛΑΝΔΙΑ / 52 λεπτά

19:45
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1:55:00

COPA-LOCA
ΠΡΟΣ ΤΗ ΜΕΚΚΑ
ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΛΜΑ
ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ
Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ

ΕΛΛΑΔΑ / 14 λεπτά

ΕΛΒΕΤΙΑ / 27 λεπτά

ΒΕΛΓΙΟ / 14 λεπτά

ΣΕΝΕΓΑΛΗ / 17 λεπτά

ΙΣΛΑΝΔΙΑ / 30 λεπτά

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ / 13 λεπτά

22:00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

2:00:00

Η ΤΥΦΛΗ ΒΑΪΣΑ
ΘΑΛΛΑΣΙΟΙ ΣΑΛΙΑΓΚΕΣ
ΤΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΩΝ 11 π.μ.
ΜΑΤΙΑΣ
ΝΤΕΪΒ Ο ΚΑΟΥΜΠΟΙ
ΜΗΤΕΡΑ

ΚΑΝΑΔΑΣ (Κεμπέκ) / 8 λεπτά

ΓΑΛΛΙΑ / 25 λεπτά

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ / 13 λεπτά

ΑΥΣΤΡΙΑ / 30 λεπτά

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ / 26 λεπτά

ΙΣΠΑΝΙΑ / 18 λεπτά

ΠΡΟΒΟΛΕΣ στον κινηματογράφο ΑΣΤΟΡ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΟΔΟΣ

ΠΑΝΟΡΑΜΑ 2018

35 σκηνοθέτες 
34 ταινίες
32 χώρες
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ΟΙ ΠΟΛΕΙΣ 

που φιλοξενούν το Πανόραμα 2018 

 Η ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ ΤΩΝ ΣΚΗΝΟΘΕΤΩΝ 2018
RENAULT, Επίσημος Συνεργάτης

Carlos Ghosn, Γενικός Διευθυντής

 
Βασίλης Κατσούφης, Πρόεδρος

Η ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ CÉSAR

Alain Terzian, Πρόεδρος

Μόντρεαλ

Στοκχόλμη

Βιέννη
Ζανκτ Πέλτεν  

Κλουζ-Ναπόκα

Βουκουρέστι

Λισαβόνα

Μαδρίτη

Μιλάνο

Νάπολη

Βρυξέλλες
Λουξεμβούργο

Παρίσι

Ρώμη

ΑθήναΣάο Πάολο

Η  Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου φιλοξενεί το 
Πανόραμα, Χρυσές Νύχτες στην Αθήνα, για πέμπτη 
συνεχή χρονιά. 
Είναι μεγάλη χαρά να συμμετέχουμε σ’αυτόν τον 
κινηματογραφικό γύρο του κόσμου, μέσα από 34 
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 αφήγησης, σύντομο και 
περιεκτικό, που οφείλουμε να στηρίξουμε και να 
εξελίξουμε.
Στις 7 & 8 Ιουνίου, θα έχουμε την ευκαιρία να γνωρί-
σουμε 35 πολλά υποσχόμενους δημιουργούς, να 
παρακολουθήσουμε 34 πρωτότυπες ιστορίες, να 
λάβουμε 34 διαφορετικά μηνύματα πολιτισμού και να 
επισκεφθούμε μέσα από αυτά, 32 χώρες.
Ευχαριστούμε την Ακαδημία Cesar για την υπέροχη 
πρωτοβουλία, τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού για 
την υποστήριξη και τον κινηματογράφο Άστορ για τη 
φιλοξενία.

Στις 7 και 8 Ιουνίου 2018, 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 περιλαμβά-
νει 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 11 Ακαδημίες 
Κινηματογράφου, σε διάφορες πόλεις του κόσμου: 
Αθήνα, Βιέννη, Βουκουρέστι, Βρυξέλλες, Ζανκτ Πέλτεν, 
Κλουζ-Ναπόκα, Λισαβόνα, Λουξεμβούργο, Μαδρίτη, 
Μιλάνο, Μόντρεαλ, Νάπολη, Παρίσι  Ρώμη, Σάο Πάολο 
και Στοκχόλμη!
Είναι μια μοναδική ευκαιρία για τις Εθνικές Ακαδημίες, 
να έρθουν σε επαφή μέσα από αυτή τη συνεργασία, 
φωτίζοντας την κινηματογραφική ιδιαιτερότητα της 
κάθε χώρας και συμμετέχοντας η κάθε μία με τον τρόπο 
της, σε έναν διαπολιτισμικό διάλογο.

Η Ακαδημία César προσκαλεί όλους τους σκηνοθέτες να 
ζήσουν μια ιδιαίτερη εμπειρία, την Περιοδεία: Ένα δεκαήμε-
ρο ταξίδο σε 3 Ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, που φιλοξενούν 
το Πανόραμα.
Μία καταπληκτική ευκαιρία να γνωρίσουν το κοινό, να 
πραγματοποιήσουν επαγγελματικές συναντήσεις και 
ν’ανακαλύψουν την κουλτούρα αυτών των πόλεων.
Μετά τη Ρώμη, όπου φιλοξενούνται από την Accademia del 
Cinema Italiano και την Αθήνα, όπου θα φιλοξενηθούν από 
την Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου, οι σκηνοθέτες 
θα ολοκληρώσουν το ταξίδι στο Παρίσι, ως φιλοξενούμενοι 
της Academie des Cesar, με την υποστήριξη της UNESCO.

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

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ!
Οι Δικαιούχοι των Ταινιών:
4 Proof Film / Agencia - Portuguese Short Film Agency / 
Barbosa Film / Be Phat Motel / Caballo Films, Malvalanda, 
Apaches Entertainment / Caïmans Productions / Cinekap 
/ Clara Stern / ComeBack Films / Dogs Can Fly Content 
Co. / Dschoint Ventschr / Filmbaker Pictures / Les Films 
du Cygne / Finch / Heat Production / Heretic Outreach / 
Indaco Film srl / Kwak Eunmi / M-films / M&M 
Productions A/S / Malade / MDV / National Film School of 
Denmark / Office national du film du Canada / Origine 
Films / Pronto Film / Raapchik Films / Sauce Negro Films 
/ Sayonara Film srl / Slick Films / Sophie Linnenbaum / 
Tangerine Tree / Third Rail Films / VŠMU

Οι Εθνικές Ακαδημίες που φιλοξενούν το Πανόραμα:
ACADEMIA BRASILEIRA DE CINEMA, Roberto Figueira de 
Farias, Raquel Couto, IMOVISION, Marcio Moraes 
/ ACADEMIA DE LAS ARTES Y LAS CIENCIAS 

CINEMATOGRÁFICAS DE ESPAÑA, Yvonne Blake, Joan 
Alvarez, María Luisa Oliveira / ACADEMIA PORTUGUESA 
DE CINEMA, Paulo Trancoso, Mafalda Relvas / ACADÉMIE 
ANDRÉ DELVAUX, Dan Cukier, Delphine Mougenot, 
Kassandra Decloux / ACCADEMIA DEL CINEMA ITALIANO, 
Piera Detassis, Manuela Pineschi, Paola Micalizzi / 
HELLENIC FILM ACADEMY, Vassilis Katsoufis, Panos 
Stampoglis, Eleni Sourani, Mei Karamanidi / AKADEMIE 
DES ÖSTERREICHISCHEN FILMS, Josef Aichholzer, 
Marlene Ropac, Antonia Prochaska / QUÉBEC CINÉMA, 
Ségolène Roederer / ROMANIAN FILM PROMOTION 
ASSOCIATION, Tudor Giurgiu, Stefan Bradea / SVENSKA 
FILMINSTITUTET, Anna Serner, Theo Tsappos, Jing 
Haase, Josefina Mothander

Οι Συνεργάτες:
RENAULT (Official Partner of the Académie des César) , 
Claude Hugot, Clémence Rouzaud HIVENTY (Technical 

Partner of the Académie des César) , Denis Auboyer, 
Thierry Schindelé, Benoit Provost, Carole Ragondet, Cyril 
Beck, Jérôme Auger and the technicalm team

Στην Αθήνα:
Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού

Η Ομάδα της Ακαδημίας César:
Samuel Faure, Margaux Pierrefiche, Kenza Manach, 
Jules Le Fèvre, Camille Grammare, Romaric Doublet, 
Maria Torme, Elodie Saura, Claire Prénat, Sophie Vargas, 
Thierry Borgoltz, Alexandre Di Carlo, Cécile Bossard, 
Laure Cazeneuve, Nicolas Demousseau, Benoit Pavan, 
Elise Comte

Οι 34 καλύτερες, διεθνείς
ΤΑΙΝΙΕΣ 
ΜΙΚΡΟΥ 
ΜΗΚΟΥΣ
της χρονιάς

academie-cinema.org
hellenicfilmacademy.gr
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7 & 8 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΣΤΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ

ΑΣΤΟΡ  
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 

Στόχος του Πανοράματος Χρυσές Νύχτες, είναι να προσεγγί-
σουμε τη διεθνή κινηματογραφική αριστεία, μέσα από τις 
καλύτερες μικρού μήκους ταινίες της χρονιάς. Η εκδήλωση, 
που διοργανώνεται από την Ακαδημία César και τη Renault, είναι 
αφιερωμένη στις 34 ταινίες μικρού μήκους που βραβεύθηκαν από 
τις εθνικές ακαδημίες κινηματογράφου των χωρών προέλευσης 
τους, το 2018.
Είναι μεγάλη τιμή για εμάς, να παρουσιάζουμε αυτό το εξαιρετι-
κό πρόγραμμα, με την υποστήριξη Ακαδημιών Κινηματογράφου 
από όλον τον κόσμο, στο κοινό της Ευρώπης! 
Το Πανόραμα, μέσα από την προσωπική ματιά που προσφέ-
ρουν αυτοί οι νέοι σκηνοθέτες, μας οδηγεί ν’ανακαλύψουμε 
διαφορετικές ευαισθησίες και κουλτούρες.
Είναι 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, 
ευχαριστούμε τις Ακαδημίες Κινηματογράφου του Βελγίου, του 
Λουξεμβούργου, της Αυστρίας, της Ισπανίας, της Πορτογαλίας, 
της Ιταλίας, της Σουηδίας, της Βραζιλίας, της Ρουμανίας και της 
Ελλάδας, για τη συμβολή τους στην ανάπτυξη αυτής της εκδήλω-
σης, που είναι αφιερωμένη στο διεθνές Σινεμά και ευχαριστουμε 
το σινεμά ΑΣΤΟΡ για την φιλοξενία του Πανοράματος στην Αθήνα. 

Για 8η συνεχή χρονιά, η συνεργασία μεταξύ της 
Ακαδημίας César και της Renault, εμπλουτίζει το 
διεθνές κινηματογραφικό τοπίο, με μια εκδήλωση 
αφιερωμένη στις ταινίες μικρού μήκους: 
το «Πανόραμα, Χρυσές Νύχτες».
Για έναν λάτρη του σινεμά, οι ταινίες μικρού μήκους 
είναι ένα εργαστήριο δυνατοτήτων, ένα πεδίο για 
νέα ταλέντα και κινηματογραφική 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 διαφορετικότητας και της δημιουργι-
κότητας που εκφράζουν. 
Μας προσφέρει επίσης μεγάλη ικανοποίηση, 
το γεγονός της παρουσίασης τους σε ένα τόσο 
ευρύ κοινό. 
Απολαύστε τις ταινίες!

17:45

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

info@hellenicfilmacademy.gr
www.hellenicfilmacademy.gr

lesnuitsenor@academie-cinema.org

academie-cinema.org 

ΑΣΤΟΡ 
Σταδίου 28 (Στοά Κοραή), 10559, Αθήνα
μετρό Πανεπιστήμιο

ΕΙΣΟΔΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Ακαδημία 
Αθηνών

Α
καδημίας

Σταδίου

Πανεπιστήμιο

Μ
Σταδίου 28 
(Στοά Κοραή) 
10559, Αθήνα

Πλατεία 
Κλαυθμώνος

Εδουάρδου Λω ΣίναΧρήστου Λαδά

Κοραή

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ:



ΠΡΟΣΟΧΗ ! Σκηνές, λόγια ή εικόνες, ίσως θίξουν τις ευαισθησίες κάποιων θεατών.

A HAND-WRITTEN POSTER
Η αφίσα

 
 

 

Μυθοπλασία
Ντοκιμαντέρ
Κινούμενα Σχέδια

 

EL OCASO DE JUAN
Το λυκόφως του Χουάν

 

AVEC THELMA
Με την Τέλμα

ATLANTÍDA, 2003
Ατλαντίς, 2003 

ATELIER
Συνεργείο

 
 

 

Μυθοπλασία
Ντοκιμαντέρ
Κινούμενα Σχέδια

A CASA MIA
Το σπίτι μου

ΙΤΑΛΙΑ
Βραβείο David Di 
Donatello 2017 
Καλύτερης Ταινίας 
Μικρού Μήκους
Σκηνοθέτης: 
Mario Piredda
19 λεπτά

ΒΕΛΓΙΟ
Βραβείο Magritte 2018, 
Καλύτερης Ταινίας 
Μικρού Μήκους
Σκηνοθέτες: 
Ann Sirot, 
Raphaël Balboni
14 λεπτά

ΜΕΞΙΚΟ
Βραβείο Ariel 2017,
Καλύτερης Ταινίας 
Μικρού Μήκους
Σκηνοθέτης:
Omar Deneb Juárez
17 λεπτά

ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ
Βραβείο Blue 
Dragon 2018 
Καλύτερης Ταινίας 
Μικρού Μήκους 
Σκηνοθέτις:
Kwak Eunmi
25 λεπτά

AABA
Παππούς

APOCALYPSE NOW NOW
Αποκάλυψη τώρα τώρα

VAYSHA, L’AVEUGLE
Η τυφλή Βάισα

 

Οι δύο μοναδικοί κάτοικοι 
ενός ερημωμένου χωριού 
ψαράδων, οι ηλικωμένοι Lucia 
και Pappino, ζουν με την 
ελπίδα πως ο χειμώνας δεν 
θα τελειώσει ποτέ. Όμως, 
όταν έρχεται το καλοκαίρι, 

η κόρη της Lucia της ζητά να 
αφήσει το σπίτι για να το 
νοικιάσει σε παραθεριστές. 
Μια ευαίσθητη, γεμάτη 
νοσταλγία ταινία, για τη 
σύνδεση με τον τόπο και τις 
ρίζες μας.

Στα υψίπεδα της Ινδίας, ένα 
κορίτσι ζει με τον παππού και 
τη γιαγιά της. Όταν ο 
παππούς διαγνωστεί με 
καρκίνο των πνευμόνων, θα 
τον παρακολουθήσει να 
σκάβει ήρεμα τον τάφο του, 
τοποθετώντας μέσα λίγα από 
τα επίγεια αντικείμενα του, 

που θα τον συνοδεύσουν στη 
μετέπειτα ζωή. Τα πράγματα 
όμως, δεν πηγαίνουν πάντα 
σύμφωνα με το πρόγραμμα, 
στη χώρα των ζωντανών. Μια 
πνευματική κι ευαίσθητη 
ταινία, μια γλυκιά αλληγορία 
για τον φυσικό κύκλο της ζωής 
και του θανάτου.

Ο δηκτικός έφηβος Baxter 
Zevcenko, μπορεί να είναι 
ένας κατά συρροή δολοφόνος. 
Το κορίτσι του, η Esme, 
αγνοείται και ο ίδιος είναι ο 
κύριος ύποπτος. Για να 
απαλλαγεί από τις κατηγορί-
ες, στρέφεται για βοήθεια 
στον πιο σκοτεινό μεθύστακα 
του Cape Town: τον κυνηγό 
επικυρηγμένων, Jackson 
“Jackie” Ronin. Δεν γνωρίζει 
όμως, ότι ο Ronin είναι 
κυνηγός επικυρηγμένων 
υπερδυνάμεων και πως 
πρόκειται σύντομα να 
βουτηχτεί σ’ένα σκοτεινό, 

υπόγειο Cape Town, με τέρατα 
και μύθους, σκιώδεις 
κυβερνητικές δυνάμεις, 
αιμοδιψείς ανθρώπους-κορά-
κια και μια συνωμοσία πέρα 
από τον χώρο και τον χρόνο. 
Ένα ιδιαίτερο αγόρι, ένας 
αναπτρεπτικός σύμμαχος και 
μια μυστηριώδης πλοκή, 
πρωταγωνιστούν σ’αυτή την 
ταινία. Πρόκειται για 
προσαρμογή της συγκλονιστι-
κής, ομώνυμης νουβέλας του 
Charlie Human, που σύντομα 
θα γυριστεί και σε ταινία 
μεγάλου μήκους.

Μακριά από όλα, η Ουτοπία, 
είναι ένα μεγάλο στούντιο, 
σχεδιασμένο μινιμαλιστικά. 
Φιλοξενεί μια νεαρή γυναίκα 
που αναζητά την ησυχία και 
τη μοναξιά. Η ηρεμία της 
όμως διαταράσσεται από την 
άφιξη μιας άλλης γυναίκας, 
μεγαλύτερης, που ήρθε να 
δουλέψει πάνω σε μια 
θορυβώδη ακουστική 
συσκευή. Τι θα προκύψει από 

τη συνάντηση μεταξύ δύο 
οραμάτων, δύο αντιλήψεων γι’ 
αυτό το μέρος... Εκνευρισμός; 
Μίσος; Μοίρασμα; Πρωταγωνί-
στριες, ηχητικό σύμπαν, 
σκηνικό, βαριά ατμόσφαιρα, 
όλα σ’αυτή την ταινία σε 
τυλίγουν, κάνοντας σε να 
βυθιστείς στην καρδιά μιας 
ιστορίας που ξυπνά τις 
αισθήσεις.

Το 2003, ο Martin και η 
Denisija, ένα νεαρό ζευγάρι 
από την Ουκρανία, διασχίζουν 
τη Σλοβακία για να μπουν 
παράνομα στη Γερμανία. 
Σύντομα, τα σύνορα μεταξύ 
Ουκρανίας και Σλοβακίας θα 
είναι από τα πιο καλά 
φυλασσόμενα στην Ευρώπη. 
Προς το παρόν όμως, η 
περιοχή είναι γεμάτη 

λαθρέμπορους. Πόσο μακριά 
θα φτάσουν ο Martin και η 
Denisija; Τι είναι διατεθειμένοι 
να εγκαταλείψουν για μια 
καινούρια ζωή; 
Μέσα από το πρόσφατο 
παρελθόν της μετανάστευσης, 
ο Michal Blaško μας θυμίζει 
βίαια και ευθέως, πως το 
πάθος για την ελευθερία είναι 
ανεκτίμητο...

FACING MECCA 
Προς τη Μέκκα

ΕΛΒΕΤΙΑ
Βραβείο Swiss 
Film 2018, 
Καλύτερης Ταινίας 
Μικρού Μήκους
Σκηνοθέτης:
Jan-Eric Mack
27 λεπτά

Ο Roli, συναξιούχος, προσπαθεί 
να βοηθήσει τον Σύρο 
πρόσφυγα Fareed να κηδεύσει 
τη σύζυγο του στην Ελβετία, 
σύμφωνα με τις μουσουλμανικές 
παραδόσεις. Μαζί, έρχονται 
αντιμέτωποι με τη δαιδαλώδη 
Ελβετική γραφειοκρατία. Τα 

προβλήματα μοιάζουν 
ανυπέρβλητα, αλλά ο Roli έχει 
ένα σχέδιο...
Με το «Προς τη Μέκκα», ο 
Jan-Eric Mack μας προσφέρει 
μια σπουδαία ιστορία για την 
ανεκτικότητα και το άνοιγμα 
στο διαφορετικό.

Ο Juan, ένας νεαρός αγρότης, 
αναγκάζεται να εκτελέσει μια 
«ειδική εργασία» για το 
αφεντικό του. Φτάνοντας στο 
δωμάτιο ενός μοτέλ, ο Juan 
ανακαλύπτει ένα παιδί που 
κλαίει, το άψυχο σώμα μιας 
γυναίκας και το περιεχόμενο 

της αποστολής του...
Φόβος, συναίσθηση και θάρρος 
αναμειγνύονται σ’αυτή την 
τραγική ιστορία, που καταγγέ-
λει τη βία, η οποία έχει γίνει 
καθημερινότητα στην πολιτεία 
Colina του Μεξικό.

MENINA
Το κοριτσάκι

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 
Βραβείο Sophia 2017, 
Καλύτερης Ταινίας 
Μικρού Μήκους
Σκηνοθέτης:
Simão Cayatte
15 λεπτά

Λισαβόνα, 1971, υπό το 
καθεστώς Estado Novo, μια νέα 
μητέρα υποψιάζεται τη 
συμπεριφορά του συζύγου της, 
που ασχολείται υπερβολικά με 
τη δουλειά του. Αυτό που 
ανακαλύπτει, είναι μια 
πραγματικότητα που θα την 
αλλάξει για πάντα. 

Μέσα από ένα τεταμένο 
αφήγημα, που διαδραματίζεται 
στο τέλος της δικτατορίας του 
Σαλαζάρ, ο Simão Cayatte 
εμβαθύνει στους φόβους και τις 
αμφιβολίες μιας γυναίκας, στην 
καρδιά της πιο σκοτεινής 
σελίδας της Πορτογαλικής 
ιστορίας.

PIX
Φωτογραφίες

ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Βραβείο Lola 2017, 
Καλύτερου Μικρού 
Μήκους Animation
Σκηνοθέτις:
Sophie Linnenbaum
8 λεπτά

Μια γέννηση και μια πρώτη 
φωτογραφία... Κλικ!
Το άλμπουμ ξεκινά και δεν 
τελειώνει ποτέ: γενέθλια, 
χριστούγεννα, διακοπές, 
γάμος... Μια σειρά από 
κοινοτυπίες, που απαθανατί-
ζουν κάθε βήμα στη ζωή.
Αυτά τα στιγμιότυπα, 

παραταγμένα σε ακριβή 
συγχρονισμό με τον χρόνο 
που κυλά, αυτή η τέλεια 
χορογραφία μας καθοδηγεί, με 
νοσταλγία, στον κύκλο της 
ζωής. Μια ύπαρξη με λίγα 
λόγια, σε μερικά κλικ, σε μια 
ατέρμονη επανασύδεση...

SCRIS/NESCRIS
Με ταυτότητα/
Χωρίς ταυτότητα

 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ
Βραβείο Gopo 2018, 
Καλύτερης Ταινίας 
Μικρού Μήκους
Σκηνοθέτης:
Adrian Silișteanu
20 λεπτά

Έξω από ένα μαιευτήριο, μια 
οικογένεια ρομά μαθαίνει πως 
η ανήλικη κόρη της μόλις 
γέννησε ένα κοριτσάκι. 
Ο Pardică δεν γιορτάζει το 
γεγονός, είναι πολύ 
δυσαρεστημένος μ’αυτή την 
πρόωρη εγκυμοσύνη και ρίχνει 
το φταίξιμο στη σύζυγο του. 
Εντωμεταξύ, τα πράγματα 
δυσκολεύουν όταν καλούνται 

να υπογράψουν μια δήλωση 
απαλλαγής από την κηδεμονία 
της έφηβης... Ο Adrian 
Silișteanu υπογραμμίζει τις 
παράλογες δυσκολίες που 
προκύπτουν σε μια κοινωνία 
που προσπαθεί να ρυθμίσει τη 
διάδραση μεταξύ των μελών 
της, μη λαμβάνοντας υπόψη 
τις πολιτισμικές ιδιαιτερότη-
τες και ατομικότητες τους.

Για την Vaysha, το παρόν είναι 
αόρατο, ακόμα κι όταν έχει τα 
μάτια της ορθάνοιχτα. Το 
αριστερό της μάτι βλέπει μόνο 
το παρελθόν, ενώ το δεξί μάτι 
βλέπει μόνο το μέλλον. Σαν 
τρομερή κατάρα, η διχασμένη 
όραση της Vaysha, δεν της 

επιτρέπει να ζήσει το παρόν.
Μ’αυτό το μεταφορικό 
παραμύθι απαράμιλλης 
σοφίας και ομορφιάς, ο 
κινηματογραφιστής Theodore 
Ushev μας θυμίζει τη σημασία 
του να ζούμε τη στιγμή.

MIN BÖRDA
Το βάρος μου

ΣΟΥΗΔΙΑ
Βραβείο Guldbbage 
2018, 
Καλύτερης Ταινίας 
Μικρού Μήκους
Σκηνοθέτις:
Niki Lindroth von Bahr
14 λεπτά

Το Min Börda, ένα σκοτεινό, 
animation μιούζικαλ, ακολουθεί 
σε τέσσερις πράξεις, εργαζόμε-
νους μιας εμπορικής περιοχής, 
που παρουσιάζονται ως ζώα και 
τραγουδούν το υπαρξιακό τους 
άγχος. Μέσα στην καθημερινή 
ρουτίνα ενός ξενοδοχείου, ενός 
σούπερ μάρκετ, ενός τηλεφωνι-
κού κέντρου και ενός χαμπουρ-

γκεράδικου, η Αποκάλυψη 
φαντάζει απελευθερωτική. 
Η ταινία, ένα καυστικό 
παραμύθι σε stop motion, 
καταγράφει με μια δόση τρέλας, 
ένα μήνυμα συγκινητικής 
απόγνωσης. Ένα όραμα για τη 
ζωή, τραγουδισμένο τρυφερά κι 
απελπισμένα.

Η έκρηξη ενός ηφαιστείου στην 
Ισλανδία έχει μπλοκάρει τις 
πτήσεις και οι γονείς της 
Thelma δεν μπορούν να 
επιστρέψουν από το εξωτερικό. 
Μέχρι τα αεροπλάνα να 
μπορέσουν να πετάξουν ξανά 
στους ουρανούς, ο Jean, ο 
Vincent και η 3χρονη Thelma 
μοιράζονται την ίδια στέγη. 

Το αστείο τρίο, που ενσαρκώ-
νουν οι Jean Le Peltier, Vincent 
Lécuyer και η μικρή
Thelma, μας προσφέρει 14 
λεπτά ευτυχίας, γέλιου και 
τρυφερότητας στην καρδιά 
αυτής της αυτοσχέδιας 
οικογένειας, μέχρι οι ουρανοί να 
καθαρίσουν ξανά...

Όταν ένας καθηγητής την 
καταγγέλει για μία χειρόγρα-
φη αφίσα, η φοιτήτρια Hye-ri 
πηγαίνει στη λέσχη να βρει τη 
φίλη της Min-yeong, 
συν-συγγραφέα της αφίσας. 
Βρίσκοντας την εκεί, με ένα 
νέο μέλος της λέσχης, η Hye-ri 
μπαίνει σε μια διαδικασία 

εσωτερικής σύγκρουσης. 
Μέσα από μια σπαρακτική 
επιλογή ανάμεσα στις αξίες, 
την αφοσίωση και την 
αυτοσυντήρηση, η Kwak Eunmi 
παρουσιάζει ένα καταπιεστικό 
εκπαιδευτικό σύστημα, που 
δεν αντανακλά πια τη 
μοντέρνα νεολαία της Κορέας.

ΠΡΟΣΟΧΗ ! Σκηνές, λόγια ή εικόνες, ίσως θίξουν τις ευαισθησίες κάποιων θεατών.

ΙΝΔΙΑ
Βραβείο Swarna 
Kamal 2017, 
Καλύτερης Ταινίας 
Μικρού Μήκους
Σκηνοθέτης:
Amar Kaushik
22 λεπτά

ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ
Βραβείο SAFTA 2018 
Καλύτερης Ταινίας 
Μικρού Μήκους
Σκηνοθέτης:
Michael Matthews
8 λεπτά

ΙΣΛΑΝΔΙΑ
Βραβείο EDDA 2017, 
Καλύτερης Ταινίας 
Μικρού Μήκους
Σκηνοθέτις:
Elsa María 
Jakobsdóttir
30 λεπτά

ΤΣΕΧΙΑ
Βραβείο Česky 
Lev 2018, 
Καλύτερης Ταινίας 
Μικρού Μήκους
Σκηνοθέτης:
Michal Blaško
30 λεπτά

LES BIGORNEAUX
Θαλάσσιοι Σάλιαγκες

Στην Brignogan-Plages, η Zoé, 
στα τριάντα της, εργάζεται στο 
μπαρ του πατέρα της, το “Les 
Bigorneaux”. Σερβιτόρα, 
μπαργούμαν, αφεντικό, μετά τον 
πρόωρο θάνατο της μητέρας 
της, ξεθεώνεται αναλαμβάνο-
ντας να κάνει τα πάντα.
Κάποιες ζαλάδες και ναυτίες, 
την κάνουν να φοβάται ότι είναι 

έγκυος, όμως ο γυναικολόγος 
της της λέει πως έχει μια 
εντελώς διαφορετική 
«ασθένεια»...
Η Alice Vial, με χιούμορ και 
σεμνότητα, εξετάζει θέματα 
όπως ο φεμινισμός, οι σχέσεις 
πατέρα/κόρης και η αναγκαιό-
τητα για ελευθερία.

Γαλλία
Βραβείο César 2018, 
Καλύτερης Ταινίας 
Μικρού Μήκους
Σκηνοθέτις:
Alice Vial
25 λεπτά

FLAFI
Φλάφι 

Λίγες ημέρες πριν αναχωρήσει, 
μια οικογένεια προσπαθεί να 
διαχειριστεί το άγχος και τις 
απαιτούμενες διαδικασίες της 
μετακόμισης από τη Σερβία 
στον Καναδά. Πώς να χωρέσεις 
μια ολόκληρη ζωή σε μερικές 
τσάντες; Μοιάζει ακατόρθωτο 

να γίνει, ιδίως όταν η 10χρονη 
κόρη –που δεν θέλει και πολύ 
να φύγει- κερδίζει μια τεράστια 
λούτρινη αρκούδα. Με χιούμορ 
και συνάφεια, η Lee Filipovski 
τονίζει τα αληθινά ζητήματα 
που προκύπτουν σε κάθε νέα 
αρχή.

ΚΑΝΑΔΑΣ
Βραβείο Canadian 
Screen 2018, 
Καλύτερης Ταινίας 
Μικρού Μήκους
Σκηνοθέτις:
Lee Filipovski
24 λεπτά

MIN SØSTER
Η αδελφή μου

Η Amalie και η Nora, δύο 
αδελφές, θυμούνται μια 
τραυματική εμπειρία των 
παιδικών τους χρόνων: Ένα 
ταξίδι με τη μητέρα τους, για να 
επισκεφθούν τη φίλη της 
Camilla,  της οποίας ο σύζυγος 
είχε πεθάνει από AIDS.
Βασισμένη στις προσωπικές 

αναμνήσεις της σκηνοθέτιδας 
και της παραγωγού, αυτή η 
δυνατή κι ευαίσθητη ιστορία 
μας βυθίζει σε μία από εκείνες 
τις στιγμές των παιδικών μας 
χρόνων που μας σημαδεύουν: 
την πρώτη φορά που ήρθαμε 
αντιμέτωποι με τον θάνατο. 

ΝΟΡΒΗΓΙΑ
Βραβείο Amanda 2017, 
Καλύτερης Ταινίας 
Μικρού Μήκους
Σκηνοθέτις:
Liv Joelle Barbosa Blad
20 λεπτά

Η Samira είναι από την Τυνησία, 
10 ετών και ζει παράνομα στην 
Ιταλία με τον πατέρα και τον 17
χρονο αδελφό της. Ένα βράδυ 
θα βρεθεί αντιμέτωπη μ’ένα 
πρόβλημα που την υπερβαίνει.
Η ταλαιπωρία, οι αμφιβολίες και 
οι φόβοι, δεν σταματούν για 
τους μετανάστες τη στιγμή που 
θα διαβούν τα σύνορα της 

Ευρώπης. Μέσα από μια 
συναισθηματική ιστορία, με 
πρωταγωνίστρια τη μικρή Linda 
Mresy, ο Alessandro Grande μας 
δείχνει χωρίς εξωραϊσμούς, την 
αδυναμία της κοινωνίας μας 
μπροστά στη δυστυχία και τα 
εμπόδια που πρέπει να 
υπερβούν οι παράνομοι 
μετανάστες.

BISMILLAH
Μπισμιλά

Ιταλία
Βραβείο David Di 
Donatello 2018, 
Καλύτερης Ταινίας 
Μικρού Μήκους
Σκηνοθέτης: 
Alessandro Grande
14 λεπτά

HEARTBREAK
Ο πόνος του έρωτα

Ιρλανδία, 2016. Το Heartbreak 
είναι η ιστορία μιας έφηβης που 
μένει έγκυος... που μεγαλώνει 
μόνη το παιδί της... καθρέπτης 
μιας κοινωνίας εμποτισμένης 
μ’έναν μισογυνισμό που 
πασχίζει να κρυφτεί... 
Heartbreak, ένα ουρλιαχτό 

πόνου, μια ανάσα οργής που δεν 
αφήνει τίποτα άθικτο.
Μια φεμινιστική, ποιητική 
ταινία, θαρραλέα, θυμωμένη, 
υπέροχη, υπογραμμισμένη από 
την εξαιρετική γραφή και 
παρουσία του Emmet Kirwan...

ΙΡΛΑΝΔΙΑ 
Βραβείο IFTA 2017, 
Καλύτερης Ταινίας 
Μικρού Μήκους
Σκηνοθέτης: 
Dave Tynan
6 λεπτά 

MOTINOS DIENA
Η γιορτή της μητέρας

Εμπνευσμένη από τα μη 
προνομιούχα παιδιά που 
συνάντησε σε ιδρύματα ενώ 
γύριζε ένα ντοκιμαντέρ, η 
Kamilė Milašiūtė δημιούργησε 
μια συγκινητική ταινία για τη 
δύσκολη αγάπη μεταξύ ενός 
γιου και της μητέρας του.

Η γιορτή της μητέρας πλησιάζει. 
Όπως κάθε χρόνο, ο 16χρονος 
Nerka και οι φίλοι του, 
σχεδιάζουν να κλέψουν 
λουλούδια για να τα δώσουν 
στις μητέρες τους. Όμως ο Nerka 
κρύβει ένα μυστικό: Δεν έχει δει 
τη μητέρα του εδώ κι έναν 
χρόνο. Αποφασίζει να τη βρει.

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ
Βραβείο Sidabrinė 
gervė 2017, 
Καλύτερης Ταινίας 
Μικρού Μήκους
Σκηνοθέτις:
Kamilė Milašiūtė
13 λεπτά

KROVYANKA
Το μαύρο λουκάνικο

Μεγαλωμένος με τις παραδοσι-
ακές αρχές της επαρχίας, ο 
Andriy αποφασίζει να 
παρουσιάσει την κοπέλα του 
Masha, στους γονείς του. Για να 
την καλωσορίσει, η μητέρα του 
Andriy, ετοιμάζει τα παραδοσια-
κά μαύρα λουκάνικα και ρωτάει 
για τις διατροφικές προτιμήσεις 
και συνήθειες της νύφης που 

έρχεται από την πόλη. Ο Andriy 
προσπαθεί να βρει τρόπο να 
της πει ότι η Masha είναι 
εβραία.
Μεταξύ δράματος και 
κωμωδίας, ο Arkadii Nepytaliuk 
μας εμπλέκει στην πολυπλοκό-
τητα των πολιτισμικών και 
θρησκευτικών συγκρούσεων 
στην Ουκρανία.

ΟΥΚΡΑΝΙΑ
Βραβείο Golden 
Dziga 2017, 
Καλύτερης Ταινίας 
Μικρού Μήκους
Σκηνοθέτης: 
Arkadii Nepytaliuk
23 λεπτά

NEFFILOT
Σειρήνες

Ο Shlomi και η Adi, χρειάζονται 
τη βοήθεια ενός ειδικού 
γονιμότητας για ν’αποκτήσουν 
παιδί. Σήμερα το πρωί, έχουν 
ραντεβού στο νοσοκομείο για 
μία ακόμα απόπειρα σπερμα-
τέγχυσης. Παρά τους συναγερ-
μούς βομβαρδισμού που ηχούν 
και τους δισταγμούς για το αν 
πρέπει να φέρουν ένα παιδί 

σ’αυτή τη ζωή, είναι μια 
ιδιαίτερη μέρα που δεν θα 
ξεχάσουν ποτέ.
Μέσα από μια λεπτή ειρωνεία 
και αστείες καταστάσεις, ο Erez 
Tadmor θέτει γονεϊκά ζητήματα 
που συγκρούονται με την 
καθημερινότητα μιας χώρας σε 
πόλεμο.

ΙΣΡΑΗΛ
Βραβείο Ophir 2017, 
Καλύτερης Ταινίας 
Μικρού Μήκους
Σκηνοθέτης: 
Erez Tadmor
22 λεπτά

SNELWEGKERK
Εξομολογήσεις στον 
αυτοκινητόδρομο

 

Στο Γερμανικό δίκτυο 
αυτοκινητόδρομων, υπάρχουν 
απροσδόκητοι ιεροί χώροι: 
παρεκκλήσια στριμωγμένα 
ανάμεσα σε βενζινάδικα και 
φαστ φουντ, μέρη περισυλλο-
γής, ανάρμοστων αποκαλύψε-
ων, προσωπικών εξομολογή-
σεων.
Το Snelwegkerk, μας 

προσκαλεί σ’ενα εκπληκτικό 
και συγκινητικό ταξίδι, στις 
σελίδες ενός «βιβλίου ευχών» 
γραμμένου από επισκέπτες. 
Ένα μωσαϊκό ιστοριών που 
εμπλέκονται έντεχνα και 
δείχνουν την αντιπαράθεση 
ανάμεσα στον καθημερινό 
αγώνα και τους μυστικούς 
φόβους και πάθη μας. 

ΟΛΛΑΝΔΙΑ
Βραβείο Gouden 
Kalf 2017, 
Καλύτερου Μικρού 
Μήκους Ντοκιμαντέρ
Σκηνοθέτις:
Elsbeth Fraanje
52 λεπτά

COPA-LOCA

Αυτή είναι η ιστορία της 
Copa-Loca, ενός εγκαταλελειμ-
μένου καλοκαιρινού θερέτρου. Η 
Πωλίνα είναι το κορίτσι στην 
καρδιά της Copa-Loca. Όλοι 
νοιάζονται για εκείνη και εκείνη 
νοιάζεται για τους πάντες – με 
κάθε δυνατό τρόπο.
Η Copa-Loca είναι οι πυρετώ-

δεις και ξεφτισμένες αναμνή-
σεις καλοκαιριών ενός 
συμβολικού παρελθόντος. Ένας 
τρελός και χιμαιρικός 
μικρόκοσμος, σαν το σουρεα-
λιστικό και μελαγχολικό 
πορτραίτο ενός μεταβαλλόμε-
νου, καταναλωτικού κόσμου.

ΠΡΟΣΟΧΗ ! Σκηνές, λόγια ή εικόνες, ίσως θίξουν τις ευαισθησίες κάποιων θεατών.

Ελλάδα
Βραβείο Ίρις 2018, 
Καλύτερης Ταινίας 
Μικρού Μήκους
Σκηνοθέτης: 
Χρήστος Μασσαλάς
14 λεπτά

ΠΡΟΣΟΧΗ ! Σκηνές, λόγια ή εικόνες, ίσως θίξουν τις ευαισθησίες κάποιων θεατών.

Το Cowboy Dave βασίζεται στην 
αληθινή ιστορία ενός αγοριού 
που η ζωή του άλλαξε όταν 
συνάντησε έναν άτυχο μουσικό. 
Μια τοπική συμμορία εμφανίσ-
τηκε και τα πράγματα πήραν 
απροσδόκητη τροπή.
Η ταινία είναι η αφήγηση –με 
στοιχεία μυθοπλασίας- μιας 

πραγματικής συνάντησης που 
είχε ο ίδιος ο Colin O’Toole ως 
νεαρό αγόρι. Η ταινία περιέχει 
στιγμές συναισθηματικής και 
φυσικής έντασης, αλλά είναι 
διάσπαρτη με στοιχεία μαύρου 
χιούμορ. Μιλά για το πώς 
μπορεί κάποιος να εμπνευστεί, 
στις πιο παράξενες συνθήκες.

COWBOY DAVE
Ντέιβ, ο καουμπόι

ΗΝΩΜΕΝΟ
ΒΑΣΙΛΕΙΟ 
Βραβείο BAFTA 2018, 
Καλύτερης Ταινίας 
Μικρού Μήκους
Σκηνοθέτης: 
Colin O’Toole
25 λεπτά

MADRE
Μητέρα

Μια γυναίκα συζητά με τη 
μητέρα της, στο διαμέρισμα της 
στην Ισπανία, όταν το 
τηλέφωνο της χτυπά. Στην άλλη 
άκρη της γραμμής, ο 6χρονος 
γιος της Iván, που είναι σε 
διακοπές με τον πατέρα του. 
Βρίσκεται στην παραλία, μόνος, 
κάτι δεν πάει καλά...
Μέσα σε δύο λεπτά, ο Rodrigo 

Sorogoyen μας κάνει να 
ζήσουμε τον εφιάλτη μιας 
μητέρας, που κρέμεται από την 
αδύναμη φωνή του γιου της στο 
τηλέφωνο.
Ένα έξυπνα σκηνοθετημένο 
θρίλερ, σπάνιας έντασης, 
ενσάρκωση του χειρότερου 
εφιάλτη ενός γονέα.

ΙΣΠΑΝΙΑ
Βραβείο Goya 2018,
Καλύτερης Ταινίας 
Μικρού Μήκους
Σκηνοθέτης: 
Rodrigo Sorogoyen
18 λεπτά

UNE PLACE
DANS L’AVION
Μια θέση στο αεροπλάνο

Στη Σενεγάλη, ένας ραδιοφω-
νικός σταθμός ανακοινώνει 
πως ένα ειδικό αεροπλάνο με 
προορισμό τις ΗΠΑ, περιμένει 
στο αεροδρόμιο όποιον 
επιθυμεί να μεταναστεύσει. 
Μια πτήση χωρίς επιστροφή, 
χωρίς καμία τυπικότητα ή 
περιορισμό, για τους πρώτους 
που θα επιβιβαστούν... Ο 
Moussa, οικογειάρχης, 
ρίχνεται με σώμα και ψυχή 

σ’αυτή την απίστευτη 
περιπέτεια.  Η Khadidiatou 
Sow θέτει με χιούμορ το 
ζήτημα της μετανάστευσης, 
καθώς η φαντασίωση της 
Δύσης είναι τέτοια, που 
σπρώχνει ανθρώπους να 
αφήσουν τις χώρες τους, 
παίρνοντας κάθε ρίσκο, χωρίς 
τίποτα να τους διασφαλίζει 
μια καλύτερη ζωή...  

ΣΕΝΕΓΑΛΗ
Βραβείο ΑΜΑΑ 2017, 
Καλύτερης Ταινίας 
Μικρού Μήκους
Σκηνοθέτις:
Khadidiatou Sow
17 λεπτά 

PÉPÉ LE MORSE
Ο παππούς θαλάσσιος ελέφαντας

Στην ανεμοδαρμένη και 
συννεφιασμένη παραλία, η 
γιαγιά προσεύχεται, η μαμά 
φωνάζει, οι αδελφές αδιαφο-
ρούν, ο Lucas είναι μόνος. Ο 
παππούς ήταν περίεργος τύπος, 
τώρα είναι νεκρός. Μια 
αποτυχημένη, κλονισμένη 
οικογένεια έρχεται να σταθεί 
απέναντι στην απεραντοσύνη 
της φύσης και το βάρος του 

πένθους της.  Αγαπητοί 
χαρακτήρες και βαθιά 
συναισθήματα αναδύονται από 
μια ιστορία ανάμεσα στην 
πραγματικότητα και τη 
φαντασία. Ένα σύμπαν 
εμπνευσμένο από το Ιαπωνικό 
animation, που επικαλείται 
ονειρικά, όλα τα μυστήρια που 
ένας εκλειπών συγγενής μπορεί 
να πάρει στον τάφο του.

ΓΑΛΛΙΑ
Βραβείο César 2018,
Καλύτερης Ταινίας 
Animation
Σκηνοθέτης: 
Lucrèce Andreae
15 λεπτά

ΚΑΝΑΔΑΣ 
(Κεμπέκ)
Βραβείο Iris 2017, 
Καλύτερου Μικρού 
Μήκους Animation
Σκηνοθέτης: 
Theodore Ushev
8 λεπτάΈνας ψυχίατρος, προσπαθεί με 

ειλικρίνεια και επαγγελματισμό, 
να βοηθήσει έναν παρανοϊκό 
πελάτη. Οι προσπάθειες του 
αποτυγχάνουν καθώς ο ασθενής 
είναι πεπεισμένος πως ο 
γιατρός είναι ο ίδιος. Καθώς 
προσπαθούν να θεραπεύσουν ο 
ένας τον άλλο, η συνεδρία 

βγαίνει εκτός ελέγχου. 
Οι Damon Herriman και Josh 
Lawson, παίζουν ένα ευτράπελο 
λεκτικό παιχνίδι, με καταιγιστι-
κές ατάκες εκατέρωθεν. 
Αφεθείτε σ’αυτή την ατέλειωτη 
σπείρα, αλλά μην ξεχάσετε ούτε 
στιγμή ποιοι είστε...
 

THE ELEVEN O’CLOCK
Το ραντεβού των 11π.μ.

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
Βραβείο AACTA 2017, 
Καλύτερης Ταινίας 
Μικρού Μήκους
Σκηνοθέτης: 
Derin Seale
13 λεπτά

MATHIAS
Ματίας

Ο Ματίας είναι διεμφυλικός. Ενώ 
είναι απόλυτα σίγουρος για την 
απόφαση του να ζήσει ως 
άνδρας, μένει ακόμα να βρει τον 
δρόμο του στη νέα αυτή 
ταυτότητα και ιδίως στη νέα 
του δουλειά. Ενώ η προσωπική 
του μετάβαση προχωρά, η 
σχέση με το κορίτσι του 

φαίνεται να διαταράσσεται. 
Προβάλλοντας το θέμα της 
αλλαγής φύλου, η Clara Stern 
μας οδηγεί στο να σκεφτούμε 
γενικά πάνω στο θέμα της 
ταυτότητας και την ανάγκη να 
είμαστε αποδεκτοί όντας ο 
εαυτός μας.

ΑΥΣΤΡΙΑ
Österreichischer 
Filmpreis 2018, 
Καλύτερης Ταινίας 
Μικρού Μήκους
Σκηνοθέτις:
Clara Stern
30 λεπτά

BABES’ NOT ALONE
Ένα μωρό να φροντίσω

ΤΑΪΒΑΝ
Βραβείο Golden 
Horse 2017, 
Καλύτερης Ταινίας 
Μικρού Μήκους
Σκηνοθέτις:
Lee Yi-shan
30 λεπτά

Σήμερα είναι τα γενέθλια της 
Liang. Ενώ ετοιμάζεται για το 
βραδινό ραντεβού της, η μητέρα 
της απαιτεί να μείνει στο σπίτι 
για να προσέχει το νεογέννητο 
ανηψάκι της. Για τη Liang όμως, 
δεν τίθεται θέμα ακύρωσης των 

σχεδίων της. Μέσα από το 
εκπληκτικό πορτραίτο μιας 
αποφασιστικής νέας γυναίκας, η 
Lee Yi-Shan μας προσφέρει μια 
punk ταινία, για την επιθυμία 
της ελευθερίας και της 
ανεξαρτησίας.

O MELHOR SOM
DO MUNDO
Ο καλύτερος ήχος του κόσμου

Ο Vilnicius, δεν συλλέγει 
αυτοκινητάκια ή κάρτες όπως 
κάθε παιδί στην ηλικία του. Όχι, 
ο Vilnicius συλλέγει ήχους, που 
ηχογραφεί προσεκτικά: αυγά 
στο τηγάνι, ροχαλητά, 
μαχαιροπήρουνα στο 
μπλέντερ... Το μικρό αγόρι 

αποφασίζει να εκτελέσει μια 
αποστολή: Να βρει «τον 
καλύτερο ήχο του κόσμου».
Με χιούμορ και ανθρωπισμό, ο 
σκηνοθέτης απεικονίζει το 
ερευνητικό βλέμμα ενός 
παιδιού, πάνω στον κόσμο που 
το περιβάλλει.

ΒΡΑΖΙΛΙΑ
Grande Premio Do 
Cinema Brasileiro 2017, 
Καλύτερης Μικρού 
Μήκους Ταινίας
Σκηνοθέτης: 
Pedro Paulo de 
Andrade
13 λεπτά

Η 4χρονη Libby, κωφή εκ 
γενετής, δυσκολεύεται να 
επικοινωνήσει. Είναι αρκετά 
μεγάλη για να πάει σχολείο 
και οι γονείς της αποφασίζουν 
να προσλάβουν μία κοινωνικό 
λειτουργό που θα τη βοηθήσει 
να βγει από την απομόνωση 
και κυρίως, να μάθει να μιλάει 
όπως εκείνοι. Η Joanne όμως, 
η κοινωνική λειτουργός, 
προτιμά να την διδάξει τη 

νοηματική γλώσσα, που 
επιτρέπει λίγο λίγο στο μικρό 
κορίτσι να βγει από τη 
μοναξιά του και να ανοιχτεί. Η 
επιλογή αυτή, βρίσκει τους 
γονείς της Libby εντελώς 
αντίθετους. Εμπνευσμένη από 
αληθινές εμπειρίες, η ταινία 
περιγράφει επιδέξια μια 
αναπηρία που απομονώνει και 
τις δυσκολίες που αντιμετω-
πίζουν τα κωφά παιδιά.

ΗΠΑ
Βραβείο Oscar 2018, 
Καλύτερης Ταινίας 
Μικρού Μήκους
Σκηνοθέτης
Chris Overton
20 λεπτά

THE SILENT CHILD
Το παιδί της σιωπής

Δουλεύοντας σαν εθελόντρια 
σ’ένα καταφύγιο στην 
Κοπεγχάγη, η Inger ερωτεύε-
ται τον Kwame, παράνομο 
μετανάστη. Ζουν και οι δύο μια 
σκληρή ζωή, αλλά βρίσκουν 
παρηγοριά στην αγκαλιά του 
άλλου. Ενάντια στα πολιτισμι-
κά εμπόδια, η Inger και ο 
Kwame είναι ευτυχισμένοι, 

μέχρι τη μέρα που το 
τηλέφωνο του Kwame θα 
αποκαλύψει ένα κρυμμένο 
μυστικό για τη ζωή του. 
Ζητήματα μετανάστευσης, 
ρατσισμού και εμπιστοσύνης 
μπλέκονται γύρω από τους 
δύο χαρακτήρες που 
συναντούν ο ένας τον άλλο, 
για το καλό τους ή και όχι.

ΔΑΝΙΑ
Βραβείο Robert 2018, 
Καλύτερης Ταινίας 
Μικρού Μήκους
Σκηνοθέτης:
Aske Bang
30 λεπτά

SILENT NIGHTS
Άγια νύχτα


