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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2016
16 Ιανουαρίου
ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ
Του Ζάζα Ουρουσάντζε
Ο Εσθονός Ίβο αρνείται να εγκαταλείψει το σπίτι του που βρίσκονται σε απόσταση αναπνοής
από το πεδίο βολής του πολέμου μεταξύ Γεωργίας και Αμπχαζίας. Μια μάχη μικρής ισχύος που
γίνεται μπροστά από το σπίτι του, αφήνει πίσω της έναν επιζώντα από κάθε πλευρά: τον
Τσετσένο μισθοφόρο Αχμέντ και τον Γεωργιανό Νίκο. Ο Ίβο περιθάλπει τους δυο τραυματίες, με
τις συγκρούσεις ανάμεσά τους να εντείνονται ημέρα με την ημέρα.

23 Ιανουαρίου

PRIDE
Του Μάθιου Γουόρτσας
Στο Λονδίνο του 1984 μια ομάδα γκέι ακτιβιστών προσπαθεί να συγκεντρώσει χρήματα για την
υποστήριξη της μεγάλης απεργίας των ανθρακωρύχων. Όταν όμως τα μέλη της χρειαστεί να
μεταβούν στην Ουαλία για να συναντήσουν τους απεργούς, θα διαπιστώσουν ότι δεν είναι
ακριβώς καλοδεχούμενα.

30 Ιανουαρίου

ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΤουΠάολο Βίρτζι
Την παραμονή των Χριστουγέννων ένα αυτοκινητικό ατύχημα θα ενώσει με μοιραίο τρόπο τις
ζωές των μελών δυο ιταλικών οικογενειών.

13 Φεβρουαρίου

ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ
Του Νταβίντ Ελοφέν
Το 1954, σε ένα απομονωμένο χωριό της Αλγερίας, ένας Γάλλος δάσκαλος αναλαμβάνει να
συνοδεύσει έναν ντόπιο ο οποίος κατηγορείται για φόνο ως την κοντινή πόλη για να δικαστεί.

20 Φεβρουαρίου

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΙΘΑΚΗ
Του Λοράν Καντέ
Ένα ζεστό απόγευμα, πέντε φίλοι μαζεύονται σε μια ταράτσα της Αβάνας για να γιορτάσουν την
επιστροφή ενός απ’ αυτούς ύστερα από 16 χρόνια εξορίας στη Μαδρίτη.

27 Φεβρουαρίου

ΤΟ ΧΡΥΣΟ ΚΕΛΙ
Του Ντιέγκο Κεμάδα - Ντίεζ
Τρεις έφηβοι από τη Γουατεμάλα ξεκινούν ένα ταξίδι προς τις ΗΠΑ, αναζητώντας μια καλύτερη
ζωή. Στο δρόμο θα συναντήσουν έναν συνομήλικό τους Ινδιάνο και μαζί θα προσπαθήσουν να
φτάσουν στη Γη της Επαγγελίας.

5 Μαρτίου

ΗΣΥΧΕΣ ΜΕΡΕΣ
Του Άαρον Φερνάντεζ Λεζούρ
Στην ερημική παραλία της Βερακρούζ, ο 17χρονος Σεμπαστιάν αναλαμβάνει να κρατήσει για
λίγες μέρες το μοτέλ του θείου του, στο οποίο καταλύουν παράνομα ζευγάρια. Εκεί θα γνωρίσει
την 35χρονη Μιράντα και ανάμεσά τους θα αναπτυχθεί μια παράξενη φιλία.

19 Μαρτίου

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ
Του Τσαϊτάνια Ταμπάνε
Ένας νεαρός δικηγόρος, μια παντρεμένη εισαγγελέας και ένας μεσήλικας δικαστής
συναντιούνται επανειλημμένα στην αίθουσα του δικαστηρίου όπου, σε μια σειρά
συνεδριάσεων, εκδικάζεται η υπόθεση ενός ηλικιωμένου τραγουδοποιού ο οποίος κατηγορείται
ότι με ένα επαναστατικό τραγούδι του παρακίνησε έναν εργάτη στην αυτοκτονία.

26 Μαρτίου

Ο ΗΛΙΘΙΟΣ
Του Γιούρι Μπίκοφ
Ο Ντίμα είναι ένας τίμιος και ιδεαλιστής υδραυλικός, ο οποίος επιθεωρώντας τη διαρροή μιας
πολυώροφης πολυκατοικίας αντιλαμβάνεται πως αυτή είναι έτοιμη να γκρεμιστεί. Προσπαθεί
επειγόντως να ειδοποιήσει τη δήμαρχο και τις αρχές, αλλά συναντά μια διεφθαρμένη
γραφειοκρατία στρέφεται εναντίον του.

9 Απριλίου

Η ΜΥΣΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ
Του Πάμπλο Λαραϊν
Μια ομάδα καθολικών ιερέων που έχουν κατηγορηθεί για διαφόρων ειδών αξιόποινες πράξεις
ζει σε μια απομονωμένη «λέσχη» μιας παραθαλάσσιας χιλιανής πόλης. Όταν, όμως, ένα
σκάνδαλο το οποίο έχει να κάνει με το παρελθόν ενός ιερέα ξεσπά, ένας ιησουίτης
ψυχαναλυτής-διαχειριστής κρίσεων αποστέλλεται από τις εκκλησιαστικές αρχές για να
διευθετήσει την υπόθεση.

23 Απριλίου

ΠΑΖΟΛΙΝΙ
Του Έιμπελ Φεράρα
Νοέμβριος του 1975. Το τελευταίο 24ωρο της ζωής του βρίσκει τον Πιερ Πάολο Παζολίνι να
προετοιμάζει την πρεμιέρα του «Σαλό» και να συνεχίζει τη συγγραφή του μυθιστορήματός του
«Πετρέλαιο».

14 Μαΐου

«ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ»
Του Αθανάσιου Καρανικόλα
Η Νάντια, μια 45άρα γυναίκα από τη Γεωργία, εργάζεται ως οικιακή βοηθός εδώ και 12 χρόνια
για μια νεόπλουτη ελληνική οικογένεια. Η μεταξύ τους σχέση, όμως, θα αλλάξει όταν η υγεία
της κλονιστεί από μια σοβαρή νευρολογική ασθένεια, ενώ τα οικονομικά προβλήματα της
οικογένειας γίνονται ασφυκτικά.

