ΚΙΝΗΜΑΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΔΥΗ ΛΔΜΔΟΤ
ΔΝΑΡΞΗ ΠΡΟΒΟΛΩΝ ΠΔΡΙΟΓΟΤ 2018-2019
ΙΝΔΜΑ ΡΙΟ 3, ΩΡΑ 8.15 Μ.Μ.
ΓΔΤΣΔΡΑ 8/10/18

Η ΠΡΟΒΟΛΗ – L’ INSULTE
κηνοθεσία: Ζηάλη Νηνπετξί. Ηθοποιοί: Αληέι Καξάκ, Κακέι Ει Μπάζα, Ρίηα
Υαϊεκ, Καμίλ Σαλαμέχ θ.ά. Παραγωγή: 2017. Γλώσσα: Γαιιηθή, Αξαβηθή.
Γιάρκεια: 113΄
ηε ζεκεξηλή Βεξπηό, κηα πξνζβνιή πνπ μεθεύγεη από θάζε έιεγρν, νδεγεί
ηνλ Σόλη, έλαλ Υξηζηηαλό Ληβαλέδν, θαη ηνλ Γηάζεξ, έλαλ Παιαηζηίλην πξόζθπγα, λα ιύζνπλ ηηο δηαθνξέο ηνπο ζην δηθαζηήξην. Η δίθε δηράδεη ηελ θνηλσλία
ηνπ Ληβάλνπ, ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο βάδνπλ θσηηά ζηελ ήδε ηεηακέλε
θαηάζηαζε, θαη παιηέο πιεγέο βγαίλνπλ ζην πξνζθήλην, όπσο θαη ηξαπκαηηθέο
απνθαιύςεηο. Ο Σόλη θαη ν Γηάζεξ θαινύληαη λα επαλεμεηάζνπλ ηηο δσέο ηνπο
θαη ηηο πξνθαηαιήςεηο ηνπο.
Τπνθήθηα γηα Όζθαξ Ξελόγισζζεο Σαηλίεο, Βξαβείν Εξκελείο ζηνλ Κάκει Ει
Μπάζα, ζην Φεζηηβάι Βελεηίαο

ΓΔΤΣΔΡΑ 15/10/18

Ο ΣΑΥΤΓΡΟΜΟ – IL POSTINO
κηνοθεσία: Μάηθι Ράληθνξλη. Ηθοποιοί: Μάζηκν Σξόηζη, Φηιίπ Ννπαξέ,
Μαξία Γθξάηζηα Κνπηζηλόηα θ.ά. Παραγωγή: 1994. Γλώσσα: Θηαιηθή. Γιάρκεια: 108΄
ε έλα κηθξό ςαξνρώξη ηεο Θηαιίαο ν Mario, αλ θαη γηνο ςαξά, κε ηελ πεληρξή
ηνπ κόξθσζε πηάλεη δνπιεηά ζην ηαρπδξνκείν ηεο πεξηνρήο, κε κνλαδηθή απνζηνιή λα κεηαθέξεη ηελ πξνζσπηθή αιιεινγξαθία ηνπ εμόξηζηνπ Υηιηαλνύ
πνηεηή Pablo Neruda. Μέζα από ηελ ζρέζε ηνπ κε ηνλ πνηεηή, ν αγξάκκαηνο
γηνο ηνπ ςαξά κεηακνξθώλεηαη ζε έλαλ ώξηκν άλζξσπν κε δπλαηή πνιηηηθή
ζθέςε θαη πξνβιεκαηηζκό γηα ηα δεηήκαηα ηνπ θησρνύ ηνπ ηόπνπ, πνπ ηαιαλίδεηαη από ηηο "θνύθηεο" ππνζρέζεηο ησλ κέρξη ηόηε πνιίηηθσλ. Ο ξόινο ηνπ
κεγάινπ πνηεηή ζηε δσή ηνπ Mario, γίλεηαη αθόκα ζεκαληηθόηεξνο, όηαλ ν ίδηνο
ηνλ βνεζάεη λα θεξδίζεη ηελ εθιεθηή ηεο θαξδηάο ηνπ Beatrice.
Όζθαξ Πξσηόηππεο Μνπζηθήο ζηνλ Λνπίο Ελξίθεο Μπαθάινθ.

ΓΔΤΣΔΡΑ 22/10/18

ΣΟ ΠΑΡΣΤ – THE PARTY
κηνοθεσία: άιη Πόηεξ. Ηθοποιοί: Κξηζηίλ θνη Σόκαο, Σίκνζη πνι, Παηξίηζηα Κιάξθζνλ, Έκηιη Μόξηηκεξ, Μπξνύλν Γθαλο, Κίιηαλ Μέξθη θ.ά. Παραγωγή: 2017. Γλώσσα: Αγγιηθή. Γιάρκεια: 72΄
Η Σδάλεη δηνξγαλώλεη έλα πάξηη γηα λα γηνξηάζεη ηνλ δηνξηζκό ηεο σο ππνπξγνύ Τγείαο ηεο ζθηώδνπο αληηπνιηηεπηηθήο θπβέξλεζεο. Αλ θαη νη εθιεθηνί θαιεζκέλνη πνπ θαηαθζάλνπλ ζην ζπίηη είλαη ιίγνη, ηα όζα ζπκβαίλνπλ ζηελ γηνξηή είλαη πνιιά θαη απξνζδόθεηα, ζε κηα ζηθάηε, βηηξηνιηθά θαπζηηθή ζάηηξα ηεο
ζύγρξνλεο «άξρνπζαο» ηάμεο, ε νπνία εθκεηαιιεύεηαη δεκηνπξγηθά ηνλ πεξηνξηζκέλν ρώξν δξάζεο, ην πξσηνθιαζάην θαζη θαη ηελ ηδαληθά κηθξή δηάξθεηα.

ΓΔΤΣΔΡΑ 29/10/18

ΜΙΑ ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΗ ΜΔΘΟΓΟ – A DANGEROUS METHOD
κηνοθεσία: Νηέηβηλη Κξόλεκπεξγθ. Ηθοποιοί: Κίξα Νάηηιη, Μάηθι Φαζκπέληεξ, Βίθν Μόξθελζελ, Βίλζελη Καζέι, άξα Γθάληνλ θ.ά. Παραγωγή: 2011.
Γλώσσα: Αγγιηθή. Γιάρκεια: 99΄
Οη δύν θνξπθαίνη ςπρίαηξνη ηνπ 20νύ αηώλα, ίγθκνπλη Φξόηλη θαη Καξι
Γηνύλγθ, έξρνληαη αληηκέησπνη κέζσ κηαο λεαξήο ςπρνπαζνύο θνηηήηξηαο, ηελ
νπνία αλαιακβάλεη λα ζεξαπεύζεη ν δεύηεξνο. Παξά ηνπο ζαθείο θαλόλεο ηεο
ςπρηαηξηθήο πξαθηηθήο όζνλ αθνξά ζηελ ζρέζε ςπρίαηξνπ θαη αζζελή, ν
Γηνύλγθ εξσηεύεηαη ηελ αζζελή ηνπ παξάθνξα θαη ζπλάπηεη καδί ηεο κηα παζηαζκέλε ζρέζε. Η λεαξή γπλαίθα, πνπ ζπνπδάδεη ςπρηαηξηθή θαη ίδηα, ζ’ απνηειέζεη ηνλ θαηαιύηε ηόζν ζηηο ζρέζεηο ησλ δύν αλδξώλ όζνλ θαη ηηο ζεξαπεπηηθέο κεζόδνπο πνπ ρξεζηκνπνηεί ν θαζέλαο.
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