Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2016

Τιμές Εισόδου
Μέλη
Συνδρομή για ένα χρόνο

15 ευρώ

(Η προβολή κατά την εγγραφή ή ανανέωση είναι δωρεάν)

Κανονικό

4 ευρώ

Συνταξιούχοι

3 ευρώ

Προπληρωμένες προβολές
10 + 1 Δωρεάν προβολή κατά την εγγραφή ή ανανέωση
(Ισχύουν μέχρι δύο χρόνια από την εγγραφή ή ανανέωση)
Κανονικό

40 ευρώ

Συνταξιούχοι

30 ευρώ

Μη μέλη
Κανονικό

8 ευρώ

Συνταξιούχοι

6 ευρώ

Φοιτητές

4 ευρώ

(κάτω των 26 και με επίδειξη φοιτητικής ταυτότητας)

Στρατιώτες

2 ευρώ

(με επίδειξη στρατιωτικής ταυτότητας)

Ο Όμιλος Φίλων Κινηματογράφου
λειτουργεί ως Κινηματογραφική Λέσχη και σύμφωνα
με τους κανόνες λειτουργίας, στις προβολές του
ΔΕΝ επιτρέπεται η είσοδος σε άτομα κάτω των 18 ετών.

Εβδομάδα Γαλλικού Σινεμά

28/9
Τετάρτη

Το Κορίτσι της Επανάστασης
La Fille du 14 Juillet
Είναι καλοκαίρι, στο Παρίσι έχει αφόρητη ζέστη και λίγο
πριν από τους εορτασμούς της 14ης Ιουλίου για την επέτειο
της Γαλλικής Επανάστασης, ο Hector γνωρίζει την Truquette.
Θέλοντας να τη σαγηνεύσει, την προσκαλεί σε ταξιδάκι αναψυχής μαζί με έναν φίλο του και μία φίλη της, αλλά τα σχέδιά τους χαλάνε, καθώς η γαλλική κυβέρνηση αποφασίζει να
περικόψει τις καλοκαιρινές διακοπές κατά ένα μήνα λόγω
οικονομικής κρίσης.
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Antonin Peretjatko
Γαλλία 2013
88΄
Vimala Pons, Grégoire Tachnakian, Vincent Macaigne
Διάλογοι: Γαλλικοί / Υπότιτλοι: Ελληνικοί

Σε συνεργασία
με το Γαλλικό Ινστιτούτο

Εβδομάδα Γαλλικού Σινεμά

30/9
Παρασκευή

Εγκυμοσύνη... Υψηλού Κινδύνου
9 Mois Ferme
Την Ariane Felder την περίμενε μια μεγάλη έκπληξη: είναι
έγκυος. Και πρόκειται για έκπληξη επειδή η Ariane είναι μια
«σκληροτράχηλη» εργένισσα δικαστικός. Η έκπληξη γίνεται μεγαλύτερη όταν μετά από τεστ, μαθαίνει πως το παιδί
είναι του Bob, ενός εγκληματία που τώρα έχει καταδικαστεί.
Η Ariane που δεν θυμάται τίποτα, προσπαθεί να καταλάβει
τι έγινε και τι μέλει να γίνει από δω και πέρα.
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Albert Dupontel
Γαλλία 2013
82΄
Albert Dupontel, Sandrine Kiberlain, Nicolas Marié
Διάλογοι: Γαλλικοί / Υπότιτλοι: Ελληνικοί

Εβδομάδα Γαλλικού Σινεμά

2/10
Κυριακή

Ο Γάλλος Υπουργός
Quai d`Orsay
Ο υπουργός εξωτερικών Alexandre Taillard de Worms είναι
ένας νεαρός, καλοβαλμένος και φιλόδοξος άντρας, που
συχνά εκφράζεται με παράδοξους τρόπους. Το ταλαίπωρο
προσωπικό του έχει επιβαρυνθεί με την υποχρέωση να καθαρίζει τις «ατασθαλίες» του, ενώ ένας νέος συγγραφέας λόγων
σηκώνει το βαρύ φορτίο να συμμαζεύει όλα τα ακατανόητα
που βγαίνουν από το στόμα του.
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Bertrand Tavernier
Γαλλία 2013
113΄
Thierry Lhermitte, Raphaël Personnaz, Niels Arestrup
Διάλογοι: Γαλλικοί / Υπότιτλοι: Ελληνικοί

Εβδομάδα Γαλλικού Σινεμά

3/10
Δευτέρα

Mobile Home
Ο Simon εγκατέλειψε τη δουλειά και τη φιλενάδα του στην
πόλη για να γυρίσει στο χωριό του. Ξαναβρίσκει τον Julien,
τον παιδικό του φίλο. Ένα βράδυ, οι δυο τριαντάρηδες αποφασίζουν να πραγματοποιήσουν ένα εφηβικό τους όνειρο:
να κάνουν ένα περιπετειώδες ταξίδι. Αγοράζουν ένα τροχόσπιτο, αλλά μια βλάβη τούς καθυστερεί. Δεν πειράζει, εκείνοι θα ξεκινήσουν το ταξίδι τους... άμεσα.
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

François Pirot
Βέλγιο, Γαλλία 2012
95΄
Arthur Dupont, Guillaume Gouix, Jean-Paul Bonnaire
Διάλογοι: Γαλλικοί / Υπότιτλοι: Ελληνικοί

Εβδομάδα Γαλλικού Σινεμά

5/10
Τετάρτη

Λουλού
Lulu Femme Nue
Μετά από μια συνέντευξη για πρόσληψη που πηγαίνει
στραβά, η Lulu αποφασίζει να μη γυρίσει στο σπίτι και φεύγει αφήνοντας πίσω τον σύζυγό της και τα τρία της παιδιά. Δεν ήταν προμελετημένο, όλα γίνονται έτσι απλά. Προσφέρει στον εαυτό της λίγες μέρες ελευθερίας, μόνη, κάπου
παραλιακά. Εκεί θα συναντήσει ανθρώπους που θέλουν κι
αυτοί να είναι στον κόσμο τους. Τρεις συναντήσεις που θα
είναι για τη Lulu αποφασιστικές και που θα τη βοηθήσουν
να ξαναβρεί μια παλιά γνωριμία με την οποία είχε χαθεί: τον
εαυτό της.
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Sólveig Anspach
Γαλλία 2014
84΄
Karin Viard, Bouli Lanners, Claude Gensac
Διάλογοι: Γαλλικοί / Υπότιτλοι: Ελληνικοί

Μέρες Κινέζικου Κινηματογράφου

7/10
Παρασκευή

American Dreams in China
Δύο φίλοι ιδρύουν στην Κίνα ένα επιτυχημένο αγγλόφωνο
σχολείο, που ονομάζεται «New Dream». Στόχος του σχολείου
είναι να βοηθήσει τους έφηβους στην Κίνα να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους για μια λαμπρή καριέρα και ένα καλύτερο μέλλον. Η ταινία παρακολουθεί τις περιπέτειές τους
πριν την ένταξή τους στην αμερικανική χρηματιστηριακή
αγορά.
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Peter Ho-Sun Chan
Κίνα 2013
112΄
Xiaoming Huang, Dawei Tong, Chao Deng
Διάλογοι: Μάνταριν / Υπότιτλοι: Αγγλικοί
Σε συνεργασία
με το Ινστιτούτο Κομφούκιος
στο Πανεπιστήμιο Κύπρου

Μέρες Κινέζικου Κινηματογράφου

9/10
Κυριακή

Καλπάζοντας Μόνος Χιλιάδες Μίλια
Riding Alone for Thousands of Miles
Όταν ο Τακάτα μαθαίνει ότι αργοπεθαίνει, ο γιος του, ο Κενιτσί, με τον οποίο έχει αποξενωθεί, τρέχει στο πλευρό του,
αλλά εκείνος αρνείται να τον δει. Τότε, η σύζυγος του Κενιτσί δίνει στον Τακάτα μια βιντεοκασέτα, που θα τον βοηθήσει να γνωρίσει λίγο τον γιο του, που του είναι σχεδόν άγνωστος. Και όταν ο Τακάτα ανακαλύπτει μέσα στην κασέτα
μια μισοτελειωμένη υπόσχεση, αποφασίζει να ξεκινήσει ένα
μεγάλο ταξίδι που θα αποδείξει την αγάπη του για τον γιο
του. Σε αυτή την Οδύσσεια συναντά πολλούς κι ενδιαφέροντες ξένους, ανακαλύπτει την ανθρώπινη καλοσύνη και την
αίσθηση της οικογένειας που είχε χάσει εδώ και πολύ καιρό.
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Yimou Zhang
Χονγκ Κογκ, Κίνα 2005
107΄
Ken Takakura, Kiichi Nakai, Shinobu Terajima
Διάλογοι: Μάνταριν, Γιαπωνέζικοι / Υπότιτλοι: Αγγλικοί

Μέρες Κινέζικου Κινηματογράφου

10/10
Δευτέρα

Τα Ιπτάμενα Στιλέτα
House of Flying Daggers
Την περίοδο της παρακμής της δυναστείας των Τανγκ στην
Κίνα του 9ου αιώνα, δύο αξιωματούχοι του αυτοκράτορα,
επιφορτισμένοι με την αποστολή να εξαρθρώσουν την επαναστατική οργάνωση «Ο Οίκος των Ιπτάμενων Στιλέτων»,
ερωτεύονται μια τυφλή χορεύτρια, μέλος της οργάνωσης,
παρότι την χρησιμοποιούν ως δόλωμα για να ανακαλύψουν
το κρησφύγετο του αρχηγού της. Εικαστική πανδαισία σε
μια ρομαντική ιστορία εποχής στην παράδοση των ασιατικών ταινιών πολεμικών τεχνών. Η σεκάνς του χορού της
Ηχούς είναι σκηνή ανθολογίας.
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Yimou Zhang
Κίνα, Χονγκ Κογκ 2004
Ziyi Zhang, Takeshi Kaneshiro, Andy Lau
Διάλογοι: Μάνταριν / Υπότιτλοι: Αγγλικοί

119΄

12/10
Τετάρτη

Μέλος oικογένειας
Family member
Ο Γιώργος και η Σοφία, ιδιοκτήτες ενός μικρού μπακάλικου,
προσπαθούν μετά δυσκολίας να αντεπεξέλθουν οικονομικά και να μεγαλώσουν τα δυο παιδιά τους. Ο παππούς τούς
βοηθά κι αυτός, όσο μπορεί, με τη σύνταξη του. Όταν ο παππούς πεθαίνει ξαφνικά στον ύπνο του, oι γονείς αποφασίζουν να το αποκρύψουν, για όσο καιρό μπορούν, για να συνεχίσουν να παίρνουν τη σύνταξη. Τα πράγματα όμως περιπλέκονται, όταν αρχίζουν να ψάχνουν τον αποθανόντα από τις
κοινωνικές ασφαλίσεις.
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Μαρίνος Καρτίκκης
Κύπρος 2015
104΄
Γιόλα Κλείτου, Κρίστοφερ Γκρέκο, Φοίβος Γεωργιάδης
Διάλογοι: Ελληνικοί / Υπότιτλοι: Αγγλικοί

14/10
Παρασκευή

16/10
Κυριακή

Επιστροφή στην Ιθάκη
Retour à Ithaque
Πέντε φίλοι από τα παλιά βρίσκονται σε μία ταράτσα της
ηλιόλουστης Αβάνας. Αφορμή της συνάντησης τους, ο εορτασμός της επιστροφής του ενός, μετά από 16 χρόνια εξορίας στη Μαδρίτη. Μέχρι την αυγή, ο Amadeo, ο Aldo, η Tanía,
ο Rafa και ο Eddy συζητούν, χορεύουν, πίνουν, καπνίζουν,
παρηγορούν ο ένας τον άλλον, θυμώνουν, τραγουδούν και
πάνω απ’ όλα μοιράζονται... όνειρα, μνήμες, συναισθήματα
και ιστορίες της ισχυρής τους φιλίας.
Ο βραβευμένος με Χρυσό Φοίνικα σκηνοθέτης (Ανάμεσα Στους
Τοίχους, 2008) συνυπογράφει το σενάριο με τον δημοφιλή συγγραφέα Λεονάρδο Παδούρα, δημιουργώντας μια ταινία άμεση
και ειλικρινή για τη φιλιά και τις ανθρώπινες σχέσεις στο ξεχωριστό περιβάλλον της Κουβανικής πρωτεύουσας.
Laurent Cantet
Γαλλία, Βελγιο 2014
95΄
Isabel Santos, Jorge Perugorría, Fernando Hechavarria
Διάλογοι: Ισπανικοί / Υπότιτλοι: Ελληνικοί

Cinema Italiano

17/10
Δευτέρα

A Lonely Hero
L’ intrepido
Ο Antonio ζει στο Μιλάνο, αλλά δεν έχει μια σταθερή δουλειά. Καθώς του αρέσει να προσποιείται ότι είναι κάποιος
άλλος, είναι η ειδικότητά του να αντικαθιστά άλλους εργαζόμενους για ένα σύντομο χρονικό διάστημα. Αλλά σύντομα
συνειδητοποιεί ότι πρέπει να επιδοθεί σε κάτι πιο συγκεκριμένο στη ζωή του, και έτσι αφιερώνεται στον γιο του, έναν
νεαρό μουσικό, ο οποίος φοβάται να παρουσιάσει δημόσια
τη δουλειά σε ένα κονσέρτο.
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Gianni Amelio
Ιταλία 2013
104΄
Antonio Albanese, Livia Rossi, Gabriele Rendina
Διάλογοι: Ιταλικοί / Υπότιτλοι: Αγγλικοί

Σε συνεργασία
με την Ιταλική Πρεσβεία

Cinema Italiano

19/10
Τετάρτη

26/10
Τετάρτη

Σκοτεινές Ψυχές
Anime Nere
Η ιστορία μιας εγκληματικής οικογένειας από την Καλαβρία,
εκεί όπου ο νόμος του αίματος και της βεντέτας είναι αποδεκτοί τρόποι απόδοσης δικαιοσύνης. Σε αυτήν το επίκεντρο
είναι τρία αδέλφια, γιοι βοσκού. Ο μικρότερος, ο Λουίτζι,
είναι έμπορος ναρκωτικών παγκόσμιας εμβέλειας. Ο Ρόκο
ζει στο Μιλάνο εμφανιζόμενος ως απλός αστός, αλλά είναι
ένας μεσάζοντας, εξπέρ στο ξέπλυμα χρημάτων. Ο μεγάλος, ο
Λουτσιάνο, ζει σε μια παθολογική ψευδαίσθηση, ανοίγοντας
εσωτερικό διάλογο με το παρελθόν της Καλαβρίας. Ο δε Λεό,
ο γιος του Λουτσιάνο, έχει κληρονομήσει την οργή και την
επιθετικότητα και το μέλλον του είναι σκοτεινό.
Francesco Munzi
Ιταλία 2014
103΄
Marco Leonardi, Peppino Mazzotta, Fabrizio Ferracane
Διάλογοι: Ιταλικοί / Υπότιτλοι: Ελληνικοί

Cinema Italiano

21/10
Παρασκευή

30/10
Κυριακή

Θαυμάσιος Βοκάκιος
Maraviglioso Boccaccio
Στη χτυπημένη από την πανούκλα Φλωρεντία του 14ου
αιώνα, δέκα νεαροί άνδρες και γυναίκες αποφασίζουν να
ξεφύγουν από τον θάνατο που τους περικυκλώνει και δραπετεύουν στην εξοχή. Εκεί θα βρουν καταφύγιο σε μια απομονωμένη επαρχιακή βίλα, όπου θα περάσουν δέκα μέρες
διηγούμενοι ιστορίες για την αγάπη, το πεπρωμένο και την
αναγέννηση.
Αν και εκτυλίσσεται με φόντο μια από τις πιο σκοτεινές περιόδους της ιταλικής ιστορίας, το νέο φιλμ των αδελφών Taviani
είναι εκθαμβωτικά πολύχρωμο, γεμάτο χιούμορ, συγκίνηση και
αισιόδοξη διάθεση. Εμπνευσμένοι ελεύθερα από το Δεκαήμερο
του Βοκάκιου, οι σκηνοθέτες αποτίουν έναν απολαυστικό φόρο
τιμής σε έναν από τους μεγαλύτερους παραμυθάδες όλων των
εποχών.
Paolo Taviani, Vittorio Taviani
Ιταλία 2015
Lello Arena, Paola Cortellesi, Carolina Crescentini
Διάλογοι: Ιταλικοί / Υπότιτλοι: Ελληνικοί

120΄

Cinema Italiano

23/10
Κυριακή

28/10
Παρασκευή

Η μητέρα μου
Mia Madre
Η σκηνοθέτιδα Margherita είναι μια μεσήλικας με όλα τα σχετικά προβλήματα. Έχει να ασχοληθεί με την έφηβη κόρη της,
η μητέρα της νοσηλεύεται στο νοσοκομείο και γυρίζει μία
ακόμα ταινία που την κάνει να νιώθει ανασφάλεια, καθώς
προβληματίζεται στο σκηνοθετικό ύφος που θέλει να ακολουθήσει και τις καινοτομίες που επιθυμεί να κάνει, ώστε να
αποφύγει τα 200 κλισέ που, όπως λέει, έχει χρησιμοποιήσει
σε προηγούμενες ταινίες. Μέσα στην όλη της κρίση, έχει να
αντιμετωπίσει και τον πρωταγωνιστή της ταινίας της, που
φτάνει στη Ρώμη για τα γυρίσματα. Ο Barry είναι Ιταλός
ηθοποιός που έχει δουλέψει για πολλά χρόνια στην Αμερική
και ξεχνάει ότι εκείνη είναι η σκηνοθέτιδά του, συχνά ξεχνά
τα λόγια του, καθώς και τα Ιταλικά του.
Nanni Moretti
Ιταλία 2015
106΄
Margherita Buy, John Turturro, Giulia Lazzarini
Διάλογοι:Ιταλικοί / Υπότιτλοι: Ελληνικοί

Cinema Italiano

24/10
Δευτέρα

The Move of The Penguin
La mossa del Pinguino
Τέσσερις φίλοι, δύο εργάτες, ένας συνταξιούχος και ένας
άντρας του υποκόσμου, ανακαλύπτουν το άθλημα κέρλινγκ, με το οποίο παθιάζονται. Πεπεισμένοι για τις αθλητικές δυνατότητές τους, αποφασίζουν να εκπροσωπήσουν την
Ιταλία στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Τορίνο
το 2006.
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Claudio Amendola
Ιταλία 2013
90΄
Edoardo Leo, Ennio Fantastichini, Antonello Fassari
Διάλογοι: Ιταλικοί / Υπότιτλοι: Αγγλικοί

Cinema Italiano

31/10
Δευτέρα

Stay Away From Me
Stai lontana da me
Ο Jacopo είναι ένας από τους πιο επιτυχημένους συμβούλους
γάμου της Ιταλίας, αλλά εξαιρετικά άτυχος στις σχέσεις του
με τις γυναίκες. Ακόμα κι όταν αυτές συμπεριφέρονται άψογα
και ο Jacopo προσπαθεί να δώσει τον καλύτερό του εαυτό,
μια «καταραμένη μοίρα» τον οδηγεί σε ασυνήθιστα τραγική
κατάληξη. Ορκισμένος ότι θα εγκαταλείψει οποιαδήποτε προσπάθεια προσέγγισης του άλλου φύλου, βρίσκει ικανοποίηση στην εργασία του. Μέχρι που η Sara μπαίνει στη ζωή του.
Τρελά ερωτευμένος, ο Jacopo προσπαθεί να υπερβεί τον εαυτό
του και να αγνοήσει τα δυσοίωνα σημάδια της «κατάρας», που
επανέρχεται δριμύτερη από ποτέ. Τα πράγματα επιδεινώνονται, καθώς και η Sara πέφτει σε μια σειρά από επικίνδυνες,
ξεκαρδιστικές και χονδροειδείς καταστάσεις. Θα διαρκέσει η
αγάπη τους;
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Alessio Maria Federici
Ιταλία 2013
82΄
Enrico Brignano, Ambra Angiolini, Anna Galiena, Giampaolo Morelli
Διάλογοι: Ιταλικοί / Υπότιτλοι: Αγγλικοί

Ταχ. Κιβ. 16233, 2087 Λευκωσία
τηλ. 96420491, e-mail: info@ofk.org.cy
www.ofk.org.cy

Παρακαλούνται οι φίλοι του ομίλου
που ενημερώνονται είτε ταχυδρομικώς είτε με e-mail
να μας ενημερώνουν έγκαιρα για τυχόν αλλαγές
στη διεύθυνση ή στο e-mail τους
για να συνεχίζεται κανονικά η ενημέρωσή τους.
Εάν κάποιος δεν είναι μέλος και θέλει να ενημερώνεται
ηλεκτρονικά για τις προβολές μας, μπορεί να μας στείλει
ένα e-mail και θα μπει στη λίστα μας.

Οι προβολές γίνονται στο Cine Studio
(Πανεπιστήμιο Λευκωσίας)
η ώρα 21:00 τις καθημερινές
και στις 20:00 το Σαββατοκύριακο
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Δευτέρα

Mobile Home *

5/10

Τετάρτη

Λουλού *

7/10

Παρασκευή American Dreams in China *

9/10

Κυριακή

Καλπάζοντας Μόνος Χιλιάδες Μίλια *

10/10 Δευτέρα

Τα Ιπτάμενα Στιλέτα *

12/10 Τετάρτη

Μέλος oικογένειας *

•
•
•
•
•
•
•
•

14/10 Παρασκευή Επιστροφή στην Ιθάκη
16/10 Κυριακή

Επιστροφή στην Ιθάκη

17/10 Δευτέρα

A Lonely Hero *

19/10 Τετάρτη

Σκοτεινές Ψυχές

21/10 Παρασκευή Θαυμάσιος Βοκάκιος
23/10 Κυριακή

Η μητέρα μου

24/10 Δευτέρα

The Move of The Penguin *

26/10 Τετάρτη

Σκοτεινές Ψυχές

28/10 Παρασκευή Η μητέρα μου
30/10 Κυριακή

Θαυμάσιος Βοκάκιος

31/10 Δευτέρα

Stay Away From Me *

* ελεύθερη είσοδος

Έναρξη προβολών στις 21:00
εκτός τις Κυριακές που αρχίζουν στις 20:00

•
•
•
•
•
•
•
•
•

design www.chrysopsaro.com

28/9 Τετάρτη

