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international fil m festival of patmos

Dear friends,

Αγαπητοί φίλοι,

It is our great pleasure to welcome you all to the
4th International Film Festival of Patmos, which is
dedicated to the magic of the summer, the music, the
boundless energy of love and all the many memories,
which under the stars of the open air cinema take us
away from the difficulties and conventions of everyday
life. In that way, accompanied by the images of Wes
Anderson, Terry Gilliam, Michel Gondry and Paolo
Sorrentino, the music of Nick Cave and the Beatles
and with the thoughts of the «Portraits of Patmos», we
invite you to travel with us.

Με μεγάλη μας χαρά, σας καλωσορίζουμε στο 4ο
Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Πάτμου, αφιερωμένο στη μαγεία του καλοκαιριού, στη μουσική, στον
ασυμβίβαστο έρωτα και σε όλες τις μικρές λεπτομέρειες, που κάτω από τα αστέρια του θερινού σινεμά,
μας ταξιδεύουν μακριά από τις δυσκολίες και τις
συμβάσεις της καθημερινότητας. Έτσι, λοιπόν, συντροφιά με τις εικόνες των Wes Anderson, Terry Gilliam,
Michel Gοndry και Paolo Sorrentino, τις μουσικές των
Nick Cave και των Beatles, αλλά και με τις σκέψεις των
«Πορτραίτων της Πάτμου», σας καλούμε να ταξιδέψετε
μαζί μας.

This year, as part of our program, we will have a
tribute to four women filmmakers, entitled «Women’s
Cinema», who will come to Patmos to talk about their
work and the challenges they face in their profession.
Furthermore, the program includes a tribute to Musical
Documentaries, a selection of the best short films
submitted to IFFP 2014, many of which have been
awarded at the biggest film festivals worldwide and
a series of workshops related to the script and the
production, which will be organised by Greek and
international acknowledged professionals at the Hotel
Patmos Aktis and will be open to the public.
Feature films will be screened at the Municipal School
of Skala in a specially designed open air cinema of 350
seats, while there will be screenings of documentaries
and short films at the Old School of Hora. In the
same area, we have organised a children’s film for the
festival’s little friends, whose profits will be donated for
the school’s conservation.
Last year we made our first effort to provide
mentorship and development to young filmmakers
by producing the successful documentary «Life in
the Borderlands». Once more, the festival continues
this dedication by organising this year a short film
script writing contest, called FADE IN. The number of
submissions surpassed expectations, garnering over
400 scripts and providing a clear picture of the young
filmmakers’ talent and will. The five finalists will travel
to Patmos for the final part of the competition, in order
to attend workshops and pitch their stories, in order to
win the full support and funding of their movie by OTE
TV and SugarHigh Films.
Finally, we want to thank all of our supporters,
contributors and collaborators of International Film
Festival of Patmos- IFFP 2014, who believe in this
effort and allow the festival to flourish. All of us who
work and organise the festival every year are faced
with a great challenge: growing the institution of IFFP
exponentially each year and promoting Patmos as a
meeting place for filmmakers, creators and artists from
all over the world. A challenge, which we can meet only
with your support, offering you a unique summer film
celebration.

w w w . iffp .gr

Enjoy the show!

Φέτος, στο πλαίσιο του προγράμματός μας, θα έχουμε
ένα αφιέρωμα σε τέσσερις γυναίκες δημιουργούς,
με τίτλο «Women’s Cinema», οι οποίες θα παρευρεθούν στην Πάτμο και θα μιλήσουν για το έργο τους,
τις θεματικές των ταινιών τους και τις δυσκολίες που
αντιμετωπίζουν στο επάγγελμά τους. Επιπλέον, το
πρόγραμμα περιλαμβάνει ένα αφιέρωμα στα Μουσικά
Ντοκιµαντέρ, μια επιλογή των καλύτερων ταινιών
μικρού μήκους που υποβλήθηκαν στο IFFP, βραβευμένες οι περισσότερες στα κυριότερα Φεστιβάλ του
κόσμου, και μια σειρά, ανοιχτών προς το κοινό, εργαστηρίων που αφορούν στο σενάριο και την παραγωγή
από Έλληνες και ξένους διακεκριμένους επαγγελματίες του κινηματογράφου και τα οποία θα φιλοξενηθούν
στο Ξενοδοχείο Patmos Aktis.
Οι προβολές των ταινιών μεγάλου μήκους θα πραγματοποιούνται στο Δημοτικό Σχολείο της Σκάλας σε
έναν ειδικά διαμορφωμένο θερινό κινηματογράφο
350 θέσεων, ενώ οι προβολές των Ντοκιµαντέρ και
των ταινιών μικρού μήκους στο Παλαιό Σχολείο της
Χώρας. Στον ίδιο χώρο, έχουμε προγραμματίσει και μια
παιδική ταινία για τους μικρούς φίλους του Φεστιβάλ,
τα έσοδα της οποίας θα διατεθούν για την συντήρηση
των σχολείων.
Συνεχίζοντας την περσινή μας προσπάθεια, στα πλαίσια στήριξης και προώθησης νέων κινηματογραφιστών
με την παραγωγή του σπονδυλωτού Ντοκιµαντέρ «Life
in the Borderlands- Πορτραίτα της Πάτμου», το οποίο
στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία, φέτος διοργανώσαμε
έναν διαγωνισμό σεναρίου μικρού μήκους, με τίτλο
FADE IN. Η συμμετοχή, μεγαλύτερη των προσδοκιών
μας, με περισσότερα των 400 σεναρίων, μας έδωσε
μια ξεκάθαρη εικόνα και ταυτόχρονα ελπίδα για το
μεγάλο ταλέντο και την όρεξη των νέων κινηματογραφιστών. Ως εκ τούτου, τα 5 επικρατέστερα σενάρια
και οι δημιουργοί τους θα ταξιδέψουν στην Πάτμο, θα
παρακολουθήσουν τα σεμινάρια και θα διαγωνιστούν
για να κερδίσουν την ολοκληρωμένη παραγωγή και
προώθηση της ταινίας τους από τον ΟΤΕ TV και την
SugarHigh Films.
Tέλος, θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους τους υποστηρικτές, συντελεστές και συνεργάτες του Διεθνούς
Φεστιβάλ Κινηματογράφου Πάτμου- IFFP 2014 που
πιστεύουν στην προσπάθεια μας και την κρατούν ζωντανή. Όλοι εμείς που εργαζόμαστε και διοργανώνουμε το Φεστιβάλ κάθε χρόνο ερχόμαστε αντιμέτωποι
με μια μεγάλη πρόκληση, o θεσμός μας να συνεχίζει
να δυναμώνει και να αναδεικνύει την Πάτμο ως σημείο
αναφοράς και τόπο συνάντησης κινηματογραφιστών,
δημιουργών και καλλιτεχνών απ’όλο τον κόσμο. Μια
πρόκληση που μόνο με την υποστήριξή σας μπορούμε
να φέρουμε εις πέρας, χαρίζοντάς σας μια μοναδική,
καλοκαιρινή γιορτή του κινηματογράφου.
Καλή Διασκέδαση!

Thu 24/7

Sat 26/7

23.30 • Opening
party at Arion bar
in Skala
PATMOS AKTIS
PATMOS AKTIS
Dj set Pepper
96,6fm
with
Giorgos
11.00 - 13.00
11.00 - 13.00
Masterclass “From Mouchtaridis
Pitching to board
Concept to Screen”
of FADE IN
with Santiago
19.00 • Helium
Amigorena,
Short Film • 23’
screenwriter/
PATMOS AKTIS
Denmark • 2014
director
Director: Anders
11.30 - 13.30
SKALA
Walter
Pitching
Language: Danish
Masterclass
20:30 • Greetings/ with A. Darlasi,
Subtitles: English
Opening of IFFP
screenwriter/
2014
19.30 • Masterclass
A. Boussiou,
“How to produce
producer/
21:00 • Life in the
an Oscar winning
G. Kokkinakis, OTE
Borderlands
short film” with Tivi
Cinema Channels
Portraits of Patmos & VOD Section
Magnusson, film
Documentary • 60’ Manager OTE TV
producer
Greece • 2014
Directors: A.Darlasi, SKALA
SKALA
B. Tsoutsas,
21:00 • The Grand
H. Lampropoulou,
20.45 • Miele
Budapest Hotel
G. Nikolaou,
Drama • 96’
Comedy • 100’
M.Pogosian
Italy/France • 2013
Unites States/
Language: Greek/
Directors: Valeria
Germany • 2014
English
Golino
Director: Wes
Subtitles: English/
Language: Italian
Anderson
Greek
Subtitles: English/
Language: English/
Rating: G
Greek
French
Q & A with the
Rating: R
Subtitles: English/
directors
Q & A with the
Greek
director
22.30
Rating: R
Elefante Blanco
23.00 • Little
23.00
Drama • 105’
England
Announcement of
Spain/Argentina/
Drama • 132’
the winner of the
France • 2012
Greece • 2013
screenwriting short
Director: Pablo
Director: Pantelis
movie competition
Trapero
Voulgaris
FADE IN
Language: Spanish
Language: Greek
Subtitles: English/
Subtitles: English
23.30 • Live concert
Greek
Rating: G
with “The Burger
Rating: R
Q & A with the
Project”
director
HORA
HORA
HORA
20.00 • Short
20.00 • Short
Films A’
20:00 • Short
Films D’
A selection of the
Films C’
A selection of the
best films submitted A selection of the
to IFFP 2014
best films submitted best films submitted
to IFFP 2014
Subtitles: English
to IFFP 2014
Subtitles: English
Subtitles: English
21.10 • To Panigyri
21.10 • Nona
tis Vroukoundas
20.40
Documentary • 105’
Documentary • 52’
PressPausePlay
Greece • 2014
Director: Theodoros (Greek Premiere)
Veneris
Documentary • 80’ Director: Stelios
Kouloglou
Language: Greek
Sweden/Australia/
Language:
Subtitles: English
France • 2011
multilingual
Rating: G
Director: David
Subtitles: Greek/
Dworsky/Victor
English
22.15 • Short
Köhler
Rating: G
Films B’
Language: English
A selection of the
Subtitles: Greek
23.10 • Unplugged
best films submitted Rating: G
(Greek Premiere)
to IFFP 2014
Subtitles: English
22.10 • Super Duper Documentary • 50’
Serbia • 2013
Alice Cooper
Director: Mladen
23.25 • Theodoros Documentary • 98’
Kovacevic
Papayannis: The
Canada • 2014
Language: Serbian
Return to Elliniko
Directors: Sam
Subtitles: English
Documentary • 47’
Dunn, Reginald
Rating: G
Greece • 2014
Harkema, Scot
Director: Panayotis McFadyen
Kravvaris
Language: English
Language: Greek
Subtitles: Greek
Subtitles: English
Rating: PG13
Rating: G
Q & A with the
director

Fri 25/7

Sun 27/7
PATMOS AKTIS
11.30- 13.30
Masterclass “How
to analyze a script
for filming” with
Dominique Piat,
script supervisor
20.30 - 22.00
Discussion panelWOMEN’S CINEMA
with Valeria Golino,
director/ Mania
Akbari, director/
Rebecca O’Brien,
producer/ Joanna
Hogg, director
SKALA
20.45 • HER
Drama • 126’ • USA
2013
Director: Spike
Jonze
Language: English
Subtitles: Greek
Rating: R

23.00 • Exhibition
(Greek Premiere)
Drama • 104’ • United
Kingdom • 2013
Director: Joanna
Hogg
Language: English
Subtitles: Greek
Rating: R
Q & A with the
director

20.40 • Les ailes
de Patmos
Documentary • 53’
Greece • 2014
Director: Vicky
Vellopoulou
Language: French/
Greek
Subtitles: Greek/
French
Rating: G

HORA

22.15 • Out
in the line up
(Greek Premiere)
Documentary • 69’
Australia/United
States/Mexico • 2014
Director: Ian
Thomson
Language: English
Subtitles: Greek
Rating: G
Q & A with the
producer

20.00 • From
Tehran to London
(Greek Premiere)
Drama • 70’ • Iran
2012/2013
Director: Mania
Akbari
Language: Persian
(Farsi)
Subtitles: English/
Greek
Rating: R
Q & A with the
director

21.30
Yusef’s Song
Documentary • 52’
23.15 • Mood Indigo Greece • 2014
Comedy/Drama • 131’ Director: Kostas
Pliakos
France/Belgium
Language: Arabic
2013
Subtitles: Greek/
Director: Michel
English
Gondry
Language: French/ Rating: G
Q & A with the
English
director
Subtitles: English/
Greek
22.30 • Short
Rating: G
Films E’
A selection of the
HORA
best films submitted
to IFFP 2014
21.10
Subtitles: English
Playing with fire
Documentary • 80’
Greece • 2014
Director: Anneta
Papathanasiou
Language: Persian
(Farsi)
Subtitles: English/
Greek
Rating: G
Q & A with the
director
22.40• Searching
for Sugar Man
Documentary • 86’
Sweden/United
Kingdom • 2012
Director: Malik
Bendjelloul
Language: English
Subtitles: Greek
Rating: PG13

Mon 28/7
SKALA
20.45
The Zero Theorem
Drama/Fantasy• 107’
United States/
Romania/United
Kingdom • 2013
Director: Terry
Gilliam
Language: English
Subtitles: Greek
Rating: R

Tue 29/7
SKALA
20.45 • 20.000
Days on Earth
Documentary • 97’
United Kingdom
2014
Director: Iain
Forsyth, Jane Pollard
Language: English
Subtitles: Greek
Rating: R
22.45 • La Grande
Bellezza
Drama • 142’ • Italy/
France • 2013
Director: Paolo
Sorrentino
Language: Italian/
Japanese/Spanish
Subtitles: Greek/
English
Rating: R
HORA

Wed 30/7
HORA
18.30 • The Marine
Mammals of Greece,
our cohabitants
in the Greek seas
Documentary • 31’
Director: Manos
Gasteratos
Language: English
Subtitles: Greek
Rating: G
Q & A with the
marine ecologist
Giuseppe
Notarbartolo di
Sciara
19.30 • Sand Wars
(Greek Premiere)
Documentary • 74’
France/Canada
2013
Director/Writer:
Denis Delestrac
Language: English/
French
Subtitles: Greek/
English
Rating: G
21.00
Good Ol’Freda
Documentary • 86’
United Kingdom/
United States • 2013
Director: Ryan White
Language: English
Subtitles: Greek
Rating: G
23.00 • Closing
PARTY TBA
It will be announced
before the movie:
Good Ol’ Freda

Thu 31/7

17.00 • Goodbye
18.30 • Free Birds
Drinks at Kampos
Animation film • 91’ Beach Bar
United States • 2013
Director: Jimmy
Hayward
Language: Greek,
dubbed
Rating: G

Πεμ 24/7
ΠΑΤΜΟΣ ΑΚΤΙΣ

Γλώσσα: Ελληνικά
Υπότιτλοι: Αγγλικά
Κατάλ. για όλους
Παρ. σκηνοθέτη

11.30 - 13.30
Masterclass
“Από τη σύλληψη
στην οθόνη”
με τον σεναριογράφο, σκηνοθέτη
Santiago Amigorena

23.30 • Εναρκτήριο
πάρτυ στο Arion bar
στη Σκάλα
Dj set Pepper
96,6fm με τον
Γιώργο Μουχταρίδη

ΣΚΑΛΑ

Παρ 25/7

20.30 • Χαιρετισμός
Τελετή έναρξης του
Διεθνούς Φεστιβάλ
Κινηματογράφου
Πάτμου 2014
21.00 • Life in
the Borderlands
Πορτραίτα της
Πάτμου
Ντοκιµαντέρ • 60’
Ελλάδα • 2014
Σκηνοθεσία:
A. Δαρλάση,
Μπ. Τσούτσας,
E. Λαμπροπούλου,
Γ. Νικολάου,
M. Πογκοσιάν
Γλώσσα: Ελληνικά/
Αγγλικά
Υπότιτλοι: Αγγλικά/
Ελληνικά
Κατάλ. για όλους
Παρ. σκηνοθετών

ΠΑΤΜΟΣ ΑΚΤΙΣ
11.30 - 13.30
Masterclass
“Pitching”
με την σεναριογράφο A. Δαρλάση,
την παραγωγό
Α.Μπουσίου, και
τον Προϊστάμενο
Τμήματος Κινηματογραφικών Καναλιών
OTE TV & VOD
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ BU
OTE TV Γ. Κοκκινάκη

Σαβ 26/7
ΠΑΤΜΟΣ ΑΚΤΙΣ
11.30 - 13.30
Pitching σεναρίων
στην επιτροπή
Διαγωνισμός
FADE IN

11.30-13.30
Masterclass
“Αναλύοντας το
κινηματογραφικό
σενάριο” με την
Dominique Piat,
script supervisor

20.30 - 22.00
Πάνελ “WOMEN’S
CINEMA” με
19.00 • Helium
Μικρού Μήκους • 23’ τις σκηνοθέτες
Valeria Golino,
Δανία • 2014
Σκηνοθεσία: Anders Mania Akbari, την
παραγωγό Rebecca
Walter
O’Brien και την
Γλώσσα: Δανέζικα
σκηνοθέτη Joanna
Υπότιτλοι: Αγγλικά
Hogg
19.30 • Masterclass
“Πώς φτιάχνεται
μια βραβευμένη
μικρού μήκους
ταινία” με τον
Tivi Magnusson,
παραγωγός
ΣΚΑΛΑ

21.00 • The Grand
Budapest Hotel
ΣΚΑΛΑ
Κομεντί • 100’
Ηνωμένες
Πολιτείες
20.45 • Mέλι
Γερμανία • 2014
Δράμα • 96’
Ιταλία/ Γαλλία • 2013 Σκηνοθεσία: Wes
Σκηνοθεσία: Valeria Anderson
Γλώσσα: Αγγλικά/
Golino
Γαλλικά
Γλώσσα: Ιταλικά
Υπότιτλοι: Αγγλικά/ Υπότιτλοι: Αγγλικά/
Ελληνικά
Ελληνικά
22.30
Κατάλ. άνω των 17
Κατάλ. άνω των 17
Λευκός Ελέφαντας Παρ. σκηνοθέτη
23.00 • Ανακοίνωση
Δράμα • 105’ •
νικητή διαγωνισμού
Ισπανία/Αργεντινή/ 23.00 • Μικρά
σεναρίου μικρού
Γαλλία • 2012
Αγγλία
μήκους FADE IN
Σκηνοθεσία: Pablo
Δράμα • 132’
Trapero
Ελλάδα • 2013
23.15 • Συναυλία
Γλώσσα: Ισπανικά
Σκηνοθεσία:
με τους “The Burger
Υπότιτλοι: Αγγλικά/ Παντελής
Project”
Ελληνικά
Βούλγαρης
Κατάλ. άνω των 17
Γλώσσα: Ελληνικά
ΧΩΡΑ
Υπότιτλοι: Αγγλικά
ΧΩΡΑ
Παρ. σκηνοθέτη
20.00 • Μικρού
Μήκους Δ’
20.00 • Μικρού
ΧΩΡΑ
Επιλογή από τις
Μήκους A’
καλύτερες Ταινίες
Επιλογή από τις
20.00 • Μικρού
Μικρού Μήκους του
καλύτερες Ταινίες
μήκους Γ’
IFFP 2014
Μικρού Μήκους του Επιλογή από τις
Υπότιτλοι: Αγγλικά
IFFP 2014
καλύτερες Ταινίες
Υπότιτλοι: Αγγλικά
Μικρού Μήκους του
21.10 • Nona
IFFP 2014
Ντοκιµαντέρ • 105’
21.10 • Το Πανηγύρι Υπότιτλοι: Αγγλικά
Ελλάδα • 2014
της Βρουκούντας
Σκηνοθεσία: Στέλιος
Ντοκιµαντέρ • 52’
21.10
Κούλογλου
Σκηνοθεσία:
PressPausePlay
Γλώσσα:
Θεόδωρος Βένερης (Ελλ. Πρεμιέρα)
πολύγλωσσο
Γλώσσα: Ελληνικά
Ντοκιµαντέρ • 80’
Υπότιτλοι: Αγγλικά
Σουηδία/Αυστραλία Υπότιτλοι: Ελληνικά/
Αγγλικά
Κατάλ. για όλους
Γαλλία • 2011
Κατάλ. για όλους
Σκηνοθεσία: David
22.15 • Μικρού
Dworsky/Victor
23.10 • Unplugged
Μήκους Β’
Köhler
(Ελλ. Πρεμιέρα)
Επιλογή από τις
Γλώσσα: Αγγλικά
καλύτερες Ταινίες
Υπότιτλοι: Ελληνικά Ντοκιµαντέρ • 50’
Σερβία • 2013
Μικρού Μήκους του Κατάλ. για όλους
Σκηνοθεσία: Mladen
IFFP 2014
Kovacevic
Υπότιτλοι: Αγγλικά
22.40 - Super
Duper Alice Cooper Γλώσσα: Σερβικά
Υπότιτλοι: Αγγλικά
23.25 • Θεόδωρος Ντοκιµαντέρ • 98’
Κατάλ. για όλους
Παπαγιάννης:
Καναδάς • 2014
Επιστροφή στο
Σκηνοθεσία: Sam
Ελληνικό
Dunn, Reginald
Ντοκιµαντέρ • 47’
Harkema, Scot
Ελλάδα • 2014
McFadyen
ΠΑΤΜΟΣ ΑΚΤΙΣ
Σκηνοθεσία:
Γλώσσα: Αγγλικά
Παναγιώτης
Υπότιτλοι: Ελληνικά
Κράββαρης
Κατάλ. άνω των 13

Κυρ 27/7

ΣΚΑΛΑ
20.45 • Δικός της
Δράμα • 126’
Η.Π.Α. • 2013
Σκηνοθεσία: Spike
Jonze
Γλώσσα: Αγγλικά
Υπότιτλοι: Ελληνικά
Κατάλ. άνω των 17

23.00 • Exhibition
(Ελλ. Πρεμιέρα)
Δράμα • 104’ • 2013
Ηνωμένο Βασίλειο
Σκηνοθεσία: Joanna
Hogg
Γλώσσα: Αγγλικά
Υπότιτλοι: Ελληνικά
Κατάλ. άνω των 17
Παρ. σκηνοθέτη
ΧΩΡΑ
20.00 • From
Tehran to London
(Ελλ. Πρεμιέρα)
Δράμα • 70’ • Ιράν
2012/2013
Σκηνοθεσία: Mania
Akbari
Γλώσσα: Περσικά
(Φαρσί)
Υπότιτλοι: Αγγλικά/
Ελληνικά
Κατάλ. άνω των 17
Παρ. σκηνοθέτη

21.30 • Yusef’s Song
Ντοκιµαντέρ • 52’
Ελλάδα • 2014
Σκηνοθεσία:
23.15 • Ο Aφρός
Κώστας Πλιάκος
των Ημερών
Κομεντί/Δράμα • 131’ Γλώσσα: Αραβικά
Γαλλία/Βέλγιο • 2013 Υπότιτλοι: Ελληνικά/
Σκηνοθεσία: Michel Αγγλικά
Κατάλ. για όλους
Gondry
Παρ. σκηνοθέτη
Γλώσσα: Γαλλικά/
Αγγλικά
Υπότιτλοι: Ελληνικά/ 22.30 • Μικρού
Μήκους Ε’
Αγγλικά
Επιλογή από τις
Κατάλ. για όλους
καλύτερες Ταινίες
Μικρού Μήκους του
ΧΩΡΑ
IFFP 2014
Υπότιτλοι: Αγγλικά
21.10 • Παίζοντας
με τη Φωτιά
Ντοκιµαντέρ • 80’
Ελλάδα • 2014
Σκηνοθεσία:
ΣΚΑΛA
Αννέττα
Παπαθανασίου
20.45 • 20,000
Γλώσσα: Περσικά
Days on Earth
(Φαρσί)
Ντοκιµαντέρ • 97’
Υπότιτλοι: Ελληνικά/ Ηνωμένο Βασίλειο
Αγγλικά
2014
Κατάλ. για όλους
Σκηνοθεσία: Iain
Παρ. σκηνοθέτη
Forsyth, Jane

Τρι 29/7

22.40 • Ψάχνοντας
τον Βασιλιά της
Σκόνης
Ντοκιµαντέρ • 86’
Σουηδία/Ηνωμένο
Βασίλειο • 2012
Σκηνοθεσία: Malik
Bendjelloul
Γλώσσα: Αγγλικά
Υπότιτλοι: Ελληνικά
Κατάλ. άνω των 13

20.40 • Τα Φτερά
της Πάτμου
Ντοκιµαντέρ • 53’
Ελλάδα • 2014
Σκηνοθεσία: Βίκυ
Βελλοπούλου
Γλώσσα: Ελληνικά/
Γαλλικά
Υπότιτλοι: Γαλλικά/
Ελληνικά
Κατάλ. για όλους

Pollard
Γλώσσα: Αγγλικά
Υπότιτλοι: Ελληνικά
Κατάλ. άνω των 17

22.15 • Out
in the line up
(Ελλ. Πρεμιέρα)
Ντοκιµαντέρ • 69’
Αυστραλία/
Ηνωμένες Πολιτείες
Μεξικό • 2014
Σκηνοθεσία: Ian
Thomson
Γλώσσα: Αγγλικά
Υπότιτλοι: Ελληνικά
Κατάλ. για όλους
Παρ. παραγωγού

Τετ 30/7
ΧΩΡΑ
18.30 • Τα Θαλάσσια
Θηλαστικά, οι
συγκάτοικοί μας
στις ελληνικές
θάλασσες.
Ντοκιµαντέρ • 31’
Σκηνοθεσία: Μάνος
Γαστεράτος
Γλώσσα: Αγγλικά
Υπότιτλοι: Ελληνικά
Κατάλ. για όλους
Παρ. του ωκεανολόγου Giuseppe
Notarbartolo di
Sciara
19.30 • Sand Wars
(Ελλ. Πρεμιέρα)
Ντοκιµαντέρ • 74’
Γαλλία/Καναδάς
2013
Σκηνοθεσία/
Σενάριο: Denis
Delestrac
Γλώσσα: Αγγλικά/
Γαλλικά
Υπότιτλοι: Ελληνικά
/Αγγλικά
Κατάλ. για όλους

21.00 • Η Καλή μας
η Φρίντα
22.45 • Η Τέλεια
Ντοκιµαντέρ • 86’
Ομορφιά
Ηνωμένο Βασίλειο/
Δράμα • 142’
ΗΠΑ • 2013
Ιταλία/Γαλλία • 2013 Σκηνοθεσία: Ryan
Σκηνοθεσία: Paolo
White
Sorrentino
Γλώσσα: Αγγλικά
Γλώσσα: Ιταλικά/
Υπότιτλοι: Ελληνικά
Ιαπωνικά/Ισπανικά Κατάλ. για όλους
Υπότιτλοι: Ελληνικά/
Αγγλικά
23.00 • Πάρτυ
ΣΚΑΛΑ
Κατάλ. άνω των 17
Λήξης
Θα ανακοινωθεί
20.45
ΧΩΡΑ
πριν την ταινία:
Το Θεώρημα Μηδέν
Η Καλή μας η Φρίντα
Δράμα/Φαντασίας
18.30 • Free Birds
107’ • Ηνωμένες
Παιδική ταινία
Πολιτείες/Ρουμανία μεγάλου μήκους • 91’
Ηνωμένο Βασίλειο
Ηνωμένες Πολιτείες 17.00
2013
2013
Αποχαιρετιστήριο
Σκηνοθεσία: Terry
Σκηνοθεσία: Jimmy ποτό στο Kampos
Gilliam
Hayward
Beach Bar
Γλώσσα: Αγγλικά
Γλώσσα: Ελληνικά,
Υπότιτλοι: Ελληνικά Μεταγλωττισμένη
Κατάλ. άνω των 17
Κατάλ. για όλους

Δευ 28/7

Πεμ 31/7

FEATURE FILMS / ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΗΚΟΥΣ

Elefante Blanco

Λευκός Ελέφαντας

Miele

Μέλι

Drama • 105’ • Argentina/France/Spain • 2012

Δραματική • 105’ • Αργεντινή/Γαλλία/Ισπανία • 2012

Drama • 96’ • Italy/France • 2013

Δράμα • 96’ • Ιταλία/Γαλλία • 2013

Director: Pablo Trapero
Distribution: Spentzos Films
Language: Spanish
Subtitles: Greek/English
Suitable for 17 years and over

Σκηνοθεσία: Pablo Trapero
Διανομή: Spentzos Films
Γλώσσα: Ισπανικά
Υπότιτλοι: Ελληνικά/Αγγλικά
Κατάλληλη για ανηλίκους άνω των 17

Director: Valeria Golino
Distribution: Strada Films
Language: Italian
Subtitles: English/Greek
Suitable for 17 years and over
Q&A with the director

Σκηνοθεσία: Valeria Golino
Διανομή: Strada Films
Γλώσσα: Ιταλικά
Υπότιτλοι: Αγγλικά/ Ελληνικά
Κατάλληλη άνω των 17
Παρουσία Σκηνοθέτη

Two priests, the old veteran Father Julián and his
new younger Belgian colleague, Father Nicolás,
and the social worker Luciana, work in a slum area
of Buenos Aires, Argentina known as Ciudad Oculta.
Together they fight to resolve the issues of the
neighborhood’s society. Their work will have them
face the clerical hierarchy, the organized crime and
the repression, risking their lives defending their
commitment and loyalty towards the people of the
neighborhood.

Δύο ιερείς, ο βετεράνος Πατέρας Τζουλιάν και
ο νεότερος σε ηλικία Βέλγος συνάδελφός του,
Πατέρας Νίκολας, και η κοινωνική λειτουργός
Λουτσιάνα, εργάζονται σε μια παραγκούπολη στις
φτωχογειτονιές του Μπουένος Αϊρες, γνωστή στην
Αργεντινή ως η πόλη Oculta. Μαζί παλεύουν να
επιλύσουν τα ζητήματα της γειτονιάς. Το έργο τους
θα τους φέρει αντιμέτωπους με την εκκλησιαστική
ιεραρχία, το οργανωμένο έγκλημα και την καταστολή, διακινδυνεύοντας ακόμη και τη ζωή τους
υπερασπιζόμενοι τη δέσμευση και την αφοσίωση
προς τους ανθρώπους της γειτονιάς τους.

Irene lives alone a pretty isolated life. Her
clandestine job is to help terminally-ill people to
die with dignity by giving them a drug. One day she
supplies a new “client” with a fatal dose, only to find
out he’s perfectly healthy. Irene is determined not
to be responsible for his suicide. From this moment,
Irene and Grimaldi are locked unwillingly in a tense
and unusual relationship which will change Irene’s
life forever.

Η Ιρένε ζει μόνη μια αρκετά απομονωμένη ζωή. Έχει
αφιερώσει τη ζωή της στο να βοηθάει άρρωστους
ανθρώπους, που βρίσκονται στο τελικό στάδιο της
ζωή τους, να πεθάνουν με αξιοπρέπεια, παρέχοντάς
τους ένα φάρμακο. Μια μέρα παρέχει σε έναν νέο
«πελάτη» μια θανατηφόρα δόση, ανακαλύπτοντας
όμως μετά ότι είναι απόλυτα υγιής. Η Ιρένε είναι
αποφασισμένη να μην είναι υπεύθυνη για την
αυτοκτονία του. Από αυτή τη στιγμή, η Ιρένε και
ο Γκριμάλντι είναι κλειδωμένοι άθελά τους σε μια
τεταμένη και ασυνήθιστη σχέση που θα αλλάξει
τη ζωή της Ιρένε για πάντα.

The film’s title comes from the gigantic abandoned
hospital that dominates the area, described by
Peter Bradshaw in The Guardian as, «a deserted
wreck and cathedral of poverty known as the ‘white
elephant’ where the homeless camp and drugdealers ply their trade».
• Nominated for the Un Certain Regard Award at the
Cannes Film Festival 2012

Ο τίτλος της ταινίας προέρχεται από το γιγαντιαίο εγκαταλελειμμένο νοσοκομείο που δεσπόζει
στην περιοχή, που περιγράφεται από τον Peter
Bradshaw στην εφημερίδα The Guardian ως «ένα
έρημο ναυάγιο και καθεδρικός ναός της φτώχειας
γνωστό ως ο «λευκός ελέφαντας », όπου οι άστεγοι
κατασκηνώνουν και οι έμποροι ναρκωτικών ασκούν
το επάγγελμά τους».

• Won, Prize of the Ecumenical Jury - Special
Mention Valeria Golino, Cannes Film Festival 2013

• Βραβείο της Επιτροπής στη Valeria Golino,
Φεστιβάλ Καννών 2013

• Υποψήφια για το βραβείο Un Certain Regard στο
Φεστιβάλ Καννών 2012
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Mikra Agglia

Μικρά Αγγλία

“Little England”
Drama • 132’ • Greece • 2013

Δράμα • 132’ • Ελλάδα • 2013

Director: Pantelis Voulgaris
Distribution: Feelgood Entertainment
Language: Greek
Subtitles: English
Suitable for all
Q&A with the director
Two sisters live in the same house, married with
two sailors, chosen by the girls’ mother without her
knowing that the younger daughter’s husband is the
one that the elder one loves. Based on the novel of
Joan Karystiani (1997).

Σκηνοθεσία: Παντελής Βούλγαρης
Διανομή: Feelgood Entertainment
Γλώσσα: Ελληνικά
Υπότιτλοι: Αγγλικά
Κατάλληλη για όλους
Παρουσία Σκηνοθέτη
Δύο αδελφές μένουν στο ίδιο σπίτι, παντρεμένες με
δύο ναυτικούς που διάλεξε η μητέρα τους, χωρίς να
γνωρίζει ότι ο σύζυγος της μικρότερης είναι αυτός
που αγαπάει η μεγαλύτερη. Bασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Ιωάννας Καρυστιάνη (1997).

The Grand
Budapest Hotel

Ξενοδοχείο
Grand Budapest

Comedy • 100’ • Unites States/Germany • 2014

Κομεντί • 100’ • Ηνωμένες Πολιτείες/Γερμανία • 2014

Director: Wes Anderson
Distribution: Odeon Films
Language: English/French
Subtitles: English/Greek
Suitable for 17 years and over

Σκηνοθεσία: Wes Anderson
Διανομή: Odeon Films
Γλώσσα: Αγγλικά/Γαλλία
Υπότιτλοι: Αγγλικά/Ελληνικά
Κατάλληλη άνω των 17

GRAND BUDAPEST HOTEL recounts the adventures
of Gustave H, a legendary concierge at a famous
European hotel between the wars, and Zero
Moustafa, the lobby boy who becomes his most
trusted friend. The story involves the theft and
recovery of a priceless Renaissance painting and the
battle for an enormous family fortune -- all against
the back-drop of a suddenly and dramatically
changing Continent.

To Ξενοδοχείο Grand Budapest αφηγείται τις περιπέτειες του Gustave H, ενός θρυλικού θυρωρού σε
ένα διάσημο ευρωπαϊκό ξενοδοχείο την περίοδο
του Μεσοπολέμου, και του Μουσταφά, το αγόρι
στο λόμπι που γίνεται ο πιο έμπιστος φίλος του.
Η ιστορία αφορά στην κλοπή και την ανάκτηση
ενός ανεκτίμητου πίνακα της Αναγέννησης και τη
μάχη για την τεράστια περιουσία της οικογένειας,
ενώ όλα αυτά διαδραματίζονται σε μια Ευρώπη που
αλλάζει δραματικά.

• Won, Silver Berlin Bear, Grand Jury Prize, Wes
Anderson, Berlin International Film Festival 2014
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• Βραβείο Silver Berlin Bear, Grand Jury Prize, Wes
Anderson,στο Φεστιβάλ Βερολίνου, Berlinale 2014
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Her

Δικός της

Mood Indigo

Ο αφρός των ημερών

Drama • 126’ • USA • 2013

Δραματική • 126’ • Ηνωμένες Πολιτείες • 2013

(L’ écume des jours)
Comedy • 131’ • France/Belgium • 2013

Κομεντί/Δράμα • 131’ • Γαλλία/Βέλγιο • 2013

Directors: Spike Jonze
Distribution: Audio Visual Entertainment
Language: English
Subtitles: Greek
Suitable for 17 years and over

Σκηνοθεσία: Spike Jonze
Παραγωγή: Audio Visual Entertainment
Γλώσσα: Αγγλικά
Υπότιτλοι: Ελληνικά
Κατάλληλη για ανηλίκους άνω των 17

Set in the Los Angeles of the slight future, “Her”
follows Theodore Twombly, a complex, soulful man
who makes his living writing touching, personal
letters for other people. Heartbroken after the end
of a long relationship, he becomes intrigued with a
new, advanced operating system, which promises
to be an intuitive entity in its own right, individual
to each user. Upon initiating it, he is delighted to
meet “Samantha,” a bright, female voice, who is
insightful, sensitive and surprisingly funny. As her
needs and desires grow, in tandem with his own,
their friendship deepens into an eventual love for
each other.

Στο Λος Άντζελες του κοντινού μέλλοντος, η ταινία
ακολουθεί τον Θίοντορ Τουόμπλι, έναν ιδιόμορφο,
τρυφερό άνδρα, ο οποίος βγάζει τα προς το ζην
γράφοντας συγκινητικές, προσωπικές επιστολές
για άλλους ανθρώπους. Πληγωμένος από το τέλος
μιας μακρόχρονης σχέσης, ενθουσιάζεται από ένα
νέο, εξελιγμένο λειτουργικό σύστημα, το οποίο
υπόσχεται να είναι μια διαισθητική και μοναδική
οντότητα. Με την εγκατάστασή του, απολαμβάνει τη
γνωριμία του με τη «Σαμάνθα», μια έξυπνη γυναικεία φωνή, η οποία διαθέτει ενόραση, ευαισθησία
και απρόσμενο χιούμορ. Καθώς οι ανάγκες της και
οι επιθυμίες της μεγαλώνουν, παράλληλα με τις
δικές του, η φιλία τους εμβαθύνει σε έναν αναπόφευκτο έρωτα.

• Won, Oscar, Best Writing, Original Screenplay,
Spike Jonze, Academy Awards, USA, 2014

Director: Michel Gondry
Distribution: Village Films
Language: French/English
Subtitles: English/Greek
Suitable for all
Set in a charmingly surreal Paris, wealthy bachelor
Colin spends his time developing his pianococktail
(a cocktail-making piano) and devouring
otherworldly dishes prepared by his trusty chef
Nicolas. When Colin learns that his best friend Chick,
a fellow acolyte of the philosopher Jean-Sol Partre,
has a new American girlfriend, our lonely hero
attends a friend’s party in hopes of falling in love
himself. He soon meets Chloe and, before they know
it, they’re dancing to Duke Ellington and plunging
headfirst into a romance. Their whirlwind courtship
is tested when an unusual illness plagues Chloe; a
flower begins to grow in her lungs. To save her, Colin
discovers the only cure is to surround Chloe with a
never-ending supply of fresh flowers.

• Όσκαρ πρωτότυπου σεναρίου 2014
• Won, César Best Production Design (Meilleurs
décors) Stéphane Rosenbaum, César Awards,
France 2014
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Σκηνοθεσία: Michel Gondry
Διανομή: Village Films
Γλώσσα: Γαλλικά/ Αγγλικά
Υπότιτλοι: Αγγλικά/ Ελληνικά
Κατάλληλη για όλους
Σε ένα εκτός χρόνου και σουρρεαλιστικής καθημερινότητας, γοητευτικό Παρίσι, ο πλούσιος εργένης
Colin ξοδεύει το χρόνο του για την ανάπτυξη του
πιάνο-κοκτέίλ του και καταβροχθίζει πολυεθνικά
πιάτα, τα οποία προετοιμάζει ο έμπιστος του σεφ,
Νicolas. Όταν ο Colin μαθαίνει ότι ο καλύτερος
φίλος του Chick, ένας βοηθός ιερέα του φιλοσόφου Jean-Sol Partre, έχει μια νέα Αμερικανή φίλη,
ο μοναχικός μας ήρωας πάει στο πάρτι ενός φίλου
με την ελπίδα να ερωτευτεί. Σύντομα συναντά τη
Χλόη και, προτού το καταλάβουν, χορεύουν Duke
Ellington και βυθίζονται ορμητικά σε μια ρομαντική ατμόσφαιρα. Ο κεραυνοβόλος έρωτάς τους
δοκιμάζεται, όταν μια ασυνήθιστη ασθένεια πλήττει
τη Chloe. Ένα λουλούδι μεγαλώνει μέσα στους
πνεύμονές της. Για να τη σώσει, ο Colin ανακαλύπτει
ότι η μόνη θεραπεία είναι να περιβάλλει την Chloe
με φρέσκα λουλούδια.
• Βραβείο César καλύτερων σκηνικών 2014
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The Zero Theorem

Το Θεώρημα Μηδέν

Exhibition

Exhibition

Drama/Sci-Fi • 107’ • United States/Romania/United
Kingdom • 2013

Δραματική/Φαντασίας • 107’ • Ηνωμένες Πολιτείες/
Ρουμανία/Ηνωμένο Βασίλειο • 2013

(Greek Premiere)
Drama • 104’ • United Kingdom • 2013

(Ελληνική Πρεμιέρα)
Δραματική • 104’ • Ηνωμένο Βασίλειο • 2013

Director: Terry Gilliam
Distribution: Neo Films
Language: English
Subtitles: Greek
Suitable for 17 years and over

Σκηνοθεσία: Terry Gilliam
Διανομή: Neo Films
Γλώσσα: Αγγλικά
Υπότιτλοι: Ελληνικά
Κατάλληλη άνω των 17

Director/Writer: Joanna Hogg
Distribution: Visit Films
Language: English
Subtitles: Greek
Suitable for 17 years and over
Q&A with the director

Σκηνοθεσία/Σενάριο: Joanna Hogg
Διανομή: Visit Films
Γλώσσα: Αγγλικά
Υπότιτλοι: Ελληνικά
Κατάλληλη άνω των 17
Παρουσία Σκηνοθέτη

The Zero Theorem named as Qohen Leth, an
eccentric and reclusive computer genius plagued
with existential angst. Living in isolation in a
burnt-out church, Qohen is obsessively working
on a mysterious project personally delegated to
him by Management aimed at discovering the
meaning of life - or the lack thereof - once and for
all. Increasingly disturbed by unwanted visits from
people he doesn’t fully trust, it’s only when he
experiences the power of love and desire that he’s
able to understand his own reason for being.

To Θεώρημα Μηδέν, με το όνομα Qohen Leth, μια
εκκεντρική και μοναχική ιδιοφυΐα υπολογιστή μαστίζεται από υπαρξιακή αγωνία. Ζώντας σε απομόνωση σε μια καμμένη εκκλησία, ο Qohen εργάζεται
μανιωδώς σε ένα μυστηριώδες έργο που του έχει
προσωπικά ανατεθεί από τη Διοίκηση, με στόχο
να ανακαλύψει το νόημα της ζωής - ή την έλλειψη
αυτού - μια για πάντα. Όλο και περισσότερο αποσπάται από ανεπιθύμητες επισκέψεις ανθρώπων,
τους οποίους δεν εμπιστεύεται πλήρως. Μόνο όταν
βιώνει τη δύναμη της αγάπης και τον πόθο είναι σε
θέση να κατανοήσουν το δικό του λόγο για να είναι.

An intimate examination of a contemporary artist
couple, whose living and working patterns are
threatened by the imminent sale of their home.

Μια εκτενής εξέταση ενός σύγχρονου ζευγαριού
καλλιτεχνών, του οποίου η ζωή και οι ρυθμοί εργασίας απειλούνται από την επικείμενη πώληση του
σπιτιού τους.

• Won, Future Film Festival Digital Award - Special
Mention Terry Gilliam

• Nominated, Golden Leopard Joanna Hogg, Locarno
International Film Festival, 2013

• Υποψήφια για το βραβείο Golden Leopard
στο Φεστιβάλ του Λοκάρνο 2013

• Βραβείο ψηφιακών μέσων στο Futural Film
Festival 2013 στον Terry Gilliam
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From Tehran
to London

From Tehran
to London

Free Birds

Free Birds

Animation Film • 91’ • United States • 2013

Παιδική ταινία • 91’ • Ηνωμένες Πολιτείες • 2013

(Greek Premiere)
Drama • 70’ • Iran • 2012-2013

(Ελληνική Πρεμιέρα)
Δραματική • 70’ • Ιράν • 2012-2013

Directors: Mania Akbari
Language: Persian (Farsi)
Subtitles: English/Greek
Suitable fοr 17 years and over
Q&A with the director

Σκηνοθεσία: Mania Akbari
Γλώσσα: Περσικά (Farsi)
Υπότιτλοι: Αγγλικά/Ελληνικά
Κατάλληλη για ανηλίκους άνω των 17
Παρουσία Σκηνοθέτη

Director: Jimmy Hayward
Distribution: Feelgood Entertainment
Language: Greek, dubbed
PG (Recommended ages 8+)

Σκηνοθεσία: Jimmy Hayward
Διανομή: Feelgood Entertainment
Γλώσσα: Ελληνικά, μεταγλωττισμένη
Κατάλληλη- απαραίτητη η γονική συναίνεση

Two turkeys from opposite sides of the tracks must
put aside their differences and team up to travel
back in time to change the course of history - and
get turkey off the holiday menu for good.

Mania Akbari starts shooting a film titled «Women
Do Not Have Breasts». It is a story about a couple
by the name of Ava and Ashkan who live in a
beautiful house located in the outskirts of the city
with their caretaker couple, Maryam and Rahim.
Ava is a poet and a writer, and Ashkan is a man
from an upper class and bourgeois background.
Unpredictable events happen that effect their
relationship. Mania makes the film up to this point,
until a few filmmakers are arrested in Iran. Mania
leaves Iran and decides to finish her film in London
due to the barred atmosphere of film making in Iran.
She changes the title of her film to «From Tehran to
London».

Η Mania Akbari ξεκινά τα γυρίσματα μιας ταινίας
με τίτλο «Οι γυναίκες δεν έχουν στήθος». Είναι μια
ιστορία για ένα ζευγάρι την Ava και τον Ashkan
που ζουν σε ένα όμορφο σπίτι που βρίσκεται στα
προάστια της πόλης, με τον επιστάτη τους, Ραχίμ
και τη γυναίκα του Maryam. Η Ava είναι ποιήτρια
και συγγραφέας, και ο Ashkan είναι ένας άνθρωπος της ανώτερης τάξης, με αστικό υπόβαθρο.
Απρόβλεπτα γεγονότα συμβαίνουν που επιδρούν
στη σχέση τους. Η Mania κάνει την ταινία μέχρι το
σημείο, που αρκετοί συντελεστές συνελήφθησαν
στο Ιράν. H Mania αφήνει το Ιράν και αποφασίζει να
τελειώσει την ταινία της στο Λονδίνο, λόγω της αποθαρρυντικής ατμόσφαιρας της κινηματογραφικής
βιομηχανίας στο Ιράν. Αλλάζει τον τίτλο της ταινίας
της σε «Από την Τεχεράνη στο Λονδίνο».

Δύο γαλοπούλες από διαφορετικούς κόσμους
πρέπει να παραμερίσουν τις διαφορές τους και να
συνεργαστούν για να ταξιδέψουν πίσω στο χρόνο
και να αλλάξουν την πορεία της ιστορίας του παραδοσιακού μενού της Ημέρας των Ευχαριστιών.
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La Grande Belezza

Η Τέλεια Ομορφιά

Drama • 142’ • Italy/France • 2013

Δραματική • 142’ • Ιταλία/Γαλλία • 2013

Director: Paolo Sorrentino
Distribution: FeelGood Entertainment
Language: Italian/ Japanese/ Spanish
Subtitles: Greek/ English
Suitable for 17 years and over

Σκηνοθεσία: Paolo Sorrentino
Διανομή: Feelgood Entertainment
Γλώσσα: Ιταλικά/ Ιαπωνικά/ Ισπανικά
Υπότιτλοι: Ελληνικά/ Αγγλικά
Κατάλληλη για ανηλίκους άνω των 17

Journalist Jep Gambardella has charmed and
seduced his way through the lavish nightlife of
Rome for decades. Since the legendary success of
his one and only novel, he has been a permanent
fixture in the city’s literary and social circles, but
when his sixty-fifth birthday coincides with a shock
from the past, Jep finds himself unexpectedly taking
stock of his life, turning his cutting wit on himself
and his contemporaries, and looking past the
extravagant nightclubs, parties, and cafés to find
Rome in all its glory: a timeless landscape of absurd,
exquisite beauty.

Ο δημοσιογράφος Τζεπ Γκαμπαρντέλα γοήτευσε
μέσα από τη πλούσια νυχτερινή ζωή της Ρώμης για
δεκαετίες. Από την θρυλική επιτυχία ενός και μόνο
μυθιστόρημάτος του, υπήρξε μόνιμος θαμώνας
στους λογοτεχνικούς και κοινωνικούς κύκλους της
πόλης, αλλά όταν το εξηκοστό πέμπτο έτος της
ηλικίας του συμπίπτει με ένα σοκ από το παρελθόν,
ο Τζεπ κάνει έναν απροσδόκητο απολογισμό της
ζωής του, κοιτάζοντας με ένα σαρκαστικό τρόπο τον
εαυτό του και τους σύγχρονούς του και βρίσκοντας
ένα βαθύτερο νόημα στα εξωφρενικά νυχτερινά
κέντρα, τα κόμματα, και τα καφέ, ανακαλύπτοντας
τελικά τη Ρώμη σε όλο της το μεγαλείο: ένα διαχρονικό τοπίο του παραλόγου, σπάνια ομορφιά.

• Won, Oscar, Best Foreign Language Film of the
Year(Italy), Academy Awards, USA 2014

• Όσκαρ Καλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας (Ιταλία)
2014
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Life in the Borderlands
Portraits of Patmos

Life in the Borderlands
Πορτραίτα της Πάτµου

Documentary • 60’ • Greece • 2014

Ντοκιµαντέρ • 60’ • Ελλάδα • 2014

Directors: A.Darlasi, B. Tsoutsas, H. Lampropoulou,
G. Nikolaou, M.Pogosian
Language: Greek/English
Subtitles: English/Greek
Suitable for all
Q & A with the directors

Σκηνοθεσία: A. ∆αρλάση, Μπ. Τσούτσας,
E. Λαµπροπούλου, Γ. Νικολάου, M. Πογκοσιάν
Γλώσσα: Ελληνικά/Αγγλικά
Υπότιτλοι: Αγγλικά/Ελληνικά
Κατάλληλη για όλους
Παρουσία σκηνοθετών

A modular project that consists of separate short
portraits from different characters of the island
of Patmos. Each director presents the story of a
different character. Five different perspectives and
approaches. Each one with their own background,
and story. All of them attached deeply with the
island. It is our search for the personal freedom of
those people who are selected out of three social
groups of the island - residents, monks and artists,
and international personalities who meet together
to a land of borders - geographical, philosophical
and social. All of them have a unique lifetime story
to tell.

Ένα σπονδυλωτό έργο που αποτελείται από αυτοτελή μικρού μήκους πορτραίτα ιδιαίτερων χαρακτήρων της Πάτμου. Μέσα από τη ματιά πέντε σκηνοθετών, παρουσιάζονται οι ιστορίες πέντε χαρακτήρων.
Άνθρωποι σαφώς διαφορετικοί μεταξύ τους, με
διαφορετικά υπόβαθρα, βιώματα και ασχολίες, οι
οποίοι ωστόσο συνδέονται βαθιά με το νησί και
συνθέτουν μία άρτια εικόνα του. Πρόκειται για μια
αναζήτηση της προσωπικής ελευθερίας ανθρώπων
επιλεγμένων από τρεις ξεχωριστές κοινωνικές
ομάδες του νησιού - τους μόνιμους κατοίκους, τους
μοναχούς και καλλιτέχνες, και τις διεθνείς προσωπικότητες που συναντιούνται σε ένα τόπο συνόρων
- γεωγραφικών, φιλοσοφικών, κοινωνικών.
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To Panigyri tis Vroukoundas
Documentary • 52’
Director: Theodoros Veneris
Language: Greek
Subtitles: English
Suitable for all
The archeological site, home of one of the four
ancient cities of Karpathos, is very well known
today for the festival of Saint John held every year
on August 29th. “The Vroukounda Festival” is an
attempt to record the festival and the customs
that go with it. Through twenty interviews, it
sketches the role of the “celebrant”, not so much
as a worshiper but as a “meraklis”- he who enjoys
the celebration, who without doubt is the beating
heart and soul of this and any other traditional
Greek festival. Olymbos and Olymbites, with their
dedication to the preservation of their tradition, are
an open window with a beautiful view to traditional
Greek social entertainment of the past.

20.000 Days on Earth

20.000 Days on Earth

Documentary • 97’ • United Kingdom • 2014

Ντοκιµαντέρ • 97’ • Ηνωµένο Βασίλειο • 2014

Director: Iain Forsyth, Jane Pollard
Distributor: The Festival Agency
Language: English
Subtitles: Greek
Suitable for 17 years and over

Σκηνοθεσία: Iain Forsyth, Jane Pollard
Διανομή: The Festival Agency
Γλώσσα: Αγγλικά
Υπότιτλοι: Ελληνικά
Κατάλληλη άνω των 17

Drama and reality combine in a fictitious 24 hours in
the life of musician and international cultural icon,
Nick Cave. With startlingly frank insights and an
intimate portrayal of the artistic process, the film
examines what makes us who we are, and celebrates
the transformative power of the creative spirit.

Το δράμα και η πραγματικότητα συνδυάζονται
σε ένα πλασματικό 24ωρο στη ζωή του μουσικού
και διεθνούς πολιτιστικού ειδώλου, Nick Cave. Με
εκπληκτικά ειλικρινή στιγμιότυπα και μια βαθύτερη εικόνα της δημιουργικής διαδικασίας, η ταινία
εξετάζει το τί μας καθορίζει ως άτομα και γιορτάζει
τη δυνατότητα του δημιουργικού πνεύματος να
μεταμορφώνει τα άτομα.

Το Πανηγύρι της Βρουκούντας
Ντοκιµαντέρ • 52’
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Σκηνοθεσία: Θεόδωρος Βένερης
Γλώσσα: Ελληνικά
Υπότιτλοι: Αγγλικά
Κατάλληλη για όλους
Ο αρχαιολογικός χώρος, σπίτι μιας από τις τέσσερις
αρχαίες πόλεις της Καρπάθου, είναι πολύ καλά
γνωστή σήμερα για τη γιορτή του Αγίου Ιωάννη που
πραγματοποιείται κάθε χρόνο στις 29 Αυγούστου.
«Το πανηγύρι της Βρουκούντας» είναι μια προσπάθεια καταγραφής του πανηγυριού, καθώς και των
εθίμων που το συνοδεύουν. Μέσα από είκοσι συνεντεύξεις, σκιαγραφεί το ρόλο του «ιερέα», όχι τόσο
ως προσκυνητή, αλλά ως «μερακλή» - ο οποίος
απολαμβάνει τον εορτασμό, ο οποίος χωρίς αμφιβολία είναι η παλλόμενη καρδιά και η ψυχή αυτού
και κάθε άλλης παραδοσιακής ελληνικής γιορτής.
Η Όλυμπος και οι Ολυμπίτες, με την αφοσίωσή τους
στη διατήρηση της παράδοσής τους, συνιστούν ένα
ανοιχτό παράθυρο, με θέα στο ελληνικό παραδοσιακό γλέντι του παρελθόντος.

Theodoros Papayannis:
The Return to Elliniko
Documentary • 47’ • Greece • 2014
Director: Panayotis Kravvaris
Language: Greek
Subtitles: English
Suitable for all
Q & A with the director
The sculptor Theodoros Papayannis gathers friends,
colleagues and old students in his hometown, the
village of Elliniko in Epirus, and creates a path of
sculptures from the entrance of the village to the
historic monastery of Tsoukas. Along with the
museum that he founded four years ago in the
old stone-made elementary school, where he also
went as a student, Theodore Papayannis creates
an outdoor sculpture park by erecting an art space
which is unique in Greece.

Θεόδωρος Παπαγιάννης:
Επιστροφή στο Ελληνικό
Ντοκιµαντέρ • 47’ • Ελλάδα • 2014
Σκηνοθεσία: Παναγιώτης Κράββαρης
Γλώσσα: Ελληνικά
Υπότιτλοι: Αγγλικά
Κατάλληλη για όλους
Παρουσία σκηνοθέτη
Ο γλύπτης Θεόδωρος Παπαγιάννης μαζεύει φίλους,
συνεργάτες και παλιούς μαθητές του στη γενέτειρά
του, το χωριό Ελληνικό στην Ήπειρο, και φτιάχνει
μια πορεία γλυπτών από την είσοδο του χωριού
προς το ιστορικό μοναστήρι της Τσούκας. Μαζί με
το μουσείο που ίδρυσε πριν 4 χρόνια στο παλιό
πετρόκτιστο δημοτικό σχολείο που πήγε και αυτός
μαθητής, ο Θεόδωρος Παπαγιάννης δημιουργεί
ένα υπαίθριο γλυπτικό πάρκο στήνοντας έναν χώρο
τέχνης μοναδικό στην Ελλάδα.
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PressPausePlay

Super Duper Alice Cooper

Nona (The Godmother)

Unplugged

(Greek Premiere)
Documentary • 80’ • Sweden/Australia/France • 2011

Documentary • 98’ • Canada • 2014

Documentary • 105’ • Greece • 2014

(Ελληνική Πρεµιέρα)
Ντοκιµαντέρ • 50’ • Σερβία • 2013

Directors: Sam Dunn, Reginald Harkema, Scot
McFadyen
Language: English
Subtitles: Greek
Suitable for 13 years and over

Director: Stelios Kouloglou
Language: multilingual
Subtitles: Greek/English
Suitable for all

Director: David Dworsky/Victor Köhler
Language: English
Subtitles: Greek
Suitable for all
The digital revolution of the last decade has
unleashed creativity and talent of people in an
unprecedented way, unleashing unlimited creative
opportunities. But does democratized culture mean
better art, film, music and literature or is true talent
instead flooded and drowned in the vast digital
ocean of mass culture? Is it cultural democracy
or mediocrity? This is the question addressed by
PressPausePlay, a documentary film containing
interviews with some of the world’s most influential
creators of the digital era.

PressPausePlay
(Ελληνική Πρεµιέρα)
Ντοκιµαντέρ • 80’ • Σουηδία/Αυστραλία/Γαλλία
2011
Σκηνοθεσία: David Dworsky/Victor Köhler
Γλώσσα: Αγγλικά
Υπότιτλοι: Ελληνικά
Κατάλληλη για όλους
Η ψηφιακή επανάσταση της τελευταίας δεκαετίας
έχει αναδείξει τη δημιουργικότητα και το ταλέντο
των ανθρώπων με ένα πρωτοφανή τρόπο, εξαπολύοντας απεριόριστες δημιουργικές ικανότητες. Αλλά
ο εκδημοκρατισμένος πολιτισμός σημαίνει και
καλύτερη τέχνη, κινηματογράφο, μουσική και λογοτεχνία ή αντίθετα το πραγματικό ταλέντο πλημμυρίζει και πνίγεται στον αχανή ψηφιακό ωκεανό της
μαζικής κουλτούρας; Είναι πολιτιστική δημοκρατία ή
μετριότητα; Αυτή είναι η ερώτηση που απευθύνει το
PressPausePlay, ένα ντοκιμαντέρ που περιέχει συνεντεύξεις με μερικούς από τους πιο σημαντικούς
δημιουργούς στον κόσμο της ψηφιακής εποχής.

SUPER DUPER ALICE COOPER is the story of
Vincent Furnier, preacher’s son, who struck fear into
the hearts of parents everywhere as Alice Cooper,
the ultimate rock star of the bizarre. From the
advent of Alice as frontman for a group of Phoenix
freaks in the sixties to the hazy decadence of
celebrity in the seventies to the winking comeback
as glam metal godfather in the eighties, Alice and
Vincent battle for each other’s souls.

Α few years after the Fall of the Berlin Wall, an
unknown physicist from Eastern Germany, who
was not interested in politics, is the most powerful
woman in the world. Those who have worked with
her claim that “Merkiavelli». In 2008, the German
Chancellor was asked to handle the international
financial crisis. “If I had to write a book on the Shock
Doctrine at this moment,” says Naomi Klein, “it
would be on Greece.” How did Merkel manage to
impose German hegemony in Europe?

Super Duper Alice Cooper

Nona

Ντοκιµαντέρ • 98’ • Καναδάς • 2014

Ντοκιµαντέρ • 105’ • Ελλάδα • 2014

Σκηνοθεσία: Sam Dunn, Reginald Harkema, Scot
McFadyen
Γλώσσα: Αγγλικά
Υπότιτλοι: Ελληνικά
Κατάλληλη άνω των 13

Σκηνοθεσία: Στέλιος Κούλογλου
Γλώσσα: πολύγλωσσο
Υπότιτλοι: Ελληνικά/Αγγλικά
Κατάλληλη για όλους

To SUPER DUPER ALICE COOPER είναι η ιστορία
του Vincent Furnier, γιο ιεροκήρυκα, ο οποίος
έσπειρε τον φόβο στις καρδιές των γονιών σε όλο
τον κόσμο, με το όνομα Alice Cooper, ο απόλυτος
ροκ σταρ του παράξενου. Από την έλευση του Alice,
ως τραγουδιστής στην ομάδα κάποιων φρικιών
στην πόλη Φίνιξ της Αριζόνα στη δεκαετία του 60’,
στην ασαφή παρακμή των διασημοτήτων στη δεκαετία του 70’, μέχρι την επιστροφή του ως ο νονός
του glam metal στη δεκαετία του ογδόντα, ο Alice
και ο Vincent μάχονται για τις ψυχές τους.
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Λίγα χρόνια μετά την πτώση του Τείχους του Βερολίνου, μια ασήμαντη φυσικός από την Ανατολική
Γερμανία που δεν ενδιαφέρονταν για την πολιτική, είναι η πιο ισχυρή γυναίκα στον κόσμο. Όσοι
έχουν συνεργαστεί μαζί της, υποστηρίζουν ότι
η «Merkiavelli» ασκεί την εξουσία χωρίς ηθικούς
φραγμούς, ακριβώς όπως δίδαξε ο Μακιαβέλι. Το
2008, η Γερμανός Καγκελάριος κλήθηκε να αντιμετωπίσει τη διεθνή οικονομική κρίση. «Αν έγραφα
ένα βιβλίο για το δόγμα του σοκ τώρα», λέει η
Naomi Klein, «θα ήταν για την Ελλάδα». Πώς η Μέρκελ κατάφερε να επιβάλει τη γερμανική ηγεμονία
στην Ευρώπη;

Σκηνοθεσία: Mladen Kovacevic
Γλώσσα: Σερβικά
Υπότιτλοι: Αγγλικά
Κατάλληλη για όλους
Η Βέρα, μια ιδιωτική ντετέκτιβ, η οποία αποσύρθηκε
στο χωριό όπου μεγάλωσε ως βοσκοπούλα, και ο
Πέρα, ο πολύξερος αγρότης με πολλές εσωτερικές
ικανότητες, είναι οι τελευταίοι παίκτες φύλλων και οι δύο στη δύση της ζωής τους, φυσούν ακόμη
δυνατά τα φύλλα. Ο Τζόσιπ είναι ένας ερασιτέχνης
εφευρέτης που στόχο έχει να αποκωδικοποιήσει
την σκοτεινή τέχνη του παιξίματος με τα φύλλα. Το
«Unplugged» είναι μια υπαρξιακή αλληγορία για τη
μουσική που παίζεται με φύλλα δέντρων, ένα χιουμοριστικό κροτάλισμα μεταξύ των πιο πρωτόγονων
μουσικών οργάνων και της πιο καθολικής φυγής της
μουσικής. Η μουσική σπάνια είναι τόσο εκκεντρική.

Unplugged
(Greek Premiere)
Documentary • 50’ • Serbia • 2013
Director: Mladen Kovacevic
Language: Serbian
Subtitles: English
Suitable for all
Vera, a private detective retired to the village where
she grew up as shepherdess, and Pera, the knowit-all peasant of many esoteric skills, are the last
remaining leaf-players - both in the autumns of their
lives, still strongly blowing into leaves. Josip is an
amateur inventor set out to decode the obscure
artistry of leaf-playing. “Unplugged” is an existential
allegory about music played on tree leaves,
humorously rattling between the most primitive
of instruments and the most universal escapism of
music. Music has rarely been so offbeat.
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Playing with fire

Searching for Sugar Man

Yusef’s Song

Les ailes de Patmos

Documentary • 80’ • Greece • 2014

Documentary • 86’ • Sweden/United Kingdom • 2012

Documentary • 52’ • Greece • 2014

Documentary • 53’ • Greece • 2014

Director: Anneta Papathanasiou
Language: Persian (Farsi)
Subtitles: English/Greek
Suitable for all
Q & A with the director

Director: Malik Bendjelloul
Distributor: Spentzos Film
Language: English
Subtitles: Greek
Suitable for 13 years and over

Director: Kostas Pliakos
Language: Arabic
Subtitles: Greek/English
Suitable for all
Q & A with the director

Director: Vicky Vellopoulou
Language: French/Greek
Subtitles: Greek/French
Suitable for all

Playing with Fire is a documentary about the
actresses in Afghanistan who are courageous
enough to be involved with theater arts and find
themselves facing harsh criticism, social disapproval
and even threats about their lives and the lives of
their families. Acting has even caused a girl’s death
in Kabul and many young actresses have been
forced to flee the country. Anneta Papathanassou,
actress and director from Greece, visits Kabul to
teach ancient Greek theater and record the lives of
Afghan artists, who try to combine art and culture
under very difficult circumstances in this troubled
country.

Rodriguez was the greatest ’70s U.S. rock icon
who never was. His albums were critically wellreceived, but sales bombed, and he faded away
into obscurity among rumors of a gruesome death.
However, as fate would have it, a bootleg copy of
his record made its way to South Africa, where his
music became a phenomenal success. In a country
suppressed by apartheid, his antiestablishment
message connected with the people.

The story takes place in post-revolution Libya. It
is a documentary on a country rebuilding from
scratch after a revolution, as people experience it.
The film’s main character is Yusef, a young man who
lives in Benghazi, took part in the revolution as a
revolutionary singer. He is the most famous rapper
in the Arab uprising.

Παίζοντας µε τη Φωτιά

Ντοκιµαντέρ • 86’ • Σουηδία/Ηνωµένο Βασίλειο
2012

Ντοκιµαντέρ • 80’ • Ελλάδα • 2014
Σκηνοθεσία: Αννέττα Παπαθανασίου
Γλώσσα: Περσικά (Φαρσί)
Υπότιτλοι: Ελληνικά/Αγγλικά
Κατάλληλη για όλους
Παρουσία σκηνοθέτη
Το “Παίζοντας με τη φωτιά” είναι ένα ντοκιμαντέρ
για τις ηθοποιούς στο Αφγανιστάν, που έχουν το
θάρρος να ασχολούνται με το θέατρο και τις τέχνες
βρίσκονται αντιμέτωπες με τη σκληρή κριτική, κοινωνική αποδοκιμασία και ακόμη δέχονται απειλές
για τη ζωή τους και τη ζωή των οικογενειών τους. Το
θέατρο έχει προκαλέσει ακόμη και το θάνατο ενός
κοριτσιού στην Καμπούλ και πολλές νέες ηθοποιοί
έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τη χώρα. Η
Αννέτα Παπαθανασίου, ηθοποιός και σκηνοθέτης
από την Ελλάδα, επισκέπτεται την Καμπούλ για να
διδάξει αρχαίο ελληνικό θέατρο και να καταγράψει τις ζωές των Αφγανών καλλιτεχνών, οι οποίοι
προσπαθούν να συνδυάσουν την τέχνη και τον
πολιτισμό κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες σε
αυτή την ταραγμένη χώρα.

Ψάχνοντας τον Βασιλιά
της Σκόνης

Yusef’s Song
Ντοκιµαντέρ • 52’ • Ελλάδα • 2014
Σκηνοθεσία: Κώστας Πλιάκος
Γλώσσα: Αραβικά
Υπότιτλοι: Ελληνικά/Αγγλικά
Κατάλληλη για όλους
Παρουσία σκηνοθέτη

Σκηνοθεσία: Malik Bendjelloul
Διανομή: Spentzos Film
Γλώσσα: Αγγλικά
Υπότιτλοι: Ελληνικά
Κατάλληλη άνω των 13
O Rodriguez ήταν το μεγαλύτερο ποπ είδωλο
των ΗΠΑ της δεκαετίας του ‘70. Τα άλμπουμ του
απέσπασαν πολύ θετικές κριτικές, αλλά οι πωλήσεις δεν πήγαν καθόλου καλά και αυτός άρχισε να
ξεθωριάζει στην αφάνεια μεταξύ των φημών για
ένα φρικιαστικό θάνατο. Ωστόσο, φαίνεται το είχε
η τύχη του, ένα ανεπίσημο αντίγραφο από το δίσκο
του έφτασε μέχρι τη Νότια Αφρική, όπου η μουσική
του γνώρισε σπουδαία επιτυχία. Σε μια χώρα που
καταστέλλεται από το απαρτχάιντ, το αντι-κυβερνητικό μήνυμά του συνδέθηκε με τους ανθρώπους.
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Η ιστορία εκτυλίσσεται στη μετεπαναστατική Λιβύη.
Πρόκειται για ένα Ντοκιµαντέρ σχετικά με την
ανοικοδόμηση μιας χώρας από το μηδέν μετά από
μια επανάσταση, όπως οι άνθρωποι τη βιώνουν. Κύριος χαρακτήρας της ταινίας είναι ο Γιουσέφ, ένας
νεαρός άνδρας που ζει στη Βεγγάζη, πήρε μέρος
στην επανάσταση ως ένας επαναστατικός τραγουδιστής. Είναι ο πιο διάσημος ράπερ στην αραβική
εξέγερση.

Charles, Daphne, Michel, Yorgos, Takis and the
rest of the team commit to the restoration of three
abandoned windmills in Patmos. Their efforts to
understand and reconstruct the original milling
mechanism from clues they retrieve in the ruins,
from extensive research and study lead them the
limits of their knowledge, their professional skills,
and their sense of aesthetics. Will they succeed
and complete this work that has become over the
months a personal challenge for each and every one
in the team?

Τα Φτερά της Πάτµου
Ντοκιµαντέρ • 53’ • Ελλάδα • 2014
Σκηνοθεσία: Βίκυ Βελλοπούλου
Γλώσσα: Ελληνικά/Γαλλικά
Υπότιτλοι: Γαλλικά/Ελληνικά
Κατάλληλη για όλους
Ο Σάρλ, η Δάφνη, ο Μισέλ, ο Γιώργος, ο Τάκης, και
η ομάδα τους ξεκινάνε την ανακαίνιση τριών εγκαταλελειμμένων μύλων στην Πάτμο. Στην προσπάθεια να ανασύρουν τις χαμένες πληροφορίες για
την κατασκευή του μηχανισμού και λειτουργία του
μύλου μέσα από τα συντρίμμια, αλλά και μετά από
έρευνα, θα έρθουν αντιμέτωποι με τα όρια της γνώσης, της τεχνικής, της αισθητικής. Θα καταφέρουν
να τα ξεπεράσουν και να ολοκληρώσουν το έργο το
οποίο κατά τη διάρκεια των εργασιών έχει γίνει το
προσωπικό στοίχημα του καθενός;
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DOCUMENTARIES / ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Out in the line up
(Greek Premiere)
Documentary • 69’ • Australia/United States/
Mexico • 2014
Director: Ian Thomson
Language: English
Subtitles: Greek
Suitable for all
Q & A with the producer
Two gay surfers embark on a global journey to
uncover the taboo of homosexuality in surfing. They
become part of an emerging community prepared
to step out of the shadows of secrecy and create
a more open and accepting surfing culture.

Out in the line up
(Ελληνική Πρεµιέρα)
Ντοκιµαντέρ • 69’ • Αυστραλία/Ηνωµένες
Πολιτείες/Μεξικό • 2014
Σκηνοθεσία: Ian Thomson
Γλώσσα: Αγγλικά
Υπότιτλοι: Ελληνικά
Κατάλληλη για όλους
Παρουσία παραγωγού
Δύο γκέι σέρφερς ξεκινούν ένα ταξίδι ανά τον κόσμο για να αποκαλύψουν το ταμπού της ομοφυλοφιλίας στο σέρφινγκ. Γίνονται μέρος μιας αναδυόμενης κοινότητας έτοιμη να βγει από τις σκιές του
απορρήτου και να δημιουργήσει μια πιο ανοιχτή και
την αποδεκτή κουλτούρα στο σέρφινγκ.

The Marine Mammals
of Greece, our cohabitants
in the Greek seas
Documentary • 31’ • Ελλάδα • 2011
Director: Manos Gasteratos
Language: English
Subtitles: Greek
Suitable for all
Q & A with the marine ecologist Giuseppe
Notarbartolo di Sciara

Good Ol’Freda

Sand Wars

Documentary • 86’ • United Kingdom/United States
2013

(Greek Premiere)
Documentary • 74’ • France/Canada • 2013

Director: Ryan White
Language: English
Subtitles: Greek
Suitable for all

Director/Writer: Denis Delestrac
Distributor: LA COMPAGNIE DES TAXI-BROUSSE
Language: English/French
Subtitles: Greek/English
Suitable for all

In Good Ol’ Freda, Beatle’s loyal secretary from
beginning to end, Freda Kelly finally tells her
tales for the first time in 50 years. One of few
documentaries with the support of the living Beatles
and featuring original Beatles music, the film offers
an insider perspective on the beloved band that
changed the world of music.

The documentary introduces to the Greek public
nine permanent marine mammals that live in
the Greek seas, their importance for the marine
environment and for the Greek culture, the threats
they are under and suggests solutions for their
conservation.

• Nominated, Golden Reel Award
Best Sound Editing - Documentary Feature Film,
Motion Picture Sound Editors, 2014

Τα Θαλάσσια Θηλαστικά,
οι συγκάτοικοί μας στις
ελληνικές θάλασσες

Η Καλή µας η Φρίντα
Ντοκιµαντέρ • 86’ • Ηνωµένο Βασίλειο/ΗΠΑ • 2013

Ντοκιµαντέρ • 31’ • Ελλάδα • 2011
Σκηνοθεσία: Μάνος Γαστεράτος
Γλώσσα: Αγγλικά
Υπότιτλοι: Ελληνικά
Κατάλληλη για όλους
Παρουσία του ωκεανολόγου Giuseppe Notarbartolo
di Sciara
Το Ντοκιµαντέρ παρουσιάζει στο ελληνικό κοινό
εννιά μόνιμα θαλάσσια θηλαστικά που ζουν στις
ελληνικές θάλασσες, τη σημασία τους για το θαλάσσιο περιβάλλον και για τον ελληνικό πολιτισμό,
τις απειλές τις οποίες αντιμετωπίζουν και προτείνει
λύσεις για τη διατήρηση τους.
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Σκηνοθεσία: Ryan White
Γλώσσα: Αγγλικά
Υπότιτλοι: Ελληνικά
Κατάλληλη για όλους
Στο Good Ol’ Freda, η πιστή, από την αρχή μέχρι το
τέλος, γραμματέας των Beatles, Freda Kelly λέει τις
ιστορίες της για πρώτη φορά εδώ και 50 χρόνια.
Ένα από τα λίγα Ντοκιµαντέρ με την υποστήριξη
των εν ζωή Beatles και με την πρωτότυπη μουσική
τους, η ταινία προσφέρει μια βαθύτερη εικόνα της
πολυαγαπημένης μπάντας που άλλαξε τον κόσμο
της μουσικής.
• Προτάθηκε για το Golden Reel Award
Καλύτερο Μοντάζ Ήχου - Ντοκιμαντέρ Κινηματογράφου, Motion Picture Sound Editors, 2014

By the end of the 21st century, beaches will be
a thing of the past. Sand has become a vital
commodity for our modern economies. Sand
Wars takes us around the world as it tracks the
contractors, sand smugglers and unscrupulous
property developers involved in the new gold
rush, and meets the environmentalists and local
populations struggling to reverse the threat to the
future of this resource that we all take for granted.

Sand Wars
(Ελληνική Πρεµιέρα)
Ντοκιµαντέρ • 74’ • Γαλλία/Καναδάς • 2013
Σκηνοθεσία/Σενάριο: Denis Delestrac
Διανομή: LA COMPAGNIE DES TAXI-BROUSSE
Γλώσσα: Αγγλικά/Γαλλικά
Υπότιτλοι: Ελληνικά /Αγγλικά
Κατάλληλη για όλους
Μέχρι το τέλος του 21ου αιώνα, οι παραλίες θα
ανήκουν στο παρελθόν. Η άμμος έχει γίνει ένα ζωτικής σημασίας αγαθό για τις σύγχρονες οικονομίες
μας. Το Sand Wars μας ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο,
καθώς παρακολουθεί τους εργολάβους, τους λαθρέμπορους άμμου και τους αδίστακτους μεσίτες
ακινήτων που εμπλέκονται στον νέο πυρετό του
χρυσού, ενώ παράλληλα συναντά τους περιβαλλοντολόγους και τον ντόπιο πληθυσμό, οι οποίοι
αγωνίζονται για να αντιστρέψουν την απειλή που
παραμονεύει για το μέλλον αυτού του πόρου, που
όλοι θεωρούμε δεδομένο .
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SHORT FILMS / ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ

Thirteen Blue

Dün Bugün Yarın /
Yesterday Today
Tomorrow

Short Film • 17.50’ • Greece • 2013
Director: Jacqueline Lentzou

Short Film • 17.15 • Turkey • 2014
Director: Anıl Kaya

Thirteen Blue is a detailed
character study of Ellie, a
thirteen years old only-child,
who spends time alone indulging
into her first existential worries,
during a Greek heat wave. In the
meantime, her family friend is
about to give birth in the water.

Alp works in a University’s
Library. While he tries to meet
his ‘tomorrow’, the time he spent
among the book shelves leads
him to remember his ‘yesterday’.

IFFP SELECTION A’
ΕΠΙΛΟΓΗ IFFP Α’

Μπλε Δεκατρία
Μικρού μήκους • 17.50’ • Ελλάδα
2013
Σκηνοθεσία: Ζακλίν Λέντζου
Το «Μπλε Δεκατρία» είναι ένα
λεπτομερές πορτρέτο της Έλλης,
ενός δεκατριάχρονου μοναχοπαιδιού, που περνά χρόνο μόνη
της βουτώντας στις πρώτες τις
υπαρξιακές ανησυχίες, κατα
τη διάρκεια ενός καλοκαιρινού
καύσωνα.

Dün Bugün Yarın /
Yesterday Today
Tomorrow
Μικρού μήκους • 17.15 • Τουρκία
2014
Σκηνοθεσία: Anıl Kaya
O Alp εργάζεται σε μια Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου. Ενώ ο
ίδιος προσπαθεί να συναντήσει
το «αύριο» του, ο χρόνος που
πέρασε ανάμεσα στα ράφια των
βιβλίων τον οδηγεί να θυμηθεί
το «χθες» του.

Nicoleta

Τhe Κey

Countryphile

Short Film • 19.10’ • UK/Greece
2012
Director: Sonia Liza Kenterman

Short Film • 6.54’ • UK • 2014
Director: Shaun Clark, Kim Noce

Short Film • 3.25’ • UK • 2013
Director: Ruth Sewell

When the residents awake to find
the key missing to the Town gate
frustration soon sets in. Only this
key is happy to be lost and keen
to show some things should not
be found.

A country and western singing
gynaecologist gets considerably
more than he bargained for.

• Winner of the jury prize Scratch
Animation Festival, Italy

Μικρού μήκους • 3.25’ • Ηνωμένο
Βασίλειο • 2013
Σκηνοθεσία: Ruth Sewell

1951: in the mountains of Greece
still full of the hatreds of the
civil war, a boy, as the head
of his family, is responsible
for the destiny of his baby
sister. Carrying the baby
on his shoulders, he treks
the inhospitable mountains
and braves the dangers of
unforgiving people in the
hope of escaping poverty.

Nικολέτα
Μικρού μήκους • 19.10’ • Αγγλία/
Ελλάδα • 2012
Σκηνοθεσία: Σόνια Λίζα Κέντερμαν
‘Ηπειρος, 1951: Ένα 8χρονο
αγόρι, θύμα του μίσους του εμφυλίου πολέμου, είναι υπεύθυνο
για τη μοίρα της νεογέννητης
αδερφής του. Σηκώνοντας το
μωρό στους ώμους του, διασχίζει τα αφιλόξενα βουνά, έρχεται
αντιμέτωπος με αδιέξοδες
καταστάσεις και αμείλικτους
ανθρώπους, ελπίζοντας σε μια
καλύτερη ζωή.
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The Key
Μικρού μήκους • 6.54’ • Ηνωμένο
Βασίλειο • 2014
Σκηνοθεσία: Shaun Clark, Kim
Noce
Όταν οι κάτοικοι ξαγρυπνούν
για να βρουν το κλειδί που λείπει
στην πύλη της Πόλης έρχεται
σύντομα η απογοήτευση. Μόνο
αυτό το κλειδί είναι στην ευχάριστη θέση να χαθεί και πρόθυμο
να δείξει κάποια πράγματα, τα
οποία δεν πρέπει να βρεθούν.
• Νικητής του βραβείου κριτικής
επιτροπής Scratch Animation
Festival, Ιταλία

Countryphile

Ένας γυναικόλογος, που είναι
παράλληλα και τραγουδιστής
της κάντρι μουσικής λαμβάνει
πολύ περισσότερη προσοχή
απ’όση ζήτησε.

IFFP SELECTION Β’
ΕΠΙΛΟΓΗ IFFP Β’

Desolado /
(Un)Sunny
Short Films • 7’ • Spain • 2014
Director: Victor Nores
What if the Sun did not exist?
Or if the clouds could completely
cover it?
Tito imagines a world where
sunflowers do not have to look
at the sky, where the Moon works
overtime to make him smile… The
question is: Why?

Desolado /
(Un)Sunny
Μικρού μήκους • 7’ • Ισπανία
2014
Σκηνοθεσία: Victor Nores
Τι θα συνέβαινε αν ο ήλιος
δεν υπήρχε; Ή αν τα σύννεφα
μπορούσαν να τον καλύψουν
τελείως; Ο Tito φαντάζεται έναν
κόσμο όπου τα ηλιοτρόπια δεν
χρειάζεται να κοιτάζουν τον
ουρανό, όπου η Σελήνη δουλεύει
υπερωρίες για να τον κάνει να
χαμογελάσει... Το ερώτημα είναι:
Γιατί;
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SHORT FILMS / ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ

Wolves & Sheep
Short Film • 1.56’ • Russia • 2013
Director: Athanasia Michopoulou
A cute, old couple, like innocent
sheep, enjoys its evening tea
with regular fights and makeups, unaware of the danger that
lures in the shadows, like a wolf
stalking his prey.

Wolves & Sheep
Μικρού μήκους • 1.56’ • Ρωσία
2013
Σκηνοθεσία: Αθανασία Μιχοπούλου
Ένα χαριτωμένο, ηλικιωμένο
ζευγάρι, σαν αθώα πρόβατα,
απολαμβάνει το απογευματινό
του τσάι με τους συνήθεις καυγάδες, αγνοώντας τον κίνδυνο
που παραμονεύει στις σκιές,
σαν τον λύκο που καταδιώκει
τη λεία του.

Milkshakes
& Memories
(World Premiere)
Short Film • 6.50’
United Kingdom • 2014
Director: David Cave
Is what’s in the past best left
there or could a chance meeting
between two old friends signal a
new beginning?

Milkshakes
& Memories
(Παγκόσμια Πρεμιέρα)
Μικρού μήκους • 6.50’
Ηνωμένο Βασίλειο • 2014
Σκηνοθεσία: David Cave
Είναι καλύτερο ό, τι ανήκει στο
παρελθόν να μένει εκεί ή θα
μπορούσε μια τυχαία συνάντηση
ανάμεσα σε δύο παλιούς φίλους
να σηματοδοτήσει μια νέα αρχή;

La Croix et la
Bannière /
Between A Rock
and A Hard Place
Short Film • 10’ • France • 2012
Director: Cyril Battarel
Three prisoners are locked
in a cell. A priest arrives and
offers to hear their confession.
But they will quickly discover the
true motive for his visit...

La Croix et la
Bannière /
Between A Rock
and A Hard Place

Mienin

The Noose (Thilia)

Outro

Short Film • 13.08’ • Spain • 2013
Director: David Cordero García

Short documentary • 12’ • Greece
2014
Director: Vassilis Loules

Short Film • 8.07’ • Greece • 2014
Director: George Ant

M knows that it will come to
an end today. They repeat it
incessantly. The date has been
burnt into the collective memory
at the same time as the images
were televised.

Mienin
Μικρού μήκους • 13.08’ • Ισπανία
2013
Σκηνοθεσία: David Cordero
García
O M ξέρει ότι θα έρθει το τέλος
των ανθρώπων σήμερα, το οποίο
επαναλαμβάνεται αδιάκοπα.
Η ημερομηνία έχει καταγραφεί
στη συλλογική μνήμη, την ίδια
στιγμή που οι εικόνες έχουν ήδη
καλυφθεί τηλεοπτικά.

Μικρού μήκους • 10’ • Γαλλία
2012
Σκηνοθεσία: Cyril Battarel
Τρεις κρατούμενοι κλειδωμένοι
σε ένα κελί. Ένας ιερέας φτάνει
και προσφέρεται να ακούσει την
ομολογία τους. Αλλά θα ανακαλύψουν γρήγορα το πραγματικό
κίνητρο της επίσκεψής του...
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The noose around the neck
of an extra in a legendary film.
A screening for him 44 years
later. The noose is still there.

Θηλειά
Mικρού μήκους Ντοκιµαντέρ• 12’
Ελλάδα • 2014
Σκηνοθεσία: Βασίλης Λουλές
Η θηλιά γύρω από το λαιμό
ενός κομπάρσου σε μια θρυλική
ταινία. Μια ταινία για αυτόν 44
χρόνια αργότερα. Η θηλιά είναι
ακόμα εκεί.

All of us in our quest to discover
ourself we must set sail around
our own personal world. We
must face our personal monsters
in order to get back where we
started stronger. These trips
resemble never ending circles
with us being in their centre.

Outro
Μικρού μήκους • 8.07’ • Ελλάδα
2014
Σκηνοθεσία: George Ant
Ο καθένας μας στην αναζήτηση
να βρει τον εαυτό του πρέπει να
κάνει το δικό του κυκλικό ταξίδι
γύρω από τον προσωπικό του
κόσμο. Πρέπει ταξιδεύοντας
να αντιμετωπίσει τις ατομικές
του χίμαιρες για να επιστρέψει
δυνατότερος εκεί από όπου
ξεκίνησε αρχικά. Αυτά τα ταξίδια
αποτελούν αέναους κύκλους κέντρο των οποίων είμαστε εμείς
οι ίδιοι.
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SHORT FILMS / ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ

IFFP SELECTION C’
ΕΠΙΛΟΓΗ IFFP Γ’

Three cheap sex
stories and one
true love
Short Film • 3.15’ • Greece • 2013
Director: Lykourgos Porfyris
Three cheap sex stories that I
have seen, heard or lived into
the urban environment and the
true love from the lungs of our
orthodox faith.

Three cheap sex
stories and one
true love
Μικρού μήκους • 3.15’ • Ελλάδα
2013
Σκηνοθεσία: Λυκούργος
Πορφύρης
Τρεις φτηνές ιστορίες σεξ που
έχω δει, ακούσει ή έχω ζήσει στο
αστικό περιβάλλον και η αληθινή
αγάπη από τους πνεύμονες της
Ορθόδοξης πίστης μας.

Man in a Box

Morning Walk

Short Film • 4.36’ • Greece • 2012
Director: Elias Papastamatiou

Short Film • 6.12’ • Greece • 2013
Director: Maria Douni

A figure pops up out of a piece
of clay, but is unable to get
released. It desperately seeks to
find ways to get cut off from this
piece of clay which confines it.
Freedom is close…

In Athens, during the ‘50s, the
unregulated building of high-rise
constructions alters the face of
the city and the everyday life of
a man.

Man in a Box
Μικρού μήκους • 4.36’ • Ελλάδα
2012
Σκηνοθεσία: Ηλίας Παπασταματίου
Μια φιγούρα αναδύεται από
ένα κομμάτι από πηλό, αλλά δεν
είναι σε θέση να ελευθερωθεί.
Απεγνωσμένα προσπαθεί να
βρει τρόπους για να αποκοπεί
από αυτό το κομμάτι του πηλού
που την περιορίζει. Η ελευθερία
είναι κοντά...

• 3 Awards at Athens Animation
Festival

Πρωϊνή Βόλτα
Μικρού μήκους • 6.12’ • Ελλάδα
2013
Σκηνοθεσία: Μαρία Δούνη
Στην Αθήνα, κατά τη διάρκεια
της δεκαετίας του ‘50, η άναρχη
οικοδόμηση πολυώροφων κατασκευών αλλάζει το πρόσωπο της
πόλης και την καθημερινή ζωή
ενός ανθρώπου.
• 3 Βραβεία στο Athens
Animation Festival

Fate Come A Casa
Vostra / Make
Yourselves at
Home

One Film Project

191

Short Film • 11.37’ • Greece • 2014
Director: 132 Ιnstagram users

Short Film • 9.49’ • USA/Spain
2014
Director: Andoni SanGaley

Ousman is a young malaysian
worker, immigrant in Bologna.
When he works during the night
he usually sleeps during the day.
Today he forgot that his cousins
are coming from Africa. In a
short time they’ll upset all his
programs...

Ιn July 2013 an idea was born;
a film shot entirely on cell phone
cameras, using Instagram as a
platform, following one secret
script. Each participant received
a creative brief regarding a
certain scene they had to shoot
as well as the precise day and
time they had to upload it. We
followed their work step by
step for more than two months.
This film is the result of this
experiment.

• Brescello Progetto Cinema 2014
(Special acknowledgement)

One Film Project

Short Film • 16’ • Italy • 2013
Director: Henry Fanfan Latulyp

Fate Come A Casa
Vostra / Make
Yourselves at
Home
Μικρού μήκους • 16’ • Ιταλία
2013
Σκηνοθεσία: Henry Fanfan
Latulyp
O Ousman είναι ένας νεαρός
εργαζόμενος από τη Μαλαισία,
μετανάστης στην Μπολόνια.
Όταν εργάζεται κατά τη διάρκεια
της νύχτας, συνήθως κοιμάται
κατά την διάρκεια της ημέρας.
Σήμερα ξέχασε ότι τα ξαδέλφια
του έρχονται από την Αφρική. Σε
σύντομο χρονικό διάστημα θα
ανατρέψουν όλα τα προγράμματά του...

Μικρού μήκους • 11.37’ • Ελλάδα
2014
Σκηνοθεσία: 132 χρήστες του
Instagram

On 11 march 2004 , just 3 days
before Spain was to hold
presidential elections, ten
explosions shook Madrid in
the early morning.
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Μικρού μήκους • 9.49’ • Η.Π.Α./
Ισπανία • 2014
Σκηνοθεσία: Andoni SanGaley
Στις 11 Μαρτίου 2004, μόλις 3
ημέρες πριν τις νέες προεδρικές εκλογές στην Ισπανία, δέκα
εκρήξεις συγκλόνισαν τη Μαδρίτη νωρίς το πρωί.

Τον Ιούλιο του 2013 γεννήθηκε
μια ιδέα. Μια ταινία γυρίστηκε εξ
ολοκλήρου με κάμερες κινητών
τηλεφώνων, χρησιμοποιώντας το
Ιnstagram ως πλατφόρμα, ακολουθώντας ένα μυστικό σενάριο.
Κάθε συμμετέχων έλαβε μια δημιουργική σύνοψη σχετικά με μια
συγκεκριμένη σκηνή που έπρεπε
να γυρίσει, καθώς και την ακριβή
ημέρα και ώρα που έπρεπε να
το ανεβάσει. Ακολουθήσαμε το
έργο τους βήμα- βήμα για περισσότερο από δύο μήνες. Αυτή
η ταινία είναι το αποτέλεσμα
αυτού του πειράματος.

• Brescello Progetto Cinema 2014
(Ειδική αναγνώριση)
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SHORT FILMS / ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ

Box
Short Film • 10.47’ • Greece • 2013
Director: Katerina
Yiannakopoulou
A film about three people and
a box. Even if the box breaks, it
never stays empty.

Κουτί
Μικρού μήκους • 10.47’ • Ελλάδα
2013
Σκηνοθεσία: Κατερίνα Γιαννακοπούλου
Μια ταινία για τρία άτομα και
ένα κουτί. Ακόμη και αν το κουτί
σπάσει, δεν μένει ποτέ άδειο.

IFFP SELECTION D’
ΕΠΙΛΟΓΗ IFFP Δ’

Vtoroe dyhanie/
Second Wind
Short Film • 7’ • Russia • 2012
Director: Sergey Tsyss
Every day he must make a new
flower from a tin and plant it
into the dry ground. This is the
point of his existence, as there is
nothing else left in the world but
metallic rustle of the apocalypse
flowers.

Vtoroe dyhanie/
Second Wind
Μικρού μήκους • 7’ • Ρωσία • 2012
Σκηνοθεσία: Sergey Tsyss
Κάθε μέρα πρέπει να φτιάξει ένα
νέο λουλούδι από ένα κουτί και
να το φυτέψει στο ξηρό έδαφος.
Αυτό είναι το νόημα της ύπαρξής
του, καθώς δεν υπάρχει τίποτα
άλλο στον κόσμο, εκτός από το
μεταλλικό θρόισμα των αποκαλυπτικών λουλουδιών.

Fairy…Tails

Faces/Volti

Short Film • 22.23’ • Greece • 2013
Director: Emy Tzavra Bulloch

Short Film • 30.53’ • Italy • 2013
Director: Antonio De Palo

Meropi, an elder lady lives in a
greek village. She is different
than the typical women around
her. She dreams of living in a
world similar to the period films
as seen on the british television.
She shares her desire with her
6 year-old grand daughter who
dreams of being a fairy. The
arrival of a film crew in the village
will change their lives.

A child with Down Syndrome
sneaks into the small-town
Theatre to witness rehearsals
for a show inspired by Marcel
Marceau.

Fairy…Tails
Μικρού μήκους • 22.23’ • Ελλάδα
2013
Σκηνοθεσία: Έμυ ΤζαβράBulloch
H Μερόπη, μια ηλικιωμένη κυρία
ζει σε ένα ελληνικό χωριό. Είναι
διαφορετική από τις τυπικές
γυναίκες γύρω της. Ονειρεύεται
ότι ζει σε έναν κόσμο παρόμοιο
με την περίοδο, όπως αυτή φαίνεται στη βρετανική τηλεόραση.
Μοιράζεται την επιθυμία της με
την εξάχρονη εγγονή της που
ονειρεύεται ότι είναι μια νεράιδα. Η άφιξη ενός κινηματογραφικού συνεργείου στο χωριό θα
αλλάξει τη ζωή τους.
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Faces/Volt
Μικρού μήκους • 30.53’ • Ιταλία
2013
Σκηνοθεσία: Antonio De Palo
Ένα παιδί με σύνδρομο Down
μπαίνει κρυφά στο Θέατρο της
μικρής του πόλης για να παρακολουθήσει τις πρόβες για μια
παράσταση, εμπνευσμένη από
τον Marcel Marceau.

IFFP SELECTION E’
ΕΠΙΛΟΓΗ IFFP E’

Travel Express
Short Film • 23’ • Greece • 2013
Director: Natassa Xydi
Margarita is on her way to taking
a holiday on a Greek island.
When she misses the boat she
finds herself traveling much
further away...

Travel Express
Μικρού μήκους • 23’ • Ελλάδα
2013
Σκηνοθεσία: Νατάσσα Ξύδη
Η Μαργαρίτα είναι στο δρόμο για
τις καλοκαιρινές της διακοπές σε
ένα ελληνικό νησί. Όταν χάνει το
καράβι, βρίσκει τον εαυτό της να
ταξιδεύει πολύ πιο μακριά...

Washingtonia
Short Film • 23.53’ • Greece • 2014
Director: Konstantina Kotzamani
Washingtonia starts when the
giraffes heart can no longer be
heard.
Washingtonia is an alternative
name for Athens, a place where
people, like animals, fall into
summertime sadness because
of the heat. Washingtonia is the
only palm tree that its heart is
not devoured by the red beetle.
Because it’s heart is small and
dry and no one likes small and
dry hearts.

Washingtonia
Μικρού μήκους • 23.53’ • Ελλάδα
2014
Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνα Κοτζαμάνη
To Washingtonia ξεκινάει όταν
η καρδιά της καμηλοπάρδαλης
δεν μπορεί πλέον να ακουστεί.
Το Washingtonia είναι ένα εναλλακτικό όνομα για την Αθήνα,
ένα μέρος όπου οι άνθρωποι,
σαν τα ζώα, πέφτουν σε καλοκαιρινή θλίψη λόγω της ζέστης.
Το Washingtonia είναι ο μόνος
φοίνικας, του οποίου η καρδιά
δεν έχει καταβροχθιστεί από
το κόκκινο σκαθάρι. Επειδή η
καρδιά του είναι μικρή και ξηρή
και σε κανέναν δεν αρέσουν οι
μικρές και ξηρές καρδιές.

31

Suppression

Trains

Smashed out

Short Film • 4.59’ • Greece • 2014
Director: Michail
Mavromoustakos

Short Film • 5’ • Greece • 2013
Director: Alexandros Skouras

Short Film • 17’ • Greece • 2013
Director: Dimitris Nakos

A man and a woman. Together
and separately. As the trains
keep passing.

In an allegory universe, a family’s
house has been seized due to
debts. They continue living
without trying to find a solution,
until all of a sudden the new
owner arrives at the house.

Inside the closed community
we live with taboos the
subconscious dreams falling
to vacuum . The Μan from the
dream plays the role of God
and consequently the innermost
secret desire of the protagonist.

Απώθηση
Μικρού μήκους • 4.59’ • Ελλάδα
2014
Σκηνοθεσία: Μιχαήλ Μαυρομούστακος
Μέσα στην κλειστή κοινωνία που
ζούμε με τα ταμπού, τα υποσεινήδητα όνειρα πέφτουν στο
κενό. Ο Άντρας που εμφανίζεται από το όνειρο παίζει τον
ρόλο του Θεού και συνεπώς την
ενδόμυχη κρυφή επιθυμία του
πρωταγωνιστή.

Τρένα
Μικρού μήκους • 5’ • Ελλάδα
2013
Σκηνοθεσία: Αλέξανδρος
Σκούρας
Ένας άντρας και μια γυναίκα.
Μαζί και χωριστά. Δεδομένου ότι
τα τρένα κρατήσει περνώντας.

The Toy’s Arm /
Playmobil’s Arm

Γης Μαδιάμ
Μικρού μήκους • 17’ • Ελλάδα
2013
Σκηνοθεσία: Δημήτρης Νάκος
Σε ένα αλληγορικό σύμπαν, το
σπίτι μιας οικογένειας έχει κατασχεθεί λόγω χρεών. Συνεχίζουν
να ζουν χωρίς να προσπαθούν
να βρουν μια λύση, έως ότου
ξαφνικά ο νέος ιδιοκτήτης φτάνει στο σπίτι.

Short Film • 10’ • Greece • 2014
Director: Mohammed I. Ben
Ghuzzi

Helium
Short Film • 23’ • Denmark • 2014
Director: Anders Walter
Producers: Tivi Magnusson,
Kim Magnusson

What was the moment that
affected our lives? Our hero have
so many memories that he can’t
put them in order. The doctor
knows it all from the other side,
however he seems to be out of
answers…

A young boy Alfred is dying,
but through the stories about
HELIUM, a magical fantasy world,
told by the hospital’s eccentric
janitor Enzo, Alfred regain the
joy and happiness of his life, and
finds a safe haven away from
daily life.

Το Χέρι του
Πλέιμομπιλ

• Won the Academy Award
(Oscar) for Best Live Action
Short Film 2014

Μικρού μήκους • 10’ • Ελλάδα
2014
Σκηνοθεσία: Mohammed I. Ben
Ghuzzi

Helium

Ποια ήταν η στιγμή που επηρέασε τις ζωές μας; Ο ήρωάς μας
έχει τόσες πολλές αναμνήσεις
που δεν μπορεί να τις βάλει σε
τάξη. Ο γιατρός τα ξέρει όλα από
την άλλη πλευρά, παρ’ όλα αυτά
φαίνεται να μην έχει απαντήσεις...

Μικρού μήκους • 23’ • Δανία
2014
Σκηνοθεσία: Anders Walter
Παραγωγή: Tivi Magnusson,
Kim Magnusson
Ένα νεαρό αγόρι, o Άλφρεντ,
πεθαίνει, αλλά μέσα από τις
ιστορίες για το HELIUM, ένα
μαγικό φανταστικό κόσμο, τον
οποίο άκουσε από τον εκκεντρικό επιστάτη του νοσοκομείου,
τον Έντζο, ο Άλφρεντ ανακτά τη
χαρά και την ευτυχία της ζωής
του και βρίσκει ένα ασφαλές
καταφύγιο μακριά από την καθημερινή ζωή.
• Κέρδισε το Όσκαρ Καλύτερης
Ταινίας Μικρού Μήκους 2014
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SEMINARS / ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

SATURDAY 26/07 • 19.30
HOTEL PATMOS AKTIS

THURSDAY 24/07 • 11.30 – 13.30
HOTEL PATMOS AKTIS

FRIDAY 24/07 • 11.30 – 13.30
HOTEL PATMOS AKTIS

SATURDAY 26/07 • 11.30 – 13.30
HOTEL PATMOS AKTIS

“From Concept to Screen”
with Santiago Amigorena,
screenwriter/director

Masterclass «Pitching» with
A. Darlasi, G. Kokkinakis,
A. Boussiou

Pitching to Board the 5 best
screenplays from the contest
Fade In

Idea development and concepts that emerge from
it, through the process of scriptwriting. Santiago
Amigorena takes us through the fascinating journey
of the idea that turns into a screenplay.

The aim of this masterclass is to showcase how
to make a professional script pitching in order
to attract development finance (Producer, or TV
channel).
A screenwriter, a producer and the Head of movie
channels of OTE TV, share all the necessary
techniques that will make a screenplay competitive
in the market.

Last Phase of the Screenwriting Short Film
Competition FADE IN.
The five screenwriters that have been selected
from over 400 submissions will travel to Patmos to
pitch their screenplays before the committee, in a
realistic pitching setting. The committee will decide
the winning screenplay that will be awarded the
production of their film by Sugarhigh Filmmakers
and OTE TV.
The winner announcement will be in Skala at 22.45

Born in Buenos Aires, Santiago Amigorena came to
France in 1973. He has worked as a scriptwriter on
more than 30 feature films with directors such as
Cédric, Laurence Ferreira Barbosa, Brigitte Rouan,
Jean-Pierre Limosin, Agnès Merlet. As a director he
has just finished his third film, «Les Enfants Rouges».

ΠΕΜΠΤΗ 24/07 • 11.30 – 13.30
HOTEL PATMOS AKTIS

“Από τη σύλληψη στην
οθόνη” με τον σεναριογράφο
σκηνοθέτη Santiago
Amigorena
H ανάπτυξη μιας ιδέας και οι αξίες που τη διέπουν
μέσα από τη διαδικασία συγγραφής σεναρίου. Ο
Santiago Amigorena μας ταξιδεύει στο πώς η ιδέα
γίνεται σενάριο, μέσα από τις προσωπικές του
εμπειρίες.
Ο Santiago Amigorena γεννήθηκε στο Μπουένος
Άιρες και πήγε στην Γαλλία το 1973. Έχει εργαστεί
ως σεναριογράφος σε περισσότερες από 30 ταινίες, δουλεύοντας με σκηνοθέτες όπως οι Cédric,
Laurence Ferreira Barbosa, Brigitte Rouan, JeanPierre Limosin, Agnès Merlet. Ως σκηνοθέτης, μόλις
ολοκλήρωσε την τρίτη του ταινία, «Les Enfants
Rouges».

• Agata Darlasi: Screenwriter/Director
• Gregory Kokkinakis: OTE Cinema Channels & VOD
Section Manager OTE TV
• Alexandra Boussiou: Producer & founder of the
production company Wrong Men

ΣΑΒΒΑΤΟ 26/07 • 11.30 – 13.30
HOTEL PATMOS AKTIS

Pitching σεναρίων
στην επιτροπή
Διαγωνισμός FADE IN

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24/07 • 11.30 – 13.30
HOTEL PATMOS AKTIS

Masterclass «Pitching»
με τους A. Δαρλάση,
Γ. Κοκκινάκης, Α. Μπουσίου
Το masterclass θα επικεντρωθεί στο πώς γίνεται η
επαγγελματική παρουσίαση σεναρίου, προκειμένου
να βρεθεί χρηματοδότηση (παραγωγός ή κανάλι)
για την πραγματοποίηση της ταινίας.
Μια σεναριογράφος, μία παραγωγός και ο προϊστάμενος για τα κινηματογραφικά κανάλια του OTE TV,
μοιράζονται μαζί σας τα εργαλεία που κάνουν το
σενάριο σας ανταγωνιστικό στην αγορά.
• Αγάθη Δαρλάση: Σεναριογράφος/Σκηνοθέτης
• Γρηγόρης Κοκκινάκης: Προϊστάμενος Τμήματος
Κινηματογραφικών Καναλιών OTE TV & VOD
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ BU OTE TV
• Αλεξάνδρα Μπουσίου: Παραγωγός και Ιδρυτής
της εταιρίας παραγωγής Wrong Men.
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Τελική φάση του διαγωνισμού σεναρίου μικρού μήκους FADE IN. Οι πέντε δημιουργοί, τα σενάρια των
οποίων επιλέχτηκαν ανάμεσα από 400 συμμετοχές,
ταξίδεψαν στην Πάτμο, προκειμένου να παρουσιάσουν το σενάριο τους στην επιτροπή, σε πραγματικές συνθήκες αγοράς. Η επιτροπή θα επιλέξει το
σενάριο που κερδίζει την παραγωγή του σε ταινία
από την Sugarhigh Filmmakers, σε συμπαραγωγή
OTE TV.
Η ανακοίνωση του νικητή θα γίνει στην Σκάλα στις
22.45.

“How to produce an Oscar
winning short film”
Masterclass with Tivi
Magnusson, film producer
All the necessary steps that will produce an award
winning film. Tivi Magnusson shares his experience
on producing successful short films.
• His Oscar winner short film “Helium” will be
screened before the masterclass at 19.00.
• Tivi Magnusson is an Oscar winning Danish film
producer and has since 1980 produced more than
70 films. He founded M&M Productions in 1995
with his son Kim Magnusson. Ηe is also co-founder
of the Danish Film Academy and holds a number
ofdirectorships within the industry.

ΣΑΒΒΑΤΟ 26/07 • 19.30
HOTEL PATMOS AKTIS

Masterclass “Πώς φτιάχνεται
μια βραβευμένη μικρού
μήκους ταινία” με τον Tivi
Magnusson, παραγωγός
Τί είναι αυτό που κάνει μία παραγωγή μικρού
μήκους ταινίας να ξεχωρίσει στα φεστιβάλ και να
κερδίσει βραβεία. O Tivi Magnusson μοιράζεται τις
εμπειρίες του και μας εξηγεί από τί αποτελείται μία
επιτυχημένη μικρού μήκους ταινία.
• Η βραβευμένη με Όσκαρ ταινία του «Helium» θα
προβληθεί πριν την έναρξη του masterclass στις
19.00.
• Ο Tivi Magnusson είναι βραβευμένος με Όσκαρ
Δανός κινηματογραφικός παραγωγός και από
το 1980 έχει κάνει παραγωγή σε περισσότερες
από 70 ταινίες. Το 1995 ίδρυσε την εταιρία M&M
Productions με τον γιο του Kim Magnusson. Είναι,
επίσης, συνιδρυτής της Ακαδημίας Κινηματογράφου της Δανίας, ενώ έχει στο βιογραφικό του μία
πληθώρα κινηματογραφικών ταινιών ως σκηνοθέτης.
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LIVE CONCERT / ΖΩΝΤΑΝΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ

SUNDAY 27/07 • 11.30 - 13.30
HOTEL PATMOS AKTIS

SUNDAY 27/07 • 20.30 - 22.00
HOTEL PATMOS AKTIS

ΚΥΡΙΑΚΗ 27/07 • 20.30 - 22.00
HOTEL PATMOS AKTIS

SATURDAY 26/7 • 23.15
OPEN AIR CINEMA, Skala

“How to analyze a movie”
Masterclass with Dominique
Piat, script supervisor

Discussion panel
«WOMEN’S CINEMA» with:
Valeria Golino - director,
Mania Akbari - director,
Rebecca O’Brien - producer
Joanna Hogg - director

Πάνελ «WOMEN’S CINEMA»,
με τις:
Valeria Golino - σκηνοθέτης,
Mania Akbari - σκηνοθέτης,
Rebecca O’Brien - παραγωγός,
Joanna Hogg - σκηνοθέτης

The Burger Project
Live Concert

The aim of the panel is a debate concerning the
activity of women in the film industry.

Στόχος του πάνελ είναι μια συζήτηση γύρω από τη
δραστηριότητα των γυναικών στην κινηματογραφική βιομηχανία.

The purpose of this masterclass is to lead the
audience to a better understanding of analyzing
a movie via the creative and technical methods of
script supervising.
Dominique became a freelance script supervisor
in 1974. Her work has led her to France, England
and the US, in features as well as TV fictions and
commercials. She has collaborated with directors
such as Edouard Molinaro, Gérard Oury, Jonathan
Demme, Peter Brook, Norman Jewison, Lasse
Hallström and Agnieszka Holland.

ΚΥΡΙΑΚΗ 27/07 • 11.30 - 13.30
HOTEL PATMOS AKTIS

Masterclass «Αναλύοντας το
κινηματογραφικό σενάριο»
με την Dominique Piat, script
supervisor
Στόχος του masterclass είναι να κατανοήσει το
κοινό τον τρόπο αξιολόγησης των ταινιών, μέσω
των δημιουργικών και τεχνικών μεθόδων του script
supervising.
Ξεκίνησε να εργάζεται ως script supervisor το 1974
στην Γαλλία, την Μεγάλη Βρετανία και τις ΗΠΑ.
Έχει συνεργαστεί σε τηλεοπτικές σειρές, ταινίες
και διαφημιστικά με πολλούς σκηνοθέτες, όπως ο
Edouard Molinaro, Gérard Oury, Jonathan Demme,
Peter Brook, Norman Jewison, Lasse Hallström and
Agnieszka Holland.

• Valeria Golino (born in 1965) is an Italian actress
and director. In addition to David di Donatello,
Silver Ribbon, Golden Ciak and Italian Golden Globe
awards, she also won a Best Actress award at the
Venice Film Festival. She is the director of the film
«Miele».
• Mania Akbari (born in 1974) is an internationally
acclaimed Iranian filmmaker, actress, artist and
writer whose works mostly deal with themes of
sexual identity, women, marriage, abortion, infidelity
and lesbianism. She is the director of the film «From
Tehran to London».
• Rebecca O’Brien was born in 1957 in London,
England. She is a producer and production manager,
known for Bean (1997), The Wind That Shakes the
Barley (2006) and Sweet Sixteen (2002).
• Joanna Hogg (born 20 March 1960) is a British film
director and screenwriter. She made her directorial
and screenwriting feature film debut in 2007
with Unrelated. She is also the director of the film
«Exhibition».
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• Η Βαλέρια Γκολίνο (γεννήθηκε το 1965) είναι ένας
Ιταλίδα ηθοποιός και σκηνοθέτης. Εκτός από τα
βραβεία David di Donatello, Silver Ribbon, Golden
Ciak and Italian Golden Globe awards, κέρδισε
επίσης ένα βραβείο Καλύτερης Ηθοποιού στο
Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας. Είναι η
σκηνοθέτης της ταινίας «Miele».
• Η Mania Akbari (γεννήθηκε το 1974) είναι μια διεθνώς αναγνωρισμένη Ιρανή σκηνοθέτης, ηθοποιός,
καλλιτέχνης και συγγραφέας, της οποίας τα έργα
ως επί το πλείστον ασχολούνται με τα θέματα της
σεξουαλικής ταυτότητας, τις γυναίκες, το γάμο, την
έκτρωση, την απιστία και το λεσβιασμό. Είναι η σκηνοθέτης της ταινίας «From Tehran to London».
• Η Rebecca O’Brien γεννήθηκε το 1957 στο Λονδίνο, Αγγλία. Είναι παραγωγός και διευθυντής
παραγωγής, γνωστή για τις ταινίες Bean (1997),
The Wind That Shakes the Barley (2006) and Sweet
Sixteen (2002).
• Η Joanna Hogg (γεννήθηκε το 1960) είναι μια
Βρετανή σκηνοθέτης και σεναριογράφος. Έκανε
το σκηνοθετικό και σεναριογραφιακό ντεμπούτο
της με τη μεγάλου μήκους ταινία της, «Unrelated»,
το 2007. Είναι, επίσης, η σκηνοθέτης της ταινίας
«Exhibition».

The band started performing in November 2007.
Their first mission was to create a party atmosphere
on Monday nights in a restaurant bar in the center of
Athens. The word was spread and their steady gig
became a must for all music lovers that wanted to
experience something new. The Burger Project can
be described in a few words as a party band with
a «twist». Disco anthems, punk rock classics, pop
standards, even some well known songs from the
greek repertoire compose their setlist. Songs that
everyone pretty much knows are transformed in a
delicate manner from these innovative entertainers.

ΣΑΒΒΑΤΟ 26/7 • 23.15
OPEN AIR CINEMA, Σκάλα

The Burger Project
Ζωντανή Συναυλία
Όλα ξεκίνησαν στην κόλαση. Εκεί σύχναζε ο Al the
x King με τον Mosch Holiday που με το σκοτεινό
τους boogie προσπαθούσαν να ψυχαγωγήσουν
τους δαιμονισμένους. Τα σπαρακτικά ουρλιαχτά
τους ενώνονταν με τον ήχο της καυτής λάβας και
τις κραυγές των κολασμένων που φώναζαν ¨Φτάααανει...» . Το πάρτυ στον κάτω κόσμο είχε αρχίσει για
τα καλά όταν ο General Conzou αποφάσισε ότι άξιζε
μία γενναία προαγωγή για αυτό το μουσικό δίδυμο
και τους μετέφερε σε μία πλατεία στον πάνω κόσμο
που δεν διέφερε και πολύ από τους παλιό τους ντεκόρ. Η μπριγάδα ολοκληρώθηκε με τη συμμετοχή
του Cosmic Communist για τον οποίο φημολογείται
ότι είναι κατάσκοπος ρωσικής παλλαιοκομμουνιστικής οργάνωσης η οποία είχε πάει διακοπές όταν
κατέρευσε ο υπαρκτός σοσιαλισμός, με αποτέλσεμα να μην έχει προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες.
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Films | series | specials & festivals

Six established teams with
over ten years of operations
and expertise

2 Wilby Mews, W11 3np, Notting Hill, London UK
T +44 7730 476 820 (UK) • ﬁlms@suhi.co.uk

www.sugarhighﬁlms.com
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Y O UR WEB PAR TNER .
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www.kourossa.com

dcinex helps cinema owners focusing on their audience by ensuring
maximum equipment reliability through:
Belgium
dcinex headquarter
Rue de Mulhouse 36
4020 Liège
+32 4 3641200
Greece
Pittas Motion Picture Equipment
Klissovis Str, Kanigos Sq.10677
Athens, Greece
+30 6945 294208
greece@dcinex.com

www.dcinex.com

• Equipment selection, sales and financing
• Installation and on-site maintenance
• Multi-lingual customer support
• Online equipment monitoring

Products supported include:
• Projection systems
• Theater Management Systems
• Sound equipment

• Digital signage
• POS systems
• Seats, screens and consumables

dcinex, moving your movies !

ANGOSTURA MAKES EVERY MOMENT MORE ENJOYABLE.
OUR TRINIDADIAN RUMS AND BITTERS ARE THE PERFECT WAY
TO CELEBRATE ANY OCCASION – OR NO OCCASION AT ALL.

PLEASE DRINK RESPONSIBLY

WWW.ANGOSTURA.COM

WWW.CINEMAG.GR
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4ο ATHENS
OPEN AIR FILM
FESTIVAL

All That Jazz

25 χρόνια µετά,
η παράσταση (ξαν)αρχίζει!

Βλέποντας,
διαβάζοντας
και ζωγραφίζοντας
τον Τένεσι Γουίλιαµς.
Από την αρχή.

Τα θερινά σινεµά παίρνουν
τους δρόµους!

Σταύρος Τορνές

Ο αιώνιος outsider του
ελληνικού κινηµατογράφου
στις Νύχτες Πρεµιέρας
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www.themachine.gr

IFFP Team

Η ομάδα του φεστιβάλ

We are greatful to:

Festival Directors: Babis Tsoutsas, Steve Krikris

Ευχαριστούμε τους:

MEDIA PARTNER

CO-PRODUCERS

HOSPITALITY PARTNERS

Press & Media Admin.: Tania Georgoupli
Media Director and Editor: Manolis Mavris
Camera Operator: Satchel Siegel
IT & Website: Akis Laoutaris
Masterclasses’ Director: Agata Darlasi
FADE IN Script Contest Committee: Tasos Boulmetis, Alexandra Bousiou,
Grigoris Kokkinakis, Steve Krikris, Agata Darlasi
OFFICIAL PARTNERS

FILM SPONSORS

Festival Communications & Programming: Fani Parli
Translations and Subtitling: Anna Karvouni, George Kasimatis
Hospitality: Hara Vlahou, Vasilis Dimas
Front of House: Mando Stathi
Ticketing: Anastasia Tsopanoglou, Sarri, Weezie Yancey-Siegel, Louisa Pini,
Ilaria Di Tonto
Shops and Bars: Shops Manager: Jason Kefalas, Maya Andreou, Grace Jenkins,
Andreas Papadopoulos
Legal: Makis Mazarakis
Finance Admin.: Nicholas Sfakianakis
Accounting: George Niaounakis, Giannis Kourouvesis
Insurance: Christos Pilatakis

SPONSORS

MEDIA SPONSORS

HOSPITALITY SPONSORS

TRANSPORTATION SPONSORS

HOTEL
PORTO MERICA

PR: Alexandros Vrettos
Filmmakers Relations: Alethea Avramis
Graphic Design/Art Direction: Bob Studio, Aris Tsoutsas, Andreas Thanos,
Christos Zafeiriadis
Banners and signs: Haris Tseperkas-Kouros S.A.
Printers: Kontorousis Bros
Production MNG: Kostis Panagiotopoulos
Civil Engineer: Spyros Papanastasiou
Art & Banners: Nefeli Livieratou
Art Assistant: Mika Karagianni
Constructions- Banners: Iakovos Pitsikalis
Carpeting-constructions: Giorgos Kamitsis, Panagiotis Papamichail,
Jonathan Geel, Mathios Matheou
Head : Giannis Siorovigas
Electricians: Vasilis Siorovigas, Michalis Kamitsis
AV Director: Christos Gartaganis
Sound Director: Ilias Flammos
Sound Technician: Manolis Travlos
Projectionists: Nikolaos Intas, Dimitris Tolios, Dimitris Ntassios
Co-production
Municipality of Patmos: Grigoris Stoikos, Giannis Skebes, Nomiki Mavrou,
Giagkos Simantiris, Manolis Pentes
Patmos Trust: Nada Geroulanos
Patmos Aktis: Alexandros Christodoulou

Contact

Επικοινωνια

INTERNATIONAL FILM FESTIVAL OF PATMOS
35 Larnakos & Makedonias Str.,
15669, Papagou, Athens
Tel.: +30 211 012 5520 / +30 211 0117615

ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΠΑΤΜΟΥ
Λάρνακος 35 & Μακεδονίας,
15669, Παπάγου, Αθήνα
Τηλ: +30 211 012 5520 / +30 211 0117615

General information: info@iffp.gr
Press office: press@iffp.gr
Public Relations: pr@iffp.gr
Film Submissions: submission@iffp.gr

Γενικές πληροφορίες: info@iffp.gr
Γραφείο τύπου: press@iffp.gr
Δημόσιες σχέσεις: pr@iffp.gr
Συμμετοχές: submission@iffp.gr

Facebook: IFFP [International Film Festival of Patmos]
www.iffp.gr

Facebook: IFFP [International Film Festival of Patmos]
www.iffp.gr
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