Ο Άγγελος / The Angel
Κυριακή 1/9 20:30
Βιογραφική, 2018 (Έγχρ.) Διάρκεια: 114΄
Ισπανία, Αργεντινή σε σκηνοθεσία Λουίς Ορτέγκα με τους Λορέντζο Φέρο, Σεσίλια
Ροθ, Σίνο Νταρέν, Ντανιέλ Φανέγκο
Η αληθινή ιστορία ενός έφηβου με εγκληματική καριέρα στην Αργεντινή πριν από 50
χρόνια. Ένας ‘μαύρος άγγελος΄ όπως χαρακτηρίστηκε, χωρίς ταξική συνείδηση και
ηθικές αρχές, διατρέχει σε σύντομο χρονικό διάστημα μία πορεία διαστροφική και
αυτοκαταστροφική διαπράττοντας κλοπές, ληστείες, απαγωγές, βιασμούς και
σωρεία φόνων που καταλήγει στο αναπότρεπτο φινάλε.
Οι Αγώνες Μας / Nos Batailles
Κυριακή 1/9 22:45
Δραματική, 2018 (Έγχρ.) Διάρκεια: 98΄
Βέλγιο, Γαλλία σε σκηνοθεσία Γκιγιόμ Σενέζ με τους Ρομέν Ντιρίς, Λουσί Ντεμπέ,
Λετίσια Ντος
Μπορεί να ισορροπήσει τη ζωή του ένας εργαζόμενος πατέρας όταν υπάρχουν
οικογενειακές δυσκολίες, σκληρές εργασιακές σχέσεις, έντονη συνδικαλιστική
δράση, αλλά και επικοινωνιακές δυσχέρειες με αναπόφευκτες ψυχολογικές
συνέπειες; Και όταν η σύγκρουση επέρχεται, πώς τηρούνται οι ισορροπίες; Η
αποστασιοποιημένη ματιά του σκηνοθέτη μας αποκαλύπτει πολλά. Η ταινία, ήταν
υποψήφια για το βραβείο Σεζάρ καλύτερης ξένης ταινίας και ανδρικής ερμηνείας
του εξαιρετικού Ρομέν Ντιρίς.
Το Πάρκο Των Θαυμάτων / Wonder Park
Δευτέρα 2/9 20:30 και 22:30| Τρίτη 3/9 20:30 και 22:30
Παιδική 2019 (Έγχρ.) Διάρκεια: 85΄
Ισπανία, Η.Π.Α σε σκηνοθεσία Τζος Απελμπάουμ και Αντρέ Νέμεκ με τις φωνές των :
Γιώργου Λιανού (Στηβ), Πηνελόπης Σκαλκώτου (Τζουν), Τζίνης Παπαδοπούλου
(Γκρέτα), Θάνου Λέκκα (Γκας), Γιάννη Στεφόπουλου (Μπούμερ), Άγγελου Λιάγκου,
Φώτη Πετρίδη, Άριελ Κωνσταντινίδη, Κωνσταντίνου Λάγκου, Μάρκου Σιώνη
Η μικρή Τζουν με την αστείρευτη της φαντασία και η μητέρα της δημιουργούν ένα
μαγικό λούνα παρκ με συναρπαστικούς ήρωες, αλλά ένα απρόσμενο γεγονός τα
σταματά όλα! Ποιός μπορεί να το ξαναζωντανέψει; Ασυνήθιστο το κεντρικό της θέμα
διανθίζεται με χιούμορ, ξέφρενους ρυθμούς, έξυπνους διαλόγους και στιγμές
συγκίνησης.
Εν δυνάμει
Τετάρτη 4/9 20.30-22.45 | Πέμπτη 5/9 20.30-22.45
Κοινωνική (Έγχρ.) Διάρκεια:120'
Ελληνική ταινία, σκηνοθεσία: Θόδωρος Μαραγκός, με τους: Πέτρο Ξεκούκη,
Κωνσταντίνα Δουβή, Γιώργο Ματαράγκα, Θόδωρο Κολοβό.
Ατενίζοντας αισιόδοξα μέσα από τον κινηματογραφικό του φακό την Ελλάδα της
κρίσης, ο Θόδωρος Μαραγκός ο γνωστός σκηνοθέτης της εξαιρετικής ταινίας « Μάθε
παιδί μου Γράμματα» μας παρουσιάζει τις ιστορίες απλών καθημερινών ανθρώπων
που με όπλα τους το χιούμορ, το μυαλό αλλά και αναδύοντας και αξιοποιώντας τις

εν δυνάμει ικανότητές τους, προσπαθούν να διαχειριστούν τα προβλήματα μιας
σύγχρονης Ελλάδας που πλήττεται καθημερινά…
Ο Σεισμός/ The Quake
Παρασκευή 6/9 20.30 | Σάββατο 7/9 20.30 | Κυριακή 8/9 20.30
Περιπέτεια 2018 (Έγχρ) Διάρκεια 106´
Νορβηγική ταινία σε σκηνοθεσία Τζον Αντρέας Αντερσεν με τους Κρίστοφερ Τζόνερ,
Ανε Νταλ Τορπ, Κάθριν Θόρμποργκ Γιόχανσεν, Χανγκ Τραν
Τρία χρόνια μετά τις σεισμικές δονήσεις, που προκάλεσαν το φονικό τσουνάμι στα
νορβηγικά φιορδ, ο γεωλόγος Κρίστιαν Είκγιορντ καταλαβαίνει ότι το Όσλο πρόκειται
να πληγεί ξανά από έναν πολύ ισχυρό σεισμό και θα κάνει τα αδύνατα δυνατά
προκειμένου να προστατεύσει την οικογένειά του. Ταινία καταστροφής από τους
δημιουργούς του «Κύματος», εστιασμένη στον άνθρωπο, τα ηθικά του διλήμματα και
στην άνιση μάχη του απέναντι στα αχαλιναγώγητα στοιχεία της φύσης.
Αποδημητικά Πουλιά / Pájaros de Verano / Birds of Passage
Παρασκευή 6/9 22.30 | Σάββατο 7/9 22.30 | Κυριακή 8/9 22.30
Δραματική 2018 (Έγχρ). Διάρκεια 125´
Κολομβία, Δανία, Μεξικό, 2018
Σκηνοθεσία, Σίρο Γκέρα και Κριστίνα Γκαλέγκο, με τους Καρμίνα Μαρτίνεζ, Τζον
Ναρβάεζ, Χοσέ Ακόστα, Χοσέ Βιθέντε Κότες
Στην έρημο της Βόρειας Κολομβίας μας μεταφέρει η ταινία, καλύπτοντας χρονικά την
περίοδο από τα μέσα του ’60 μέχρι τις αρχές του ’80. Μέσα σ’ αυτή την περίοδο
παρακολουθούμε τη διαμάχη δύο φατριών ιθαγενών που συγκρούονται μεταξύ τους,
όταν στον μέχρι τότε αγνό τρόπο ζωής τους εισβάλλει το εμπόριο των ναρκωτικών.
Και ενώ τα αποδημητικά πουλιά μέσα από τη διαρκή τους κίνηση ακολουθούν αιώνες
τώρα τους νόμους της φύσης, ο άνθρωπος τους παραβιάζει με όλες τις
καταστροφικές συνέπειες αυτής της παραβίασης, που η ταινία έρχεται να μας τις
αναδείξει με έναν εντελώς ιδιαίτερο τρόπο …Επίσημη έναρξη του Δεκαπενθημέρου
Σκηνοθετών στις Κάννες και υποψήφια για Όσκαρ Ξενόγλωσσης ταινίας .
Το Γύρισμα της Τύχης / Hattrick
Δευτέρα 9/9 20.30-22.30 | Τρίτη 10/9 20.30-22.30
Δραματικό Θρίλερ 2018 (Έγχρ.) Διάρκεια:92'
Ιρανική ταινία σε σκηνοθεσία Ραμτίν Λαβαφιπούρ, με τους Αμίρ Τζαντιντί, Παρινάζ
Ιζαντιάρ, Σαμπέλ Αμπάρ
Επιστρέφοντας από ένα πάρτι, με τη γυναίκα του τη Λίντα και ένα φιλικό τους
ζευγάρι, ο Φαρσάντ χτυπά με το αμάξι του κάτι που δεν καταλαβαίνει τι είναι. Από
φόβο δε σταματά. Η παρέα καταλήγει στο σπίτι, προσπαθώντας να σκεφτούν τι θα
κάνουν. Κατά τη διάρκεια αναζήτησης μιας λύσης, αναδύονται τα βαθύτερα
υπαρξιακά ζητήματα των ηρώων μας. Το ατομικό συμφέρον μπροστά στο κοινωνικό,
τα ηθικά διλήμματα τα ψέματα που αποτελούν πολλές φορές το καταφύγιο αλλά και
οι αλήθειες που στοιχειώνουν, αποτελούν τα ουσιαστικά ζητήματα της ταινίας, μέσα
από την ιδιαίτερη σκηνοθετική ματιά του Ιρανού σκηνοθέτη.
Ακίνητο Ποτάμι / Still River
Τετάρτη 11/9 20.30-22.30 | Πέμπτη 12/9 20.30-22.30
Μυστηρίου (Έγχρ.) Διάρκεια:129'

Ελλάδα, Γαλλία, Λετονία, 2018
Σκηνοθεσία: Αγγελος Φραντζής, με τους Κάτια Γκουλιώνη, Ανδρέα Κωνσταντίνου,
Ιντρα Μπούρκοφσκα, Γιούρι Μπαρτκεβίτς
Η Άννα και ο Πέτρος μετακομίζουν σε μια πόλη της βιομηχανικής Σιβηρίας, εξαιτίας
της δουλειάς του Πέτρου. Εκεί η σχέση τους δοκιμάζεται, όταν η Άννα ανακαλύπτει
ότι είναι έγκυος… Ο άνθρωπος αντιμέτωπος με υπαρξιακά ζητήματα στα οποία
τρόπος προσέγγισης μέσω θρησκείας ή μέσω λογικής είναι ένα μεγάλο ζητούμενο
στην ταινία του Φραντζή . Οι απαντήσεις στις μεταφυσικές ανησυχίες του ανθρώπου,
φαντάζουν παράλογες όπως παράλογος μπορεί να είναι και ο τίτλος της ταινίας.
Μπορεί άραγε ένα ποτάμι να παραμένει ακίνητο;
Σε πόλεμο / En Guerre
Παρασκευή 13/9 20.30 | Σάββατο 14/9 20.30 | Κυριακή 15/9 20.30
Κοινωνική 2018 (Έγχρ.) Διάρκεια:113'
Γαλλική ταινία, σκηνοθεσία Στεφάν Μπριζέ με τους: Βενσάν Λιντόν, Μελανί Ροβέ, Ζακ
Μπορντερί
Μια γερμανική πολυεθνική εταιρεία αποφασίζει να απολύσει 1100 εργαζόμενους σε
ένα από τα εργοστάσια της που βρίσκεται στη Γαλλία. Η αντίδραση και ο αγώνας
καθώς και οι δοκιμασίες μέσα από τις οποίες περνά ο αγώνας αυτός , αποτελούν τα
κεντρικά σημεία πάνω στα οποία εξελίσσεται η πλοκή της ταινίας. Υπαρξιακή,
ανθρώπινη ,πολιτική η νέα ταινία Στεφάν Μπριζέ. Εξαιρετική και η ερμηνεία του
Βενσάν Λιντόν που τον είχαμε απολαύσει στον «Νόμο της Αγοράς» του ίδιου
σκηνοθέτη.
Ο Διερμηνέας / The Interpreter
Παρασκευή 13/9 22.30 | Σάββατο 14/9 22.30 | Κυριακή 15/9 22.30
Δραματική Κομεντί 2018 (Έγχρ). Διάρκεια 113´
Σλοβακία, Τσεχία, Αυστρία, 2018
Σκηνοθεσία, Μάρτιν Σούλικ, με τους Γίρι Μένζελ, Πίτερ Σιμόνιτσεκ.
Ένας 80χρονος Εβραίος μεταφραστής, ανακαλύπτει τον υπεύθυνο πρώην αξιωματικό
των SS, για την εκτέλεση των Εβραίων γονιών του. Αποφασίζει λοιπόν να ταξιδέψει
απ’ την Σλοβακία ως τη Βιέννη προκειμένου να εκδικηθεί. Εκεί όμως συναντά τον
70χρονο γιο του αξιωματικού, που τον πληροφορεί ότι ο πατέρας του έχει πεθάνει.
Μαζί και οι δύο θα αποφασίσουν να ενώσουν τους δρόμους τους, προκειμένου να
ανακαλύψουν τις αλήθειες της θηριωδίας του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Η ατομική
και συλλογική ευθύνη στην αποκατάσταση της ιστορικής αλήθειας και της
αξιοποίησης της ιστορικής μνήμης, τα κυρίαρχα στοιχεία αυτής της road movie
ταινίας.
Αδέλφια εξ αίματος / La Terra dell Abbastanza/Boys Cry
Δευτέρα 16/9 20.30-22.30 | Τρίτη 17/9 20.30-22.30 | Τετάρτη 18/9 20.30-22.30
Δραματική Κομεντί 2018 (Έγχρ.) Διάρκεια:95'
Ιταλική ταινία σε σκηνοθεσία Νταμιάνο Ντ'Ινοτσένζο, Φάμπιο Ντ'Ινοτσένζομε τους:
Λούκα Ζινγκαρέτι, Αντρέα Καρπενζάνο, Ματέο Ολιβέτι
Οι παιδικοί φίλοι Μίρκο και Μανόλο, που ζουν σε ένα φτωχικό προάστιο της Ρώμης,
ένα βράδυ χτυπάνε με το αυτοκίνητο έναν περαστικό, που αποδεικνύεται ότι είναι
επικηρυγμένος από τη μαφία πληροφοριοδότης. Μέχρι πού μπορούν να φτάσουν

προκειμένου να πραγματοποιήσουν το όνειρο για μια καλύτερη ζωή; Η εξαθλίωση
και η φτώχεια μπορούν να εξαθλιώσουν τις ανθρώπινες συνειδήσεις; Καίρια τα
ερωτήματα που μας θέτουν σ’ αυτό το κινηματογραφικό τους ντεμπούτο οι δίδυμοι
Ιταλοί σκηνοθέτες Νταμιάνο και Φάμπιο ντ' Ινοτσέντζο .
Αφιέρωμα στο 21ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης - Είσοδος Ελεύθερη
(δείτε λεπτομέρειες στο cinepetroupolis.gr)
Πέμπτη 19/9 - 20:30
Σέριφος: Η Σιδηρά νήσος | Γιώργος Ζωίλης (52’)
Ένα ντοκιμαντέρ για το εσωτερικό του νησιού πίσω από τα πανέμορφα
ηλιοβασιλέματα και τις καταγάλανες παραλίες.
Παρασκευή 20/9 - 20:30
Φως | Νίκος Κοντιζάς (13’)
Μια μικρή πραγματεία για την αντιδιαστολή ύπαρξης εικόνας και μη ύπαρξης αυτής.
Ο Ξανθός Μάγος όταν το show τελειώσει | Κωστής Ασικέλης (52’)
Χαρακτηρίστηκε ως ο «Έλληνας David Copperfield», μεγάλωσε σε ένα χωριό των
Γρεβενών και αποφάσισε από μικρός ότι θα γίνει μάγος.
Αφιέρωμα στο 41ο Φεστιβάλ ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας - Είσοδος Ελεύθερη
Σάββατο 21/9 & Κυριακή 22/9 - 20:30

