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Οι προβολές πραγματοποιούνται στο Cine Studio, στο Πανεπιστήμιο 
Λευκωσίας(INTERCOLLEGE)  και ξεκινούν στις 21:00, εκτός από τις Κυριακές που 
ξεκινούν στις 20:00.  
 

 
 

Δευτέρα 17/10 ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 

 
A Lonely Hero  
L' intrepido 
 
 
Gianni Amelio (Ιταλία 2013, 104΄) 
Antonio Albanese, Livia Rossi, Gabriele Rendina, Alfonso Santagata, Sandra Ceccarelli 
 
Διάλογοι: Ιταλικοί, Υπότιτλοι: Αγγλικοί 
 
 

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



Τετάρτη 19/10 Τετάρτη 26/10 

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

Παρασκευή 21/10,Κυριακή 30/10 

Θαυμάσιος Βοκάκιος 
Maraviglioso Boccaccio 
 
Paolo Taviani, Vittorio Taviani (Ιταλία 2015, 120΄) 
Lello Arena, Paola Cortellesi, Carolina Crescentini 
 
Διάλογοι: Ιταλικοί, Υπότιτλοι: Ελληνικοί 
 
Στη χτυπημένη από την πανούκλα Φλωρεντία του 14ου αιώνα, δέκα νεαροί άνδρες και 
γυναίκες αποφασίζουν να ξεφύγουν από τον θάνατο που τους περικυκλώνει και 
δραπετεύουν στην εξοχή. Εκεί θα βρουν καταφύγιο σε μια απομονωμένη επαρχιακή βίλα, 
όπου θα περάσουν δέκα μέρες διηγούμενοι ιστορίες για την αγάπη, το πεπρωμένο και την 
αναγέννηση. Εμπνευσμένοι ελεύθερα από το Δεκαήμερο του Βοκάκιου, οι αδελφοί 
Taviani επικεντρώνονται σε πέντε από τις εκατό ιστορίες που περιλαμβάνονται στο 
κλασικό αυτό αριστούργημα της ιταλικής λογοτεχνίας, για να αποτίσουν έναν 
απολαυστικό φόρο τιμής σε έναν από τους μεγαλύτερους παραμυθάδες όλων των 
εποχών. Αν και εκτυλίσσεται με φόντο μια από τις πιο σκοτεινές περιόδους της ιταλικής 
ιστορίας, το νέο φιλμ των αδελφών Taviani είναι εκθαμβωτικά πολύχρωμο, γεμάτο 
χιούμορ, συγκίνηση και αισιόδοξη διάθεση, μια ακαταμάχητη και σοφή τραγικοκωμωδία 
για την τέχνη της αφήγησης και για το ανεκτίμητο καταφύγιο που αποτελεί η φαντασία 
μας ακόμα και κάτω από τις πιο αντίξοες συνθήκες.  
 
 
 
 
 



Κυριακή 23/10,Παρασκευή 28/10 
 

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

Δευτέρα 24/10 ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 

 

The Move of The Penguin(La mossa del Pinguino) 

Claudio Amendola (Ιταλία 2013, 90΄) 
Edoardo Leo, Ennio Fantastichini, Antonello Fassari, Ricky Memphis, Francesca Inaudi 
 
Διάλογοι: Ιταλικοί, Υπότιτλοι: Αγγλικοί 
 
Τέσσερις φίλοι, δύο εργάτες, ένας συνταξιούχος και ένας άντρας του υποκόσμου, 
ανακαλύπτουν το άθλημα κέρλινγκ, με το οποίο παθιάζονται. Πεπεισμένοι για τις 
αθλητικές δυνατότητές τους, αποφασίζουν να εκπροσωπήσουν την Ιταλία στους 
Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Τορίνο το 2006.  
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

Δευτέρα 31/10 ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 
 
 

Stay Away From me 
 Stai lontana da me 
 
 
Alessio Maria Federici (Ιταλία 2013, 82΄) 
Enrico Brignano, Ambra Angiolini, Anna Galiena, Giampaolo Morelli, Giorgio Colangeli 
 
Διάλογοι: Ιταλικοί, Υπότιτλοι: Αγγλικοί 
 
Ο Jacopo είναι ένας από τους πιο επιτυχημένους συμβούλους γάμου της Ιταλίας, αλλά 
εξαιρετικά άτυχος στις σχέσεις του με τις γυναίκες. Ακόμα κι όταν αυτές 
συμπεριφέρονται άψογα και ο Jacopo προσπαθεί να δώσει τον καλύτερό του εαυτό, μια 
«καταραμένη μοίρα» τον οδηγεί σε ασυνήθιστα τραγική κατάληξη. Ορκισμένος ότι θα 
εγκαταλείψει οποιαδήποτε προσπάθεια προσέγγισης του άλλου φύλου, βρίσκει 
ικανοποίηση στην εργασία του. Μέχρι που η Sara μπαίνει στη ζωή του. Τρελά 
ερωτευμένος, ο Jacopo προσπαθεί να υπερβεί τον εαυτό του και να αγνοήσει τα δυσοίωνα 
σημάδια της «κατάρας», που επανέρχεται δριμύτερη από ποτέ. Τα πράγματα 
επιδεινώνονται, καθώς και η Sara πέφτει σε μια σειρά από επικίνδυνες, ξεκαρδιστικές και  
χονδροειδείς καταστάσεις. Θα διαρκέσει η αγάπη τους; 
 
 
 


