
CINEMA    ITALIANO 

Τετάρτη 4/10,Κυριακή 8/10 

Οι Εξομολογήσεις 

Le Confessioni 

Roberto Ando (Ιταλία 2016,100’) 

Toni Servillo, Daniel Auteuil, Pier-

francesco Favino 

Διάλογοι: Ιταλικοί 

Υπότιτλοι: Ελληνικοί   

Μια συνάντηση των G8 πραγματο-

ποιείται σε ένα πολυτελές             

ξενοδοχείο στη γερμανική ακτή. Οι 

πιο ισχυροί του κόσμου συζητούν 

για να θεσπίσουν σημαντικές       

διατάξεις που θα επηρεάσουν βαθιά 

την παγκόσμια οικονομία. Ανάμεσα 

στους επισκέπτες κι ένας              

μυστηριώδης Ιταλός μοναχός, προ-

σκεκλημένος του Daniel Roche, 

διευθυντή του Διεθνούς                

Νομισματικού Ταμείου. Ο Roche   

εξομολογείται κάτι στον μοναχό   

εκείνο το βράδυ, μυστικά. Το        

επόμενο πρωί, ο Roche βρίσκεται 

νεκρός... 

Παρασκευή 6/10,Παρασκευή 13/10 

Suburra:  Υπόγεια Πόλη 

Stefano Sollima (Ιταλία 2015,130’) 

Pierfrancesco Favino, Jean-Hugues 

Anglade, Greta Scarano 

Διάλογοι: Ιταλικοί  

Υπότιτλοι: Ελληνικοί  

Ένας γκάνγκστερ, γνωστός με το 

ψευδώνυμο «Σαμουράι», θέλει να 

μετατρέψει την Ostia, μια μικρή πόλη 

κοντά στη Ρώμη σε καινούριο Las 

Vegas. Ένας διεφθαρμένος πολιτι-

κός, ο οποίος έχει αδυναμία στις νεα-

ρές πόρνες και την κοκαΐνη, τον προ-

στατεύει, με τη βοήθεια ενός ισχυρού 

καρδιναλίου. Όλα τα τοπικά αφεντι-

κά της μαφίας έχουν συμφωνήσει να 

συνεργαστούν για να πετύχουν τον 

κοινό στόχο. Αλλά η ειρήνη δεν πρό-

κειται να διαρκέσει πολύ, κι ένας 

άγριος πόλεμος μεταξύ των συμμο-

ριών είναι έτοιμος να καταστρέψει το 

όνειρο του Σαμουράι. 

Δευτέρα 9/10  

Ο Κλέψας του Κλέψαντος 

I Soliti Ignoti 

Mario Monicelli(Ιταλία 

1958,106’) 

Vittorio Gassman, Marcello 

Mastroianni, Renato Salvatori, 

Claudia Cardinale 

Διάλογοι: Ιταλικοί 

 Υπότιτλοι: Ελληνικοί 

Μια συμμορία μικροαπατεώνων 

που δρα στα λαϊκά περίχωρα της 

Ρώμης, υπό την ηγεσία του Πέ-

πε, ενός πρώην μποξέρ, οργανώ-

νει τη ληστεία ενός ενεχυροδα-

νειστηρίου. Παρόλο που συμ-

βουλεύονται έναν πρώην μεγάλο 

διαρρήκτη, τον Ντάντε, τα πράγ-

ματα δεν θα εξελιχθούν όπως θα 

ήθελαν. 

Τετάρτη 11/10,Κυριακή 15/10 

Ο γιατρός έχει τρεχάματα 

Lasciati andare 

Francesco Amato 

(Ιταλία 2017,102’) 

Verónica Echegui, Toni Servillo, 

Luca Marinelli 

Διάλογοι: Ιταλικοί 

 Υπότιτλοι: Ελληνικοί  

Ο Elia είναι ψυχίατρος και ζει στο 

διπλανό διαμέρισμα από την εν δια-

στάσει σύζυγό του Giovanna. H τα-

κτοποιημένη του καθημερινότητα 

καλείται να αλλάξει όταν ο γιατρός 

τού επιβάλλει να αρχίσει να γυμνά-

ζεται. Παρότι σιχαίνεται την 

άσκηση, ο Elia αποφασίζει να μπει 

σε πρόγραμμα. Η γνωριμία του με 

την Claudia, μια κεφάτη και παρορ-

μητική νεαρή personal trainer, θα 

φέρει τα πάνω κάτω στην άνοστη 

ζωή του και θα εξελιχθεί σε μία α-

πρόσμενα τρυφερή φιλία. 

Όλες οι ταινίες ξεκινούν 

στις 21:00, εκτός από 

Κυριακή που ξεκινούν 

στις 20:00.    

 

Οι προβολές γίνονται 

στο Cine Studio του    

Πανεπιστήμιου         

Λευκωσίας  



CINEMA     ITALIANO 

WEDNESDAY 4/10,SUNDAY 8/10 

 

The Confessions 

Le Confessioni 
 

Roberto Ando (ITALY 
2016,100’) 

Toni Servillo, Daniel Auteuil, 
Pierfrancesco Favino 

 

LANGUAGE:ITALIAN  

  SUBTITLES:GREEK 

 

A G8 meeting is being held at a 
luxury hotel on the German 
coast. The world's most power-
ful economists are gathered to 
enact important provisions that 
will deeply influence the world 
economy. One of the guests is 
a mysterious Italian monk, in-
vited by Daniel Rochè, the di-
rector of the International Mon-
etary Fund. He wants the monk 
to receive his confession, that 
night, in secret. The next morn-
ing, Rochè is found dead... 

FRIDAY 6/10,FRIDAY 13/10 

Suburra 
Stefano Sollima (ITALY 2015,130’) 

Pierfrancesco Favino, Jean-Hugues 

Anglade, Greta Scarano 

LANGUAGE:ITALIAN 

 SUBTITLES:GREEK 

In 2011, Ostia is the subject of a giant 

real estate project intended to make 

the harbor of Ancient Rome the Las Ve-

gas of today. But the place soon be-

comes a battlefield where criminals and 

politicians either join forces cynically 

or fight each other ruthlessly. The infer-

nal showdown will last seven days, 

claiming many lives. 

MONDAY 9/10  

Big Deal on Madonna 
Street 

I Soliti Ignoti 

Mario Monicelli(ITALY 
1958,106’) 

Vittorio Gassman, Marcello 
Mastroianni, Renato Salvatori, 
Claudia Cardinale 

LANGUAGE:ITALIAN   
SUBTITLES:GREEK 

  

Peppe, formerly a boxer, organ-
izes the break-in of a pawn-
shop. Tiberio, an unemployed 
photographer, Mario, a receiv-
er, the Sicilian Michele and Ca-
pannelle, an ex-jockey, are the 
other members of the gang. 
Though they are advised by 
Dante, a retired burglar, the 
task is not so easy... 

WEDNESDAY 11/10 

SUNDAY 15/10 

Let Yourself Go 

Lasciati andare 

 

Francesco Amato 

(ITALY 2017,102’) 

Verónica Echegui, Toni Ser-

villo, Luca Marinelli 

 

LANGUAGE:ITALIAN  

  SUBTITLES:GREEK 

 

A psychoanalyst named 

Elia goes to the gym and 

meets a personal trainer 

who changes his life. 

 

Films start at 21:00, except on   

Sunday when they start at 20:00.  

 

Screenings are held at the       

CineStudio, located within the    

University of Nicosia  . 



ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ    16/10-22/10   ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 

Δευτέρα 16/10  

Oro verde 

Mohammed Soudani (Switzerland 

2014, 90’) 

Fausto Maria Sciarappa, Giorgia 

Wurth, Carlos Leal 

Διάλογοι: Ιταλικοί 

Υπότιτλοι: Αγγλικοί  

Εμπνευσμένη από πραγματικά γεγονό-

τα που διαδραματίστηκαν στο Ticino 

στις αρχές της δεκαετίας του 2000, η 

ταινία παρουσιάζει την ιστορία του 

Mario και της άθλιας συμμορίας του οι 

οποίοι διέπραξαν τη ληστεία του αιώνα 

κλέβοντας μια τεράστια ποσότητα κάν-

ναβης και αντικαθιστώντας την με 

άχυρο. Η ποσότητα αυτή είχε κατασχε-

θεί από την αστυνομία και χωθεί σε 

στρατιωτική αποθήκη. Τα μέλη της 

συμμορίας ευελπιστούν πως το σχέδιο 

αυτό θα ανατρέψει τις ζωές τους.  

Η προβολή είναι  προσφορά της 

Ελβετικής  Πρεσβείας  

Μετά την προβολή ο Πρέσβης της 

Ελβετίας θα προσφέρει κοκτέιλ 

Τετάρτη 18/10  

How Strange to Be Named 

Federico 

Che strano chiamarsi  

Federico 

Ettore Scola (Ιταλία 2013, 

90’) 

Tommaso Lazotti, Maurizio 

De Santis, Giacomo Lazotti 

Διάλογοι: Ιταλικοί 

Υπότιτλοι: Αγγλικοί  

Ο Ettore Scola δημιουργεί μία 

συναρπαστική κινηματογραφική 

βιογραφία του στενού του φίλου 

Federico Fellini, βασισμένη στις 

αναμνήσεις και τις κοινές εμπει-

ρίες με τον μεγάλο Ιταλό σκηνο-

θέτη.  

Η προβολή είναι  προσφορά 

της Ιταλικής Πρεσβείας 

Παρασκευή 20/10  

La Sindrome di Antonio  

Claudio Rossi Massimi (Ιταλία 2016, 116’) 

Biagio Iacovelli,  Queralt Badalamen-

ti,  Antonio Catania   

Διάλογοι: Ιταλικοί 

Υπότιτλοι: Αγγλικοί   

Στις 18 Σεπτεμβρίου 1970, ημέρα θανάτου του 

Jimi Hendrix, ο 23χρονος Antonio Soris, θερ-

μός υποστηρικτής του κινήματος του '68, φεύ-

γει από τη Ρώμη με το αυτοκίνητο της μητέρας 

του, ένα παλιό Fiat 500. Προορισμός του η Α-

θήνα. Ο νεαρός Antonio δε θα βρεθεί στην ελ-

ληνική πρωτεύουσα για τουρισμό. Τρέφοντας 

μεγάλο θαυμασμό για τον Πλάτωνα και τον Che 

Guevara, στην Ελλάδα ταξιδεύει πεπεισμένος 

ότι θα βρει την περίφημη Σπηλιά του Πλάτωνα, 

η οποία περιγράφεται στην Αλληγορία του Σπη-

λαίου ως Ο Τόπος της Γνώσης...  

Η προβολή είναι  προσφορά της Ιταλικής 

Πρεσβείας. 

Παρόντες στην προβολή θα είναι και ο 

σκηνοθέτης (Claudio Rossi Massimi)  και 

η παραγωγός (Lucia Macale ) της ταινίας 

Μετά την προβολή ο Πρέσβης της Ιταλίας 

θα προσφέρει κοκτέιλ 

Κυριακή 22/10  

Do You See Me?  

Scusate se esisto! 

Riccardo Milani (Ιταλία 2014, 98’) 

Paola Cortellesi, Raoul Bova, 

Corrado Fortuna 

Διάλογοι: Ιταλικοί 

Υπότιτλοι: Αγγλικοί  

H Serena, μια ταλαντούχα αρχιτέκτο-

νας, αποφασίζει να επιστρέψει για να 

εργαστεί στην Ιταλία, έπειτα από μια 

επιτυχημένη καριέρα στο εξωτερικό. 

Ψάχνοντας απεγνωσμένα για δου-

λειά, συνειδητοποιεί πόσο ανδροκρα-

τούμενη είναι η φύση του επαγγέλμα-

τός της. Κάποια στιγμή στη ζωή της 

μπαίνει ο γοητευτικός Francesco. Για 

την Serena, ο Francesco θα αποτε-

λούσε τον ιδανικό σύντροφο, εάν οι 

σεξουαλικές του προτιμήσεις δεν απέ-

κλιναν από τις προσδοκούμενες. Οι 

δυο τους θα καταφέρουν να αντιμε-

τωπίσουν μαζί τις δύσκολες και περί-

εργες καταστάσεις της ζωής.  

Η προβολή είναι  προσφορά της 

Ιταλικής Πρεσβείας 

Όλες οι ταινίες   

ξεκινούν στις 

21:00, εκτός από 

Κυριακή που     

ξεκινούν στις 

20:00.  

Οι προβολές      

γίνονται στο 

CineStudio του  

Πανεπιστήμιου 

Λευκωσίας  



Week of Italian Language - Settimana della lingua italiana     16/10-22/10   FREE ENTRANCE 

MONDAY 16/10  

Oro verde 

Mohammed Soudani (Switzerland 2014, 

90’) 

Fausto Maria Sciarappa, Giorgia Wurth, 

Carlos Leal 

LANGUAGE:ITALIAN   

 SUBTITLES:ENGLISH 

Mario is an unemployed engineer, a victim of 

the economic crisis. 

Discouraged by the employment offerings, 

that do not correspond at all with his experi-

ence and capabilities, and demoralized by the 

innumerous financial obligations accumulated 

in precedence, he decides to organize the rob-

bery of the century. The police had just stored 

in a military facility the largest quantity of 

cannabis ever seized in Switzerland, and it 

would be burned shortly.  

Mario decides to put together a gang to 

‘substitute’ the cannabis with common hay 

without anybody being the wiser: in short, the 

physical evidence disappears, the crime also 

disappears… 

Film is courtesy of the Swiss Embassy. 

A cocktail will be offered by the Ambassador 

of Switzerland after the screening.   

Films start at 21:00,   

except on Sunday when 

they start at 20:00.  

 

Screenings are held at 

the CineStudio,          

located within the     

University of Nicosia   

WEDNESDAY 18/10  

How Strange to Be Named 

Federico 

Che strano chiamarsi Federi-

co 

 

Ettore Scola (ITALY 2013, 90’) 

Tommaso Lazotti, Maurizio De 

Santis, Giacomo Lazotti 

 

LANGUAGE:ITALIAN  

 SUBTITLES:ENGLISH 

 

An exciting and visionary por-

trait of the master filmmaker 

Federico Fellini, based on the 

memories and the feelings of 

his great friend director Et-

tore Scola. 

Film is courtesy of the Italian 

Embassy. 

FRIDAY 20/10  

La Sindrome di Antonio  

Claudio Rossi Massimi (ITALY 2016, 

116’) 

Biagio Iacovelli,  Queralt Badalamen-

ti,  Antonio Catania   

LANGUAGE:ITALIAN   

 SUBTITLES:ENGLISH  

On the specific day of 18th of September of 1970, 

the day Jimi Hendrix dies, Antonio Soris, twenty 

years old and an unconditional '68 movement sup-

porter, leaves Rome with his mother's car, an old 

Fiat 500, southbound to Athens, Greece. The des-

tination is not randomly chosen nor touristic: An-

tonio cherishes two idols: Plato and Che Guevara 

and he is indisputably sure that in Greece he will 

find the famous Shadows' Cave, the renown place 

described in the Allegory of the Cave by Greek 

philosopher Plato as The Place of Knowledge. He 

will end up in an amazing road trip of intimate re-

search, which won't bring him to find the Cave but 

will give him the opportunity to come to know a 

country overpowered by the General's dictator-

ship and to live an intense love for a Greek girl 

named Maria. 

Film is courtesy of the Italian Embassy. 

Director, Claudio Rossi Massimi and pro-

ducer, Lucia Macale will be present. 

A cocktail will be offered by the        

Ambassador of Italy after the       

screening.   

SUNDAY 22/10 

Do You See Me?  

Scusate se esisto! 

Riccardo Milani (ITALY 

2014, 98’) 

Paola Cortellesi, Raoul 

Bova, Corrado Fortuna 

LANGUAGE:ITALIAN    

SUBTITLES:ENGLISH 

Serena Bruno is an archi-

tect who studied and got 

several masters in different 

countries of the world but 

she decides to go back to 

Italy so she can live and 

work there. She will soon 

find out that her native 

country is not as open mind-

ed and she will struggle to 

find a job that she truly 

loves and is passionate 

about. Along the way she 

will meet Francesco a gay 

man who will help and sup-

port her throughout her 

journey. 

Film is courtesy of the 

Italian Embassy. 


