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Το σινεμά (μας) ταξιδεύει
Χειμώνας - Άνοιξη 2013. Το κινηματογραφικό ταξίδι με το Cine Μεσόγειος συνεχίζεται στο «Αχίλ-
λειον». Συνταξιδιώτες μας 15 σκηνοθέτες απ΄ όλο τον κόσμο με αποσκευές 16 από τις καλύτερες
ταινίες τους, ενταγμένες σε 4 θεματικές ενότητες (Αισθήματα, Οικογένειες, Ξένοι και Παράξενοι).
Φιλοξενούμενοί μας 5 ακόμη σκηνοθέτες με ισάριθμες ταινίες τους από την 7η Εβδομάδα Γαλλι-
κού Κινηματογράφου, καθώς επίσης Έλληνες και ξένοι δημιουργοί από το 15ο Φεστιβάλ Ντοκι-
μαντέρ Θεσσαλονίκης. Ας τους γνωρίσουμε:
Αισθήματα
* Ο Αργεντίνος Γουστάβο Τορέτο (1) ακολουθεί τις διαδρομές δυο νέων από τις μεσοτοιχίες των
διαμερισμάτων στους δημόσιους χώρους του Μπουένος Άιρες.
* Η Νορβηγίδα Εύα Ντάρ (2) ταξιδεύει μέσα στο χρόνο από το παγωμένο Όσλο μέχρι την ηλιό-
λουστη Σεβίλλη, αναζητώντας το κορίτσι με τα πορτοκάλια.
* Ο Ιταλός Σίλβιο Σολντίνι (3) οδηγεί τις ηρωίδες του στα δυο πιο ιστορικά λιμάνια της χώρας του. Η
Άγκατα και η καταιγίδα ζει στη Γένοβα, ενώ η Ροζάλμπα αναζητεί ψωμί και τουλίπες στη Βενετία.
Οικογένειες
* Ο Ισραηλινός Τζόζεφ Σένταρ (4) με το γράψε λάθος διαγράφει μια κόντρα μεταξύ πατέρα και
γιου με φόντο το Πανεπιστήμιο της Ιερουσαλήμ.
* Ο Ιρανός Ασγκάρ Φαχραντί (5) παρακολουθεί τα πυροτεχνήματα την Τετάρτη να φωτίζουν
τον ουρανό της Τεχεράνης, αλλά και τις συγκρούσεις στους κόλπους μιας περσικής οικογένειας.
* Ο Βέλγος Ντομινίκ Ντεριντέρ (6) με comic έμπνευση και γερμανικό cast, ζωντανεύει σκηνές
από έναν άγριο γάμο ύστερα από ένα γαμήλιο γεύμα στην εξοχή.
* Ο Κορεάτης Τσανγκ-ντονγκ Λι (7) αφηγείται με ποίηση τη συγκινητική ιστορία μιας γηραιάς
κυρίας και του αγαπημένου εγγονού της.
Ξένοι
* Ο Καναδός Φιλίπ Φαλαρντό (8) μπαίνει σ΄ ένα γαλλόφωνο δημοτικό σχολείο του Μοντρεάλ,
όπου διδάσκει ο εξαιρετικός κύριος Λαζάρ από την Αλγερία.
* Ο Αμερικανός Τζον Σέιλς (9) ακολουθεί πέντε Αμερικανίδες και μια Ιρλανδέζα στο Μεξικό, όπου θέλουν
να υιοθετήσουν μωρά από ντόπιες γυναίκες σ΄ ένα ξενοδοχείο με το όνομα Το Σπίτι των Παιδιών.
* Ο Βρετανός Νικ Χάραν (10) εξηγεί γιατί χρειάζονται 4 κηδείες για 1 γάμο, εστιάζοντας στη σου-
ρεαλιστική διαμάχη ενός Ουαλού εργολάβου κηδειών με έναν Αμερικάνο ανταγωνιστή του.
* Ο Τόμας Μακάρθι (11) από την άλλη όχθη του Ατλαντικού αναρωτιέται ποιος να είναι άραγε ο
επισκέπτης στη Νέα Υόρκη: Ο νεαρός Σύριος, η Σενεγαλέζα φίλη του ή ο πανεπιστημιακός κα-
θηγητής απ΄ το Κονέκτικατ;
Παράξενοι
* Ο Βρετανός Μάικλ Γουίντερμποτομ (12) με μια απίθανη ιστορία μεταφέρει στα κινηματογρα-
φικά πλατό ένα ευφάνταστο λογοτεχνικό έργο του 18ου αιώνα.
* Ο Ισπανός Πάμπλο Μπεργκέρ (13) με το Torremolinos ’73 επιστρέφει στη δεκαετία του ΄70 για
να γυρίσει μια «ταινία μεσ’ την ταινία», συμπαραγωγής Ισπανίας και Δανίας.
* Ο Βρετανός Έντγκαρ Ράιτ (14) μετακομίζει από το Λονδίνο στην αγγλική επαρχία, όπου οι καυτοί
και άσφαιροι ήρωές του οργιάζουν σε μια παρωδία αστυνομικών ταινιών.
* Ο Αμερικανός Σέιν Μπλακ (15) γράφει τον επίλογο με μια απολαυστική φευγάτη περιπέτεια, όπου
οι πρωταγωνιστές ανταλλάσσουν φιλιά και σφαίρες στο Χόλιγουντ.
Γαλλικός Κινηματογράφος
* Ο Φρανσουά Οζόν (16) μεταφέρει στην οθόνη τη θεατρική κομεντί Η Σουσουράδα.
* Ο Φρεντ Καβαγιέ (17) δίνει στον ήρωά του 3 ώρες διορία για να βγει νικητής από τη μάχη της ζωής του.
* Ο Μισέλ Λεκλέρκ (18) ακολουθεί ένα ζευγάρι νέων με την ερώτηση Πες μου το όνομά σου.
* Ο Ολιβιέ Ορλέ (19) διηγείται την ιστορία του πελεκάνου Νικόστρατου, σ’ ένα νησί του Αιγαίου.
* Ο Κριστόφ Μπαρατιέ (20) ξαναγυρίζει σ΄ ένα χωριό του ΄60 στη Νότια Γαλλία, όπου ο πόλεμος
των κουμπιών αποτελεί την πιο ισχυρή ανάμνηση των παιδικών χρόνων. 

Καλή cineθέαση
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Τρίτη 8 & Τετάρτη 9 Ιανουαρίου 2013
ΜΕΣΟΤΟΙΧΙΕΣ (Medianeras) Αργεντινή (2012) Σκηνοθεσία, Σε-

νάριο: Γουστάβο Τορέτο Πρωταγωνιστούν: Χαβιέ Ντρόλας, Πιλάρ Λοπέζ
ντε Αγιάλα, Ινές Εφρόν, Αντριάν Ναβάρο. (95΄)

Μια διαφορετική, έξυπνη ρομαντική ερωτική κομεντί, που δεν μιλάει για
το φλερτ ενός νεαρού ζευγαριού, αλλά αφηγείται τις μέρες πριν από την
γνωριμία τους. Μια σπουδή για το λυρισμό του αστικού τοπίου, που κα-
θορίζει τις ζωές δύο μελλοντικών εραστών με φόντο ένα πολυάνθρωπο
Μπουένος Αϊρες. Με σενάριο-κέντημα, υπέροχη φωτογραφία και εξαιρετι-
κές ερμηνείες, η βραβευμένη αυτή ταινία ακολουθεί τα ίχνη των Ζακ Τατί
και Γούντι Άλεν.

Τρίτη 15 & Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2013
ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΙ ΜΕ ΤΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ (Appelsinpiken) Νορβηγία, Γερ-

μανία, Ισπανία (2009) Σκηνοθεσία: Εύα Νταρ Σενάριο: Άξελ Χέλγκελαντ, Αντρέας
Μάρκουσον (από το βιβλίο του Γιοστέιν Γκάαρντερ) Πρωταγωνιστούν: Μίκελ
Μπρατ Σιλσέτ, Χάραλντ Ρόσενστρομ, Άνι Νταρ Νιγκάρντ. (84΄)

Ένα γλυκό παραμύθι αγάπης και ενηλικίωσης, που αρχίζει μια συνηθι-
σμένη φθινοπωρινή μέρα στο Όσλο, όπου ένας νεαρός Νορβηγός συναντά
τυχαία ένα κορίτσι και φτάνει μέχρι τη Σεβίλλη αναζητώντας τα ίχνη του. Είκοσι
χρόνια μετά, στα χέρια του γιου του πέφτει ένα γράμμα, όπου ο πατέρας του
(που δεν ζει πια) γράφει για το μυστηριώδες εκείνο, κορίτσι. 

Τρίτη 22 & Τετάρτη 23 Ιανουαρίου 2013
Η ΑΓΚΑΤΑ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ (Agata e la Tempesta) Ιταλία

(2004) Σκηνοθεσία: Σίλβιο Σολντίνι Σενάριο: Σίλβιο Σολντίνι, Νοριάνα Λεόντεφ,
Φραντσέσκο Πίκολο Πρωταγωνιστούν: Λίσια Μαλιέτα, Τζιουζέπε Μπατιστόν,
Εμίλιο Σολφρίτσι, Κλαούντιο Σανταμάρια. (118΄)

Μια ελκυστική και ανεξάρτητη Γενοβέζα αναστατώνεται από την εμφά-
νιση ενός άγνωστου άνδρα. Ο αδελφός της, ένας επιτυχημένος αρχιτέκτο-
νας, ζει μια τακτοποιημένη ζωή, μέχρι που ξαφνικά μαθαίνει ότι είναι
υιοθετημένος. Ένας πωλητής μοντέρνων ρούχων ζει έντονα το πάθος του
για τις όμορφες γυναίκες, μέχρι που ανακαλύπτει ότι ο αρχιτέκτονας είναι
αδελφός του... Αγωνία, τρυφερότητα και άφθονο γέλιο με γλυκόπικρες πι-

νελιές συνθέτουν αυτό το πολύχρωμο κινηματογραφικό μείγμα.

Τρίτη 29 & Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 2013
ΨΩΜΙ ΚΑΙ ΤΟΥΛΙΠΕΣ (Pane e Tulipani) Ιταλία (2000) Σκηνοθεσία:

Σίλβιο Σολντίνι Σενάριο: Σίλβιο Σολντίνι, Ντοριάνα Λεόντεφ Πρωταγωνι-
στούν: Λιτσία Μαλιέτα, Μαρίνα Μασιρόνι, Μπρούνο Γκανζ, Τζιουζέπε
Μπατιστόν. (114΄)

Μια συνηθισμένη νοικοκυρά από την Πεσκάρα αποφασίζει να κάνει
τη μικρο-επανάστασή της. Αφήνει άντρα και παιδιά, φεύγει απροειδοποί-
ητα για τη Βενετία, πιάνει δουλειά σε ανθοπωλείο, κάνει νέες φιλίες και
φλερτάρει μ' έναν ευγενικό και ρομαντικό Ισλανδό σερβιτόρο. Πολυβρα-
βευμένη γλυκόπικρη κομεντί του Σίλβιο Σολντίνι, που ισορροπεί ανάμεσα
στο ρομαντισμό και το ρεαλισμό και με την κατάλληλη δόση χιούμορ απο-
φεύγει τους μελοδραματισμούς. 
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Τρίτη 5 & Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2013
ΓΡΑΨΕ ΛΑΘΟΣ (Hearat Shulayim) Ισραήλ (2011) Σκηνοθεσία,

Σενάριο: Τζόζεφ Σένταρ Πρωταγωνιστούν: Λιόρ Ασκενάζι, Σλόμο Μπαρ-
Αμπά, Γιουβάλ Σαρφ, Άλμα Ζακ, Αλμπέρ Ιλούζ (103΄) 

Η ιστορία μιας μεγάλης αντιπαλότητας μεταξύ πατέρα και γιου, που είναι
και οι δυο καθηγητές στο τμήμα Ταλμούδ του Εβραϊκού Πανεπιστημίου της
Ιερουσαλήμ. Ο καινοτόμος γιος γίνεται ολοένα και πιο δημοφιλής στους ακα-
δημαϊκούς κύκλους, ενώ ο πατέρας παραμένει πεισματικά πιστός στις παλαιές
διδαχές. Όταν, όμως, το Υπουργείο Παιδείας θα ανακοινώσει λανθασμένα
στον πατέρα ότι του απονέμεται το κορυφαίο Βραβείο του Ισραήλ (ενώ
στην πραγματικότητα αυτό προορίζεται για το γιο του) στην οικογένεια αρ-
χίζει μια σειρά διλημμάτων και κωμικοτραγικών συγκρούσεων.

Τρίτη 12 & Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2013
ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ (Chaharshanbe-soor) Ιράν

(2006) Σκηνοθεσία: Ασγκάρ Φαρχαντί Πρωταγωνιστούν: Χεντιέ Τεχρανί,
Ταρανέχ Αλιντοοστί, Χαμίντ Φαροχνεζάντ, Παντέα Μπαχράμ (102΄)

Την τελευταία Τετάρτη πριν το νέο περσικό έτος, ο λαός του Ιράν
γιορτάζει με πυροτεχνήματα, όπως προβλέπει μια παλιά ζωροαστρική
παράδοση. Μια νέα πιάνει δουλειά ως καθαρίστρια στο διαμέρισμα
ενός ζευγαριού. Την πρώτη μέρα της στη δουλειά αντιμετωπίζει άλλου
είδους «πυροτεχνήματα»: Γίνεται μάρτυρας σ΄ έναν τρομερό καβγά
ανάμεσα στο ζευγάρι, καθώς η σύζυγος πιστεύει ότι ο σύζυγος την
απατά. Η νεαρή γυναίκα, το ζευγάρι, το παιδί τους και η ερωμένη μπλέ-

κονται σε μια σειρά αποκαλύψεων και αντιπαραθέσεων.

Τρίτη 19 & Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2013
ΣΚΗΝΕΣ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΑΓΡΙΟ ΓΑΜΟ (Die Bluthochzeit) Γερ-

μανία, Βέλγιο (2005) Σκηνοθεσία: Ντομινίκ Ντεριντέρ Σενάριο: Ντομινίκ
Ντεριντέρ, Κριστόφ Ντάρνστεντ (από το βιβλίο κόμικ «Lune de guerre»
των Ερμάν Ουπέν και Ζαν Βαν Χάμε) Πρωταγωνιστούν: Αρμίν Ρόντ,
Ούβε Όσκενκνεχτ, Τζόσεφ Χέινερτ (92΄)

Το γαμήλιο γεύμα στο εστιατόριο ενός αγροκτήματος γίνεται αφορμή
για μια σειρά από άγρια και κωμικοτραγικά γεγονότα. Ο αυταρχικός πε-
θερός αρνείται να πληρώσει τον λογαριασμό και καλεί τους καλεσμένους
να αποχωρήσουν. Ο πεισματάρης μάγειρας κλειδώνει πεθερά και νύφη
στην τουαλέτα και τις κρατάει ομήρους, μέχρι να πληρωθεί ο λογαρια-

σμός. Το εστιατόριο πολιορκείται από τους καλεσμένους του γάμου υπό τη ηγεσία του πεθερού. 

Τρίτη 26 & Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2013
ΠΟΙΗΣΗ (Shi / Poetry) Ν. Κορέα (2010) Σκηνοθεσία, Σενάριο: Λι

Τσανγκ-ντονγκ Πρωταγωνιστούν: Γιουν Γιονγκ-χι, Λι Ντα-γουίτ, Αν Να-σανγκ,
Κιμ Χιρά, Κιμ Γιονγκ-τεκ (139΄)

Γηραιά κυρία παλεύει με τα πρώτα συμπτώματα της άνοιας, τη χαρι-
τωμένη φιλαρέσκειά της, την ανάγκη της να μάθει να φτιάχνει ποιήματα
και την ανάμειξη του εγγονού της στο βιασμό μιας συμμαθήτριάς του, η
οποία στη συνέχεια αυτοκτονεί. Κι αφού οι προσπάθειές της αποβούν
άκαρπες, θα σκαρώσει ένα «ποίημα» και μετά θα φύγει αθόρυβα… Η εξαι-
ρετική, ντελικάτη ερμηνεία της πρωταγωνίστριας αναδεικνύει τις αρετές
ενός καλοζυγισμένου σεναρίου, που βραβεύθηκε στο Φεστιβάλ Καννών.
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ΜΕΣΟΤΟΙΧΙΕΣ: 8-9/1/2013 ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΙ ΜΕ ΤΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ: 15-16/1/2013

ΓΡΑΨΕ ΛΑΘΟΣ: 5-6/2/2013 ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ: 12-13/2/2013

Ο ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΚΥΡΙΟΣ ΛΑΖΑΡ: 5-6/3/2013 ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ: 12-13/3/2013
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Η ΑΓΚΑΤΑ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ: 22-23/1/2013 ΨΩΜΙ ΚΑΙ ΤΟΥΛΙΠΕΣ: 29-30/1/2013

ΠΟΙΗΣΗ: 26-27/2/2013

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΚΗΔΕΙΕΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΓΑΜΟ: 19-20/3/2013

ΣΚΗΝΕΣ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΑΓΡΙΟ ΓΑΜΟ: 19-20/2/2013
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Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΩΝ ΚΟΥΜΠΙΩΝ: 28/3/2013

Η ΣΟΥΣΟΥΡΑΔΑ: 25/3/2013

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΤΟΣ-ΕΝΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ: 29/3/2013

TORREMOLINOS ΄73: 23-24/4/2013

7η ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΓΑΛΛΙΚΟΥ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
Διοργάνωση: Δήμος Βόλου - Ciné Μεσόγειος, Γαλλικό Ινστιτούτο
Θεσσαλονίκης, Τομέας Γαλλικής Γλώσσας Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλίας, Ελληνογαλλικός Σύνδεσμος Βόλου, Σύλλογος Αποφοί-
των Ελληνογαλλικής Σχολής, Ελληνογαλλικό Δημοτικό Σχολείο
«Άγιος Ιωσήφ», Σύλλογος Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας και Φι-
λολογίας Β/Βάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Μαγνησίας. Υπό την αιγίδα
του Επίτιμου Προξένου της Γαλλίας στο Βόλο κ. Ρολάν Φίσερ.

25-29/3/2013 ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΜΙΑ ΑΠΙΘΑΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ: 16-17/4/2013
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ΕΒΔΟΜΑΔΑ
15ου ΦΕΣΤΙΒΑΛ
ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

31/3-6/4 2013 ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ Ο ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ: 9-10/4/2013

ΤΡΕΙΣ ΩΡΕΣ ΔΙΟΡΙΑ: 26/3/2013 ΠΕΣ ΜΟΥ Τ’ ΟΝΟΜΑ ΣΟΥ: 27/3/2013

ΚΑΥΤΟΙ ΚΑΙ ΑΣΦΑΙΡΟΙ: 30/4-1/5/2013 ΦΙΛΙΑ ΚΑΙ ΣΦΑΙΡΕΣ: 7-8/5/2013
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Τρίτη 5 & Τετάρτη 6 Μαρτίου 2013
Ο ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΚΥΡΙΟΣ ΛΑΖΑΡ (Monsieur Lazhar) Καναδάς

(2011) Σκηνοθεσία, Σενάριο: Φιλίπ Φαλαρντό (από θεατρικό μονόπρακτο
της Εβελίν ντε λα Σενελιέρ) Πρωταγωνιστούν: Μοχάμεντ Φελάγκ, Σοφί
Νελίς, Εμιλιέν Νερόν, Ντανιέλ Προυλ (94΄)

Ο κύριος Λαζάρ, από την Αλγερία, αντικαθιστά μια δασκάλα που αυτο-
κτόνησε σε ένα γαλλόφωνο δημοτικό σχολείο του Μοντρεάλ. Από την πρώτη
στιγμή κάνει τα πάντα για να έρθει πιο κοντά στα παιδιά, να τους συμπαρα-
σταθεί και να τους εξηγήσει τη δύναμη της απώλειας. Συγκίνηση, χιούμορ,
μυστήριο κι ευαισθησία σε μια γοητευτική ταινία, όπου ο ήρωας ενσαρκώνει
την συνάντηση δύο διαφορετικών κόσμων και τη δύναμη της ειλικρίνειας.

Τρίτη 12 & Τετάρτη 13 Μαρτίου 2013
ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ (Casa de los Babys) ΗΠΑ (2003) Σκη-

νοθεσία: Σενάριο: Τζον Σέιλς Πρωταγωνιστούν: Μάρσια Γκέι Χάρντεν, Ντά-
ριλ Χάνα, Μάγκι Τζίλενχαλ, Λίλι Τέιλορ, Μαίρη Στινμπέργκεν, Σούζα Λίντς,
Ρίτα Μορένο (95΄)

Πέντε Αμερικανίδες και μια Ιρλανδέζα, συναντιούνται σε ένα τουρι-
στικό θέρετρο στο Μεξικό, όπου περιμένουν τη διεκπεραίωση των γραφει-
οκρατικών διαδικασιών προκειμένου να υιοθετήσουν μωρά, που οι
ντόπιες οικογένειές τους αδυνατούν να αναθρέψουν. Καθώς οι μέρες περ-
νούν γρήγορα, εντείνεται το αίσθημα της φόβου και της αμφιβολίας και
οι έξι γυναίκες δεν αργούν να εκδηλώσουν δυσαρέσκειες και αντιθέσεις. 

Τρίτη 19 & Τετάρτη 20 Μαρτίου 2013
ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΚΗΔΕΙΕΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΓΑΜΟ (Plots with a view/Under-

taking Betty) Μ. Βρετανία, ΗΠΑ, Γερμανία (2002) Σκηνοθεσία: Νικ Χάραν

Σενάριο: Φρεντ Πόντζλοβ Πρωταγωνιστούν: Μπρέντα Μπλέθιν, Άλφρεντ
Μολίνα, Κρίστοφερ Γουόκεν, Ναόμι Γουότς, Λι Εβανς (94΄)

Σε μια μικρή πόλη της Ουαλίας ένας μυστικός παιδικός έρωτας φουν-
τώνει ξανά μετά πολλά χρόνια. Εκείνος είναι πλέον εργολάβος κηδειών.
Εκείνη η σύζυγος του δημάρχου. Ο μόνος τρόπος να ζήσουν μαζί είναι
να σκηνοθετήσουν το θάνατο και την κηδεία της. Εμπόδιό τους στέκεται
ένας Αμερικανός ανταγωνιστής. Έξυπνη κωμωδία στα όρια της φάρσας,
για τους λάτρεις του ιδιότυπου βρετανικού humour.

Τρίτη 9 & Τετάρτη 10 Απριλίου 2013
Ο ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ (The Visitor) ΗΠΑ (2007) Σκηνοθεσία: Τόμας Μα-

κάρθι Πρωταγωνιστούν: Ρίτσαρντ Τζένκινς, Χάαζ Σλεϊμάν, Ντανάι Τζεκεσάι
Γουρίρα, Χιάμ Αμπάς (108΄)

Ένας μοναχικός και απρόσωπος Αμερικανός καθηγητής Οικονομι-
κών φτάνει στο Μανχάταν για ένα επιστημονικό συνέδριο. Εκεί, η τύχη τον
φέρνει ξαφνικά αντιμέτωπο με ένα νεαρό ζευγάρι ξένων μεταναστών. Ο
καθηγητής αισθάνεται να ζει ξανά, ιδιαίτερα μετά τη γνωριμία του με τη
γοητευτική μητέρα του νεαρού. Μια ταινία έξυπνη κι ευαίσθητη, με κομψά
και λιτά εκφραστικά μέσα, συγκινητική αλλά όχι μελό, διαποτισμένη με υπό-
γειο χιούμορ.
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Τρίτη 16 & Τετάρτη 17 Απριλίου 2013
ΜΙΑ ΑΠΙΘΑΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ (Tristram Shandy: A cock and bull

story) Μ. Βρετανία (2005) Σκηνοθεσία: Μάικλ Γουίντερμποτομ Σενάριο: Φρανκ

Κοτρέλ Μπόις (από βιβλίο του Λόρενς Στερν) Πρωταγωνιστούν: Στιβ Κούγκαν,
Ρομπ Μπράιντον, Σίρλεϊ Χέντερσον, Κόναλ Μέρφι, Ρέιμοντ Γουέρινγκ (91')

Η ιστορία διατρέχει τον χρόνο, από τον 18ο μέχρι τον 21ο αιώνα, σε μια
«ανορθόδοξη» κινηματογραφική διασκευή του φημισμένου λογοτεχνικού αρι-
στουργήματος The Life and opinions of Tristram Shandy (1700) του ευφάντα-
στου βρετανού συγγραφέα Λόρενς Στέρν. Ο βασικός ήρωας αφηγείται τη
ζωή του, όπως εκείνος την αντιλαμβάνεται. Οι διαστρεβλωμένες παιδικές ιστο-
ρίες του διανθίζονται από μια πληθώρα λογοτεχνικών αστείων και μαύρου χι-

ούμορ αποκαλύπτοντας περισσότερα από οποιαδήποτε άλλη συμβατική αυτοβιογραφία. 

Τρίτη 23 & Τετάρτη 24 Απριλίου 2013
TORREMOLINOS ΄73. Ισπανία, Δανία (2003) Σκηνοθεσία: Πάμπλο

Μπέργκερ Πρωταγωνιστούν: Χαβιέ Καμάρα, Καντέλα Πένια, Χουάν
Ντιέγκο, Μαλένα Αλτέριο, Φερνάντο Τεχέρο (87΄)

Ισπανία, 1973. Ένας πλασιέ βιβλίων ζει φτωχικά στο πλάι της κομμώτριας
συμβίας του. Όταν η επιχείρηση που δουλεύει κινδυνεύει να κλείσει,  του προ-
σφέρεται μια ευκαιρία να «πιάσει την καλή» γυρνώντας ερωτικά home-
videos, που θα πουλιούνται υπό μορφή «Εγκυκλοπαίδειας Αναπαραγωγής»
σε Σκανδιναβικές χώρες. Σιγά-σιγά η πρωταγωνίστρια γυναίκα γίνεται η πιο
καυτή σταρ της Βόρειας Ευρώπης, όμως το μόνο που αυτή επιθυμεί είναι
ένα μωρό. Και τώρα πλέον έχει πολλές ευκαιρίες να το αποκτήσει, έστω και
live απέναντι στο φακό…

Τρίτη 30 Απριλίου & Τετάρτη 1 Μαΐου 2013
ΚΑΥΤΟΙ ΚΑΙ ΑΣΦΑΙΡΟΙ (Hot Fuzz) Μ. Βρετανία, Γαλλία (2007) Σκη-

νοθεσία: Έντγκαρ Ράιτ Σενάριο: Έντγκαρ Ράιτ, Σάιμον Πεγκ Πρωταγωνιστούν:
Σάιμον Πεγκ, Νικ Φροστ, Μπιλ Νάι, Τζιμ Μπρόουντμπεντ, Τίμοθι Ντάλτον (121΄)

Ένας ικανότατος αστυνομικός του Λονδίνου λύνει πάντα όλες τις υποθέ-
σεις που του αναθέτουν, με αποτέλεσμα οι υπόλοιποι συνάδελφοί του να φαί-
νονται ανεπαρκείς και να γκρινιάζουν διαρκώς. Οι ανώτεροί του, για να
αποκαταστήσουν τις ισορροπίες στο τμήμα, τον μεταθέτουν σ΄ ένα ήσυχο ει-
δυλλιακό χωριό της νοτιοδυτικής Αγγλίας. Και ενώ προσπαθεί να προσαρμο-
στεί στα νέο πληκτικό περιβάλλον, μερικά περίεργα συμβάντα κινούν τις υποψίες
του. Με τη βοήθεια ενός καλοκάγαθου συναδέλφου αναλαμβάνει δράση ... 

Τρίτη 7 & Τετάρτη 8 Μαΐου 2013
ΦΙΛΙΑ ΚΑΙ ΣΦΑΙΡΕΣ (Kiss-Kiss, Bang-Bang) ΗΠΑ (2005) Σκη-

νοθεσία, Σενάριο: Σέιν Μπλακ (από τη νουβέλα του Μπρετ Χάλιντεϊ με τίτλο
Bodies Are Where You Find Them) Πρωταγωνιστούν: Βαλ Κίλμερ, Ρόμπερτ
Ντάουνι Τζούνιορ, Μισέλ Μόναχαν (103΄)

Μικροκακοποιός, με την αστυνομία στα ίχνη του, καταλήγει στο Λος
Άντζελες, όπου τυχαία περνάει από οντισιόν για το ρόλο ενός αστυνομι-
κού, εντυπωσιάζοντας τους κινηματογραφικούς κύκλους. Η επόμενη μέρα
τον βρίσκει σ΄ ένα χολιγουντιανό πάρτι, όπου γνωρίζει έναν γκέι ιδιωτικό
ντετέκτιβ και μια επίδοξη ηθοποιό, η οποία δεν είναι άλλη από τον εφηβικό
του έρωτα. Οι τρεις τους μπλέκουν σ΄ ένα παράξενο φόνο και αρχίζουν

να αναζητούν δολοφόνους και κίνητρα. Κωμωδία μυστηρίου, γρήγορη και καλοφτιαγμένη, πρω-
τότυπη και απολαυστική απ' την αρχή μέχρι το τέλος. 
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Επιμέλεια προγράμματος: Απόστολος Φοινικόπουλος
Επιτροπή Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.: Ευθύμιος Τσάμης, Στέλιος Πελασγός, 
Αιμίλιος Σουβατζής, Ελένη Καλογεροπούλου
Επιμέλεια-σχεδιασμός εντύπου: Διεύθυνση Αρχείων, Μουσείων & Βιβλιοθηκών
Tηλ. επικοινωνίας: Δήμος Βόλου: 2421350180, 
Κινηματοθέατρο “Αχίλλειον”: 24210 32818, 24210 34991
www.volos-city.gr, www.doepap.gr
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