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ΙΝΤΕΑΛ
17:00
Η ΧΑΜΕΝΗ ΠΟΛΗ ΤΟΥ Ζ 
(141')

20:00
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΕΛΑΣ 
(74')

22:00
Η ΓΥΝΑΙΚΑ
ΤΟΥ ΖΩΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΗΠΟΥ 
(124')

00:30
ΤΟ ΠΑΙΧΝΙ∆Ι
ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ 
(73')

∆ΑΝΑΟΣ
17:00
Η KEΪΤΙ ΛΕΕΙ ΑΝΤΙΟ 
(88')

19:00
ΤΟ ∆ΕΙΠΝΟ 
(120')

21:30
ΑΙΩΝΙΑ ΛΑΜΨΗ 
(85')

23:30
Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΡΝΟ 
(91')

30.04
ΚΥΡΙΑΚΗ

ΙΝΤΕΑΛ
17:15
X500
(108')

19:30
ΑΦΤΕΡΛΩΒ
(94')

21:30
ΟΧΤΩ ΩΡΕΣ
∆ΕΝ ΚΑΝΟΥΝ
ΜΙΑ ΜΕΡΑ, Α΄ΜΕΡΟΣ 
(202')

∆ΑΝΑΟΣ
17:30
ΧΟΡΕΥΟΝΤΑΣ
ΣΤΟ ΡΥΘΜΟ
ΤΟΥ ΣΟΥΙΝΓΚ 
(88')

20:00
ΦΩΤΙΑ ΣΤΙΣ ΚΑΝΕΣ ΜΑΣ 
(90')

22:30
ΘΕΛΩ ΤΗΝ Α∆ΕΡΦΗ ΜΟΥ 
(94')

ΕΛΛΗΝΙΣ
21.00
ΠΥΡΕΤΟΣ
ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΒΡΑ∆Ο
(119')

01.05
∆ΕΥΤΕΡΑ

ΙΝΤΕΑΛ
18:00
ΡΙΜΕΣ ΠΟΥ ΣΚΟΤΩΝΟΥΝ 
(63')

19:30
ΤΡΥΠΟΚΑΡΥ∆ΟΙ
(109')

22:00
ΙΧΝΗ ΣΤΟ ΧΙΟΝΙ
(128')

∆ΑΝΑΟΣ
17:15
ΠΕΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΜΕΝΑ 
(90')

19:15
USSAK…
ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ
(85')

21:30
Ο ΥΠΟΠΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
ΤΟΥ ΤΟΥΙΝ ΠΙΚΣ 
(135')
ΤΟΥΙΝ ΠΙΚΣ: 
ΤΑ ΧΑΜΕΝΑ ΚΟΜΜΑΤΙΑ
(92΄)

ΘΕΑΤΡΟ
ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΥ
(DRIVE IN)
21.00
ΜΠΟΝΙ & ΚΛΑΪΝΤ
(111’)

02.05
ΤΡΙΤΗ

ΙΝΤΕΑΛ
18:00
32 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 
(88')

20:00
ΟΧΤΩ ΩΡΕΣ
∆ΕΝ ΚΑΝΟΥΝ
ΜΙΑ ΜΕΡΑ,
Β΄ΜΕΡΟΣ 
(274')

∆ΑΝΑΟΣ
19:00
ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ
ΦΥΛΑΚΕΣ
ΤΟΥ ΓΑΛΑΞΙΑ V2 
(121')

23 :00
Η ΠΕΡΙΟ∆ΕΙΑ 
(112')

03.05
ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΡΟΒΟΛΩΝ

ΙΝΤΕΑΛ
17:15
ΕΙΣΑΙ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 
(115')
19:45
ΤΣΙΓΑΡΑ
& ΖΕΣΤΗ ΣΟΚΟΛΑΤΑ 
(98')
22:00
∆ΕΡΜΑΤΑ
(77')

00:00
ΣΦΑΙΡΑ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΙ 
(118')

∆ΑΝΑΟΣ
17:15
ΠΕΤΑΛΟΥ∆ΕΣ
ΣΤΟ ΣΤΟΜΑΧΙ 
(109')

19:15
Η ΤΖΑΖ ΤΟΥ ΝΕΙΛΟΥ 
(82')

21:30
ΤΟ ∆ΙΧΤΥ 
(114')
00:00
ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΟΙΧΟΥΣ 
(140')

TEXNOΠΟΛΗ
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ

19.00
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ∆ΙΕΞΟ∆ΟΣ
(110')

22.00
FARGO
(100')

ΑΙΘΟΥΣΑ ∆10

21.30
Η ΗΧΩ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ 
(78’)

28.04
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

27.04
ΠΕΜΠΤΗ

ΙΝΤΕΑΛ
18:00
Η ∆ΙΝΗ 
(87')

20:00
Η ΑΠΙΑΣΤΗ ΕΙΚΟΝΑ 
(70')

21:45
ΕΥΤΥΧΙΑ
(123')

00:30
ΣΟΥΣΠΙΡΙΑ
(97')

∆ΑΝΑΟΣ
18:00
ΠΕΦΤΕΙ Η ΝΥΧΤΑ
ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ 
(71')

19:45
ΣΕΞ, ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ
ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 
(95')

22:00
ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ
ΤΗΣ ΟΥΝΑ  
(94')

00:30
ΑΝΤΙΠΟΡΝΟ
(78')

29.04
ΣΑΒΒΑΤΟ

ΙΝΤΕΑΛ
18:00
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
(77')

20:00
LOVING
(123')

22:45
Ο ∆ΟΛΟΦΟΝΟΣ
ΜΕ ΤΟ ΑΓΓΕΛΙΚΟ
ΠΡΟΣΩΠΟ 
(103')

∆ΑΝΑΟΣ
17:30
ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΙ
ΤΟΥ ΣΤΙΧΟΥ
(102')

20:00
ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ,
ΑΝΤΕ ΓΕΙΑ! 
(83')

22:15
ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟ
(105')



27.
04.
17

ΠΕΜΠΤΗ

28.
04.
17

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

PARTY!

ΙΝΤΕΑΛ

17:15
ΕΙΣΑΙ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ / 
DIE MITTE DER WELT
(Γερµανία, Αυστρία / 2016, 115’)
Σκηνοθεσία: Γιάκοµπ Μ. Έρβα
Την πρώτη µέρα σχολείου µετά τις διακοπές, ο 
17χρονος Φιλ γνωρίζει τον νέο του 
συµµαθητή, Νίκολας. Και τότε το κέντρο του 
κόσµου του αλλάζει θέση για πάντα. 
Βασισµένη στο βραβευµένο best-seller του 
Αντρέας Σταϊνχέφελ, µια ταινία ενηλικίωσης 
που ξυπνάει µέσα σου το καλοκαίρι.

19:45
ΤΣΙΓΑΡΑ ΚΑΙ ΖΕΣΤΗ ΣΟΚΟΛΑΤΑ / 
CIGARETTES ET CHOCOLAT CHAUD
(Γαλλία / 2016, 98’)
Σκηνοθεσία: Σοφί Ρεν
Ο Ντενί Πατάρ κάνει ό,τι µπορεί για να 
µεγαλώσει µόνος τις δύο µικρές κόρες του, 
µέχρι που µπαίνει στο στόχαστρο µιας 
καλοσυνάτης κοινωνικής λειτουργού. 
Η πιο τρυφερή και αστεία ιστορία για την πιο 
αξιαγάπητα “διαφορετική” οικογένεια. 
Που τελικά είναι όπως όλες.  

22:00
∆ΕΡΜΑΤΑ / PIELES
(Ισπανία / 2017 , 77’)
Σκηνοθεσία: Εντουάρντο Καζανόβα
Ο Καζανόβα θα µπορούσε να είναι ο 
διεστραµµένος µικρός αδερφός του 
Αλµοδόβαρ. Και αυτό το απερίγραπτα 
παράξενο ντεµπούτο του, ένα δράµα 
χρώµατος ροζ που ξετυλίγεται µέσα από τις 
ιστορίες 4 δύσµορφων «φρικιών», θα σε 
κολλήσει εθιστικά στην οθόνη και θα σε 
γεµίσει ενοχές για τα γέλια που προσφέρει.

00:00
ΣΦΑΙΡΑ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΙ / HEADSHOT 
(Ινδονησία / 2016, 118’)
Σκηνοθεσία: Κίµο Σταµπόελ & Τίµο Τζαχάντο 
(The Mo Brothers)
Ένας µυστηριώδης άντρας ξυπνάει µε 
αµνησία. Το βίαιο παρελθόν του θα επιστρέψει 
για να τον στοιχειώσει. Ένα λουτρό αίµατος, 
µόλις ξεκινάει. Αδρεναλίνη στα ύψη, µε τον 
σούπερ σταρ των πολεµικών τεχνών (και του 
“The Raid”) Ικο Ουβάις να µοιράζει άφθονο 
ξύλο. ∆εξιοτεχνικά χορογραφηµένα 
κλωτσο-µπουνίδια σε µια περιπέτεια που 
σπάει κόκαλα (κυριολεκτικά).

 

∆ΑΝΑΟΣ

17:15
ΠΕΤΑΛΟΥ∆ΕΣ ΣΤΟ ΣΤΟΜΑΧΙ / 
BUTTERFLY KISSES
(Ην. Βασίλειο / 2016 , 109’)
Σκηνοθεσία: Ραφαέλ Καπελίνσκι
Μέσα από ένα εφηβικό ντελίριο σεξ, 
µαριχουάνας και πορνό, τρεις φίλοι ψάχνουν 
µία διέξοδο από τη µουντή ζωή τους. ‘Όλοι 
έχουν τους δαίµονες τους. Όµως ένας από 
αυτούς έχει ένα φοβερό µυστικό, που δε 
µπορεί να πει σε κανέναν. Ένα ντεµπούτο που 
στοιχειώνει, και δίκαια έφυγε βραβευµένο 
από το φετινό Φεστιβάλ Βερολίνου.

19:15
Η ΤΖΑΖ ΤΟΥ ΝΕΙΛΟΥ / 
CAIRO JAZZMAN
(Γερµανία,Αίγυπτος / 2017, 82’)
Σκηνοθεσία: Ατέφ Μπεν Μπουζίντ
Το Κάιρο, µια Αθήνα στην κάτω πλευρά της 
Μεσογείου, κολυµπώντας στον θρησκευτικό 
φονταµενταλισµό και τη Μεσογειακή 
γραφειοκρατία, καταπνίγει τη φαντασία και το 
πάθος του Αµρ Σαλάχ, Αιγύπτιου τζαζίστα και 
διοργανωτή του Φεστιβάλ Τζαζ Καΐρου, ο 
οποίος αρνείται να βάλει τέλος στην 
συναρπαστική µουσική του περιπέτεια.
Παρουσία των δηµιουργών.

21:30
ΤΟ ∆ΙΧΤΥ / GEUMUL
(N. Κορέα / 2016, 114’)
Σκηνοθεσία: Κιµ Κι-Ντουκ
Ένας φτωχός Νοτιοκορεάτης ψαράς 
παγιδεύεται στην άλλη πλευρά της 
διχασµένης χερσονήσου και γίνεται κατά 
λάθος αποστάτης και εν δυνάµει κατάσκοπος. 
Ο αµφιλεγόµενος Κορεάτης δηµιουργός του 
“Pieta” επιστρέφει µε ένα δυνατό πολιτικό 
θρίλερ κι ένα τολµηρό κοινωνικό σχόλιο

00:00
ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΟΙΧΟΥΣ / 
AU-DELA DES MURS
(Γαλλία / 2016, 140΄)
Σκηνοθεσία: Ερβέ Αντµάρ
Μια γυναίκα κληρονοµεί µυστηριωδώς ένα 
σπίτι από τον άγνωστο γείτονά της, κι 
εγκλωβίζεται σε διαδρόµους και δωµάτια που 
οδηγούν σε έναν άλλο χωροχρόνο. Μια 
χορταστική, εικαστικά πανέµορφη και γεµάτη 
απόκοσµες εκπλήξεις µίνι σειρά που 
δηµιουργήθηκε για το κανάλι Arte, αλλά 
βλέπεται ακόµα καλύτερα στη µεγάλη οθόνη.

ΙΝΤΕΑΛ

18:00
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ / POLYTECHNIQUE 
(Καναδάς / 2009, 77΄)
Σκηνοθεσία: Ντενί Βιλνέβ
Εµπνευσµένος από το µακελειό που έλαβε 
χώρα στο Πολυτεχνείο του Μόντρεαλ, όταν 
ένας αντι-φεµινιστής φοιτητής άνοιξε πυρ 
κατά συµφοιτητριών του, ο Ντενί Βιλνέβ 
στήνει την κάµερά του στον πραγµατικό τόπο 
του εγκλήµατος και φιλοτεχνεί έναν 
ασπρόµαυρο εφιάλτη. Ένα ξαδερφάκι του 
“Ελέφαντα” του Γκας Βαν Σαντ, που ακολουθεί 
ακόµα πιο τολµηρές διαδροµές.

20:00
LOVING
(Ην.Βασίλειο,ΗΠΑ / 2016, 123’)
Σκηνοθεσία: Τζεφ Νίκολς
Η υποψηφιότητα της Ρουθ Νέγκα για Όσκαρ & 
Χρυσή Σφαίρα  Καλύτερης Ηθοποιού & του 
Τζόελ Ίτζερτον για Χρυσή Σφαίρα Καλύτερου 
Ηθοποιού επισφραγίζουν τις σπουδαίες 
ερµηνείες τους, στην ταινία που 
χαρακτηρίστηκε ως η καλύτερη του 2016. 
Μία ιστορία αγάπης που υπερνικά τα ταµπού.  

22:45
Ο ∆ΟΛΟΦΟΝΟΣ ΜΕ ΤΟ ΑΓΓΕΛΙΚΟ 
ΠΡΟΣΩΠΟ / LE SAMOURAΙ
(Γαλλία, Ιταλία / 1967,103΄) 
Σκηνοθεσία: Ζαν-Πιερ Μελβίλ
Ο παγερά όµορφος Αλέν Ντελόν υποδύεται 
έναν επαγγελµατία δολοφόνο µπλεγµένο στα 
δίχτυα της προδοσίας, και ο πάπας του 
γαλλικού νουάρ Ζαν-Πιερ Μελβίλ βρίσκεται 
σε κορυφαία φόρµα. Ένα αριστουργηµατικό 
φιλµ-ορόσηµο που µαγεύει µε το στιλ του, και 
στα πεντηκοστά του γενέθλια παραµένει 
κοφτερό σαν το σπαθί του σαµουράι.
Προλογίζει ο δηµοσιογράφος / κριτικός 
κινηµατογράφου της εφηµερίδας "ΤΟ ΒΗΜΑ" 
Γιάννης Ζουµπουλάκης.

 

∆ΑΝΑΟΣ

17:30
ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΙ ΤΟΥ ΣΤΙΧΟΥ /
THE GIRL FROM THE SONG
(Ισπανία / 2017, 102’)
Σκηνοθεσία: Ιµπάι Αµπάντ
Ένας ερωτοχτυπηµένος µουσικός ταξιδεύει 
στην έρηµο της Νεβάδα, στο ψυχεδελικό 
φεστιβάλ Burning Man, ψάχνοντας ένα 
κορίτσι. Θα την βρει, θα την χάσει, θα 
παρασυρθεί σε µια παραισθησιακή εµπειρία 
γεµάτη µουσική.

20:00
ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ, ΑΝΤΕ ΓΕΙΑ! / 
GOODNIGHT BROOKLYN-THE STORY 
OF DEATH BY AUDIO
(ΗΠΑ / 2016 , 83’)
Σκηνοθεσία: Μάθιου Κόνµποι
Future Islands, Ty Segall, A Place to Bury 
Strangers, Thee Oh Sees παρελαύνουν στην 
οθόνη για να διηγηθούν την ιστορία του Death 
by Audio, του τελευταίου underground venue 
της νεοϋορκέζικης DIY σκηνής, από τη 
γέννησή του µέχρι το κλείσιµό του το 2014.

22:15
ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟ / PLANETARIUM
(Γαλλία, Βέλγιο / 2016, 105’)
Σκηνοθεσία: Ρεµπέκα Ζλοτόφσκι
Στο Παρίσι του ’30, η Νάταλι Πόρτµαν µε τη Λίλι 
Ρόουζ-Ντεπ είναι αδερφές-µέντιουµ που 
επικοινωνούν µε τους νεκρούς, κάνοντας την 
κινηµατογραφική πρωτοπορία της εποχής να 
ενδιαφερθεί για το ασυνήθιστο χάρισµά τους. 
Πολύ σύντοµα όµως, µια τεράστια απειλητική 
σκιά αρχίζει να καλύπτει ολόκληρη την 
Ευρώπη…

UNDER THE RADAR

RED CARPET

ON AIR

SMALL SCREEN ON BIG SCREEN

MIDNIGHT THRILLS

DENIS VILLENEUVE

SPECIAL SCREENING

Death by Audio
Πάρτι για την ταινία “Μπρούκλιν, άντε γειά!” στο Dudu Loft 
(Κολωνού 12-14, Μεταξουργείο), µε τους παραγωγούς του En 
Lefko. 
Είσοδος ελεύθερη, ώρα προσέλευσης 22.00

ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ
19:00
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ∆ΙΕΞΟ∆ΟΣ
(Ελλάδα / 2017, 110’)
Σκηνοθεσία: Σέργιος Βαφειάδης
Κωνσταντίνος Βήτα, Παύλος Παυλίδης, 
Κωνσταντίνος Τζούµας, ∆ηµήτρης 
Πουλικάκος, Θάνος Ανεστόπουλος και 
πολλοί άλλοι αφηγούνται τις 
περιπέτειες της εναλλακτικής 
καλλιτεχνικής σκηνής στην Ελλάδα, 
µέσα από ένα κοινωνικό-πολιτικό 
φίλτρο. 
Out of competition.
Παρουσία των δηµιουργών.

22:00
FARGO
3ΟΣ ΚΥΚΛΟΣ, ΕΠΕΙΣΟ∆ΙΑ 1&2
(ΗΠΑ / 2017, 100')
Σκηνοθεσία: Νόα Χόλεϊ
Η αριστουργηµατική αστυνοµική 
µαύρη κωµωδία επιστρέφει για µια 3η 
αυτοτελή σεζόν, στην οποία 
πρωταγωνιστεί ο αγνώριστος Γιούαν 
Μακρέγκορ σε διπλό ρόλο. 
Η σειρά προβάλλεται αποκλειστικά
στην Cosmote TV.
Είσοδος δωρεάν µε προσκλήσεις. 
Για περισσότερες πληροφορίες µπείτε 
στο elff.gr

ΑΙΘΟΥΣΑ ∆10
21:30
THE ECHOES OF NUMBERS/ 
Η ΗΧΩ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ 
(2010, Ελλάδα, 78’)
Σκηνοθεσία: Ανδρέας Τσιτώτας
Kafka Takes Notes on the Greek 
Electronic Scene: Επτά χρόνια µετά, οι 
συναντήσεις της Κατερίνας Καφεντζή 
ΑΚΑ Kafka µε τις πιο δυνατές φωνές 
της ελληνικής ηλεκτρονικής σκηνής. 
ακούγονται πιο επίκαιρες από ποτέ.
Out of competition.
Ακολουθεί Q&A µε το σκηνοθέτη, την 
Kafka και κάποιους απο τους 
καλλιτέχνες που παρουσιάστηκαν στο 
ντοκιµαντέρ.
Ελεύθερη είσοδος µε σειρά 
προτεραιότητας.



Νοrthern Disco
Πάρτι για την ταινία 
“Ηλεκτρονικό Σέλας”, 
στο Ροµάντσο 
(Αναξαγόρα 3, Αθήνα) 
µε τον Μπγιορν Τόρσκε 
και τους παραγωγούς
του En Lefko. 
Είσοδος ελεύθερη,
ώρα προσέλευσης
22:00.

Antiparty
Πάρτι για την ταινία 
“Αντιπορνό”, στο Adult 
Theaters (Καρόλου 8, 
Μεταξουργείο),
µε τους παραγωγούς 
του En Lefko. 
Είσοδος ελεύθερη,
ώρα προσέλευσης 
02.30

PARTY!

PARTY!

29.
04.
17

ΣΑΒΒΑΤΟ

30.
04.
17

KΥΡΙΑΚΗΙΝΤΕΑΛ

18:00
Η ∆ΙΝΗ / MAELSTROM
(Καναδάς / 2000, 87΄)
Σκηνοθεσία: Ντενί Βιλνέβ
Μια γυναίκα σε µια δίνη εκτρώσεων, 
αποτυχιών και αυτοκινητιστικών 
δυστυχηµάτων. Και ο Ντενί Βιλνέβ την  
τοποθετεί, µαζί κι εµάς, σε µια 
κινηµατογραφική δίνη που ανακατεύει την 
τραγωδία µε την κωµωδία και τον µυστικισµό 
µε τον απόλυτο ροµαντισµό. Ίσως η µοναδική 
ταινία όπου κεντρικός αφηγητής είναι ένα ψάρι.

20:00
Η ΑΠΙΑΣΤΗ ΕΙΚΟΝΑ /
DAS UNMÖGLICHE BILD
(Γερµανία, Αυστρία / 2016, 70΄)
Σκηνοθεσία: Σάντρα Βόλνερ
Μια παιδική ηλικία που προσπαθεί να χωρέσει 
σε φιλµ Super8. Μια αλυσίδα από αναµνήσεις 
που κρύβει σκοτεινούς, ανεξερεύνητους 
κρίκους. Ένα αιθέριο σκηνοθετικό ντεµπούτο 
από τη Σάντρα Βόλνερ, που σε αναγκάζει να 
παραδοθείς στη σκληρή ποίηση των εικόνων 
του.

21:45
ΕΥΤΥΧΙΑ / FÉLICITÉ
(Γαλλία, Βέλγιο, Σενεγάλη, Γερµανία, 
Λίβανος / 2017, 123’)
Σκηνοθεσία: Αλέν Γκοµί
Η αφοπλιστικά ειλικρινής και διεισδυτική µατιά 
της ταινίας-αποκάλυψη που τιµήθηκε µε 
Αργυρή Άρκτο στο φετινό Φεστιβάλ του 
Βερολίνου, αναδεικνύει την γενναιότητα µιας 
τραγουδίστριας που πασχίζει να εξασφαλίσει 
στον τραυµατισµένο από τροχαίο γιο της µια 
-κάθε άλλο παρά δεδοµένη- αξιοπρεπή ζωή 
στη σύγχρονη και άγρια Αφρικανική 
καθηµερινότητα της Κινσάσα.

00:30
ΣΟΥΣΠΙΡΙΑ / SUSPIRIA 
(Ιταλία / 1977, 97΄)
Σκηνοθεσία: Ντάριο Αρτζέντο
Νεαρή µπαλαρίνα ανακαλύπτει πως η σχολή 
της είναι κυριευµένη από µαγικές δυνάµεις 
που ζητούν όλο και περισσότερο αίµα. Ο µετρ 
του τρόµου Ντάριο Αρτζέντο θα το κάνει να 
χυθεί σε ένα κλασικό αριστούργηµα του 
είδους, που γιορτάζει 40 χρόνια ζωής µε µια 
ολοκαίνουργια, ψηφιακά αποκαταστηµένη 
κόπια.
Προλογίζει ο µουσικός / κριτικός 
κινηµατογράφου της εφηµερίδας “ΤΑ ΝΕΑ”
Άκης Καπράνος. 

∆ΑΝΑΟΣ

18:00
ΠΕΦΤΕΙ Η ΝΥΧΤΑ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ /
LE PARC 
(Γαλλία / 2016, 71΄)
Σκηνοθεσία: Νταµιέν Μανιβέλ
Ένα αγόρι κι ένα κορίτσι φλερτάρουν κι 
απολαµβάνουν την καλοκαιρινή βόλτα τους 
στο πάρκο. Όλα µοιάζουν απλά κι όµορφα, 
µέχρι που έρχεται η νύχτα να µεταµορφώσει 
την πραγµατικότητα σε όνειρο και το πάρκο σε 
κήπο των εκπλήξεων. Ένα θαυµατουργό, 
αταξινόµητο φιλµ όπου τα πάντα µοιάζουν 
δυνατά.

19:45
ΣΕΞ, ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ/ 
SΗΟΤ! ΤΗΕ PSYCHO-SPIRITUAL 
MANTRA OF ROCK
(ΗΠΑ / 2016. 95’)
Σκηνοθεσία: Μπάρνι Κλέι
Ένα ξέφρενο ταξίδι στη ροκ, µέσα απ’ τον φακό 
(και το µυαλό) του Μικ Ροκ, του θρυλικού 
φωτογράφου που απαθανάτισε τα µεγαλύτερα 
ινδάλµατα της µουσικής, ζώντας τις πιο 
ακραίες, ιδιαίτερες, άγνωστες στιγµές τους. 
Nτέιβιντ Μπόουι, Σιντ Μπάρετ, Queen, Ίγκι Ποπ, 
Blondie, Λου Ριντ, όπως δεν τους έχουµε 
ξαναδεί ποτέ.

22:00
ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΤΗΣ ΟΥΝΑ  / UNA 
(Μ. Βρετανία / 2016 94’)
Σκηνοθεσία: Μπένεντικτ Άντριους
Μια νέα γυναίκα εισβάλει στο γραφείο ενός 
µεγαλύτερού της άντρα. Ψάχνει για απαντήσεις 
ή για εκδίκηση; Βαθιά κρυµµένα µυστικά, 
ανοµολόγητα πάθη και µια συγκλονιστική 
ερµηνεία από την Ρούνι Μάρα, σε ένα 
δραµατικό ψυχολογικό θρίλερ που θα χαραχτεί 
για καιρό στο µυαλό µας.

00:30
ΑΝΤΙΠΟΡΝΟ / ANTIPORNO 
(Ιαπωνία / 2016, 78΄)
Σκηνοθεσία: Σίον Σόνο
Η Κιόκο βαριέται. Κι όταν βαριέται, της αρέσει 
να ταπεινώνει σεξουαλικά την βοηθό της. Ο 
υπερ-παραγωγικός και αγαπηµένος Σίον Σόνο 
επιστρέφει µε κάτι που θα µπορούσε να 
περιγραφεί ως queer φεµινιστικό σοφτ πορνό, 
αλλά καταφέρνει ακόµη περισσότερα µε τη 
ντελιριακή φαντασία και την οργιώδη 
χρωµατική παλέτα του.

UNDER THE RADAR

RED CARPET

ON AIR

SMALL SCREEN ON BIG SCREEN

MIDNIGHT THRILLS

DENIS VILLENEUVE

SPECIAL SCREENING

ΙΝΤΕΑΛ

17:00
Η ΧΑΜΕΝΗ ΠΟΛΗ ΤΟΥ Ζ /
THE LOST CITY OF Z
(Η.Π.Α. / 2016, 141’)
Σκηνοθεσία: Τζέιµς Γκρέι
Η επική κινηµατογραφική ιστορία πάθους και 
θάρρους που καθήλωσε κοινό και κριτικούς 
στα Φεστιβάλ Βερολίνου και Νέας Υόρκης, 
ακολουθεί την ζωή ενός σπουδαίου Βρετανού 
εξερευνητή, ο οποίος χάθηκε κατά την δεκαετία 
του 1920 αναζητώντας µία µυστηριώδη χαµένη 
Ατλαντίδα του Αµαζονίου. Με τους Τσάρλι 
Χάναµ, Σιένα Μίλερ και Ρόµπερτ Πάτινσον.

20:00
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΕΛΑΣ / NOTHERN 
DISCO LIGHTS - THE RISE AND RISE 
OF NORWEGIAN DANCE MUSIC
(Ην.Βασίλειο / 2016, 74’)
Σκηνοθεσία:  Μπεν Ντέιβις
H ιστορία πίσω από την αναµόρφωση ενός 
έθνους υπό τους ήχους της ηλεκτρονικής 
µουσικής, όπως την αφηγούνται οι Τοντ Τεργιέ, 
Prins Thomas, Lindstrom & ο δανδής Μπράιαν 
Φέρι.
Παρουσία του DJ και µουσικού παραγωγού 
Μπγιορν Τόρσκε.

22:00
Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ ΖΩΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ 
/ THE ZOOKEEPER’S WIFE
(Τσεχία, Μεγ. Βρετανία, ΗΠΑ / 2017, 
124’)
Σκηνοθεσία: Νίκι Κάρο
Η συγκινητική ιστορία της Αντονίνα 
Ζαµπίνσκι, που κατά την διάρκεια της 
ναζιστικής κατοχής έσωσε τη ζωή 
εκατοντάδων Εβραίων κρύβοντάς τους στον 
ζωολογικό κήπο της Βαρσοβίας, αποδίδεται 
µε µια σπάνια ισορροπία ανάµεσα στην φρίκη 
και την τρυφερότητα, και µια σπουδαία 
ερµηνεία από τη Τζέσικα Τσάστεϊν.

00:30
ΤΟ ΠΑΙΧΝΙ∆Ι ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ /
GAME OF DEATH
(Καναδάς, Γαλλία / 2017, 73’)
Σκηνοθεσία: Λοράνς Μορέ, 
Σεµπαστιάν Λαντρί
“Σκότωσε ή θα σκοτωθείς”: πανέµορφοι, 
ηλιοκαµένοι έφηβοι ανακαλύπτουν πως, αν 
δεν λερώσουν τα χέρια τους µε αίµα, το 
κεφάλι τους κυριολεκτικά θα ανατιναχτεί! Η 
πιο ένοχη απόλαυση του φεστιβάλ υπόσχεται 
να βάψει τους τοίχους σας κόκκινους.

∆ΑΝΑΟΣ

17:00
Η KEΪΤΙ ΛΕΕΙ ΑΝΤΙΟ / 
KATIE SAYS GOODBYE 
(HΠΑ / 2016, 88’)
Σκηνοθεσία: Γουέιν Ρόµπερτς
Mια 17χρονη σερβιτόρα, που «σερβίρει» και 
σεξ επί πληρωµή, για να ξεφύγει απ’ τη µίζερη 
ζωή της επαρχιακής πόλης, ερωτεύεται έναν 
γοητευτικό µηχανικό. Ο κόσµος, όµως, δεν 
είναι τόσο καλός όσο εκείνη. Ένα υπέροχο 
δείγµα του σύγχρονου ανεξάρτητου 
Αµερικανικού σινεµά. 

19:00
ΤΟ ∆ΕΙΠΝΟ / THE DINNER
(ΗΠΑ / 2017, 120’)
Σκηνοθεσία: ‘Ορεν Μουβερµαν
Μια ζεστή καλοκαιρινή βραδιά δύο 
παντρεµένα ζευγάρια βγαίνουν για φαγητό 
ενώ οι γόνοι τους παρανοµούν. Καθώς το 
δείπνο φτάνει στη γαστριµαργική του 
κορύφωση, τα προσωπεία της πολιτισµένης 
συµπεριφοράς πέφτουν & τα µαχαίρια 
βγαίνουν. Η ταινία που άνοιξε το φετινό 
Φεστιβάλ Βερολίνου, µε τους Ρίτσαρντ Γκιρ, 
Στιβ Κούγκαν, Κλοέ Σεβινί.

21:30
ΑΙΩΝΙΑ ΛΑΜΨΗ / ALWAYS SHINE 
(ΗΠΑ / 2016, 85΄)
Σκηνοθεσία: Σοφία Τακάλ
∆υο κάποτε αγαπηµένες φίλες οργανώνουν 
ένα µικρό ταξίδι συµφιλίωσης, που τελικά θα 
απελευθερώσει τα πιο ανοµολόγητα 
συναισθήµατα και θα τις βυθίσει στην 
παράνοια. Ψυχολογικό θρίλερ που κλείνει το 
µάτι στην “Περσόνα”, µε δύο εντυπωσιακά 
γενναίες ερµηνείες και ανατροπές µέχρι το 
τελευταίο πλάνο.

23:30
Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΡΝΟ / 
KING COBRA
(ΗΠΑ / 2016 , 91’)
Σκηνοθεσία: Τζάστιν Κέλλυ
Σεξ, ψέµατα κι εγκλήµατα, στο “Boogie 
Nights” του γκέι πορνό. Η αφήγηση µιας 
πραγµατικής ιστορίας δολοφονίας, 
βασισµένη και στο βιβλίο “Cobra Killer”,  µε 
τους Τζέιµς Φράνκο και Κρίστιαν Σλέιτερ στους 
πιο τολµηρούς ρόλους της καριέρας τους.



Πρωτοµαγιά στο Ελληνίς
“Sunset Disco Set” πάρτι στις 20:00 στον χώρο του 
κινηµατογράφου Ελληνίς, µε τους παραγωγούς του En Lefko.
Ακολουθεί επετειακή προβολή της ταινίας “ Πυρετός το 
Σαββατόβραδο” (Saturday Night Fever, 1977)  στις 21:00.
Είσοδος µε προσκλήσεις. Μπείτε στο elff.gr για περισσότερες 
πληροφορίες

Drive In
στο Θέατρο Λυκαβηττού
Επετειακή προβολή της ταινίας 
“Μπόνι & Κλάιντ” (Bonnie & Clyde, 
1967) στον προαύλιο χώρο του 
Θεάτρου Λυκαβηττού. 
Είσοδος µόνο µε προσκλήσεις. 
Μπείτε στο site του elff.gr
για περισσότερες πληροφορίες.
 Ώρα έναρξης: 21:00

20.00-21.30
21.30-23.00
PIRATE PARTY
(Πολ ΜακΚάρθι, 2005)

Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ, 
ο ΝΕΟΝ παρουσιάζει την 
τετράπτυχη προβολή “Pirate 
Party” του Αµερικανού 
καλλιτέχνη Πολ ΜακΚάρθι. 
Μια οπτική φαντασµαγορία 
ενός παρακµιακού και 
γκροτέσκου οργίου µε πολύ 
αιµατηρό κέτσαπ, 
ανθρώπινα προσθετικά 
µέλη, αλλόκοτα συµβάντα 
και  πρωταγωνιστές- 
καρικατούρες όπως οι 
Οσάµα Μπιν Λάντεν και 
Τζορτζ Μπους σε περίεργες 
πράξεις αιχµαλωσίας και 
διαµελισµών. Οι εικόνες 
αντικατοπτρίζουν µία 
αχαλίνωτη έκρηξη 
δηµιουργικότητας στο 
σκηνικό ενός κόσµου που 
έχει πάει τροµακτικά στραβά.

Ευχαριστούµε θερµά τη 
Συλλογή ∆.∆ασκαλόπουλου 
για το δανεισµό του έργου.

Eίσοδος ελεύθερη.

POP UP
CINEMA

POP UP
CINEMA

BIOS

01.
05.
17

∆ΕΥΤΕΡΑ

02.
05.
17

ΤΡΙΤΗΙΝΤΕΑΛ

17:15
X500 
(Καναδάς, Κολοµβία, Μεξικό / 2016, 
108΄)
Σκηνοθεσία: Χουάν Αντρές Αράνγκο
Τρεις µετανάστες στο Μεξικό, την Κολοµβία 
και τον Καναδά. Τρεις ιστορίες πένθους και 
δύσκολης µεταµόρφωσης. Τι ενώνει τρεις 
ανθρώπους που χωρίζονται από χιλιάδες 
χιλιόµετρα; Ένα αεικίνητο ανθρώπινο 
µωσαϊκό, που αιχµαλωτίζει το βλέµµα και 
µιλά στην καρδιά όσων ψάχνουν την θέση 
τους στον σύγχρονο κόσµο.

19:30
ΑΦΤΕΡΛΩΒ
(Ελλάδα / 2016, 94΄)
Σκηνοθεσία: Στέργιος Πάσχος
Ο Νίκος έχει την σατανική ιδέα να κλειδώσει 
την Σοφία σε µια πολυτελή βίλα, µέχρι να 
µάθει γιατί τον χώρισε. Μέσα από 
σπαρταριστά γκαγκ, ατάκες σε ρυθµό 
πολυβόλου και πολλή µουσική, η ήδη 
πολυβραβευµένη ροµαντική κοµεντί του 
Στέργιου Πάσχου µας ταξιδεύει στον πλανήτη 
όπου κατοικούν οι άνθρωποι µετά το τέλος 
του έρωτα.

21:30
ΟΧΤΩ ΩΡΕΣ ∆ΕΝ ΚΑΝΟΥΝ ΜΙΑ ΜΕΡΑ, 
Α΄ΜΕΡΟΣ / ACHT STUNDEN SIND 
KEIN TAG 
(Γερµανία / 1972, 202΄)
Σκηνοθεσία: Ράινερ Βέρνερ Φασµπίντερ
Συλλογικές διεκδικήσεις, οικογενειακές 
συγκρούσεις, ελπίδες και µαταιώσεις για το 
µέλλον, στην επί δεκαετίες ακυκλοφόρητη 
µίνι σειρά που ο Φασµπίντερ σκηνοθέτησε 
γύρω από την καθηµερινότητα της εργατικής 
τάξης. Σε ολοκαίνουργια, ψηφιακά 
αποκαταστηµένη κόπια που έρχεται 
κατευθείαν από το φετινό
Φεστιβάλ Βερολίνου.

∆ΑΝΑΟΣ

17:30
ΧΟΡΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΡΥΘΜΟ ΤΟΥ 
ΣΟΥΙΝΓΚ / ALIVE AND KICKING
(ΗΠΑ /  2016, 88’)
Σκηνοθεσία: Σούζαν Γκλέιτζερ
Καλωσορίσατε στο κόσµο του σουίνγκ, που 
γεννήθηκε στη σκιά της Μεγάλης Ύφεσης του 
’30 για να επιστρέψει σήµερα ως παγκόσµιο 
φαινόµενο. Απίθανες φιγούρες µε µία 
ενέργεια που κάποιοι τη συγκρίνουν ακόµα 
και µε αυτή του σεξ, γιατί it don't mean a thing 
if it ain't got that swing!
Ακολουθεί live swing show.

20:00
ΦΩΤΙΑ ΣΤΙΣ ΚΑΝΕΣ ΜΑΣ / FREE FIRE 
(Μ.Βρετανία / 2016, 90’)
Σκηνοθεσία: Μπεν Γουίτλι
Μία αγοραπωλησία όπλων που πάει στραβά. 
Όλοι, µ’ ένα όπλο στο χέρι. Κανένας έλεγχος.
Με τη βραβευµένη µε όσκαρ Μπρι Λάρσον 
και τον Κίλιαν Μέρφι στο καστ και παραγωγό 
τον Μάρτιν Σκορσέζε, µια απολαυστική 
“ταραντινική” ιστορία γεµάτη καταιγιστική 
δράση, αµέτρητες σφαίρες και θανατηφόρες 
ατάκες. Ποιος θα µείνει ζωντανός;

22:30
ΘΕΛΩ ΤΗΝ Α∆ΕΡΦΗ ΜΟΥ / 
DEMONIOS TUS OJOS
(Ισπανία, Κολοµβία / 2017, 94΄)
Σκηνοθεσία: Πέδρο Αγκιλέρα
Τι θα έκανες αν έπεφτες πάνω σε ερασιτεχνικό 
πορνό βιντεάκι µε πρωταγωνίστρια την 
αδερφή σου; Ψάχνοντας την απάντηση, ο 
ήρωας της ταινίας του Πέδρο Αγκιλέρα 
παραβιάζει µία-µία τις κόκκινες γραµµές της 
ηδονοβλεψίας, της επιθυµίας και της 
σεξουαλικότητας, και σε ρωτάει µέχρι πού 
τολµάς να τον ακολουθήσεις.

ΙΝΤΕΑΛ

18:00
ΡΙΜΕΣ ΠΟΥ ΣΚΟΤΩΝΟΥΝ /
WAR OF WORDS 
(Ην. Βασίλειο / 2016, 63’)
Σκηνοθεσία: Κρεγκ Τουόι, Τοµ Γουόρθ
Τα rap battles, ή αλλιώς η πιο καυτή µόδα στη 
βρετανική χιπ-χοπ κουλτούρα, είναι ένα 
σαρωτικό παιχνίδι λεκτικού εξευτελισµού που 
δεν γνωρίζει όρια. Οι θιασώτες της πολιτικής 
ορθότητας ας µείνουν µακριά - οι υπόλοιποι, 
ας ετοιµαστούν να απολαύσουν ένα όργιο 
από ρίµες.

19:30
ΤΡΥΠΟΚΑΡΥ∆ΟΙ / CARPINTEROS
(∆οµινικανή ∆ηµοκρατία / 2017, 109’)
Σκηνοθεσία: Χοσέ Μαρία Καµπράλ
Ο Ζουλιάν και η Γιανέλι κοιτάζονται σε 
απόσταση 150 µέτρων κι επικοινωνούν µε 
νοηµατική. Έγκλειστοι σε διπλανές φυλακές 
του Αγίου ∆οµίνικου, ζουν µια ιστορία αγάπης 
αλλιώτικη από τις άλλες, αλλά γεµάτη 
εκρηκτική ζωντάνια και διάχυτο ερωτισµό

22:00
ΙΧΝΗ ΣΤΟ ΧΙΟΝΙ / POKOT
(Πολωνία / 2017, 128’)
Σκηνοθεσία: Ανιέσκα Χόλαντ
Στο επιβλητικά άγριο τοπίο ενός δάσους στην 
Πολωνία, κάποιος ή κάτι σκοτώνει τον ένα 
κυνηγό µετά τον άλλο. Μία εκκεντρική 
ηλικιωµένη κάτοικος θα µεταµορφωθεί σε 
αυτοσχέδια ντετέκτιβ, σε ένα sui generis 
θρίλερ που χαρακτηρίστηκε ως το πολωνικό 
“Φάργκο”και συµµετείχε στο διαγωνιστικό 
τµήµα του φετινού Φεστιβάλ Βερολίνου.

∆ΑΝΑΟΣ

17:15
ΠΕΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΜΕΝΑ /
JE ME TUE A LE DIRE 
(Βέλγιο, Γαλλία / 2016, 90΄)
Σκηνοθεσία: Ξαβιέ Σερόν
Αποτυχηµένος ως ηθοποιός, ανασφαλής ως 
εραστής και λίγο πιο υποχόνδριος από την 
αφόρητα δύστροπη µητέρα του, ο Μισέλ 
σκέφτεται πολύ συχνά τον θάνατο. Και οι 
σκέψεις του γίνονται µια υπέροχα 
στιλιζαρισµένη, ξεκαρδιστική µαύρη κωµωδία 
από τον πρωτοεµφανιζόµενο Ξαβιέ Σερόν.

19:15 
USSAK… ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ
(Ελλάδα / 2017, 85’)
Σκηνοθεσία: Κυριάκος Κατζουράκης
Στο άµεσο µέλλον, σε µια χώρα που 
στροβιλίζεται στη ζοφερή δίνη της κρίσης, οι 
δρόµοι φέρνουν κοντά µια περιπλανώµενη 
περφόρµερ, µια αινιγµατική γυναίκα, έναν 
πρώην καλλιτέχνη drag και έναν 
απογοητευµένο, πολιτικά συνειδητοποιηµένο 
ακτιβιστή. Με τους Κάτια Γέρου, Θεοδώρα 
Τζήµου, Γιάννη Τσορτέκη, ∆ηµήτρη Πουλικάκο. 
Work In Progress.
Παρουσία του σκηνοθέτη και συντελεστών.

21:30
Ο ΥΠΟΠΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΟΥΙΝ 
ΠΙΚΣ / TWIN PEAKS: FIRE WALK 
WITH ME
(ΗΠΑ / 1992, 135΄)
ΤΟΥΙΝ ΠΙΚΣ: ΤΑ ΧΑΜΕΝΑ ΚΟΜΜΑΤΙΑ 
/ TWIN PEAKS: THE MISSING 
PIECES
(ΗΠΑ / 2014, 92΄)
Σκηνοθεσία: Ντέιβιντ Λιντς
Στο πιο καταραµένο από τα αριστουργήµατά 
του, ο Λιντς χαρίζει ένα εφιαλτικό prequel της 
θρυλικής σειράς “Twin Peaks”. ∆υο δεκαετίες 
µετά προσφέρει τις κοµµένες σκηνές της 
ταινίας, σαν κλειδιά που ξεδιαλύνουν (ή 
µήπως επιτείνουν;) το µυστήριο µιας από τις 
πιο µυθικές πολιτείες της µικρής και της 
µεγάλης οθόνης, που σύντοµα επιστρέφει µε 
τον πολυαναµενόµενο νέο κύκλο επεισοδίων. 

UNDER THE RADAR

RED CARPET

ON AIR

SMALL SCREEN ON BIG SCREEN

MIDNIGHT THRILLS

DENIS VILLENEUVE

SPECIAL SCREENING

ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ
19:00
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ∆ΙΕΞΟ∆ΟΣ
(Ελλάδα / 2017, 110’)
Σκηνοθεσία: Σέργιος Βαφειάδης
Κωνσταντίνος Βήτα, Παύλος Παυλίδης, 
Κωνσταντίνος Τζούµας, ∆ηµήτρης 
Πουλικάκος, Θάνος Ανεστόπουλος και 
πολλοί άλλοι αφηγούνται τις 
περιπέτειες της εναλλακτικής 
καλλιτεχνικής σκηνής στην Ελλάδα, 
µέσα από ένα κοινωνικό-πολιτικό 
φίλτρο. 
Out of competition.
Παρουσία των δηµιουργών.

22:00
FARGO
3ΟΣ ΚΥΚΛΟΣ, ΕΠΕΙΣΟ∆ΙΑ 1&2
(ΗΠΑ / 2017, 100')
Σκηνοθεσία: Νόα Χόλεϊ
Η αριστουργηµατική αστυνοµική 
µαύρη κωµωδία επιστρέφει για µια 3η 
αυτοτελή σεζόν, στην οποία 
πρωταγωνιστεί ο αγνώριστος Γιούαν 
Μακρέγκορ σε διπλό ρόλο. 
Η σειρά προβάλλεται αποκλειστικά
στην Cosmote TV.
Είσοδος δωρεάν µε προσκλήσεις. 
Για περισσότερες πληροφορίες µπείτε 
στο elff.gr

ΑΙΘΟΥΣΑ ∆10
21:30
THE ECHOES OF NUMBERS/ 
Η ΗΧΩ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ 
(2010, Ελλάδα, 78’)
Σκηνοθεσία: Ανδρέας Τσιτώτας
Kafka Takes Notes on the Greek 
Electronic Scene: Επτά χρόνια µετά, οι 
συναντήσεις της Κατερίνας Καφεντζή 
ΑΚΑ Kafka µε τις πιο δυνατές φωνές 
της ελληνικής ηλεκτρονικής σκηνής. 
ακούγονται πιο επίκαιρες από ποτέ.
Out of competition.
Ακολουθεί Q&A µε το σκηνοθέτη, την 
Kafka και κάποιους απο τους 
καλλιτέχνες που παρουσιάστηκαν στο 
ντοκιµαντέρ.
Ελεύθερη είσοδος µε σειρά 
προτεραιότητας.



20.00-21.30
21.30-23.00
PIRATE PARTY
(Πολ ΜακΚάρθι, 2005)

BIOS

Κλείσιµο του φεστιβάλ 
µε ένα µεγάλο πάρτι στο 
Zonar’s (Βουκουρεστίου 
9), µε τους παραγωγούς 
του En Lefko. 
Είσοδος ελεύθερη. 
Ώρα προσέλευσης 
22:00.

CLOSING
PARTY!
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ΤΕΤΑΡΤΗ ΙΝΤΕΑΛ

18:00
32 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ / 
UN 32 AOUT SUR TERRE
(Καναδάς / 1998, 88΄)
Σκηνοθεσία: Ντενί Βιλνέβ
Το ιδιοφυές ντεµπούτο του Βιλνέβ στέλνει µια 
γυναίκα κι έναν άντρα στην έρηµο της Γιούτα, 
όπου µέσα από χίλιους κινδύνους θα ψάξουν 
ένα happy end για τον έρωτά τους. Πτώµατα, 
απειλητικοί ταξιτζήδες κι ένας Αύγουστος που 
δεν λέει να τελειώσει, στην πιο ροµαντική ταινία 
δρόµου που δεν είχες δει µέχρι τώρα.

20:00
ΟΧΤΩ ΩΡΕΣ ∆ΕΝ ΚΑΝΟΥΝ ΜΙΑ ΜΕΡΑ, 
Β΄ΜΕΡΟΣ / ACHT STUNDEN SIND 
KEIN TAG 
(Γερµανία / 1972, 274΄)
Σκηνοθεσία: Ράινερ Βέρνερ Φασµπίντερ
Συλλογικές διεκδικήσεις, οικογενειακές 
συγκρούσεις, ελπίδες και µαταιώσεις για το 
µέλλον, στην επί δεκαετίες ακυκλοφόρητη µίνι 
σειρά που ο Φασµπίντερ σκηνοθέτησε γύρω 
από την καθηµερινότητα της εργατικής τάξης. Σε 
ολοκαίνουργια, ψηφιακά αποκαταστηµένη 
κόπια που έρχεται κατευθείαν από το φετινό
Φεστιβάλ Βερολίνου.

∆ΑΝΑΟΣ

19:00
ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ
ΦΥΛΑΚΕΣ ΤΟΥ ΓΑΛΑΞΙΑ V2 / 
GUARDIANS OF THE GALAXY 2
(Η.Π.Α., 2017, 121’)
Σκηνοθεσία: Τζέιµς Γκαν
Μετά την τεράστια επιτυχία του διαστηµικού 
έπους πίσω στο 2014, οι αγαπηµένοι κοσµικοί 
πολεµιστές της Marvel επιστρέφουν µε νέο 
διαγαλαξιακό mixtape! Κρις Πρατ, Βιν Ντίζελ, 
Ζόε Σαλντάνα, Σιλβέστερ Σταλόνε, Κερτ Ράσελ 
και Μπράντλει Κούπερ ζεσταίνουν ήδη τις 
µηχανές στα διαστηµόπλοια...
Είσοδος µόνο µε προσκλήσεις. 
Για περισσότερες πληροφορίες µπείτε
στο elff.gr

23:00
Η ΠΕΡΙΟ∆ΕΙΑ / ON THE ROAD
(Ην.Βασίλειο / 2016, 112’)
Σκηνοθεσία: Μάικλ Γουιντερµπότοµ
Λίγοι σκηνοθέτες καταφέρνουν να θολώσουν 
τα όρια ανάµεσα στη µυθοπλασία και την 
πραγµατικότητα. Ο µαέστρος του είδους 
Γουιντερµπότοµ επιστρέφει και χρησιµοποιεί την 
καθηλωτική του προσέγγιση, σε ένα 
ντοκιµαντέρ που ακολουθεί την περιοδεία της 
αλτέρνατιβ ροκ µπάντας Wolf Alice. Η πιο 
όµορφη ταινία του σκηνοθέτη εδώ και χρόνια.
Out of competition.

^

∆αναός: Λ. Κηφισίας 109 (Μετρό Πανόρµου), Αθήνα
Ιντεάλ: Πανεπιστηµίου 46 (Μετρό Πανεπιστήµιο), Αθήνα
Τεχνόπολις ∆ήµου Αθηναίων: Πειραιώς 100, Γκάζι
Bios: Πειραιώς 84, Αθήνα
Ελληνίς: Λ. Κηφισίας 29, Αθήνα

∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

ΛΕΞΙΚΟ
ΦΕΣΤΙΒΑΛ

UNDER THE RADAR
Οι ταινίες των µεγάλων δηµιουργών του αύριο διαγωνίζονται για το βραβείο κοινού. Ψηφίστε βγαίνοντας 
από την αίθουσα και αποφασίστε ποια ταινία θα φύγει µε το χρηµατικό έπαθλο των 5.000 ευρώ.

RED CARPET
Πολυαναµενόµενες ταινίες σηµαντικών σκηνοθετών και πρεµιέρες µε τους µεγαλύτερους 
κινηµατογραφικούς αστέρες του παγκόσµιου σινεµά, έρχονται σε αποκλειστική, πρώτη προβολή.

ON AIR
Μουσικά ντοκιµαντέρ που θα µας κάνουν να χορέψουµε, να τραγουδήσουµε, να αγκαλιαστούµε και να 
συγκινηθούµε. Τον ρόλο των κριτών, για την ταινία που θα κερδίσει 2.000 ευρώ, αναλαµβάνουν οι 
παραγωγοί του En Lefko 87.7. 

SMALL SCREEN ON BIG SCREEN
Οι τηλεοπτικές εκπλήξεις που θα µας απασχολήσουν µέσα στους επόµενους µήνες, αλλά και τα 
αριστουργήµατα της µικρής οθόνης που άλλαξαν τον τρόπο µε τον οποίον διηγούµαστε δηµιουργικές 
ιστορίες.

MIDNIGHT THRILLS
Ποπ κορν, αίµα και γέλιο µέχρι δακρύων… Κωµωδία και τρόµος στο κέντρο της Αθήνας, µε τις πιο 
απρόβλεπτες, παρανοϊκές ιστορίες τρέλας και πανικού. Ποιος φοβάται τα µεσάνυχτα!

TRIBUTE TO DENIS VILLENEUVE
Το φεστιβάλ θυµάται τα πρώτα βήµατα του Ντενί Βιλνέβ, ενός εκ των σηµαντικότερων σκηνοθετών 
που δουλεύουν αυτή τη στιγµή στο Χόλιγουντ. Κι όλο αυτό τη στιγµή που ο δηµιουργός του "Arrival" 
ετοιµάζεται για το sequel του "Blade Runner".  

GET CREATIVE 
BY CUTTY SARK
Γίνετε οι σκηνοθέτες της καθηµερινότητάς σας και 
αποτυπώστε όλα εκείνα τα στοιχεία που κάνουν την πόλη 
µας ξεχωριστή.

Ανεβάστε τα βίντεο, τις φωτογραφίες, ή τις καλλιτεχνικές 
σας δηµιουργίες σε Facebook και Instagram µε τα 
χάσταγκς #cuttypaizei & #getcreative και πάρτε µέρος στο 
µεγάλο διαγωνισµό.

Για τη συµµετοχή σας επισκεφθείτε το site µας elff.gr και 
δείτε τους όρους συµµετοχής, καθώς και τα µεγάλα 
βραβεία του διαγωνισµού.


