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Θερινά ΣινεΤαξίδια από την Κινηματογραφική Λέσχη Λάρνακας-Αμμοχώστου
Κάθε Τετάρτη, 20:30 στον Κήπο του Μουσείου Πιερίδη
Είσοδος Ελεύθερη | Free Admission
www.larnakacinema.com
www.facebook.com/larnakacinema
17 Ιουνίου 2020
When Tomatoes Met Wagner (2019)
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=SekLTyQ6x2Y&feature=emb_logo
Ντοκιμαντέρ | Documentary
Σκηνοθεσία | Director: Marianna Economou
72’ Ελλάδα | Greece
Γλώσσα: Ελληνικά | Language: Greek
Υπότιτλοι: Αγγλικοί | Subtitles: English
Με χιούμορ και πρωτοτυπία, δύο ξαδέλφια και πέντε γυναίκες ενός θεσσαλικού χωριού
αναμετριούνται με την παγκόσμια αγορά, με όπλο μια ντομάτα.
The humorous and uplifting story of two ingenuous Greek cousins and five village grannies,
who tackle the world market with their organic tomatoes.

24 Ιουνίου 2020
Burning (2018)
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=bWaTCTnQoBM
Μυστηρίου | Mystery
Σκηνοθεσία | Director: Chang-dong Lee
148’ Νότια Κορέα, Ιαπωνία | South Korea, Japan
Γλώσσα: Κορεάτικα, Αγγλικά | Language: Korean, English
Υπότιτλοι: Ελληνικοί | Subtitles: Greek
Πρωταγωνιστούν | Starring: Ah-in Yoo, Steven Yeun, Jong-seo Jun
Ένα μυθιστόρημα του Χαρούκι Μουρακάμι εμπνέει την ταινία με την υψηλότερη
βαθμολογία από τους κριτικούς στο Φεστιβάλ Καννών. Το ασυνήθιστο χόμπι του Μπεν
κινεί το ενδιαφέρον του ντελιβερά συναδέλφου του Γιόνγκου και της Χαεμί, μιας κοπέλας
που μόλις γύρισε από την Αφρική.
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Inspired by Murakami’s novel. Jong-su bumps into a girl who used to live in the same
neighborhood, who asks him to look after her cat while she's on a trip to Africa. When back,
she introduces Ben, a mysterious guy she met there, who confesses his secret hobby.

1 Ιουλίου 2020 (Μήνας Κυπριακού Κινηματογράφου)
Smuggling Hendrix (2019)
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=9ACqXDktph0
Κωμωδία | Comedy
Σκηνοθεσία | Director: Marios Piperides
92’ Κύπρος | Cyprus
Γλώσσα: Ελληνικά, Αγγλικά, Τουρκικά | Language: Greek, English, Turkish
Υπότιτλοι: Ελληνικοί | Subtitles: Greek
Πρωταγωνιστούν | Starring: Adam Bousdoukos, Fatih Al, Vicky Papadopoulou
Το σχέδιο του Γιάννη να φύγει από την Κύπρο ανατρέπεται όταν ο σκύλος του περνάει στα
κατεχόμενα. Η μεταφορά ζώων όμως εκεί απαγορεύεται και θα πρέπει να βρει τρόπο να
πάρει πίσω τον πιστό του φίλο.
Yiannis, a fading musician, is planning to leave crisis-ridden Cyprus for a better life abroad.
His plans are put on hold when his dog Jimi runs away and crosses the UN buffer zone that
divides the "Greek" from the "Turkish" side of the island. Since animal exchange between
the two "sides" is prohibited, Yiannis reluctantly joins forces with Hasan, a Turkish settler,
and a cast of unexpected characters to smuggle his best friend back.

8 Ιουλίου 2020 (Μήνας Κυπριακού Κινηματογράφου)
Pause (2019)
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=wzlyQG4dr9c
Κοινωνική | Drama
Σκηνοθεσία | Director: Tonia Mishali
96’ Κύπρος | Cyprus
Γλώσσα: Ελληνικά| Language: Greek
Υπότιτλοι: Αγγλικοί | Subtitles: English
Πρωταγωνιστούν | Starring: Stella Fyrogeni, Andreas Vasiliou, Popi Avraam
Η Ελπίδα προσπαθεί να αναπνεύσει ανάμεσα σε έναν καταπιεστικό σύζυγο και μια
μονότονη ζωή, ψάχνοντας αγωνιωδώς τρόπους διαφυγής. Μοναδική της δύναμη: το
αυτοκίνητό της, ίσως επειδή μόνο σε αυτό ελέγχει το τιμόνι. Όταν ο Κώστας πουλάει το
αμάξι της, η Ελπίδα πατά το play της αντίστροφης μέτρησης.
Elpida, a middle aged housewife trapped in the misery of an oppressive marriage, begins to
lose touch with reality as she finds refuge in a fantasy world of sexual liberation and
vindictive violence.
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15 Ιουλίου 2020 (Μήνας Κυπριακού Κινηματογράφου)
Beloved Days (2015)
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=tVTVyDVAZ8g&feature=emb_logo
Ντοκιμαντέρ | Documentary
Σκηνοθεσία | Director: Constantinos Patsalides
75’ Κύπρος | Cyprus
Γλώσσα: Ελληνικά, Αγγλικά, Ιταλικά| Language: Greek, English, Italian
Υπότιτλοι: Αγγλικοί | Subtitles: English
Πρωταγωνιστούν | Starring: Thanasis Drakopoulos, Andreas Nikolaides, Charis Evripidou
Το 1970 οι κάτοικοι του χωριού Κάρμι ζουν μια πρωτόγνωρη εμπειρία: τα γυρίσματα της
ταινίας “Πολυαγαπημένη”, με συνεργείο και ηθοποιούς του Hollywood. Το ντοκιμαντέρ,
σαν καλειδοσκόπιο, μεταφέρει εικόνες της κοινωνικής πραγματικότητας της τότε εποχής
αλλά και των τραυματικών αλλαγών που βίωσαν οι κάτοικοι μετά την τουρκική εισβολή.
Σαράντα χρόνια μετά, επισκέπτονται με νοσταλγία τις πολυαγαπημένες εκείνες μέρες.
In 1970 the people of Karmi in Cyprus participate in an unprecedented experience: the
shooting of the film "Beloved", with Hollywood cast and crew. This documentary functions
as a kaleidoscope, transmitting images of that magical time and of the traumatic changes in
their lives after the Turkish invasion.
22 Ιουλίου 2020 (Μήνας Κυπριακού Κινηματογράφου)
Sunrise in Kimmeria (2018)
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=IS9BN4Aa8mw&feature=emb_logo
Κωμωδία | Comedy
Σκηνοθεσία | Director: Simon Farmakas
100’ Κύπρος | Cyprus
Γλώσσα: Ελληνικά, Αγγλικά| Language: Greek, English
Υπότιτλοι: Αγγλικοί | Subtitles: English
Πρωταγωνιστούν | Starring: Tim Ahern, Konstadinos Alkiviadis, Athos Antoniou
Σε ένα μικρό (φανταστικό) κυπριακό χωριό, με τους γραφικούς χαριτωμένους του ήρωες,
πέφτει ένα ούφο από τον ουρανό, στο χωράφι του Σκεύου. Ο Σκεύος είναι ένας συμπαθής
loser, επιβαρυμένος με τα χρέη του πατέρα του, αγαπά τη Μαρία που διαγωνίζεται στα
τοπικά καλλιστεία της γιορτής της πατάτας και ψάχνει να βρει αν ζει η Σουηδέζα μητέρα
του.
An isolated Cypriot village goes into tragicomic overload when a flying object crash-lands in
a potato field inside the adjacent UN-controlled buffer zone. A young farmer unwisely digs it
out setting off a chain of incredible events.
29 Ιουλίου 2020 (Μήνας Κυπριακού Κινηματογράφου)
Happy Birthday (2017)
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=wf0fzGRBhOw&feature=emb_logo
Κοινωνική | Drama
Σκηνοθεσία | Director: Christos Georgiou
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88’ Ελλάδα | Greece
Γλώσσα: Ελληνικά| Language: Greek
Υπότιτλοι: Αγγλικοί | Subtitles: English
Πρωταγωνιστούν | Starring: Dimitris Imellos, Nefeli Kouri, Mirto Alikaki
Η Μαργαρίτα, μια νεαρή που νιώθει άβολα και συμπεριφέρεται επιθετικά στον πατέρα
της, αστυνομικό των ΜΑΤ, αναγκάζεται να περάσει μαζί του λίγες ημέρες στο εξοχικό τους.
Η «εκρηκτική» συμβίωσή τους θα δοκιμάσει τις αντοχές αλλά και τις αξίες του καθενός.
When George runs out of the police riot bus and sees his daughter among the
demonstrators facing him, he and his wife decide that father and daughter should go to
their country home for a few days, to keep her safe and see if they can salvage their
relationship.
5 Αυγούστου 2020
Animattikon Animation Festival
Γλώσσα: Αγγλικά και άλλες | Language: English and other
Υπότιτλοι: Αγγλικοί | Subtitles: English
Μια συλλογή από επιλεγμένες ταινίες κινουμένων σχεδίων ταξιδεύουν στην οθόνη μας στη
Λάρνακα, μέσα από μια συνεργασία με το Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων Ανιμάττικον.
Twelve short animated movies cured and selected by Animattikon Animation Festival are
presented on our open air screen in Larnaca.

12 Αυγούστου 2020
The Reports on Sarah and Saleem (2018)
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=1pRmPTj1_gc
Μυστήριο, Περιπέτεια | Crime, Drama
Σκηνοθεσία | Director: Muayad Alayan
127’ Παλαιστίνη | Palestine
Γλώσσα: Αραβικά, Εβραϊκά, Αγγλικά| Language: Arabic, Hebrew, English
Υπότιτλοι: Ελληνικοί | Subtitles: Greek
Πρωταγωνιστούν | Starring: Adeeb Safadi, Sivane Kretchner, Ishai Golan
Μια Ισραηλινή κι ένας Παλαιστίνιος διατηρούν εξωσυζυγική σχέση, η οποία μετά από μια
ασήμαντη παρεξήγηση θα μπλέξει άδικα και τους δυο τους σε μια περίπλοκη υπόθεση
τρομοκρατίας.
The affaire of a married Palestinian man and a married Israeli woman in Jerusalem takes a
dangerous political dimension when they are spotted in the wrong place at the wrong time,
leaving them to deal with more than their broken marriages.

Θερινά ΣινεΤαξίδια

2020

19 Αυγούστου 2020
International Short Film Festival Cyprus
Σε συνεργασία με το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Κύπρου, η ειδική προβολή
παρουσιάζει μια συλλογή από κυπριακές και ξένες βραβευμένες ταινίες του 2019.
In collaboration with the International Short Film Festival of Cyprus, a special screening will
present a selection of local and international award-winning films of the 2019 Festival.

26 Αυγούστου 2020
Beautiful Boy (2018)
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=ap2_TvQWpy8
Βιογραφική | Biopic
Σκηνοθεσία | Director: Felix van Groeningen
120’ ΗΠΑ | USA
Γλώσσα: Αγγλικά | Language: English
Υπότιτλοι: Ελληνικοί | Subtitles: Greek
Πρωταγωνιστούν | Starring: Steve Carell, Timothée Chalamet, Maura Tierney
Βασισμένο στις αυτοβιογραφίες πατέρα και γιου, η ταινία καταγράφει τους αγώνες και τις
απίστευτες εμπειρίες επιβίωσης, υποτροπής και ανάκαμψης σε μια οικογένεια που είναι
για χρόνια εθισμένη στα ναρκωτικά.
Based on the best-selling pair of memoirs from father and son David and Nic Sheff, Beautiful
Boy chronicles the heartbreaking and inspiring experience of survival, relapse, and recovery
in a family coping with addiction over many years.

2 Σεπτεμβρίου 2020
Sorry Angel (2018)
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=uRF290gedLs
Ρομαντική |Romance
Σκηνοθεσία | Director: Christophe Honoré
132’ Γαλλία | France
Γλώσσα: Γαλλικά | Language: French
Υπότιτλοι: Αγγλικοί | Subtitles: English
Πρωταγωνιστούν | Starring: Vincent Lacoste, Pierre Deladonchamps, Denis Podalydès
Ένα έντονο ρομάντζο ξεκινά μεταξύ του 39χρονου συγγραφέα Ζακ, και του 22χρονου
Αρθούρ. Ο Ζακ προσπαθεί να κρατήσει τη σχέση πλατωνική για να αποτρέψει το
ενδεχόμενο να πληγωθεί.
39-year-old gay author Jacques begins an intense romance with 22-year-old Arthur. Jacques
struggles to keep things platonic with Arthur to prevent heartache.
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9 Σεπτεμβρίου 2020
Midnight Traveler (2018)
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=BTT-duEoRdc&feature=emb_logo
Ντοκιμαντέρ |Documentary
Σκηνοθεσία | Director: Hassan Fazili
87’ Η.Π.Α., Κατάρ, Η.Β., Καναδάς | U.S.A., Qatar, U.K., Canada
Γλώσσα: Αφγανικά | Language: Afghan Persian
Υπότιτλοι: Ελληνικοί, Αγγλικοί | Subtitles: Greek, English
Όταν οι Ταλιμπάν επικηρύσσουν τον Αφγανό σκηνοθέτη Hassan Fazili, εκείνος αναγκάζεται
να εγκαταλείψει τη χώρα μαζί με τη σύζυγο και τις δύο μικρές του κόρες. Μέσα από την
κάμερα του κινητού του ο Fazili αποτυπώνει το θανάσιμο ταξίδι των προσφύγων στην
αναζήτησή τους για άσυλο. Ένα αναπάντεχο ντοκιμαντέρ που σάρωσε τα βραβεία από
φεστιβάλ σε όλο τον κόσμο.
When the Taliban puts a bounty on Afghan director Hassan Fazili’s head, he is forced to flee
with his wife and two young daughters. Capturing their uncertain journey, Fazili shows
firsthand the dangers facing refugees seeking asylum and the love shared between a family
on the run.
23 Σεπτεμβρίου 2020
The Ghost of Peter Sellers (2018)
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=HvmwKVtGtb8
Ντοκιμαντέρ |Documentary
Σκηνοθεσία | Director: Peter Medak
93’ Κύπρος | Cyprus
Γλώσσα: Αγγλικά | Language: English
Υπότιτλοι: Ελληνικοί | Subtitles: Greek
Tο χρονικό της αποτυχίας μιας κινηματογραφικής ταινίας του Χόλιγουντ, η οποία γυρίστηκε
στην Κερύνεια το 1973 (Ghost in the Noonday Sun), και η οποία κατέληξε σε χάος όταν ο
μεγάλος αστέρας της εποχής Peter Sellers αποφάσισε να τη σαμποτάρει. Το ντοκιμαντέρ
ακολουθεί τα βήματα του σκηνοθέτη Πίτερ Μέντακ, σε μια προσπάθεια να κατανοήσει τι
ακριβώς πήγε λάθος, και να αντιμετωπίσει τις ενοχές που κουβαλά για πάνω από σαράντα
χρόνια.
This film tells the tale of the ill-fated Hollywood movie which was short in Kyrenia in 1973,
(Ghost in the Noonday Sun). The production resulted in chaos when famous movie star
Peter Sellers decided to sabotage it. The film follows director Peter Medak forty years later,
in his effort to understand what went so terribly wrong, resulting in a total disaster.

28 Σεπτεμβρίου 2020
C’est ca l’amour (2018)
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=n_6wFVFB3Zw
Δραμεντί | Comedy, drama
Σκηνοθεσία | Director: Claire Burger
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98’ Γαλλία | France
Γλώσσα: Γαλλικά | Language: French
Υπότιτλοι: Ελληνικοί | Subtitles: Greek
Πρωταγωνιστούν | Starring: Bouli Lanners, Justine Lacroix, Sarah Henochsberg
Από τότε που τον εγκατέλειψε η σύζυγός του, ο Μάριο ζει και μεγαλώνει μόνος του τα δυο
του παιδιά. Η 14χρονη Φρίντα κατηγορεί τον πατέρα της για τη φυγή της μητέρα της, η
17χρονη Νίκη ονειρεύεται την ανεξαρτησία της, ενώ ο Μάριο περιμένει τη γυναίκα του να
γυρίσει.
Since his wife walked out to the family, Mario has raised their two daughters of his own.
Frida, 14, blames him for her mother leaving. Niki, 17, dreams of independence. Meanwhile,
Mario waits for his wife to come home.

