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EMBASSY NOVA CINEMA ODEON 

18.00 Valley of love - Guillaume Nicloux (93΄)
20.00 Maryland - Alice Winocourt (98΄)
22.00 L’odeur de la mandarine | Το άρωμα 
του μανταρινιού - Gilles Legrand (110΄) 

ΔΑΝΑΟΣ | DANAOS

18.00 Un homme idéal | Ένας ιδανικός άντρας 
Yann Gozlan (97΄)
20.00 Au plus près du soleil - Yves Angelo 
(103΄)
22.00 Je suis à vous tout de suite | Δική σας 
σε λίγο - Baya Kasmi (100΄)  

  ΠΈΜΠΤΗ | JEUDI 07.04.2016  

EMBASSY NOVA CINEMA ODEON 

18.00 Ni le ciel ni la terre | Ούτε ουρανός 
ούτε γη - Clément Cogitore (100΄)
20.00 Corbo - Mathieu Denis (119΄)
22.15 Sur la ligne | Fair play  
Andrea Sedlackova (100΄)  

ΔΑΝΑΟΣ | DANAOS

18.00 Boomerang | Το μυστικό που έμεινε 
κρυμμένο - François Favrat (101΄)
20.00 Un peu, beaucoup, aveuglément | 
Έρωτας στα τυφλά - Clovis Cornillac (90΄)
21.45 L’affaire SK1 | Υπόθεση: άγνωστο DNA 
Frédéric Tellier (120΄)  

ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΈΛΛΑΔΟΣ

18.00 Masterclass : Littérature & cinéma 
Λογοτεχνία & κινηματογράφος 
19.30 La belle noiseuse | Η ωραία καβγατzού 
Jacques Rivette (240΄)
Με διάλειμμα | Avec entracte (20΄)

  ΠΑΡΑΣΚΈΥΗ | VENDREDI 08.04.2016  

EMBASSY NOVA CINEMA ODEON 

16.00 Je suis à vous tout de suite | Δική σας 
σε λίγο - Baya Kasmi (100΄) 
18.00 Le silence de la mer | Η σιωπή της 
θάλασσας - Jean-Pierre Melville (86΄)
19.45 Comme un avion | Γλυκιά απόδραση 
Bruno Podalydès (105΄)
22.00 Éperdument | Παράφορα 
Pierre Godeau (110΄) 

ΔΑΝΑΟΣ | DANAOS

17.30 Je suis un soldat - Laurent Larivière 
(97΄) 
19.45 Médecin de campagne | Γιατρός στο 
χωριό - Thomas Lilti (112΄) 
22.00 Mon roi | Ο βασιλιάς μου - Maïwenn 
(125΄)  

ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΈΛΛΑΔΟΣ

16.30 Animasyros Jeunesse | Παιδικά (72΄) 
18.00 Dicta shot - Moktar Ladjimi (96΄)
20.00 Aferim! - Radu Jude (108΄)
22.00 L’orchestre des aveugles | Η ορχήστρα 
των τυφλών - Mohamed Mouftakir (112΄) 

  ΣΑΒΒΑΤΟ | SAMEDI 09.04.2016  

EMBASSY NOVA CINEMA ODEON 

18.00 Tous les chats sont gris | Αναζητώντας 
ταυτότητα - Savina Dellicour (96΄)
20.00 En équilibre - Denis Dercourt (90΄) 
22.00 Au plus près du soleil - Yves Angelo 
(103΄)  

ΔΑΝΑΟΣ | DANAOS

17.30 Journal d’un curé de campagne |  
Το ημερολόγιο ένος εφημερίου 
Robert Bresson (115΄)
19.45 Les chevaliers blancs | Λευκοί ιππότες 
Joachim Lafosse (112΄)
22.00 Je suis mort mais j’ai des amis | 
Πέθανα μα έχω φίλους - Guillaume & 
Stéphane Malandrin (96΄) 

ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΈΛΛΑΔΟΣ

11.00 Phantom Boy - Alain Gagnol,  
Jean-Loup Felicioli (84΄) 
16.00 L’odeur de la mandarine | Το άρωμα 
του μανταρινιού - Gilles Legrand (110΄) 
18.30 Brooklyn - Pascal Tessaud (83΄) 
20.00 Masterclass : En filmant la musique 
Κινηματογραφόντας τη μουσική
21.45 Corbo - Mathieu Denis (119΄)

  ΚΥΡΙΑΚΗ | DIMANCHE 10.04.2016  

EMBASSY NOVA CINEMA ODEON 

18.00 Zazie dans le métro | Η Ζαζί στο μετρό 
Louis Malle (89΄)
19.45 Des nouvelles de la planète mars | 
Απο άλλο πλανήτη - Dominik Moll (101΄) 
22.00 Le goût des merveilles | Η αγάπη είναι 
θαύμα - Éric Besnard (97΄) 

ΔΑΝΑΟΣ | DANAOS

18.00 Maryland - Alice Winocourt (98΄)
20.00 La vie très privée de monsieur Sim | 
Η ιδιωτική ζωή του κύριου Σιμ 
Michel Leclerc (102΄)
22.00 Médecin de campagne | Γιατρός στο 
χωριό - Thomas Lilti (112΄)  

ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΈΛΛΑΔΟΣ

20.30 Ciné-concert : Eschaton |  
Σινέ-κοντσέρτο:  Έσχατον (35΄)

 

  ΔΈΥΤΈΡΑ | LUNDI 11.04.2016  

EMBASSY NOVA CINEMA ODEON 

18.00 Les souvenirs - Jean-Paul Rouve (94΄) 
20.00 La vanité | Mάταια - Lionel Baier 
(85΄) 
22.00 Les visiteurs III - La révolution  
Jean-Marie Poiré (110΄) 

  

ΔΑΝΑΟΣ | DANAOS

18.00 Crache cœur - Julia Kowalski (83΄)
20.00 Ni le ciel ni la terre | Ούτε ουρανός 
ούτε γη - Clément Cogitore (100΄)
22.00 Valley of love - Guillaume Nicloux (93΄) 

ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΈΛΛΑΔΟΣ

18.00 Animasyros tous publics | 
Κατάλληλο για όλους (74΄) 
19.30 La reine Margot | Η βασίλισσα Μαργκό 
Patrice Chéreau (149΄)
22.15 Un homme idéal | Ένας ιδανικός άντρας 
Yann Gozlan (97΄)

  ΤΡΙΤΗ | MARDI 12.04.2016  

EMBASSY NOVA CINEMA ODEON 

18.00 La vanité | Mάταια - Lionel Baier 
(85΄) 
20.00 Belles Familles | Η δικιά μας  
οικογένεια - Éric Lavaine (113΄) 
22.15 Je suis un soldat - Laurent Larivière 
(97΄) 

ΔΑΝΑΟΣ | DANAOS

19.30  
ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ | CÉRÉMONIE DE CLOTURE
Retour chez ma mère | Μαμά, γύρισα!  
Éric Lavaine (90΄)
Μόνο με πρόσκληση | sur invitation seulement 

22.15 Je suis à vous tout de suite | Δική σας 
σε λίγο - Baya Kasmi (100΄)    

  ΤΈΤΑΡΤΗ | MERCREDI 13.04.2016  

ΣΤΈΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΤΈΧΝΩΝ 
CENTRE CULTUREL ONASSIS 

19.30  
ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ | CÉRÉMONIE  
D’OUVERTURE
Mon roi | Ο βασιλιάς μου - Maïwenn (125΄)
Μόνο με πρόσκληση | sur invitation seulement    

 ΠΑΡΟΥΣΊΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΩΝ ΓΑΛΛΩΝ 
ΚΑΛΛΊΤΕΧΝΩΝ | EN PRÉSENCE DE LA DÉLÉGATION 
ARTISTIQUE DU FILM

ΕΠΊΣΗΜΟ ΔΊΑΓΩΝΊΣΤΊΚΟ ΤΜΗΜΑ
SÉLECTION OFFICIELLE - FILMS EN COMPÉTITION

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΓΑΛΛΟΦΩΝΟΥ ΚΊΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
PANORAMA DU CINÉMA FRANCOPHONE

ΕΊΔΊΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΚΑΊ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΊΣ   
PROJECTIONS SPÉCIALES ET ÉVÉNEMENTS

ΤΟ ΒΊΒΛΊΟ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ | L’ÉCRIT À L’ÉCRAN

ΛΕΥΚΗ ΚΑΡΤΑ | CARTE BLANCHE À ANIMASYROS

ΈΙΣΙΤΗΡΙΑ | BILLETS

  / 6 €
Λ. Κηφισίας 109 | 109, avenue Kifisias  
Τ. : 210 692 26 55 - Αγορά εισιτηρίων με πιστωτική: 210 692 26 09 
Ηλεκτρονικές κρατήσεις: www.danaoscinema.gr

  / 6 € 
Πατρ. Ιωακείμ 5 & Ηροδότου, Κολωνάκι |  
5, rue Patriarchou Ioakeim & Hérodotou, Kolonaki   
Τ. : 210 721 59 44 - www.i-ticket.gr

GRÈCE    / 5 €    
Σίνα 31 | 31, rue Sina - Τ. : 210 33 98 647 - www.ifg.gr 

ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΈΛΛΑΔΟΣ

18.00 Dicta shot - Moktar Ladjimi (96΄)
20.00 Je suis mort mais j’ai des amis | 
Πέθανα μα έχω φίλους - Guillaume & 
Stéphane Malandrin (96΄)
22.00 En équilibre - Denis Dercourt (90΄) 

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΒΟΛΩΝ | PROGRAMME DES PROJECTIONS  
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Η μεγάλη οθόνη παραμένει ακμαία και η 17η διοργάνωση του Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου 
έρχεται να ενισχύσει αυτήν την τάση και να μας προσφέρει, για επτά ημέρες στην Αθήνα και για άλλες επτά 
στη Θεσσαλονίκη, όλον τον πλούτο και τη μεγάλη ποικιλία αντιπροσωπευτικών ταινιών από τη γαλλική και 
γαλλόφωνη παραγωγή!  
Αυτό δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί αν δεν προσεγγίζαμε όλα τα συστατικά στοιχεία της ποικιλομορφίας της, 
μέσα από διάφορες χώρες, είδη, στυλ και θεματολογίες. 

Η ποικιλομορφία αυτή είναι εμφανής χάρη στην συμμετοχή των χωρών της Γαλλοφωνίας. Έτσι φέτος οι ταινίες 
θα μας ταξιδέψουν στο Βέλγιο, στον Καναδά, στο Μαρόκο, στην Τσεχική Δημοκρατία, στη Ρουμανία, στην 
Ελβετία και στην Τυνησία. 

Ποικιλομορφία όμως και στα είδη, μια και με τη φετινή «λευκή κάρτα» στο φεστιβάλ Animasyros θα 
παρουσιαστούν ταινίες για διάφορες κατηγορίες θεατών, επιβεβαιώνοντας ότι αυτός ο αναπτυσσόμενος 
τομέας της κινηματογραφικής δημιουργίας δεν απευθύνεται μόνο στους νεότερους! 
Τις προβολές «ενός άλλου είδους» θα τις συναντήσουμε και στο σινε-κονσέρτο όπου ο πειραματικός 
κινηματογράφος θα έχει την τιμητική του: το Έσχατον, μια δημιουργία με φόντο την προφητεία για το τέλος του 
κόσμου θα μας δονήσει στο ρυθμό της μουσικής του Πάνου Αλεξιάδη σε ζωντανή εκτέλεση. 

Στο επίκεντρο της φετινής διασταύρωσης των ειδών θα βρεθούν το κείμενο και η εικόνα, σε μια ειδική 
θεματική ενότητα αφιερωμένη στη μεταφορά κλασικών έργων της γαλλικής λογοτεχνίας στην οθόνη. Ο 
κινηματογράφος, τέχνη σχετικά νέα, μπόρεσε να αντλήσει άφθονο υλικό από τα λογοτεχνικά αριστουργήματα 
όλων των εποχών και πολλές φορές να αποδώσει με λεπτότητα τις αφηγήσεις. Η ενότητα αυτή θα μας δώσει 
την ευκαιρία να δούμε την συνύπαρξη των ειδών αλλά και να ανακαλύψουμε τα κείμενα που ενέπνευσαν τις 
ταινίες. 

Ο πλούτος του κινηματογράφου πρέπει να μοιράζεται και γι’ αυτό έχουμε καλέσει καλλιτέχνες και επαγγελματίες 
να μας συντροφεύσουν και να δώσουν τον τόνο και στη φετινή διοργάνωση. Πρώτα απ’ όλα η σκηνοθέτρια 
Αρασέλη Λαιμού μας προσκαλεί με το κλιπ του 17ου φεστιβάλ να μπούμε στον δυναμικό φαντασιακό κόσμο 
μιας συνάντησης της πραγματικότητας με τη μεγάλη οθόνη. Αυτό το ασπρόμαυρο κλιπ έρχεται σε απόλυτη 
αντίθεση με το εικαστικό υλικό του φεστιβάλ, που έφτιαξαν οι This is That και μας τραβάει το βλέμμα με τα 
ζωηρά του χρώματα και τις ξέφρενες καμπύλες του! 

Η αποστολή του Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου είναι να μας δώσει τη δυνατότητα να ανακαλύψουμε 
όλη την πιθανή ποικιλία ταινιών και να προκαλέσει τις ανταλλαγές και την επιθυμία για σινεμά, τόσο κατά τη 
διάρκεια της διοργάνωσης όσο και μετά απ’ αυτήν. 

Ολόκληρη η ομάδα του φεστιβάλ σας δίνει ραντεβού στις αίθουσες για να μοιραστούμε μαζί αυτές τις στιγμές 
της γιορτής, της ανακάλυψης και φυσικά των συγκινήσεων!

Mikaël Hautchamp
Σύμβουλος Συνεργασίας και Μορφωτικής Δράσης 

της Πρεσβείας της Γαλλίας στην Ελλάδα, 
Διευθυντής του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος

Laëtitia Kulyk
Ακόλουθος Οπτικοακουστικών Μέσων 
της Πρεσβείας της Γαλλίας στην Ελλάδα

 

Le cinéma se porte bien et la 17e édition du Festival du film francophone entend poursuivre cette tendance 
et offrir le temps d’une semaine à Athènes, et d’une semaine à Thessalonique, une vaste palette de films 
représentatifs de la production cinématographique française et francophone et des richesses dont il  
recèle !
Ceci ne saurait aller sans aborder tous les aspects constitutifs de sa diversité, que ce soit à travers dif-
férentes nationalités, genres, styles ou encore thématiques. 

Cette diversité est visible grâce aux contributions des pays de la Francophonie qui nous font voyager à tra-
vers la Belgique, le Canada, le Maroc, la République tchèque, la Roumanie, la Suisse et la Tunisie.

Diversité aussi dans les genres de par notre Carte blanche cette année consacrée au festival Animasyros. 
Les films sélectionnés, à l’attention de différents publics, prouvent que ce secteur foisonnant de la création 
cinématographique est loin de ne s’adresser qu’aux plus jeunes ! 
Les projections « d’un autre genre » se reflètent aussi dans notre ciné-concert mettant à l’honneur le cinéma 
expérimental : Eschaton, une création sur fond de prophétie et de fin du monde nous fait vibrer au rythme de 
la musique de Panos Alexiadis interprétée en direct.

Le croisement des genres place cette année en son centre l’écrit et l’image dans une section thématique 
spécifique dédiée aux adaptations de classiques de la littérature française à l’écran. Le cinéma, art rela-
tivement jeune, a su abondamment puiser dans les chefs-d’œuvre de la littérature de toutes époques et en 
restituer souvent avec finesse les récits. Cette section est l’occasion de mêler les genres mais aussi de faire 
découvrir les textes qui ont inspiré les films.

La richesse du cinéma se veut partagée et c’est pour cela que nous avons convié artistes et professionnels 
à en accompagner et ponctuer cette édition. Tout d’abord la réalisatrice Araceli Lemos nous invite avec le clip 
du FFF17 à entrer dans l’imaginaire dynamique d’une rencontre entre réel et cinéma. Ce clip en noir et blanc 
offre un parfait contraste avec le visuel du festival réalisé par This is That, accrocheur de par ses couleurs 
vives et ses courbes endiablées !

Le Festival du film francophone a pour vocation de faire découvrir l’éventail des possibles en matière de 
films et de susciter, l’espace de ces journées et au-delà, échanges et désir de cinéma.

Toute l’équipe du Festival vous donne donc rendez-vous dans les salles pour partager ces moments de fête, 
de découverte et bien sûr d’émotions !

Mikaël Hautchamp
Conseiller de coopération et d’action culturelle 

près l’Ambassade de France en Grèce, 
directeur de l’Institut français de Grèce

Laëtitia Kulyk
Attachée audiovisuelle 
près l’Αmbassade de France en Grèce



ΈΙΔΙΚΈΣ ΠΡΟΒΟΛΈΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΈΣ ΈΚΔΗΛΩΣΈΙΣ   
PROJECTIONS SPÉCIALES & ÉVÉNEMENTS

CINÉ-CONCERT : ESCHATOΝ | ΣΊΝΕ-ΚΟΝΤΣΕΡΤΟ: ΕΣΧΑΤΟΝ     
BELLES FAMILLES | Η ΔΊΚΊΑ ΜΑΣ ΟΊΚΟΓΕΝΕΊΑ – Jean-Paul Rappeneau
RETOUR CHEZ MA MÈRE | ΜΑΜΑ, ΓΥΡΊΣΑ! – Éric Lavaine
                

ΈΠΙΣΗΜΗ ΈΠΙΛΟΓΗ | ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
SÉLECTION OFFICIELLE | FILMS EN COMPÉTITION

BOOMERANG | ΤΟ ΜΥΣΤΊΚΟ ΠΟΥ ΕΜΕΊΝΕ ΚΡΥΜΜΕΝΟ – François Favrat 
COMME UN AVION | ΓΛΥΚΊΑ ΑΠΟΔΡΑΣΗ – Bruno Podalydès 
DES NOUVELLES DE LA PLANÈTE MARS | ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΛΑΝΗΤΗ – Dominik Moll
ÉPERDUMENT | ΠΑΡΑΦΟΡΑ – Pierre Godeau 
L'AFFAIRE SK1 | ΥΠΟΘΕΣΗ: ΑΓΝΩΣΤΟ DNA – Frédéric Tellier
LA VIE TRES PRIVÉE DE MONSIEUR SIM | Η ΊΔΊΩΤΊΚΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΚΥΡΊΟΥ ΣΊΜ – Michel Leclerc
LE GOÛT DES MERVEILLES | Η ΑΓΑΠΗ ΕΊΝΑΊ ΕΝΑ ΘΑΥΜΑ – Éric Besnard
LES CHEVALIERS BLANCS | ΛΕΥΚΟΊ ΊΠΠΟΤΕΣ – Joachim Lafosse 
LES SOUVENIRS – Jean-Paul Rouve 
LES VISITEURS 3 : LA RÉVOLUTION – Jean-Marie Poiré
MON ROI | Ο ΒΑΣΊΛΊΑΣ ΜΟΥ – Maïwenn  
UN PEU, BEAUCOUP, AVEUGLÉMENT | ΕΡΩΤΑΣ ΣΤΑ ΤΥΦΛΑ – Clovis Cornillac

ΤΟ 17Ο ΦΕΣΤΙΒΆΛ ΓΆΛΛΟΦΩΝΟΥ     
ΚΙΝΗΜΆΤΟΓΡΆΦΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΆΔΟΣ 
ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ | LE 17E FESTIVAL DU FILM  
FRANCOPHONE DE GRÈCE VOUS PROPOSE :                                                          

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΓΑΛΛΟΦΩΝΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
PANORAMA DU CINÉMA FRANCOPHONE

AFERIM ! – Radu Jude 
AU PLUS PRÈS DU SOLEIL | ΤΟΣΟ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΑΛΗΘΕΊΑ – Yves Angelo 
BROOKLYN – Pascal Tessaud
CORBO – Mathieu Denis
CRACHE COEUR | ΟΣΑ ΖΗΤΑΕΊ Η ΚΑΡΔΊΑ – Julia Kowalski
DICTA SHOT – Moktar Ladjimi 
EN ÉQUILIBRE | ΛΕΠΤΕΣ ΊΣΟΡΡΟΠΊΕΣ – Denis Dercourt
SUR LA LIGNE | FAIR PLAY – Andrea Sedlackova
JE SUIS À VOUS TOUT DE SUITE | ΔΊΚΗ ΣΑΣ ΣΕ ΛΊΓΟ – Baya Kasmi 
JE SUIS MORT MAIS J'AI DES AMIS | ΠΕΘΑΝΑ ΜΑ ΕΧΩ ΦΊΛΟΥΣ 
Guillaume & Stéphane Malandrin
JE SUIS UN SOLDAT | Η ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ – Laurent Larivière
L'ODEUR DE LA MANDARINE | ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΤΟΥ ΜΑΝΤΑΡΊΝΊΟΥ– Gilles Legrand 
L'ORCHESTRE DES AVEUGLES | Η ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΤΩΝ ΤΥΦΛΩΝ – Mohamed Mouftakir
LA VANITÉ | ΜΑΤΑΊΑ – Lionel Baier
MARYLAND ( DISORDER) – Alice Winocourt 
MÉDECIN DE CAMPAGNE | ΓΊΑΤΡΟΣ ΣΤΟ ΧΩΡΊΟ – Thomas Lilti  
NI LE CIEL, NI LA TERRE | ΟΥΤΕ ΟΥΡΑΝΟΣ, ΟΥΤΕ ΓΗ – Clément Cogitore 
PHANTOM BOY – Alain Gagnol & Jean-Loup Felicioli 
TOUS LES CHATS SONT GRIS | ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ – Savina Dellicour
UN HOMME IDÉAL | ΕΝΑΣ ΊΔΑΝΊΚΟΣ ΑΝΤΡΑΣ – Yann Gozlan 
VALLEY OF LOVE – Guillaume Nicloux

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ   
L'ÉCRIT A L'ÉCRAN 

LA BELLE NOISEUSE | Η ΩΡΑΊΑ ΚΑΒΓΑΤΖΟΥ – Jacques Rivette 
LA REINE MARGOT | Η ΒΑΣΊΛΊΣΣΑ ΜΑΡΓΚΟ – Patrice Chéreau 
LE JOURNAL D'UN CURÉ DE CAMPAGNE | ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΊΟ ΕΝΟΣ ΕΦΗΜΕΡΊΟΥ 
Robert Bresson
LE SILENCE DE LA MER | Η ΣΊΩΠΗ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ – Jean-Pierre Melville 
ZAZIE DANS LE MÉTRO | Η ΖΑΖΊ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ – Louis Malle

ΛΕΥΚΗ ΚΑΡΤΑ - ΦΕΣΤΙΒΑΛ ANIMASYROS 
CARTE BLANCHE - FESTIVAL ANIMASYROS 

ΠΑΊΔΊΚΑ | JEUNESSE    
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΊΑ ΟΛΟΥΣ | TOUS PUBLICS  
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ΤΑ ΒΡΑΒΈΙΑ ΤΟΥ ΦΈΣΤΙΒΑΛ
LES PRIX DU FESTIVAL

ΔΎΟ ΒΡΑΒΕΙΑ ΑΠΟΝΕΜΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΠΟΎ ΣΎΜΜΕΤΕΧΟΎΝ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 
ΤΟΎ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΓΑΛΛΟΦΩΝΟΎ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΎ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ:

Το Βραβείο της Κριτικής Έπιτροπής, το οποίο απονέμεται από την κριτική επιτροπή του φεστιβάλ και απο- 
τελεί μια προσφορά του τηλεοπτικού σταθμού TV5 Monde και του ΟΠΑΝΔΑ. Οι φορείς αυτός υποστη- 
ρίζουν ως χορηγός επικοινωνίας την προώθηση της ταινίας όταν αυτή προβληθεί στις ελληνικές αίθουσες. 

Το Βραβείο Κοινού, το οποίο απονέμεται κατόπιν ψηφοφορίας των θεατών κατά την έξοδό τους από τις 
προβολές των ταινιών που συμμετέχουν στο διαγωνιστικό τμήμα. Το Βραβείο Κοινού, προσφορά της 
εταιρείας Fischer, απονέμεται στον διανομέα της βραβευμένης ταινίας στην Ελλάδα για την προώθησή της 
κατά την προβολή της στις ελληνικές αίθουσες. 

LES FILMS DE LA COMPÉTITION DU FESTIVAL DU FILM FRANCOPHONE DE GRÈCE  
CONCOURENT POUR DEUX PRIX : 

Un Prix du jury, attribué par le jury du festival. Le Prix du jury est doté par TV5 Monde et le centre 
culturel de la Mairie d'Athènes qui soutiennent la promotion du film primé lors de sa sortie en Grèce sur 
différents supports de communication.

Un Prix du public, attribué selon les votes des spectateurs à l’issue des projections des films en com-
pétition. Le Prix du public, doté par Fischer, est attribué au distributeur du film primé et destiné à la 
promotion du film lors de sa sortie.

16E FESTIVAL DU FILM
FRANCOPHONE DE GRÈCE

PRIX DU PUBLIC

16E FESTIVAL DU FILM
FRANCOPHONE DE GRÈCE

PRIX DU JURY

16E FESTIVAL DU FILM
FRANCOPHONE DE GRÈCE

PRIX DU PUBLIC

16E FESTIVAL DU FILM
FRANCOPHONE DE GRÈCE

PRIX DU JURY

ΟΙ ΠΡΟΈΔΡΟΙ ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΈΠΙΤΡΟΠΗΣ
LES PRÉSIDENTES DU JURY

DELPHINE & MURIEL COULIN

Η Delphine Coulin είναι μυθιστοριογράφος, σεναριογράφος και σκηνοθέτρια. Τα βιβλία της Les Traces, 
Une seconde de plus, Les Mille Vies, Samba pour la France, Voir du pays έχουν όλα τους γνωρίσει θερμή 
υποδοχή από κοινό και κριτικούς και έχουν μεταφραστεί σε 10 γλώσσες. 
Η Muriel Coulin ήταν διευθύντρια φωτογραφίας σε πολλές ταινίες σύγχρονης τέχνης και ντοκιμαντέρ πριν 
σκηνοθετήσει ντοκιμαντέρ όπως το L’Ηomme sans douleur για το κανάλι Arte. 

Μαζί γυρίζουν πολλές μικρού μήκους ταινίες που παρουσιάζονται σε διάφορα φεστιβάλ ενώ το 2011 υπογρά-
φουν το πρώτο τους φιλμ, 17 κορίτσια, που συμμετέχει σε πολλά φεστιβάλ, μεταξύ των οποίων και στις Κάννες 
(στην Εβδομάδα της Κριτικής 2011). Μόλις τελείωσαν τη δεύτερη μεγάλου μήκους δουλειά τους, Voir du pays, 
μια ελληνογαλλική παραγωγή που γυρίστηκε κυρίως στη Ρόδο και αναμένεται να βγει στις αίθουσες φέτος. 

Delphine Coulin est romancière, scénariste et réalisatrice. Ses livres Les Traces, Une Seconde de Plus, Les mille 
vies, Samba pour la France, Voir du Pays, ont tous rencontré un succès critique et public et sont traduits dans une 
dizaine de langues. 
Muriel Coulin signe l’image de nombreux films d’art contemporain et de documentaires, avant de réaliser des 
documentaires dont L’homme sans douleur pour Arte. 

Ensemble, elles réalisent plusieurs courts-métrages sélectionnés dans de nombreux festivals avant de réaliser, 
en 2011, leur premier film 17 filles, sélectionné dans plusieurs festivals dont Cannes (Semaine de la critique 2011). 
Elles viennent de terminer leur second long-métrage, Voir du pays, une coproduction franco-grecque tournée 
principalement à Rhodes, dont la sortie est attendue cette année.
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ΛΗΔΑ ΓΑΛΑΝΟΥ  
Η Λήδα Γαλανού γεννήθηκε στην Αθήνα. Η πρώτη της δουλειά ήταν ως συντάκτρια στο Περιοδικό Σινεμά. Εχει 
συνεργαστεί με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας – Νύχτες Πρεμιέρας, τις εταιρείες διανομής Odeon, 
Playtime και Audiovisual. Είναι η κριτικός κινηματογράφου της Εφημερίδας των Συντακτών. Είναι συνιδρύτρια του 
κινηματογραφικού website Flix.gr, για το οποίο και αρθρογραφεί.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ 
Ο Παναγιώτης Έυαγγελίδης γεννήθηκε, ζει και εργάζεται στην Αθήνα. Είναι συγγραφέας, μεταφραστής λογο-
τεχνίας, σεναριογράφος και σκηνοθέτης. Έχει δημοσιεύσει τέσσερα μυθιστορήματα και γράψει πολλά σενάρια. 
Έχει συνεργαστεί με τον σκηνοθέτη Πάνο Κούτρα στο σενάριο των ταινιών Στρέλλα, Ξενία, Αληθινή ζωή. Έχει 
επίσης γυρίσει τα ντοκιμαντέρ Chip & Ovi, The Life and Death of Celso Junior, They Glow in the Dark και La Vida 
Pura. 

ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΓΟΥΛΙΩΤΗ
Η Στεφανία Γουλιώτη γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου και του 
Piccolo Teatro di Milano. Έχει συνεργαστεί με σημαντικούς έλληνες και ξένους σκηνοθέτες. Τιμήθηκε με τα βρα- 
βεία «Μελίνα Μερκούρη» και «Κάρολος Κουν» για την ερμηνεία της στην Ηλέκτρα του Σοφοκλή σε σκηνοθεσία 
του Peter Stein. Στον κινηματογράφο τιμήθηκε το 2011 με το βραβείο γυναικείας ερμηνείας στο Φεστιβάλ 
Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης για την ταινία J.A.C.E. του Μενέλαου Καραμαγγιώλη. 

ΣΠΥΡΟΣ ΓΙΑΝΝΑΡΑΣ 
O Σπύρος Γιανναράς γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπουδάζει γαλλική φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Paris IV Sorbon- 
ne. Εργάζεται για μια δεκαετία στην Καθημερινή ως κριτικός βιβλίου, ενώ γράφει άρθρα για την τέχνη και τη 
φωτογραφία. Έχει δημοσιεύσει τρεις συλλογές διηγημάτων, εκ των οποίων Ο βασιλιάς έρχεται όποτε του καπνίσει 
(εκδ. Άγρα, 2015). Έχει μεταφράσει έργα των Jean Genet, Pierre Assouline, Michel Houellebecq, Laurent Mauvi-
gné και Paul Auster. Είναι ένας από τους κύριους συνεργάτες της τηλεοπτικής λογοτεχνικής εκπομπής Βιβλία στο 
κουτί, στα πλαίσια της οποίας έχει πάρει συνεντεύξεις από πολλούς γνωστούς συγγραφείς και διανοούμενους. 

Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΈΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΦΈΣΤΙΒΑΛ 
LÉDA GALANOU
Léda Galanou est née à Athènes. Elle a d’abord travaillé en tant que rédactrice de la revue Cinéma. Elle a 
collaboré avec le Festival international du film d’Athènes (« Nychtes Premieras »), les sociétés de distribu-
tion Odeon, Playtime et Audiovisual. Elle est critique de cinéma pour le journal Efimerida ton Syntakton et co- 
fondatrice du site cinématographique flix.gr, où elle écrit divers articles.

PANAYOTIS EVANGELIDIS 
Panayotis Evangelidis est né à Athènes, où il vit et travaille. Il est romancier, traducteur de littérature, scéna- 
riste et réalisateur de cinéma. Il a publié quatre romans et a coécrit avec le réalisateur Panos Koutras, les 
scénarios des films Strella, Xenia et La vraie vie. Il a également réalisé les documentaires Chip et Ovi, The Life 
and Death of Celso Junior, They Glow in the Dark et La Vida Pura.

STEFANIA GOULIOTI
Stefania Goulioti est née à Athènes. Diplômée de l’École d’art dramatique du Théâtre national de Grèce et du 
Piccolo Teatro di Milano, elle a collaboré avec des metteurs en scène grecs et étrangers de renom. Elle est 
lauréate des prix «Μelina Mercouri» et «Κarolos Koun» pour son interprétation dans Électre de Sophocle, mis 
en scène par Peter Stein. Elle a reçu le prix d’interprétation féminine au Festival du film de Thessalonique pour 
le film J.A.C.E. de Menelaos Karamaghiolis en 2011. 

SPYROS YANNARAS 
Né à Athènes, Spyros Yannaras a fait des études de lettres modernes à l’université de Paris IV Sorbonne. Il a 
travaillé pendant dix ans au quotidien Kathimerini en tant que critique de livres, écrivant par ailleurs des articles 
sur l’art et la photographie. Il a publié trois recueils de nouvelles dont le dernier est Le roi vient quand ça lui 
chante (éditions Agra, 2015). Il a traduit des œuvres de Jean Genet, Pierre Assouline, Michel Houellebecq, Lau-
rent Mauvigné et Paul Auster. Il est l’un des principaux collaborateurs de l’émission littéraire télévisée Livres en 
boîte où il a interviewé plusieurs écrivains et intellectuels de renom.

LE JURY DU FESTIVAL



ΤΟ ΤΡΈΪΛΈΡ ΤΟΥ ΦΈΣΤΙΒΑΛ 
LA BANDE-ANNONCE DU FESTIVAL

ΑΡΑΣΕΛΗ ΛΑΙΜΟΥ 
Η Αρασέλη Λαιμού είναι σκηνοθέτης και σεναριογράφος. Είναι κάτοχος M.F.A (Master of FineArts) στη 
σκηνοθεσία κινηματογράφου από το CalArts (California Institute of the Arts), με υποτροφία του ιδρύματος 
Fulbright και πτυχίου στις Οικονομικές Επιστήμες, με ειδίκευση στη Διεθνή και Ευρωπαϊκή Οικονομία, από 
το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η μικρού μήκους ταινία της, Ο Μιγκέλ Άλβαρες Φοράει Περούκα, έχει 
προβληθεί το 2012 σε αρκετά φεστιβάλ παγκοσμίως. Έχει δουλέψει επίσης ως μοντέρ, σκηνογράφος και 
εκπαιδεύτρια σε μαθήματα θεωρίας του θεάτρου και του κινηματογράφου. Αυτή την περίοδο, ετοιμάζει την 
πρώτη μεγάλου μήκους ταινία της.

 
ARACELI LEMOS 
Araceli Lemos est réalisatrice et scénariste. Elle est diplômée en sciences économiques de l’université 
d’économie d’Athènes et spécialisée en économie internationale et européenne. Boursière de la fondation 
Fulbright, elle a obtenu une maîtrise en réalisation à CalArts (California Institute of the Arts). En 2012, son 
court-métrage Miguel Alvarez Wears a Wig a été sélectionné lors de nombreux festivals dans le monde 
entier. Ayant travaillé en tant que monteuse et scénographe, elle a aussi enseigné la théorie du théâtre et du 
cinéma. Elle prépare actuellement son premier long-métrage.

H ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΤΡΈΪΛΈΡ 
Γυναίκα: Χαρά - Μάτα Γιαννάτου
Άνδρας: Κωνσταντίνος Πλεμμένος

Ιδέα: Θωμάς Κασσέλας, Αρασέλη Λαιμού
Σκηνοθεσία, μοντάζ: Αρασέλη Λαιμού
Παραγωγή: Studio Bauhaus
Οργάνωση παραγωγής: Μαρία Ρεπούση
Φωτογραφία: Γιώργος Καρβέλας
Καλλιτεχνική διεύθυνση, sound design: Γεωργία 
Καρύδη

Κάστινγκ, βοηθός σκηνοθέτη: Γιώργος Φουρτούνης
Color Grading: Άγγελος Μάντζιος
Gaffer:  Γιάννης Nelson Εσκίογλου
SteadyCam: Γιώργος Πετράκης

Έυχαριστούμε τους:  
Μάρκο Δουρίδα, Νατάσα Γιανναράκη, Laëtitia Kulyk, 
Πωλίνα Μουρατίδου, Ολυμπία Μυτιληναίου, Γιώργο 
Τούρλα, Γρηγόρη Ρέντη, Μαρίνα Βελισιώτη, Νίκο 
Ξανθόπουλο

Femme : Chara - Mata Giannatou 
Homme : Konstantinos Plemmenos 

Idée : Thomas Kasselas, Araceli Lemos 
Mise en scène, montage : Araceli Lemos
Production : Studio Bauhaus 
Organisation de la production : Maria Repousi 
Photographie : Giorgos Karvelas 
Direction artistique, sound design : Georgia Karydi

Casting, assistant réalisateur : Giorgos Fourtounis
Color Grading : Angelos Mantzios
Gaffer : Giannis Nelson Eskioglou
SteadyCam : Giorgos Petrakis

Merci à : 
Markos Douridas, Natassa Giannaraki, Laëtitia 
Kulyk, Polina Mouratidou, Olympia Mytilineou, 
Giorgos Tourlas, Grigoris Rentis, Marina Velissiotis, 
Nikos Xanthopoulos

L’ÉQUIPE DE LA BANDE ANNONCE



ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ 
& ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

PROJECTIONS SPÉCIALES  
& ÉVÉNEMENTS



΄Εσχατον ονοµάζεται το διαστηµόπλοιο που µεταφέρει 
την ανθρώπινη συνείδηση στα πέρατα του σύµπαντος. 
Το σκάφος αυτό είναι ένα τεχνολογικό επίτευγµα της 
αθανασίας. 

Ο σκοπός αυτού του ταξιδιού είναι να αποδοµήσει το 
φόβο του απείρου και τις ατελείς εκφράσεις της ύλης. 
Κατά τη διαδικασία συνάντησης µε το όριο, η µνήµη 
εκφράζεται σαν πληροφορία από το µέλλον. 

Ο ταξιδιώτης παραδόθηκε στην πυκνότητα των σκέ-
ψεων του. Η αποστολή του να επιβιώσει µέσα στο 
θάνατο αποτελεί µια προσέγγιση που ποτέ δεν ολοκλη- 
ρώνεται. Η κατάρρευση της συνείδησής του απέκτησε 
την ένταση ενός ονείρου. Η συσκευή αυτή απορρόφησε 
τον χωροχρόνο. Αυτό είναι το τελευταίο σηµα που εκ-
πέµπεται. 

Έπηρεασµένο από τα µυθιστορήµατα επιστηµονικής 
φαντασίας Tau-zero και Starmaker το ‘Εσχατον είναι µια 
αλχηµιστική προσέγγιση στα σηµεία συγκλήσεων και 
αποκλίσεων µεταξύ τεχνολογίας και συνείδησης. 
Αποτελεί µια απόπειρα σύνδεσης του ανθρώπινου 
στοιχείου µε την κβαντική συµµετρία του σύµπαντος, 
µέσα από µια ολιστική µατιά της πραγµατικότητας. 

Εschaton, tel est le nom du vaisseau spatial qui amène 
la conscience humaine au bout de l’univers. Cette na-
vette est une réalisation technologique de l’immortalité. 

Le but de ce périple est de balayer la peur de l’infini et 
l’expression imparfaite de la matière. Lors du proces-
sus de rencontre avec la limite, la mémoire s’exprime 
comme une information venue du futur.

Le voyageur est livré à la densité de ses pensées. Sa 
mission de survivre à la mort constitue une approche 
jamais accomplie. L’effondrement de sa conscience 
acquiert l’intensité d’un rêve. Ce dispositif absorbe 
l’espace-temps. Celui-ci est le dernier signal émis.

Influencé par les romans de science-fiction Tau-Zero et 
Starmaker, Eschaton constitue une approche alchimi- 
que des points de convergence et de divergence entre 
la technologie et la conscience. Il constitue une tenta-
tive de connexion de l’élément humain avec la symétrie 
quantique de l’univers, au travers d’un regard holistique 
sur la réalité.

Γαλλία | France, 2016CINÉ-CONCERT : ESCHATON     
ΣΙΝΕ-ΚΟΝΤΣΕΡΤΟ: ΕΣΧΑΤΟΝ

 ΠΆΝΟΣ ΆΛΕΞΙΆΔΗΣ  
Ο Πάνος Αλεξιάδης είναι συνθέτης, αυτοσχεδιαστής σύγχρονης ηλεκτρονικής και ηλεκτροακουστικής μουσι- 
κής. Έξερευνώντας ένα εσωστρεφές ηχητικό περιβάλλον δημιουργεί μια αίσθηση περιπλάνησης μέσα στις 
μακροσκελείς συνθέσεις του, χρησιμοποιώντας ως κυρίαρχο μέσο το modular synthesizer σε συνδυασμό με 
φυσικούς ήχους, μικρόφωνα επαφής και ηχογραφήσεις περιβάλλοντος μεταξύ άλλων. Έχει δώσει αρκετές 
συναυλίες σε Έλλάδα & Έυρώπη, από βουνά και σπηλιές μέχρι το πλανητάριο του Ιδρύματος Έυγενίδου (φθι-
νοπωρινή ισημερία 2012) το οποίο και σήμανε την λήξη της δραστηριότητας του ως Lunar Miasma (2009-2012).

 PANOS ALEXIADIS 
Panos Alexiadis est un compositeur qui improvise dans le domaine de la musique électronique et électroacous-
tique contemporaine. Explorant un environnement sonore introverti, il crée un sentiment d'errance à travers ses 
longues compositions, en utilisant comme principal vecteur musical un synthétiseur modulaire qu’il associe à des 
sons naturels, des micros de contact et des enregistrements environnementaux, entre autres. Il s’est produit lors de 
nombreux concerts en Grèce et en Europe, dans des lieux insolites tels que des montagnes et des grottes jusqu'au 
planétarium de la Fondation Eugenides (équinoxe d’automne 2012), un concert qui a marqué la fin de son activité en 
tant que Lunar Miasma (2009-2012).

www.soundcloud.com/alexiadis  |  thalamos.net/panos-alexiadis

 ΣΤΆΘΗΣ ΤΣΕΜΠΕΡΛΙΔΗΣ 
Ο Στάθης Τσεµπερλίδης σπούδασε animation στο Kingston University του Λονδίνου το 2003. Ιδρύει, µαζί µε τον 
David Lander, την οµάδα Decadence που εκδίδει κόµικς επιστημονικής φαντασίας και δημοσιεύουν 10 τεύχη 
της ανθολογίας Decadence και µια σειρά από δικά τους ανεξάρτητα κόµικς. Έχει συμμετάσχει µε την δουλειά 
του σε πολλά διεθνή φεστιβάλ. Το 2015, το Οslo Comics Expo τον προσκαλεί να λάβει µέρος σε µια συζήτηση για 
τις σύγχρονες ανεξάρτητες εκδόσεις των κόµικς. Τα βιβλία του διανέµονται σε καταστήµατα στην Αμερική και 
το Λονδίνο. Έχει δηµοσιεύσει δουλειά του και µε άλλους εκδότες όπως: Image Comics (ΗΠΑ), Landfill Editions 
(Ηνωμένο Βασίλειο) ή Lagon (Γαλλία). To 2016 θα εκδώσει µια συλλογή κόµικ ιστοριών µε τον εκδότη Break-
down Press.

 STATHIS TSEMPERLIDIS 
Stathis Tsemperlidis a étudié l'animation au Kingston University de Londres en 2003. Avec David Lander, il  fonde 
le groupe Decadence qui édite des bandes dessinées de fiction. Ensemble, ils publient 10 numéros de l'anthologie 
Decadence ainsi qu’une série de leurs propres bandes dessinées indépendantes. Avec ses œuvres, il a participé 
dans de nombreux festivals internationaux. En 2015, l'Oslo Comics Expo l'invite à participer à une conférence sur 
les éditions indépendantes contemporaines de B.D. Ses livres sont distribués dans des librairies à Brooklyn et 
à Londres. Il est publié par d'autres éditeurs tels que : Image Comics (USA), Landfill Editions (Royaume-Uni) ou 
Lagon (France). En 2016, il publie une collection de bandes-dessinées d'histoires aux éditions Breakdown Press.
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Jean-Paul Rappeneau, réalisateur et scénariste français, a commencé sa carrière 
en tant qu’assistant et scénariste de Louis Malle pour Zazie dans le métro en 1960 
et Vie privée en 1961. En 1964, il est coscénariste de L'homme de Rio, de Philippe De 
Broca. Après La vie de château qui lui vaut un succès d'estime, deux films rencon-
trent l'adhésion du public : Les mariés de l'an II en 1971 avec Jean-Paul Belmondo, 
Marlène Jobert et Laura Antonelli, puis Le Sauvage en 1975 avec Yves Montand et 
Catherine Deneuve. En 1990, il dirige l'adaptation du Cyrano de Bergerac d'Edmond 
Rostand avec Gérard Depardieu, qui reçoit un énorme succès critique et auprès du 
public.  

Ο γάλλος σκηνοθέτης και σεναριογράφος Jean-Paul Rappeneau ξεκινά την καριέρα 
του ως βοηθός και σεναριογράφος του Louis Malle στις ταινίες Η Ζαζί στο μετρό το 
1960 και Η ιδιωτική μου ζωή το 1961. Το 1964 συνυπογράφει το σενάριο στο φιλμ 
του Philippe De Broca Ο τυχοδιώκτης του Ρίο. Μετά από Το σκάνδαλο του πράσινου 
πύργου, που χαιρετίστηκε από την κριτική, δύο ταινίες του σημειώνουν μεγάλη 
εμπορική επιτυχία: Παντρεμένοι αλά... γαλλικά το 1971, με τον Jean-Paul Belmondo, 
τη Marlène Jobert και τη Laura Antonelli, και κατόπιν Ο άγριος το 1975 με τον Yves 
Montand και την Catherine Deneuve. Το 1990 σκηνοθετεί τη μεταφορά του Cyrano 
de Bergerac του Edmond Rostand στη μεγάλη οθόνη με τον Gérard Depardieu, 
ταινία που σημειώνει τεράστια επιτυχία σε κριτική αποδοχή και εισιτήρια. 

 JEAN-PAUL RAPPENEAU 

Ο Jérôme Varenne μένει στη Σαγκάη. Περαστικός από 
το Παρίσι, μαθαίνει πως στον τόπο όπου μεγάλωσε, 
στο Ambray, έχει ξεσπάσει μια διαμάχη γύρω από το 
οικογενειακό του σπίτι. Αποφασίζει να πάει εκεί για να 
βρεθεί μια λύση. Αυτή η εξόρμησή του στην επαρχία 
πρόκειται να αλλάξει τη ζωή του...

Jérôme Varenne, qui vit à Shanghai, est de passage à 
Paris. Il apprend que la maison de famille d’Ambray où 
il a grandi est au cœur d’un conflit local. Il décide de se 
rendre sur place pour le résoudre. Cette échappée pro-
vinciale changera sa vie...

Γαλλία | France, 2015

ΣΚΗΝΟΘΕΣIΑ-ΣΕΝΑΡΙΟ | RÉALISATION-SCÉNARIO : Jean-Paul Rappeneau • ΦΩΤΟΓΡΑΦIΑ | PHOTOGRAPHIE : 
Thierry Arbogast • HΘΟΠΟΙΟΙ | AVEC : Mathieu Amalric, Karin Viard, Gilles Lellouche, Nicole Garcia • ΠΑΡΑΓΩΓΗ |  
PRODUCTION : ARP Sélection, TF1 Films Production • ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ | DISTRIBUTION POUR LA GRÈCE : 
NEO Films • ΕΓΧΡΩΜΟ | COULEUR : 113́

BELLES FAMILLES     
Η ΔΙΚΙΑ ΜΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ  
FILMOGRAPHIE 

2015 | Belles familles
2003 | Bon voyage
1995 | Le hussard sur le toit
1990 | Cyrano de Bergerac
1982 | Tout feu, tout flamme
1975 | Le Sauvage
1971 | Les mariés de l’an II
1966 | La Vie de château
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Éric Lavaine réalise son premier film Poltergay en 2006 avec Clovis Cornillac et Ju-
lie Depardieu, parodie gay du film Poltergeist. Il réalise son deuxième film en 2009, 
Incognito avec Bénabar, Franck Dubosc et Jocelyn Quivrin, qui reçoit un bon accueil 
de la critique et du public. En 2010 sort plus discrètement son film, Protéger et servir, 
où il retrouve Clovis Cornillac, Kad Merad et François Damiens. En 2011, il renoue sa 
collaboration avec Franck Dubosc, dans son film Bienvenue à bord.
Son dernier film, Retour chez ma mère, sortira en France en juin prochain.

Το 2006 ο Éric Lavaine γυρίζει την πρώτη του ταινία, Poltergay, γκέι παρωδία του 
φιλμ Poltergeist, με τον Clovis Cornillac και τη Julie Depardieu. Το 2009 σκηνοθετεί 
τη δεύτερη δουλειά του, Incognito, με τους Bénabar, Franck Dubosc και Jocelyn 
Quivrin, που συναντά θερμή υποδοχή από κοινό και κριτικούς. Το 2010 βγαίνει, πιο 
διακριτικά, στις αίθουσες η ταινία του Protéger et servir, όπου ξαναβρίσκει τον Clo-
vis Cornillac, τον Kad Merad και τον François Damiens. Το 2011 συνεργάζεται πάλι 
με τον Franck Dubosc για την ταινία Bienvenue à bord. Η πιο πρόσφατη ταινία του, 
Μαμά, γύρισα!, θα βγει στις γαλλικές αίθουσες τον ερχόμενο Ιούνιο. 

 ÉRIC LAVAINE 

Όλοι αγαπάμε τους γονείς μας, αλλά να είμαστε ενή-
λικοι και να γυρίσουμε να ζήσουμε στο σπίτι τους, 
αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Η Stéphanie θα βιώσει 
αυτή την έντονη εμπειρία, αρχικά αντιμέτωπη με μια 
στοργική μα φορτική μητέρα και έπειτα με τα αδέλφια 
της, που βγάζουν όλη τη μνησικακία τους για παλιές 
υποθέσεις. Η οικογένεια δεν θα αργήσει να μετατραπεί 
σε εχθρικό έδαφος, σπαρμένο με απρόσμενες παγίδες 
και γεμάτο μυστικά!
   

On aime tous nos parents, mais de là à retourner vivre 
chez eux quand on est adulte, c'est une autre histoire. 
C'est cette expérience intense que va vivre Stéphanie. 
D’abord confrontée à une mère aimante mais envahis-
sante puis à ses frères et sœurs qui font ressurgir les 
rancœurs du passé, la famille se transforme vite en un 
territoire hostile, semé de pièges inattendus et plein de 
secrets !

Γαλλία | France, 2016

ΣΚΗΝΟΘΕΣIΑ | RÉALISATION : Éric Lavaine  • ΣΕΝΑΡΙΟ | SCÉNARIO : Éric Besnard • ΦΩΤΟΓΡΑΦIΑ | PHOTOGRAPHIE : 
François Hernandez • HΘΟΠΟΙΟΙ | AVEC : Alexandra Lamy, Josiane Balasko, Mathilde Seigner  
ΠΑΡΑΓΩΓΗ | PRODUCTION : Pathé, Same Player, TF1 Films Production 
ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ | DISTRIBUTION POUR LA GRÈCE : Strada • ΕΓΧΡΩΜΟ | COULEUR : 90΄

RETOUR CHEZ MA MÈRE     
ΜΑΜΑ, ΓΎΡΙΣΑ!

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ  
FILMOGRAPHIE 

2015 | Retour chez ma mère  
2014 | Barbecue   
2014 | Le Voyage de  
M. Perrichon   
2011 | Bienvenue à bord   
2010 | Protéger et servir   
2008 | Incognito   
2006 | Poltergay
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 Ταινία λήξης σε παγκόσμια πρεμιέρα |  
Film de clôture en avant-première mondiale 

 Έιδική προβολή εκτός διαγωνισμού |  
Projection spéciale hors compétition 



ΕΠΙΣΗΜΟ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

SÉLECTION OFFICIELLE 
FILMS EN COMPÉTITION



François Favrat est un scénariste, réalisateur et acteur français. Assistant réali- 
sateur sur plusieurs films, coscénariste de Bord de mer de Julie Lopes Curval, 
Caméra d'or au Festival de Cannes 2002, et Elle est des nôtres de Siegrid Alnoy, il 
réalise son premier court-métrage, Mon meilleur amour, en 2001, sélectionné dans 
de nombreux festivals et lauréat de 5 prix dont 3 à Clermont- Ferrand. En 2004, sort 
Le rôle de sa vie, premier long-métrage avec Agnès Jaoui et Karin Viard, puis en 
2009, La Sainte Victoire, avec Christian Clavier et Clovis Cornillac. Son dernier film 
Boomerang est sorti en 2015.  

O γάλλος σεναριογράφος, σκηνοθέτης και ηθοποιός François Favrat εργάζεται ως 
βοηθός σκηνοθέτη σε πολλές ταινίες, συνεργάζεται στο σενάριο των ταινιών Bord 
de mer της Julie Lopes Curval, που κερδίζει τη Χρυσή Κάμερα στο Φεστιβάλ των 
Καννών το 2002, και Elle est des nôtres της Siegrid Alnoy. Το 2001, γυρίζει την 
πρώτη του ταινία μικρού μήκους, Mon meilleur amour, που παρουσιάζεται σε πολλά 
φεστιβάλ και κερδίζει 5 βραβεία, τα 3 από τα οποία στο Φεστιβάλ του Clermont- 
Ferrand. Το 2004 προβάλλεται η πρώτη μεγάλου μήκους δουλειά του, Le Rôle de sa 
vie, με πρωταγωνίστριες την Agnès Jaoui και την Karin Viard, και κατόπιν, το 2009, 
La Sainte Victoire, με τον Christian Clavier και τον Clovis Cornillac. Η τελευταία 
του ταινία, Το μυστικό που έμεινε κρυμμένο, βγήκε στις γαλλικές αίθουσες το 2015. 

 FRANÇOIS FAVRAT 

Έπιστρέφοντας μαζί με την αδελφή του στο νησί Noir- 
moutier, όπου πέρασαν τα παιδικά τους χρόνια, ο 
Antoine δεν υποψιαζόταν πόσο θα ξαναγύριζε στη 
μνήμη του το παρελθόν. Μυστικά, λόγια ανείπωτα, 
ψέματα: κάποια αναπάντητα ερωτήματα ανασύρονται 
στην επιφάνεια... Κι αν η μυστηριώδης εξαφάνιση της 
μητέρας του δεν ήταν αυτό που νόμιζε; 

En revenant avec sa sœur sur l’île de Noirmoutier, ber-
ceau de leur enfance, Antoine ne soupçonnait pas com-
bien le passé se rappellerait à son souvenir. Secrets, 
non-dits, mensonges : les questions sans réponse re-
montent à la surface... Et si la disparition mystérieuse 
de sa mère n’était pas ce qu’il pensait ?

Γαλλία | France, 2015

ΣΚΗΝΟΘΕΣIΑ | RÉALISATION : François Favrat • ΣΕΝΑΡΙΟ | SCÉNARIO : François Favrat et Emmanuel Courcol   
ΦΩΤΟΓΡΑΦIΑ | PHOTOGRAPHIE : Laurent Brunet • HΘΟΠΟΙΟΙ | AVEC : Laurent Lafitte, Mélanie Laurent, Audrey Dana  
ΠΑΡΑΓΩΓΗ | PRODUCTION : Les Films du Kiosque • ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ | DISTRIBUTION POUR LA GRÈCE : 
NEO Films • ΕΓΧΡΩΜΟ | COULEUR : 101́

BOOMERANG     
ΤΟ ΜΎΣΤΙΚΟ ΠΟΎ ΕΜΕΙΝΕ ΚΡΎΜΜΕΝΟ 

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ  
FILMOGRAPHIE 

2015 | Boomerang 
2011 | Une vie meilleure 
2008 | La Sainte Victoire 
2004 | Le Rôle de sa vie
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Réalisateur, acteur et scénariste, Bruno Podalydès crée la surprise avec Versailles 
Rive-Gauche qui remporte, entre autres, le César du meilleur court-métrage en 
1993. Son film Dieu seul me voit reçoit en 1999, le César du meilleur premier long-
métrage. En 2001, Bruno et son frère, le comédien Denis Podalydès, cosignent le 
film Liberté-Oléron. En 2003, il adapte l’œuvre de Gaston Leroux Le mystère de la 
chambre jaune ainsi que sa suite, Le parfum de la dame en noir, en 2005. En 2006, 
il participe au collectif Paris, Je t'aime. En 2008, il réalise Bancs publics et en 2015, 
Comme un avion. 

Ο σκηνοθέτης, ηθοποιός και σεναριογράφος Bruno Podalydès κάνει την έκπληξη 
με την ταινία Versailles Rive Gauche που κερδίζει, μεταξύ άλλων, το βραβείο César 
καλύτερης ταινίας μικρού μήκους το 1993. Το φιλμ του Μόνο ο Θεός με βλέπει αποσπά 
το 1999 το βραβείο César καλύτερου πρωτοεμφανιζόμενου σκηνοθέτη. Το 2001 ο 
Bruno και ο αδελφός του, ο ηθοποιός Denis Podalydès, συνυπογράφουν την ταινία 
Liberté-Oléron. Το 2003 μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη το έργο του Gaston Leroux 
Le Μystère de la chambre jaune καθώς και τη συνέχειά του, Le Parfum de la dame 
en noir, το 2005. Το 2006 συμμετέχει στη σκηνοθεσία της συλλογικής ταινίας Paris, 
je t'aime. Το 2008 σκηνοθετεί το φιλμ Bancs publics και το 2015 τη Γλυκιά απόδραση. 

 BRUNO PODALYDÈS 

Ο πενηντάρης Michel είναι γραφίστας και παθιασ-
μένος με τα αεροπλάνα... Κάποια μέρα κοντοστέκεται 
μπροστά σε κάτι φωτογραφίες με καγιάκ: θα έλεγε 
κανείς πως μοιάζουν με άτρακτο αεροπλάνου. Κρυφά 
από τη γυναίκα του, αγοράζει ένα συναρμολογούμενο 
καγιάκ αλλά δεν αποφασίζει να το ρίξει στο νερό. Η 
Rachelle ανακαλύπτει τα σύνεργά του και τον παρο-
τρύνει να σαλπάρει.

Michel, la cinquantaine, infographiste, est passionné par 
l'aéropostale... Un jour, il tombe en arrêt devant des 
photos de kayak : on dirait le fuselage d’un avion. À l’insu 
de sa femme, il achète un kayak à monter soi-même 
mais ne se décide pas à le mettre à l'eau. Rachelle, qui 
découvre son attirail, le pousse à larguer les amarres. 

Γαλλία | France, 2015

ΣΚΗΝΟΘΕΣIΑ-ΣΕΝΑΡΙΟ | RÉALISATION-SCÉNARIO : Bruno Podalydès • ΦΩΤΟΓΡΑΦIΑ | PHOTOGRAPHIE : Claire  
Mathon • HΘΟΠΟΙΟΙ | AVEC : Bruno Podalydès, Agnès Jaoui, Sandrine Kiberlain • ΠΑΡΑΓΩΓΗ | PRODUCTION : Why Not 
Productions • ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ | DISTRIBUTION POUR LA GRÈCE : Filmtrade • ΕΓΧΡΩΜΟ | COULEUR : 105́

COMME UN AVION     
ΓΛΎΚΙΑ ΑΠΟΔΡΑΣΗ 

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ  
FILMOGRAPHIE 

2015 | Comme un avion
2012 | Adieu Berthe,  
l’enterrement de Mémé
2009 | Bancs publics 
(Versailles Rive Droite)
2005 | Le parfum de la dame 
en noir
2003 | Le mystère de la 
chambre jaune
2001 | Liberté-Oléron
1998 | Dieu seul me voit 
(Versailles-Chantiers)

©
 T

ou
s 

dr
oi

ts
 ré

se
rv

és

 31  



Réalisateur et scénariste français, Dominik Moll réalise en 1993 son premier long-
métrage, Intimité, inspiré d'une nouvelle de Jean-Paul Sartre. En 2000, Harry, un 
ami qui vous veut du bien est présenté en Sélection officielle à Cannes et obtient 4 
Césars, dont ceux de Meilleur réalisateur et de Meilleur acteur pour Sergi Lopez. Son 
film suivant Lemming, qui réunit Charlotte Gainsbourg et Charlotte Rampling, est 
présenté en ouverture du Festival de Cannes 2005. Moll réalise son film suivant, Le 
Moine, en 2010, porté par Vincent Cassel, Géraldine Chaplin et Sergi Lopez. 

Ο γάλλος σκηνοθέτης και σεναριογράφος Dominik Moll γυρίζει το 1993 την πρώτη 
του μεγάλου μήκους ταινία, Intimité, εμπνευσμένη από μια νουβέλα του Jean-Paul 
Sartre. Το 2000 η ταινία του Χάρι, ο καλύτερος φίλος του ανθρώπου παρουσιάζεται 
στο επίσημο τμήμα του Φεστιβάλ των Καννών και κερδίζει 4 βραβεία César, μεταξύ 
των οποίων καλύτερης σκηνοθεσίας και α΄ αντρικού ρόλου για τον Sergi Lopez. Η 
επόμενη ταινία του Lemming, με τις Charlotte Gainsbourg και Charlotte Rampling, 
προβάλλεται στην έναρξη του Φεστιβάλ των Καννών 2005. Το 2010 σκηνοθετεί το 
φιλμ Le Moine, με τους Vincent Cassel, Géraldine Chaplin και Sergi Lopez. 

 DOMINIK MOLL 

Ο Philippe Mars, προσπαθεί να περάσει μια ήρεμη 
ζωή, ανάμεσα στον γιο του που ξαφνικά έγινε χορτο- 
φάγος, την κόρη του που έχει εμμονή με την επιτυχία, 
την αδελφή του που ζωγραφίζει ξεδιάντροπους πίνα-
κες και την πρώην γυναίκα του που δουλεύει στην 
τηλεόραση... Η τύχη φέρνει στη ζωή του και έναν κά-
πως διαταραγμένο συνάδελφο, τον Jérôme, κι έτσι πια 
τα πάντα μετατρέπονται σε χάος. 

Philippe Mars, essaye de mener une vie tranquille, en-
tre un fils collégien devenu subitement végétarien, une 
fille lycéenne obsédée par la réussite, une sœur artiste 
peintre aux œuvres impudiques et une ex-femme qui 
bosse à la télé... L’irruption accidentelle de Jérôme, col-
lègue légèrement perturbé, achève de transformer son 
existence en chaos. 

Γαλλία | France, 2015

ΣΚΗΝΟΘΕΣIΑ | RÉALISATION : Dominik Moll • ΣΕΝΑΡΙΟ | SCÉNARIO : Dominik Moll et Gilles Marchand • ΦΩΤΟΓΡΑΦIΑ | 
PHOTOGRAPHIE : Jean-François Hensgens • HΘΟΠΟΙΟΙ | AVEC : François Damiens, Vincent Macaigne, Veerle Baetens 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ | PRODUCTION : Diaphana Films, Artemis Productions, France 3 Cinéma • ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ | 
DISTRIBUTION POUR LA GRÈCE : Seven Films • ΕΓΧΡΩΜΟ | COULEUR : 101́

DES NOUVELLES DE LA PLANÈTE MARS     
ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΛΑΝΗΤΗ 

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ  
FILMOGRAPHIE 

2015 | Des nouvelles  
de la planète Mars
2015 | Dans la forêt 
2010 | Le Moine 
2005 | Lemming
2000 | Harry, un ami qui  
vous veut du bien
1993 | Intimité
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 Φεστιβάλ Βερολίνου 2016: Παρουσίαση στο επίσημο τμήμα Berlinale 2016 : Sélection οfficielle (hors-compétition)  
      (εκτός διαγωνισμού) 

Pierre Godeau, réalisateur et scénariste, est le fils de Philippe Godeau, produc-
teur, distributeur et réalisateur français. Il réalise en 2013 son premier film Juliette, 
dans lequel il dresse le portrait juste d’une jeune femme de 25 ans. Dans son film 
Éperdument, l'adaptation du livre Défense d'aimer de Florent Gonçalves, il réuni pour 
la première fois à l’écran Guillaume Gallienne, sociétaire de la Comédie-Française 
et Adèle Exarchopoulos.

Ο σκηνοθέτης και σεναριογράφος Pierre Godeau, γιος του παραγωγού, διανομέα 
και σκηνοθέτη Philippe Godeau, γυρίζει το 2013 την πρώτη του ταινία, Juliette, όπου 
αποδίδει με ακρίβεια το πορτρέτο μιας εικοσιπεντάχρονης κοπέλας. Στην ταινία 
του Παράφορα, μεταφορά του βιβλίου Défense d'aimer του Florent Gonçalves, 
συναντιούνται για πρώτη φορά στην οθόνη ο Guillaume Gallienne, ηθοποιός της 
Comédie-Française, με την Adèle Exarchopoulos.

 PIERRE GODEAU 

Η Anna Amari φυλακίζεται περιμένοντας να γίνει η 
δίκη για πράξεις που έκανε όσο ήταν ακόμη ανήλικη. 
Ο Jean Firmino, ο διευθυντής της φυλακής, αναστα-
τώνεται αμέσως από την παρουσία της κοπέλας. Της 
προτείνει να ασχοληθεί με τη μηχανοργάνωση ενός 
προγράμματος έτσι ώστε να περνάει περισσότερο χρό-
νο μαζί της. Η αμοιβαία έλξη δεν θα αργήσει να έρθει... 

Anna Amari est incarcérée en attendant la tenue de son 
procès pour des faits commis alors qu'elle était encore 
mineure. Jean Firmino, le directeur de la prison, est très 
vite troublé par la jeune femme. Il lui propose de s'oc-
cuper de la gestion informatique d'un programme pour 
passer plus de temps avec elle. Une attirance mutuelle 
s'installe rapidement entre eux... 

Γαλλία | France, 2016

ΣΚΗΝΟΘΕΣIΑ-ΣΕΝΑΡΙΟ | RÉALISATION-SCÉNARIO : Pierre Godeau • ΦΩΤΟΓΡΑΦIΑ | PHOTOGRAPHIE : Muriel 
Cravatte • HΘΟΠΟΙΟΙ | AVEC : Guillaume Gallienne, Adèle Exarchopoulos, Stéphanie Cléau  
ΠΑΡΑΓΩΓΗ | PRODUCTION : Pan Européenne Production, LGM productions • ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ |  
DISTRIBUTION POUR LA GRÈCE : Seven Films • ΕΓΧΡΩΜΟ | COULEUR : 100΄

ÉPERDUMENT     
ΠΑΡΑΦΟΡΑ

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ  
FILMOGRAPHIE 

2016 | Éperdument
2013 | Juliette  
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Frédéric Tellier, compositeur, scénariste et réalisateur français, est assistant réali-
sateur sur de nombreux films dans les années 90, avant de passer conseiller tech-
nique et directeur artistique du film 36, quai des Orfèvres d'Olivier Marchal. Il réalise 
de nombreuses séries pour la télévision, dont Les hommes de l'ombre, qui a reçu le 
FIPA d'or de l'interprétation féminine dans une série pour Nathalie Baye. Il a passé 
une dizaine d’années à travailler sur L'affaire SK1, l'enquête et le procès du premier 
tueur en série français, Guy Georges. Le film est sorti en France en 2015.

Ο γάλλος συνθέτης, σεναριογράφος και σκηνοθέτης Frédéric Tellier στη δεκαετία 
του ’90 εργάζεται ως βοηθός σκηνοθέτη σε πολλές ταινίες ενώ στη συνέχεια συμ-
μετέχει ως τεχνικός σύμβουλος και καλλιτεχνικός διευθυντής στην ταινία του Olivier  
Marchal Βρώμικος κόσμος. Γυρίζει πολλές τηλεοπτικές σειρές, όπως το Les hom-
mes de l'ombre, με το οποίο η Nathalie Baye κερδίζει το βραβείο FIPA καλύτερης 
γυναικείας ερμηνείας. Για την ταινία Υπόθεση: άγνωστο DNA εργάζεται δέκα χρόνια 
πάνω στην έρευνα και τη δίκη του Guy Georges, του πρώτου γάλλου κατά συρροή 
δολοφόνου. Η ταινία βγήκε στις γαλλικές αίθουσες το 2015. 

 FRÉDÉRIC TELLIER 

Το 1991 ο επιθεωρητής της Δίωξης Έγκλήματος, Franck 
Magne, είναι επικεφαλής στην εξιχνίαση της δολοφο-
νίας ενός κοριτσιού. Καθώς θα συμβούν κι άλλα παρό- 
μοια περιστατικά δεν θα αργήσει να καταλάβει ότι οι 
φόνοι είναι έργο του ίδιου ατόμου. Ο Magne καταδιώκει 
ασταμάτητα τον δολοφόνο μέχρι το σημείο να θέσει σε 
κίνδυνο τη ζωή της οικογένειάς του. 

En 1991, Franck Magne, un inspecteur du Quai des 
Orfèvres, est responsable d'une enquête sur l'assas-
sinat d'une jeune fille. Très vite, d'autres cas similaires 
s'accumulent. Il comprend vite que les meurtres sont 
l'œuvre d'une seule et même personne. Magne n'a de 
cesse de débusquer l'assassin, jusqu'à mettre à mal sa 
vie de famille.

Γαλλία | France, 2014

ΣΚΗΝΟΘΕΣIΑ | RÉALISATION : Frédéric Tellier • ΣΕΝΑΡΙΟ | SCÉNARIO : David Oelhoffen, Frédéric Tellier  
ΦΩΤΟΓΡΑΦIΑ | PHOTOGRAPHIE : Mathias Boucard • HΘΟΠΟΙΟΙ | AVEC : Raphaël Personnaz, Nathalie Baye, Olivier 
Gourmet  • ΠΑΡΑΓΩΓΗ | PRODUCTION : Labyrinthe Films, Movie Pictures, France 3 Cinéma 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ | DISTRIBUTION INTERNATIONALE : SND  • ΕΓΧΡΩΜΟ | COULEUR : 120΄

L’AFFAIRE SK1     
ΎΠΟΘΕΣΗ: ΑΓΝΩΣΤΟ DNA

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ  
FILMOGRAPHIE 

2014 | L'affaire SK1
2012 | Les hommes  
de l'ombre 
2011 | Les Robins  
des pauvres
2010 | Obsessions
2004 | Paul Sauvage
1998 | Le dernier
1993 | L'enfermé
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 Βραβείο Jacques Prévert 2016: καλύτερο  Jacques Prévert 2016 : Prix de la meilleure adaptation
       διασκευασμένο σενάριο

Michel Leclerc, scénariste et réalisateur français, commence à se faire connaître 
dans le milieu du cinéma en 2002, grâce à son court-métrage Le poteau rose, primé 
à Cannes. En 2006, il passe au long-métrage avec J'invente rien porté par Kad Merad 
et Elsa Zylberstein. En 2010, son film Le nom des gens, remporte le César du meil-
leur scénario original. En 2012, il reste dans le même registre avec Télé Gaucho et 
réalise, en 2015, La vie très privée de Monsieur Sim pour lequel Jean-Pierre Bacri est 
nommé aux Césars.

Ο γάλλος σεναριογράφος και σκηνοθέτης Michel Leclerc αρχίζει να γίνεται γνωστός 
στον χώρο του κινηματογράφου το 2002 χάρη στη μικρού μήκους ταινία του Le Po-
teau rose, που βραβεύεται στις Κάννες. Το 2006 γυρίζει την πρώτη μεγάλου μήκους 
ταινία του, J'invente rien, με τον Kad Merad και την Elsa Zylberstein. Το 2010 το 
φιλμ του Πες μου το όνομά σου κερδίζει το βραβείο César καλύτερου πρωτότυπου 
σεναρίου. Το 2012 σκηνοθετεί το Télé Gaucho και το 2015 γυρίζει την Η Ιδιωτική 
ζωή του κύριου Σιμ, με τον πρωταγωνιστή Jean-Pierre Bacri να κερδίζει μια υπο-
ψηφιότητα στα βραβεία César. 

 MICHEL LECLERC 

Ο κύριος Sim δεν παρουσιάζει κανένα ενδιαφέρον. 
Τουλάχιστον έτσι πιστεύει για τον εαυτό του. Η γυναίκα 
του τον εγκατέλειψε, δεν έχει δουλειά και όταν πάει να 
δει τον πατέρα του στην άλλη άκρη της Ιταλίας, αυτός 
δεν βρίσκει καν τον χρόνο για ένα γεύμα μαζί του. Και 
τότε δέχεται μια απρόσμενη πρόταση: να διασχίσει 
τη Γαλλία πουλώντας οδοντόβουρτσες που θα «φέ-
ρουν την επανάσταση στην οδοντική και στοματική 
υγιεινή».

Monsieur Sim n’a aucun intérêt. C’est du moins ce qu’il 
pense de lui-même. Sa femme l’a quitté, il n’a plus de 
travail et lorsqu’il part voir son père au fin fond de l’Italie, 
celui-ci ne prend même pas le temps de déjeuner avec 
lui. C'est alors qu'il reçoit une proposition inattendue : 
traverser la France pour vendre des brosses à dents qui 
vont « révolutionner l'hygiène bucco-dentaire »... 

Γαλλία | France, 2015

ΣΚΗΝΟΘΕΣIΑ | RÉALISATION : Michel Leclerc  • ΣΕΝΑΡΙΟ | SCÉNARIO : Baya Kasmi et Michel Leclerc  • ΦΩΤΟΓΡΑΦIΑ | 
PHOTOGRAPHIE : Guillaume Deffontaines • HΘΟΠΟΙΟΙ | AVEC : Jean-Pierre Bacri, Mathieu Amalric, Valeria Golino  
ΠΑΡΑΓΩΓΗ | PRODUCTION : Delante Films, Karé Productions • ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ | DISTRIBUTION POUR LA 
GRÈCE : Rosebud21 • ΕΓΧΡΩΜΟ | COULEUR : 102΄

LA VIE TRÈS PRIVÉE DE MONSIEUR SIM     
Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΖΩΗ ΤΟΎ ΚΎΡΙΟΎ ΣΙΜ

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ  
FILMOGRAPHIE 

2015 | La vie très privée de 
monsieur Sim
2012 | Télé gaucho
2010 | Le nom des gens
2006 | J'invente rien
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Scénariste et réalisateur, Éric Besnard écrit et réalise le polar burlesque Le sourire 
du clown en 1998. Il se consacre ensuite à l'écriture avec Le convoyeur et L'antidote. 
En 2008, après avoir écrit le scénario du thriller Le nouveau protocole, il revient à la 
réalisation avec Cash dans lequel il dirige Jean Reno et Jean Dujardin. En 2010, il 
signe le scénario de L'Italien et réalise 600 kilos d'or pur dont il est aussi l'auteur. En 
2012, il réalise Mes héros avec Josiane Balasko, Gérard Jugnot et Clovis Cornillac. 
Son dernier film, Le goût des merveilles, avec Virginie Efira est sorti fin 2015. 

Το 1998 ο Éric Besnard υπογράφει το σενάριο και την σκηνοθεσία της αστυνομικής 
κωμωδίας Le Sourire du clown. Κατόπιν ασχολείται με το σενάριο στις ταινίες Le 
Convoyeur και L'Antidote. Το 2008, αφού γράψει το σενάριο του θρίλερ Le Nou-
veau Protocole, επιστρέφει στην σκηνοθεσία με το Cash όπου πρωταγωνιστούν ο 
Jean Reno και ο Jean Dujardin. Το 2010 γράφει το σενάριο του φιλμ L'Italien και 
σκηνοθετεί την ταινία Στον πυρετό του χρυσού σε δικό του σενάριο. Το 2012 γυρίζει 
το φιλμ Mes héros με τη Josiane Balasko, τον Gérard Jugnot και τον Clovis Cor-
nillac. Η πιο πρόσφατη δουλειά του, Η αγάπη είναι ενα θαύμα, με τη Virginie Efira, 
βγήκε στις αίθουσες στα τέλη του 2015.

 ÉRIC BESNARD 

Η Louise, νεαρή χήρα και δενδροκόμος που αντιμε-
τωπίζει οικονομικές δυσκολίες, χτυπάει με το αυτο- 
κίνητό της έναν άντρα που περπατά σε έναν χωμα- 
τόδρομο. Έίναι ένας περίεργος τύπος που δεν αντέ- 
χει να τον αγγίζουν και αρνείται την ιατρική φροντίδα. 
Η Louise ανακαλύπτει πως ο Pierre είναι αυτιστικός 
και πάσχει από σύνδρομο Asperger, αλλά και πως 
είναι φοβερός στους υπολογισμούς, αναλύοντας τα 
πάντα με τη βοήθεια του κομπιούτερ του. 

Louise, jeune veuve arboricultrice en difficultés finan- 
cières, heurte en voiture un homme qui marche sur un 
chemin de terre. Étrange personnage, il refuse d'être 
soigné et ne supporte pas qu'on le touche. Louise dé-
couvre peu à peu que Pierre est un autiste Asperger, 
mais également un calculateur prodige qui analyse tout 
à l'aide de son ordinateur.

Γαλλία | France, 2015

ΣΚΗΝΟΘΕΣIΑ-ΣΕΝΑΡΙΟ | RÉALISATION-SCÉNARIO : Éric Besnard • ΦΩΤΟΓΡΑΦIΑ | PHOTOGRAPHIE : Philippe 
Guilbert • HΘΟΠΟΙΟΙ | AVEC : Virginie Efira, Benjamin Lavernhe, Lucie Fagedet • ΠΑΡΑΓΩΓΗ | PRODUCTION : Pulsar 
Productions et Caméra One • ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ | DISTRIBUTION POUR LA GRÈCE : Seven Films  
ΕΓΧΡΩΜΟ | COULEUR : 100΄

LE GOÛT DES MERVEILLES     
Η ΑΓΑΠΗ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΘΑΎΜΑ 

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ  
FILMOGRAPHIE 

2015 | Le goût des merveilles 
2012 | Mes héros 
2010 | 600 kilos d’or pur
2007 | Cash
1998 | Le sourire du clown
1994 | Une belle âme 
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Cinéaste et scénariste belge, Joachim Lafosse débute sa carrière en réalisant des 
courts-métrages, dont Tribu, qui remporte le prix du meilleur court-métrage au 
Festival de Namur en 2001. Après un premier long-métrage, Folie privée en 2004, 
son deuxième film, Ca rend heureux, se voit décerné le Grand Prix au Festival 
Premiers Plans d’Angers en 2007. Il réalise ensuite Nue propriété porté par 
Isabelle Huppert, qui est sélectionné en compétition à Venise en 2006. En 2008, il 
réalise Élève libre, puis, en 2012, le film A perdre la raison qui est présenté au Festival 
de Cannes dans la section Un Certain Regard.

Ο βέλγος σκηνοθέτης και σεναριογράφος Joachim Lafosse ξεκινά τη σταδιοδρομία 
του γυρίζοντας μικρού μήκους ταινίες, μεταξύ των οποίων και το Tribu, που κερδίζει 
το α΄ βραβείο στην κατηγορία του στο Φεστιβάλ του Namur το 2001. Μετά την πρώτη 
μεγάλου μήκους δουλειά του, Folie privée, το 2004, η δεύτερη ταινία του, Ça rend 
heureux, διακρίνεται με το Μεγάλο Βραβείο του φεστιβάλ Premiers Plans το 2007 
στο Angers. Στη συνέχεια σκηνοθετεί την ταινία Η ιδιοκτησία με πρωταγωνίστρια την  
Isabelle Huppert, συμμετέχοντας στο διαγωνιστικό τμήμα του Φεστιβάλ Βενετίας 
το 2006. Το 2008 γυρίζει την ταινία Élève libre και το 2012 το Πέρα από τη λογική, που 
παρουσιάζεται στις Κάννες στο τμήμα «Ένα Κάποιο Βλέμμα». 

 JOACHIM LAFOSSE 

Ο Jacques Arnault, πρόεδρος της μη κυβερνητικής 
οργάνωσης «Move for kids», έχει πείσει πολλές οικο- 
γένειες Γάλλων που δεν μπορούν να υιοθετήσουν, να 
χρηματοδοτήσουν μια επιχείρηση μεταφοράς ορφα-
νών παιδιών από μια αφρικανική χώρα ρημαγμένη 
από τον πόλεμο. Μαζί με την ομάδα των αφοσιωμένων 
εθελοντών του έχει ένα μήνα μπροστά του για να βρει 
300 πολύ μικρά παιδιά και να τα φέρει στη Γαλλία.

Jacques Arnault, président de l’ONG « Move for Kids », 
a convaincu des familles françaises en mal d’adoption 
de financer une opération d'exfiltration d'orphelins d’un 
pays d’Afrique dévasté par la guerre. Entouré d’une 
équipe de bénévoles dévoués à sa cause, il a un mois 
pour trouver 300 enfants en bas âge et les ramener en 
France. 

Γαλλία, Βέλγιο |  
France, Belgique, 2015

ΣΚΗΝΟΘΕΣIΑ | RÉALISATION : Joachim Lafosse  • ΣΕΝΑΡΙΟ | SCÉNARIO : Joachim Lafosse, Bulle Decarpentries, 
Thomas Van Zuylen  • ΦΩΤΟΓΡΑΦIΑ | PHOTOGRAPHIE : Jean-François Hensgens • HΘΟΠΟΙΟΙ | AVEC : Vincent Lindon, 
Louise Bourgoin, Valérie Donzelli • ΠΑΡΑΓΩΓΗ | PRODUCTION : Versus Production • ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ | 
DISTRIBUTION POUR LA GRÈCE : One from the Heart • ΕΓΧΡΩΜΟ | COULEUR : 112΄

LES CHEVALIERS BLANCS     
ΛΕΎΚΟΙ ΙΠΠΟΤΕΣ 

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ  
FILMOGRAPHIE 

2015 | Les chevaliers blancs 
2012 | A perdre la raison
2008 | Élève libre
2006 | Nue propriété
2006 | Ca rend heureux
2004 | Folie privée
2001 | Scarface (doc.)
2001 | Tribu (court-métrage)
2000 | Égoïste Nature 
(court-métrage)
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A la fois réalisateur, scénariste et producteur, Jean-Marie Poiré a à son actif plus 
d'une douzaine de films en tant que réalisateur. Chaque sortie est un événement 
et attire des millions de spectateurs. Parmi ses plus grands succès commerciaux, 
figurent le film culte Le Père-Noël est une ordure tourné avec la troupe du Splen-
did, Les visiteurs avec Jean Reno et Christian Clavier qui reçoit six nominations aux 
Césars et enregistre 13,78 millions d'entrées, Les Anges gardiens et Les visiteurs 2, 
les Ccouloirs du temps. En 2015, il rempile avec Les Visiteurs 3 : La révolution, suite 
des couloirs du temps, toujours porté par Clavier et Reno. 

Ο σκηνοθέτης, σεναριογράφος και παραγωγός Jean-Marie Poiré έχει στο ενερ-
γητικό του πάνω από 12 ταινίες ως σκηνοθέτης. Κάθε δουλειά του προκαλεί αίσ-
θηση και προσελκύει εκατομμύρια θεατές. Ανάμεσα στις πιο μεγάλες εμπορικές 
του επιτυχίες η cult ταινία Le Père-Noël est une ordure, που γυρίστηκε με τον θίασο 
του καφε-θεάτρου Le Splendid, Οι επισκέπτες με τον Jean Reno και τον Christian 
Clavier, που κερδίζουν 6 υποψηφιότητες στα βραβεία César και κόβουν 13.780.000 
εισιτήρια, οι Φύλακες άγγελοι και η δεύτερη συνέχεια των Επισκεπτών, Les Couloirs 
du temps. Το 2015 επανακάμπτει με την τρίτη συνέχεια, Les Visiteurs 3 : La Révolu-
tion, πάντα με το δίδυμο Clavier και Reno. 

 JEAN-MARIE POIRÉ 

Μπλοκαρισμένοι μέσα στους διαδρόμους του χρόνου, 
ο Godefroy de Montmirail και ο υπηρέτης του 
Jacquouille εκσφενδονίζονται στην εποχή της Γαλλι- 
κής Έπανάστασης... Και πιο συγκεκριμένα στην περίο- 
δο της Τρομοκρατίας, τότε που οι απόγονοι του 
Jacquouille κατάσχουν τον πύργο και όλα τα υπάρ-
χοντα των απογόνων του Godefroy de Montmirail, του 
οποίου η ζωή πια κρέμεται μόνο από μια κλωστή. 

Bloqués dans les couloirs du temps, Godefroy de Mont-
mirail et son serviteur Jacquouille sont projetés dans 
une époque de profonds bouleversements politiques 
et sociaux : la Révolution française... Et plus précisé-
ment, la Terreur, durant laquelle les descendants de 
Jacquouille confisquent le château et tous les biens des 
descendants de Godefroy de Montmirail, dont la vie ne 
tient alors plus qu'à un fil.

Γαλλία | France, 2015

ΣΚΗΝΟΘΕΣIΑ | RÉALISATION : Jean-Marie Poiré  • ΣΕΝΑΡΙΟ | SCÉNARIO : Jean-Marie Poiré et Christian Clavier   
ΦΩΤΟΓΡΑΦIΑ | PHOTOGRAPHIE : Stéphane Le Parc • HΘΟΠΟΙΟΙ | AVEC : Jean Reno, Christian Clavier, Marie-Anne Chazel, 
Franck Dubosc, Karin Viard  • ΠΑΡΑΓΩΓΗ | PRODUCTION : Ouille Productions, Gaumont, TF1 Films Production • ΔΙΑΝΟΜΗ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ | DISTRIBUTION POUR LA GRÈCE : Odeon • ΕΓΧΡΩΜΟ | COULEUR : 124́

LES VISITEURS 3 : LA RÉVOLUTION     
 

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ  
FILMOGRAPHIE 

2015 | Les visiteurs 3 :  
La révolution
2002 | Ma femme...  
s'appelle Maurice
2001 | Les Visiteurs en 
Amérique
1998 | Les visiteurs 2 :  
Les couloirs du temps
1995 | Les anges gardiens
1993 | Les visiteurs 
1983 | Papy fait de la 
résistance
1982 | Le Père-Noël est  
une ordure
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Jean-Paul Rouve acteur et réalisateur français, est révélé au grand public grâce à 
la troupe comique des Robins des Bois. En 1998, il joue dans Karnaval, film d'auteur 
de Thomas Vincent. Il obtient le César du meilleur espoir masculin en 2003 pour son 
rôle dans Monsieur Batignole. Il enchaîne avec des rôles plus importants dans les 
films Un petit jeu sans conséquence, Podium avec Benoît Poelvoorde ou Bunker Par-
adise de Stefan Liberski. Il passe à la réalisation en 2007 avec Sans arme, ni haine, ni 
violence, un film biographique consacré à Albert Spaggiari. 

Ο Jean-Paul Rouve, γάλλος ηθοποιός και σκηνοθέτης, γίνεται γνωστός στο κοινό 
με τον κωμικό θίασο Robins des Bois. Το 1998, παίζει στην ταινία Karnaval του 
Thomas Vincent. Κερδίζει το βραβείο César πρωτοεμφανιζόμενου ηθοποιού το 
2003 για το ρόλο του στην ταινία Monsieur Batignole. Συνεχίζει την καριέρα του 
με σημαντικότερους ρόλους, στις ταινίες Un petit jeu sans conséquence, Podium 
με τον Benoît Poelvoorde και Bunker Paradise του Stefan Liberski. Αρχίζει να 
ασχολείται με την σκηνοθεσία το 2007 με την ταινία Sans arme, ni haine, ni violence, 
μια βιογραφική ταινία για τον Albert Spaggiari. 

 JEAN-PAUL ROUVE 

Ο Romain θέλει να γίνει συγγραφέας, αλλά, προς το 
παρόν, είναι νυχτερινός θυρωρός σε ένα ξενοδοχείο. Ο 
πατέρας του, συνταξιοδοτείται και φέρεται σαν να μην 
τον νοιάζει. Ο συγκάτοικός του έχει μόνο ένα πράγμα 
στο μυαλό του: να γοητεύει μια κοπέλα. Η γιαγιά του 
βρίσκεται σε οίκο ευγηρίας και αναρωτιέται τι γυρεύει 
εκεί με όλους τους γέρους. Μια μέρα, ο πατέρας του 
καταφθάνει έντρομος. Η γιαγιά εξαφανίστηκε. Ο 
Romain αρχίζει να την αναζητά, κάπου μέσα στις 
αναμνήσεις του... 

Romain aimerait être écrivain mais, pour l'instant, il est 
veilleur de nuit dans un hôtel. Son père part à la retraite 
et fait comme s’il s’en moquait. Son colocataire ne pense 
qu'à une chose : séduire une fille. Sa grand-mère se re-
trouve en maison de retraite et se demande ce qu'elle 
fait avec tous ces vieux. Un jour son père débarque en 
catastrophe. Sa grand-mère a disparu. Romain part à 
sa recherche, quelque part dans ses souvenirs...

Γαλλία | France, 2015

ΣΚΗΝΟΘΕΣIΑ | RÉALISATION : Jean-Paul Rouve  • ΣΕΝΑΡΙΟ | SCÉNARIO : David Foenkinos et Jean-Paul Rouve   
ΦΩΤΟΓΡΑΦIΑ | PHOTOGRAPHIE : Christophe Offenstein • HΘΟΠΟΙΟΙ | AVEC : Michel Blanc, Annie Cordy, Mathieu Spinosi  
ΠΑΡΑΓΩΓΗ | PRODUCTION : NoLiTa Cinema • ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ | DISTRIBUTION POUR LA GRÈCE : NEO 
Films • ΕΓΧΡΩΜΟ | COULEUR : 96́

LES SOUVENIRS    
 

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ  
FILMOGRAPHIE 

2014 | Les souvenirs  
2012 | Quand je serai petit 
2008 | Halte au long  
(moyen-métrage) 
2007 | Sans arme, ni haine, 
ni violence
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Actrice, scénariste et réalisatrice française, Maïwenn obtient son premier grand 
rôle dans La Gamine en 1992. Compagne de Luc Besson, elle tourne sous sa di-
rection dans Léon et dans Le cinquième élément. Elle passe de l’autre côté de la 
caméra avec son premier court, I’m an Actrice en 2004. En 2006, elle met en scène 
son premier long-métrage, Pardonnez-moi et repasse devant et derrière la caméra, 
en 2009, avec Le bal des actrices. Polisse est nommé aux Césars 2011 en tant que 
meilleur film et meilleur réalisateur et gagne le Prix du jury au Festival de Cannes. 
Son dernier film, Mon Roi, a reçu 8 nominations aux Césars 2016.

H γαλλίδα ηθοποιός, σεναριογράφος και σκηνοθέτρια Maïwenn παίρνει τον πρώτο 
της ρόλο στο φιλμ La Gamine το 1992. Σύντροφος του Luc Besson, παίζει στις 
ταινίες του Léon και Το Πέμπτο Στοιχείο. Η πρώτη ταινία που σκηνοθετεί είναι η 
μικρού μήκους I’m an Actrice. Το 2006 γυρίζει την πρώτη μεγάλη μήκους ταινία της, 
Pardonnez-moi, ενώ το 2009 σκηνοθετεί και παίζει στην ταινία Le Βal des actrices. 
Το Polisse κερδίζει υποψηφιότητες για τα βραβεία César 2011 καλύτερης ταινίας 
και καλύτερης σκηνοθεσίας αλλά και το Βραβείο της Έπιτροπής στις Κάννες. Η τε-
λευταία ταινία της, Ο βασιλιάς μου, συγκέντρωσε 8 υποψηφιότητες στα César 2016. 
 

 MAIWENN 

Η Tony μπαίνει σε κέντρο αποκατάστασης έπειτα από 
μια σοβαρή πτώση στο σκι. Ένώ νιώθει εξαρτημένη 
από το ιατρικό προσωπικό και τα παυσίπονα, ανακαλεί 
στη μνήμη της τη θυελλώδη ιστορία που έζησε με τον 
Georgio. Ποιος είναι στ’ αλήθεια ο άντρας που λάτρεψε; 
Πώς μπόρεσε να αφεθεί σ’ αυτό το ασφυκτικό και κα-
ταστροφικό πάθος; Για την Tony ξεκινάει μια  δύσκολη 
ανασυγκρότηση της ζωής της... 

Tony est admise dans un centre de rééducation après 
une grave chute de ski. Dépendante du personnel mé- 
dical et des antidouleurs, elle se remémore l’histoire tu-
multueuse qu’elle a vécue avec Georgio. Qui est réelle-
ment l’homme qu’elle a adoré? Comment a-t-elle pu se 
soumettre à cette passion étouffante et destructrice ? 
Pour Tony c’est une difficile reconstruction qui com-
mence...

Γαλλία | France, 2015

ΣΚΗΝΟΘΕΣIΑ | RÉALISATION : Maiwenn  • ΣΕΝΑΡΙΟ | SCÉNARIO : Maiwenn, Étienne Comar  • ΦΩΤΟΓΡΑΦIΑ |  
PHOTOGRAPHIE : Claire Mathon • HΘΟΠΟΙΟΙ | AVEC : Vincent Cassel, Emmanuelle Bercot, Louis Garrel • ΠΑΡΑΓΩΓΗ | 
PRODUCTION : Les Productions du Trésor, StudioCanal, France 2 cinéma • ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ | DISTRIBUTION 
POUR LA GRÈCE : Spentzos Film • ΕΓΧΡΩΜΟ | COULEUR : 124́

MON ROI     
Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΜΟΎ

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ  
FILMOGRAPHIE 

2015 | Mon Roi 
2011 | Polisse 
2009 | Le bal des actrices
2006 | Pardonnez-moi
2004 | I'm an Actrice  
(court-métrage)
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 Φεστιβάλ των Καννών 2015: Βραβείο γυναικείας ερμηνείας   Festival de Cannes 2015 : Prix d'interprétation féminine

 Ταινία έναρξης | Film d'ouverture 

Acteur et réalisateur français, Clovis Cornillac, fils des comédiens Myriam Boyer 
et Roger Cornillac, débute au cinéma en 1985 dans Hors-la-loi, de Robin Davis. Il 
enchaîne ensuite les rôles. Sa performance dans Karnaval lui vaut, en 2000, une 
nomination pour le César du meilleur espoir masculin, César qu'il décroche en 2004 
pour son rôle dans Mensonges et trahisons et plus si affinités. Travailleur acharné, 
il est connu dans le cinéma français pour ses énormes changements physiques et 
formations qu'il suit pour ses rôles. Son premier film en tant que réalisateur, Un peu, 
beaucoup, aveuglément, est sorti en 2015.

Ο γάλλος ηθοποιός και σκηνοθέτης Clovis Cornillac, γιος των ηθοποιών Myriam 
Boyer και Roger Cornillac, ξεκινάει την καριέρα του στη μεγάλη οθόνη το 1985 στην 
ταινία Hors-la-loi του Robin Davis και έπειτα οι ρόλοι διαδέχονται ο ένας τον άλλον. 
Για την ερμηνεία του στο Karnaval κερδίζει το 2000 μια υποψηφιότητα για βραβείο 
César καλύτερου πρωτοεμφανιζόμενου ηθοποιού, ενώ βραβεύεται με το César το 
2004 για το ρόλο του στο Mensonges et trahisons et plus si affinités. Έίναι επίμονος 
εργάτης, γνωστός στον κόσμο του γαλλικού κινηματογράφου για τις τεράστιες 
αλλαγές στην εμφάνισή του και για την ειδική κατάρτιση που επιζητεί για κάθε του 
ρόλο. Η πρώτη του σκηνοθετική δουλειά, Έρωτας στα τυφλά, προβάλλεται το 2015. 

 CLOVIS CORNILLAC 

Από τη μια μεριά της μεσοτοιχίας ένας δημιουργός 
γρίφων, λιγομίλητος και μισάνθρωπος, που δεν μπορεί 
να δουλέψει παρά μόνο με απόλυτη ηρεμία. Από την 
άλλη μεριά μια νεαρή πιανίστρια. Προετοιμάζεται για 
έναν σημαντικό διαγωνισμό και πρέπει να κάνει πολ- 
λές πρόβες. Έπειτα από πολλές προσπάθειες να βλάψει 
ο ένας τον άλλον, θα συμφωνήσουν για το ποιες ώρες 
θα χρησιμοποιούν τον ηχητικό τους χώρο.

D'un côté de la cloison, un créateur de casse-têtes, taci- 
turne et misanthrope qui ne peut travailler que dans le 
calme complet. De l'autre, une jeune pianiste. Elle pré-
pare un concours important et doit beaucoup répéter.
Après de multiples tentatives pour se nuire, ils se met-
tent d'accord sur des périodes d'utilisation de leur es-
pace sonore.

Γαλλία | France, 2015

ΣΚΗΝΟΘΕΣIΑ | RÉALISATION : Clovis Cornillac  • ΣΕΝΑΡΙΟ | SCÉNARIO : Lilou Fogli, Clovis Cornillac, Tristan Schulmann   
ΦΩΤΟΓΡΑΦIΑ | PHOTOGRAPHIE : Thierry Pouget • HΘΟΠΟΙΟΙ | AVEC : Clovis Cornillac, Mélanie Bernier, Lilou Fogli  
ΠΑΡΑΓΩΓΗ | PRODUCTION : Cine Nomine, Chaocorp Films, Fair Play Production, Monkey Pack Films, Orange studio 
ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ | DISTRIBUTION POUR LA GRÈCE : Tanweer • ΕΓΧΡΩΜΟ | COULEUR : 91́

UN PEU, BEAUCOUP, AVEUGLÉMENT     
ΕΡΩΤΑΣ ΣΤΑ ΤΎΦΛΑ 

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ  
FILMOGRAPHIE 

2015 | Un peu, beaucoup, 
aveuglément
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Radu Jude commence sa carrière comme assistant à la mise en scène sur des 
films roumains ou tournés en Roumanie, comme La Mort de Dante Lazarescu de 
Cristi Puiu et Amen de Costa Gavras. Il réalise ensuite des courts-métrages : Wres-
tling en 2003, The Black Sea en 2004 et The Tube with a Hat en 2006, primés lors de 
nombreux festivals. La fille la plus heureuse du monde, son premier long-métrage, 
sort en 2009. En 2015, il réalise Aferim! qui remporte l'Ours d'argent du Meilleur réali- 
sateur au Festival de Berlin. 

Ο Radu Jude ξεκινά την καριέρα του ως βοηθός σκηνοθέτη σε ρουμανικές ταινίες 
ή σε ταινίες που γυρίζονται στη χώρα του, όπως La Mort de Dante Lazarescu του 
Cristi Puiu ή Αμήν του Κώστα Γαβρά. Στη συνέχεια γυρίζει ταινίες μικρού μήκους: 
Wrestling το 2003, The Black See το 2004 και The Tube with a Hat το 2006, που κερ-
δίζουν βραβεία σε πολλά φεστιβάλ. Η πρώτη του μεγάλου μήκους δουλειά, La Fille 
la plus heureuse du monde, προβλήθηκε το 2009. To 2015 σκηνοθετεί το Aferim!, 
που κερδίζει την Αργυρή Άρκτο καλύτερης σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ Βερολίνου.  

 RADU JUDE 

Το 1835 ένας αστυνομικός και ο γιος του διασχίζουν 
τη ρουμανική ύπαιθρο, αναζητώντας έναν τσιγγάνο 
σκλάβο που κατηγορείται πως πλάνεψε τη γυναίκα του 
τοπικού άρχοντα. Αυτός ο δημόσιος υπάλληλος με 
υπερβολικό ζήλο, που θυμίζει σερίφη βγαλμένο από 
οπερέτα, οργώνει με το άλογό του τα άγρια Βαλκάνια 
και δεν χάνει ευκαιρία να μαθαίνει στο βλαστάρι του το 
νόημα της ζωής.   

1835. Un policier et son fils parcourent la campagne 
roumaine à la recherche d’un esclave gitan accusé 
d’avoir séduit la femme du seigneur local. Tel un shérif 
d'opérette sillonnant les Balkans sauvages à cheval, le 
fonctionnaire zélé ne perd pas une occasion d’appren-
dre à son rejeton le sens de la vie.   

Ρουμανία | Roumanie, 2015

ΣΚΗΝΟΘΕΣIΑ | RÉALISATION : Radu Jude • ΣΕΝΑΡΙΟ | SCÉNARIO : Radu Jude, Florin Lazarescu • ΦΩΤΟΓΡΑΦIΑ | 
PHOTOGRAPHIE : Marius Panduru • HΘΟΠΟΙΟΙ | AVEC : Teodor Corban, Mihai Comanoiu, Toma Cuzin • ΠΑΡΑΓΩΓΗ | 
PRODUCTION : HI Film Productions • ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ | DISTRIBUTION INTERNATIONALE : BETA 
cinema • ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟ | NOIR & BLANC : 108΄

AFERIM !     

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ  
FILMOGRAPHIE 

2015 | Aferim!
2012 | Papa vient dimanche 
2009 | La fille la plus  
heureuse du monde
2004 | The Black Sea  
(court-métrage)
2003 | Wrestling  
(court-métrage)
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Yves Angelo débute sa carrière en tant qu'opérateur sur le film L'adolescente de 
Jeanne Moreau. Il travaille ensuite avec des réalisateurs reconnus comme Jacques 
Deray ou Claude Sautet en tant que cadreur, puis directeur de la photographie. Il 
obtient le César de la Meilleure photographie en 1990 pour Nocturne indien et en 
1992 pour Tous les matins du monde. En 1993, il réalise son premier film Le Colonel 
Chabert, qui lui vaut plusieurs nominations aux Césars. En 1994, il obtient à nouveau 
le César de la Meilleure photographie pour Germinal. En 2005, il réalise Les âmes 
grises d’après Philippe Claudel et Au plus près du soleil en 2015.

Ο Yves Angelo ξεκινά την καριέρα του ως οπερατέρ στην ταινία L'Adolescente της 
Jeanne Moreau. Στη συνέχεια δουλεύει μαζί με αναγνωρισμένους σκηνοθέτες 
όπως ο Jacques Deray ή ο Claude Sautet ως εικονολήπτης και κατόπιν ως 
διευθυντής φωτογραφίας. Κερδίζει το βραβείο César καλύτερης  φωτογραφίας το 
1990 για την ταινία Nocturne indien και το 1992 για την ταινία Όλα τα πρωινά του 
κόσμου. Το 1993 σκηνοθετεί την πρώτη του ταινία, Συνταγματάρχης Σαμπέρ, που 
συγκεντρώνει πολλές υποψηφιότητες στα César. Το 1994 κερδίζει το τρίτο César 
καλύτερης φωτογραφίας για το φιλμ Germinal. Το 2005 γυρίζει την ταινία Les Ames 
grises, μεταφορά του μυθιστορήματος του Philippe Claudel, και το φιλμ Τόσο κοντά 
στο ήλιο το 2015.

 YVES ANGELO 

Η Sophie είναι ανακρίτρια και εξετάζει μια κάπως 
μπερδεμένη κοπέλα, τη Juliette. Ανακαλύπτοντας 
πως δεν είναι άλλη από τη βιολογική μητέρα του 
γιου, έφηβου πια, που εκείνη και ο άντρας της έχουν 
υιοθετήσει, αρχίζει να την παρενοχλεί. Ο Olivier απο- 
δοκιμάζει τη συμπεριφορά της γυναίκας του και προ-
σεγγίζει διακριτικά τη Juliette.

Sophie, juge d'instruction, auditionne Juliette, une jeune 
femme un peu paumée. Elle découvre que celle-ci n'est 
autre que la mère biologique du fils maintenant ado-
lescent qu'elle et son mari ont adopté, et commence à 
la harceler. Parce qu'il désapprouve la conduite de sa 
femme, Olivier se rapproche discrètement de Juliette.

Γαλλία | France, 2015

ΣΚΗΝΟΘΕΣIΑ | RÉALISATION : Yves Angelo • ΣΕΝΑΡΙΟ | SCÉNARIO : Yves Angelo, François Dupeyron, Gilles Legrand 
ΦΩΤΟΓΡΑΦIΑ | PHOTOGRAPHIE : Pierre-Hugues Galien • HΘΟΠΟΙΟΙ | AVEC : Sylvie Testud, Grégory Gadebois, Mathilde 
Bisson  • ΠΑΡΑΓΩΓΗ | PRODUCTION : Épithète Films • ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ | DISTRIBUTION INTERNATIO-
NALE : Be For Films • ΕΓΧΡΩΜΟ | COULEUR : 103́

AU PLUS PRÈS DU SOLEIL     
ΤΟΣΟ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ  

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ  
FILMOGRAPHIE 

2015 | Au plus près du soleil
2005 | Les âmes grises
2002 | Sur le bout des doigts
1998 | Voleur de vie
1997 | Un air si pur...
1994 | Le Colonel Chabert
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Pascal Tessaud, réalisateur, directeur de la photographie et producteur, réalise en-
tre 2002 et 2012 les courts-métrages Noctambules, L'été de Noura, Faciès ainsi que 
La Ville Lumière, récompensée dans de nombreux festivals en 2013. Il réalise des 
documentaires musicaux comme Slam, ce qui nous brûle en 2007. Il vient de ter-
miner le tournage de son documentaire, Beatbox, Boom bap autour du monde, entre 
Paris, Berlin et New York. Brooklyn, son premier long autoproduit, a été sélectionné 
dans une quarantaine de festivals internationaux. 

Ο σκηνοθέτης, διευθυντής φωτογραφίας και παραγωγός Pascal Tessaud από το 
2002 έως το 2012 γυρίζει τις μικρού μήκους ταινίες Noctambules, L’Été de Noura, 
Faciès καθώς και το La Ville Lumière, που διακρίνεται σε πολλά φεστιβάλ το 2013. 
Σκηνοθετεί μουσικά ντοκιμαντέρ όπως το Slam, ce qui nous brûle το 2007. Μόλις 
ολοκλήρωσε τα γυρίσματα του ντοκιμαντέρ Beatbox, Boom bap autour du monde, 
μεταξύ Παρισιού, Βερολίνου και Νέας Υόρκης. Το Brooklyn, η πρώτη μεγάλου 
μήκους ταινία του που τη γυρίζει σχεδόν με δικά του έξοδα, παρουσιάζεται σε 40 
διεθνή φεστιβάλ. 

 PASCAL TESSAUD 

Η Coralie, ή «Brooklyn», νεαρή ελβετίδα ράπερ, αφήνει 
πίσω τη χώρα της και έναν πατέρα που δεν την κατα- 
λαβαίνει για να εγκατασταθεί στο Παρίσι. Μένει στο 
σπίτι μιας συνταξιούχου και βρίσκει δουλειά σε έναν 
μουσικό σύλλογο στο Saint-Denis. Στη διάρκεια μιας  
βραδιάς slam, ένας παρουσιαστής την σπρώχνει στην 
σκηνή, κατακτά το κοινό της και γοητεύει τον ράπερ 
Issa, τον νεαρό ανερχόμενο αστέρα της πόλης...

Coralie alias « Brooklyn », jeune rappeuse suisse, quitte 
son pays et un père qui ne la comprend plus, pour s’in-
staller à Paris. Logée chez une retraitée, elle trouve un 
job dans une association musicale de Saint-Denis. Lors 
d’une soirée slam, poussée sur scène par l’un des ani- 
mateurs, elle conquiert son public et tape dans l’œil 
d’Issa, jeune rappeur, l’étoile montante de la ville...  

Γαλλία | France, 2014

ΣΚΗΝΟΘΕΣIΑ-ΣΕΝΑΡΙΟ | RÉALISATION-SCÉNARIO : Pascal Tessaud  • ΦΩΤΟΓΡΑΦIΑ | PHOTOGRAPHIE : Sébastien 
Bages, Fabien Rodesch, Pascal Tessaud • HΘΟΠΟΙΟΙ | AVEC : Kt Gorique, Rafal Uchiwa, Jalil Naciri, Liliane Rovère • 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ | PRODUCTION : Les Enfants de la Dalle, Film Factory, Cypher Films • ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ | 
DISTRIBUTION INTERNATIONALE : Les Enfants de la Dalle • ΕΓΧΡΩΜΟ | COULEUR : 83́

BROOKLYN     

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ  
FILMOGRAPHIE 

2012 | La Ville Lumière 
2008 | Faciès
2007 | Slam, ce qui nous 
brûle
2005 | L'été de Noura
2003 | Noctambules
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Mathieu Denis signe en 2006 son premier court-métrage, Le Silence nous fera écho 
puis Code 13, qui figure parmi les dix meilleurs films canadiens de l’année 2007 et 
gagne le prix de la meilleure réalisation au Festival Fantasia, en 2008. Il coécrit et 
coréalise avec Simon Lavoie son premier long-métrage, Laurentie, qui remporte 
plusieurs prix. Son film Corbo est présenté, entre autres, au Festival international 
du film de Toronto et au Festival du film de Berlin et figure dans le Canada’s Top Ten 
de 2015.

Ο Mathieu Denis υπογράφει την πρώτη μικρού μήκους ταινία του, Le silence nous 
fera écho, το 2006 και στη συνέχεια το Code 13, που συμπεριλαμβάνεται στο Top 10 
του Καναδά το 2007 και κερδίζει το βραβείο καλύτερης σκηνοθεσίας στο φεστιβάλ 
Fantasia την επόμενη χρονιά. Συνυπογράφει με τον Simon Lavoie το σενάριο και 
τη σκηνοθεσία της πρώτης μεγάλου μήκους ταινίας του, Laurentie, που αποσπά 
πολλές διακρίσεις. Η ταινία του Corbo παρουσιάστηκε, μεταξύ άλλων, στο Διεθνές 
Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο και στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του 
Βερολίνου, ενώ συμπεριλαμβάνεται και στο Top 10 του Καναδά το 2015.
 

 MATHIEU DENIS 

Μόντρεαλ, άνοιξη του 1966. Ο δεκαεξάχρονος Jean 
Corbo, γιος μιας Γαλλοκαναδέζας και ενός Ιταλού, 
αισθάνεται διχασμένος ανάμεσα σε δύο ταυτότητες. 
Αφού συνδεθεί φιλικά με δύο νεαρούς ακροαριστερούς 
ακτιβιστές, εντάσσεται στο Απελευθερωτικό Μέτωπο 
του Κεμπέκ (FLQ), ένα μυστικό ριζοσπαστικό πολιτικό 
κίνημα. Κι από εκείνη τη στιγμή ο Jean αρχίζει την 
αδυσώπητη πορεία προς τη μοίρα του.

Montréal, printemps 1966. Jean Corbo, 16 ans, né d'une 
mère québécoise et d'un père italien, est divisé entre 
ses deux appartenances. Après s'être lié d'amitié avec 
deux jeunes militants d'extrême gauche, il rejoint le 
Front de libération du Québec, un groupe radical clan-
destin. Jean, dès lors, marche inexorablement vers son 
destin.

Καναδάς | Canada, 2014

ΣΚΗΝΟΘΕΣIΑ-ΣΕΝΑΡΙΟ | RÉALISATION-SCÉNARIO : Mathieu Denis • ΦΩΤΟΓΡΑΦIΑ | PHOTOGRAPHIE : Steve Asselin  
HΘΟΠΟΙΟΙ | AVEC : Anthony Therrien, Karelle Tremblay, Antoine L’Écuyer, Tony Nardi  • ΠΑΡΑΓΩΓΗ | PRODUCTION : 
Max Films Média • ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ | DISTRIBUTION INTERNATIONALE : Be For Films • ΕΓΧΡΩΜΟ | 
COULEUR : 119΄

CORBO     
 

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ  
FILMOGRAPHIE 

2014 | Corbo 
2011 | Laurentie  
2007 | Code 13  
(court-métrage)
2006 | Le silence nous fera 
écho (court-métrage) 
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C'est en autoproduisant son premier documentaire, diffusé dans de nombreux 
festivals dont le Cinéma du Réel au centre Pompidou en 2004, que Julia Kowalski 
entame une véritable recherche identitaire qui la rattache à son pays d'origine, la 
Pologne. Depuis, elle ne cesse d'explorer les thématiques de la filiation et des origi-
nes aussi bien à travers ses travaux documentaires que ses fictions.

Γυρίζοντας με δικά της έξοδα το πρώτο της ντοκιμαντέρ, που συμμετέχει σε πολλά 
φεστιβάλ, μεταξύ των οποίων και στο φεστιβάλ Cinéma du Réel στο κέντρο Pom-
pidou το 2004, η Julia Kowalski ξεκινάει μια πραγματική αναζήτηση ταυτότητας 
που την συνδέει με την πατρίδα της, την Πολωνία. Μέχρι και σήμερα συνεχίζει να 
εξερευνά τα θέματα της συγγένειας και της καταγωγής τόσο στα ντοκιμαντέρ όσο 
και στις μυθοπλασίες της. 

 JULIA KOWALSKI 

Η Rose, μια κοπέλα μπερδεμένη συναισθηματικά, 
εισβάλλει στη ζωή ενός πολωνού εργάτη που έχει έρ- 
θει από τη Γαλλία για να αναζητήσει τον γιο του. Το 
τρίγωνο που θα σχηματιστεί σιγά-σιγά θα φέρει ανα-
τροπές στη ζωή και των τριών προσώπων.

Rose, jeune fille au désir trouble, s'immisce dans la vie 
d'un ouvrier polonais venu en France rechercher son 
fils. Une relation triangulaire s’installe entre les trois 
personnages et déclenche, peu à peu, des bouleverse-
ments dans la vie de chacun.

Γαλλία, Πολωνία |  
France, Pologne, 2015

ΣΚΗΝΟΘΕΣIΑ-ΣΕΝΑΡΙΟ | RÉALISATION-SCÉNARIO : Julia Kowalski  • ΦΩΤΟΓΡΑΦIΑ | PHOTOGRAPHIE : Simon 
Beaufils • HΘΟΠΟΙΟΙ | AVEC : Liv Henneguier, Yoann Zimmer, Andrzej Chyra • ΠΑΡΑΓΩΓΗ | PRODUCTION : Les Films de 
Françoise, Donten & Lacroix Films  • ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ | DISTRIBUTION INTERNATIONALE : Alpha Violet  
ΕΓΧΡΩΜΟ | COULEUR : 80΄

CRACHE CŒUR     
ΟΣΑ ΖΗΤΑΕΙ Η ΚΑΡΔΙΑ 

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ  
FILMOGRAPHIE 

2015 | Crache cœur 
2010 | Anton dans l'ombre 
(documentaire)   
2007 | L'insecte  
(court-métrage) 
2007 | Art Factotum 
(court-métrage)
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Mokhtar Ladjimi, diplômé de l’IDHEC, est un réalisateur et scénariste tunisien. Par-
mi ses nombreuses réalisations, figurent les documentaires Le cinéma colonial, 
Mille et une danses orientales ou encore L’Orient des cafés. Noce d’été, réalisé en 
2005, constitue son premier long-métrage de fiction. Dicta shot est sorti début 2016 
en Tunisie.

Ο τυνήσιος σκηνοθέτης και σεναριογράφος Mokhtar Ladjimi αποφοίτησε από το  
γαλλικό Ινστιτούτο Ανώτατων Κινηματογραφικών Σπουδών. Ανάμεσα στις πολλές 
του σκηνοθεσίες τα ντοκιμαντέρ Le Cinéma colonial, Mille et une danses orientales 
και L’Οrient des cafés. Η πρώτη του μυθοπλασία μεγάλου μήκους είναι η ταινία 
Noce d’été, το 2005. Το Dicta Shot βγήκε στις αίθουσες στην Τυνησία το 2016. 
 

 MOKTAR LADJIMI 

Τα γεγονότα διαδραματίζονται στην Τύνιδα, μέσα στον 
αναβρασμό της τυνησιακής επανάστασης, τη νύχτα της 
13ης προς τη 14η Ιανουαρίου 2011. Παρακολουθούμε την 
καθημερινή ζωή μιας ομάδας ασθενών σε ένα αποκα- 
λούμενο κέντρο για άτομα με ειδικές ανάγκες. Στην 
πραγματικότητα είναι ένα καμουφλαρισμένο άσυλο 
για αντικαθεστωτικούς, που έχουν υποστεί διάφορα 
έτσι ώστε να γίνουν φρενοβλαβείς...
 

Les événements se déroulent à Tunis, dans la nuit du 13 
au 14 janvier 2011, en pleine effervescence de la révo-
lution tunisienne. La vie quotidienne d’un groupe de 
patients est examinée dans ce qu’on appelle un centre 
d’handicapés, mais qui est en réalité, une forme camou- 
flée d’asile d’opposants au pouvoir, rendus aliénés...

Τυνησία | Tunisie, 2015    

ΣΚΗΝΟΘΕΣIΑ-ΣΕΝΑΡΙΟ | RÉALISATION-SCÉNARIO : Moktar Ladjimi  • ΦΩΤΟΓΡΑΦIΑ | PHOTOGRAPHIE : Hazem 
Berrabah • HΘΟΠΟΙΟΙ | AVEC : Hichem Rostom, Jamal Madani, Fatma Ben Saidane • ΠΑΡΑΓΩΓΗ | PRODUCTION :  
Abdelaziz Ben Mlouka & Ridha Turki  • ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ | DISTRIBUTION INTERNATIONALE : Be For Films 
ΕΓΧΡΩΜΟ | COULEUR : 96́

DICTA SHOT     
 

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ  
FILMOGRAPHIE 

2015 | Dicta Shot 
2005 | Noce d'été
2000 | L'Orient des cafés
1999 | Mille et une danses 
orientales 
1997 | Le cinéma colonial
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Denis Dercourt est alto solo au sein de l'Orchestre symphonique français de 1988 
à 1993 puis enseigne la musique de chambre au Conservatoire de Strasbourg. 
En 1997, Le déménagement marque ses débuts à la réalisation. Il fonde avec son 
frère la société Les Films à un dollar et se fait remarquer, avec son film Les ca-
chetonneurs. S'il change d'orientation avec le road-movie Lise et André, la mu-
sique se retrouve au centre de ses deux films Mes enfants ne sont pas comme les 
autres et La tourneuse de pages, très remarqué sur la Croisette en 2006. Demain 
dès l'aube est également présenté à Cannes dans la section « Un Certain Regard ».

Ο Denis Dercourt συμμετέχει ως σολίστας άλτο στη Συμφωνική Ορχήστρα της 
Γαλλίας από το 1988 έως το 1993 ενώ στη συνέχεια διδάσκει μουσική δωματίου 
στο Ωδείο του Στρασβούργου. Το 1997 κάνει τα πρώτα του βήματα στη σκηνοθεσία 
με την ταινία Le déménagement. Ιδρύει μαζί με τον αδελφό του την εταιρεία 
παραγωγής Les Films à un dollar και η ταινία του Les cachetonneurs προκαλεί 
αίσθηση. Παρόλο που αλλάζει κατεύθυνση με το road movie Lise et André, η 
μουσική ξαναβρίσκεται στο επίκεντρο των δύο ταινιών του Mes enfants ne sont 
pas comme les autres και Το κορίτσι που γυρίζει τις σελίδες, που εντυπωσιάζει στο 
Φεστιβάλ των Καννών το 2006. Η ταινία του Demain dès l'aube παρουσιάστηκε 
και αυτή στις Κάννες, στο τμήμα «Ένα κάποιο βλέμμα».

 DENIS DERCOURT 

O Μarc είναι κασκαντέρ αναβάτης. Ένα σοβαρό ατύ-
χημα κατά τη διάρκεια ενός γυρίσματος απομακρύνει 
κάθε ελπίδα να ξανανεβεί κάποια μέρα σε άλογο. Η 
Florence δουλεύει σε μια ασφαλιστική εταιρεία και 
έχει αναλάβει τον φάκελο αυτού του συντετριμμένου 
άντρα. Η σύντομη συνάντησή τους θα ανατρέψει τις 
ισορροπίες και των δύο...

Marc est cascadeur équestre. Un grave accident sur un 
tournage lui fait perdre tout espoir de remonter un jour 
à cheval. Florence est chargée par la compagnie d'as-
surances de s'occuper du dossier de cet homme brisé. 
Cette brève rencontre va bouleverser leurs équilibres... 

Γαλλία | France, 2014

ΣΚΗΝΟΘΕΣIΑ-ΣΕΝΑΡΙΟ | RÉALISATION-SCÉNARIO : Denis Dercourt  • ΦΩΤΟΓΡΑΦIΑ | PHOTOGRAPHIE : Julien 
Hirsch • HΘΟΠΟΙΟΙ | AVEC : Albert Dupontel, Cécile de France, Marie Bäumer ΠΑΡΑΓΩΓΗ | PRODUCTION : Mandarin 
Cinéma et Cinéfrance 1888 • ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ | DISTRIBUTION INTERNATIONALE : Studiocanal  
ΕΓΧΡΩΜΟ | COULEUR : 90΄

EN ÉQUILIBRE 
ΛΕΠΤΕΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ 

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ  
FILMOGRAPHIE 

2014 | En équilibre
2013 | Pour ton anniversaire
2012 | La chair de ma chair 
2008 | Demain dès l'aube 
2006 | La tourneuse  
de pages 
2003 | Mes enfants ne sont 
pas comme les autres 
2000 | Lise et André 
1998 | Les cachetonneurs 
1996 | Le déménagement
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Ancienne élève de la Fémis, Andrea Sedlackova est une monteuse et réalisatrice 
tchèque. Elle a monté de nombreux films français, dont Jeux d'enfants en 2003, Joy-
eux Noël en 2005, Je vais bien, ne t'en fais pas en 2006 ou encore Welcome en 2008. 
En 2000, elle réalise son premier film Victimes et assassins et enchaîne avec Séduc-
teur en 2002. Son film Sur la ligne avec Judit Bardos est sorti en 2015.

Απόφοιτος της γαλλικής Ανώτατης Σχολής Έπαγγελμάτων Έικόνας και Ήχου, η 
τσέχα μοντέρ και σκηνοθέτρια Andrea Sedlackova έχει κάνει μοντάζ σε πολλές 
γαλλικές ταινίες (Αγάπα με αν τολμάς το 2003, Καλά Χριστούγεννα το 2005, Είμαι καλά, 
μη σε νοιάζει το 2006 ή Welcome το 2008). Το 2000 σκηνοθετεί την πρώτη της ταινία, 
Victimes et assassins, και συνεχίζει το 2002 με τo φιλμ Séducteur. Η ταινία της Fair 
Play, με πρωταγωνίστρια την Judit Bardos, βγήκε στις αίθουσες το 2015.  

 ANDREA SEDLACKOVA 

Δεκαετία του ’80, στην Τσεχοσλοβακία. Η νεαρή σπρίν-
τερ Anna προπονείται για την πρόκρισή της στους Ολυ-
μπιακούς Αγώνες. Οι προπονητές της της χορηγούν 
αναβολικά στεροειδή, χωρίς να το γνωρίζει η ίδια. Οι 
επιδόσεις της αυξάνονται θεαματικά, όμως, έπειτα από 
μια αδιαθεσία, μαθαίνει την αλήθεια και αποφασίζει να 
συνεχίσει να προπονείται χωρίς ουσίες. Τότε η μητέρα 
της ανησυχεί και με τη συνενοχή του προπονητή της  
παίρνει την απόφαση να της δίνει κρυφά τα αναβολικά, 
προσποιούμενη πως πρόκειται για απλές βιταμίνες.

Tchécoslovaquie années 80. Anna, jeune sprinteuse, 
s’entraîne pour la qualification aux Jeux Olympiques. 
Ses entraîneurs lui administrent à son insu des sté-
roïdes anabolisants. Ses performances s’améliorent 
de manière spectaculaire mais après un malaise, elle 
apprend la vérité. Anna décide de poursuivre l’entraîne-
ment sans dopants, ce qui inquiète sa mère. Celle-ci 
décide alors, avec la complicité de son entraîneur, de lui 
en injecter secrètement, sous prétexte de lui adminis-
trer de simples vitamines. 

Τσεχική Δημοκρατία, Σλοβακία, Γερμανία |  
République tchèque, République slovaque,  
Allemagne, 2014

ΣΚΗΝΟΘΕΣIΑ-ΣΕΝΑΡΙΟ | RÉALISATION-SCÉNARIO : Andrea Sedlackova  • ΦΩΤΟΓΡΑΦIΑ | PHOTOGRAPHIE :  
Jan Baset Stritezsky • HΘΟΠΟΙΟΙ | AVEC : Judit Bardos, Ana Geislerova, Eva Josefikova, Roman Luknar • ΠΑΡΑΓΩΓΗ |  
PRODUCTION : Negativ • ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ | DISTRIBUTION INTERNATIONALE : Intramovies  
ΕΓΧΡΩΜΟ | COULEUR : 100΄

SUR LA LIGNE 
FAIR PLAY       

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ  
FILMOGRAPHIE 

2014 | Sur la ligne (Fair Play)  
2002 | Séducteur
2000 | Victimes et assassins
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Baya Kasmi est une scénariste française connue notamment pour le scénario du 
film Le nom des gens, inspiré de sa propre vie et pour lequel elle a remporté en 2011 
le César du meilleur scénario original lors de la 36e cérémonie des César.

Η γαλλίδα σεναριογράφος Βaya Kasmi έγινε κυρίως γνωστή για το σενάριο της 
ταινίας Πες μου το όνομά σου, που βασίστηκε σε προσωπικά της βιώματα και 
κέρδισε το César καλύτερου πρωτότυπου σεναρίου το 2011, στην 36η απονομή των 
βραβείων.

 BAYA KASMI 

H τριαντάχρονη Hanna είναι πολύ γοητευτική και δεν 
μπορεί να πει όχι: την έχει χτυπήσει η νεύρωση της 
ευγένειας. Αυτό το περίεργο οικογενειακό σύνδρομο 
το έχει και ο πατέρας της, στο κοινωνικό παντοπωλείο 
του, αλλά και η μητέρα της, «κατ’ οίκον ψυχολόγος». 
Με τον αδελφό της, τον Hakim, πιστό στις αλγερινές 
καταβολές και τη θρησκεία του, δεν έχουν καλές  σχέ- 
σεις. Όμως ένα απρόβλεπτο γεγονός υποχρεώνει τη 
Hanna και τον Hakim να ξανασυναντηθούν...

Hanna a 30 ans, beaucoup de charme et ne sait pas 
dire non : elle est atteinte de la névrose de la gentil- 
lesse. Ce drôle de syndrome familial touche aussi son  
père, « épicier social » et sa mère, « psy à domicile ». Avec 
son frère Hakim, focalisé sur ses racines algériennes 
et la religion, le courant ne passe plus. Mais un événe-
ment imprévu oblige Hanna et Hakim à se retrouver...

Γαλλία | France, 2015

ΣΚΗΝΟΘΕΣIΑ | RÉALISATION : Baya Kasmi  • ΣΕΝΑΡΙΟ | SCÉNARIO : Baya Kasmi et Michel Leclerc  • ΦΩΤΟΓΡΑΦIΑ | 
PHOTOGRAPHIE : Guillaume Deffontaines • HΘΟΠΟΙΟΙ | AVEC : Vimala Pons, Bruno Podalydès, Christophe Paou, Agnès 
Jaoui • ΠΑΡΑΓΩΓΗ | PRODUCTION : Karé Productions, Delante Films  ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ | DISTRIBUTION 
INTERNATIONALE : Indie Sales • ΕΓΧΡΩΜΟ | COULEUR : 100΄

JE SUIS À VOUS TOUT DE SUITE     
ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΣΕ ΛΙΓΟ 

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ  
FILMOGRAPHIE 

2015 | Je suis à vous  
tout de suite
2014 | Hippocrate 
(scénariste)
2011 | J'aurais pu être  
une pute (court-métrage) 
2010 | Le nom des gens 
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Les frères Guillaume et Stéphane Malandrin œuvrent de concert à l’écriture, la 
réalisation et la production de leurs films. Guillaume Malandrin est également pro-
ducteur et son frère Stéphane est aussi auteur de littérature jeunesse. A eux deux, 
ils construisent, film après film, un univers déjanté, teinté de psychanalyse et de 
surréalisme.

Οι αδελφοί Guillaume και Stéphane Malandrin συνεργάζονται στο σενάριο, στη 
σκηνοθεσία και στην παραγωγή των ταινιών τους. Ο Guillaume Malandrin είναι 
επίσης παραγωγός και ο Stéphane γράφει και βιβλία για νέους. Οι δυο τους 
χτίζουν από ταινία σε ταινία έναν κάπως «φευγάτο» κόσμο, με ψυχαναλυτικές και 
σουρεαλιστικές πινελιές. 

 GUILLAUME ET STÉPHANE MALANDRIN 

Τέσσερις μουσάτοι, μαλλιάδες – και βέλγοι – ρόκερ 
θάβουν τον τραγουδιστή του συγκροτήματός τους. Σε 
ένδειξη φιλίας αλλά και για να δείξουν ο ένας στον 
άλλον πως τίποτα δεν μπορεί να τους σταματήσει, 
αποφασίζουν να φύγουν τουρνέ στο Λος Άντζελες 
με τις στάχτες του. Την παραμονή της αναχώρησης 
ένας μουστακαλής στρατιωτικός παρουσιάζεται ως ο 
εραστής του φίλου τους. Το ταξίδι τους παίρνει μια αν 
μή τι άλλο αναπάντεχη τροπή. 

Quatre rockers barbus, chevelus –et belges– enterrent 
le chanteur de leur groupe. Par amitié et pour se prou-
ver que rien ne peut les arrêter, ils décident de partir 
en tournée à Los Angeles avec ses cendres. La veille 
du départ, un militaire moustachu se présente comme 
l’amant de leur ami. Leur voyage prend un tour pour le 
moins inattendu.

Γαλλία, Βέλγιο |  
France, Belgique , 2015

ΣΚΗΝΟΘΕΣIΑ-ΣΕΝΑΡΙΟ | RÉALISATION-SCÉNARIO : Guillaume Malandrin et Stéphane Malandrin   
ΦΩΤΟΓΡΑΦIΑ | PHOTOGRAPHIE : Hugues Poulain • HΘΟΠΟΙΟΙ | AVEC : Bouli Lanners, Wim Willaert, Lyes Salem  
ΠΑΡΑΓΩΓΗ | PRODUCTION : Versus production, TS Productions • ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ | DISTRIBUTION 
INTERNATIONALE : Be for Films • ΕΓΧΡΩΜΟ | COULEUR : 96́

JE SUIS MORT MAIS J'AI DES AMIS     
ΠΕΘΑΝΑ ΜΑ ΕΧΩ ΦΙΛΟΎΣ 

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ  
FILMOGRAPHIE 

2015 | Je suis mort mais  
j’ai des amis
2009 | Où est la main de 
l'homme sans tête
2006 | Ca m'est égal !  
si demain n'arrive pas 
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  Μagritte du cinéma 2016: Βραβείο ά  αντρικού ρόλου   Μagritte du cinéma 2016 : Meilleur acteur 



Laurent Larivière est un réalisateur et scénariste français. Après six courts- 
métrages et plusieurs performances mariant cinéma, théâtre et littérature, il s’aven-
ture sur le grand écran avec son premier long-métrage Je suis un soldat.

Ο γάλλος σκηνοθέτης και σεναριογράφος Laurent Larivière, έπειτα από 6 μικρού 
μήκους ταινίες και πολλές performances όπου συνδυάζει κινηματογράφο, θέατρο 
και λογοτεχνία, περνάει στη μεγάλη οθόνη με την πρώτη μεγάλου μήκους ταινία 
του Η ανυπότακτη.

 LAURENT LARIVIÈRE 

H τριαντάχρονη Sandrine υποχρεώνεται να γυρίσει να 
ζήσει στο σπίτι της μητέρας της. Μια και είναι άνεργη, 
δέχεται να δουλέψει για τον θείο της σε ένα κυνοκομείο 
που τελικά αποδεικνύεται κέντρο διακίνησης σκύλων 
από ανατολικές χώρες. Πολύ γρήγορα κερδίζει εξουσία 
και σεβασμό σε ένα αντρικό περιβάλλον, καθώς και 
τα χρήματα που της έλειπαν για να είναι ελεύθερη. 
Όμως κάποιες φορές οι καλοί στρατιώτες σταματούν να 
πειθαρχούν.

Sandrine, trente ans, est obligée de retourner vivre chez 
sa mère. Sans emploi, elle accepte de travailler pour 
son oncle dans un chenil qui s’avère être la plaque tour-
nante d’un trafic de chiens venus des Pays de l’est. Elle 
acquiert rapidement autorité et respect dans ce milieu 
d’hommes et gagne l’argent qui manque à sa liberté. 
Mais parfois les bons soldats cessent d’obéir.

Γαλλία, Βέλγιο | France, Belgique, 2015

ΣΚΗΝΟΘΕΣIΑ | RÉALISATION : Laurent Larivière • ΣΕΝΑΡΙΟ | SCÉNARIO : Laurent Larivière, François Decodts   
ΦΩΤΟΓΡΑΦIΑ | PHOTOGRAPHIE : David Chizallet • HΘΟΠΟΙΟΙ | AVEC : Louise Bourgoin, Jean-Hugues Anglade, Anne 
Benoit • ΠΑΡΑΓΩΓΗ | PRODUCTION : Mon Voisin Productions, Saga Film  ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ | DISTRIBU-
TION INTERNATIONALE : Le Pacte  • ΕΓΧΡΩΜΟ | COULEUR : 97΄

JE SUIS UN SOLDAT     
Η ΑΝΎΠΟΤΑΚΤΗ 

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ  
FILMOGRAPHIE 

2015 | Je suis un soldat
2014 | Tous les adultes ne 
sont pas méchants
2011 | Les élus de la terre
2010 | Les larmes
2010 | Au bout des branches
2006 | J'ai pris la foudre
2002 | Alice de Sylvie Ballyot
1999 | L'un dans l'autre
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  Φεστιβάλ Καννών 2015: συμμετοχή στο "Ένα Κάποιο Βλέμμα"   Festival de Cannes 2015 : sélection "un certain regard"

Gilles Legrand, réalisateur, producteur et scénariste français débute dans la produc-
tion au début des années 1990. Il produit notamment Ridicule de Patrice Leconte en 
1996, Je règle mon pas sur le pas de mon père de Rémi Waterhouse en 1999 ou encore 
Belle et Sébastien de Nicolas Vanier en 2013. C'est en 2004 qu'il réalise son premier film : 
Malabar Princess, avec Jacques Villeret, Michèle Laroque et Claude Brasseur puis  
La jeune fille et les loups en 2007. Après Tu seras mon fils en 2011, il revient en 2015 
avec un film sur fond de guerre : L'odeur de la mandarine.

Ο γάλλος σκηνοθέτης, παραγωγός και σεναριογράφος Gilles Legrand ξεκινά στον 
χώρο της παραγωγής στις αρχές της δεκαετίας του ’90 με ταινίες όπως O περίγελος 
της αυλής του Patrice Leconte, Je règle mon pas sur le pas de mon père του Rémi 
Waterhouse το 1999 ή Μπελ και Σεμπαστιάν του Nicolas Vanier το 2013. Το 2004 
σκηνοθετεί την πρώτη του ταινία, Malabar Princess, με πρωταγωνιστές τους 
Jacques Villeret, Michèle Laroque και Claude Brasseur, και στη συνέχεια το La 
Jeune Fille et les Loups το 2007. Έπειτα από το Tu seras mon fils το 2011, επιστρέφει 
το 2015 με μια ταινία με φόντο τον πόλεμο: Το άρωμα του μανταρινιού.

 GILLES LEGRAND 

Καλοκαίρι του 1918. Ο πόλεμος μαίνεται για λίγους μή-
νες ακόμα, αλλά για τον Charles και την Angèle έχει 
ήδη τελειώσει. Αυτός, αξιωματικός του ιππικού, έχει 
ήδη χάσει το ένα του πόδι. Έκείνη, οικιακή νοσοκόμα, 
μόλις έχασε στο μέτωπο τον μεγάλο της έρωτα, τον 
πατέρα του μικρού της κοριτσιού. Νιώθοντας την 
ανάγκη να σταθούν και πάλι όρθιοι, συνδέονται με μια 
χαρούμενη οικειότητα που τους επαναφέρει στη ζωή. 

Eté 1918. La guerre fait rage pour quelques mois en-
core, mais pour Charles et Angèle, elle est déjà finie. 
Lui, officier de cavalerie y a laissé une jambe. Elle, son 
infirmière à domicile, vient de perdre au front son grand 
amour, le père de sa petite fille. Unis par le besoin de se 
reconstruire, ils nouent une complicité joyeuse qui les 
ramène à la vie. 

Γαλλία | France, 2015

ΣΚΗΝΟΘΕΣIΑ | RÉALISATION : Gilles Legrand • ΣΕΝΑΡΙΟ | SCÉNARIO : Guillaume Laurant • ΦΩΤΟΓΡΑΦIΑ | 
PHOTOGRAPHIE : Yves Angelo • HΘΟΠΟΙΟΙ | AVEC : Olivier Gourmet, Georgia Scalliet, Dimitri Storoge • ΠΑΡΑΓΩΓΗ | 
PRODUCTION : Epithète Films, Davis Films, France 3 Cinéma • ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ | DISTRIBUTION  
INTERNATIONALE : Kinology  • ΕΓΧΡΩΜΟ | COULEUR : 110΄

L'ODEUR DE LA MANDARINE     
ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΤΟΎ ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΟΎ

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ  
FILMOGRAPHIE 

 2015 | L'odeur de la  
mandarine
 2010 | Tu seras mon fils
 2007 | La jeune fille  
et les loups
 2004 | Malabar Princess
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Lionel Baier, réalisateur et acteur suisse, se lance dans la réalisation en 1999, avec 
le court-métrage Mignon à croquer et des documentaires comme Celui au pasteur, 
Mon père, c'est un lion et La parade en 2002. Depuis 2002, il est chef du département 
cinéma de l'École cantonale d'art de Lausanne. En 2005, il reçoit le Prix du meilleur 
réalisateur européen au New European Film Festival à Vitoria-Gasteiz. Il a depuis 
réalisé de nombreux films dont la comédie Les grandes ondes (à l'ouest) en 2014 et 
la comédie dramatique La vanité en 2015.

Ο ελβετός σκηνοθέτης και ηθοποιός Lionel Baier γυρίζει το 1999 τη μικρού μήκους 
Mignon à croquer και ντοκιμαντέρ όπως Celui au pasteur, Mon père, c'est un lion 
και La Parade το 2002. Aπό το 2002 διευθύνει το τμήμα κινηματογράφου στη 
Σχολή Τέχνης του Καντονίου της Λωζάνης. Το 2005 κερδίζει το βραβείο καλύτερου 
ευρωπαίου σκηνοθέτη στο Φεστιβάλ Νέου Έυρωπαϊκού Κινηματογράφου στο Vito-
ria-Gasteiz. Από τότε έχει γυρίσει πολλές ταινίες, μεταξύ των οποίων η κωμωδία 
Les Grandes Ondes (à l'ouest) το 2014 και η κομεντί Μάταια το 2015.

 LIONEL BAIER 

Ο David Miller θέλει να βάλει τέλος στη ζωή του και 
καταφεύγει σε μια οργάνωση που βοηθά άτομα να αυ- 
τοκτονήσουν. Ωστόσο η Espe, η συνοδός του, δεν φαί-
νεται να γνωρίζει καλά τη διαδικασία ενώ ο Miller 
προσπαθεί με κάθε τρόπο να πείσει τον ρώσο Tréplev, 
την αρσενική πόρνη του διπλανού δωματίου, να είναι 
μάρτυρας στην τελευταία του πνοή, όπως απαιτεί ο 
νόμος στην Έλβετία. Μέσα σε μια νύχτα οι τρεις τους 
θα ανακαλύψουν ότι το ενδιαφέρον για τον άλλον και 
ίσως ακόμα και ο έρωτας είναι επίμονα συναισθήματα.

David Miller veut en finir avec la vie en ayant recours 
à une association d’aide au suicide. Espe, l’accompag-
natrice, ne semble cependant pas très au fait de la 
procédure alors même que Miller tente par tous les 
moyens de convaincre Tréplev, le prostitué russe de la 
chambre d’à côté, d’être le témoin de son dernier souf-
fle, comme la loi l’exige en Suisse. Le temps d’une nuit, 
tous trois vont découvrir que le goût des autres et peut-
être même l’amour sont des sentiments drôlement 
tenaces.

Ελβετία, Γαλλία |  
Suisse, France, 2015

ΣΚΗΝΟΘΕΣIΑ | RÉALISATION : Lionel Baier • ΣΕΝΑΡΙΟ | SCÉNARIO : Lionel Baier, Julien Bouissoux • ΦΩΤΟΓΡΑΦIΑ | 
PHOTOGRAPHIE : Patrick Lindenmaier  • HΘΟΠΟΙΟΙ | AVEC : Patrick Lapp, Carmen Maura, Ivan Georgiev • ΠΑΡΑΓΩΓΗ | 
PRODUCTION : Bande à part Films, Les films du Poisson • ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ | DISTRIBUTION INTERNA-
TIONALE : WIDE • ΕΓΧΡΩΜΟ | COULEUR : 96́

LA VANITÉ     
ΜΑΤΑΙΑ

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ  
FILMOGRAPHIE 

2015 | La vanité 
2013 | Les grandes ondes 
(à l'ouest) 
2010 | Low Cost (Claude Jutra)
2008 | Un autre homme 
2006 | Comme des voleurs
2004 | Garçon stupide 
2002 | Mon père, c'est un lion
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Fils du grand violoniste Houcine Mouftakir, le réalisateur et producteur marocain 
Mohamed Mouftakir, démarre sa carrière en tant qu’assistant réalisateur. Il réalise 
des courts-métrages comme L’Ombre de la mort en 2003, La danse du fœtus en 
2005 ou Terminus des anges en 2008. En 2010, son premier film Pégase, remporte 
plusieurs prix au Festival de Tanger, le prix de la meilleure photographie au Festival 
de Dubaï et le Grand Prix au Fespaco. Son dernier film, L'orchestre des aveugles est 
sorti en 2014. 

Γιος του μεγάλου βιολιστή Houcine Mouftakir, ο μαροκινός σκηνοθέτης και παρα-
γωγός Mohamed Mouftakir ξεκινά την καριέρα του ως βοηθός σκηνοθέτης. 
Γυρίζει ταινίες μικρού μήκους μεταξύ των οποίων: L’Ombre de la mort το 2003, La 
Danse du fœtus το 2005, Terminus des anges το 2008. Το 2010 η πρώτη μεγάλου 
μήκους δουλειά του, Pégase, κερδίζει πολλά βραβεία στο Φεστιβάλ της Ταγγέρης, 
το βραβείο καλύτερης φωτογραφίας στο Φεστιβάλ του Ντουμπάι και το Μεγάλο 
Βραβείο στο Παναφρικανικό Φεστιβάλ της Ουαγκαντουγκού (Fespaco). Η πιο 
πρόσφατη ταινία του, Η ορχήστρα των τυφλών, βγήκε στις αίθουσες το 2014. 

 MOHAMED MOUFTAKIR 

Ο Houcine είναι διευθυντής μιας λαϊκής ορχήστρας. Στο 
σπίτι του διάφορα γραφικά πρόσωπα διασταυρώνονται 
με τους ρυθμούς της ζωής της ορχήστρας και των πα-
ραδοσιακών χορευτριών της. Αυτή η ορχήστρα έχει μια 
ιδιαιτερότητα: οι άντρες μουσικοί κάποιες φορές παρι-
στάνουν τους τυφλούς για να παίζουν στις αποκλειστικά 
γυναικείες γιορτές σε σπίτια συντηρητικών οικογενειών 
του Μαρόκου...  

Houcine est chef d’un orchestre populaire. Dans sa mai- 
son, des personnages hauts en couleurs se croisent au 
rythme de la vie de l’orchestre et de ses danseuses tra-
ditionnelles. La particularité de cet orchestre : les musi- 
ciens hommes se font parfois passer pour des aveugles 
afin de jouer dans les fêtes réservées aux femmes chez 
des familles conservatrices marocaines...

Μαρόκο | Maroc, 2014

ΣΚΗΝΟΘΕΣIΑ-ΣΕΝΑΡΙΟ | RÉALISATION-SCÉNARIO : Mohamed Mouftakir  • ΦΩΤΟΓΡΑΦIΑ | PHOTOGRAPHIE :  
Xavier Castro  • HΘΟΠΟΙΟΙ | AVEC : Younes Migri, Mouna Fettou, Fahd Benchemsi, Mohamed Bastaoui • ΠΑΡΑΓΩΓΗ | 
PRODUCTION : Emmanuel Prévost & Mohamed Mouftakir - Avalanche Productions & Chama Film • ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ | DISTRIBUTION INTERNATIONALE : Avalanche Productions  • ΕΓΧΡΩΜΟ | COULEUR : 110΄

Ĺ ORCHESTRE DES AVEUGLES    
Η ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΤΩΝ ΤΎΦΛΩΝ

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ  
FILMOGRAPHIE 

2014 | L'orchestre  
des aveugles
2010 | Terminus des anges
2009 | Pégase
2007 | Fin de mois
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Alice Winocour est une réalisatrice et scénariste française. Son premier court-
métrage Kitchen est sélectionné en compétition officielle à Cannes en 2005 et reçoit 
le prix Gras Savoy du court-métrage. Elle participe à l'écriture de Home d'Ursula 
Meier puis cosigne le scénario du film Ordinary People de Vladimir Perisic. En 2014, 
elle coécrit le scénario de Mustang, présenté en 2015 à la Quinzaine des Réalisa-
teurs. Son premier long-métrage, Augustine, est présenté au Festival de Cannes 
2012, dans le cadre de la Semaine de la Critique.

H πρώτη μικρού μήκους ταινία της γαλλίδας σκηνοθέτριας και σεναριογράφου Alice 
Winocour, Kitchen, συμμετέχει στο διαγωνιστικό τμήμα του Φεστιβάλ των Καννών 
2005 και κερδίζει το βραβείο Gras Savoye καλύτερης ταινίας στην κατηγορία της. 
Συνυπογράφει το σενάριο των φιλμ Home της Ursula Meier και Ordinary People του 
Vladimir Perisic. Το 2014 συμμετέχει στο σενάριο του Mustang, που παρουσιάζεται 
στο «Δεκαπενθήμερο των Σκηνοθετών» στις Κάννες το 2015. Η πρώτη μεγάλου 
μήκους ταινία της, Augustine, προβλήθηκε στα πλαίσια της «Έβδομάδας της Κριτι-
κής» στις Κάννες το 2012. 

 ALICE WINOCOURT 

Έπιστρέφοντας από το Αφγανιστάν, ο Vincent υποφέρει 
ακόμα από μετατραυματικό στρες. Έχει αναλάβει τη 
φύλαξη της Jessie, της γυναίκας ενός πλούσιου λιβα-
νέζου επιχειρηματία, στην έπαυλή τους, το «Maryland». 
Ένώ νιώθει να τον γοητεύει παράξενα η γυναίκα που 
πρέπει να προστατεύει, ο Vincent έχει κρίσεις άγχους 
και παραισθήσεις.

De retour d'Afghanistan, Vincent, victime de troubles 
de stress post-traumatiques, est chargé d'assurer la 
sécurité de Jessie, la femme d'un riche homme d'af-
faires libanais, dans sa propriété « Maryland ». Tandis 
qu'il éprouve une étrange fascination pour la femme 
qu'il doit protéger, Vincent est sujet à des angoisses et 
des hallucinations.

Γαλλία, Βέλγιο | France, Belgique, 2015

ΣΚΗΝΟΘΕΣIΑ-ΣΕΝΑΡΙΟ | RÉALISATION-SCÉNARIO : Alice Winocour  • ΦΩΤΟΓΡΑΦIΑ | PHOTOGRAPHIE : Georges 
Lechaptois • HΘΟΠΟΙΟΙ | AVEC : Matthias Schoenaerts, Diane Kruger, Paul Hamy • ΠΑΡΑΓΩΓΗ | PRODUCTION :  
Dharamsala, Darius Films • ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ | DISTRIBUTION INTERNATIONALE : Indie Sales   
ΕΓΧΡΩΜΟ | COULEUR :  83́

MARYLAND (DISORDER)     

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ  
FILMOGRAPHIE 

2015 | Maryland 
2012 | Augustine
2008 | Pina Colada
2006 | Magic Paris
2005 | Kitchen
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 Προβολή στο gala του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου  Festival international du film de Toronto (TIFF 2015) : 
       του Τορόντο 2015                                                                                      séance de Gala

Le parcours de Thomas Lilti est atypique puisqu'il pratique toujours son métier de 
médecin généraliste en parallèle de ses activités de réalisateur et de scénariste. 
Repéré grâce à ses courts-métrages par Alain Benguigui et Thomas Verhaeghe, il 
réalise en 2007 son premier long-métrage, Les yeux bandés. Il collabore à de nom-
breux projets de fictions pour la télévision et le cinéma et sort, en 2014, son second 
long-métrage Hippocrate.

Η διαδρομή του Thomas Lilti δεν είναι συνηθισμένη μια και δεν σταματά να εξασκεί 
το επάγγελμα του παθολόγου ενώ παράλληλα ασχολείται με τη σκηνοθεσία και το 
σενάριο. Χάρη στις μικρού μήκους ταινίες του τον πρόσεξαν ο Alain Benguigui και 
ο Thomas Verhaeghe. Το 2007 γυρίζει την πρώτη μεγάλου μήκους δουλειά του, 
Les Yeux bandés. Συνεργάζεται σε πολλές τηλεοπτικές και κινηματογραφικές 
μυθοπλασίες και το 2014 σκηνοθετεί τη δεύτερη μεγάλου μήκους ταινία του, Hip-
pocrate. 
 

 THOMAS LILTI 

Όλοι οι κάτοικοι του απομακρυσμένου χωριού μπο- 
ρούν να υπολογίζουν στον Jean-Pierre, τον γιατρό που 
τους φροντίζει και τους καθησυχάζει μέρα-νύχτα. 
Όμως κάποια στιγμή αρρωσταίνει κι αυτός και καταφ- 
θάνει η Nathalie. Καινούργια στο επάγγελμα, έρχεται 
από το νοσοκομείο για να βοηθήσει. Θα τα καταφέρει 
άραγε να προσαρμοστεί σ’ αυτή την καινούργια ζωή 
και να αντικαταστήσει αυτόν που νόμιζε πως είναι...
αναντικατάστατος;

Tous les habitants, dans ce coin de campagne, peuvent 
compter sur Jean-Pierre, le médecin qui les ausculte, 
les soigne et les rassure jour et nuit, 7 jours sur 7. 
Malade à son tour, Jean-Pierre voit débarquer Nathalie, 
médecin depuis peu, venue de l’hôpital pour le secon- 
der. Mais parviendra-t-elle à s’adapter à cette nouvelle 
vie et à remplacer celui qui se croyait... irremplaçable ?

Γαλλία | France, 2015

ΣΚΗΝΟΘΕΣIΑ | RÉALISATION : Thomas Lilti • ΣΕΝΑΡΙΟ | SCÉNARIO : Thomas Lilti,  Baya Kasmi • ΦΩΤΟΓΡΑΦIΑ | 
PHOTOGRAPHIE : Nicolas Gaurin • HΘΟΠΟΙΟΙ | AVEC : François Cluzet, Marianne Denicourt, Isabelle Sadoyan  
ΠΑΡΑΓΩΓΗ | PRODUCTION : 31 Juin Films, Cinéfrance, Le Pacte, France 2 Cinéma • ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ | 
DISTRIBUTION INTERNATIONALE : Le Pacte  • ΕΓΧΡΩΜΟ | COULEUR : 102΄

MÉDECIN DE CAMPAGNE 
ΓΙΑΤΡΟΣ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ    

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ  
FILMOGRAPHIE 

2015 | Médecin de campagne
2014 | Hippocrate
2007 | Les yeux bandés
2004 | Roue libre
2002 | Après l'enfance
1999 | Quelques heures  
en hiver
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Η ταινία θα προβληθεί και με αγγλικούς υπότιτλους 
Le film sera sous-titré en grec et en anglais



Réalisateur, scénariste et directeur de production, Clément Cogitore se lance dès 
l'âge de 15 ans dans la réalisation de courts-métrages. Également acteur, il débute 
avec le théâtre de rue, puis joue et met en scène, en 2003, Inconnue à cette adresse. 
En 2015, il dirige Jérémie Renier dans Ni le ciel, ni la terre, son premier long-métrage, 
présenté en compétition à la Semaine de la Critique au Festival de Cannes 2015 et 
nominé pour le César du Meilleur premier film. 

Ο σκηνοθέτης, σεναριογράφος και διευθυντής παραγωγής Clément Cogitore ξεκινά 
ήδη από τα 15 του να γυρίζει μικρού μήκους ταινίες. Ως ηθοποιός συμμετέχει πρώτα 
σε θέατρο του δρόμου και κατόπιν, το 2003, παίζει και σκηνοθετεί το έργο Incon-
nue à cette adresse. Το 2015 γυρίζει την πρώτη του μεγάλου μήκους δουλειά, Ούτε 
ουρανός ούτε γη, που διαγωνίζεται στην «Έβδομάδα της Κριτικής» του Φεστιβάλ 
των Καννών την ίδια χρονιά και κερδίζει υποψηφιότητα καλύτερης ταινίας πρω-
τοεμφανιζόμενου σκηνοθέτη στα βραβεία César.  

 CLÉMENT COGITORE 

Ο λοχαγός Antares Bonnassieu και οι άντρες του έχουν 
παραταχθεί στα σύνορα Αφγανιστάν και Πακιστάν. 
Τα στρατεύματα του ΝΑΤΟ βρίσκονται σε διαδικασία 
απόσυρσης και ο ρόλος τους είναι να επιβλέπουν τις 
κοιλάδες γύρω από ένα μικρό βοσκοχώρι. Και ενώ 
όλα μοιάζουν σχετικά ήρεμα, οι άντρες του λοχαγού 
Bonnassieu αρχίζουν να εξαφανίζονται μυστηριωδώς 
μέσα στη νύχτα.

Le capitaine Antares Bonnassieu et ses hommes sont 
en poste le long de la frontière afghano-pakistanaise. 
Les troupes de l'OTAN sont en plein processus de retrait 
et leur rôle consiste à surveiller les vallées aux alen-
tours d'un petit village de bergers. Alors que tout sem-
ble relativement tranquille, les hommes du capitaine 
Bonnassieu commencent à disparaître mystérieuse-
ment la nuit. 

Γαλλία, Βέλγιο | France, Belgique, 2015

ΣΚΗΝΟΘΕΣIΑ | RÉALISATION : Clément Cogitore • ΣΕΝΑΡΙΟ | SCÉNARIO : Clément Cogitore, Thomas Bidegain  
ΦΩΤΟΓΡΑΦIΑ | PHOTOGRAPHIE : Sylvain Verdet • HΘΟΠΟΙΟΙ | AVEC : Jérémie Renier, Kévin Azaïs, Swann Arlaud  
ΠΑΡΑΓΩΓΗ | PRODUCTION : Tarantula Belgique et Kazak Productions • ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ |  
DISTRIBUTION INTERNATIONALE : Indie Sales  • ΕΓΧΡΩΜΟ | COULEUR : 100΄

NI LE CIEL NI LA TERRE     
ΟΎΤΕ ΟΎΡΑΝΟΣ ΟΎΤΕ ΓΗ

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ  
FILMOGRAPHIE 

2015 | Ni le ciel ni la terre  
2011 | Bielutin - Dans le jardin 
du temps (court-métrage)  
2011 | Parmi nous  
(court-métrage)
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 Φεστιβάλ Καννών 2015: συμμετοχή στο διαγωνιστικό τμήμα  Cannes 2015 - Sélectionné à la Semaine de la Critique 
       της «Εβδομάδας της Κριτικής»                                                                                     

Alain Gagnol est réalisateur et écrivain. Jean-Loup Felicioli est animateur de ciné-
ma d'animation. Ensemble ils ont coréalisé plusieurs courts-métrages et plus ré- 
cemment deux longs-métrages qui ont reçus des très bons accueils critiques et 
publics : Une vie de chat, nominé aux Césars en 2011 et aux Oscars en 2012 et Phan-
tom Boy en 2015.

Ο Alain Gagnol είναι σκηνοθέτης και συγγραφέας. Ο Jean-Loup Felicioli φτιάχνει 
animation. Μαζί έχουν σκηνοθετήσει πολλές μικρού μήκους και πρόσφατα δύο με-
γάλου μήκους ταινίες που συνάντησαν θερμή υποδοχή από τους κριτικούς και το 
κοινό: Une vie de chat, υποψήφια στα βραβεία César το 2011 και Oscar το 2012, και 
Phantom Boy το 2015. 

 ALAIN GAGNOL 
& JEAN-LOUP FELICIOLI 

Ο εντεκάχρονος Leo έχει μια ασυνήθιστη ικανότητα... 
Μαζί με τον αστυνομικό Alex αρχίζουν να καταδιώκουν 
τον κακό γκάνγκστερ που θέλει να κυριεύσει τη Νέα 
Υόρκη με έναν ιό που στέλνει μέσω υπολογιστών. Οι 
δυο τους έχουν μπροστά τους μόνο 24 ώρες για να 
σώσουν την πόλη...
 

Leo, 11 ans, possède un pouvoir extraordinaire. Avec 
Alex, un policier, il se lance à la poursuite d'un vilain 
gangster qui veut s'emparer de New York à l'aide d'un 
virus informatique. A eux deux, ils ont 24 heures pour 
sauver la ville…

Γαλλία, Βέλγιο | France, Belgique, 2015

ΣΚΗΝΟΘΕΣIΑ | RÉALISATION : Alain Gagnol, Jean-Loup Felicioli • ΣΕΝΑΡΙΟ | SCÉNARIO : Alain Gagnol  
ΦΩΤΟΓΡΑΦIΑ | PHOTOGRAPHIE : Izu Troin  • HΘΟΠΟΙΟΙ | AVEC : Edouard Baer, Jean-Pierre Marielle, Audrey Tautou  
ΠΑΡΑΓΩΓΗ | PRODUCTION : Folimage, Lunanime, France 3 Cinéma • ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ | DISTRIBUTION 
INTERNATIONALE : Doc & Film International  • ΕΓΧΡΩΜΟ | COULEUR : 84́

PHANTOM BOY    

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ  
FILMOGRAPHIE 

2015 | Phantom Boy
2010 | Une vie de chat
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La cinéaste belge Savina Dellicour a étudié à la National Film and Television School 
à Londres, sous la tutelle de Stephen Frears. Son film de fin d’études Ready a été 
nominé pour un « student Oscar ». Strange Little Girls a été sélectionné dans une 
trentaine de festivals internationaux et a obtenu plusieurs prix. Elle a réalisé 10 épi-
sodes de Hollyoaks, une série populaire anglaise. Tous les chats sont gris est son 
premier long-métrage, après déjà plus d’une dizaine de courts-métrages à son actif.

Η βελγίδα σκηνοθέτρια Savina Dellicour σπούδασε στο National Film and Tele-
vision School στο Λονδίνο, υπό την εποπτεία του Stephen Frears. Η πτυχιακή της 
ταινία, Ready, ήταν υποψήφια για «φοιτητικό Oscar». Η ταινία της Strange Little 
Girls παρουσιάστηκε σε 30 διεθνή φεστιβάλ και κέρδισε πολλά βραβεία. Έχει 
σκηνοθετήσει 10 επεισόδια της δημοφιλούς αγγλικής σειράς Hollyoaks. Η ταινία 
Αναζητώντας ταυτότητα είναι η πρώτη μεγάλου μήκους δουλειά της, ενώ έχει ήδη 
γυρίσει πάνω από 10 ταινίες μικρού μήκους.

 SAVINA DELLICOUR 

Ο Paul είναι ιδιωτικός ντετέκτιβ. Η Dorothy, βιώνει 
έντονη κρίση ταυτότητας. Αυτός ζεί στα περιθώρια της 
συντηρητικής κοινωνίας των Βρυξελλών, αυτή μεγά-
λωσε εκεί. Το μόνο που τους συνδέει είναι ότι ο Paul 
ξέρει πως είναι ο βιολογικός πατέρας της. Παρ' όλα 
αυτά δεν τολμά να την πλησιάσει. Όμως τα πάντα 
ανατρέπονται τη μέρα που η Dorothy έρχεται να του 
ζητήσει να βρει τον βιολογικό της πατέρα...

Paul est détective privé. Dorothy est en pleine crise 
identitaire. Il vit en marge de la société bien pensante 
bruxelloise, elle a grandi en plein dedans. La seule 
chose qui les lie est le fait que Paul sait qu'il est son 
père biologique. Paul n'ose cependant pas s'approcher 
de Dorothy. Mais tout bascule le jour où Dorothy vient lui 
demander de chercher son père biologique...

Βέλγιο | Belgique, 2014

ΣΚΗΝΟΘΕΣIΑ | RÉALISATION : Savina Dellicour • ΣΕΝΑΡΙΟ | SCÉNARIO : Savina Dellicour, Matthieu de Braconier  
ΦΩΤΟΓΡΑΦIΑ | PHOTOGRAPHIE : Thomas Buelens • HΘΟΠΟΙΟΙ | AVEC : Bouli Lanners, Manon Capelle, Anne Coesens 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ | PRODUCTION : Tarantula/Valérie Bournonville, Joseph Rouschop • ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ | 
DISTRIBUTION INTERNATIONALE : Be for Films  • ΕΓΧΡΩΜΟ | COULEUR : 85́

TOUS LES CHATS SONT GRIS    
ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΑΎΤΟΤΗΤΑ

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ  
FILMOGRAPHIE 

2014 | Tous les chats  
sont gris
2006 | Guilty Hearts 
2004 | Strange Little Girls
2002 | Ready
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  Μagritte du cinéma 2016: Βραβείο καλύτερης ταινίας    Μagritte du cinéma 2016 : Meilleur premier film 
        πρωτοεμφανιζόμενου σκηνοθέτη και β́  γυναικείου ρόλου               et Meilleure actrice dans un second rôle 

Yann Gozlan débute sa carrière dans le court-métrage avec Pellis, Prix du jury au 
Festival de Villeurbanne en 2004. Il enchaîne avec Écho, en 2007, qui remporte le 
Grand Prix du court-métrage au Festival de Gérardmer. Ces cartes de visite lui ou-
vrent les portes du long-métrage. Cap franchi en 2010 avec Captifs, thriller d’épou-
vante.

Ο Yann Gozlan ξεκινά την καριέρα του με την ταινία μικρού μήκους Pellis, που 
κερδίζει το Bραβείο της Eπιτροπής στο Φεστιβάλ του Villeurbanne το 2004. Το 2007 
γυρίζει το φιλμ Écho, που αποσπά το Μεγάλο Βραβείο ταινίας μικρού μήκους στο 
Φεστιβάλ του Gérardmer. Οι διακρίσεις αυτές του ανοίγουν τον δρόμο για τις ταινίες 
μεγάλου μήκους και η αρχή γίνεται το 2010 με το θρίλερ Captifs. 

 YANN GOZLAN 

O εικοσιπεντάχρονος Mathieu ανέκαθεν φιλοδοξούσε 
να γίνει γνωστός συγγραφέας. Ένα όνειρο που του φαί- 
νεται άπιαστο αφού δεν έχει καταφέρει ακόμα να βρει 
εκδότη. Στο μεταξύ δουλεύει στην εταιρεία μετακομί-
σεων του θείου του. Η μοίρα του αλλάζει τη μέρα που 
κατά τύχη πέφτει πάνω στο χειρόγραφο ενός μοναχικού 
γέρου που μόλις πέθανε. Ο Mathieu διστάζει, αλλά τε-
λικά το αρπάζει και βάζει τη δική του υπογραφή... 

Mathieu, vingt-cinq ans, aspire depuis toujours à de-
venir un auteur reconnu. Un rêve qui lui semble inac-
cessible car il n’a jamais réussi à être édité. En atten-
dant, il travaille chez son oncle qui dirige une société de 
déménagement. Son destin bascule le jour où il tombe 
sur le manuscrit d’un vieil homme solitaire qui vient de 
décéder. Mathieu hésite avant de finalement s’en em-
parer, et de signer le texte de son nom... 

Γαλλία | France,  2015

ΣΚΗΝΟΘΕΣIΑ | RÉALISATION : Yann Gozlan • ΣΕΝΑΡΙΟ | SCÉNARIO : Yann Gozlan, Guillaume Lemans • ΦΩΤΟΓΡΑΦIΑ | 
PHOTOGRAPHIE : Antoine Roch • HΘΟΠΟΙΟΙ | AVEC : Pierre Niney, Ana Girardot, Thibault Vinçon • ΠΑΡΑΓΩΓΗ |  
PRODUCTION : 24 25 Films et WY Productions, TF1 Films Productions • ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ | DISTRIBUTION 
INTERNATIONALE : The Festival Agency  • ΕΓΧΡΩΜΟ | COULEUR : 97΄

UN HOMME IDÉAL    
ΕΝΑΣ ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΑΝΤΡΑΣ

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ  
FILMOGRAPHIE 

2015 | Un homme idéal
2010 | Captifs
2006 | Écho
2004 | Pellis
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Guillaume Nicloux, écrivain, réalisateur et acteur, réalise en 1990 son premier film, 
Les enfants volants. En 1996, il publie deux romans, Zoocity et l'épisode Le Saint des 
seins de la série Le poulpe et réalise le long-métrage tiré de ces aventures. Auteur 
de neuf romans, il réalise plusieurs films dont Cette femme-là avec Josiane Balasko, 
Le concile de pierre avec Monica Bellucci et La clef avec Guillaume Canet. Il passe 
brièvement à la télévision dans les années 2010 avec L'affaire Gordji : histoire d'une 
cohabitation avec Thierry Lhermitte puis revient au cinéma avec notamment La reli-
gieuse avec Isabelle Huppert en 2012.

Ο συγγραφέας, σκηνοθέτης και ηθοποιός Guillaume Nicloux γυρίζει την πρώτη του 
ταινία, Les Εnfants volants, το 1990. Το 1996 δημοσιεύει δύο μυθιστορήματα, Zoo-
city και το επεισόδιο Le Saint des seins από τη σειρά Le poulpe ενώ μεταφέρει στη 
μεγάλη οθόνη αυτές τις περιπέτειες σε ένα φιλμ. Έχει γράψει εννιά μυθιστορήματα 
και σκηνοθετήσει πολλές ταινίες, μεταξύ των οποίων Cette femme-là με τη Josiane 
Balasko, O πέτρινος κύκλος με τη Monica Bellucci και Το κλειδί με τον Guillaume 
Canet. Μετά το 2010 κάνει ένα σύντομο πέρασμα από την τηλεόραση (L'affaire Gordji : 
histoire d'une cohabitation με τον Thierry Lhermitte). Έπιστρέφοντας στη μεγάλη 
οθόνη, σκηνοθετεί μεταξύ άλλων την Isabelle Huppert στο φιλμ La religieuse. 
 

 GUILLAUME NICLOUX 

Η Isabelle και ο Gérard έχουν να ιδωθούν πολλά 
χρόνια. Πηγαίνουν σε μια παράξενη συνάντηση στην 
Κοιλάδα του Θανάτου, στην Καλιφόρνια, απαντώντας 
σε μια πρόσκληση του γιου τους, του φωτογράφου 
Michael, που έλαβαν μετά την αυτοκτονία του, έξι 
μήνες πριν. Αν και η κατάσταση είναι παράλογη, απο-
φασίζουν να ακολουθήσουν την πορεία της μύησης 
που είχε φανταστεί ο Michael...

Isabelle et Gérard se rendent à un étrange rendez-vous 
dans la Vallée de la mort, en Californie. Ils ne se sont 
pas revus depuis des années et répondent à une invi-
tation de leur fils Michael, photographe, qu'ils ont reçue 
après son suicide, 6 mois auparavant. Malgré l'absur-
dité de la situation, ils décident de suivre le programme 
initiatique imaginé par Michael...

Γαλλία, Βέλγιο |  
France, Belgique, 2015

ΣΚΗΝΟΘΕΣIΑ-ΣΕΝΑΡΙΟ | RÉALISATION-SCÉNARIO : Guillaume Nicloux • ΦΩΤΟΓΡΑΦIΑ | PHOTOGRAPHIE :  
Christophe Offenstein • HΘΟΠΟΙΟΙ | AVEC : Isabelle Huppert, Gérard Depardieu, Dan Warner • ΠΑΡΑΓΩΓΗ |  
PRODUCTION : Les Films du Worso, Thibault Grabherr / LGM Cinema, Scope Pictures  • ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ | 
DISTRIBUTION INTERNATIONALE : Le Pacte  • ΕΓΧΡΩΜΟ | COULEUR : 93́

VALLEY OF LOVE    

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ  
FILMOGRAPHIE 

2012 | La religieuse
2010 | Holiday
2007 | La clef
2006 | Le concile de pierre
2003 | Cette femme-là
2002 | Une affaire privée
1998 | Le poulpe
1994 | Faut pas rire  
du bonheur
1990 | Les enfants volants 
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ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ  
ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ



Considéré comme le seul cinéaste de la Nouvelle Vague à poursuivre un travail 
d'expérimentation, Jacques Rivette réalise son premier film Paris nous appartient 
en 1958. Ses films La Belle Noiseuse en 1991 et Jeanne la Pucelle en 1993, permettent 
d’élargir son public. Il alterne ensuite légèreté avec Haut bas fragile en 1995 et gravité 
avec Histoire de Marie et Julien en 2003. En 2007, il réalise Ne touchez pas la hache, 
adaptation de La Duchesse de Langeais d’Honoré de Balzac.

Ο Jacques Rivette θεωρείται ο μοναδικός δημιουργός της Nouvelle Vague που 
συνέχισε να γυρίζει πειραματικά έργα. Έτοιμάζει την πρώτη του ταινία, Paris nous 
appartient, το 1958. Οι ταινίες του Η ωραία καβγατζού, που κερδίζει το Μεγάλο 
Βραβείο στο Φεστιβάλ των Καννών το 1991, και Jeanne la Pucelle το 1993, του 
δίνουν την ευκαιρία να προσεγγίσει ένα ευρύτερο κοινό. Στη συνέχεια εναλλάσσει 
την ελαφρότητα με το φιλμ Haut bas fragile το 1995 και τη σοβαρότητα με την Ιστορία 
της Μαρί και του Ζιλιέν το 2003. Το 2007 σκηνοθετεί την ταινία Η δούκισσα του Λανζέ, 
πιστή μεταφορά του ομώνυμου έργου του Honoré de Balzac.

 JACQUES RIVETTE 

Μια έμμονη ιδέα, ένα μυστικό βασανίζει έναν ζωγρά- 
φο καθώς γερνάει: έχει αφήσει ανολοκλήρωτο έναν 
μεγάλο πίνακα που μπορεί να γινόταν το αριστούργημά 
του, έναν πίνακα όπου πόζαρε η γυναίκα του. Ο ερ-
χομός ενός νεαρού ζευγαριού στο κτήμα του στη νότια 
Γαλλία θα του δώσει την ευκαιρία να συνεχίσει το 
έργο, αυτή τη φορά με μοντέλο την κοπέλα... 
 

Un peintre vieillissant est rongé par un secret qui l'ob-
sède : l'abandon, d'un grand tableau qui devait être 
son chef-d’œuvre et dont sa femme était le modèle. 
L'arrivée d'un jeune couple dans sa propriété du midi va 
lui permettre de reprendre cette œuvre et c'est la jeune 
femme, qui cette fois, lui sert de modèle...

Γαλλία | France, 1991

ΣΚΗΝΟΘΕΣIΑ | RÉALISATION : Jacques Rivette • ΣΕΝΑΡΙΟ | SCÉNARIO : Pascal Bonitzer, Christine Laurent, Jacques 
Rivette • ΦΩΤΟΓΡΑΦIΑ | PHOTOGRAPHIE : William Lubtchansky • HΘΟΠΟΙΟΙ | AVEC : Michel Piccoli, Emmanuelle Béart, 
Jane Birkin • ΠΑΡΑΓΩΓΗ | PRODUCTION : Pierre Grise Productions • ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ | DISTRIBUTION 
INTERNATIONALE : Tamasa Distribution • ΕΓΧΡΩΜΟ | COULEUR : 240΄

LA BELLE NOISEUSE | H ΩΡΑΙΑ ΚΑΒΓΑΤΖΟΎ
D'APRÈS L'OEUVRE " LE CHEF D'ŒUVRE INCONNU " D'HONORÉ DE BALZAC 
ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ ΣΤΟ ΕΡΓΟ "THE UNKNOWN MASTERPIECE" ΤΟΎ HONORÉ DE BALZAC

ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑΣ  
FILMOGRAPHIE SÉLECTIVE 

2007 | Ne touchez pas  
la hache  
2003 | Histoire de Marie et 
Julien   
2000 | Va savoir   
1997 | Secret défense  
1995 | Lumière et compagnie  
1994 | Jeanne la Pucelle  
1990 | La Belle Noiseuse  
1988 | La bande des quatre  
1984 | L'amour par terre  
1981 | Le Pont du nord  
1976 | Duelle
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Festival de Cannes 1991 : Grand Prix  Φεστιβάλ Καννών 1991: Μεγάλο Βραβείο 

Réalisateur, producteur, scénariste, metteur en scène et acteur français, Patrice 
Chéreau est connu pour ses nombreuses mises en scène au théâtre et réalisations 
au cinéma. Parmi ses films les plus importants se trouvent L'homme blessé, César 
du Meilleur scénario en 1984, La Reine Margot, Ceux qui m'aiment prendront le train, 
César du Meilleur réalisateur en 2000 et Gabrielle, avec Isabelle Huppert, primé par 
deux Césars en 2007. Patrice Chéreau est décédé en 2013, à l'âge de 68 ans.

Ο γάλλος σκηνοθέτης, παραγωγός, σεναριογράφος και ηθοποιός Patrice Chéreau 
έγινε γνωστός για πολλές σκηνοθετικές δουλειές του στο θέατρο και τον κινημα- 
τογράφο. Ανάμεσα στις πιο σημαντικές ταινίες του L'Ηomme blessé (βραβείο César 
καλύτερου σεναρίου το 1984), Η βασίλισσα Μαργκό, Αυτοί που μ’ αγαπούν θα πάρουν το 
τρένο (César καλύτερης σκηνοθεσίας το 2000) και Gabrielle με την Isabelle Huppert 
(2 César το 2007). Ο Patrice Chéreau πέθανε το 2013 σε ηλικία 68 ετών.

 PATRICE CHÉREAU 

Έίναι όμορφη, καθολική, έχει αδελφό τον βασιλιά, τη 
λένε Marguerite de Valois. Ο Henri de Navarre είναι 
προτεστάντης, μυρίζει σκόρδο και ιδρώτα. Τους παν- 
τρεύουν με το ζόρι για να έρθει η συμφιλίωση, σε μια 
περίοδο που η Γαλλία σπαράσσεται από θρησκευτι- 
κούς πολέμους. Έξι μέρες μετά τον γάμο έρχεται η 
νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου. Έκείνη τη νύχτα ένας 
νεαρός άντρας πληγωμένος από σπαθιά χτυπά απελ-
πισμένα την πόρτα της Margot... 

Elle est belle, catholique, c’est la sœur du roi, elle s'ap-
pelle Marguerite de Valois. Henri de Navarre est protes- 
tant, il sent l'ail et la sueur. On les marie de force afin 
de réconcilier les Français déchirés par les guerres de 
religion. Six jours après le mariage, c'est la nuit de 
la Saint-Barthélemy. Un jeune homme percé de coups 
d'épée, frappe désespérément à la porte de Margot... 

Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία |  
France, Allemagne, Italie, 1994

ΣΚΗΝΟΘΕΣIΑ | RÉALISATION : Patrice Chéreau • ΣΕΝΑΡΙΟ | SCÉNARIO : Danièle Thompson, Patrice Chéreau  
ΦΩΤΟΓΡΑΦIΑ | PHOTOGRAPHIE : Philippe Rousselot • HΘΟΠΟΙΟΙ | AVEC : Isabelle Adjani, Daniel Auteuil, Jean-Hugues 
Anglade, Vincent Pérez • ΠΑΡΑΓΩΓΗ | PRODUCTION : D.A. Films, Renn Productions, France 2 Cinéma • ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ | DISTRIBUTION INTERNATIONALE : Pathé • ΕΓΧΡΩΜΟ | COULEUR : 159΄

LA REINE MARGOT | Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΜΑΡΓΚΟ
D'APRÈS L'ŒUVRE ÉPONYME D'ALEXANDRE DUMAS 
ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ ΣΤΟ ΟΜΩΝΎΜΟ ΕΡΓΟ ΤΟΎ ALEXANDRE DUMAS

ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑΣ  
FILMOGRAPHIE SÉLECTIVE 

2008 | Persécution 
2004 | Gabrielle 
2002 | Son frère 
1998 | Ceux qui m'aiment 
prendront le train
1993 | La Reine Margot 
1987 | Hôtel de France   
1985 | La fausse suivante  
1983 | L'homme blessé   
1975 | La Chair de l'orchidée

©
 T

ou
s 

dr
oi

ts
 ré

se
rv

és

 69 

Festival de Cannes 1994 : Prix du jury et Prix d'interprétation 
féminine • Césars 1995 : Meilleure actrice, Meilleur acteur dans 
un second rôle, Meilleure actrice dans un second rôle

 Φεστιβάλ Καννών 1994: Βραβείο της Επιτροπής και βραβείο 
γυναικείας ερμηνείας • Βραβεία César 1995: á  γυναικείου ρόλου, 
β́  αντρικού ρόλου, β́  γυναικείου ρόλου



Robert Bresson, cinéaste français, né en 1901 et mort en 1999, a réalisé treize 
longs-métrages. Cinéaste perfectionniste, il a notamment reçu le Prix de la mise en 
scène au Festival de Cannes pour Un condamné à mort s'est échappé en 1957 et pour 
L'argent en 1983, le Prix du jury pour Le Procès de Jeanne d'Arc en 1962 et l'Ours d'ar-
gent au Festival de Berlin pour Le Diable probablement en 1977. Il a rédigé un essai 
important sur le cinéma intitulé Notes sur le cinématographe qui a été publié en 1975.

Ο γάλλος σκηνοθέτης Robert Bresson, που γεννήθηκε το 1901 και πέθανε το 1999, 
ήταν ένας τελειομανής δημιουργός που γύρισε 13 ταινίες. Τιμήθηκε μεταξύ άλλων 
στο Φεστιβάλ Καννών με το βραβείο σκηνοθεσίας για τις ταινίες Ένας καταδικασμένος 
σε θάνατο δραπέτευσε το 1957 και Το χρήμα το 1983, με το Βραβείο της Έπιτροπής για 
την ταινία Le procès de Jeanne d'Arc το 1962 αλλά και με την Αργυρή Άρκτο στο 
Φεστιβάλ Βερολίνου το 1977 για το Le Diable probablement. Έγραψε ένα σημαντικό 
δοκίμιο για την έβδομη τέχνη, το Σημειώσεις για τον κινηματογράφο, που εκδόθηκε 
το 1975.   

 ROBERT BRESSON 

Ένας νεαρός ιερέας με φλογερή πίστη, φτάνει στην πρώτη 
του ενορία, ένα μικρό χωριό στη βόρεια Γαλλία. Παρότι 
πίστευε πως θα συναντήσει καλύτερη υποδοχή στον 
πύργο, οι αυταπάτες του δεν θα αργήσουν να διαλυ-
θούν: ο κόμης διατηρεί σχέση με τη δασκάλα, η κό-
μισσα ζει έγκλειστη, εξεγερμένη ενάντια στον Θεό.

Un jeune prêtre brûlé par la foi s'installe dans sa 
première cure, à Ambricourt, un petit village du Nord. 
Pensant trouver un meilleur accueil au château, il 
perd rapidement ses illusions : le comte a une liaison 
avec l'institutrice, et la comtesse vit recluse, révoltée 
contre Dieu.

Γαλλία | France,  1951

ΣΚΗΝΟΘΕΣIΑ-ΣΕΝΑΡΙΟ | RÉALISATION-SCÉNARIO : Robert Bresson • ΦΩΤΟΓΡΑΦIΑ | PHOTOGRAPHIE : Léonce- 
Henri Burel • HΘΟΠΟΙΟΙ | AVEC : Claude Laydu, Antoine Balpétré, Nicole Ladmiral • ΠΑΡΑΓΩΓΗ | PRODUCTION : 
UGC • ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ | DISTRIBUTION INTERNATIONALE : Tamasa Distribution • ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟ | 
NOIR ET BLANC : 117΄

LE JOURNAL D'UN CURÉ DE CAMPAGNE 
ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΟΎ   
D'APRÈS L'ŒUVRE ÉPONYME DE GEORGE BERNANOS 
ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ ΣΤΟ ΟΜΩΝΎΜΟ ΕΡΓΟ ΤΟΎ GEORGE BERNANOS 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑΣ  
FILMOGRAPHIE SÉLECTIVE 

1982 | L'argent
1977 | Le Diable probablement
1974 | Lancelot du Lac
1968 | Une femme douce
1966 | Au hasard Balthazar
1961 | Le procès de  
Jeanne d'Arc
1959 | Pickpocket
1956 | Un condamné à mort 
s'est échappé
1950 | Le journal d'un curé de 
campagne
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Prix Louis-Delluc 1950 • Festival de Venise 1950 : Grand Prix • 
Prix Méliès, 1951 • Grand Prix du cinéma français, 1951

 Βραβείο Louis-Delluc 1950 • Φεστιβάλ Βενετίας 1950 : Μεγά-
λο Βραβείο • Βραβείο Méliès 1951 • Μεγάλο Βραβείο του γαλ-
λικού κινηματογράφου, 1951

Le réalisateur français Jean-Pierre Melville, de son vrai nom Jean-Pierre Grum-
bach, est né en 1917 et mort en 1973 à Paris. Ses films, dominés par la solitude, 
l'échec et la mort, sont devenus pour la plupart de grands classiques du cinéma 
français. Oeuvre d'adaptation mais œuvre cinématographique à part entière, Le 
silence de la mer se révèle être un des fondements de la Nouvelle Vague.

Ο γάλλος σκηνοθέτης Jean-Pierre Melville (το πραγματικό του όνομα ήταν 
Jean-Pierre Grumbach) γεννήθηκε το 1917 και πέθανε το 1973 στο Παρίσι. Οι 
περισσότερες από τις ταινίες του, στις οποίες κυριαρχούν η μοναξιά, η αποτυχία και 
ο θάνατος, θεωρούνται μεγάλες κλασικές στιγμές του γαλλικού κινηματογράφου. Το 
φιλμ Η σιωπή της θάλασσας, διασκευή λογοτεχνικού έργου αλλά και ολοκληρωμένη 
κινηματογραφική δημιουργία, αποτελεί ένα από τα θεμέλια της Nouvelle Vague.   

 JEAN-PIERRE MELVILLE 

Στην Κατοχή, σε ένα χωριό, ένας ηλικιωμένος ζει μό-
νος με την ανιψιά του. Η Κομαντατούρ στέλνει έναν 
γερμανό αξιωματικό να μείνει στο σπίτι τους. Σιγά-σιγά 
γεννιέται ένα σιωπηλό πάθος ανάμεσα στην ανιψιά και 
τον αξιωματικό. Αυτός φεύγει με άδεια στο Παρίσι και 
συναντιέται με τους συναδέλφους του αξιωματικούς 
στην Κομαντατούρ, οι οποίοι τον κάνουν να δει καθαρά: 
η «συνεργασία» είναι μόνο μια επίφαση, ο στόχος είναι 
να καταστραφεί η Γαλλία. Στην επιστροφή νιώθει ανα-
στατωμένος. 

Sous l’Occupation, dans un village, un homme âgé vit 
seul avec sa nièce. La Kommandantur envoie un offi-
cier allemand loger chez eux. Progressivement, une 
passion muette se noue entre la nièce et l'officier. En 
permission à Paris, il retrouve ses collègues officiers à 
la Kommandantur qui lui ouvrent les yeux sur le fait 
que la collaboration n’est qu’une façade, l’objectif étant 
de détruire la France. Il en revient bouleversé.  

Γαλλία | France,  1949

ΣΚΗΝΟΘΕΣIΑ-ΣΕΝΑΡΙΟ | RÉALISATION-SCÉNARIO : Jean-Pierre Melville  • ΦΩΤΟΓΡΑΦIΑ | PHOTOGRAPHIE : Luc 
Mirot, André Villard et Henri Decaë • HΘΟΠΟΙΟΙ | AVEC : Howard Vernon, Nicole Stéphane, Jean-Marie Robain • ΠΑΡΑΓΩΓΗ | 
PRODUCTION : O.G.C, Jean-Pierre Melville • ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ | DISTRIBUTION INTERNATIONALE : 
Gaumont • ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟ | NOIR ET BLANC : 86́

LE SILENCE DE LA MER    
H ΣΙΩΠΗ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ
D'APRÈS L'ŒUVRE ÉPONYME DE VERCORS 
ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ ΣΤΟ ΟΜΩΝΎΜΟ ΕΡΓΟ ΤΟΎ VERCORS

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ  
FILMOGRAPHIE 

1972 | Un flic
1970 | Le cercle rouge
1969 | L’armée des ombres
1967 | Le Samouraï
1966 | Le deuxième Souffle
1962 | Le Doulos
1961 | Léon Morin prêtre
1955 | Bob le flambeur
1950 | Les enfants terribles
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Réalisateur, acteur et scénariste, Louis Malle réalise son premier long-métrage, 
Ascenseur pour l'échafaud, avec Jeanne Moreau, à 25 ans. Servi par la bande ori- 
ginale de Miles Davis, le film reçoit le prix Louis Delluc en 1957. En 1958, il fait à nou-
veau tourner Jeanne Moreau dans Les amants. Son film Zazie dans le métro, une 
adaptation burlesque du roman de Raymond Queneau, sort en 1960. Avec Vie privée 
en 1962 et Viva Maria ! en 1965, il fait tourner l’une des actrices les plus populaires de 
l’époque, Brigitte Bardot. En 1987, son film Au revoir les enfants décroche 7 Césars et 
le Lion d’or au Festival de Venise. Louis Malle est décédé en 1995.

Ο σκηνοθέτης, ηθοποιός και σεναριογράφος Louis Malle σε ηλικία 25 ετών γυρίζει 
την πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του, Ασανσέρ για δολοφόνους, με πρωταγωνίστρια 
τη Jeanne Moreau και μουσική υπόκρουση από τον Miles Davis. Η ταινία κερδίζει 
το βραβείο Louis Delluc το 1957. Την επόμενη χρονιά συνεργάζεται και πάλι 
με τη Jeanne Moreau στους Εραστές. Η Ζαζί στο μετρό, μια κωμική μεταφορά 
του μυθιστορήματος του Raymond Queneau, προβάλλεται το 1960. Στις ταινίες 
Η ιδιωτική μου ζωή το 1962 και Βίβα Μαρία! το 1965 σκηνοθετεί μια από τις 
δημοφιλέστερες ηθοποιούς της εποχής, την Brigitte Bardot. Το 1987 το φιλμ του 
Αντίο παιδιά κερδίζει 7 βραβεία César και το Χρυσό Λιοντάρι στο Φεστιβάλ Βενετίας. 
Ο Louis Malle πέθανε το 1995.   

 LOUIS MALLE 

Ένα σκανταλιάρικο κοριτσάκι, η Zazie, φτάνει στο 
Παρίσι για να περάσει τρεις μέρες στο σπίτι του θείου 
της, του Gabriel. Αυτός της δείχνει την πόλη, εκείνης 
της έχει καρφωθεί μόνο μια ιδέα: να πάρει το μετρό. 
Δυστυχώς όμως, έχει απεργία. Η Zazie θα περάσει 
αυτές τις μέρες της διαβολεμένης παριζιάνικης ζωής 
μέσα στο ταξί του Charles, ενός φίλου του θείου της.

Zazie, gamine espiègle, vient passer trois jours chez 
son oncle Gabriel à Paris. Il lui fait visiter la ville, mais 
elle n'a qu'une idée en tête : prendre le métro. Hélas, il 
est en grève. C'est dans le taxi de Charles, l'ami de son 
oncle, que Zazie va passer ces jours de vie parisienne 
endiablée.  

Γαλλία, Ιταλία | France, Italie, 1960

ΣΚΗΝΟΘΕΣIΑ | RÉALISATION : Louis Malle • ΣΕΝΑΡΙΟ | SCÉNARIO : Louis Malle et Jean-Paul Rappeneau   
ΦΩΤΟΓΡΑΦIΑ | PHOTOGRAPHIE : Jean-Louis Castelli • HΘΟΠΟΙΟΙ | AVEC : Catherine Demongeot, Philippe Noiret,  
Hubert Deschamps • ΠΑΡΑΓΩΓΗ | PRODUCTION : Les Nouvelles Éditions de Films • ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ |  
DISTRIBUTION INTERNATIONALE : Gaumont • ΕΓΧΡΩΜΟ | COULEURS : 89΄

ZAZIE DANS LE MÉTRO | H ΖΑΖΙ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 
D'APRÈS L'ŒUVRE ÉPONYME DE RAYMOND QUENEAU 
ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ ΣΤΟ ΟΜΩΝΎΜΟ ΕΡΓΟ ΤΟΎ RAYMOND QUENEAU

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ  
FILMOGRAPHIE 

1994 | Vanya 42e rue
1992 | Fatale
1990 | Milou en mai
1987 | Au revoir les enfants
1978 | La petite
1974 | Lacombe Lucien
1973 | Humain trop humain 
1971 | Le souffle au cœur
1969 | Calcutta
1966 | Le voleur
1965 | Viva Maria !
1962 | Vie privée
1960 | Zazie dans le métro
1958 | Les amants
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ΛΕΥΚΗ ΚΑΡΤΑ
 



ANIMASYROS 9.0 
ΔΙΈΘΝΈΣ ΦΈΣΤΙΒΑΛ + ΑΓΟΡΑ ΚΙΝΟΥΜΈΝΩΝ ΣΧΈΔΙΩΝ  
INTERNATIONAL ANIMATION FESTIVAL + AGORA

 74 

To  Διεθνές Φεστιβάλ + Αγορά Κινουμένων Σχεδίων 
Animasyros, διοργανώνονται από το 2008 στη 
Σύρο, από τη ΜΚΟ Πλατφόρμα-Έταιρεία Αστικού 
Πολιτισμού και είναι αφιερωμένο στο animation. Η 
9η έκδοση του φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί από τις 
21 ώς 25 Σεπτεμβρίου 2016 στην Έρμούπολη, Άνω 
Σύρο & Ποσειδωνία Σύρου, ενώ στο πλαίσιο του 
Animasyros #tour15_16 πραγματοποιούνται σε όλη 
την Έλλάδα περιφερειακές εκδηλώσεις προβολής 
ταινιών και εκπαιδευτικών εργαστηρίων. 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πάνω από 350 ταινίες 
animation σε τρία διαγωνιστικά τμήματα (Διεθνές, 
Φοιτητικό και Μεγάλου Μήκους) καθώς και θεμα- 
τικές ενότητες. Η θεματική φέτος εστιάζει στο θρη- 
σκευτικό και πολιτιστικό συγκρητισμό, μέσω ειδικών 
προβολών και παρουσιάσεων. Με τιμώμενη χώρα 
το Λουξεμβούργο, το πρόγραμμα περιλαμβάνει επί- 
σης αφιερώματα σε ευρωπαϊκά φεστιβάλ, καθώς 
και στην σκηνή animation της Τουρκίας και της 
Αυστραλίας. Η συνεργασία με την Έθνική Λυρική 
Σκηνή συνεχίζεται με την παρουσίαση του σχεδίου 
ANIMELS II που παντρεύει την όπερα με το anima- 
tion. Το Animasyros συνδέει δημιουργούς, επαγ- 
γελματίες και κοινό σε μια πανευρωπαϊκή προσέγ-
γιση. 

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το 
Animasyros 9.0 που απευθύνεται σε σκηνοθέτες 
ταινιών animation είναι ανοιχτή μέχρι τις 30 Ιου-
νίου 2016 στο www.animasyros.gr.

Le Festival international et le marché du film d’ani- 
mation Animasyros, sont organisés depuis 2008 sur 
l’île de Syros par la société Platforma - Société de 
culture urbaine. La 9e édition du festival se tiendra du 
21 au 25 septembre 2016 à Ermoupolis, Ano Syros 
et Posidonia tandis que, dans le cadre d’Animasyros 
#tour15_16, des projections de films et des ateliers 
éducatifs ont lieu dans toute la Grèce. 

Au programme, plus de 350 films d’animation dans 
trois sections en compétition (internationale, films 
d’étudiants et longs-métrages) ainsi que des sec-
tions thématiques. Cette année, la thématique 
d’Animasyros se concentre sur le syncrétisme reli- 
gieux et culturel, avec des projections spéciales 
et des présentations. En plus du Luxembourg à 
l’honneur, l'édition 2016 sera également dédiée 
à divers festivals européens et aux films d’ani- 
mation turcs et australiens. Le festival poursuit son 
partenariat avec l’Opéra national de Grèce avec le 
projet ANIMELS II où l’art lyrique rencontre l’ani-
mation. Animasyros rassemble les créateurs, les 
professionnels et le public dans une approche pan-
européenne. 

L’ appel à candidature pour Animasyros 9.0, adressé 
aux réalisateurs de films d’animation, est ouvert 
jusqu’au 30 juin 2016 sur www.animasyros.gr.

ΠΑΙΔΙΚΑ (ΑΠΟ 3 ΈΤΩΝ) | JEUNESSE (A PARTIR DE 3 ANS)

La Biche et le Nain | Το ελάφι και ο νάνος (Emmanuelle Leleu & Julien Hazebroucq) 2015 FR, 1́   
Οvercast | Καιρός Νεφελώδης (Robbet Naranjo) 2015 CA, 4́ 10΄́   
Βalloon | Μπαλόνι (Giovanni Gasparetto) 2015 FR, CA, 3΄  
Minoule (Nicolas Bianco-Levrin ) 2014 FR, 4́    
Louis (Violaine Pasquet) 2015 FR, 9΄  
Balloon Birds (Marjolaine Perreten) 2013 CH, 1́   
Juste de l’ eau | Μόνο νερό (Carlos De Carvalho) 2014 FR, 4́   
Dip n’ dance (Hugo Cierzniak) 2014 FR, 6́   
Mythopolis (Alexandra Hetmerov) 2013 CZ, 12΄ 
Lokvata | Η λακούβα (Vera Doneva) BG 2014, 6́   
Τα Μουστοκούλουρα του Αγησίλαγου | Butter Bunny and his Grape Must Cookies  
(Γιώργος Νικόπουλος | Giorgos Nikopoulos) | 2014 GR, 22΄  

 Περίπου 74 λεπτά προβολής | environ 74 min de projection

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ | TOUS PUBLICS

Chez moi | Στο σπίτι μου (Phuong Mai Nguyenok) 2015 FR, 11’54’’  
Dans les eaux profondes | Στα βαθιά νερά (Sarah Van Den Boomok) 2015 FR, 12’01’’  
El Canto | Το τραγούδι (Inès Sedan) 2013 FR, 8΄30΄́   
8 balles | 8 σφαίρες (Frank Ternier) 2014 FR, 12΄30΄́  
Sonambulo | O Υπνοβάτης (Theodore Ushev) 2015 CA, 4́ 20΄́    
Aubade | Καντάδα (Mauro Carraro) 2014 CH, 5́ 25́ ΄   
Velodrool (Sander Joon) 2015 Estonie, 6́ 11́
Dipendenza | Εξάρτηση (Panna Horvath-Molnar, Virag Zomboracz) 2013 HU, 12΄54́ ΄ 

 Περίπου 72 λεπτά προβολής | environ 72 min de projection
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 
PROGRAMME DE COURTS-MÉTRAGES



Η ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΦΈΣΤΙΒΑΛ | L'ÉQUIPE DU FESTIVAL :

Πρόεδρος του φεστιβάλ, Σύμβουλος Συνεργασίας και Μορφωτικής Δράσης της Πρεσβείας της Γαλλίας στην Ελλάδα, Διευθυντής 
του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος | Président du festival, conseiller de coopération et d’action culturelle près l’Ambassade de 
France en Grèce, directeur de l’Institut français de Grèce : Mikaël Hautchamp

Διευθύντρια του φεστιβάλ, Ακόλουθος Οπτικοακουστικών Μέσων της Πρεσβείας της Γαλλίας στην Ελλάδα | Directrice du festival, 
attachée audiovisuelle de l’ambassade de France en Grèce : Laëtitia Kulyk
Παραγωγή | Logistique : Polina Mouratidou  
Με τη βοήθεια των | Assistées de : Sakis Tsitomeneas & Dimitra Michou

Διοικητικός συντονισμός του φεστιβάλ, Γενική γραμματεία του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος | Coordination administrative 
du festival, secrétariat général de l’Institut français de Grèce : Jean-Philippe Gabilloux
Με τη βοήθεια του | Αssisté de Costas Achlioptas

Οικονομικός συντονισμός του φεστιβάλ, Οικονομικός διευθυντής του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος | Coordination financière 
du festival, agent comptable de l’Ιnstitut français de Grèce : Stéphane Rodet

Διευθύντρια επικοινωνίας του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος | Directrice de la communication de l’Institut français de Grèce : 
Tina Fotopoulou
Υπεύθυνη Τύπου του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος | Attachée de presse de l’Institut français de Grèce : Stamatina Stratigou
Eπικοινωνία στο Διαδίκτυο | Communication internet : Natasha Giannaraki
Με τη βοήθεια του | Assistées de Yannis Iasonidis
Σχεδιασμός εξωφύλλου | Conception de la couverture : This is That
Σχεδιασμός μακέτας καταλόγου | Conception de la maquette du catalogue : Patricia Ghika
Εκτυπώσεις | Impressions : Up Press | Striligas

Σχεδιασμός και κατασκευή ιστοσελίδας του φεστιβάλ | Conception et réalisation du site du festival : Mozaik

Υποδοχή | Αccueil : Rena Papadeli

Unifrance : Jean-Paul Salomé, Isabelle Giordano, Maria Manthoulis, Jean-Christophe Baubiat 

Institut français Paris : Valérie Mouroux, Agnès Nordmann, Christine Houard

Κινηματογράφοι | Cinémas Danaos, Odeon Nova Cinema Embassy, Centre culturel Onassis, Olympion

Ηλεκτρονικοί υπότιτλοι | Surtitrage électronique : 
Προβολές για σχολεία | Séances scolaires : Hélène Stamatopoulou

Τεχνική υποστήριξη προβολών στο Αuditorium Theo Angelopoulos του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος | 
Régisseur Αuditorium Theo Angelopoulos de l’Institut français de Grèce : Υannis Tsirigotis

ANIMASYROS - Διεθνές Φεστιβάλ + Αγορά Κινουμένων Σχέδιων | Ιnternational Animation Festival + Agora : Maria Anestopoulou  

Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης | Institut français de Thessalonique : Christophe Le Rigoleur, Γενικός Πρόξενος και 
Διευθυντής | Consul général et Directeur και η ομάδα του | et son équipe 

Τις θερμές μας ευχαριστίες προς τους: Olivier Gluzman, Θοδωρή Κουτσογιαννόπουλο, Γιάγκο Αντιόχο, Ορέστη Ανδρεαδάκη, 
Αγγελική Τριανταφύλλου & τους μαθητές της, και τους εθελοντές του Φεστιβάλ για τη σταθερή υποστήριξή τους. | Tous nos 
remerciements chaleureux à Olivier Gluzman, Thodoris Koutsogiannopoulos, Yagos Antiochos, Orestis Andreadakis, 
Aggeliki Triandafilou & ses élèves, et les volontaires du festival pour leur constant soutien.

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΠΡΟΒΟΛΩΝ | SALLES DE PROJECTION

ΤΟ ΦΈΣΤΙΒΑΛ ΈΥΧΑΡΙΣΤΈΙ | LE FESTIVAL REMERCIE :



Citroën C4 Cactus. Υπερπαραγωγή.

Νέοι κινητήρες EURO 6 Βενζίνης PureTech και Diesel BlueHDi

Kαινοτοµία AirBump πλευρικής προστασίας Multimedia οθόνη αφής 7’’

Citroën. Χορηγός του 17ου Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηµατογράφου

www.citroen.gr
Citroën C4 Cactus BlueHDi 100 ETG: Μικτή κατανάλωση 3,4lt/100km, εκποµπή CO2 89(gr/km)

• 6 Airbags, ESP, ASR, EBD, Brake Assist

• i-cockpit με οθόνη αφής 7”, Mirror Screen

• 3D LED φώτα, νέα χρώματα μεταλλικά & ματ

• Cruise Control, Προβολείς Ομίχλης

• Νέοι κινητήρες Euro 6 βενζίνης PureTech® 82 & 110hp

• Νέοι κινητήρες Euro 6 Diesel BlueHdi® 75 & 100hp

• Νέο αυτόματο κιβώτιο 6 σχέσεων (EAT6)

• Κατ/ση από 3L/100km, CO2 από 79gr/km, 0 τέλη



Επικίνδυνη Αποστολή:Μυστικό Έθνος Ο αριστερόχειρας

Game of Thrones VI SPYSan Andreas: Επικίνδυνο ρήγµα

Κωδικό όνοµα U.N.C.L.EΤα µυαλά που κουβαλάς Magic Mike XXL

Amore Mio

www.nova.gr 18345
(αστική χρέωση/λεπτό
από σταθερό δίκτυο)

Στα ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ FORTHNET και στο 
δίκτυο εξουσιοδοτηµένων συνεργατών

ΜΕΓΑΛΟΙ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ

ΘΕΑΜΑ
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

ΜΑΓΙΚΟΙ
ΗΡΩΕΣ

BLOCKBUSTER, ΠΡΕΜΙΕΡΕΣ, ΜΕΓΑΛΑ ΒΡΑΒΕΙΑΚΑΘΗΛΩNOYN
ΣΥΝΑΡΠΑZOYN

ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΙΝΕΜΑ ΣΙΝΕΜΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ TOP ΣΕΙΡΕΣ
Τώρα έχεις πολλές επιλογές, περισσότερη ελευθερία.

Και µε τη νέα υπηρεσία Nova GO βλέπεις ό,τι θέλεις, όποτε θέλεις,
χωρίς καµία επιπλέον χρέωση.

Μη βλέπεις ό,τι έχει. Δες ό,τι θέλεις.

ΤA KANAΛΙΑ

Novacinema
ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ
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ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΎΤΟ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΣΙΝΑ 31, 106 80 AΘΗΝΑ

INSTITUT FRANÇAIS DE GRÈCE
31, RUE SINA, 106 80 ATHÈNES 

T. 210 33 98 600
E. IFA@IFA.GR
WWW.IFG.GR


