
ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 27 & 29, ΚΑΤΩ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
ΤΗΛ.: 210 99.38.666 - 210 99.13.776

ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Η ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ συμπλήρωσε 
φέτος 27 χρόνια συνεχούς λειτουργίας. Η δραστηριότητά της 
όλο αυτό το διάστημα υπήρξε πλούσια και πολύπλευρη:

•	Προβολές	ταινιών	μεγάλου και μικρού μήκους  
 από τον ελληνικό και παγκόσμιο κινηματογράφο.
•	Ειδικές	προβολές	-	εκδηλώσεις	
•	 Σεμινάρια,	μαθήματα,	συζητήσεις,	εκθέσεις.
•	Εκδόσεις,	δημοσιεύσεις	(Περιοδικό	ΠΡΟΣΕΧΩΣ,
 ειδικά φυλλάδια, προγράμματα, κείμενα σε περιοδικά
 και εφημερίδες).

Οι προβολές της Λέσχης με το τέλος της θερινής περιόδου 
2015 θα φτάσουν τις 1.656 (807 ταινίες μεγάλου μήκους 
και 849 μικρού). Οι ταινίες προέρχονται από 53 χώρες και 
καλύπτουν το διάστημα από το 1894 έως σήμερα.

Συναντήσεις των μελών και φίλων της
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
κάθε ΤΕΤΑΡΤΗ στις 8:00 μ.μ. στο φουαγιέ του 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ»
(Λεωφ. Ειρήνης 50, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης, Άνω Ηλιούπολη,  

τηλ.: 210 9937870, 210 9941199, 210 9914732, 6945405825, 
ιστοσελίδα: www.klh.gr, e-mail: info@klh.gr).

Κάθε ΤΕΤΑΡΤΗ στις 8:00 μ.μ. 
στην Αίθουσα πολλαπλών  
χρήσεων του ΜΟΥΣΕΙΟΥ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ
(Λεωφ. Σοφ. Βενιζέλου και Μαρ. 
Αντύπα, Ηλιούπολη,
τηλ.: 210 9941199, 210 9914732, 
6945405825,
ιστοσελίδα: www.klh.gr,  
e-mail: info@klh.gr).

Κάθε ΤΕΤΑΡΤΗ στις 9:00 μ.μ.  
και 11:00 μ.μ. (από τις 
19/08/2015 στις 8:30 μ.μ.
και 10:30 μ.μ.) στον 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ 
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ  
«ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ»
(Λεωφ. Ειρήνης 50,  
Πλατεία Εθνικής Αντίστασης,  
Άνω Ηλιούπολη,
τηλ.: 210 9937870, 210 9941199,
210 9914732, 6945405825,
ιστοσελίδα: www.klh.gr,  
e-mail: info@klh.gr).

28η ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015

28η ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015

ΠΡΟΒΟΛΕΣ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

• ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 
• ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΕΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

• ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ • ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ
• ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ • HI-FI • STEREO
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ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ 2014
• ΤΕΤΑΡΤΗ      03/06/2015 AGORÁ	–	ΑΠΟ	ΤΗ	ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ	ΣΤΙΣ	ΑΓΟΡΕΣ
    του Γιώργου	Αυγερόπουλου	(ΕΛΛΑΔΑ/ΓΕΡΜΑΝΙΑ/ΚΑΤΑΡ, 
    2014, έγχρωμη, 117΄)
Μετά το τέλος της πρώτης προβολής θα ακολουθήσει συζήτηση με τον σκηνοθέτη της ταινίας 
Γιώργο Αυγερόπουλο.
Στην αρχαία Ελλάδα η Αγορά ήταν η καρδιά της Δημοκρατίας, το κέντρο της πολιτικής, οικονομικής 
και κοινωνικής ζωής. Σήμερα έχει χάσει το αρχικό της νόημα και κατέληξε να σηματοδοτεί μόνο τις 
εμπορικές συναλλαγές. Τα τελευταία πέντε χρόνια η λέξη Αγορά είναι κυρίαρχη στην πραγματικότητα 
που βιώνουν οι Έλληνες, καθώς η χώρα στροβιλίζεται σε μια οικονομική δίνη που παρασύρει 
ανθρώπινες ζωές στο πέρασμά της. Ο Γιώργος Αυγερόπουλος γίνεται μάρτυρας αυτής της πτώσης 
καταγράφοντας την εξέλιξη της κρίσης από τα πρώτα της στάδια.
• ΤΕΤΑΡΤΗ      10/06/2015 ΣΤΟ	ΣΠΙΤΙ	
   του Αθανάσιου	Καρανικόλα	(ΕΛΛΑΔΑ/ΓΕΡΜΑΝΙΑ, 2014, έγχρωμη, 103́ )
Βραβείο Οικουμενικής Επιτροπής στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βερολίνου

   Βραβείο Ά  Γυναικείου Ρόλου (Μαρία Καλλιμάνη) της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου
Από τις καλύτερες ταινίες της φετινής κινηματογραφικής περιόδου. Πρόκειται για την ιστορία της Νάντιας, μιας γυναίκας 
από τη Γεωργία που εργάζεται ως οικιακή βοηθός εδώ και δώδεκα χρόνια σε ένα πλούσιο σπίτι απολαμβάνοντας την 
εμπιστοσύνη και την αγάπη των μελών της οικογένειας. Όταν όμως η υγεία της κλονίζεται από μια σπάνια ασθένεια η 
μέχρι τότε «οικογένειά» της, που αντιμετωπίζει τα δικά της οικονομικά προβλήματα, θα αποκόψει κάθε δεσμό μαζί της. 
Εντυπωσιακή στιλιστικά και βαθιά συγκινητική ταινία. Συγκλονιστική η ερμηνεία της Μαρίας Καλλιμάνη.

ΑΛΕΝ ΝΤΕΛΟΝ: Ο ΓΟΗΤΕΥΤΙΚΟΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
• ΤΕΤΑΡΤΗ       17/06/2015 ΓΥΜΝΟΙ	ΣΤΟΝ	ΗΛΙΟ	(PLEIN	SOLEIL)
   του Ρενέ	Κλεμάν (ΓΑΛΛΙΑ/ΙΤΑΛΙΑ, 1960, έγχρωμη, 112΄)
Εξαιρετική διασκευή του μυθιστορήματος της Πατρίτσια Χάισμιθ (1921-1995) Ο ταλαντούχος κύριος Ρίπλεϊ (1955). Η 
ταινία του Ρενέ Κλεμάν (1913-1996) είναι ένα αστυνομικό, ψυχολογικό θρίλερ, υπόδειγμα λιτότητας και στιβαρής 
δραματουργίας. Ο Αλέν Ντελόν, με μία ερμηνεία γεμάτη ασυγκράτητο ερωτισμό, δίνει μια άλλη διάσταση στην ιστορία 
του αμοραλιστή και ιδιότυπου δολοφόνου Τομ Ρίπλεϊ. Υποβλητική η μουσική του Νίνο Ρότα.

• ΤΕΤΑΡΤΗ      24/06/2015           Η	ΠΙΣΙΝΑ	(LA	PISCINE)
                                                                          του Ζακ	Ντερέ (ΓΑΛΛΙΑ/ΙΤΑΛΙΑ, 1969, έγχρωμη, 120΄)
Βίαια και επικίνδυνα παιχνίδια έρωτα, πάθους και εγκληματικής ζήλιας. Ο Ζαν Πολ και 
η Μαριάν ζουν αγαπημένοι σε μια βίλα στο Σεν Τροπέ. Η ευτυχία τους διαταράσσεται 
γρήγορα όταν εμφανίζεται ο Χάρι, πρώην εραστής της Μαριάν, με την κόρη του 
Πενελόπ. Οι δύο άντρες κρύβουν τον ανταγωνισμό τους κάτω από μία δήθεν φιλία. 
Υποβλητική ατμόσφαιρα και δυναμικές ερμηνείες από τους Αλέν Ντελόν, Ρόμι 
Σνάιντερ, Μορίς Ρονέ και Τζέιν Μπίρκιν.

Η ΜΕΞΙΚΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΟΥ ΛΟΥΙΣ ΜΠΟΥΝΙΟΥΕΛ ΚΑΙ Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΓΟΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΣΙΚΟΥ 
ΧΟΛΙΓΟΥΝΤΙΑΝΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

• ΤΕΤΑΡΤΗ      01/07/2015   ΕΝΑΣ	ΜΕΓΑΛΟΣ	ΕΡΩΤΑΣ	(AN	AFFAIR	TO	REMEMBER)
 του Λίο	ΜακΚάρεϊ	(ΗΠΑ, 1957, έγχρωμη, 119΄)
Από τα διασημότερα χολιγουντιανά μελοδράματα, υποψήφιο για τέσσερα Όσκαρ. Μια τυχαία γνωριμία που εξελίσσεται σε 
μυθιστορηματικό έρωτα. Ο Κάρι Γκραντ, ένας αποτυχημένος καλλιτέχνης, ως ο πνευματώδης πλεϊμπόι Νίκι Φεράντε και 
η Ντέμπορα Κερ ως η δύσπιστη τραγουδίστρια Τέρι Μακέι γνωρίζονται σε ένα πολυτελές πλοίο και παραδίδονται στην έλξη τους.
• ΤΕΤΑΡΤΗ      08/07/2015   ΤΑ	ΠΟΥΛΙΑ	(THE	BIRDS)	
 του Άλφρεντ	Χίτσκοκ (ΗΠΑ, 1963, έγχρωμη, 119΄)
Η πιο αινιγματική από όλες τις δημιουργίες του Άλφρεντ Χίτσκοκ (1899-1980) και μία από τις πιο ψυχαγωγικές, τρομακτικές και 
πολυεπίπεδες σε ψυχαναλυτικό επίπεδο. Αρχετυπική κινηματογραφική ιστορία τρόμου, με τη φύση εκτός ελέγχου και ισορροπίας 
να επιτίθεται με δολοφονικές επιθέσεις στον άνθρωπο. Εξαιρετική χρήση των ειδικών εφέ και της ηλεκτρονικής μουσικής.
• ΤΕΤΑΡΤΗ      15/07/2015   Η	ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ	ΖΩΗ	ΤΟΥ	ΑΡΤΣΙΜΠΑΛΝΤΟ	ΝΤΕ	ΛΑ	ΚΡΟΥΖ
	 (ENSAYO	DE	UN	CRIMEN)	
 του Λουίς	Μπουνιουέλ (ΜΕΞΙΚΟ, 1955, ασπρόμαυρη, 89΄)
Δοκίμιο για ένα έγκλημα είναι ο πρωτότυπος τίτλος αυτής της ταινίας της μεξικανικής περιόδου του Λουίς Μπουνιουέλ 
(1900-1983). Βέβηλη κωμωδία μαύρου χιούμορ, με εμφανείς ψυχαναλυτικές προεκτάσεις, που σατιρίζει τον κόσμο και την 
ψυχοσύνθεση ενός πουριτανού μεγαλοαστού, ο οποίος δυναστεύεται από σεξουαλικά και θρησκευτικά οράματα.

ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ, ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΟ, ΜΕΛΑΓΧΟΛΙΚΟ ΚΑΙ ΣΑΡΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΠΑΝ
ΤΩΝ ΑΛΜΠΕΡ ΚΑΜΙ ΚΑΙ ΤΖΟΝ ΛΕ ΚΑΡΕ

• ΤΕΤΑΡΤΗ      22/07/2015 ΜΑΚΡΙΑ	ΑΠΟ	ΤΟΥΣ	ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ	(LOIN	DES	HOMMES)
 του Νταβίντ	Ελχοφέν	(ΓΑΛΛΙΑ, 2014, έγχρωμη, 101́ )
Βραβεία Signis, Arca Cinema Giovani και Interfilm στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας
Τα υπαρξιακά ερωτήματα που θέτει ο Αλμπέρ Καμί (1913-1960) στο διήγημά του Η Φιλοξενία (1957) μεταφέρονται εξαιρετικά 
στη βαθιά ανθρώπινη ταινία του Νταβίντ Ελχοφέν Μακριά από τους ανθρώπους, στην οποία πρωταγωνιστεί ο Βίγκο 
Μόρτενσεν ως ένας δάσκαλος στον οποίο αναθέτουν να μεταφέρει έναν Άραβα αγρότη για να δικαστεί για τη δολοφονία του 

ξαδέλφου του. Κινηματογραφώντας τις απέραντες πεδιάδες της Αλγερίας, ο Γάλλος σκηνοθέτης κατορθώνει 
να εντείνει και να κάνει διαχρονικούς τους ηθικούς ενδοιασμούς που αντιμετωπίζουν οι χαρακτήρες του, που 
ζουν μακριά από τον πολιτισμό και τον νόμο.

• ΤΕΤΑΡΤΗ      29/07/2015 Ο	Νο	1	ΚΑΤΑΖΗΤΟΥΜΕΝΟΣ	(A	MOST	WANTED	MAN)
 του Άντον	Κόρμπιν (ΒΡΕΤΑΝΙΑ/ΗΠΑ/ΓΕΡΜΑΝΙΑ, 2014, έγχρωμη, 122΄)
Διασκευή του ομότιτλου μυθιστορήματος (2008) του Τζον Λε Καρέ, πιστή στο πνεύμα και τη ρεαλιστική, 
μελαγχολική ατμόσφαιρά του. Ένας εξαθλιωμένος Ρωσοτσετσένος μουσουλμάνος μετανάστης φτάνει στην 
ισλαμική κοινότητα του Αμβούργου διεκδικώντας την περιουσία του πατέρα του. Γερμανικές και αμερικανικές 
μυστικές υπηρεσίες τον τοποθετούν στο στόχαστρό τους και αναζητούν την πραγματική του ταυτότητα. 
Μελαγχολική ελεγεία για την ανθρώπινη μοναξιά και την εξαφάνιση κάθε 
έννοιας ανθρωπισμού. Εξαιρετικός ο Φίλιπ Σέιμουρ Χόφμαν (1967-2014) 
στην τελευταία πρωταγωνιστική του εμφάνιση.

ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΙΣΠΑΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
• ΤΕΤΑΡΤΗ      05/08/2015     Η	ΖΩΗ	ΕΙΝΑΙ	ΩΡΑΙΑ	ΜΕ	ΤΑ	ΜΑΤΙΑ	ΚΛΕΙΣΤΑ
																																																																																																							(VIVIR	ES	FÁCIL	CON	LOS	OJOS	CERRADOS)
                                                       του Δαβίδ	Τρουέμπα	(ΙΣΠΑΝΙΑ, 2013,
                                                                      έγχρωμη, 108΄)
Έξι Βραβεία Γκόγια (Ισπανία, 2014)
Ο τίτλος της ταινίας είναι στίχος από το τραγούδι των Beatles Strawberry Fields Forever. Ένας Ισπανός δάσκαλος των 
Αγγλικών προσπαθεί να συναντήσει τον Τζον Λένον στα γυρίσματα της ταινίας Πώς κέρδισα τον πόλεμο του Ρίτσαρντ 
Λέστερ στην Καρταχένα της Αλμερίας το 1966. Ταινία δρόμου γεμάτη εκπλήξεις, που δείχνει πως ο μόνος τρόπος για 
να ξεπεράσεις το φόβο είναι να ακολουθήσεις το δρόμο προς την ελευθερία.
• ΤΕΤΑΡΤΗ      12/08/2015  MAGICAL	GIRL
 του Κάρλος	Βερμούτ (ΙΣΠΑΝΙΑ/ΓΑΛΛΙΑ, 2014, έγχρωμη, 127’)
Βραβεία Καλύτερης Ταινίας και Καλύτερης Σκηνοθεσίας στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαν Σεμπαστιάν
Με επιρροές τόσο από μεγάλους δημιουργούς του ισπανικού κινηματογράφου όσο και από τα ιαπωνικά μάνγκα, ο 
Κάρλος Βερμούτ σκηνοθετεί μια πρωτότυπη αλληγορία σε ύφος νουάρ. Οι ζωές τριών ανθρώπων διασταυρώνονται 
με απρόοπτο και μοιραίο τρόπο. Ψυχολογικό θρίλερ το οποίο εξερευνά τα όρια των ανθρώπινων σχέσεων, της 
εκμετάλλευσης αλλά και της εκδίκησης.

ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ: ΣΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
• ΤΕΤΑΡΤΗ      19/08/2015 WE	ARE	THE	BEST!	(VI	ÄR	BÄST!)
 του Λούκας	Μούντισον (ΣΟΥΗΔΙΑ/ΔΑΝΙΑ, 2013, έγχρωμη, 102΄)
Βραβείο Καλύτερης Ταινίας στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τόκιο και Βραβείο Κοινού στο  Διεθνές 
Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Ρέικιαβικ
Μια ξεχωριστή ταινία για την εφηβεία και τη γυναικεία φιλία, μια διασκεδαστική και αισιόδοξη ιστορία ενηλικίωσης. 
Ο Λούκας Μούντισον με χιούμορ και χωρίς διδακτισμούς και ευκολίες κάνει ένα συναρπαστικό πορτρέτο τριών 
κοριτσιών που αγαπούν την πανκ μουσική στη Σουηδία της δεκαετίας του ’80.
• ΤΕΤΑΡΤΗ      26/08/2015   ΤΑ	ΚΟΡΙΤΣΙΑ	(BANDE	DES	FILLES)
 της Σελίν	Σιαμά	(ΓΑΛΛΙΑ, 2014, έγχρωμη, 113΄)
Βραβεία Καλύτερης Ταινίας και Καλύτερης Φωτογραφίας στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Στοκχόλμης
Με εξαιρετικό τρόπο, δίχως ωραιοποιήσεις και κλισέ, η Σελίν Σιαμά σκιαγραφεί τα προβλήματα, τα διλήμματα, 
τα ερωτικά σκιρτήματα και τις ανησυχίες της νεανικής ηλικίας. Η χαρισματική Καριτζά Τουρέ υποδύεται τη 
δεκαεξάχρονη Μαριέμ που, όταν συναντά μια παρέα από τρία ανεξάρτητα κορίτσια, αποφασίζει να ξεκινήσει 
μια καινούρια ζωή και να αγωνιστεί για να αποκτήσει την ελευθερία της και να ανακαλύψει την ταυτότητά της.

ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙ ΑΣΙΑΣ
• ΤΕΤΑΡΤΗ      02/09/2015   ΤΟ	ΠΕΡΑΣΜΑ	(SADILISHTETO	/	THE	JUDGEMENT)	
 του Στέφαν	Κομαντάρεφ (ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ/ΓΕΡΜΑΝΙΑ/ΚΡΟΑΤΙΑ, 2014, έγχρωμη, 107́ )
Βραβείο Καλύτερης Βουλγαρικής Ταινίας
Το πέρασμα είναι η τελευταία ταινία του διεθνούς φήμης Βούλγαρου σκηνοθέτη Στέφαν Κομαντάρεφ. Ο Μίτιο και ο 
δεκαοκτάχρονος γιος του Βάσκο ζουν σε ένα απόμερο και φτωχικό χωριό στη Βουλγαρία, που βρίσκεται στα σύνορα 
με την Τουρκία και την Ελλάδα. Ο Μίτιο έχει χάσει ό,τι σημαντικό είχε στη ζωή του, τη γυναίκα του, τη δουλειά του και 
την εμπιστοσύνη του γιου του. Βρίσκεται σε αδιέξοδο, αφού δεν μπορεί να αντεπεξέλθει στις δόσεις του δανείου που 
είχε πάρει πριν από μερικά χρόνια. Μια ταινία για τη σύγχρονη οικονομική κρίση, τη μνήμη, τη λήθη και τη νέμεση. 
• ΤΕΤΑΡΤΗ      09/09/2015 ΛΕΥΚΟΣ	ΘΕΟΣ	(FEHÉR	ISTEN)					
  του Κόρνελ	Μούντρουτσο (ΟΥΓΓΑΡΙΑ/ΓΕΡΜΑΝΙΑ/ΣΟΥΗΔΙΑ, 2014, έγχρωμη, 119΄)
Βραβείο Καλύτερης Ταινίας (Τμήμα «Ένα Κάποιο Βλέμμα») στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κανών
Μια εξαιρετικά δομημένη και οπτικά εντυπωσιακή πολιτική και κοινωνική αλληγορία κατά του ρατσισμού, 
του φασισμού, της εκμετάλλευσης και της καταπίεσης. Η δεκατριάχρονη Λίλι ψάχνει να βρει και να σώσει 
τον αγαπημένο της σκύλο Χάγκεν, που προσπαθεί να επιβιώσει σε ένα εχθρικό περιβάλλον. Ξεκινάει ως μία 
οικογενειακή ταινία και εξελίσσεται σε ταινία δράσης με σκύλους και σε θρίλερ εκδίκησης.
• ΤΕΤΑΡΤΗ      16/09/2015 ΑΔΕΣΠΟΤΑ	ΣΚΥΛΙΑ	(ΤΖΙΑΟ	ΓΙΟΥ)				
  του Τσάι	Μινγκ-Λιανγκ	(ΤΑΪΒΑΝ/ΓΑΛΛΙΑ, 2013, ασπρόμαυρη, 138’)
Μεγάλο Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας
Αποστασιοποιημένο βλέμμα του Τσάι Μινγκ-Λιανγκ, κορυφαίου εκπροσώπου του ταϊβανέζικου 
κινηματογράφου, πάνω στην αλλοτρίωση της σύγχρονης αστικής ζωής. Ένας άστεγος, εξαθλιωμένος, 
αλκοολικός άντρας, που εργάζεται ως άνθρωπος-πινακίδα και τα δυο του μικρά παιδιά, μόλις και μετά βίας 
επιβιώνουν στην Ταϊπέι. Η συνάντησή τους με μια μοναχική υπάλληλο παντοπωλείου τους δίνει 
ελπίδες για μια αλλαγή ζωής. Μεγάλης διάρκειας πλάνα σε μία εικαστικά και ηχητικά περίτεχνη ταινία.
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