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Π Ε Μ Π Τ Η  

THE APP
Spain (2017)

Η εφαρμογή ‘The app’ δείχνει στους
πελάτες τα βήματα για να ευτυχή-
σουν. Μια μέρα που ο Μπενίτο συμ-
βουλεύεται την εφαρμογή, του λέει
πως πρέπει να πηδήξει από το μπαλ-
κόνι.

Σκηνοθεσία/Director: 
Juliȧn  Merino
Γλώσσα/Language:
Ισπανικά/Spanish
Διάρκεια/Duration: 15’

THE VOID  
uSa (2016)

Ένας αστυνόμος, που μόλις έχει μεταφέρει ένα ασθενή στο
νοσοκομείο, βρίσκεται αντιμέτωπος με παράξενες και βίαιες

συγκυρίες οι οποίες δείχνουν να συνδέονται με μια μυστήρια
ομάδα κουκουλοφόρων ανθρώπων. 

«Αυθεντικός κοσμικός τρόμος» και «θυμίζει το The
Thing» είναι λίγες από τις επευφημίες που έχει λάβει

μέχρι στιγμής. Με εκπληκτικά πρακτικά εφέ, το The Void
είναι ένα love letter προς τον Τζον Κάρπεντερ και το σινε-

μά τρόμου των 80s. Οι κριτικοί το λάτρεψαν, ενώ έχει ήδη
κερδίσει το βραβείο ‘Καλύτερης Ταινίας’ στο κινηματογραφι-

κό φεστιβάλ nevermore. Μην το χάσετε.
Σκηνοθεσία (Director): Jeremy Gillespie, Steven Kostanski
Γλώσσα (Language):  Αγγλικά/English Διάρκεια  (Duration): 90'

ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ   
DiGGERS, RuSSia (2016)

Σ Ε  Π Α Ν Ε λ λ η Ν ι Α  Π Ρ Ε Μ ι Ε Ρ Α

Ρωσία, metro, νύχτα. Λίγo πριν το κλείσιμο, το τελευταίο τρένο
προσπερνάει τον τέρμα χωρίς να σταματήσει και χάνεται στο

σκοτάδι, μαζί με τους επιβάτες. Μέρες μετά, μια παρέα φίλων
αποφασίζει να αναζητήσει τους αγνοούμενους. Θα βρεθούν

όμως αντιμέτωποι με τους εφιαλτικούς αστικούς μύθους που
περιβάλλουν την υπόγεια Μόσχα.

Από τους σεναριογράφους του Vamps - που θα δούμε στο
φετινό φεστιβάλ, μας έρχεται μια ταινία δυνατού τρόμου και
αγωνίας με ιδιαίτερα καλή κινηματογράφηση. Ένα σκοτεινό

ταξίδι στον υπόγειο κόσμο της σύγχρονης Ρωσίας που αποκα-
λύπτει τα τρομακτικά πλάσματα που καραδοκούν εκεί.

Σκηνοθεσία (Director): Tikhon Kornev
Γλώσσα (Language):  Ρωσικά/Russian Διάρκεια (Duration): 80'

MiKpOY ΜΗΚΟΥΣ

Το Διεθνές Κινηματογραφικό φεστιβάλ 
ταινιών τρόμου «ΝΥΧΤΕΣ ΤΡΟΜΟΥ»
για 4η χρονιά παρουσιάζει συνολικά
53 (!!!) ταινίες:

- 1 Πανευρωπαϊκή Πρεμιέρα 

- 14 ταινίες σε Πανελλήνια Πρεμιέρα 
παραγωγής 2016-17

- 3 ταινίες σε Πανελλήνια Πρεμιέρα Εκτός Συναγωνισμού

6:30

10:30

8:15

IDEAL / BAKOYPA 1IDEAL / BAKOYPA 1

Επίσημη

έναρξη  από 

τον Καλλιτεχνικό

Διευθυντή

του φεστιβάλ, 

Κωνσταντίνο

Χατζηπαπά

VAMPYRES    
Spain (2015)

Δυο θηλυκοί βρικόλακες ζουν ήσυχα στο εξοχικό τους με ένα
άντρα φυλακισμένο στο υπόγειο. Τρεις κατασκηνωτές έρχονται
να ανακαλύψουν τα σκοτεινά μυστικά τους - μια απόφαση που

θα έχει αιματηρές και.. σεξουαλικές συνέπειες.
Το Vampyres ήταν ο περσινός νικητής στις ΝΥΧΤΕΣ ΤΡΟΜΟΥ,
και όπως κάθε χρόνο, θα ανοίξει το φεστιβάλ. Είναι μια ταινία

αυστηρώς ακατάλληλη για ανηλίκους, με τολμηρές σκηνές σεξ
και βίας. Πέρα από βραβείο μας, ήταν υποψήφια για βραβεία

στα φεστιβάλ Buenos aires Rojo Sangre, Feratum Film Festival
και nocturna Madrid international Fantastic Film Festival.

Σκηνοθεσία (Director): Víctor Matellano
Γλώσσα (Language): Ισπανικά/Spanish Διάρκεια (Duration): 76'
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Π Ε Μ Π Τ Η  

CENIZO (ΣΤΑΧΤΕΣ)
Spain (2016)

Ο μπαμπάς της Έμα υποσχέθηκε στη
γυναίκα του να προστατεύει το σπίτι
τους από οποιαδήποτε απειλή.  Όμως
δεν είναι και ήρωας σε περιπέτεια
επιστημονικής φαντασίας...

Σκηνοθεσία/Director: 
Jon Mikel Caballero Lorea
Γλώσσα/Language:
Ισπανικά/Spanish
Διάρκεια/Duration: 9’

BEYOND BEAUTY
France (2017)

Κρυμμένη σε ένα παράλληλο
κόσμο, μια γυναίκα κυνηγά τα
θύματα της για να ανακτήσει την
χαμένη της ομορφιά.

Σκηνοθεσία/Director: 
alban Sapin
Γλώσσα/Language: Γαλλικά/french
Διάρκεια/Duration: 4’

ORIGIN 
SWEDEn (2016)
Σ Ε  Π Α Ν Ε λ λ η Ν ι Α  Π Ρ Ε Μ ι Ε Ρ Α

Δυο φοιτήτριες δουλεύουν ένα project που σκοπό έχει να κάνει τα
κύτταρα να γερνούν με πιο αργούς ρυθμούς. Όταν ο φίλος της μίας,
αρρωσταίνει από μια ανίατη ασθένεια, οι δύο κοπέλες αγνοώντας
ηθικούς φραγμούς, για να τον σώσουν, του χορηγούν τη φόρμουλά
τους. Οι παρενέργειες που εμφανίζονται όμως αποδεικνύονται εξαι-
ρετικά επικίνδυνες.
Με συμμετοχές σε μεγάλα παγκόσμια φεστιβάλ, οι σκηνοθέτες
andreas Climent και andré Hedetoft μας προσφέρουν μια φρέσκια
ματιά στην αέναη μάχη επιστήμης και φύσης. Ταινία με πινελιές από
arthouse μέχρι superhero movie που οδηγεί σε μια sci-fi τραγωδία.
Σκηνοθεσία (Director): andreas Climent, andré Hedetoft
Γλώσσα (Language):  Σουηδικά/Swedish Διάρκεια (Duration): 93'

THE VISITOR 
Ο ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ, ROMania (2016)
Σ Ε  Π Α Ν Ε λ λ η Ν ι Α  Π Ρ Ε Μ ι Ε Ρ Α
Ένα νεαρό ζευγάρι ξεκινά τη νέα του ζωή σε ένα διαμέρισμα
μιας παλιάς πολυκατοικίας στο Βουκουρέστι. Το συγκεκριμένο
διαμέρισμα όμως έχει μια περίεργη ιστορία, αφού η πρώην
ένοικος εξαφανίστηκε μυστηριωδώς. Ένα βράδυ, μετά από
ένα καυγά, ακούγονται ουρλιαχτά από τη κρεβατοκάμαρα, και
η κοπέλα όπως ακριβώς και η προηγούμενη ένοικος εξαφανί-
ζεται μυστηριωδώς.
Ο πρωτοεμφανιζόμενος Jamil Hendi έρχεται φορτωμένος
βραβεία από το Louisville Fright night Film Festival, και υπό-
σχεται στιγμές αφόρητης αγωνίας και ψυχολογικού τρόμου.

Σκηνοθεσία (Director): Jamil Hendi
Γλώσσα (Language):  Ρουμάνικα/Romanian Διάρκεια (Duration): 110'

Ο ΑΟΡΑΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ         
THE inViSiBLE Man  uSa (1933)

Ένας επιστήμονας καταφέρνει να βρει τον τρόπο να γίνει αόρα-
τος, μα σαν συνέπεια αρχίζει σταδιακά να χάνει το μυαλό του
και να γίνεται επιθετικός και επικίνδυνος για τους υπόλοιπους.
Με τον σκηνοθέτη του Frankenstein να διασκευάζει νουβέλα του
H.G. Wells ήταν σίγουρο πως ‘Ο Αόρατος Άνθρωπος’ θα έμπαινε
στο πάνθεoν των κλασικών ταινιών τρόμου. Με μια ιστορία που
παραμένει μοντέρνα και με φοβερά για την εποχή του ειδικά εφέ
που εντυπωσιάζουν ακόμα και σήμερα. Μια ταινία με απολαυστι-
κή πλοκή που δε φοβάται μάλιστα να καταδυθεί σε σκοτάδια.
Πόσες φορές θα δείτε τον κεντρικό ήρωα να σκοτώνει αθώους; Το
The invisible Man είναι μια διαχρονική, σχεδόν αψεγάδιαστη ται-
νία τρόμου, που έχει γεράσει όμορφα.

Σκηνοθεσία (Director): James Whale
Γλώσσα (Language): Αγγλικά/English Διάρκεια (Duration): 71’

MiKpOY ΜΗΚΟΥΣ

Kai aKOMH:

- SpECiaL TRiBuTE #1
10 κλασικές ταινίες 
Sci-Fi Horror!

- SpECiaL TRiBuTE #2
5 θρυλικές ταινίες 
αγνού Greek Horror!

- 19 ταινίες μικρού μήκους 
από όλο το κόσμο,
παραγωγής 2016-2017)

- 4 ξεχωριστές
ελληνικές ταινίες 
μικρού μήκους!

T A I N I A  E N A P Ξ H Σ                                                                                               T A I N I A  Λ H Ξ H Σ                

Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Τ Ι Κ Ο SCI-FI  HORROR ΝΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ3ου Fr-Ni-HFF

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΤΡΟΜΟΣ.               EΛΛHNIKEΣ MIKPOY MHKOYΣ                ΞENEΣ MIKPOY MHKOYΣ

ΒΡΕΙΤΕ ΤΟ SECTiOn ΤΗΣ ΚΑΘΕ ΤΑΙΝΙΑΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ:

6:30

11:00

8:30

BAKOYPA 2 / ΟΣΚΑΡBAKOYPA 2 / ΟΣΚΑΡ
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INDIOS Y VAQUEROS
Spain (2016)

Ο Λεό, ηλικίας μόλις πέντε ετών,
παίζει "καουμπόηδες και Ινδιάνους"
κάθε μέρα στο σπίτι. 
Σήμερα, έμαθε ένα νέο 
παιχνίδι.

Σκηνοθεσία/Director: 
Emilia Ruiz
Γλώσσα/Language:
Ισπανικά/Spanish
Διάρκεια/Duration: 4’

ΣΥΧΝΟΤηΤΑ 13
Greece (2016)

Ένας αστικός μύθος, μια στοιχειω-
μένη καλύβα και πολλές μπύρες.
Ένα στοίχημα θα βάλει τον
Κωνσταντίνο απέναντι στο παραφυ-
σικό παρελθόν.  Ή μήπως όχι;

Σκηνοθεσία/Director: 
Νίκος Τσογκίδης       
Γλώσσα/Language:
Ελληνικά/Greek
Διάρκεια/Duration: 8’

LECIONES
Mexico (2016)

O Ντάνιελ με τον Έντγκαρ παίζουν
μπάσκετ στη μέση της νύχτας δίχως
να υποψιάζονται τον κίνδυνο που
καραδοκεί. Μια ιστορία για τη σημα-
σία του αθλητισμού..

Σκηνοθεσία/Director: 
Jerónimo Barriga
Γλώσσα/Language:
Ισπανικά/Spanish
Διάρκεια/Duration: 9’

MiKpOY ΜΗΚΟΥΣ

ΤΟ ΚΑΚΟ
ΕΛΛaΔΑ, (2005)

Το Κακό ξυπνάει στο κέντρο της Αθήνας, μετατρέποντας τους ανυ-
ποψίαστους πολίτες σε ζόμπι.  Οι λίγοι επιζώντες θα πρέπει να

πολεμήσουν για τη ζωή τους.  Μέχρι θανάτου!
Ο Γιώργος Νούσιας φέρνει τα ζόμπι στους δρόμους της Αθήνας,
παρουσιάζοντας ένα θρίλερ τρόμου και επιβίωσης με μπόλικες

δόσεις χιούμορ και το εμφανές μεράκι που τον διέπει.  Το Κακό
έγινε ένα μοντέρνο cult classic και οδήγησε λίγα χρόνια αργότερα

και στο sequel, «Το Κακό: Στην εποχή των ηρώων».

Σκηνοθεσία (Director): Γιώργος Νούσιας     
Γλώσσα (Language):  Ελληνικά/Greek Διάρκεια (Duration): 83'

12:00

Π A P A Σ K E Y H  

IDEAL / BAKOYPA 1IDEAL / BAKOYPA 1

ΤΟ ΠΑιΧΝιΔι ΤΟΥ ΡΟΔΟΥ     
(BaJO La ROSa), Spain (2017)

Σ Ε  Π Α Ν Ε λ λ η Ν ι Α  Π Ρ Ε Μ ι Ε Ρ Α
Μια νεαρή εξαφανίζεται χωρίς κανένα ίχνος. Κάποιο πρωινό, οι
γονείς της λαμβάνουν ένα μυστήριο γράμμα από αυτόν που την

κρατάει. Τους πληροφορεί πως θα την ελευθερώσει με μόνο
αντάλλαγμα να έρθει εκείνο το βράδυ σπίτι τους και να μιλήσουν.
Μυστήριο και μεθοδικός τρόμος σε ένα θρίλερ που ξετυλίγεται

αργά και βασανιστικά. Σφιχτοδεμένο σενάριο και κοφτεροί
διάλογοι σε μια ταινία που επιθυμεί να αποκαλύψει τα ‘τέρατα’

που κρύβονται μέσα μας. Όσο για τον πραγματικό λόγο της
επίσκεψης του απαγωγέα, σας περιμένει να τον ανακαλύψετε.

Σκηνοθεσία (Director): Josué Ramos
Γλώσσα (Language):  Ισπανικά/Spanish Διάρκεια (Duration): 99'

6:30

Οι ΝΥΧΤΟΦΥλΑΚΕΣ       
(THE niGHT WaTCHMEn), uSa  (2017)

Σ Ε  Π Α Ν Ε λ λ η Ν ι Α  Π Ρ Ε Μ ι Ε Ρ Α
Τρεις νυχτερινοί φύλακες, μαζί με ένα ‘νέο’ στη δουλειά και

ένα δημοσιογράφο θα δώσουν μια επική μάχη για τη ζωή τους
ενάντια σε ορδές πεινασμένων βρικολάκων.

Αγριεμένοι βρικόλακες, τρομακτικοί κλόουν, χιούμορ, γυμνό και
μπόλικο σπλάτερ, δίνουν μια κωμωδία τρόμου φτιαγμένη με πολύ
μεράκι και πολύ ενέργεια. Υποψήφια για το βραβείο ‘Καλύτερης
Αμερικάνικης Ανεξάρτητης Ταινίας’ στο φεστιβάλ του Κλίβελαντ
το 2017, υπόσχεται να διασκεδάσει με.. κάφρικη διάθεση.

Σκηνοθεσία (Director): Mitchell altieri
Γλώσσα (Language):  Αγγλικά/English Διάρκεια (Duration): 80'

8:40

ΒΡΥΚΟλΑΚΕΣ  
(VaMpS), RuSSia (2017)

Σ Ε  Π Α Ν Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ η  Π Ρ Ε Μ ι Ε Ρ Α
Η ιστορία διαδραματίζεται στο 18ο αιώνα. Ένας νεαρός άντρας,
εγγονός της βασίλισσας Ελίζαμπεθ, εξορίζεται σε ένα μοναστή-

ρι στα Καρπάθια Όρη λόγο του βίαιου ταπεραμέντου του. Εκεί
θα βρει τον αληθινό έρωτα μα και κάτι παράξενο, τρομακτικό

και ασυνήθιστο, που η λογική του αδυνατεί να εξηγήσει. Τώρα
πρέπει να νικήσει τις υπερφυσικές δυνάμεις ή να εξαφανιστεί.

To Vamps (ή και Vurdalaki όπως είναι ο αυθεντικός τίτλος)
είναι μια φιλόδοξη παραγωγή γεμάτη εντυπωσιακά εφέ και

εκρηκτική δράση, και μια στρατιά παντοδύναμων βρικολάκων.

Σκηνοθεσία (Director): Sergey Ginzburg
Γλώσσα (Language):  Ρωσικά/Russian Διάρκεια (Duration): 90'

10:20

Την ταινία 
θα προλογίσει 

ο σκηνοθέτης 
Γιώργος 
Νούσιας
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MIA
Colombia (2016)

Σε ένα μετα-αποκαλυπτικό
μέλλον, δυο εξωπλανητικοί

εξερευνητές, έχουν την
αποστολή να βρουν

‘Πρωτακτίνιο’ σε ανεξερεύ-
νητους και επικίνδυνους

πλανήτες, προκειμένου να
σώσουν την ανθρωπότητα

από το χαμό.

Σκηνοθεσία/Director: 
alejandro  Lemos

Γλώσσα/Language:
Ισπανικά/Spanish

Διάρκεια/Duration: 10’

i-MEDIUM
Spain (2016)

i-Medium. Μια εφαρμογή
που σε φέρνει σε απευθεί-

ας σύνδεση με τους
νεκρούς.

Σκηνοθεσία/Director: 
alfonso García

Γλώσσα/Language:
Ισπανικά/Spanish

Διάρκεια/Duration: 6’

FE
Spain (2017)

O Αντόλφο, ο ιερέας του
χωριού, λαμβάνει ένα
τηλεφώνημα από μια
απελπισμένη οικογέ-

νεια. Θεωρούν ότι η
κόρη τους διακατέχεται

από τον διάβολο.

Σκηνοθεσία/Director: 
Juan de Dios Garduño

Γλώσσα/Language:
Ισπανικά/Spanish

Διάρκεια/Duration: 10’

Ο ΤΕλΕΥΤΑιΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΤη Γη
(ΤΗΕ LaST Man On EaRTH) uSa (1964)

Ένας ιός έχει αποδεκατίσει την ανθρωπότητα και την έχει
μετατρέψει σε αιμοδιψή ζόμπι-βρικόλακες. Ο Δρ. Ρόμπερτ
Μόργκαν είναι ο μοναδικός επιζών. Την ημέρα σκοτώνει τα
πλάσματα και την νύχτα κρύβεται από αυτά. Μέχρι που παρου-
σιάζεται μια ευκαιρία και εκείνος γίνεται η μοναδική ελπίδα
για την ανθρωπότητα. Η νέα κοινωνία όμως που έχει δημιουρ-
γηθεί είναι αδίστακτη και τρομακτική.
Βασισμένη στην ιστορία ‘i am Legend’ του φοβερού και τρομε-
ρού συγγραφέα Richard Matheson. Ένα cult classic εικονικό
αριστούργημα που παρουσιάζει ένα εφιαλτικό μετα-αποκαλυ-
πτικό σύμπαν.  Σπουδαίο φιλμ, απαραίτητο για κάθε horror fan.

Σκηνοθεσία (Director): ubaldo Ragona, Sidney Salkow
Γλώσσα (Language): Αγγλικά/English Διάρκεια (Duration): 86’

ΚΟΚΚιΝΟ ΚΑλΟΚΑιΡι      
(VERanO ROJO), Spain (2017)
Σ Ε  Π Α Ν Ε λ λ η Ν ι Α  Π Ρ Ε Μ ι Ε Ρ Α

Τέσσερις φίλοι ταξιδεύουν στη Μαγιόρκα για τις καλοκαιρινές
τους διακοπές, μα σύντομα το ταξίδι τους θα μετατραπεί σε
εφιάλτη όταν πέσουν στα χέρια αδίστακτων ντόπιων με μακά-
βριες διαθέσεις.
Το σκηνοθετικό ντεμπούτο του Ισπανού Carles Jofre είναι η
κληρονομιά που άφησε στο σινεμά τρόμου ταινίες όπως το ‘Ο
Σχιζοφρενής Δολοφόνος με το Πριόνι’: αγωνιώδες, βίαιο και
σοκαριστικό.

Σκηνοθεσία (Director): Carles Jofre
Γλώσσα (Language):  Ισπανικά/Spanish Διάρκεια 

ΘΕΡΑΠΕιΕΣ         
(THERapY), FRanCE (2016)
Σ Ε  Π Α Ν Ε λ λ η Ν ι Α  Π Ρ Ε Μ ι Ε Ρ Α

Η Jane και ο Simon είναι δύο νεαροί αστυνόμοι που διεξά-
γουν μία έρευνα ρουτίνας μετά την ανακάλυψη κρυμμένου
βιντεοσκοπημένου υλικού σε ένα εγκαταλελειμμένο σπίτι. Εκ
πρώτης ματιάς δεν βρίσκουν κάτι ασυνήθιστο, αφού το μόνο
που δείχνει είναι μια παρέα τουριστών που κάνει κάμπινγκ.
Όμως λίγο παρακάτω γίνονται μάρτυρες μιας τρομακτικής
ανατροπής, οδηγώντας τους στο εν λόγω σπίτι, μέσα στο οποίο
καραδοκεί ο θάνατος. Τώρα είναι στα χέρια των δύο αστυνομι-
κών να δράσουν εγκαίρως ώστε να σώσουν τα παιδιά, έστω κι
αν χρειαστεί να ρισκάρουν τη ζωή τους.
Ένα μικρό κινηματογραφικό επίτευγμα με τον μόλις 17χρονο
δημιουργό της ταινίας να έχει αναλάβει όχι μόνο το σενάριο,
τη σκηνοθεσία και έναν από τους πρωταγωνιστικούς ρόλους
αλλά και το μοντάζ και το μιξάζ! Μία επιτυχημένη μίξη αστυ-
νομικού θρίλερ με found-footage horror σε ένα πρωτότυπο
slasher που μετά τις προβολές του στα Sitges και Fantasia
international Film Festival του Καναδά, έρχεται να καταπλήξει
και το ελληνικό κοινό.

Σκηνοθεσία (Director): nathan ambrosioni
Γλώσσα (Language):  Γαλλικά/French Διάρκεια (Duration): 96'

MiKpOY ΜΗΚΟΥΣ

6:30

10:30

8:20

Π A P A Σ K E Y H  

Ένα από τα κλασικά
horror movies των ’60.

BAKOYPA 2 / ΟΣΚΑΡBAKOYPA 2 / ΟΣΚΑΡ
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ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ: THE GAME 
(iMMiGRaTiOn GaME), GERManY  (2017)

Σ Ε  Π Α Ν Ε λ λ η Ν ι Α  Π Ρ Ε Μ ι Ε Ρ Α

Η Γερμανία αρνείται να δεχτεί άλλους πρόσφυγες. Αν θες να
αποκτήσεις υπηκοότητα πρέπει να λάβεις μέρος στο διάσημο

TV Game με τον τίτλο 'immigration Game'. Οι πρόσφυγες-
‘παίκτες’, πρέπει να φτάσουν από τα προάστια του Βερολίνου

στο κτίριο του τηλεοπτικού σταθμού. Όμως δίνεται το ελεύθερο
σε κάθε Γερμανό να κυνηγήσει και να σκοτώσει τους παίκτες,

με χρηματική αμοιβή χωρίς τιμωρία.
Σενάριο που θυμίζει The Running man (1987) αλλά και The purge
(2013). Καταιγιστική δράση, αγωνιώδεις καταδιώξεις, μάχες σώμα

με σώμα. Το ‘παιχνίδι’ ξεκίνησε. Ποιος θα μείνει ζωντανός; 

Σκηνοθεσία (Director): Krystof Zlatnik
Γλώσσα (Language):  Γερμανικά/German Διάρκεια (Duration): 96’

DU SOLLST 
NICHT LUGEN
Germany (2017)

Ο Ντάνιελ βρίσκεται δεμένος σε
μια καρέκλα σε ένα άγνωστο
μέρος, από έναν άγνωστο άνδρα
ο οποίος ζητά απαντήσεις.  Αλλά
ο Ντάνιελ δεν ξέρει τις απαντή-
σεις...

Σκηνοθεσία/Director: 
Sascha Zimmermann
Γλώσσα/Language:
Γερμανικά/German
Διάρκεια/Duration: 9’

BORN AGAIN
united States (2016)

Όταν πέντε σατανιστές πραγμα-
τοποιούν μια τελετή που πάει
σωστά, θα πρέπει να αντιμετωπί-
σουν τις απίστευτες συνέπειες.

Σκηνοθεσία/Director: 
Jason Tostevin
Γλώσσα/Language:
aγγλικά/English
Διάρκεια/Duration: 7’

THE BUTTERFLY
DREAM
South Korea (2016)

Μόλις ο κύριος Κιμ επιπλήττει
τον κατώτερο του λαμβάνει ένα
τηλεφώνημα από την κοπέλα του,
Σομ. Καθώς επιστρέφει στο αμάξι
βλέπει τη Σομ να κοιμάται μέσα
τη στιγμή που η φωνή της συνε-
χίζει να του μιλάει από το τηλέ-
φωνο...

Σκηνοθεσία/Director: 
Sunjoo KiM
Γλώσσα/Language:
Ισπανικά/Spanish
Διάρκεια/Duration: 10’

RE-ANIMATOR 
uSa (1985)

Ένας αφοσιωμένος φοιτητής της ιατρικής ανακαλύπτει ένα φάρμα-
κο που μπορεί να επαναφέρει νεκρό ιστό στη ζωή. Στην έρευνα του
ανακατεύει ένα συμμαθητή και την κοπέλα του. Όταν αποφασίζει να
μπει στο νεκροτομείο του νοσοκομείου για να συνεχίσει τις έρευνες,
οι εξελίξεις κλιμακώνονται απροσδόκητα. Η καλύτερη ταινία του
Stuart Gordon, του σκηνοθέτη που διασκεύασε για το σινεμά αρκε-
τές ιστορίες του σπουδαίου συγγραφέα H.p. Lovecraft. Κλασικό B-
movie με πολύ gore, ίσως από τις καλύτερες μίξεις τρόμου-κωμω-
δίας που έχουμε δει, με κάθε σκηνή της να είναι απολαυστική.
Σκηνοθεσία (Director): Stuart Gordon
Γλώσσα (Language): Αγγλικά/English Διάρκεια (Duration): 104’

ΠΑιΔΟΦΑΓΟΣ        
(CHiLD EaTER), uSa/iCELanD  (2016)

Σ Ε  Π Α Ν Ε λ λ η Ν ι Α  Π Ρ Ε Μ ι Ε Ρ Α
Η νύχτα που η Έλεν φυλάει το μικρό Λούκας παίρνει εφιαλτι-
κή τροπή όταν συνειδητοποιεί πως ο μπαμπούλας υπάρχει στα

αλήθεια και κρύβεται στη ντουλάπα του παιδιού.
Από τις πιο τρομακτικές προσθήκες του φετινού φεστιβάλ.

Υπήρξε ταινία μικρού μήκους το 2012 από τον Erlingur
Thoroddsen, μα τώρα παίρνει τη διάρκεια που της αξίζει. 4 βρα-

βεία στο Fantastically Horrifying Cinema Festival ‘Καλύτερης
Ταινίας’, ‘Καλύτερης Φωτ/φίας’, ‘Καλύτερης Ηθοποιού’ και ειδικό

βραβείο  ‘anybody Have Spare undies?’.
Σκηνοθεσία (Director): Erlingur Thoroddsen
Γλώσσα (Language):  Αγγλικά/English Διάρκεια (Duration): 82'

MiKpOY ΜΗΚΟΥΣ6:30

10:30

ΞΥΡΑΦι 
(RaZOR), ΕΛΛΑΔΑ, (2007)

Η Πατρίτσια βιάζεται συνεχώς από τον πατέρα της κατά τα εφηβικά
της χρόνια.  Μια νύχτα αποφασίζει να βάλει μια λεπίδα ξυραφιού...
μέσα της.  Έπειτα από χρόνια, παραμένει ένα διεστραμμένο άτομο.

Το αγγλόφωνο Ξυράφι του Φίλιππου Χαλάτση είναι μια σκληρή
“σπλατεριά” που αναπαράγει όλα τα κλισέ κλασικών ταινιών φρί-

κης, βάζοντας μια συντροφιά φίλων που έχει αποφασίσει να
περάσει ένα Σαββατοκύριακο σ’ ένα απομονωμένο εξοχικό να

πέφτουν θύματα ενός διεστραμμένου μακελάρη.  Η πιο extreme
στιγμή του φεστιβάλ από την ίδρυσή του.

Σκηνοθεσία/Director: Φίλιππος Χαλάτσης       
Γλώσσα/Language:  Αγγλικά/English  Διάρκεια/Duration: 75'

12:30

8:30

Σ A B B A T O  

Την ταινία 
προλογίζει 

ο σκηνοθέτης
Φίλιππος 
Χαλάτσης

IDEAL / BAKOYPA 1IDEAL / BAKOYPA 1

ΒραΒειο ΦεστιΒαλ επιστημο-
νικησ Φαντασιασ Βοστωνησ.
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ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ   
(DiGGERS), RuSSia (2016)
Σ Ε  Π Α Ν Ε λ λ η Ν ι Α  Π Ρ Ε Μ ι Ε Ρ Α

Ρωσία, metro, νύχτα. Λίγo πριν το κλείσιμο, το τελευταίο τρένο
προσπερνάει τον τέρμα χωρίς να σταματήσει και χάνεται στο
σκοτάδι, μαζί με τους επιβάτες. Μέρες μετά, μια παρέα φίλων
αποφασίζει να αναζητήσει τους αγνοούμενους. Θα βρεθούν
όμως αντιμέτωποι με τους εφιαλτικούς αστικούς μύθους που
περιβάλλουν την υπόγεια Μόσχα.
Από τους σεναριογράφους του Vamps - που θα δούμε στο
φετινό φεστιβάλ, μας έρχεται μια ταινία δυνατού τρόμου και
αγωνίας με ιδιαίτερα καλή κινηματογράφηση. Ένα σκοτεινό
ταξίδι στον υπόγειο κόσμο της σύγχρονης Ρωσίας που αποκα-
λύπτει τα τρομακτικά πλάσματα που καραδοκούν εκεί.

Σκηνοθεσία (Director): Tikhon Kornev
Γλώσσα (Language):  Ρωσικά/Russian Διάρκεια (Duration): 80'

Οι ΝΥΧΤΟΦΥλΑΚΕΣ       
THE niGHT WaTCHMEn, uSa  (2017)

Σ Ε  Π Α Ν Ε λ λ η Ν ι Α  Π Ρ Ε Μ ι Ε Ρ Α

Τρεις νυχτερινοί φύλακες, μαζί με ένα ‘νέο’ στη δουλειά και
ένα δημοσιογράφο θα δώσουν μια επική μάχη για τη ζωή τους
ενάντια σε ορδές πεινασμένων βρικολάκων.
Αγριεμένοι βρικόλακες, τρομακτικοί κλόουν, χιούμορ, γυμνό και
μπόλικο σπλάτερ, δίνουν μια κωμωδία τρόμου φτιαγμένη με πολύ
μεράκι και πολύ ενέργεια. Υποψήφια για το βραβείο ‘Καλύτερης
Αμερικάνικης Ανεξάρτητης Ταινίας’ στο φεστιβάλ του Κλίβελαντ
το 2017, υπόσχεται να διασκεδάσει με.. κάφρικη διάθεση.

Σκηνοθεσία (Director): Mitchell altieri
Γλώσσα (Language):  Αγγλικά/English Διάρκεια (Duration): 80'

ΣΚΟΤΕιΝΟΣ ΚΥΚλΟΣ    
(SiniSTER CiRCLE), pERu (2016)
Σ Ε  Π Α Ν Ε λ λ η Ν ι Α  Π Ρ Ε Μ ι Ε Ρ Α

Μια δύσπιστη ψυχολόγος επιστρέφει στο μέρος όπου έλαβε
χώρα μια συλλογική τραγωδία, έχοντας σαν αφορμή ένα πίνακα
Ouija και με τη μητέρα της να καταλήγει στο ψυχιατρείο. Τώρα
μία μυστήρια ομάδα ανθρώπων θα κυνηγήσει εκείνη και το γιο
της προκειμένου να εκπληρώσει μια διαβολική προφητεία.
Αυτό το ‘διαμάντι’ υπερφυσικού τρόμου μας έρχεται από το
Περού. Με τις περισσότερες σκηνές αγωνίας να περιπλέκονται
γύρω από το μικρό πρωταγωνιστή, ο σκηνοθέτης Dorian
Fernández-Moris εκμεταλλεύεται πλήρως τον φόβο των παι-
διών για το σκοτάδι και για το ‘πράγμα κάτω από το κρεβάτι’.
Το Sinister Circle διαθέτει καλή κινηματογράφηση, ανατριχια-
στική μουσική και μια ιστορία που εμπλέκει το θρησκευτικό
στοιχείο και φέρνει στο νου αντίστοιχες των 70s.

Σκηνοθεσία (Director): Dorian Fernández-Moris
Γλώσσα (Language):  Ισπανικά/Spanish Διάρκεια (Duration): 86'

THE INCREDIBLE
TALE OF THE
INCREDIBLE

WOMAN-SPIDER
France (2016)

Ένας άντρας ετοιμάζεται να κρε-
μαστεί, όταν το σχοινί σπάει.

Βγαίνει έξω και καθώς περιπλα-
νιέται στους έρημους δρόμους

συναντά μια αφίσα έξω από ένα
μπαρ η οποία τον προσκαλεί για

ένα περίεργο σόου.

Σκηνοθεσία/Director: 
pablo Guirado

Γλώσσα/Language:
Ισπανικά/Spanish

Διάρκεια/Duration: 17’

FILS
Luxembourg (2016)

O Σεμπάστιεν αρνείται να δεχτεί
το γεγονός πως ο γιος του βρί-

σκεται σε κώμα, έτσι αρχίζει να
αμφισβητεί την πραγματικότητα.

Σκηνοθεσία/Director: 
Cyrus neshvad

Γλώσσα/Language:
Γαλλικά/french

Διάρκεια/Duration: 15’

INTO THE MUD
Spain (2016)

Μια νεαρή γυναίκα ξυπνά γυμνή
μέσα στο δάσος. Ύστερα από το

αρχικό σοκ και αφού αντιλαμβά-
νεται πως είναι πληγωμένη, ανα-

καλύπτει ένα κυνηγό. Εκείνος
δεν πρόκειται να αφήσει το θύμα
του να ξεφύγει. Το κυνήγι ξεκινά.

Σκηνοθεσία/Director: 
pablo pastor

Γλώσσα/Language:
Ισπανικά/Spanish

Διάρκεια/Duration: 10’

MiKpOY ΜΗΚΟΥΣ

6:30

10:20

8:30

Σ A B B A T O  

BAKOYPA 2 / ΟΣΚΑΡBAKOYPA 2 / ΟΣΚΑΡ
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LYSSA VIRUS
Greece (2015)

Ένας επιστήμονας εξαπατάται.
το αποτέλεσμα της ερευνας
του θα οδηγήσει την ανθρω-
πότητα στην χειρότερη επιδη-
μία που έχει γνωρίσει.

Σκηνοθεσία/Director: 
Μανώλης Λεβεδέλης       
Γλώσσα/Language:
Ελληνικά/Greek
Διάρκεια/Duration: 20’

#NOT ALONE
Greece (2017)

Ένα κορίτσι βγάζει μια selfie
ενώ είναι μόνη στο σπίτι και
προσπαθεί να την ανεβάσει
στα social media.  Σύντομα
αντιλαμβάνεται ότι είναι …
#notalone.

Σκηνοθεσία/Director: 
Σωτήρης Πετρίδης,
Δημήτρης Τσακαλέας       
Γλώσσα/Language:
Ελληνικά/Greek
Διάρκεια/Duration: 5’

η ΝΥΦη    
(THE BRiDE), RuSSia (2017)

Σ Ε  Π Α Ν Ε λ λ η Ν ι Α  Π Ρ Ε Μ ι Ε Ρ Α
Μια νεαρή κοπέλα ταξιδεύει με το μνηστήρα της στο πατρικό του.

Όταν φθάνουν αρχίζει να νιώθει πως αυτή η επίσκεψη πρόκειται να
εξελιχθεί σε ένα τεράστιο σφάλμα. Περίεργοι άνθρωποι και τρομακτι-

κά οράματα την γυροφέρνουν, τη στιγμή που μια μυστήρια Σλάβικη
παράδοση γάμου θα θέσει σε κίνδυνο τη ζωή της. Yποψήφιο για το

Βραβείο Καλύτερης Ευρωπαϊκής Ταινίας στο Brussels international
Festival of Fantasy Film (BiFFF) 2017. Με ανατριχιαστικό πόστερ και

ακόμα πιο ανατριχιαστική ιστορία θα σας παγώσει το αίμα.
Σκηνοθεσία (Director): Svyatoslav podgayevskiy
Γλώσσα (Language):  Ρωσικά/Russian Διάρκεια (Duration): 93'

ΤΑ ΣηΜΑΔιΑ ΤηΣ ΝΥΧΤΑΣ  
(SCaRS OF THE niGHT), ΕΛΛΑΔΑ, (1990)

Ενας νέος που μόλις αποφυλακίστηκε αναζητά σ'ένα νησί ένα
φίλο του κι έρχεται αντιμέτωπος με μια σειρά από παράξενα φαι-

νόμενα που έχουν τις ρίζες τους στην τοπική παράδοση.
Στην αυγή της δεκαετίας του ’90, ο πρωτοεμφανιζόμενος Πάνος

Κοκκινόπουλος, πριν αφοσιωθεί στο αστυνομικό φιλμ και αργότε-
ρα στη τηλεόραση, καταπιάνεται με το θρίλερ φαντασίας, με το

Στράτο Τζωρτζογλου και τη Κατερίνα Λέχου να μπλέκονται με τις
παγανιστικές παραδόσεις ενός αιγαιοπελαγίτικου νησιού, χαρίζο-
ντας στο σκηνοθέτη δύο βραβεία από το φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.

Σκηνοθεσία (Director): Πάνος Κοκκινόπουλος     
Γλώσσα (Language):  Ελληνικά/Greek Διάρκεια (Duration): 92'

MiKpOY ΜΗΚΟΥΣ

10:20

8:30

ΚΟΚΚιΝΟ ΚΑλΟΚΑιΡι      
(VERanO ROJO), Spain (2017)

Σ Ε  Π Α Ν Ε λ λ η Ν ι Α  Π Ρ Ε Μ ι Ε Ρ Α

Τέσσερις φίλοι ταξιδεύουν στη Μαγιόρκα για τις καλοκαιρινές τους
διακοπές, μα σύντομα το ταξίδι τους θα μετατραπεί σε εφιάλτη όταν

πέσουν στα χέρια αδίστακτων ντόπιων με μακάβριες διαθέσεις.
Το σκηνοθετικό ντεμπούτο του Ισπανού Carles Jofre είναι η κληρο-

νομιά που άφησε στο σινεμά τρόμου ταινίες όπως το ‘Ο Σχιζοφρενής
Δολοφόνος με το Πριόνι’: αγωνιώδες, βίαιο και σοκαριστικό.

Σκηνοθεσία (Director): Carles Jofre
Γλώσσα (Language):  Ισπανικά/Spanish Διάρκεια (Duration): 105'

12:10

K Y P I A K H  

IDEAL / BAKOYPA 1IDEAL / BAKOYPA 1

ΣΚΟΤΕιΝΟΣ ΚΥΚλΟΣ    
SiniSTER CiRCLE, pERu (2016)

Σ Ε  Π Α Ν Ε λ λ η Ν ι Α  Π Ρ Ε Μ ι Ε Ρ Α
Μια δύσπιστη ψυχολόγος επιστρέφει στο μέρος όπου συνέβη

μια συλλογική τραγωδία, έχοντας σαν αφορμή ένα πίνακα Ouija
και με τη μητέρα της να καταλήγει στο ψυχιατρείο. Τώρα μία

μυστήρια ομάδα ανθρώπων θα κυνηγήσει εκείνη και το γιο της
προκειμένου να εκπληρώσει μια διαβολική προφητεία.

‘Διαμάντι’ υπερφυσικού τρόμου από το Περού. Με τις περισσότε-
ρες σκηνές αγωνίας να περιπλέκονται γύρω από το μικρό πρωτα-

γωνιστή, εκμεταλλεύεται πλήρως τον φόβο των παιδιών για το
σκοτάδι και για το «πράγμα κάτω από το κρεβάτι». Καλή κινημα-

τογράφηση, ανατριχιαστική μουσική και έντονο θρησκευτικό στοι-
χείο που φέρνει στο νου ταινίες των 70s.

Σκηνοθεσία (Director): Dorian Fernández-Moris
Γλώσσα (Language):  Ισπανικά/Spanish Διάρκεια (Duration): 86'

6:30
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FASHION 
VICTIMS

Belgium (2016)

Γκάνγκστερς, οι πόρνες τους,
η κόκα τους, τα λεφτά τους, τα

όπλα τους.. και μια θανάσιμη
αίσθηση μόδας. Θα χρεια-

στούν άραγε θεϊκή παρέμβα-
ση;

Σκηνοθεσία/Director: 
Katia  Olivier

Γλώσσα/Language:
aγγλικά/English

Διάρκεια/Duration: 12’’

MiKpOY ΜΗΚΟΥΣ

6:30
K Y P I A K H  

BAKOYPA 2 / ΟΣΚΑΡBAKOYPA 2 / ΟΣΚΑΡ

ΒΡΥΚΟλΑΚΕΣ 
VaMpS, RuSSia (2017)
Σ Ε  Π Α Ν Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ η  Π Ρ Ε Μ ι Ε Ρ Α

Η ιστορία διαδραματίζεται στο 18ο αιώνα. Ένας νεαρός άντρας,
εγγονός της βασίλισσας Ελίζαμπεθ, εξορίζεται σε ένα μοναστή-
ρι στα Καρπάθια Όρη λόγο του βίαιου ταπεραμέντου του. Εκεί
θα βρει τον αληθινό έρωτα μα και κάτι παράξενο, τρομακτικό
και ασυνήθιστο, που η λογική του αδυνατεί να εξηγήσει. Τώρα
πρέπει να νικήσει τις υπερφυσικές δυνάμεις ή να εξαφανιστεί.
To Vamps (ή και Vurdalaki όπως είναι ο αυθεντικός τίτλος)
είναι μια φιλόδοξη παραγωγή γεμάτη εντυπωσιακά εφέ και
εκρηκτική δράση, και μια στρατιά παντοδύναμων βρικολάκων.

Σκηνοθεσία (Director): Sergey Ginzburg
Γλώσσα (Language):  Ρωσικά/Russian Διάρκεια (Duration): 90'

6:30

ΤΟ ΠΑιΧΝιΔι ΤΟΥ ΡΟΔΟΥ 
(BaJO La ROSa), Spain (2017)

Σ Ε  Π Α Ν Ε λ λ η Ν ι Α  Π Ρ Ε Μ ι Ε Ρ Α
Μια νεαρή εξαφανίζεται χωρίς κανένα ίχνος. Κάποιο πρωινό, οι
γονείς της λαμβάνουν ένα μυστήριο γράμμα από αυτόν που την
κρατάει. Τους πληροφορεί πως θα την ελευθερώσει με μόνο
αντάλλαγμα να έρθει εκείνο το βράδυ σπίτι τους και να μιλήσουν.
Μυστήριο και μεθοδικός τρόμος σε ένα θρίλερ που ξετυλίγεται
αργά και βασανιστικά. Σφιχτοδεμένο σενάριο και κοφτεροί
διάλογοι σε μια ταινία που επιθυμεί να αποκαλύψει τα ‘τέρατα’
που κρύβονται μέσα μας. Όσο για τον πραγματικό λόγο της
επίσκεψης του απαγωγέα, σας περιμένει να τον ανακαλύψετε.

Σκηνοθεσία (Director): Josué Ramos
Γλώσσα (Language):  Ισπανικά/Spanish Διάρκεια (Duration): 99'

8:30

10:30THE VOID 
uSa (2016)

Ένας αστυνόμος, που μόλις έχει μεταφέρει ένα ασθενή στο
νοσοκομείο, βρίσκεται αντιμέτωπος με παράξενες και βίαιες
συγκυρίες οι οποίες δείχνουν να συνδέονται με μια μυστήρια
ομάδα κουκουλοφόρων ανθρώπων. 
«Αυθεντικός κοσμικός τρόμος» και «θυμίζει το The Thing»
είναι λίγες από τις επευφημίες που έχει λάβει μέχρι στιγμής.
Με εκπληκτικά πρακτικά εφέ, το The Void είναι ένα love let-
ter προς τον Τζον Κάρπεντερ και το σινεμά τρόμου των 80s.
Οι κριτικοί το λάτρεψαν, ενώ έχει ήδη κερδίσει το βραβείο
‘Καλύτερης Ταινίας’ στο κινηματογραφικό φεστιβάλ
nevermore. Μην το χάσετε.

Σκηνοθεσία (Director): Jeremy Gillespie, Steven Kostanski
Γλώσσα (Language):  Αγγλικά/English Διάρκεια  (Duration): 90'
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I SEE YOU 
EVERYWHERE
Spain (2016)

Ένας άνδρας με εμμονή...

Σκηνοθεσία/Director: 
Rubén Méndez
Γλώσσα/Language:
Ισπανικά/Spanish
Διάρκεια/Duration: 4’

LURKING NEAR
Greece (2017)

Ένας άνδρας αναγκάζεται να
περάσει μερικές μέρες στο
δάσος, με σκοπό να σημαδέ-
ψει τα γερασμένα δέντρα,
ώστε να τα κόψουν αργότερα
οι ξυλοκόποι. Όμως υπάρχει
κάτι εκεί κοντά, που παραμο-
νεύει στο σκοτάδι. Κάτι που θα
ταράξει τις ήσυχες νύχτες του.

Σκηνοθεσία/Director: 
Αλέξανδρος Κάρπας       
Γλώσσα/Language:
Ελληνικά/Greek
Διάρκεια/Duration: 20’

ΘΕΡΑΠΕιΕΣ         
(THERapY), FRanCE (2016)

Σ Ε  Π Α Ν Ε λ λ η Ν ι Α  Π Ρ Ε Μ ι Ε Ρ Α

Η Jane και ο Simon είναι δύο νεαροί αστυνόμοι που διεξάγουν μία
έρευνα ρουτίνας μετά την ανακάλυψη κρυμμένου βιντεοσκοπημέ-
νου υλικού σε ένα εγκαταλελειμμένο σπίτι. Εκ πρώτης ματιάς δεν

βρίσκουν κάτι ασυνήθιστο, αφού το μόνο που δείχνει είναι μια
παρέα τουριστών που κάνει κάμπινγκ. Όμως λίγο παρακάτω γίνο-

νται μάρτυρες μιας τρομακτικής ανατροπής, οδηγώντας τους στο εν
λόγω σπίτι, μέσα στο οποίο καραδοκεί ο θάνατος. Τώρα είναι στα

χέρια των δύο αστυνομικών να δράσουν εγκαίρως ώστε να σώσουν
τα παιδιά, έστω κι αν χρειαστεί να ρισκάρουν τη ζωή τους.

Ένα μικρό κινηματογραφικό επίτευγμα με τον μόλις 17χρονο δημι-
ουργό της ταινίας να έχει αναλάβει όχι μόνο το σενάριο, τη σκηνο-

θεσία και έναν από τους πρωταγωνιστικούς ρόλους αλλά και το
μοντάζ και το μιξάζ! Μία επιτυχημένη μίξη αστυνομικού θρίλερ με

found-footage horror σε ένα πρωτότυπο slasher που μετά τις προ-
βολές του στα Sitges και Fantasia international Film Festival του

Καναδά, έρχεται να καταπλήξει και το ελληνικό κοινό.
Σκηνοθεσία (Director): nathan ambrosioni
Γλώσσα (Language):  Γαλλικά/French Διάρκεια (Duration): 96'

H MAΣKA ΤΟΥ ΔιΑΒΟλΟΥ
(THE DEViL’S MEn), ΕΛΛΑΔΑ, (1976)

Μια σατανική αίρεση απαγάγει τρεις νέους ανθρώπους.
Ένας ιερέας με τη βοήθεια του Κώστα θα προσπαθήσει να

τους σώσει από τα χέρια του Κακού.
Ο παραγωγικότατος σκηνοθέτης-θρύλος της παλιάς γενιάς

του ελληνικού κινηματογράφου, Κώστας Καραγιάννης, 
κάνει ένα διάλειμμα από τις γνωστές του κωμωδίες 

και περνά στα χωράφια του τρόμου και της φαντασίας.
Το αγγλόφωνο φιλμ αναμιγνύει το μύθο 

το Μινώταυρου με το Βαλκάνιο σατανισμό (γι’αυτό και 
ένας αγγλικός τίτλος ήταν Land of Minotaur), βάζοντας 

αντιμέτωπους τους Donald pleasence και peter Cushing!
Σκηνοθεσία (Director): Κώστας Καραγιάννης     
Γλώσσα (Language):  Αγγλικά/English Διάρκεια (Duration): 94'

11:00

8:40

Δ E Y T E P A  

IDEAL / BAKOYPA 1IDEAL / BAKOYPA 1

Ο ΕΠιΣΚΕΠΤηΣ
(ViZiTaTORuL), ROMania (2016)

Σ Ε  Π Α Ν Ε λ λ η Ν ι Α  Π Ρ Ε Μ ι Ε Ρ Α
Ένα νεαρό ζευγάρι ξεκινά τη νέα του ζωή σε ένα διαμέρισμα

μιας παλιάς πολυκατοικίας στο Βουκουρέστι. Το συγκεκριμένο
διαμέρισμα όμως έχει μια περίεργη ιστορία, αφού η πρώην
ένοικος εξαφανίστηκε μυστηριωδώς. Ένα βράδυ, μετά από

ένα καυγά, ακούγονται ουρλιαχτά από τη κρεβατοκάμαρα, και
η κοπέλα όπως ακριβώς και η προηγούμενη ένοικος εξαφανί-

ζεται μυστηριωδώς.
Ο πρωτοεμφανιζόμενος Jamil Hendi έρχεται φορτωμένος

βραβεία από το Louisville Fright night Film Festival, και υπό-
σχεται στιγμές αφόρητης αγωνίας και ψυχολογικού τρόμου.

Σκηνοθεσία (Director): Jamil Hendi
Γλώσσα (Language):  Ρουμάνικα/Romanian Διάρκεια (Duration): 110'

6:30
MiKpOY ΜΗΚΟΥΣ

Την ταινία 
θα παρουσιάσει 
η παραγωγός 
ταινιών και 
διανομέας 
κυρία Πέγκι
Καρατζοπούλου
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NAIL
Mexico (2017)

Ένας πρόσφατα διαζευγμένος
άντρας μετακομίζει σε νέο

σπίτι για να αντιληφθεί πως το
άτομο που ζει στην άλλη μεριά

του τοίχου του, τρομάζει
εύκολα. Αποφασίζει να πάει

να τον βρει για να ξεδιαλύνει
τα πράματα και ανακαλύπτει

μια τρομακτική αλήθεια.

Σκηνοθεσία/Director: 
JB Minerva

Γλώσσα/Language:
Ισπανικά/Spanish

Διάρκεια/Duration: 15’

ROOM 24B
Spain (2016)

Μια γυναίκα προσπαθεί να
ξεφύγει από τον χωρισμό με

τον αγαπημένο της, καθώς και
τα αισθηματικά της προβλήμα-

τα, όταν ξαφνικά παγιδεύεται
στο ξενοδοχείο που μένει, από

κάποια υπερφυσική δύναμη.

Σκηνοθεσία/Director: 
Ángel M pecci

Γλώσσα/Language:
Ισπανικά/Spanish

Διάρκεια/Duration: 18’

6:50

Δ E Y T E P A  

BAKOYPA 2 / ΟΣΚΑΡBAKOYPA 2 / ΟΣΚΑΡ

MiKpOY ΜΗΚΟΥΣ

6:30η λΥΣΣΑΣΜΕΝη
(RaBiD) CanaDa (1977)

Μια νεαρή γυναίκα αναπτύσσει μια όρεξη για ανθρώπινο αίμα,
αφού υποβλήθηκε σε μια πειραματική πλαστική χειρουργική
επέμβαση, και τα θύματά της μετατρέπονται σε διψασμένα
ζόμπι που με τη σειρά τους, μολύνουν και άλλους.   Η επιδημία
απλώνεται σε όλη τη πόλη.
Στη δεκαετία του 70, το είδος έχει πια ωριμάσει και ο ανερχό-
μενος τότε David Cronenberg στη δεύτερή του κινηματογραφι-
κή απόπειρα παρουσιάζει ένα εξαιρετικά βίαιο φιλμ που του
χάρισε δύο βραβεία στο Sitges!

Σκηνοθεσία (Director): David Cronenberg
Γλώσσα (Language): Αγγλικά/English Διάρκεια (Duration): 91’

ΠΑιΔΟΦΑΓΟΣ        
(CHiLD EaTER), uSa/iCELanD  (2016)
Σ Ε  Π Α Ν Ε λ λ η Ν ι Α  Π Ρ Ε Μ ι Ε Ρ Α

Η νύχτα που η Έλεν φυλάει το μικρό Λούκας παίρνει εφιαλτι-
κή τροπή όταν συνειδητοποιεί πως ο μπαμπούλας υπάρχει
στα αλήθεια και κρύβεται στη ντουλάπα του παιδιού.
Από τις πιο τρομακτικές προσθήκες του φετινού φεστιβάλ.
Υπήρξε ταινία μικρού μήκους το 2012 από τον Erlingur
Thoroddsen, μα τώρα παίρνει τη διάρκεια που της αξίζει. 4
βραβεία στο Fantastically Horrifying Cinema Festival
‘Καλύτερης Ταινίας’, ‘Καλύτερης Φωτ/φίας’, ‘Καλύτερης
Ηθοποιού’ και ειδικό βραβείο  ‘anybody Have Spare
undies?’.

Σκηνοθεσία (Director): Erlingur Thoroddsen
Γλώσσα (Language):  Αγγλικά/English Διάρκεια (Duration): 82'

8:30

η ΝΥΦη    
(THE BRiDE), RuSSia (2017)
Σ Ε  Π Α Ν Ε λ λ η Ν ι Α  Π Ρ Ε Μ ι Ε Ρ Α

Μια νεαρή κοπέλα ταξιδεύει με το μνηστήρα της στο πατρικό
του. Όταν φθάνουν αρχίζει να νιώθει πως αυτή η επίσκεψη
πρόκειται να εξελιχθεί σε ένα τεράστιο σφάλμα. Περίεργοι
άνθρωποι και τρομακτικά οράματα την γυροφέρνουν, τη στιγ-
μή που μια μυστήρια Σλάβικη παράδοση γάμου θα θέσει σε
κίνδυνο τη ζωή της. Yποψήφιο για το Βραβείο Καλύτερης
Ευρωπαϊκής Ταινίας στο Brussels international Festival of
Fantasy Film (BiFFF) 2017. Με ανατριχιαστικό πόστερ και
ακόμα πιο ανατριχιαστική ιστορία θα σας παγώσει το αίμα.

Σκηνοθεσία (Director): Svyatoslav podgayevskiy
Γλώσσα (Language):  Ρωσικά/Russian Διάρκεια (Duration): 93'

10:30
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ORIGIN 
SWEDEn (2016)

Σ Ε  Π Α Ν Ε λ λ η Ν ι Α  Π Ρ Ε Μ ι Ε Ρ Α

Δυο φοιτήτριες δουλεύουν ένα project που σκοπό έχει να
κάνει τα κύτταρα να γερνούν με πιο αργούς ρυθμούς. Όταν ο
φίλος της μίας, αρρωσταίνει από μια ανίατη ασθένεια, οι δύο

κοπέλες αγνοώντας ηθικούς φραγμούς, για να τον σώσουν,
του χορηγούν τη φόρμουλά τους. Οι παρενέργειες που εμφα-

νίζονται όμως αποδεικνύονται εξαιρετικά επικίνδυνες.
Με συμμετοχές σε μεγάλα παγκόσμια φεστιβάλ, οι σκηνοθέ-

τες andreas Climent και andré Hedetoft μας προσφέρουν
μια φρέσκια ματιά στην αέναη μάχη επιστήμης και φύσης.

Ταινία με πινελιές από arthouse μέχρι superhero movie που
οδηγεί σε μια sci-fi τραγωδία.

Σκηνοθεσία (Director): andreas Climent, andré Hedetoft
Γλώσσα (Language):  Σουηδικά/Swedish Διάρκεια (Duration): 93'

6:30

ΤΟ ΓΥΑλιΝΟ ΦΕΡΕΤΡΟ 
(EL aTauD DE CRiSTaL),  Spain (2016)

Σ Ε  Π Α Ν Ε λ λ η Ν ι Α  Π Ρ Ε Μ ι Ε Ρ Α

Μια νεαρή κοπέλα μπαίνει σε μια πολυτελή λιμουζίνα προκει-
μένου να την πάει σε κάποιο γκαλά για να της απονεμηθεί ένα
βραβείο. Ξαφνικά οι πόρτες κλειδώνουν, το κινητό της χάνει το
σήμα και εκείνη βρίσκεται παγιδευμένη στο αμάξι. Μια αντρι-
κή φωνή την πληροφορεί πως είναι αδύνατο να σπάσει τα
παράθυρα και πως αν δε θέλει δυσάρεστες εκπλήξεις θα πρέ-
πει να συμμορφωθεί με τις εντολές του.
Ο τίτλος της ταινίας σημαίνει ‘Το Γυάλινο Φέρετρο’. Ανήκει στο
είδος των απλών μα πολύ δημιουργικών σεναρίων όπου οι ήρωες
μας βρίσκονται παγιδευμένοι σε στενούς χώρους και αγωνίζονται
ενάντια στο χρόνο. Το El ataud De Cristal είναι κλειστοφοβικό, με
σάουντρακ που εντείνει την αγωνία και ένα σενάριο που κατα-
φέρνει να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον μέχρι το τέλος. 
Σκηνοθεσία (Director): Haritz Zubillaga
Γλώσσα (Language):  Ισπανικά/Spanish Διάρκεια (Duration): 75'

9:00

THE THING
uSa (1982)

Το προσωπικό ενός ερευνητικού σταθμού στην Ανταρκτική 
έρχεται αντιμέτωπο με μια εξωγήινη μορφή ζωής που έχει τη 
δυνατότητα να αντιγράφει πλήρως το ανθρώπινο Dna. Τώρα 
σε ένα αγώνα ενάντια στο χρόνο θα πρέπει να ανακαλύψουν 
ποιος είναι άνθρωπος και ποιος όχι προτού να είναι αργά.
Τι άλλο να πει κανείς για ένα από τα σπουδαιότερα αριστουργή-
ματα στο σινεμά τρόμου. Η ταινία του μεγάλου John Carpenter 
έθεσε τέτοιες βάσεις που είναι μέτρο σύγκρισης ακόμα και 
σήμερα. Τρομερά υποτιμημένη τη χρονιά που κυκλοφόρησε, 
μα πλέον ένα από τα αναμφισβήτητα ‘διαμάντια’ του είδους που 
έχει αγαπηθεί από κοινό και κριτικούς. Υπνωτιστική σκηνοθε-
σία, απειλητική ατμόσφαιρα, killer soundtrack, και αξεπέραστα 
ειδικά εφέ, το The Thing είναι μια must ταινία που απαιτεί να 
την ξανα-επισκεφτείτε στη μεγάλη οθόνη.

Σκηνοθεσία (Director): David Cronenberg
Γλώσσα (Language): Αγγλικά/English Διάρκεια  (Duration): 109'

11:00

MENU
Spain (2017)

H Mάρτα και ο Πάμπλο βγαίνουν για
δείπνο. Κατά τη διάρκεια της νύχτας
θα δούμε όλα τα υπέρ και τα κατά
της σχέσης τους και θα καταλάβου-
με πως όλοι, με κάποιο τρόπο, αξί-
ζουν μια δεύτερη ευκαιρία.

Σκηνοθεσία/Director: 
Carlos Bigorra Badía
Γλώσσα/Language:
Ισπανικά/Spanish
Διάρκεια/Duration: 19’

T P I T H  

IDEAL / BAKOYPA 1IDEAL / BAKOYPA 1

Έχουμε τη χαρά 

να ανακοινώσουμε

πως στην προβολή 

θα παρευρεθεί 

η πρωταγωνίστρια

Paola Bontempi!

MiKpOY ΜΗΚΟΥΣ
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TRIP
France (2016)

Ένας αλαζονικός επιχειρηματίας
παγιδεύεται στο ασανσέρ του κτι-

ρίου για τέσσερις ημέρες. Αυτό
το γεγονός θα πάρει μια απροσ-
δόκητη στροφή και θα τον αλλά-

ξει για πάντα.

Σκηνοθεσία/Director: 
pascal Stervinou

Γλώσσα/Language:
Γαλλικά/french

Διάρκεια/Duration: 20’

Ο ΣιΔΕΡΕΝιΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ
(TETSuO)  Japan (1989)

Ένας επιχειρηματίας σκοτώνει κατά λάθος τον "metal
fetishist" - ένα τύπο που έχει σαν φετίχ να χώνει κομμά-
τια μέταλλου στο κορμί του. Αμέσως μετά παρατηρεί
πως έχει κολλήσει μια παράξενη αρρώστια: το σώμα του
αρχίζει σιγά σιγά και μετατρέπεται σε μέταλλο.
Το Tetsuo είναι ένα ιδιαίτερο κινηματογραφικό επίτευγ-
μα. Ο σκηνοθέτης Shin'ya Tsukamoto δείχνει πως κατά-
φερε να μετατρέψει ένα εφιάλτη - από αυτούς που μοιά-
ζουν παράλογα αληθινοί και μας κάνουν να ξυπνάμε
ιδρωμένοι - σε ταινία. Όμως εδώ δεν υπάρχει διαφυγή
από το όνειρο. Το σουρεάλ, τρελό, cyberpunk σύμπαν
της ταινίας έχει αφήσει εποχή, έχει αποκτήσει δύο
συνέχειες και δεσμεύεται να σας μείνει αξέχαστο.

Σκηνοθεσία (Director): Shin'ya Tsukamoto
Γλώσσα (Language): Ιαπωνικά/Japanese Διάρκεια  (Duration): 67’

7:00

10:20

8:40

T P I T H  

BAKOYPA 2 / ΟΣΚΑΡBAKOYPA 2 / ΟΣΚΑΡ
MiKpOY ΜΗΚΟΥΣ

6:30

ΒραΒειο ΦεστιΒαλ επιστημο-
νικησ Φαντασιασ Βοστωνησ.

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ: THE GAME 
(iMMiGRaTiOn GaME), GERManY  (2017)
Σ Ε  Π Α Ν Ε λ λ η Ν ι Α  Π Ρ Ε Μ ι Ε Ρ Α

Η Γερμανία αρνείται να δεχτεί άλλους πρόσφυγες. Αν θες να
αποκτήσεις υπηκοότητα πρέπει να λάβεις μέρος στο διάσημο
TV Game με τον τίτλο 'immigration Game'. Οι πρόσφυγες-
‘παίκτες’, πρέπει να φτάσουν από τα προάστια του Βερολίνου
στο κτίριο του τηλεοπτικού σταθμού. Όμως δίνεται το ελεύθε-
ρο σε κάθε Γερμανό να κυνηγήσει και να σκοτώσει τους παί-
κτες, με χρηματική αμοιβή χωρίς τιμωρία.
Σενάριο που θυμίζει The Running man (1987) αλλά και The
purge (2013). Καταιγιστική δράση, αγωνιώδεις καταδιώξεις,
μάχες σώμα με σώμα. Το ‘παιχνίδι’ ξεκίνησε. Ποιος θα μείνει
ζωντανός; 

Σκηνοθεσία (Director): Krystof Zlatnik
Γλώσσα (Language):  Γερμανικά/German Διάρκεια (Duration): 96’

ΤΑ ΠΑιΔιΑ ΤΟΥ ΔιΑΒΟλΟΥ 
(iSLanD OF DEaTH), ΕΛΛΑΔΑ, 1976

Ζευγάρια διεστραμμένων και μανιακών δολοφόνων 
κάνουν τις διακοπές τους σε ένα ελληνικό νησί.
Η πρώτη κινηματογραφική ταινία του 
Νίκου Μαστοράκη, γυρισμένη στη Μύκονο, 
θέλησε να ακολουθήσει τα χνάρια 
των αμερικανικών θρίλερ τρόμου των αρχών 
της δεκαετίας του ’70 σοκάροντας το θεατή, 
εκμεταλλευόμενος παράλληλα 
τα όμορφα φυσικά τοπία.

Σκηνοθεσία (Director): Νίκος Μαστοράκης     
Γλώσσα (Language):  Αγγλικά/English Διάρκεια (Duration): 108’
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TO ΜιΚΡΟ ΣΠιΤι ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 
(CaBin in THE WOODS), uSa, (2012)

Πέντε φίλοι πάνε να περάσουν ένα Σαββατοκύριακο σε μια
έρημη καλύβα μέσα στο δάσος. Σύντομα αρχίζουν να απειλού-

νται από τρομακτικά πλάσματα. Το τρομερό μυστικό που θα
ανακαλύψουν πίσω από όλα αυτά ξεπερνά κάθε φαντασία.

Ο σκηνοθέτης των The avengers γράφει με μεράκι μια meta
ταινία – φόρο τιμής αλλά και παρωδία των ταινιών τρόμου, από

εποχή The Evil Dead έως και τις μέρες μας. Το αποτέλεσμα
δεν είναι τίποτα περισσότερο από ένα μικρό αριστούργημα,

ξεχωριστό από οτιδήποτε έχετε δει στο συγκεκριμένο είδος, το
οποίο έχει τσεπώσει 20 βραβεία και 33 υποψηφιότητες ανά τον
κόσμο, λαμβάνοντας διεθνή αναγνώριση. Χιούμορ, gore, crea-
ture feature, ανεπανάληπτο σενάριο - όλα είναι εδώ σε ισορ-

ροπημένες αναλογίες και σας περιμένουν να τα ανακαλύψετε.
Σκηνοθεσία (Director): Drew Goddard
Γλώσσα (Language): Αγγλικά/English Διάρκεια (Duration): 95'

η ΜΑΖΑ 
(THE BLOB), uSa, (1958)

Μια εξωγήινη μορφή ζωής με τη μορφή κινούμενης μάζας
πέφτει σε μια κωμόπολη και αρχίζει να καταβροχθίζει ανθρώ-

πους. Όσο πιο πολύ τρώει τόσο μεγαλύτερη γίνεται απειλώντας
πλέον ολόκληρη την ανθρωπότητα.

Πως γίνεται να μην αγαπήσεις ένα τόσο εξωφρενικό σενάριο. Το
The Blob είναι από τις καλύτερες B-movies που μπορείτε να δείτε

και μάλιστα με τον cool Steve McQueen στον πρωταγωνιστικό ρόλο.
Το σενάριο είναι μοναδικό: Η κινούμενη μάζα μπορεί να σε κυκλώ-

σει από οπουδήποτε. Μπορεί να βγει κάτω από την πόρτα ή να
εισχωρήσει από ένα ράγισμα στον τοίχο. Κανείς δεν είναι ασφαλής.
Η απολαυστική του κλιμάκωση, τα εφέ της εποχής και ένα ασταμά-

τητο τέρας, συνθέτουν μια από τις καλύτερες ταινίες τρόμου των
50s. To 1988 απόκτησε ένα εξίσου καλό ριμέικ κι έπεται συνέχεια...

Σκηνοθεσία (Director): irvin S. Yeaworth Jr., Russell S. Doughten Jr.
Γλώσσα (Language): Αγγλικά/English Διάρκεια (Duration): 86’

7:00

11:00

8 : 3 0  B P A B E Y Σ E I Σ  • • •  T A I N I A  λ H Ξ H Σ

IDEAL / BAKOYPA 1IDEAL / BAKOYPA 1

ΕΓΩ, η ΟλΓΑ 
(i, OLGa), CZECH REpuBLiC, (2016)

Σ Ε  Π Α Ν Ε λ λ η Ν ι Α  Π Ρ Ε Μ ι Ε Ρ Α
Το 1973, η Olga Hepnarová, μόλις 22 ετών, μπήκε σε ένα φορτη-

γό στην καρδιά της Πράγας, το ανέβασε σε ένα πεζοδρόμιο και
επιτάχυνε προς το πλήθος. Σκότωσε οκτώ άτομα και τραυμάτισε
σοβαρά 12. Δύο χρόνια αργότερα, εκτελέστηκε με απαγχονισμό.

Η πραγματικότητα είναι πιο τρομακτική από κάθε προϊόν
φαντασίας. Το πολύ ενδιαφέρον ντοκιμαντέρ των petr Kazda

και Tomás Weinreb εξετάζει την περίπτωση της ‘ψυχοπαθούς’
Όλγας, μέσα από την σαγηνευτική ερμηνεία της Michalina

Olszanska, και με φόντο την ταραγμένη εποχή των 70s προ-
σπαθεί να δώσει απαντήσεις. Αμέτρητα βραβεία και υποψη-
φιότητες σε δεκάδες φεστιβάλ ανά τον κόσμο, ανάμεσα τους
και αυτό της ‘Καλύτερης Ηθοποιού’ και ‘Καλύτερης Ταινίας’.

Σκηνοθεσία (Director): petr Kazda, Tomás Weinreb
Γλώσσα (Language):  Τσέχικα/Czech Διάρκεια (Duration): 105'

9:00
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ΤΑ ΣηΜΑΔιΑ ΤηΣ ΝΥΧΤΑΣ  
(SCaRS OF THE niGHT), ΕΛΛΑΔΑ, (1990)

Ενας νέος που μόλις αποφυλακίστηκε αναζητά σ'ένα νησί ένα
φίλο του κι έρχεται αντιμέτωπος με μια σειρά από παράξενα φαι-
νόμενα που έχουν τις ρίζες τους στην τοπική παράδοση.
Στην αυγή της δεκαετίας του ’90, ο πρωτοεμφανιζόμενος Πάνος
Κοκκινόπουλος, πριν αφοσιωθεί στο αστυνομικό φιλμ και αργό-
τερα στη τηλεόραση, καταπιάνεται με το θρίλερ φαντασίας, με το
Στράτο Τζωρτζογλου και τη Κατερίνα Λέχου να μπλέκονται με τις
παγανιστικές παραδόσεις ενός αιγαιοπελαγίτικου νησιού, χαρί-
ζοντας στο σκηνοθέτη δύο βραβεία από το φεστιβάλ
Θεσσαλονίκης.

Σκηνοθεσία (Director): Πάνος Κοκκινόπουλος     
Γλώσσα (Language):  Ελληνικά/Greek Διάρκεια (Duration): 92'

DEAD SHADOWS 
FRanCE (2012)

Οι γονείς του Chris δολοφονήθηκαν τη νύχτα που ο κομήτης
του Halley ήταν ορατός από τη γη. Έντεκα χρόνια μετά, ένας
νέος κομήτης λάμπει στον Παριζιάνικο ουρανό, μα καθώς η
νύχτα προχωρά οι άνθρωποι αρχίζουν να μεταμορφώνονται σε
τρομακτικά πλάσματα.
Μέσα στα 75 λεπτά του Dead Shadows θα έχετε οδηγηθεί σε
ένα ασταμάτητο τρενάκι τρόμου, πλούσιο σε ειδικά εφέ, πλά-
σματα, βία αλλά και αρκετό χιούμορ. Ειδικά οι horror fans θα
το καταδιασκεδάσουν με την δράση και τις wtf σκηνές της ται-
νίας. Οπότε καθίστε αναπαυτικά στο κάθισμα σας, αρπάξτε τα
ποπ-κορν και απολαύστε ένα από τα καλύτερα μακελειά επί
οθόνης.

Σκηνοθεσία (Director): David Cholewa
Γλώσσα (Language): Γαλλικά/French Διάρκεια  (Duration): 75’

6:50

8:40

ΘΑΝΑΣιΜΟ ΕιΔΟΣ
SpECiES) uSa (1995)

Το πρόγραμμα Αναζήτησης Εξωγήινης Ζωής λαμβάνει ένα σήμα
με τη δομή εξωγήινου Dna και οδηγίες για το πως να το διασπά-
σουν με το ανθρώπινο. Το αποτέλεσμα είναι η Sil, ένα πλάσμα που
μπορεί να μεταμορφωθεί μέσα σε δευτερόλεπτα από μια γοητευτι-
κή και σέξι γυναίκα σε ένα εξωγήινο τέρας. Τώρα μια ομάδα επι-
στημόνων σε συνεργασία με ένα πράκτορα της κυβέρνησης θα
πρέπει να την αναζητήσουν προτού βρει ταίρι και ζευγαρώσει.
Το Species είναι μία από τις καλύτερες sci-fi horror ταινίες των
‘90s, η οποία δεν είχε λάβει την αναγνώριση που της αξίζει. Μια
σέξι, cool και καλογυρισμένη ταινία, εμπνευσμένη από το alien,
με εντυπωσιακά εφέ και ένα πλάσμα που εντυπωσιάζει.
Yποψήφια της Αμερικάνικης Ακαδημίας Φαντασίας και Τρόμου
για τα βραβεία ‘Καλύτερης sci-fi Ταινίας’, ‘Make-up’ και ‘Ειδικών
Εφέ’. Με μια ερωτική natasha Henstridge, μπόλικους φόνους
και γρήγορη δράση το Species εγγυάται την διασκέδαση σας.

Σκηνοθεσία (Director): Roger Donaldson
Γλώσσα (Language): Αγγλικά/English Διάρκεια (Duration): 108’

10:20

BAKOYPA 2 / ΟΣΚΑΡBAKOYPA 2 / ΟΣΚΑΡ
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