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VIEWFINDER
Ματιές στον Σύγχρονο Διεθνή Κινηματογράφο
A Close-up of Contemporary World Cinema

NOMADLAND        LIM 16.04 › 20:30 & 21.04 › 18:00 
Chloé Zhao    NIC 17.04 › 20:30
108’, 2020, ΗΠΑ / USA

Μετά την οικονομική κατάρρευση μιας εργατικής πόλης στην αγροτική 
Νεβάδα, η Fern πακετάρει όλα της τα υπάρχοντα στο βανάκι της και ξε-
κινάει να εξερευνήσει οδικώς τη ζωή έξω από τη συμβατική κοινωνία, 
ως σύγχρονη νομάς. / Following the economic collapse of a company 
town in rural Nevada, Fern packs her van and sets off on the road ex-
ploring a life outside of conventional society as a modern-day nomad.

BAD TALES    LIM 22.04 › 18:00
FAVOLACCE    NIC 17.04 › 16:00 
Damiano & Fabio D’Innocenzo
98’, 2020, Ιταλία, Ελβετία / Italy, Switzerland

Μια σκοτεινή ιστορία με πρωταγωνιστές τους κατοίκους μιας μικρής 
κοινότητας σε κάποιο μέρος του πλανήτη. Ένας φαινομενικά φυσιο-
λογικός κόσμος σαπίζει σιωπηρά μέσα στον σαδισμό των πατέρων 
και την οργή των συνετών πλην απεγνωσμένων παιδιών τους. / Once 
upon a time there was a dark tale set in a small community some-
where in the world. A seemingly normal world silently festering with 
the sadism of fathers and the anger of diligent, desperate children.

ΜΗΛΑ      LIM 22.04 › 20:30
APPLES     NIC 21.04 › 20:30 
Χρήστος Νίκου / Christos Nikou
89’, 2020, Ελλάδα, Πολωνία, Σλοβενία / Greece, Poland, Slovenia

Μια αναπάντεχη επιδημία που προκαλεί ξαφνική αμνησία στους αν-
θρώπους, βρίσκει έναν άντρα να ακολουθεί ένα ειδικό πρόγραμμα 
αποκατάστασης, το οποίο περιλαμβάνει καθημερινές αποστολές που 
τον βοηθούν να ξανακτίσει τη ζωή του. Για να θεραπευθεί, ο άντρας 

βγάζει μια φωτογραφία πολαρόιντ ως αποδεικτικό στοιχείο αποτύ-
πωσης των νέων αναμνήσεων. / As an unpredictable, sweeping pan-
demic causes people to develop sudden amnesia, a man finds himself 
enrolled in a recovery program designed to help him build a new life. 
His treatment: performing daily tasks prescribed by his doctors on cas-
sette tape, and capturing these new memories with a Polaroid camera. 

SWEAT     LIM 23.04 › 18:00
Magnus von Horn    NIC 18.04 › 20:30
106’, 2020, Πολωνία, Σουηδία / Poland, Sweden

Η ταινία αποτυπώνει τρεις μέρες από τη ζωή μιας εμψυχώτριας-γυμνά-
στριας, η οποία μέσω των social media έχει αναδειχθεί σε δημοφιλή 
προσωπικότητα. Παρά τις εκατοντάδες χιλιάδες ακόλουθους, τους 
έμπιστους υπαλλήλους που την περιβάλλουν, και τους αναρίθμητους 
θαυμαστές της, η ίδια αποζητά αληθινή οικειότητα. / Sweat recounts 
three days in the life of fitness motivator, whose presence on social 
media has made her a celebrity. Although she has hundreds of thou-
sands of followers, is surrounded by loyal employees and admired by 
acquaintances, she is looking for true intimacy.

NIGHT OF THE KINGS   LIM 18.04 › 18:00 
LA NUIT DES ROIS    NIC 22.04 › 20:30 
Philippe Lacôte
93’, 2020, Γαλλία, Ακτή Ελεφαντοστού, Καναδάς, Σενεγάλη / 
France, Ivory Coast, Canada, Senegal

Ένας άνδρας μεταφέρεται στη φυλακή «La Maca» καταμεσής ενός δάσους 
στην Ακτή Ελεφαντοστού. Όπως ορίζει η παράδοση, μόλις το κόκκινο 
φεγγάρι ανατείλει, ο Αρχηγός της La Maca θα τον διατάξει να διηγηθεί μια 
ιστορία στους συγκρατούμενούς του. Μαθαίνοντας τι του επιφυλάσσει η 
μοίρα εάν δεν το πράξει, αρχίζει να διηγείται τη ζωή ενός εγκληματία, του 
Βασιλιά Ζάμα, αναγκασμένος να κάνει την ιστορία του να διαρκέσει μέχρι 
την αυγή. / A young man is sent to «La Maca», a prison in the middle of the 
Ivorian forest ruled by its inmates. As tradition goes with the rising of the 
red moon, he is designated by the Boss to tell a story to the other prison-
ers. Learning what fate awaits him, he begins to narrate the life of the leg-
endary Zama King and has no choice but to make his story last until dawn.

ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΧΩΡΙΣ ΤΟ CFD
μια άποψη για το πώς θα ήταν.

A YEAR WITHOUT CFD
a view of what would have been.

 
JUST 6.5    LIM 17.04 › 15:30
METRI SHESH-O NIM   NIC 22.04 › 15:30
Saeed Roustaee 
135', 2019, Ιράν / Iran

Πρωτοστατώντας στη σταυροφορία ενάντια στη διάβρωση της 
ιρανικής κοινωνίας από τα ναρκωτικά, ο Samad, αστυνομικός της 
Δίωξης, βάζει στο στόχαστρο τον διαβόητο ναρκοβαρόνο Νάσερ. 
Δεν πρόκειται, ωστόσο, για την κλασική μονομαχία του Καλού με το 
Κακό, αλλά για μια σισύφεια μάχη που αφήνει άπαντες ηττημένους. 
/ Detective Samad of the Anti-Drug Task Force takes on Nasser, a no-
torious drug kingpin, in a fierce battle to stem the rising tide of drug 
addiction in Iran. This is not a “good vs. evil” duel, but a Sisyphean battle 
of perpetual defeat.

MONOS    LIM 18.04 › 16:00
Alejandro Landes    NIC 21.04 › 16:00
102', 2019, Κολομβία, ΗΠΑ / Colombia, USA

Σε ένα μακρινό οροπέδιο κάπου στα βουνά της Λατινικής Αμερικής, μία 
αντάρτικη ομάδα εφήβων ζουν σαν κομάντο, εκτελώντας στρατιωτι-
κές ασκήσεις. Η ομάδα έχει δύο βασικές αποστολές: να προσέχει την 
Αμερικανίδα όμηρό της και να διατηρεί στη ζωή μια αγελάδα σημαντική 
για την επιβίωση μιας σκοτεινής δύναμης, γνωστής ως «Η Οργάνωση». 
Όταν όμως μια ενέδρα οδηγεί τη διμοιρία στη ζούγκλα, η αποστολή της 
αρχίζει να καταρρέει. / In a remote mountaintop setting somewhere in 
Latin America, a rebel group of teenage commandos perform military 
training exercises while watching over a prisoner and a conscripted 
milk cow for a shadowy force known only as The Organization. After an 
ambush drives the squadron into the jungle, fracturing their intricate 
bond, the mission begins to collapse. 

BACURAU     LIM 21.04 › 15:30
Kleber Mendonça Filho,    NIC 23.04 › 15:30
Juliano Dornelles
131', 2019, Βραζιλία, Γαλλία / Brazil, France

Σε μερικά χρόνια από τώρα… Η Μπακουράου, μία μικρή πόλη της 
βραζιλιάνικης ενδοχώρας, θρηνεί τον χαμό της ενενηντατετράχρο-
νης Carmelita, της μητριαρχικής φιγούρας της πόλης. Μερικές ημέ-
ρες αργότερα, οι κάτοικοι συνειδητοποιούν ότι η κοινότητά τους 
έχει εξαφανιστεί σχεδόν από κάθε χάρτη. / A few years from now… 
Bacurau, a small town in the Brazilian sertão, mourns the loss of its 
matriarch, Carmelita, who lived to be 94. Days later, its inhabitants 
notice that their community has vanished from most maps.

ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ     LIM 24.04 › 16:00
ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΛΙΠΕΡΤΗ   NIC 18.04 › 16:00
SIEGE ON LIPERTI STREET  
Σταύρος Παμπαλλής / Stavros Pamballis
88', 2019, Ελλάδα, Κύπρος / Greece, Cyprus

Ένας άνεργος και χρεοκοπημένος οικογενειάρχης αναγκάζεται να πολε-
μήσει για να κρατήσει το σπίτι και την οικογένειά του. / An unemployed 
and bankrupt husband and father is forced to take up arms to hold on 
to the last thing keeping his family together: his home. 

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ 
FOR CHILDREN AND YOUTH

Βρείτε το πρόγραμμα των διαδικτυακών προβολών και εργαστηρίων στην 
ιστοσελίδα του Φεστιβάλ. / Discover the programme of online screenings 
and workshops for children and youth on the Festival’s website.



GLOCAL IMAGES
Διεθνές Διαγωνιστικό Τμήμα
International Competition Section 

JUMBO    LIM 17.04 › 20:30 
Zoé Wittock    NIC 20.04 ›  20:30
94’, 2020, Γαλλία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο / 
France, Belgium, Luxembourg

Μια ντροπαλή κοπέλα αναπτύσσει μία έντονη και ιδιαίτερη σχέση με 
το δημοφιλέστερο παιχνίδι του θεματικού πάρκου στο οποίο εργά-
ζεται. / A shy young woman develops an intense connection with the 
star attraction of the amusement park where she works.

Η ΜΠΑΛΑΝΤΑ    LIM 17.04 › 18:00 
ΤΗΣ ΤΡΥΠΙΑΣ ΚΑΡΔΙΑΣ  NIC 18.04 › 18:00
BALLAD FOR A PIERCED HEART  
Γιάννης Οικονομίδης / Yannis Economides
140’, 2020, Ελλάδα, Γαλλία, Γερμανία, Κύπρος / Greece, France, 
Germany, Cyprus

Σε μια μικρή πόλη στην Ελλάδα, όταν το ερωτικό πάθος συναντά την 
απληστία για το χρήμα, τα πτώματα αρχίζουν να συσσωρεύονται και η 
«Ωραία Κοιμωμένη», η Όλγα, δεν θα μάθει ποτέ τις φρικαλεότητες από 
τις οποίες έχει γλιτώσει. / In a small town in Greece, when amorous pas-
sion meets with greed for money, dead bodies start piling up and “Sleep-
ing Beauty” Olga will never know the horrors she has been spared. 

ΠΟΛΙΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ   LIM 18.04 › 20:30
SENIOR CITIZEN     NIC 23.04 › 20:30
Μαρίνος Καρτίκκης / Marinos Kartikkis
84’, 2020, Κύπρος / Cyprus

Ο Θεοχάρης, ένας ηλικιωμένος και μοναχικός άντρας, καταφεύγει 
κάθε βράδυ στο νοσοκομείο για να περάσει τη νύχτα πάνω στους 
πάγκους και τις καρέκλες των εξωτερικών ιατρείων. Ένα βράδυ, τον 
ανακαλύπτει μια νεαρή νοσοκόμα, και προσπαθεί να μάθει περισσό-
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τερα για αυτόν. Αν και ο Θεοχάρης είναι αρχικά επιφυλακτικός και 
αρνείται να της δώσει οποιαδήποτε πληροφορία, αρχίζει σταδιακά 
να χτίζεται μια σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο. / Theoharis, an 
elderly and lonely man, takes refuge every evening in the hospital, 
spending the night on the benches and chairs of the outpatients de-
partment. One night he is discovered by a young nurse who tries to 
learn more about him. Theoharis is initially skeptical and refuses to 
give her any information. Gradually, however, a relationship of trust 
between the two begins to build.

180° RULE    LIM 19.04 › 18:00
Farnoosh Samadi    NIC 20.04 › 18:00 
83’, 2020, Ιράν / Iran

Μία δασκάλα από την Τεχεράνη ετοιμάζεται να παραστεί σε έναν 
γάμο στα βόρεια του Ιράν. Όταν ο σύζυγός της της απαγορεύει την 
έξοδο, η γυναίκα αναγκάζεται να πάρει μιαν απόφαση που θα την 
οδηγήσει σε μία οδυνηρή πορεία προς την εξιλέωση. / A school 
teacher from Tehran is preparing to attend a wedding in northern 
Iran. When her husband suddenly forbids her to go, she makes a 
choice that will place her on a painful path to atonement.

BETWEEN HEAVEN AND EARTH LIM 19.04 › 20:30
Najwa Najjar    NIC 21.04 › 18:00
93’, 2019, Παλαιστίνη, Λουξεμβούργο, Ισλανδία / 
Palestine, Luxembourg, Iceland

Ένα συγκλονιστικό δράμα που καταγράφει την προβληματική 
σχέση ενός παντρεμένου ζευγαριού. Όταν το ανδρόγυνο ξεκινάει 
τις διαδικασίες διαζυγίου, αποκαλύπτεται ένα μυστικό από το πα-
ρελθόν που θα κλονίσει τα πάντα. / A gripping drama follows the 
troubled relationship of a married couple. As they start with the 
divorce procedures, a secret from the past resurfaces, changing 
everything.

SOLE     LIM 20.04 › 18:00 
Carlo Sironi    NIC 19.04 › 18:00
100’, 2020, Ιταλία, Πολωνία / Italy, Poland

Ο Ermanno και η Lena είναι άγνωστοι μεταξύ τους. Η Lena έχει έρθει 
από την Πολωνία για να πουλήσει το μωρό της. Ο Ermanno παριστάνει 
τον πατέρα για να μπορέσει να εμπιστευθεί το νεογέννητο στον θείο 
του. Καθώς η Lena αρνείται τη μητρότητα, ο Ermanno αρχίζει να ανα-
λαμβάνει πατρικά καθήκοντα σαν βιολογικός της πατέρας. / Ermanno 
and Lena are two strangers. Lena has come from Poland to sell her 
baby. Ermanno has to pretend to be the father so that he can entrust 
the newborn to his uncle. As Lena rejects her motherly desire, Ermanno 
starts to assume his role as if he were the actual father of Sole.

THE LAST BATH   LIM 20.04 › 20:30
O ÚLTIMO BANHO    NIC 22.04 › 18:00 
David Bonneville
95’, 2020, Πορτογαλία, Γαλλία / Portugal, France

Όταν μία μοναχή αναγκάζεται να υιοθετήσει τον 15άχρονο ανιψιό της, 
καλείται να αναθεωρήσει τις έννοιες της θρησκείας, της οικογένειας και 
της αγάπης. / A nun is called upon to adopt her 15-year-old nephew and, 
as a consequence, religion, family and love become entangled.

IDENTIFYING FEATURES  LIM 21.04 › 20:30
SIN SEÑAS PARTICULARES   NIC 19.04 › 20:30
Fernanda Valadez
95’, 2020, Μεξικό, Ισπανία / Mexico, Spain

Ο Miguel μόλις έχει απελαθεί από τις ΗΠΑ, και επιστρέφει στη χώρα του, 
το Μεξικό, προσπαθώντας να βρει τρόπο να γυρίσει στο σπίτι του, γεμά-
τος λαχτάρα να ξαναδεί τη μητέρα του. Η Magdalena, με τη σειρά της, ξε-
κινάει ένα ταξίδι αναζήτησης του γιου της, ο οποίος εξαφανίστηκε μετά 
την απόπειρά του να διασχίσει τα σύνορα. / Miguel has just been de-
ported from the US back to Mexico and is trying to make his way home, 
longing to see his mother again. Magdalena sets out on a quest for her 
missing son who disappeared while attempting to cross the border. 

WINONA    LIM 23.04 › 20:30 
The Boy - Αλέξανδρος Βούλγαρης   NIC 17.04 › 18:00
Alexandros Voulgaris
88’, 2019, Ελλάδα / Greece

Μοιάζει με μία απλή εκδρομή σε μία όμορφη παραλία. Τέσσερις γυ-
ναίκες –καμία τους η Winona– απολαμβάνουν τη ζεστασιά του ήλιου 
και τη δροσιά της θάλασσας. Τι μυστικό κρύβεται πίσω από τα παιχνί-
δια και τις φανταστικές τους ιστορίες; / It appears as if it is an ordinary 
outing to a beautiful beach: four women - none of which is Winona - 
enjoy the warmth of the sun and the coolness of the sea. What secret 
hides behind their games? 

THE MAN WHO SOLD HIS SKIN LIM 24.04 › 18:00
L'HOMME QUI A VENDU SA PEAU  NIC 23.04 › 18:00
Kaouther Ben Hania
100', 2020, Τυνησία, Γαλλία, Βέλγιο / Tunisia, France, Belgium

Έχοντας μετατρέψει το ίδιο του το σώμα σε ζωντανό έργο τέχνης, 
ως δημοφιλές έκθεμα σε ένα μουσείο, ο Sam, Σύρος πρόσφυγας, 
θα αντιληφθεί σύντομα ότι δεν έχει πουλήσει μόνο το ίδιο του το 
δέρμα. / His own body turned into a living work of art and promptly 
exhibited in a museum, Sam, a Syrian refugee, will soon realize to 
have sold away more than just his skin.

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ / TICKETS www.rialto.com.cy, rialto app
€3 για κάθε προβολή / per screening

Παρακαλείται το κοινό όπως εξασφαλίζει τα εισιτήριά του έγκαιρα καθώς το ταμείο του Θεάτρου δεν θα λειτουργεί 
πριν από την έναρξη των προβολών. / The audience is kindly requested to obtain their tickets in advance as the box 
office will not be operating before the screenings.

Μέρος του προγράμματος θα προβάλλεται παράλληλα και διαδικτυακά. / 
Part of the festival's programme will be screened online.

Όλες οι ταινίες προβάλλονται με ελληνικούς και αγγλικούς υπότιτλους. / 
All films will be screened with Greek and English subtitles.

Οι ταινίες είναι κατάλληλες μόνο για άτομα άνω των 18 ετών, εκτός από τις 
ταινίες που προβάλλονται διαδικτυακά στο Τμήμα για Παιδιά και Νέους. / 
All films are suitable only for +18, except for the films screened online 
in the Children and Youth section.


