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H Αθηναϊκή Λέσχη Επιστημονικής Φαντασίας (ΑΛΕΦ), η οποία διοργανώνει το SFF-rated ATHENS, 
είναι ένας μη-κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 1998 με σκοπό την ανάπτυξη και 
τη διάδοση της Επιστημονικής Φαντασίας και των τεχνών του Φανταστικού. Συγκεντρώνει 
λογοτέχνες, μεταφραστές, εκδότες, δημοσιογράφους και άλλους επαγγελματίες και λάτρεις του 
είδους. Στις εκδηλώσεις της περιλαμβάνονται παρουσιάσεις συγγραφέων, βιβλίων, καθώς και 
κύκλοι διαλέξεων και προβολών. Εκδίδει το περιοδικό ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ και διοργανώνει 
τακτικά λογοτεχνικά εργαστήρια. Δεν επιδοτείται από κανέναν ιδιωτικό ή δημόσιο φορέα. 
Στο Διαδίκτυο θα τη βρείτε στις διευθύνσεις: 
http://www.alef.gr & http://alef-gr.blogspot.com 
Ενώ το SFF-rated ATHENS στις διευθύνσεις: 
http://sffrated.wordpress.com & http://www.facebook/sffrated

Κάνοντας πέρυσι τον απολογισμό του SFF-rated ATHENS 2011, διαπιστώσαμε ότι 
τα χρέη μας είχαν αυξηθεί τόσο πολύ που έμοιαζαν πλέον μη-βιώσιμα: πολύς νέος 
κόσμος μας είχε δώσει τον χρόνο του και την καλή του διάθεση. Πολλοί καλλιτέχνες 
μας είχαν προσφέρει τις ταινίες τους και την παρουσία τους. Ακόμη και τα μέσα 
μαζικής ενημέρωσης μας είχαν δώσει περισσότερο χρόνο και χώρο από κάθε άλλη 
φορά. Είχαμε πάρει τόσα πολλά, θα μπορούσαμε άραγε να τα επιστρέψουμε; 

Στον χώρο της Τέχνης - κι όχι μόνο - ο εξυπνότερος τρόπος για να αντιμετωπίσεις 
τα χρέη σου είναι να τα αυξήσεις ακόμη περισσότερο, και αυτό ακριβώς κάνουμε 
φέτος: προβάλλουμε για πρώτη φορά σε δύο αίθουσες, στον ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟ βέβαια 
αλλά και στην κόκκινη αίθουσα του ΝΙΧΟΝ, διεκδικώντας ακόμη περισσότερο από 
τον χρόνο σας. 

Το Διαγωνιστικό Μεγάλου Μήκους περιλαμβάνει περισσότερες ταινίες, 
για να ζητήσουμε τη γνώμη σας σε περισσότερες διαστάσεις. Οι μικρού 
μήκους προβάλλονται εις διπλούν, για να είναι σίγουρο ότι δεν θα χάσετε 
καμία. Διοργανώνουμε προβολή του Metropolis με ζωντανή μουσική, για να 
προσελκύσουμε και τους λάτρεις του ήχου. Ξεκινάμε το φεστιβάλ με Avant Pre-
miere του John Carter για να έρθουν όσοι έχουν μια αδυναμία στις πανάκριβες 
παραγωγές και για να μην ξεχνιώμαστε, σας προφέρουμε και μια διάλεξη για «no 
budget science fiction» από τον Διευθυντή του φεστιβάλ SCI-FI LONDON Louis 
Savy. Αυξάνουμε τους καλεσμένους μας μιας και θα είναι μαζί μας και ο John Alan 
Simon, ο σκηνοθέτης της νέας βασισμένης σε μυθιστόρημα του Philip K. Dick 
ταινίας Radio Free Albemuth, για την Ευρωπαϊκή της Πρεμιέρα. Κυκλοφορούμε νέα 
διπλή συλλογή DVD, αυτή τη φορά με επιλογές από τις καλύτερες ταινίες μικρού 
μήκους των διοργανώσεων του 2010 και του 2011. 

Τέλος, εγκαινιάζουμε νέα βραβεία από ειδική Κριτική Επιτροπή, που μαζί με αυτά 
του Κοινού, ανεβάζουν τον συνολικό αριθμό των βραβείων του φεστιβάλ σε επτά. 
Σημειώστε πως όλα τα βραβεία  πλέον, συνοδεύονται από φανταστικά αγαλματίδια 
φτιαγμένα από ατόφιο φανταστικό χρυσάφι. Με άλλα λόγια, κάνουμε ότι μπορούμε 
για να πτωχεύσουμε, και προσδοκούμε να μας βοηθήσετε να τα καταφέρουμε! 

Για 7η χρονιά, καλωσήρθατε.
 
 

Αλέκος Παπαδόπουλος
Διευθυντής SFF-rated ATHENS
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΣ
FILMCENTER

ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΡΟΒΟΛΩΝ

NIXON

7-14 ΜΑΡΤΙΟΥ 8-13 ΜΑΡΤΙΟΥ
Ώρες προβολών:  Καθημερινά  από τις 17:30.

Τετάρτη 7  Μαρτίου 
21:00 John Carter  (ειδική προβολή)
    
Πέμπτη 8  Μαρτίου  
17:30 Διαγωνιστικό Μικρού Μήκους ΖΩΝΗ I 
20:00 THE SHOW MUST GO ON (Μεγάλου Μήκους) 
22:00 NYDENION (Μεγάλου Μήκους) 
00:00 ΣΟΥΠΕΡ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μεταμεσονύχτια 
    
Παρασκευή 9  Μαρτίου  
17:30 Διαγωνιστικό Μικρού Μήκους ΖΩΝΗ II
20:00 LYS (Μεγάλου Μήκους) 
21:30 HOOKED (Μεγάλου Μήκους) 
00:00 ΣΟΥΠΕΡ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μεταμεσονύχτια 

Σάββατο 10  Μαρτίου 
17:30 Διαγωνιστικό Μικρού Μήκους ΖΩΝΗ III 
20:00 PIG (Μεγάλου Μήκους) 
22:00 TRANSFER (Μεγάλου Μήκους) 
00:00 ΣΟΥΠΕΡ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μεταμεσονύχτια 
    
Κυριακή 11 Μαρτίου 
17:30 Διαγωνιστικό Μικρού Μήκους ΖΩΝΗ IV 
20:00 RADIO FREE ALBEMUTH (Μεγάλου Μήκους) 
22:00 DE DIA Y DE NOCHE (Μεγάλου Μήκους) 
    
Δευτέρα 12  Μαρτίου 
17:30 THE COLLAPSED (Μεγάλου Μήκους) 
19:15 DIE FARBE (Μεγάλου Μήκους) 
21:00 METROPOLIS (Ειδική προβολή) 
    
Τρίτη 13 Μαρτίου  
17:30 DE DIA Y DE NOCHE (Μεγάλου Μήκους) 
19:15 TRANSFER  (Μεγάλου Μήκους) 
21:15 RADIO FREE ALBEMUTH (Μεγάλου Μήκους) 
    
Τετάρτη 14 Μαρτίου 
17:30 ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ SFF-RATED DVD COLLECTION 2010-201 
19:15 MYSTERY SCREENING (Ειδική προβολή λήξης) 
21:00 Απονομή βραβείων 

Ώρες προβολών:  Καθημερινά  από τις 20:00.

Πέμπτη 8  Μαρτίου  
20:00 THE COLLAPSED (Μεγάλου Μήκους) 
22:00 Διαγωνιστικό Μικρού Μήκους ΖΩΝΗ ΙΙI 
    
Παρασκευή 9  Μαρτίου  
20:00 DIE FARBE (Μεγάλου Μήκους)  
22:00 Διαγωνιστικό Μικρού Μήκους ΖΩΝΗ ΙV 

Σάββατο 10  Μαρτίου 
20:00 THE SHOW MUST GO ON (Μεγάλου Μήκους) 
22:00 Διαγωνιστικό Μικρού Μήκους ΖΩΝΗ Ι 
    
Κυριακή 11 Μαρτίου 
20:00 NYDENION (Μεγάλου Μήκους) 
22:00 Διαγωνιστικό Μικρού Μήκους ΖΩΝΗ ΙΙ 
    
Δευτέρα 12  Μαρτίου 
20:00 TRANSFER (Μεγάλου Μήκους) 
22:00 PIG (Μεγάλου Μήκους) 
    
Τρίτη 13 Μαρτίου  
20:00 LYS (Μεγάλου Μήκους) 
21:30 HOOKED (Μεγάλου Μήκους) 

ΣΚΗΝΟΘΕΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΛΟΓΙΣΟΥΝ ΤΙΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΤΟΥΣ (ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΣ)

ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ    ΤΑΙΝΙΑ

JOHN ALAN SIMON   RADIO FREE ALBEMUTH

HUAN VU    DIE FARBE

KRYSTOF ZLATNIK   LYS

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ   ΣΟΥΠΕΡ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ



THE SHOW MUST GO ON
Σενάριο - Σκηνοθεσία: Nevio Marasović

Παίζουν: Sven Medvešek, Nataša Dorčić, Filip Juričić
Κροατία, 2010, 80’, Εγχρ.

Ένα τυπικό reality show, με τους παίκτες να ζουν κλεισμένοι σε ένα 
σπίτι και την καθημερινότητά τους σε συνεχή μετάδοση, σπάει 
ρεκόρ θεαματικότητας, ενώ γύρω ξεσπά ένας καταστροφικός 
πόλεμος που πολύ σύντομα θα μετατραπεί σε παγκόσμιο. 
Ανάμεσα στο χάος, ο αλλοτριωμένος και με οικογενειακά 
προβλήματα δημιουργός του show συνεχίζει ακάθεκτος τη 
μετάδοση του παιχνιδιού, κι όλα θα καταλήξουν σε ένα απρόοπτο 
και πολύ δυνατό φινάλε.
Κροατική ταινία του Nevio Marasovic, που μιλά για τα media - την 
τηλεόραση ειδικότερα - και τη δύναμή τους, για τους αδίστακτους 
ανθρώπους τους και τις μεταξύ τους σχέσεις… αλλά μόνο στην 
αρχή. Από ένα σημείο και μετά καταλαβαίνουμε ότι το πράγμα 
πάει αλλού. Τα κομμάτια της ιστορίας δένουν σιγά – σιγά σαν 
παζλ, καθώς η αφήγηση κινείται μπρος – πίσω στο χρόνο, έως 
ότου η εικόνα συμπληρωθεί  στο τέλος φανερώνοντας όλες τις 
πτυχές ενός εφιάλτη.  

PIG 
Σενάριο - Σκηνοθεσία: Henry Barrial
Παίζουν: Rudolf Martin, Keith Diamond, Heather Ankeny, 
Patrick Fabian
ΗΠΑ, 2011, 90’, Εγχρ.

Ένας άντρας ξυπνά με τα χέρια δεμένα στο μέσο μιας ερήμου, 
χωρίς να θυμάται τίποτα για τον εαυτό του, ούτε καν το όνομά 
του. Πρώτα πρέπει να επιβιώσει και στη συνέχεια να ανακαλύψει 
ποιος είναι και πώς και για ποιο λόγο βρέθηκε εκεί. Συναντήσεις 
με διαφορετικούς ανθρώπους, που τον ξέρουν με διαφορετικά 
ονόματα, κάνουν ακόμα πιο πολύπλοκη την αναζήτησή του. 
Αμερικάνικη ταινία του Henry Barrial, που βασίζεται στο επιδέξιο 
σενάριο και τις εμπνευσμένες ερμηνείες των γνωστών ηθοποιών 
του, μας παρασύρει στην αγωνιώδη αναζήτηση ταυτότητας 
του αμνησιακού ήρωα (Rudolf Martin). Μια αναζήτηση γεμάτη 
ανατροπές, απρόοπτες συναντήσεις, εκπλήξεις και πολλαπλές 
εκδοχές μιας πραγματικότητας που καλούμαστε να καθορίσουμε, 
όπως κι εκείνος. Ποια είναι η αλήθεια; Αν και δεν πρέπει ποτέ 
να ξεχνάμε ότι τα πράγματα δεν είναι ποτέ όπως φαίνονται… 
Υπαρξιακό θρίλερ από εκείνα που μόνο η επιστημονική φαντασία 
μπορεί να προσφέρει, το PIG έχει αποσπάσει πολλά βραβεία 
Καλύτερης Ταινίας στα φεστιβάλ Sci-Fi London, Shriekfest, Thriller! 
Chiller! Film Festival και Shockerfest.

DE DIA Y DE NOCHE
ΤΗΣ ΜΕΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΥΧΤΑΣ
Σενάριο: Alejandro Molina - Roberto Garza
Σκηνοθεσία : Alejandro Molina
Παίζουν: Sandra Echeverría, Fernando Becerril, Juan Carlos 
Colombo
Μεξικό, 2010, 95’, Εγχρ.

Η πρώτη ταινία του μεξικανού Alejandro Molina διαθέτει μια 
πρωτότυπη ιδέα: Σε ένα μελλοντικό ολοκληρωτικό καθεστώς, οι 
επιστήμονες στην υπηρεσία των κυβερνώντων, για να αποφύγουν 
τα προβλήματα του υπερπληθυσμού, έχουν εφεύρει ένα ένζυμο 
που κάνει τους μισούς ανθρώπους να ζουν μόνο νύχτα, πέφτοντας 
τη μέρα σε ένα είδος «υποχρεωτικού» ύπνου / λήθαργου, και τους 
άλλους μισούς να παθαίνουν ακριβώς το αντίστροφο, ενώ τα 
παιδιά ανατρέφονται από το κράτος και όχι από τους φυσικούς 
τους γονείς. Υπάρχει άραγε διαφυγή από αυτή τη «μισή» νυχτερινή 
ή ημερήσια ζωή; Και ποιο είναι το τίμημα γι’ αυτή;
Η ταινία ξεκινά σαν ένα τυπικό φιλμ δυστοπικής επιστημονικής 
φαντασίας, στα χνάρια του κλασικού «1984», για να καταλήξει 
σε ένα ποιητικό δεύτερο μέρος, που περιγράφει το οδοιπορικό 
των ηρώων στον άγνωστο κόσμο πέρα από την προστατευμένη 
μητρόπολη, αποδεικνύοντας έτσι ότι το σινεμά του φανταστικού 
μπορεί ενίοτε να απευθυνθεί κυρίως στο συναίσθημα και να 
συγκινήσει βαθιά.

RADIO FREE ALBEMUTH
ΕΔΩ ΡΑΔΙΟ ΕΛΠΙΔΑ

Σενάριο - Σκηνοθεσία: John Alan Simon
Παίζουν: Jonathan Scarfe, Shea Wigham, 

Katheryne Whinnick, Alanis Morissette
ΗΠΑ, 2010, 111’, Εγχρ.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΕΜΙΕΡΑ

Ο Philip K. Dick είναι ο συγγραφέας ΕΦ που έχει μεταφερθεί τις 
περισσότερες φορές στην οθόνη. Η συγκεκριμένη ταινία του 
John Alan Simon βασίζεται στο ομώνυμο τελευταίο μυθιστόρημά 
του, που περιέχει και αρκετά αυτοβιογραφικά στοιχεία και 
δημοσιεύτηκε το 1985, λίγο μετά τον θάνατο του συγγραφέα. 
Θεωρήθηκε από τους κριτικούς μια από τις καλύτερες μεταφορές 
έργου του στον κινηματογράφο, αφού μένει πιστή στο πνεύμα 
του Dick και προσφέρει μια νέα κινηματογραφική οπτική στο έργο 
του Dick, μακριά από τις συνταγές του Χόλυγουντ.
Αναφέρεται σε μια εναλλακτική, σχεδόν φασιστική Αμερική της 
δεκαετίας του ‘80, όπου ο ήρωας, ένας μουσικός παραγωγός, 
λαμβάνει μηνύματα από εξωγήινες διάνοιες και, σε συνεργασία με 
μια ροκ σταρ, προσπαθεί να φτιάξει ένα τραγούδι του οποίου οι 
στίχοι θα απευθύνονται στο υποσυνείδητο του κοινού, καλώντας 
το να εξεγερθεί ενάντια στον δικτάτορα. Φυσικά, οι δυνάμεις 
ασφαλείας δεν μένουν αδιάφορες… Συμβαδίζοντας με τη 
σημασία που είχε η μουσική στη ζωή του Philip K. Dick, στο φιλμ 
συμπρωταγωνιστεί η Alanis Morissette, ενώ τα τραγούδια έχει 
γράψει ο θρυλικός Robyn Hitchcock.
Η ταινία κέρδισε το Director’s Choice Best Feature Film στο Sydney 
Science Fiction & Fantasy Film Festival, ενώ ο Shea Wigham (που 
υποδύεται τον Philip K. Dick) το Βραβείο Καλύτερου Ηθοποιού.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ: ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΗΚΟΥΣ

THE SHOW MUST GO ON
ΠΕΜΠΤΗ 8/3 20:00 ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 10/3 20:00 ΝΙΧΟΝ

PIG   ΣΑΒΒΑΤΟ 10/3 20:00 ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΣ     ΔΕΥΤΕΡΑ 12/3 22:00 NIXON

RADIO FREE ALBEMUTH   ΚΥΡΙΑΚΗ 11/3 20:00, ΤΡΙΤΗ 13/3  21:15  ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΣ

BY DAY AND BY NIGHT
ΚΥΡΙΑΚΗ 11/3 22:00, ΤΡΙΤΗ 13/3 17:30 ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΣ



ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ: ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΗΚΟΥΣ

TRANSFER
Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Σενάριο: Damir Lukacevic - Gabi Blauert
Σκηνοθεσία : Damir Lukacevic

         Παίζουν: B.J. Britt, Regine Nehy, Ingrid Andree
Γερμανία, 2010, 94’, Εγχρ.

Στο κοντινό μέλλον ένας επιστήμονας εφευρίσκει μια μέθοδο με 
την οποία το πνεύμα, η προσωπικότητα, οι μνήμες ενός ανθρώπου 
μπορούν να μεταφερθούν σε ένα άλλο, νεανικό και υγιές σώμα, 
πράγμα που δίνει ουσιαστικά τη δυνατότητα στους ανθρώπους 
να γίνουν αθάνατοι. Φυσικά το υπέρτατο αυτό πλεονέκτημα θα 
εκμεταλλευτούν οι λίγοι πλούσιοι που μπορούν να το πληρώσουν, 
χρησιμοποιώντας σώματα αφρικανών που προσφέρονται 
εθελοντικά για να σώσουν τις οικογένειές τους από την πείνα. 
Υπάρχει όμως και μια «λεπτομέρεια»: Κάθε νύχτα, για λίγες ώρες, 
όταν οι «ένοικοι» του σώματος κοιμούνται, οι αρχικοί  ιδιοκτήτες 
του ανακτούν την προσωπικότητά τους…
Η ταινία του Damir Lukacevic, Κροάτη που ζει και δουλεύει στη 
Γερμανία, αν και δεν χρησιμοποιεί εντυπωσιακά εφέ και έντονη 
δράση, δεν στερείται ανατροπών. Τον σκηνοθέτη ενδιαφέρει 
κυρίως το ψυχολογικό μέρος και τα όσα συμβαίνουν ανάμεσα 
στο ζεύγος των πλούσιων ηλικιωμένων γερμανών «ενοίκων» 
και στο ζεύγος των μαύρων αρχικών ιδιοκτητών των σωμάτων. 
Και, βέβαια, δεν παραλείπει να μιλήσει για το ρατσισμό και την 
παγκόσμια ανισότητα, αποδεικνύοντας έτσι για πολλοστή φορά 
ότι η επιστημονική φαντασία μπορεί να είναι σκεπτόμενη.

NYDENION
ΣΤΟΝ ΠΑΝΗΤΗ ΤΟΥ ΝYDENION
Σενάριο - Σκηνοθεσία: Jack Moik
Παίζουν: Andreas Arens, Caspar Arnhold, Michael Arnold
Γερμανία, 2010, 90’, Εγχρ.

Πρώτη ταινία του γερμανού Jack Moik, ο οποίος τα έχει κάνει 
σχεδόν όλα μόνος του, και… ποιος είπε ότι οι ευρωπαίοι δεν 
μπορούν να κάνουν θεαματική επιστημονική φαντασία;
Ένας διαπλανητικός πόλεμος μαίνεται στο Γαλαξία εδώ και πάνω 
από 50 χρόνια. Εξαντλημένες οι δύο πλευρές, αποφασίζουν 
επιτέλους να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για ειρήνη. Κάποιοι 
όμως δεν θέλουν κάτι τέτοιο και σαμποτάρουν την προσπάθεια. 
Ένας παλιός πιλότος που έχει αποχωρήσει οικιοθελώς από τον 
στρατό αναλαμβάνει να φέρει σε πέρας μια επικίνδυνη αποστολή, 
από την οποία θα εξαρτηθούν όλα, ως άλλος Χανς Σόλο.
Χορταστική space opera με ασταμάτητη δράση, μάχες 
διαστημοπλοίων, εντυπωσιακά εξωγήινα περιβάλλοντα, υψηλή 
τεχνολογία, cyborg, ίντριγκες, προδοσίες και όλα εκείνα που 
συνθέτουν μια θεαματική διαστημική περιπέτεια στο κλίμα του 
κλασικού πλέον «Πολέμου των Άστρων», με μια πρόσθετη γεύση 
από αισθητική Paul Verhoeven (Total Recall).

LYS
TO ΚΟΡΙΤΣΙ ΤΗΣ ΓΗΣ
Σενάριο: Krystof Zlatnik, Benjamin Karalic
Σκηνοθεσία: Krystof Zlatnik
Παίζουν: Hanna Schwamborn, Horst-Günter Marx, 
Marc Hosemann
Γερμανία, 2010, 52’, Εγχρ.

Μια έφηβη βρίσκεται ξαφνικά και ανεξήγητα στο χώρο όπου 
βρίσκεται ο Terra-Plant, ένας γιγάντιος αντιδραστήρας που 
παράγει μια νέας μορφής ενέργεια, ικανή να λύσει το ενεργειακό 
πρόβλημα ολόκληρης της ανθρωπότητας. Όταν η κοπέλα 
απομακρύνεται, διαπιστώνει αρχικά ότι κάτι δεν πάει καλά με την 
όρασή της και στη συνέχεια ότι διαθέτει παράξενες δυνάμεις, που 
δεν ελέγχει πάντοτε.
Γερμανική ταινία μεσαίου μήκους (52’) του μέχρι τώρα μικρομηκά 
Krystof Zlatnik, που συνδυάζει την επιστημονική φαντασία με 
μεταφυσικά στοιχεία. Στον πυρήνα της ωστόσο κρύβεται η 
αγωνία για το τεράστιο οικολογικό πρόβλημα του πλανήτη, για 
τον οποίο, όπως αναφέρεται κάποια στιγμή, οι άνθρωποι και η 
ανεξέλεγκτη εξάπλωσή τους, με την συνακόλουθη καταστροφή 
που προκαλούν, αποτελούν ένα είδος καρκίνου. 
Η ήρεμη απελπισία στην ερμηνεία του γνωστού ηθοποιού Horst-
Gunter Marx προσφέρει στην άποψη αυτή – και στην ταινία – μια 
επώδυνη αληθοφάνεια. 

ΝΑ IGRE (HOOKED)
ΣΤΟΝ ΙΛΙΓΓΟ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

Σενάριο: Pavel Sanaev, Aleksandr Chubaryan
Σκηνοθεσία : Pavel Sanaev

Παίζουν: Sergey Chirkov, Marina Petrenko, 
Pavel Priluchnyy

Ρωσία, 2010, 127’, Εγχρ.

Μια ομάδα από νεαρούς, παθιασμένους με τα computer games, 
δεινούς παίκτες, κερδίζει σε μεγάλο σχετικό τουρνουά. Σαν 
έπαθλο κάθε ένας τους λαμβάνει από ένα αντίτυπο του νέου 
παιχνιδιού δράσης της εταιρίας. Όταν όμως βάζουν το δίσκο 
στους υπολογιστές τους, παράξενα πράγματα συμβαίνουν, 
που τελικά μετατρέπουν κάθε μέλος της ομάδας σε πανίσχυρο 
μαχητή, και μάλιστα εξειδικευμένο σε συγκεκριμένη δράση. Τα 
πράγματα γίνονται πολύπλοκα όταν η ομάδα αντιλαμβάνεται ότι 
χρησιμοποιείται σε παιχνίδια δύναμης από εκατομμυριούχους με 
ιδιωτικούς στρατούς και σκάφη…
Ρωσική ταινία του εκ Καζαχστάν Pavel Sanaev, βίαιη, γεμάτη 
αδρεναλίνη, και εκρήξεις, δράση και συγκρούσεις, συνομωσίες και 
προδοσίες, αποδεικνύει ότι ο σύγχρονος ρωσικός κινηματογράφος 
δεν έχει και πολλά να ζηλέψει από τον αντίστοιχο αμερικάνικο, 
όταν αποφασίζει να αναμίξει καθαρόαιμη περιπέτεια με μια ωμή 
ματιά πάνω στα ανθρώπινα κίνητρα.

NYDENION
ΠΕΜΠΤΗ 8/3 22:00 ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 11/3 20:00 NIXON

HOOKED
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9/3 21:30 ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΣ

ΤΡΙΤΗ 13/3 21:30 ΝΙΧΟΝ

LYS
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9/3 20:00 ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΣ
ΤΡΙΤΗ 13/3 20:00 ΝΙΧΟΝ

TRANSFER
ΣΑΒΒΑΤΟ 10/3 22:00 ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ 12/3 20:00 NIXON
ΤΡΙΤΗ 13/3 19:15 ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΣ



ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ: ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΗΚΟΥΣ

THE COLLAPSED
ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΧΘΡΟΥ

Σενάριο - Σκηνοθεσία: Justin McConnell
Παίζουν: John Fantasia, Steve Vieira, Anna Ross

Καναδάς, 2011, 83’, Εγχρ.

Ο κόσμος μοιάζει να έχει τελειώσει (για άγνωστη αιτία). Κάτι 
ακούγεται για μόλυνση… τίποτα όμως δεν είναι ξεκάθαρο. Η 
πόλη είναι έρημη και εγκαταλειμμένη, στους δρόμους υπάρχουν 
πτώματα. Κάποιοι πυροβολούν ανεξέλεγκτα. Μια οικογένεια, ένα 
μεσήλικο ζευγάρι και τα δυο νεαρά παιδιά τους, προσπαθούν 
απεγνωσμένα να φύγουν από την εχθρική πόλη και να φτάσουν 
κάπου στην εξοχή, όπου ελπίζουν ότι υπάρχουν «κανονικοί» 
επιζώντες. Το δάσος όμως, όπου περιπλανιούνται επί μέρες, 
κρύβει εξ ίσου μεγάλους κινδύνους…
Καναδέζικη ταινία του Justin McConnell που βασίζεται στην 
ανησυχητική ατμόσφαιρα, την ένταση και το διαρκές σασπένς 
που δημιουργεί. Το κλίμα του θυμίζει κάπως το “The Road”, 
αλλά, αντίθετα μ’ αυτό, στο τέλος επιφυλάσσει για τον θεατή 
μια αναπάντεχη ανατροπή. Ένα καθαρόαιμο indie που αποσπά 
θετικές κριτικές στα –πολλά– κινηματογραφικά φεστιβάλ που έχει 
συμμετάσχει.

 
MYSTERY SCREENING 

ΟΡΙΣΜΟΣ: προβολή ταινίας για την οποία οι διοργανωτές δεν αποκαλύπτουν κανένα 
στοιχείο, ούτε καν την ημέρα της προβολής.

SFF-RATED ATHENS / MYSTERY SCREENING
ΟΡΙΣΜΟΣ: προβολή ταινίας, η οποία (ταινία) δεν έχει αποκαλύψει κανένα στοιχείο 

της στους διοργανωτές. Δεν γνωρίζουν καν το πώς αυτή θα φτάσει στον κινηματογράφο. 
Περπατώντας; Κυλώντας; Με το Enterprise; Με Μονόκερο; 

ΣΟΥΠΕΡ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Σενάριο: Αλέξανδρος Στογιάννης, Σπύρος Παπαναούμ κ.ά.
Σκηνοθεσία: Γιώργος Παπαϊωάννου
Παίζουν: Δημήτρης Βάινας, Όλγα Σφέτσα, Πάρις 
Παπαδόπουλος
Ελλάδα, 2011, 110’

ΜΕΤΑΜΕΣΟΝΥΚΤΙΑ

Σούπερμαν, Σπάιντερμαν, Μπάτμαν… Η Νέα Υόρκη, η Γκόθαμ 
Σίτι και όλες οι μεγαλουπόλεις έχουν το σούπερ ήρωά τους. Η 
Θεσσαλονίκη δεν θα μπορούσε να  υστερεί.: Τώρα έχει κι αυτή τον 
Σούπερ Δημήτριο, τον προστάτη της! Ο οποίος πετά, προστατεύει 
γριούλες και άλλους αναξιοπαθούντες και γενικότερα κάνει κάθε 
λογής άθλους. Η μεγάλη πρόκληση όμως έρχεται όταν εμφανίζεται 
ένας σούπερ – κακός, με μπέρτα και ένα σύμβολο στο στήθος που 
θυμίζει κάτι που όλοι αναγνωρίζουμε τι είναι αλλά ακόμη δεν 
έχουμε συμφωνήσει πώς θα το ονομάζουμε, και μετατρέπει το 
καμάρι της πόλης, τον Λευκό Πύργο, σε… θα δείτε σε τι…
Ξεκαρδιστικές καταστάσεις, ανεξέλεγκτος σουρεαλισμός, 
αιχμηρή σάτιρα της Θεσσαλονίκης και των ιδιαιτεροτήτων της 
από… γνώστες της κατάστασης και, κυρίως, άγρια παρωδία του 
σούπερ ηρωικού είδους, σε μια… καθόλου σοβαρή ταινία της 
OTiNaNAi Productions, σε σκηνοθεσία Γιώργου Παπαϊωάννου. 
Καλή διασκέδαση! Βραβείο Κοινού Καλύτερης Ελληνικής Ταινίας 
στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, η ταινία δικαίως καταλαμβάνει 
φέτος όλη τη ζώνη μεταμεσονύκτιων προβολών του SFF-rated 
ATHENS.

DIE FARBE (THE COLOR)
ΤΟ ΧΡΩΜΑ ΗΡΘΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ
Σενάριο - Σκηνοθεσία: Huan Vu 
Παίζουν: Paul Dorsch, Jürgen Heimüller, Ingo Heise
Γερμανία, 2010, 85’, Α/Μ

Έχει γίνει παράδοση τα τελευταία χρόνια σε κάθε SFF-rated ATHENS 
να υπάρχει και μια ταινία εμπνευσμένη από τον Lovecraft (και μάλιστα 
ασπρόμαυρη!). Το γερμανικό “Die Farbe” του βιετναμέζικης 
καταγωγής  Huan Vu είναι μεταφορά του διηγήματος του 
μεγάλου συγγραφέα του φανταστικού «Το χρώμα που ήρθε από 
το ουρανό». Ασπρόμαυρο, υποβλητικό, στοχεύει κυρίως στη 
δημιουργία ανησυχητικής ατμόσφαιρας και ζοφερού κλίματος 
δίχως την χρήση πολλών εφέ, παραμένοντας απόλυτα πιστό στο 
λοβκραφτικό πνεύμα.
Ένας αμερικανός αναζητά τον πατέρα του που έχει εξαφανιστεί. 
Τα ίχνη του τον οδηγούν σε ένα απομονωμένο γερμανικό χωριό, 
όπου ένας ηλικιωμένος θα του διηγηθεί μια εφιαλτική ιστορία 
που ξεκινά λίγο πριν τον πόλεμο: Ένας μυστηριώδης μετεωρίτης 
πέφτει σε μια φάρμα… και τίποτα πια δεν είναι ίδιο στην περιοχή! 
Όμως ο εφιάλτης, που θα συνεχιστεί και μετά το τέλος του 
πολέμου, δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι έχει τελειώσει…

ΣΟΥΠΕΡ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 8/3, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9/3, ΣΑΒΒΑΤΟ 10/3,  00:00 
ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΣ

THE COLLAPSED
ΠΕΜΠΤΗ 8/3 20:00 NIXON
ΔΕΥΤΕΡΑ 12/3 17:30 ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΣ

DIE FARBE
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9/3 20:00 NIXON

ΔΕΥΤΕΡΑ 12/3 19:15 ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/3 19:15, ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΣ

?



JOHN CARTER
Σενάριο: Andrew Stanton, Mark Andrews κ.ά.
Σκηνοθεσία: Andrew Stanton
Παίζουν: Taylor Kitsch, Lynn Collins, Willem Dafoe
ΗΠΑ, 2012, 132’

Ο Edgar Rice Burroughs, δημιουργός μεταξύ άλλων και του Ταρζάν, 
επινοεί τον χαρακτήρα του John Carter το 1912 και, σε μια σειρά πολύ 
επιτυχημένων βιβλίων που συνεχίστηκαν μέχρι τη δεκαετία του ‘40, τον 
βάζει να γνωρίζει πλήθος περιπετειών στον Άρη, που κατοικείται από 
ποικίλα παράδοξα όντα και φυλές. 
Τώρα ο ήρωας αυτός, που στο μεταξύ πρόλαβε να γίνει και κόμικς, 
μεταφέρεται στην οθόνη από τον Andrew Stanton, δημιουργό των 
εξαιρετικών animation “Finding Nemo”, “WALL-E” κ.ά., σε μια 
θεαματική, χορταστική περιπέτεια, που είναι από τις πλέον αναμενόμενες 
της χρονιάς. 
Στον Άρη ο Carter αιχμαλωτίζεται από πανύψηλους, πράσινους 
βάρβαρους, δραπετεύει και συναντά την πριγκίπισσα  Dejah Thoris, που 
χρειάζεται απεγνωσμένα σωτηρία. E, όπως καταλαβαίνετε, αλίμονο σε 
όποιον σταθεί στο διάβα του ήρωά μας…

Η Avant Premiere του JOHN CARTER γίνεται με την υποστήριξη της 
FEELGOOD ENTERTAINMENT

METROPOLIS
Σενάριο: Tea von Harbou

Σκηνοθεσία: Fritz Lang
Παίζουν: Brigitte Helm, Alfred Abel, Gustav Fröhlich

Γερμανία, 1927, 165’, Α/Μ

Η “Metropolis”, βουβή ταινία γυρισμένη το 1927 από τον Fritz Lang, θεωρείται από τα αριστουργήματα του 
παγκόσμιου κινηματογράφου και από τους ακρογωνιαίους λίθους της κινηματογραφικής επιστημονικής 
φαντασίας. Εκπληκτική απεικόνιση μιας μελλοντικής κοινωνίας βαθύτατα διχασμένης ανάμεσα σε μια ελίτ 
που ουσιαστικά ζει σε μια ουτοπία και στη μάζα που ζει και εργάζεται υπόγεια σε απάνθρωπες  συνθήκες, 
επηρέασε όσο λίγα φιλμ την κινηματογραφική τέχνη, παρά το αμφιλεγόμενο ιδεολογικά σενάριό της. Τα 
εκπληκτικά αρχιτεκτονικά σκηνικά παραμένουν αξεπέραστα, η δημιουργία του θηλυκού ρομπότ θυμίζει 
έντονα τις αντίστοιχες σκηνές των μεταγενέστερων Φρανκενστάιν, οι σκηνές των αγώνων επηρέασαν τα 
φιλμ της Ρίφενσταλ, η φιγούρα του σχεδόν παρανοϊκού επιστήμονα είναι αρχετυπική… και στον κατάλογο 
των πόσων επηρέασε μπορεί να προστεθούν πολλοί και πολλά ακόμα.
Η ταινία είχε αρχικά υποστεί διάφορες περικοπές και κατά διαστήματα κυκλοφορούσε σε πολλές βερσιόν. 
Εδώ προβάλλεται η πληρέστερη κόπια που υπάρχει, η οποία ολοκληρώθηκε μόλις το 2010.
Την προβολή της ταινίας ντύνει μουσικά με live dj set o Le Vangelis, aka Βαγγέλης Μακρυγιαννάκις. 
Θεωρητικός - και πρακτικός- κινηματογράφου με βάση το Εδιμβούργο, ο Β. Μακρυγιαννάκις ασχολείται και 
με τη μουσική,  ενίοτε ως οργανοπαίχτης αλλά κυρίως ως spindoctor Le Vangelis που ντύνει μουσικά ταινίες 
προ του ομιλούντος και έχει παρουσιάσει σχετικές performances στο Φεστιβάλ Εδιμβούργου του 2004 
καθώς και στο Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Diversions του πανεπιστημίου του Εδιμβούργου στα πλαίσια 
της θεματικής ‘Expanded Cinema’ με τις ταινίες Metropolis του Fritz Lang και Les Mystères du château du Dé 
του Man Ray αντίστοιχα. Για την προβολή του Metropolis στο SFF-rated ATHENS ο Le Vangelis διαλέγει και 
μιξάρει live μουσικές ενότητες από το χώρο του ambient-noise, industrial, post-punk, kraut και post rock 
μεταξύ άλλων. 

H μουσική προβολή του Metropolis γίνεται με την υποστήριξη της ΝΕW STAR ART CINEMA και του 
Vinyl Microstore.

AVANT PREMIERE

Le Vangelis

JOHN CARTER
ΤΕΤΑΡΤΗ 7/3 21:00 ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΣ

METROPOLIS
ΔΕΥΤΕΡΑ 12/3 21:00 ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΣ



ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΟΥ SFF-RATED ATHENS 2012

Φέτος αλλάζουν και τα Βραβεία του φεστιβάλ.
Εγκαινιάζουμε Βραβεία Κριτικής Επιτροπής: τα βραβεία Καλύτερης Ταινίας, Καλύτερης 
Σκηνοθεσίας, Καλύτερου Σεναρίου. Η κριτική επιτροπή για το 2012 είναι 5μελής και αποτελείται 
από τους:

Sean Branney (Λος Άντζελες-Η.Π.Α): Συνιδρυτής της διάσημης λέσχης “H.P. Lovecraft Histori-
cal Society”, θεατρικός και κινηματογραφικός σκηνοθέτης και νικητής του Βραβείου Κοινού 
Σκηνοθεσίας στο SFF-rated ATHENS 2011 για την ταινία  “The Whisperer in Darkness”.

Louis Savy, (Λονδίνο-Μ. Βρετανία): Ιδρυτής και Διευθυντής του “The London International Fes-
tival of Science Fiction and Fantastic Film” (Sci-Fi London), εκ των κορυφαίων κινηματογραφικών 
φεστιβάλ επιστημονικής φαντασίας διεθνώς.

Δημήτρης Αθανίτης (Αθήνα): Σκηνοθέτης και Γραμματέας της Ελληνικής Ακαδημίας 
Κινηματογράφου.

Δημήτρης Κολιοδήμος (Αθήνα): Κριτικός κινηματογράφου, συγγραφέας και μέλος της 
Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου.

Δημήτρης Παναγιωτάτος (Αθήνα): Σκηνοθέτης, διευθυντής τμήματος κινηματογραφικών 
σπουδών του New York College. 

Το κοινό του φεστιβάλ εξακολουθεί να βραβεύει τις ταινίες Μικρού Μήκους ψηφίζοντας την 
Καλύτερη Ταινία Mικρού Μήκους και την Καλύτερη Σεναριακή Ιδέα –μιας και πολλές μικρές 
επιδιώκουν να εκπλήξουν τον θεατή με το σενάριό τους. Ένα βραβείο που εγκαινιάσαμε το 2011 
και η ψήφος σας έδειξε ότι ορθώς πράξαμε.
Φυσικά το Κοινό θα ψηφίσει για την δική του αγαπημένη ταινία Μεγάλου Μήκους (κι ας λέει 
η Κριτική Επιτροπή ό,τι θέλει), αποφασίζοντας ταυτόχρονα και σε ποιαν αξίζει το Βραβείο 
Διχογνωμίας Κοινού, την παγκόσμια αποκλειστικότητα του SFF-rated ATHENS.
Για τις μικρού μήκους ταινίες σας ρωτάμε αν θα την βλέπατε για δεύτερη φορά (για το Βραβείο 
Καλύτερης Ταινίας), αλλά και αν σας γοήτευσε η βασική ιδέα του σεναρίου της.
Για τις μεγάλου μήκους, σας ζητάμε να βαθμολογήσετε την κάθε ταινία κατατάσσοντάς την σε 
μία από τις εξής πέντε κατηγορίες: «Πολύ καλή», «Καλή», «Μέτρια», «Κακή» και «Πολύ κακή», 
αναφορικά με το συνολικό αποτέλεσμα. Στην ψηφοφορία συμμετέχουν όλες οι προβολές των 
ταινιών, επομένως, αν μια ταινία σας άρεσε πολύ και θέλετε να την ξαναδείτε, θα μπορέσετε 
και να ξαναψηφίσετε. Το βραβείο Διχογνωμίας Κοινού προκύπτει αυτόματα, από το πώς έχετε 
αξιολογήσει συνολικά όλες τις ταινίες.
Τα σχετικά ερωτηματολόγια θα μοιράζονται και θα μαζεύονται από μέλη της διοργάνωσης στην 
αρχή και στο τέλος αντίστοιχα κάθε ζώνης προβολής. Αφού καταμετρηθούν οι ψήφοι σας και 
μάθουμε κι εμείς τις αποφάσεις της Κριτικής Επιτροπής, θα ανακοινώσουμε τους νικητές όπως 
πάντα την Τετάρτη 14/3 το βράδυ.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ: ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ
ΖΩΝΗ I

FRANKIE
ΦΡΑΝΚΙ
Mike Pappa

ΗΠΑ, 2011, 23’

Ο Φράνκι, ένας αποτυχημένος εφευρέτης και ωρολογοποιός, 
αναλαμβάνει να αποκαταστήσει ένα παλιό ρολόι τσέπης και 
ανακαλύπτει ότι πρόκειται για χρονομηχανή. Αποφασίζει να το 
χρησιμοποιήσει για να πραγματοποιήσει τα φιλόδοξα όνειρά 
του. Όμως δεν είναι ο μόνος που ξέρει το μυστικό… Μια 
ελληνοαμερικανική παρέα επί το έργον: Mike Pappa, Kate Pappa, 
Nick Basil και Elias (χωρίς επώνυμο) εμπλέκονται στο σενάριο, στη 
σκηνοθεσία, στην παραγωγή και στις ερμηνείες.

PERRO ROJO / KRASNAYA SOBAKA
ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΣΚΥΛΟΣ

David Pantaleón Rodríguez Rivero
Ισπανία, 2009, 5’

Μετά από μια ολοκληρωτική οικολογική καταστροφή, τα 
υπολείμματα της ανθρωπότητας έχουν δραπετεύσει σε 
υποθαλάσσια καταφύγια ενώ στην επιφάνεια του πλανήτη που 
έχει νεκρώσει εντελώς επικρατεί απόλυτη σιωπή. Μετά την 
πάροδο μισού αιώνα, οι αυτοματοποιημένοι αισθητήρες που 
έχουν παραμείνει στην επιφάνεια ανιχνεύουν ζωή. Δύο τολμηροί 
ερευνητές αναδύονται στην επιφάνεια για να διαπιστώσουν τι 
συμβαίνει. Θα ανακαλύψουν τον τρόμο.

ODESSA
ΟΝΤΕΣΑ
Al Thompson και Brian Rolling
ΗΠΑ, 2011, 8’

Ταινία - πιλότος μιας (προς το παρόν ανολοκλήρωτης ακόμα) 
σειράς, που προβλέπεται να αποτελείται από δέκα εξάλεπτα 
επεισόδια, με θέμα έναν πατέρα και μια κόρη (την Οντέσα) που 
έχουν αναπτύξει υπερφυσικές ικανότητες γιατί συμμετείχαν 
ως πειραματόζωα σ’ ένα μυστικό πρόγραμμα. Το σκάνε και 
οι πράκτορες του προγράμματος τους κυνηγούν για να τους 
συλλάβουν ή να τους σκοτώσουν.  Έκανε πρεμιέρα τον Σεπτέμβριο 
2011 στο New York Television Festival.

LE PASSAGE
ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ
Fabien Montagner
Γαλλία, 2011, 18’

Η απόσταση ανάμεσα στο σήμερα και στο χθες, ανάμεσα στην 
σημερινή σου εφηβεία και στην εποχή που η γιαγιά σου ήταν 
μια νέα κοπέλλα, είναι ελάχιστα δευτερόλεπτα, όσο παίρνει 
να διασχίσεις ένα βαγόνι. Το πέρασμα γεφυρώνει τον δεύτερο 
παγκόσμιο πόλεμο με το δύσκολο παρόν, όταν ο πατέρας σου σε 
έχει αφήσει στα χέρια του παππού σου για να πάει να δουλέψει 
μακριά σου.



ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ: ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ

CIRCULAR CYBERNETICS
ΦΑΥΛΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

Shahram Aderangui
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, 2011, 11’

Σ’ ένα φουτουριστικό Ντουμπάι (που θα μπορούσε όμως να είναι 
και το σημερινό), η Μαρία, μια σχεδιάστρια εικονικών online 
κόσμων και κοινωνικών δικτύων ανακαλύπτει ότι οι χαρακτήρες 
που εκείνη δημιούργησε έχουν πάρει σάρκα και οστά – και 
μάλιστα παίρνουν και πρωτοβουλίες τις οποίες εκείνη δεν έχει 
προγραμματίσει. Ποιος παίρνει την απόφαση να αποκτήσουν οι 
χαρακτήρες αυτενέργεια; Ο Aderangui είναι Ιρανός, σπούδασε 
στην Τεχεράνη και εργάζεται στα Η.Α.Ε. 

ESCADAS
ΣΚΑΛΕΣ

Ricardo Salgado
Πορτογαλία, 2011, 15’

Το τελευταίο πράγμα που βλέπει ένας πιτσιρικάς καθώς τον 
κυνηγάνε, είναι κάποια τρίδυμα μωρά σε καρότσια. Μετά 
χώνεται σε ένα κτίριο, αλλά βρίσκεται εγκλωβισμένος σε ένα 
κλιμακοστάσιο που δεν φαίνεται να έχει τέλος, ούτε προς τα πάνω, 
ούτε προς τα κάτω. Δεν μπορεί να ξαναβρεί την πόρτα από την 
οποία μπήκε, ενώ συναντά συνέχεια αντίγραφα του εαυτού του. Ή 
μήπως δεν είναι αυτός το πρωτότυπο;

THE SEER
Ο ΟΡΑΜΑΤΙΣΤΗΣ

Sandun Seneviratne
Σρι Λάνκα & Βρετανία, 2010, 16’

Σε μια κοινωνία όπου τα παιδιά Indigo, δηλαδή αυτά που έχουν 
προορατικές ικανότητες, αποτελούν μήλο της έριδας μεταξύ 
των αρχών και του οργανωμένου εγκλήματος, ένας πράκτορας-
εκτελεστής των μυστικών υπηρεσιών αναλαμβάνει να σκοτώσει 
ένα μαφιόζο που πουλάει ένα παιδί Indigo σε έναν σκοτεινό 
πελάτη που τον προστατεύει μια Indigo σωματοφύλακας. 
Όμως όλοι ξέρουν τις μελλοντικές κινήσεις όλων των άλλων… 
Εξαιρετική δουλειά στη φωτογραφία του Αλέξη Λανίτη.

HAI IN MANO IL TUO FUTURO!
ΚΡΑΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΟΥ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΟΥ!

Enrico Maria Artale
Ιταλία, 2010, 14’

«Αυτό που λείπει από τη σημερινή κοινωνία είναι αυτό που 
ονομάζεται ‘self control’, αυτοέλεγχος», λέει αυστηρά ο υπεύθυνος 
κυβερνητικός λειτουργός στον νεαρό που προσέρχεται στο 
γραφείο του για να ζητήσει μια μικρή διευκόλυνση. Η κοινωνία 
στην οποία ζουν είναι η αποθέωση του γραφειοκρατικού ελέγχου 
και των αυστηρών απαγορεύσεων. Όμως, η επανάσταση απέχει 
μόλις μια κίνηση. Ο καθένας κρατάει το μέλλον του στα χέρια του. 
Κάθε μέρα. Κυριολεκτικά.

POR QUE DESAPARECIERON 
LOS DINOSAURIOS?
ΓΙΑΤΙ ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΗΚΑΝ 
ΟΙ ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΟΙ;
Esaú Darma
Ισπανία, 2011, 3’

Γιατί εξαφανίστηκαν οι δεινόσαυροι; Φανταστείτε να ανακαλυφθεί 
μια μέθοδος χάρη στην οποία κάθε αναπάντητη ερώτηση που 
έχει απασχολήσει από αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερα 
την Ανθρωπότητα μπορεί να απαντηθεί. Χωρίς αμφιβολίες. Οι 
άνθρωποι θα μάθαιναν, χωρίς να χωράει δεύτερη συζήτηση, την 
απάντηση σε κάθε εγκυκλοπαιδική, οντολογική ή μεταφυσική 
απορία τους, ερώτησή τους, αναζήτησή τους. Ποιες θα ήταν οι 
συνέπειες; Ποιοι ήταν, τελικά, οι δεινόσαυροι;

LA MUERTE DE OTILIA RUIZ
Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΤΙΛΙΑ ΡΟΥΙΘ
Ida Cuillar
Ισπανία, 2010, 15’

Η Οτίλια Ρουίθ είναι η τελευταία μιας γενιάς γυναικών με το 
ίδιο όνομα που τις καταδιώκει μια κατάρα η οποία ανάγεται 
–ίσως− στον ισπανικό εμφύλιο πόλεμο, στη μάχη ανάμεσα 
στους Μαυροχίτωνες και τους Κόκκινους. Στα 2019, η Οτίλια 
Ρουίθ η τρίτη, ζητάει βοήθεια από μια χαρτορίχτρα η οποία την 
παραπέμπει στην Μπιάνκα Λουπίνο του κλαμπ Νιέβε Νέγρα, στην 
περιοχή Τιέρα Νέγρα. Μια παραβολή στο νόημα των χρωμάτων.

DAWN
ΑΥΓΗ
Nick Dimitriadis
Κύπρος & Ελλάδα, 2011, 7’

Το πιο όμορφο πλοίο στον κόσμο είναι εκείνο που βρίσκεις 
εγκαταλειμμένο σε μια έρημο, που έχει πνευστό όργανο για 
κινητήρα και ένα δένδρο για ιστίο και που σε μεταφέρει μεσ’ 
τον ύπνο σου στη χώρα των ονείρων, στο πιο βαθύ φαράγγι του 
κόσμου, όπου ανατέλλουν τα άστρα του γαλαξία στον ουρανό και 
όπου απλώνεται μια παγετώδης θάλασσα στον ορίζοντα κι είναι 
το όνειρο που σε ονειρεύεται.

STOPOVER
ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ
Neil Stubbings
Ελβετία, 2010, 3’

Προσοχή αλλεπάλληλες στροφές. Προσοχή κατολισθίσεις. 
Προσοχή φανάρια ρύθμισης κυκλοφορίας. Προσοχή 
προτεραιότητα από δεξιά. Προσοχή Σταθμός Εξυπηρέτησης 
Αυτοκινητιστών. Προσοχή δημόσια ουρητήρια. Προσοχή 
σεβαστείτε τις ιθαγενείς μορφές ζωής. Προσοχή, συνεχίστε με 
δική σας ευθύνη.

LA LAVADORA
ΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ
Ana Aurora Rodriguez και Andrea Correa
Ισπανία, 2011, 12’

Μια κοπελιά μένει σ’ ένα διαμέρισμα μαζί με το χελωνάκι της. Ένας 
νεαρός μετακομίζει σε άλλο διαμέρισμα της ίδιας πολυκατοικίας. 
Εντελώς ξαφνικά συνειδητοποιούν, πρώτα η μία και μετά ο άλλος, 
ότι τα πλυντήριά τους λειτουργούν σαν μηχανές τηλεμεταφοράς: 
ό,τι μπαίνει μέσα στο ένα βγαίνει από το άλλο. Δεν ξέρουν όμως 
ποιος είναι από την άλλη πλευρά. Βέβαια, κάποια στιγμή το 
μαθαίνουν…

ΖΩΝΗ II

HOW TO KILL YOUR CLONE
ΠΩΣ ΝΑ ΣΚΟΤΩΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΛΩΝΟ ΣΑΣ

Jack McWilliams
ΗΠΑ, 2011, 5’

Από τότε που άρχισε η μαζική παραγωγή κλώνων, όλοι οι 
άνθρωποι έχουν ελεύθερο χρόνο στα χέρια τους γιατί τις βαρετές 
δουλειές τους τις κάνουν οι κλώνοι τους. Όμως οι κλώνοι μπορεί 
να σας κάνουν και χαλάστρα. Η λύση είναι να απαλλαγείτε από 
τους κλώνους σας. Δεν αποκλείεται όμως να σκεφθούν κι αυτοί το 
ίδιο. Οι απαντήσεις, σ’ αυτό το διαφημιστικό φιλμάκι με οδηγίες 
από την Clone Kill Corporation. 
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FIGHT THE FIRE
ΠΟΛΕΜΗΣΕ ΤΗ ΦΩΤΙΑ

Darren Teale
Βρετανία, 2011, 6’

Σε μια μελλοντική Γη, τα υπόγεια κατοικούνται μόνον από τις 
κλωνοποιημένες εκδοχές μιας επιστήμονος η οποία επιχειρεί 
να επαναποικήσει τον πλανήτη με αντίγραφά της. Μια κλώνος 
αποδεικνύεται ελαττωματική και περιορίζεται με στόχο την 
καταστροφή της. Καταφέρνει να αποδράσει και προσπαθεί να 
διαφύγει στην επιφάνεια. Είναι όμως θανάσιμη μόνο σε βιολογικό 
επίπεδο για τις άλλες κλώνους; Ένα videoclip με τη φωνή της Sue 
McLaren σε παραγωγή Andy Moor.

ALCHEMY AND 
OTHER IMPERFECTIONS

ΑΛΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΑΤΕΛΕΙΕΣ
Zachary Rothman

Καναδάς, 2011, 12’

Το ζευγάρι, μετά από μια τραγωδία που σημάδεψε και τους δυο, έχει 
απομονωθεί. Έχουν σταματήσει να μιλάνε. Εκείνη έχει αφιερωθεί 
στις σκοτεινές τέχνες της σύνθεσης ολοένα και πιο πολύπλοκων 
χημικών φίλτρων. Εκείνος στην κατασκευή περίπλοκων 
μηχανισμών με τους οποίους επιχειρεί να ανασυστήσει, έστω και 
εικονικά, το χαμένο παρελθόν. Η κατάσταση χειροτερεύει, μέχρι 
τη στιγμή που εκείνη αποφασίζει να δώσει μια λύση. Η κατάληξη 
δεν είναι αυτή που περιμένει.

BIRDBOY
ΦΤΕΡΟΠΑΙΔΟ
Pedro Rivero
Ισπανία, 2010, 13’

Η ζωή είναι ειδυλλιακή για την Ντίνκι, μια ποντικίνα που ζει σε ένα 
σπιτάκι στο κέντρο ενός πανέμορφου δάσους με τη μητέρα και 
τον πατέρα, που δουλεύει στη γειτονική φάμπρικα. Ένα τραγικό 
βιομηχανικό ατύχημα, όμως, αλλάζει τη ζωή της Ντίνκι για 
πάντα. Από δω και πέρα δεν μπορεί να βασιστεί παρά μόνο στο 
Φτερόπαιδο, ένα αγόρι-πουλί. Βασισμένο στο graphic novel με 
τίτλο Psiconautas (Ψυχοναύτες) του Alberto Vásquez.

GODAIZER
ΓΚΟΝΤΑΪΖΕΡ
Hillary Yeo
Σιγκαπούρη, 2011, 19’

Σε μια τεράστια αποθήκη, μια σειρά από γιγάντια ρομπότ, ανάμεσά 
τους και το Γκοντάιζερ, συντηρούνται από έναν ηλικιωμένο 
και τον έφηβο εγγονό του. Όταν ένα «καΐτζου» (ένα τέρας της 
συνομοταξίας Γκοτζίλα, Μόθρα, Ρόνταν κ.λπ) δραπετεύει από μια 
υπόγεια κυβερνητική βάση, ο πιτσιρικάς θα πρέπει να αποδείξει 
στον φλεγματικό αλλά και απαιτητικό παππού του ότι είναι 
αντάξιος του πατέρα του. Ένα άνιμε γι’ αυτούς που αναπολούν τη 
δεκαετία του 1970.

SΚ8RZ
ΤΡΟΧΟΔΡΟΜΟΙ
Robin Todd
Βρετανία, 2011, 9’

Στον απόλυτο παράδεισο των τροχοφόρων ανθρώπων, μετά 
από ένα ατύχημα η Aliz παρατάει τον Beam αλλά αυτός σύντομα 
γνωρίζει την Skiff κι αρχίζουν να τρέχουν μαζί, εναλλάξ ο ένας 
στον άλλο. Πού θα τους οδηγήσει η σχέση τους; Στον έρωτα, στην 
επανάσταση, στην ελευθερία;

ΖΩΝΗ III

BRUTAL RELAX
ΑΠΟΛΥΤΗ ΧΑΛΑΡΩΣΗ

Adrián Cardona
Ισπανία, 2011, 15’

Έχετε πάρει εξιτήριο μετά από ένα μπρέικ ντάουν. Σας λένε να 
πάτε διακοπές για να χαλαρώσετε, σε μια παραλία, με οικογένειες 
και παιδάκια και ζευγαράκια. Να κάνετε ηλιοθεραπεία, να 
τραβήξετε φωτογραφίες, να ακούσετε μουσικούλα στο ουόκμαν. 
Το ερώτημα είναι: τι θα κάνετε αν σας τελειώσει η μπαταρία; 
Ειδικά αν στην παραλία έχει μόλις καταφθάσει μια νέα παρέα με 
διαφορετικά γούστα και προτεραιότητες.

BREATHE
ΑΝΑΠΝΕΥΣΕ

Liam Garvo
Βρετανία, 2010, 9’

Στις αρχές του 21ου αιώνα, ο ιός Stengue προκαλεί πανδημία η 
οποία εξοντώνει κάθε ζωή επί της γης. Οι τελευταίοι άνθρωποι 
σχεδιάζουν και θέτουν σε εφαρμογή ένα αυτοματοποιημένο 
πρόγραμμα το οποίο θα εξασφαλίσει την αναβίωση της 
ανθρωπότητας αφού ο κίνδυνος έχει περάσει. Οι επιστήμονες 
φροντίζουν το πρωτόκολλο που εφαρμόζεται να είναι αυστηρό 
και απαιτητικό, όπως αρμόζει σε ένα πρόγραμμα από το οποίο 
εξαρτάται η επιβίωση του ανθρώπινου γένους. Το παρακάνουν 
όμως.

FASE TERMINAL
ΤΕΛΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ
Marta Genova
Ισπανία, 2011, 13’

Μια αρρώστια μετατρέπει τους ανθρώπους σε ανθρωποφάγα 
ζόμπι. Τρεις προσπάθειες να χρησιμοποιηθούν ισάριθμα 
εμβόλια απέτυχαν, και ο κόσμος είναι πανικόβλητος. Έχει 
επιβληθεί στρατιωτικός νόμος και οι ασθενείς είναι κλεισμένοι σε 
ψυχιατρεία ύψιστης ασφάλειας. Ένα αγόρι ακολουθεί τον πατέρα 
του στο κέντρο όπου είναι κλεισμένη η μητέρα του, θέλοντας να 
της απευθύνει μια ερώτηση. Κανείς όμως δεν ξέρει ποιο είναι το 
τελικό στάδιο της αρρώστιας.

ACAB
Jule Körperich
Γερμανία, 2010, 8’

Ζούμε σε μια κοινωνία που μας μεταμορφώνει σε ζόμπι. Κι όταν 
εκδηλωθούμε, μας κυνηγάει η αστυνομία ανελέητα. Ακόμα κι αν 
προσπαθήσουμε να δραπετεύσουμε, με όποιον τρόπο μπορούμε, 
ακόμα και αυτοκτονώντας, οι αρχές τελικά θα μας πιάσουν, θα 
μας φυλακίσουν, θα μας βιάσουν το σώμα και την ψυχή, θα μας 
πατήσουν στα ψυχοφάρμακα και τελικά θα μας κάνουν δικούς 
τους. Αλλά ακόμα κι αν κυνηγάμε ζόμπι (ή αυτούς που νομίζουμε 
ότι είναι ζόμπι), τελικά τα ζόμπι θα είμαστε εμείς.
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THE TUNNEL
Η ΣΗΡΑΓΓΑ

Ivan Radovic
Σουηδία, 2011, 5’

Μια γυναίκα κοιτάζει έξω από τον παράθυρό της την 
φουτουριστική μεγαλούπολη και θυμάται την μοιραία εμπειρία 
της στα έγκατα της γης. Στη μνήμη της επαναφέρει τη σκηνή: 
παραπατάει διασχίζοντας μια υπόγεια σήραγγα ακολουθώντας 
τις γραμμές του τρένου. Την βρίσκουν δύο άνδρες που φορούν 
στολές βιοασφάλειας και κρατούν πυροβόλα. Προσπαθούν να 
τη σώσουν αλλά ο διώκτης της την φθάνει. Έρχεται πρόσωπο με 
πρόσωπο με εκείνο που παραμονεύει μέσ’ το σκοτάδι.

AKERBELTZ, LAS BRUJAS 
Y EL INQUISIDOR

ΑΚΕΡΜΠΕΛΤΖ, ΟΙ ΜΑΓΙΣΣΕΣ 
ΚΙ Ο ΙΕΡΟΕΞΕΤΑΣΤΗΣ

César Urbina Vitoria
Ισπανία, 2010, 20’

Στα 1610, ενώ ήδη άκμαζε η Αναγέννηση, χιλιάδες άνθρωποι 
κατηγορήθηκαν για μαγεία ενώ δώδεκα άτομα είτε κάηκαν 
στην πυρά, είτε πέθαναν στη φυλακή και οι σωροί τους 
αποτεφρώθηκαν. Πολλοί ακόμη πέθαναν φυλακισμένοι. Ήταν το 
περιώνυμο άουτο-ντα-φε του Λογκρόνιο, ανάμεσα στη Χώρα των 
Βάσκων και τη Ναβάρρα. Φυσικά, όλα αυτά ήταν δεισιδαιμονίες. 
Όμως αν δεν ήταν; 

THIS IS NOT REAL
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΗ Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Gergely Wootsch
Βρετανία, 2011, 8’

Από τη μικροαστική γειτονιά στην επαρχιακή Αγγλία μέχρι τη 
χιονισμένη κορυφή των Ιμαλαΐων, περπατώντας στον επαρχιακό 
δρόμο ή πιλοτάροντας ένα αεροπλάνο του πρώτου παγκόσμιου 
πολέμου, όταν ζεις σ’ έναν κόσμο που όλοι είναι βυθισμένοι 
στις μανίες τους και χαμένοι στις οθόνες τους ενώ εσύ γράφεις 
και σκέφτεσαι, θέλει κότσια να ακολουθήσεις τα όνειρά σου, να 
αντιμετωπίσεις τους εφιάλτες σου και να τραβήξεις την πρίζα.

POTILAS
Ο ΑΣΘΕΝΗΣ

Misko Iho
Φινλανδία, 2010, 17’

Ένας ψυχαναγκαστικός, όχι ιδιαίτερα ευφυής αλλά πάντως 
ορθολογιστής, νυχτοφύλακας νοσοκομείου, διαβάζει το άρθρο 
«Πώς σάς καταδυναστεύουν οι μονομανίες σας» στη φινλανδική 
έκδοση του Science Illustrated. Bρίσκεται αντιμέτωπος με έναν 
ιδιαίτερα ασυνήθιστο συνομιλητή, ο οποίος μοιάζει σε όλα 
με ασθενή αλλά ισχυρίζεται ότι είναι άγγελος. Πού μπορεί να 
οδηγήσει μια τέτοια συζήτηση; Και τι μπορεί κανείς να κάνει με τη 
γνώση που θα αποκομίσει; 

MUERTOS Y VIVIENTES
ΝΕΚΡΟΙ ΚΑΙ ΖΩΝΤΑΝΟΙ
Iñaki San Román
Ισπανία, 2011, 19’

Όταν η ηλικιωμένη κυριούλα δέχεται επίθεση έξω από το σπίτι της 
από έναν ζωντανό-νεκρό και στη συνέχεια ακούει στο ραδιόφωνο 
ότι τα ζόμπι βγήκαν από τους τάφους τους και καταλαμβάνουν 
τον κόσμο, ντύνεται, στολίζεται, οπλίζεται και μετατρέπεται σε 
σούπερ-γιαγιά, αποφασισμένη να διασχίσει ολόκληρη την πόλη 
με έναν και μοναδικό στόχο καρφωμένο στο κεφάλι της – σε 
βαθμό μονομανίας. Amor para dos – έρωτας για δύο.

LOS GUSANOS Y LAS MOSCAS
ΤΑ ΣΚΟΥΛΗΚΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΜΥΓΕΣ
Jorge López Navarrete
Ισπανία & Κούβα, 2010, 5’

Το φαγητό έτοιμο και η οικογένεια κάθεται στο τραπέζι να φάει το 
βραδυνό: η κόρη, η μαμά και −για πρώτη φορά εδώ και πολύ καιρό, 
διότι δουλεύει σκληρά κι έτσι δεν έχει χρόνο για την οικογένειά 
του− ο μπαμπάς. Ο οποίος είναι νεκρός και σωριασμένος στο 
τραπέζι εδώ και δύο μέρες. Όπως λέει η μαμά «υπάρχει ακόμα 
καιρός ωσότου εμφανιστούν τα σκουλήκια και οι μύγες».

GHOST IN THE MACHINE
ΤΟ ΦΑΝΤΑΣΜΑ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ
Oliver Krimpas
Βρετανία, 2011, 18’

Η Νορίν ονειρεύεται τον πρίγκηπα – τέλος πάντων, τον κάου 
μπόι, που θα την σώσει από τη βαρετή ζωή της φάρμας, από 
την αδιάφορη μητέρα της και από τον καταπιεστικό και άκαρδο 
πατέρα της. Ο μόνος της γκόμενος σκοτώθηκε πριν από κάποιο 
καιρό – όχι όπως επίσημα δηλώθηκε στην ασφαλιστική εταιρεία, 
αλλά επειδή τον πάτησε ένα εγκαταλειμένο τρακτέρ. Ένα τρακτέρ 
που τον τελευταίο καιρό την φλερτάρει…

INVASION DER MINIUFOS
Η ΕΙΣΒΟΛΗ ΤΩΝ ΜΙΝΙΟΥΦΟ
Rafael Gschwend
Ελβετία, 2010, 5’

Βρε τον κακόμοιρο τον θείο Μπομπ! Εκεί όπου καθόταν, μια ωραία 
πρωία, και διάβαζε την εφημερίδα του, του την έπεσε η μύγα. Κι 
άρχισε να την κυνηγάει, αλλά αυτή του ξέφευγε συνέχεια, μέχρι 
που την χτύπησε. Όμως αυτή δεν ψόφησε, κι αυτός άρχισε να 
την επεξεργάζεται. Έτσι έγινε κι ο θείος Μπομπ έμεινε μαζί μας. 
Κι εμείς με τη σειρά μας, όλοι εδώ που μένουμε, σε λίγο μύγες θα 
βλέπουμε.

HIDDEN SOLDIER
ΚΡΥΜΜΕΝΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ
Alejandro Suárez Lozano
Ισπανία, 2010, 12’

Έχεις επιλεγεί γιατί γνωρίζεις την τοποθεσία σαν την τσέπη σου. 
Η υπηρεσία σού παρέχει ως όπλα ένα ντουφέκι και ένα πιστόλι. 
Σαν κομάντο, δεν θα έχεις καμιά δυνατότητα επικοινωνίας με τη 
βάση. Οι εντολές σου είναι να διεισδύσεις στα μετόπισθεν του 
εχθρού και να δολοφονήσεις τον ναζί επικεφαλής αξιωματικό και 
όλα τα μέλη μιας στρατιωτικής μονάδας που εκτελεί δικούς μας 
πράκτορες. Η διαταγή αυτή πρέπει να εκτελεστεί πάση θυσία. 

ΖΩΝΗ IV
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Paul Cerezo

Ισπανία, 2011, 14’

Το κορίτσι, στην κουζίνα, ετοιμάζει την τούρτα γενεθλίων, με 
τα κεράκια να σχηματίζουν τον αριθμό οκτώ. Η γυναίκα, στο 
υπνοδωμάτιο στον επάνω όροφο, πουδράρει τη μύτη της πριν 
κατέβει κάτω. Ο άνδρας μπαίνει στο αυτοκίνητο και βάζει το δώρο 
στο πίσω κάθισμα. Η ώρα έφτασε και οι καλεσμένοι καταφθάνουν. 
Το αγοράκι γιορτάζει τα όγδοα γενέθλιά του. Μια συνηθισμένη 
ιστορία. Ή μάλλον: όχι.

SUDD
ΓΟΜΟΛΑΣΤΙΧΕΣ

Erik Rosenlund
Σουηδία, 2011, 15’

Μια κοπέλα περιμένει το λεωφορείο. Στη βιτρίνα του 
καταστήματος διαβάζει μια πινακίδα: «Γόμες τέλος». Δεν δίνει 
σημασία. Μπαίνει στο λεωφορείο και ανακαλύπτει μια μουτζούρα 
– σαν κι αυτές που κάνουν τα μωρά με το πρώτο τους μολύβι. 
Την αγγίζει κι αυτή αρχίζει να επεκτείνεται στο σώμα της. Γυρνάει 
αναστατωμένη στο σπίτι της και ψάχνει να βρει μια γόμα, ενώ 
στο πάτωμα η τοπική εφημερίδα πληροφορεί ότι «Το εργοστάσιο 
παραγωγής γομολάστιχας κάηκε»…

MINDER
ΕΡΑΣΤΗΣ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ
Christian Kampmann Olsen
Δανία, 2011, 12’

Ο πατέρας της Άννε προσπαθεί να ζωντανέψει την πιο ευτυχισμένη 
στιγμή της ζωής του – όταν η μητέρα της τού ανακοίνωσε ότι 
είναι έγκυος. Η μητέρα της Άννε έχει πεθάνει εδώ και χρόνια και ο 
πατέρας της προσπαθεί να ανασυστήσει τη σκηνή με τη βοήθεια 
μιας μηχανής αναμνήσεων. Η Άννε τον εκλιπαρεί να κλείσει το 
σύστημα μια και καλή. Αυτό όμως δεν φαίνεται να αρκεί πλέον…

SCHRODINGER’S BOX
ΤΟ ΚΟΥΤΙ ΤΟΥ ΣΡΕΝΤΙΝΓΚΕΡ
Britt Pitre
ΗΠΑ, 2011, 6’

Το πείραμα περιγράφει το παράδοξο που προκύπτει από την 
Ερμηνεία της Κοπεγχάγης αναφορικά με κβαντομηχανικά 
φαινόμενα όπως αυτά εφαρμόζονται σε καθημερινά γεγονότα, 
όπως η επιβίωση ή όχι επί μία ώρα μιας γάτας κλεισμένης μέσα 
σε ένα κουτί με ένα μπουκάλι υδροκυάνιο που θα διαχυθεί ή όχι 
ανάλογα με το αν θα εκπεμφθεί ή όχι ένα σωματίδιο άλφα από 
ραδιενεργό υλικό. Τι συμβαίνει όμως όταν σε παρατηρεί η γάτα…;

CVIJET BITKE
ΤΟ ΑΝΘΟΣ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ
Simon Bogojevic Narath
Κροατία, 2011, 20’

Κάθε απειλητική επανάσταση πρέπει να αντιμετωπίζεται με 
ολοκληρωτικό πόλεμο. Ένα εφιαλτικό σκηνικό – ή ένας σκηνικός 
εφιάλτης – μέσα στο οποίο άνθρωποι δέσμιοι μαθαίνουν πώς 
να μάχονται, ερωτιδείς παρακολουθούν με αποστασιοποιημένο 
ενδιαφέρον  και εξώκοσμες φιγούρες εξηγούν τους μηχανισμούς 
κυριαρχίας και ελέγχου της ανθρώπινης κοινωνίας. Η ταινία 
βασίζεται σε μοτίβα από το «Άνθος της Μάχης» (1440) και το 
«Διάλογος στην Κόλαση ανάμεσα στον Μακιαβέλλι και τον 
Μοντεσκιέ» (1864). 

SFF- RATED ACTIONS

SFF-RATED DVD 2010-2011
ΠΡΟΒΟΛΕΣ: ΤΕ 14/3 17:30, ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΣ

Η γιορτή συνεχίζεται. Μετά την πρώτη διπλή συλλογή DVD με επιλογές ταινιών μικρού μήκους 
από τα τέσσερα πρώτα χρόνια του SFF-rated ATHENS 2006-2009, παρουσιάζουμε τη νέα μας 
συλλογή-διπλό DVD με τις καλύτερες ταινίες από τις διοργανώσεις του 2010 και του 2011. Εκείνες 
δηλαδή τις ταινίες που «θα θέλατε να δείτε για 2η φορά», όπως σας ρωτάμε κάθε χρόνο για να 
αποφασιστεί ποια ταινία θα κερδίσει το Βραβείο Κοινού Καλύτερης Ταινίας Μικρού Μήκους. 
Φυσικά, συμπεριλαμβάνονται και οι νικήτριες. 18 ταινίες από 14 χώρες, πάνω από 3,5  ώρες 
ριζοσπαστικής, προκλητικής και συναρπαστικής κινηματογραφίας! Μια ορεκτική επιλογή από τις 
ταινίες του DVD θα προβληθεί στον ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟ την τελευταία ημέρα του φεστιβάλ.
Το DVD θα διατεθεί για πρώτη φορά στο 7ο SFF-rated ATHENS. 
Μετά τη λήξη του φεστιβάλ, θα μπορείτε να το βρείτε σε επιλεγμένα καταστήματα, 
ή να το παραγγείλετε μέσω διαδικτύου στη διεύθυνση: http://sffrateddvd.wordpress.com.

ΤΟ SFF-RATED DVD 2006-2009 
ΕΠΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ! 

Με 17 ταινίες από 10 χώρες, θα το βρείτε και αυτό κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ στο 
περίπτερο της ΑΛΕΦ στον ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟ.



SFF- RATED ACTIONS

2012 SFF- RATED POSTERS

LOUIS SAVY: THE PAUPER’S GUIDE TO SCIENCE FICTION FILMMAKING

Με πενιχρά μέσα και ερασιτεχνικό εξοπλισμό μπορείς να κάνεις σινεμά αξιώσεων; 
Ναι, υποστηρίζει ο Louis Savy, ιδρυτής και διευθυντής του –διεθνώς αναγνωρισμένου–Διεθνούς 
Κινηματογραφικού Φεστιβάλ Επιστημονικής Φαντασίας & Φανταστικού του Λονδίνου (SCI-FI 
LONDON). Έτσι τον προσκαλέσαμε να μοιραστεί την εμπειρία του από το διαγωνισμό SCI-FI 
LONDON 48 HOUR FILM CHALLENGE με το Αθηναϊκό κοινό. 
Πρόκειται για έναν διαγωνισμό που λαμβάνει χώρα εδώ και 4 χρόνια στο πλαίσιο του SCI-FI LON-
DON. Με συμμετοχή πάνω από 380 ταινίες, πολλές από τις οποίες προβλήθηκαν στη συνέχεια σε 
άλλα κινηματογραφικά φεστιβάλ ή στην τηλεόραση, ο διαγωνισμός αποδεικνύει ότι μια ευφυής 
ιδέα μπορεί να αναπληρώσει την έλλειψη πολυδάπανων εντυπωσιακών εφέ. Ο Louis Savy μας 
δίνει τα φώτα του για το πώς κάτι τέτοιο μπορεί πράγματι να συμβεί (μερικές φορές αρκεί 
ένα κινητό τηλέφωνο με κάμερα), σε μια διάλεξη όπου θα δώσουν το παρόν και μέλη από τις 
κινηματογραφικές ομάδες της Chainfree -Ελληνικό Δίκτυο Ανεξάρτητων Κινηματογραφιστών, 
για να μοιραστούν με τον κόσμο τις δικές τους εμπειρίες από το “nο budget filmmaking”.

ΔΙΑΛΕΞΗ



SFF-RATED ATHENS 2012

7ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ & ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

7th INTERNATIONAL SCIENCE FICTION & FANTASY
FILM FESTIVAL OF ATHENS

Διευθυντής: Αλέκος Παπαδόπουλος 

Καλλιτεχνικός Διευθυντής:  Άγγελος Μαστοράκης 

Strategy & Communications: Πέννυ Βλάχου (vlachoupenny@gmail.com) 

Δημιουργική επιμέλεια επικοινωνίας:  Black Mamba (www.blackmamba-ad.com)

Ομάδα μετάφρασης, 
υποτιτλισμού & τεχνικής 
επιμέλειας προβολών: Δημήτρης Αρβανίτης, Γιώργος Κατσαβός, Παναγιώτης Κούστας, 
Ντίνα Σώτηρα, Εύη Χασαπίδου - Watson

Επιμέλεια εντύπων &  Σύνταξη προγράμματος: Άγγελος Μαστοράκης 

Κείμενα προγράμματος:  Δημήτρης Βανέλλης, Σπύρος Βρετός

Εκτύπωση:  Κ. ΠΛΕΤΣΑΣ - Ζ. ΚΑΡΔΑΡΗ ΟΕ 

Το Φεστιβάλ θα ήθελε για μια ακόμα χρονιά να ευχαριστήσει την Μ.Τ. και την Χ. Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ 
για την αμέριστη υποστήριξή τους και τη σημαντική τους βοήθεια.




