ΘΕΡΙΝΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ¨Το Διάλειμμα¨
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2020 – 14η συνεχή χρονιά
Εβδομάδα από 22/8 – 27/8/2020
Σάββατο 22 - Κυριακή 23/8,
(10:00 μ.μ.)
“ΤΖΟΥΝΤΙ”
(Βιογραφική, Δραματική, 118΄, 2019)
Σκηνοθεσία : Ρούπερτ Γκουλντ
Πρωταγωνιστούν: Ρενέ Ζελβέγκερ, Τζέσι
Μπάκλεϊ, Φιν Γουίτροκ, Ρούφους Σιούελ,
Μάικλ Γκαμπόν, Ντάρσι Σο
Χειμώνας 1968: Ο θρύλος της Showbiz
Τζούντι Γκάρλαντ φθάνει στο Λονδίνο για μία
σειρά sold out εμφανίσεων στο διάσημο κέντρο διασκέδασης “The Talk of the Town”. Έχουν περάσει
30 χρόνια από την ταινία «Ο Μάγος του Οζ» που της χάρισε παγκόσμια καταξίωση, και ενώ η φωνή
της έχει αποδυναμωθεί, το ερμηνευτικό της ταλέντο έχει ωριμάσει και εξελιχθεί.
Καθώς ετοιμάζεται για την παράσταση, συνδιαλέγεται με τη διεύθυνσή του κέντρου, κάνει
πρόβες με τους μουσικούς, έρχεται σε επαφή με φίλους και θαυμαστές , το σπινθηροβόλο πνεύμα
και η λάμψη της εκπέμπουν αβίαστα. Ακόμα και τα όνειρά της για έρωτα και συντροφικότητα
παραμένουν ζωντανά καθώς ετοιμάζεται να προχωρήσει σε γάμο με τον Μίκι Ντιν, τον πέμπτο
σύζυγο της ζωής της. Κι όμως η Τζούντι είναι εύθραυστη. Δουλεύοντας 45 από τα 47 χρόνια της ζωής
της νιώθει πια εξαντλημένη. Καταδιώκεται από τις παιδικές της αναμνήσεις στο Χόλιγουντ και θέλει
απεγνωσμένα να γυρίσει πίσω στο σπίτι της, στα παιδιά της. Έχει τη δύναμη να προχωρήσει;

Δευτέρα 24 - Τρίτη 25/8
(9:30 μ.μ.)

“Βόμβα”
(Δραματική, 108΄, 2019)
Σκηνοθεσία : Τζέι Ρόουτς
Πρωταγωνιστούν : Νικόλ Κίντμαν, Μάργκο
Ρόμπι, Σαρλίζ Θίρον, Τζένιφερ Μόρισον, Άλις
Ιβ, Τζον Λίθγκοου, Άλισον Τζάνεϊ

Τον Ιούλιο του 2016, η Γκρέτσεν
Κάρλσον, διάσημη παρουσιάστρια
πρωινής ενημερωτικής των Fox News, έκανε μήνυση στον διευθυντή του καναλιού Ρότζερ
Εϊλς για σεξουαλική παρενόχληση. Ο Εϊλς υπήρξε για χρόνια ένας πανίσχυρος άντρας των
media και της πολιτικής. Γεννημένος το 1940, ξεκίνησε ως σύμβουλος στο επιτελείο του
Ρίτσαρντ Νίξον, δούλεψε στη νικητήρια εκλογική καμπάνια του Ρόναλντ Ρέιγκαν, ήταν
εκείνος που συμβούλεψε τον Τζορτζ Μπους να απαντήσει ανελέητα στην επίθεση της 9/11
για να κερδίσει την κοινή γνώμη, και, ειρωνικά, όταν εκδιώχθηκε από το Fox, ήταν ο αόρατος
άνθρωπος που έδωσε την τελευταία ώθηση στον Ντόναλντ Τραμπ προς την κατάκτηση της
Προεδρίας. Aπό το 1996 ήταν ο ιδρυτής και διευθυντής (μετά από επιλογή του Ρούπερτ

Μέρντοκ, φυσικά) των Fox News και της συντηρητικής τους κατεύθυνσης. Επί 20 χρόνια ήταν
η φιγούρα πίσω από κάθε επίθεση σε δημοκρατικό υποψήφιο, εκείνος που έστησε τη "δείξε
μας το πιστοποιητικό γεννήσεώς σου" δυσφήμιση του Μπαράκ Ομπάμα και πολλών άλλων.
Στα γραφεία και τους διαδρόμους των καναλιού ήταν ο Θεός. Τον σεβόντουσαν και τον
έτρεμαν.

Τετάρτη 26/8, 9:30 μ.μ.
“Playmobil : η ταινία’’
(Κινούμενα σχέδια, 99΄, 2019)
Η ευφάνταστη Μάρλα ξεκινάει ένα επικό
ταξίδι μετά την εξαφάνιση του μικρού της
αδελφού Τσάρλι στον τεράστιο και θαυμαστό
κόσμο της Playmobil. Καθώς η Μάρλα
προσπαθεί να βρει τον μικρό αδελφό της,
συναντά αξέχαστους χαρακτήρες, όπως τον
Ντελ, έναν τρελούτσικο ιδιοκτήτη καντίνας,
τον γοητευτικό μυστικό πράκτορα Ρεξ Ντάσερ, μία μοντέρνα Καλή Νεράιδα και τον διψασμένο για
εξουσία Αυτοκράτορα Μάξιμους. Η φανταστική αυτή περιπέτεια θα βοηθήσει τη Μάρλα να ξαναβρεί
το παιδί μέσα της και να απολαύσει ξανά τον κόσμο μέσα από τα μάτια της φαντασίας.

Πέμπτη 27/8, 9:00 μ.μ.
“Σκοτεινά νερά”
(Βιογραφική, 126΄, 2019)
Σκηνοθεσία : Τοντ Χέινς
Πρωταγωνιστούν : Μαρκ Ραφάλο,

Αν Χαθαγουέι, Τιμ Ρόμπινς, Μπιλ
Πούλμαν, Μπιλ Καμπ, Βίκτορ κάρμπερ
Ο Ρομπ είναι μεγαλοδικηγόρος με
ειδίκευση σε θέματα Περιβάλλοντος και εκπροσωπεί μεγάλες φαρμακευτικές εταιρίες. Η καριέρα
του βρίσκεται στην καλύτερη φάση της όταν δύο αγρότες έρχονται σε επαφή μαζί του και
ισχυρίζονται ότι ένα παράρτημα της εταιρίας DuPont αποβάλλει τοξικά απόβλητα στον τοπικό
ποταμό με αποτέλεσμα την καταστροφή των γεωργικών εκτάσεων και τον θάνατο εκατοντάδων
ζώων. Με σκοπό να τους βοηθήσει και να ανακαλύψει την αλήθεια συντάσσει μια επιστολή
διαμαρτυρίας που σηματοδοτεί την έναρξη μιας δεκαπενταετούς διαμάχης που θα θέσει σε
δοκιμασία όχι μόνο την καριέρα του, αλλά και την υγεία του και τις οικογενειακές του σχέσεις.

Η ταινία προβάλλεται σε επανάληψη, με ελεύθερη είσοδο.
Αντί εισιτηρίου συγκεντρώνουμε τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπωλείο του Δήμου μας.

ΤΕΛΟΣ ΠΡΟΒΟΛΩΝ. Ευχαριστούμε θερμά όλους εσάς, τους φίλους του δημοτικού
μας κινηματογράφου, που στηρίξατε και φέτος την προσπάθειά μας. Για όποια
μικροπροβλήματα παρουσιάστηκαν, στο πλαίσιο μιας πρωτόγνωρης κατάστασης
που βιώνει όλος ο κόσμος, ζητούμε την κατανόησή σας. Ο κινηματογράφος μας,
που στηρίζεται και σε εθελοντές, δεν είναι μια ιδιωτική επιχείρηση που αποβλέπει
στο κέρδος αλλά πρωταρχικό σκοπό έχει την ψυχαγωγία των δημοτών και την
ασφάλειά τους.

