Φεςτιβάλ Σαινιών Μικροφ Μήκουσ Clermont-Ferrand

A Crush on German Short Films
4 Ιουνίου 2015, και ώρα 21:00
ςτο Ίδρυμα ARTos

Για 4θ ςυνεχι χρονιά, το Ίδρυμα ARTos ςε ςυνεργαςία με το Ινςτιτοφτο Γκαίτε Κφπρου
παρουςιάηει τθν υπαίκρια προβολι ταινιϊν μικροφ μικουσ «A Crush on German Short
Films» τθν Πζμπτθ, 4 Ιουνίου 2015, και ώρα 21:00, ςτο Ίδρυμα ARTos, μζςα ςτα πλαίςια
του 7ου X-Dream Festival.
To επιτυχζσ ςυλλογικό γερμανο-γαλλικό πρότηεκτ τθσ Γερμανικισ Ζνωςθσ Ταινιϊν Μικροφ
Μικουσ, του Ινςτιτοφτου Γκαίτε ςτθ Λυϊν, τθσ διεφκυνςθσ του φεςτιβάλ Clermont-Ferrand,
και του Kurz Film Agentur Hamburg παρουςιάηει για ακόμθ μια χρονιά ζνα εξαιρετικό
πρόγραμμα. Οκτϊ ταινίεσ μικροφ μικουσ ζχουν επιλεγεί από τισ 430 ςυμμετοχζσ
γερμανικϊν ταινιϊν μικροφ μικουσ ςτο φεςτιβάλ ταινιϊν μικροφ μικουσ ClermontFerrand. Ιςτορίεσ που κυμαίνονται ανάμεςα ςτο παράξενο και το ενκουςιϊδεσ, άλλεσ
«ηεςτζσ» και άλλεσ ξεκαρδιςτικζσ.
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Πρόγραμμα Προβολών και Περιλήψεισ:
ΑΠΟΞΕΝΩΗ| ALIENATION
Laura Lehmus | Γερμανία 2014 | animation | 6'| Γερμανικόσ διάλογοσ | Αγγλικοί υπότιτλοι
Ζνα animation για τθν εφθβεία, το οποίο βαςίηεται ςε πραγματικζσ ςυνεντεφξεισ με
εφιβουσ.
ZWEI ZUCKER
AVEC DEUX SUCRES
ΔΤΟ ΖΑΧΑΡΕ, ΟΠΩ ΠΑΝΣΑ | TWO SUGARS AS ALWAYS
Thore Schwemann | Γερμανία 2014 | φανταςίασ | 16'| Γερμανικόσ διάλογοσ | Αγγλικοί
υπότιτλοι
Θ Κλάρα και ο Aντόν ζχουν περάςει ολόκλθρθ τθ ηωι τουσ μαηί. Με τθν πάροδο του
χρόνου, θ του άνοια Aντόν ζχει αυξθκεί - μερικζσ φορζσ ξεχνά ακόμα και το όνομα τθσ
ίδιασ του τθσ ςυηφγου. Πϊσ κα αντιμετωπίςει εκείνθ τθν επικυμία του γιοφ τθσ να τον
μεταφζρει ςε ζνα οίκο ευγθρίασ; Θ ίδια εξακολουκεί να πιςτεφει ότι είναι ςε κζςθ να τον
φροντίηει από μόνθ τθσ...
SONNTAG NULL
DIMANCHE ZÉRO
ΚΤΡΙΑΚΗ ΜΗΔΕΝ | SUNDAY ZERO
Jochen Kuhn | Γερμανία 2013 | animation | 10'| Γερμανικόσ διάλογοσ | Αγγλικοί υπότιτλοι
Αυτόσ είναι ο πρόλογοσ μιασ ςειράσ Κυριακάτικων εκδρομϊν. Στθν Κυριακι μθδζν, ο
πρωταγωνιςτισ προτιμά να μείνει ςτο κρεβάτι και να χαηεφει κάποια από το παρελκοντικά
του όνειρα τα οποία ζχει ηωγραφίςει γι 'αυτόν θ ιδιωτικι του διερμθνζασ ονείρων.
SCHNICK SCHNACK SCHNUCK
PIERRE-FEUILLE-CISEAUX
ΠΕΣΡΑ, ΨΑΛΙΔΙ, ΧΑΡΣΙ | ROCK, PAPER, SCISSORS
Philipp Dettmer | Γερμανία 2013 | πειραματικι μυκοπλαςία | 4'| Χωρίσ διάλογο
Ζνα εργοτάξιο ςτθν πόλθ. Ενϊ τα αυτοκίνθτα κινοφνται αργά από το Α ςτο Β, παίρνουμε
μια γεφςθ από πικανά γεγονότα που τυχόν να λαμβάνουν χϊρα ςτο υπζδαφοσ.
ΣΙΚ ΣΑΚ ΧΣΤΠΑΕΙ Η ΚΑΡΔΙΑ ΜΟΤ | PITTER PATTER GOES MY HEART
Christoph Rainer | Γερμανία, Αυςτρία, ΘΠΑ 2014 | φανταςίασ | 23'| Γερμανικόσ διάλογοσ |
Αγγλικοί υπότιτλοι
Θ ανζλπιςτα ρομαντικι Λίςα παίρνει απεγνωςμζνα μζτρα για να κερδίςει πίςω τον πρϊθν
εραςτι τθσ, ο οποίοσ είναι φωτογράφοσ. Το γεγονόσ ότι ο ίδιοσ ζχει ιδθ καινοφργιο κορίτςι
και το ότι θ Λίςα παίρνει τον αλκοολικό πατζρα τθσ ςε μια φωτογράφθςθ για μια
εκςτρατεία κατά των κιρςϊν, χωρίσ να τον ενθμερϊςει, δεν βοθκάει ιδιαίτερα. Θ τραγωδία
δεν αργεί να ςυμβεί.
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ΣΡΕΙ ΠΕΣΡΕ ΓΙΑ ΣΟΝ ΖΑΝ ΖΕΝΕ | THREE STONES FOR JEAN GENET
Frieder Schlaich | Γερμανία 2014 | ντοκιμαντζρ | 7’| Αγγλικόσ διάλογοσ | Αγγλικοί
υπότιτλοι
Τον Απρίλιο του 2013, θ τραγουδίςτρια Πάτι Σμικ ταξιδεφει ςτον τάφο του Γάλλου
ςυγγραφζα Ηαν Ηενζ ςτθν Λαράτςε, Μαρόκο. Του φζρνει τρεισ πζτρεσ, τισ οποίεσ ςυνζλεξε
γι 'αυτόν 30 και κάτι χρόνια πριν.
ΟΔΙΚΟ ΣΑΞΙΔΙ | ROADTRIP
Xaver Xylophon | Γερμανία 2014 | animation | 20'| Γερμανικόσ διάλογοσ | Αγγλικοί
υπότιτλοι
Ο Τηοφλιουσ είναι άυπνοσ. Για να αδειάςει το κεφάλι του από τισ ςκζψεισ, αποφαςίηει να
πάει ςε ζνα οδικό ταξίδι, αλλά για κάποιο λόγο δεν τα καταφζρνει να το ξεκινιςει. Μια
ταινία ηωγραφιςμζνθ ςτο χζρι, για τθν αποτυχία, τθν αχπνία, μια κόκκινθ μοτοςυκλζτα,
όμορφα κακά κορίτςια, τθν ψφχρα του Βερολίνου (ακόμα και το καλοκαίρι) και τισ
αδιάβροχεσ κάλτςεσ.
TELEKOMMANDO
TÉLÉCOMMANDO
ΣΕΛΕΚΟΜΑΝΣΕΡ | TELECOMMANDER
Erik Schmitt | Γερμανία 2014 | φανταςίασ | 5'| Γερμανικόσ διάλογοσ | Αγγλικοί υπότιτλοι
Ο Βόλκερ Χζνκ εργάηεται για χρόνια ςτισ τοπικζσ αρχζσ τθσ πόλθσ του Βερολίνου. Είναι ο
υπεφκυνοσ για τθν αυτοματοποίθςθ των αςτικϊν δραςτθριοτιτων, δείχνοντασ με
εντυπωςιακό τρόπο τισ μυριάδεσ των δυνατοτιτων που ζχει το τθλεχειριςτιριο του. Όταν
αυτό όμωσ κλζβεται, θ πόλθ οδθγείται ςτο απόλυτο χάοσ.

A Crush on German Short Films
4 Ιουνίου 2015, και ώρα 21:00, ςτο Ίδρυμα ARTos
Μζςα ςτα πλαίςια του 7ου X-Dream Festival.
Είςοδοσ Ελεφκερθ
Αγγλικοί Υπότιτλοι
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