
Κινηματογραφική Λέσχη Κατερίνης  
 

Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 

“ Che. Un hombre Nuevo/Τζε, ένας καινούριος 

άνθρωπος ” 

θελνζεζία: Σξηζηάλ Μπάνπεξ, Αξγεληηλή-Κνύβα-

Ιζπαλία (2010) 

Ο Εξλέζην Γθεβάξα, ν Σζε, ν νπνίνο δνινθνλήζεθε ζε 

ειηθία 39 εηώλ, έγηλε κηα πξαγκαηηθά εκβιεκαηηθή κνξθή 

ηεο επνρήο καο. Η εηθόλα, ην έξγν θαη ε ζθέςε ηνπ έρνπλ 

ζήκεξα κηα ζπληξηπηηθή δύλακε. Απηό ην ληνθηκαληέξ 

επηρεηξεί λα απνθσδηθνπνηήζεη ηελ πξνζσπηθή ηνπ δσή, 

ηελ δηαξθή εθπαίδεπζή ηνπ, ηε ζπλέπεηά ηνπ, ηε κειέηε 

θαη ηελ ζθέςε ζηελ ππεξεζία ηεο δξάζεο θαη ηεο 

νηθνδόκεζεο ελόο λένπ θόζκνπ, ηελ πξνζσπηθή ηνπ 

πνηεηηθή καηηά ζηελ πξαγκαηηθόηεηα.  

 

Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 

                              “Viridiana / Βιριδιάνα ”  

θελνζεζία: Λνπίο Μπνπληνπέι, Ιζπαλία (1961)            

Παίδνπλ: ίιβηα Πηλάι, Φξαλζίζθν Ρακπάι, Φεξλάλην 

Ρέη, Χνζέ Κάιβν, Μαξγαξίηα Λνδάλν 

 

Η λεαξή Βηξηδηάλα έρεη δηαιέμεη κία δσή ζύκθσλε κε ην 

γξάκκα ηνπ Θενύ ηεο. Η δηαδξνκή ηεο κέζα ζηε δσή δελ 

λνείηαη λα απνθιίλεη από ηηο ζετθέο νδεγίεο. Βέβαηα, ν 

θόζκνο κέζα ζηνλ νπνίν θηλείηαη δελ κνηξάδεηαη ηηο ίδηεο 

αγλέο πξνζέζεηο. Λίγν πξηλ αθνζησζεί επίζεκα ζηνλ 

Θεό, επηζθέπηεηαη ηνλ κνλαδηθό ζπγγελή ηεο, έλα ρήξν 

ζείν. Ο θαηαζιηπηηθόο κεζήιηθαο ζα επηρεηξήζεη λα ηελ 

θάλεη δηθή ηνπ γηα πάληα. Πληγκέλνο από ηηο ελνρέο θαη 

ηελ απηό-ιύπεζε, ν άλδξαο ζα αθήζεη όιε ηνπ ηελ 

πεξηνπζία ζηελ καθξηλή αληςηά. Η Βηξηδηάλα ζα βξεη 

ηώξα έλαλ θαιύηεξν ηξόπν λα ππεξεηήζεη ηνλ Κύξηό ηεο: 

ζα καδέςεη όινπο ηνπο δεηηάλνπο ηεο πόιεο κέζα ζηελ 

πνιπηειή έπαπιε. Σαπηόρξνλα, ν γνεηεπηηθόο 

κνλαρνγηόο ηνπ ζαλόληνο, ζα εγθαηαζηαζεί ζηελ 

νηθνγελεηαθή θαηνηθία. Η ζαξθνθάγα απιεζηία ησλ 

επλννύκελσλ θαη ν αθόκα πην επηθίλδπλνο πόζνο ηνπ 

λένπ, ζα εθζέζνπλ ηηο πςειέο ηδέεο ηεο γπλαίθαο ζηελ 

θηελή πξαγκαηηθόηεηα. Μέρξη ην ηέινο, ε Βηξηδηάλα ζα 

εμαθνινπζήζεη λα απνπνηείηαη ηελ επηπρία, ηελ επηινγή 

θαη ηελ ειεπζεξία θαη ζα πεξηθέξεηαη κε ην αθάλζηλν 

ζηεθάλη πάλσ ζηελ μαλζή ηεο θόκε. Φπζηθά, θαλέλαο 

Θεόο δελ ζα πξνζπκνπνηεζεί λα ηελ ζώζεη από ηνλ 

αιεζηλό θόζκν.  

 

 

                  Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου 

“ Andres no quiere dormer la siesta / Ο Ανηρές 

δεν θέλει να κοιμηθεί ηο μεζημέρι ” 

θελνζεζία: Daniel Bustamante, Αξγεληηλή (2009) 

Παίδνπλ: Conrado Valenzuela, Norma Aleandro, Fabio 

Aste, Nontué Bautista, Alicia Aller 

 

Ο Αληξέο δεη κε ηνλ κεγαιύηεξν αδεξθό ηνπ θαη ηε 

ρσξηζκέλε κάλα ηνπ, ε νπνία έρεη ηεηακέλεο ζρέζεηο κε 

ηνλ παηέξα ηνπ. Η κάλα ηνπ ζθνηώλεηαη ζε αηύρεκα θαη 

ηα δπν παηδηά πξέπεη λα δήζνπλ κε ηνλ παηέξα ηνπο θαη 

ηε γηαγηά ηνπο. Η ζρέζε αλάκεζα ζηνλ παηέξα θαη ηα 

παηδηά δελ είλαη εύθνιε, αιιά ν πξαγκαηηθόο πόιεκνο 

εμνπζίαο είλαη απηόο αλάκεζα ζηνλ Αληξέο θαη ηε γηαγηά 

ηνπ Όγα, πόιεκνο πνπ ζα έρεη απξόζκελε θαηάιεμε. Ελ 

ησ κεηαμύ, δίπια ζην ζπίηη, ιεηηνπξγεί έλα παξάλνκν 

θξαηεηήξην θη απηό είλαη έλα «θνηλό κπζηηθό» πνπ όινη 

πξνηηκνύλ λα απνζησπνύλ. 

 

Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 

“El bano del papa / Το αποτωρηηήριο ηοσ Πάπα ”  

θελνζεζία: Ελξίθε Φεξλάληεο θαη έζα Σζαξιόλε, 

Οπξνπγνπάε (2007)            

Παίδνπλ: έζαξ Σξνλθόζν, Βηξρίληα Μέληεο, Μάξην 

ίιβα, Βηξρίληα Ρνπίο 

 

Βξηζθόκαζηε ζην 1988 θη ν Πάπαο Ισάλλεο Παύινο ν Β΄ 

πξόθεηηαη λα επηζθεθζεί ην Μέιν, κηα θησρή αθξηηηθή 

θνηλόηεηα ηεο Οπξνπγνπάεο. Ο πνληίθηθαο ζα μεθηλήζεη 

ηελ πεξηνδεία ηνπ ζηε Λαηηληθή Ακεξηθή απ’ απηή ηε 

κηθξή πόιε, όπνπ αλακέλνληαη πεξί ηνπο 50.000 

πξνζθπλεηέο. Οη πην ηαπεηλνί πηζηεύνπλ όηη απηή ε 

επίζθεςε ζα είλαη ζαπκαηνπξγεί γηα ηελ ςπρή ηνπο θαη 

γηα ην πνξηνθόιη ηνπο. Πνιινί πηζηεύνπλ όηη πνπιώληαο 

ηξόθηκα θαη πνηά ζην πιήζνο ζα πινπηίζνπλ. Ο Μπέην 

όκσο έρεη κηα θαιύηεξε ηδέα: λα θηηάμεη κπξνζηά ζην 

ζπίηη ηνπ έλα απνρσξεηήξην θαη λα ην λνηθηάδεη. 

 

                        Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 

                                “Julia ist ” 

θελνζεζία: Έιελα Μαξηίλ, Ιζπαλία (2017) 

 

Η Χνύιηα απνθαζίδεη λα πξαγκαηνπνηήζεη ην Erasmus 

ηεο ζην Βεξνιίλν. Θα αθήζεη ηελ παηξίδα ηεο γηα πξώηε 

θνξά, ρσξίο πνιύ ζθέςε, γηα λα δήζεη ηελ πεξηπέηεηα. Η 

πόιε, θξύα θαη γθξίδα, ζα ηεο δώζεη έλα πην παγσκέλν 

https://www.imdb.com/name/nm1458734/?ref_=tt_ov_dr


 

θαισζόξηζκα από ην αλακελόκελν θαη αλαγθάδεηαη λα 

δπγίζεη ηελ πξαγκαηηθόηεηα κε ηηο πξνζδνθίεο ηεο: Η δσή 

ηεο θαίλεηαη λα απέρεη πνιύ από εθείλε ηε λέα δσή πνπ 

είρε θαληαζηεί ζηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο ηνπ 

παλεπηζηεκίνπ Αξρηηεθηνληθήο ηεο Βαξθειώλεο. 

 

Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 

       “Sintiendo a Piazzola / Aίσθηση Πιατσόλα ” 

θελνζεζία: Pablo Rho, Αξγεληηλή (2018) 

 

Mέζα από ηηο καξηπξίεο ησλ Daniel Piazzolla, Laura 

Escalada, Horacio Ferrer, Daniel Binelli, Guillermo 

Bermúdez θαη Víctor Oliveros, ε ηαηλία δηεγείηαη ηελ 

ηζηνξία ηνπ έξγνπ θαη ηεο πξνβνιήο ηνπ κεγάινπ 

Αξγεληηλνύ κνπζηθνύ Astor Piazzola. Πεξηιακβάλεη 

ηζηνξηθέο ερνγξαθήζεηο θαη καγλεηνζθνπήζεηο κε ηνλ 

ίδην. Έλα ληνθπκαληέξ γηα ηε κειαγρνιία ηεο κνπζηθήο 

ηνπ πην γλσζηνύ παγθνζκίσο Αξγεληηλνύ ζπλζέηε, πνπ 

παξνπζηάδεη ηελ πξνζσπηθόηεηά ηνπ θαη ζπλδέεη 

επεηζόδηα ηεο δσήο ηνπ κε ζπγθεθξηκέλα έξγα ηνπ. 

 

 

 

 

 

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 

 

       ΚΙΝΗΜΑΣΟΓΡΑΥΙΚΗ ΛΕΦΗ ΚΑΣΕΡΙΝΗ 

Ε ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΜΕ  

ΔΙΕΘΝΕ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟ  / ΚΑΣΕΡΙΝΗ 

    ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΥΟΔΙΑΣΙΚΗ ΑΛΤΙΔΑ 
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ΔΙΟΙΚ.ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ 
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