Φεστιβάλ Τεχνών Faneromeni 18
Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου συνεργάζεται με τον Όμιλο Φίλων
Κινηματογράφου, σε μια σειρά προβολών με ελεύθερη είσοδο, μετατρέποντας την
αυλή του Πολιτιστικού σε ένα υπαίθριο καλοκαιρινό κινηματογράφο για τις πιο
ενδιαφέρουσες, αστείες και νόστιμες προβολές του φετινού καλοκαιριού.

Αυλή Πολιτιστικού Ιδρύματος Τράπεζας Κύπρου
Φανερωμένης 86-90, παλιά Λευκωσία / 22128157

Είσοδος ελεύθερη

Πέμπτη, 21 Ιουνίου 2018 στις 21:00

The Intern
Οι βραβευμένοι με Οσκαρ Ρόμπερτ Ντε Νίρο και Αν Χάθαγουεϊ συμπρωταγωνιστούν στην
ταινία «Ο Αρχάριος» σε σενάριο και σκηνοθεσία της πολυβραβευμένης Νάνσι Μάγιερς.
Ο Μπεν Γουίτακερ, ένας 70χρονος χήρος, ανακαλύπτει ότι η συνταξιοδότηση δεν είναι αυτό
που περίμενε. Δράττοντας την ευκαιρία να ξαναμπεί στο παιχνίδι, βρίσκει δουλειά ως
εκπαιδευόμενος σε μια ιστοσελίδα μόδας, την οποία έχει ιδρύσει και διευθύνει, η Τζουλς
Οστιν.
Σκηνοθεσία: Νάνσι Μέγιερ
Πρωταγωνιστούν: Αν Χάθαγουεϊ, Ρόμπερντ Ντε Νίρο, Ρενέ Ρούσο
Με ελληνικούς υπότιτλους

Πέμπτη, 26 Ιουλίου 2018 στις 21:00

Coco
Η παραγωγή της Pixar, η οποία βραβεύτηκε με το Όσκαρ κινουμένων σχεδίων, είναι εμπνευσμένη
από τη μεξικάνικη αργία «Día de los muertos» (Ημέρα των νεκρών), κατά τη διάρκεια της οποίας,
φίλοι και οικογένειες προσεύχονται και θυμούνται αναπαυμένες ψυχές και βοηθούν το πνευματικό
τους ταξίδι.
Παρά τη μυστηριώδη οικογενειακή απαγόρευση της μουσικής, η οποία κρατάει ολόκληρες γενιές, ο
Miguel ονειρεύεται να γίνει ένας επιδέξιος μουσικός σαν το είδωλό του, τον Ernesto de la Cruz.
Μετά από μερικά αλλόκοτα γεγονότα, και λαχταρώντας να αποδείξει το ταλέντο του, ο Miguel θα
βρεθεί στην εκθαμβωτική και πολύχρωμη Χώρα τον Προγόνων. Στην πορεία θα συναντήσει τον
Hector, έναν γοητευτικό απατεώνα, και μαζί θα κάνουν ένα απίθανο ταξίδι, προσπαθώντας να
ανακαλύψουν την αλήθεια της οικογενειακής ιστορίας του Miguel.
Σκηνοθεσία: Λι Άνκριτς, Έιντριαν Μολίνα
Mεταγλωτισμένο στα ελληνικά

Πέμπτη, 02 Αυγούστου 2018 στις 21:00

Florence Foster Jenkins
Η τρεις φορές βραβευμένη με Οσκαρ Μέριλ Στριπ, ενσαρκώνει τη Φλόρενς Φόστερ Τζένκινς, μια
τουλάχιστον κακόφωνη, καλτ τραγουδίστρια όπερας που «μεσουράνησε» στη Νέα Υόρκη τις
δεκαετίες του ’30 και του ’40. Η ξεκαρδιστική, αλλά και συγκινητική αυτή ταινία βασίζεται σε
πραγματική ιστορία.
Η κοσμική Νεοϋορκέζα Μαντάμ Φλόρενς πιστεύει πως είναι το αηδόνι της όπερας ενώ στην
πραγματικότητα είναι εντελώς φάλτσα. Ο σύζυγος και ατζέντης της, Σεντ Κλερ Μπέιφιλντ, ένας
Αγγλος αριστοκράτης και αποτυχημένος ηθοποιός, συντηρεί αυτή της την ψευδαίσθηση. Οταν η
Φλόρενς αποφασίζει να δώσει κονσέρτο στο θρυλικό Κάρνεγκι Χολ το 1944, ο Σεντ Κλερ ξέρει ότι
καλείται να αντιμετωπίσει τη μεγαλύτερη πρόκληση της ζωής του.
Σκηνοθεσία: Στίβεν Φρίαρς
Πρωταγωνιστούν: Μέριλ Στριπ, Χιου Γκράντ, Σάιμον Χέλμπεργκ, Ρεμπέκα Φέργκιουσον
Με ελληνικούς υπότιτλους

Πέμπτη, 23 Αυγούστου 2018 στις 21:00
Beauty and the Beast
Η Πεντάμορφη Και Το Τέρας ακολουθεί το υπέροχο ταξίδι της Μπελ, μιας πανέμορφης και
ανεξάρτητης νεαρής κοπέλας, που φυλακίζεται από ένα Τέρας στο κάστρο του. Παρά τους φόβους
της, γίνεται φίλη με τα μαγεμένα πράγματα που ζουν στο κάστρο και μαθαίνει πώς να κοιτά πίσω
από την απόκοσμη παρουσία του Τέρατος, ανακαλύπτοντας την ευγενική καρδιά του Πρίγκιπα που
κρύβεται μέσα του.
Σκηνοθεσία: Μπιλ Κόντον
Πρωταγωνιστούν: Έμμα Γουάτσον, Νταν Στίβενς, Λουκ Έβανς, Κέβιν Κλάιν
Με ελληνικούς υπότιτλους

Πέμπτη, 30 Αυγούστου 2018 στις 21:00

Tomorrowland
Η μοίρα φέρνει κοντά μια έξυπνη, αισιόδοξη έφηβη με έντονες επιστημονικές αναζητήσεις με ένα
πρώην παιδί θαύμα και νυν απογοητευμένο, γκριζομάλλη εφευρέτη. Οι δυο τους θα αναλάβουν μια
επικίνδυνη αποστολή, καθώς θα αποκαλύψουν τα μυστικά ενός αινιγματικού χωροχρόνου που
ανήκει στη συλλογική μνήμη και ονομάζεται Η ΧΩΡΑ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ.
Σκηνοθεσία: Μπραντ Μπερντ
Πρωταγωνιστούν: Τζορτζ Κλούνεϊ, Χιου Λώρι, Μπριτ Ρόμπερτσον
Με ελληνικούς υπότιτλους

