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άνοιξε τα µάτια

Τρίτη 15/5

Abre los Ojos 

Ο Σίζαρ είναι ένας πλούσιος νέος µε µεγάλη επιτυχία στις γυναίκες. Προσπαθεί 
να ξεφορτωθεί την τελευταία του σχέση, την Νουρία, η οποία εξακολουθεί 
να είναι παράφορα ερωτευµένη µαζί του. Κάποια µέρα, ο φίλος του, Πελάγιο, 
του παρουσιάζει το νέο του φλερτ, τη Σοφία την οποία αµέσως ερωτεύεται. 
Η Νουρία εµφανίζεται µπροστά του και προσφέρεται να τον πάει σπίτι 
µε το αυτοκίνητο όµως προτιµάει να συντριβούν µαζί, ρίχνοντας το αυτοκίνητο 
σ’ έναν τοίχο. Εκείνη χάνει τη ζωή της κι ο Σίζαρ την οµορφιά του. 
Το πρόσωπό του παραµορφώνεται εντελώς κι οι γιατροί δεν φαίνεται 
να µπορούν να βοηθήσουν...

 

    La Piel que Habito [ελλ. υπότ.] 
το δέρµα που κατοικώ

1/5 Τρίτη, 3/5 Πέµπτη, 4/5 Παρασκευή, 6/5 Κυριακή  

 
Nacidas para Sufrir [eng. subs]

ευτυχώς που ειµαι γυναίκα! 
7/5 ∆ευτέρα 

Balada Triste de Trompeta [ελλ. υπότ.]  
η τελευταία ακροβάτις της µαδρίτης

8/5 Τρίτη, 10/5 Πέµπτη, 11/5 Παρασκευή, 13/5 Κυριακή 

Solas [ελλ. υπότ.]  
γυναίκες µόνες
 14/5 ∆ευτέρα

Abre los Ojos [eng. subs]

άνοιξε τα µάτια
 15/5 Τρίτη

¦òïâïìÛ÷ Cine Studio (¦áîåðéóôÜíéï ¤åùëöóÝá÷), ñòá 21:00.

Ãé ðòïâïìÛ÷ ôè÷ ºùòéáëÜ÷ áòøÝúïùî óôé÷ 20:00. 

Αλεχάντρο Αµεναµπάρ (Ισπανία 1997, 117΄) 
Πενέλοπε Κρουζ, Εντουάρντο Νοριέγκα, Τσέτε Λέρα, 
Φέλε Μαρτίνεζ
∆ιάλογοι: Ισπανικοί, Υπότιτλοι: Αγγλικοί 

EMBAJADA
DE ESPAÑA
EN NICOSIA



Το 1937 στη διάρκεια του Ισπανικού Εµφύλιου, ένας «Παλιάτσος» επιστρατευµένος από 
την Πολιτοφυλακή, ηγείται µε αµφίεση κλόουν του λουτρού αίµατος εναντίον των στρατιωτών 
της Εθνοφυλακής του Φράνκο. Το 1973 στη Μαδρίτη, ο Χαβιέρ, γιος εκείνου του «Παλιάτσου» 
ζητά εκδίκηση. Έτσι βρίσκει δουλειά ως Λυπηµένος Παλιάτσος σε ένα τσίρκο, όπου θα γνωρίσει 
τον Σέρχιο, τον βίαιο αστέρα του τσίρκου και εραστή της Νατάλια, της σαγηνευτικής αλλά 
και σκληρής ιπτάµενης ακροβάτιδας. Ο Χαβιέρ και ο Σέρχιο θα φτάσουν σε µια σύγκρουση 
µέχρις εσχάτων για να κερδίσουν την αγάπη της τελευταίας ακροβάτιδας της Μαδρίτης... 
Η ταινία απέσπασε Αργυρό Λιοντάρι Σκηνοθεσίας και Βραβείο Σεναρίου στο Φεστιβάλ Βενετίας.

Πέδρο Αλµοδόβαρ (Ισπανία 2011, 117΄) 
Αντόνιο Μπαντέρας, Έλενα Ανάγια, Μαρίζα Παρέντες, 
Μπάρµπαρα Λένι, Μπλάνκα Σουάρεζ
∆ιάλογοι: Ισπανικοί, Υπότιτλοι: Ελληνικοί

Με τη γυναίκα του να έχει υποστεί καθολικά εγκαύµατα σε ένα αυτοκινητιστικό 
δυστύχηµα, ο ∆ρ. Ροµπέρ Λεντγκάρντ, διαπρεπής πλαστικός χειρουργός, 
προσπαθεί να δηµιουργήσει ένα νέο δέρµα για να τη σώσει. Εκτός από τα χρόνια 
και τα χρήµατα που ξοδεύει στην έρευνα και τα πειράµατά του, ο Ροµπέρ 
χρειάζεται τρία ακόµα πράγµατα: παντελής έλλειψη ενδοιασµού, έναν συνεργό 
κι ένα ανθρώπινο πειραµατόζωο. Οι ενδοιασµοί δεν υπήρξαν ποτέ πρόβληµα 
γι’ αυτόν. Η Μαρίλια, η γυναίκα που τον φρόντιζε απ’ τη µέρα που γεννήθηκε, είναι 
η πιο πιστή συνεργός του. Όσο για το ανθρώπινο πειραµατόζωο είναι µια κοπέλα 
έγκλειστη σε ένα δωµάτιο, πάνω στην επιδερµίδα της οποίας πειραµατίζεται 
για να φτιάξει το τέλειο δέρµα και να αναπλάσει το πρόσωπο της γυναίκας του. 
Ο Πέδρο Αλµοδόβαρ την περασµένη χρονιά στις Κάννες έκανε µε τη νέα του ταινία, 
το σκηνοθετικό του ντεµπούτο στο είδος του θρίλερ. 

  La Piel 
que Habito 

το δέρµα που κατοικώ

Τρίτη 1/5, Πέµπτη 3/5, Παρασκευή 4/5, Κυριακή 6/5 

ευτυχώς που ειµαι γυναίκα! 

 Nacidas 
para Sufrir

∆ευτέρα 7/5

Μπενίτο Ζαµπράνο (Ισπανία 1999, 98΄) 
Άνα Φερνάντεθ, Μαρία Γαλιάνα, Κάρλος Άλβαρεθ-Νοβόα
∆ιάλογοι: Ισπανικοί, Υπότιτλοι: Ελληνικοί

Η Ρόσα είναι µια απλή γυναίκα από χωριό και επισκέπτεται την 
άνεργη και αλκοολική κόρη της που µένει µόνη της στη Σεβίλλη. 
Κατά τη διάρκεια αυτής της επίσκεψης ανακαλύπτει τα προβλήµατα 
που αντιµετωπίζει η κόρη της, ενώ ταυτόχρονα δηµιουργεί φιλική 
σχέση µ’ ένα µοναχικό και προσηνή υπερήλικα. 
Η ταινία βραβεύτηκε µε 4 Γκόγια, β΄ γυναικείου ρόλου (Μαρία 
Γαλιάνα), πρωτοεµφανιζόµενου ηθοποιού (Κάρλος Άλβαρεθ-Νοβόα), 
πρωτοεµφανιζόµενης ηθοποιού (Άνα Φερνάντεθ) και καλύτερου 
πρωτότυπου σεναρίου. 

Solas γυναίκες µόνες

∆ευτέρα 14/5

H Φλόρα είναι µια 72χρονη γεροντοκόρη. Μένει σε ένα µικρό χωριό και έχει περάσει όλη της 
τη ζωή προσέχοντας τους συγγενείς της. Η αδερφή της έχει πεθάνει κι έχει αφήσει στη Φλόρα 
τρεις ανηψιές να µεγαλώσει. Όταν ενηλικιωθούν όλες τους εγκαταλείπουν το χωριό. Η Φλόρα 
αρχίζει και ανησυχεί. Έχει φτάσει στο σηµείο όπου οι τρεις κοπέλες θα έπρεπε να τη φροντίσουν 
και δεν θέλει να τη βάλουν σε οίκο ευγηρίας. Η µόνη λύση είναι η Πουρίτα, η οποία της έχει 
σταθεί τόσα χρόνια, τη θεωρεί µέλος της οικογένειάς της κι έτσι αποφασίζει να την παντρευτεί!  

Μιγκέλ Αλβαλαδέχο (Ισπανία 2009, 103΄) 
Αδριάνα Οθόρες, Πέτρα Μαρτίνεθ, Μαρία Λαφόνσο Ρόσο, Μαλένα Αλτέριο
∆ιάλογοι: Ισπανικοί, Υπότιτλοι: Αγγλικοί 

Τρίτη 8/5, Πέµπτη 10/5, Παρασκευή 11/5, Κυριακή 13/5 

η τελευταία ακροβάτις της µαδρίτης

  Balada Triste 
de Trompeta 

Άλεξ ντε λα Ιγκλέσια (Ισπανία 2010, 108΄) 
Σαντιάγο Σεγούρα, Αντόνιο ντε λα Τόρε, Κάρλος Αρέθες, Καρολίνα Μπανγκ 
∆ιάλογοι: Ισπανικοί, Υπότιτλοι: Ελληνικοί


