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ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΘΕΡΙΝΩΝ ΠΡΟΒΟΛΩΝ 2019
(10 Ιουλίου – 8 Σεπτεμβρίου 2019)

Oι Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και το «θέατρο ένα» σε
συνεργασία με τον Όμιλο Φίλων Κινηματογράφου Κύπρου ενημερώνουν το κοινό για την
έναρξη του φετινού Μαραθωνίου Θερινών Προβολών που πραγματοποιείται, όπως κάθε
καλοκαίρι, στον μοναδικό θερινό κινηματογράφο της Λευκωσίας «Κωνστάντια».
Ο Μαραθώνιος Θερινών Προβολών, είκοσι ένα χρόνια μετά την έναρξή του, παραμένει ένας
από τους πιο σημαντικούς θεσμούς του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, τόσο στον τομέα
του κινηματογράφου, όσο και στον τομέα της αναβάθμισης της κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής
του τόπου.
Ταυτόχρονα
με
τον
Μαραθώνιο
αναβιώνει,
προς
μεγάλη
ικανοποίηση
των
κινηματογραφόφιλων, ο καλοκαιρινός κινηματογράφος «Κωνστάντια», ένα από τα ωραιότερα
παλιά «σινεμά» της πρωτεύουσας.
Οι φετινές επιλογές ταινιών έγιναν, όπως πάντα, με γνώμονα την ποιότητα, τη διεύρυνση της
κινηματογραφικής παιδείας του κοινού και την ψυχαγωγία. Κάτω από τα αστέρια και το φεγγάρι
του καλοκαιρινού ουρανού και με τη νοσταλγική ατμόσφαιρα του θερινού κινηματογράφου, ο
θεατής θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει ένα μοναδικό πρόγραμμα ταινιών, ένα
πολιτισμικό ψηφιδωτό από όλες τις γωνιές της γης, με ταινίες που πρόσφατα διακρίθηκαν με
μεγάλα βραβεία, όπως βραβευμένη με Όσκαρ ξενόγλωσσης ταινίας «Roma/Ρομά», η
βραβευμένη ταινία της Επιτροπής στο Φεστιβάλ Καννών και υποψήφια για Χρυσή Σφαίρα και
Όσκαρ Ξενόγλωσσης Ταινίας
«Capernaum/Καπερναούμ», η υποψήφια για Όσκαρ
Ξενόγλωσσης Ταινίας
«The insult/Η προσβολή», η ταινία « Shoplifters /Κλέφτες
Καταστημάτων» βραβευμένη με Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Καννών 2018.

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, η κυπριακή ταινία είναι παρούσα, με την ταινία « Η Σφαίρα
υπάρχει Μέσα μου» σε σκηνοθεσία Πέτρου Χαραλάμπους και σενάριο Αναστασίας Τσάμη (η
ταινία έχει συμπεριληφθεί στο διαγωνιστικό τμήμα διάφορων φεστιβάλ ανά τον κόσμο και ο
σκηνοθέτης έχει τιμηθεί με ειδική μνεία στο 12ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Χαλκίδας 2018), καθώς
και ο ελληνικός κινηματογράφος με τις ταινίες «Toο Μuch Ιnfo Clouding Over my Head» σε
σκηνοθεσία και σενάριο Βασίλη Χριστοφιλάκη και «Holy Boom» σε σκηνοθεσία και σενάριο της
Μαρίας Λάφι.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Οι προβολές θα πραγματοποιούνται από τις 10 Ιουλίου μέχρι και τις 8 Σεπτεμβρίου, κάθε
Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, στις 21.00 (εξαιρείται η 15η Αυγούστου).
Είσοδος 5 ευρώ.
Κάρτα εισόδου σε όλες τις προβολές 50 ευρώ.
Για τα παιδιά κάτω των 10 ετών (για ταινίες κατάλληλες, πάντοτε με γονική συνοδεία) καθώς και
για άτομα με αναπηρίες, η είσοδος είναι δωρεάν.
Για περισσότερες πληροφορίες να απευθύνεστε στα τηλέφωνα:22349085, 22348203, στην
ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και του κινηματογράφου filming in Cyprus
καθώς και στο facebook του Φεστιβάλ: Μαραθώνιος Θερινών Προβολών
Διεύθυνση: Κινηματοθέατρο Κωστάντια: Σόλωνος Μιχαηλίδη 15, Παλλουριώτισσα
Χορηγός Επικοινωνίας: Ραδιοφωνικό ίδρυμα Κύπρου

