
 

 
         

  

AGENDA CULTUREL  
SEPTEMBRE 2018 

Ακολουθεί μετάφραση στα ελληνικά  
  

Le Louvre Abou Dhabi   
  

L'Institut français de Chypre collabore à la projection du 
documentaire 

 

 Le Louvre Abou Dhabi  
 

réalisé par ARTE 
en français, sous-titré en grec  

 

 

Jeudi 20 septembre 2018 - 21:30 
 

Dans le cadre du premier festival à Chypre consacré à l'archéologie et 
l'histoire  

Archaeological, Ethnographic and Historical Documentary Film and 
Culture Festival 

 
Organisé par Tetraklys Films du 19 au 23 septembre 2018  

 
Programme 

 
Aglantzia (Amphithéâtre Skali)  

  

Semaine du cinéma français 
26/09 - 3/10/2018   

  

 

http://files.constantcontact.com/e61453eb201/f43eab75-b62f-4328-9a38-79de021c019b.pdf


Dans le cadre de la Semaine du Cinéma français,  
 l'associationThe Friends of Cinema et l'  

Institut français de Chypre 
vous proposent cinq films français sous-titrés en grec 

au Cine Studio (University of Nicosia) 
 

Entrée libre 

L'Effet aquatique 
 
Mercredi 26 septembre 2018 - 21h 
Réalisateurs : S. Anspach, J.-L. Gaget 
(France, 2016, 83') 
Acteurs : S. Guesmi, F.Loiret Caille, D. 
Jónsdóttir 
Synopsis : Samir, tombe fou amoureux 

d'Agathe. Comme elle est maître-nageuse à la piscine Maurice Thorez, il 
décide, pour s'en approcher, de prendre des leçons de natation avec 
elle, alors qu'il sait parfaitement nager. Mais son mensonge ne tient pas 
trois leçons... 
 

 

 

Bande annonce  

 

 
 

French Cancan 
 
Vendredi 28 septembre 2018 - 21h 
Réalisateur : Jean Renoir (France, 1955, 
1') 
Acteurs : Jean Gabin, Françoise Arnoul, 
María Félix 
Synopsis : A travers les amours 

tumultueuses de Danglard, producteur de spectacles et propriétaire d'un 
cabaret, les splendeurs et les misères du petit et du grand monde du 
Montmartre de la grande époque. 
 

 

 

Bande annonce  

 

 
 

Violette 
 
Dimanche 30 septembre 2018 - 20h 
Réalisateur : M. Provost (France, 2013, 
130') 
Acteurs : E. Devos, S. Kiberlain, O. 
Gourmet 

Synopsis : Violette Leduc, née bâtarde au début du siècle dernier, 
rencontre Simone de Beauvoir dans les années d'après-guerre à St-
Germain-des-Prés. Commence une relation intense entre les deux 
femmes qui va durer toute leur vie, relation basée sur la quête de la 
liberté par l'écriture pour Violette et la conviction pour Simone d'avoir 
entre les mains le destin d'un écrivain hors norme. 
 

 

 

Bande annonce  

 

 
 

https://youtu.be/92AX-7xWxC0
https://youtu.be/Jt4rhAwQG-Q
https://youtu.be/sdDah6rDnNY


Victoria 
 
Lundi 1er octobre 2018 - 21h 
Réalisatrice : J. Triet (France, 2016, 97') 
Acteurs : V. Efira, V. Lacoste, Melvil 
Poupaud 
Synopsis : Victoria Spick, avocate 
pénaliste en plein néant sentimental, 

assiste à un mariage où elle y retrouve son ami Vincent et Sam, un ex-
dealer qu'elle a sorti d'affaire. Le lendemain, Vincent est accusé de 
tentative de meurtre par sa compagne. 
 

 

 

Bande annonce  

 

 
 

Maestro 
 
Mercredi 3 octobre 2018 - 21h 
Réalisatrice : JL. Fazer (France, 2014, 
81') 
Acteurs : P. Marmaï, M. Lonsdale, D. 
François 
Synopsis : Henri, un jeune acteur qui 

rêve de jouer dans FAST & FURIOUS, se retrouve engagé dans le film 
de Cédric Rovère, monstre sacré du cinéma d'auteur. Les conditions du 
tournage ne sont pas tout à fait celles auxquelles il s'attendait... 
 

 

 

Bande annonce  

 

 
 

  

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ   

2018 
  

Le Louvre Abou Dhabi   
  

Το Γαλλικό Ινστιτούτο Κύπρου συνεργάζεται στην προβολή του 
ντοκιμαντέρ 

 

 To Μουσείο του Λούβρου στο Άμπου 
Ντάμπι 

 
πραγματοποιείται απο το ARTE 
Στα Γαλλικά με Ελληνικούς υπότιτλους 

 

https://youtu.be/j2-gPz3cT6E
https://youtu.be/kCj_lgoWPaw


 

Πέμπτη 20 Σεπτεμβρίου 2018 - 9.30μμ 
 

Στο πλαίσιο του του πρώτου διεθνές φεστιβάλ στην Κύπρο  
Αρχαιολογικού, Εθνογραφικού και Ιστορικού Ντοκιμαντέρ Κύπρου 

 
Διογρανώνεται απο τοTetraklys Films από τις 19 έως τις 23 

Σεπτεμβρίου 2018  
 

Πρόγραμμα 
 

Αγλαντζιά (Αμφιθεατρο Σκαλι - νυχτερινη ζωνη προβολων) 
  

Εβδομαδα Γαλλικου Σινεμα 
26/09 - 3/10/2018   

  

Στα πλαίσια της Εβδομάδας του γαλλικού Κινηματογράφου,  
το όμιλο Φίλοι του Κινηματογράφου  

και το γαλλικό Ινστιτούτο  
προβάλλουν πέντε γαλλικές ταινίες με υπότιτλους στα ελληνικά 

Cine Studio (Πανεπιστήμιο Λευκωσίας) 
 

Δωρεάν είσοδος  

Η Επίδραση του Νερού 
 
Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2018 - 9:00μμ 
Σκηνοθεσία : S. Anspach, J.-L. Gaget 
(Γαλλία, 2016, 83') 
Με τους : S. Guesmi, F.Loiret Caille, D. 
Jónsdóttir 
Περίληψη : Ο Samir ερωτεύεται τρελά την 

Agathe. Καθώς αυτή είναι προπονήτρια κολύμβησης στην τοπική πισίνα, 
ο Samir αποφασίζει να γραφτεί και να κάνει μαθήματα, αν και είναι 
τέλειος κολυμβητής. 

 

 

Bande annonce  

 

 
 

French Cancan 
 
Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2018 -
 9.00μμ 
Σκηνοθεσία : Jean Renoir (Γαλλία, 1955, 
1') 
Με τους : Jean Gabin, Françoise Arnoul, 
María Félix 

 

 

Bande annonce  

 

http://files.constantcontact.com/e61453eb201/f43eab75-b62f-4328-9a38-79de021c019b.pdf
https://youtu.be/92AX-7xWxC0
https://youtu.be/Jt4rhAwQG-Q


Περίληψη : Παρίσι, δεκαετία του 1890.Ο Henri Danglard, ιδιοκτήτης του 
μοντέρνου καφέ Le Paravent Chinois στο οποίο χορεύει η ερωμένη του, 
Lola,δεν πάει καλά στη Montmarte, που εξακολουθεί να χορεύεται το 
τότε παραδοσιακό κανκάν. Εκεί συλλαμβάνει την ιδέα της αναβίωσης 
του κανκαν ως χαρακτηριστικό ενός νέου, πιο δημοφιλούς μαγαζιού. 
Συναντά την Nini, μια πλύστρα με ταλέντο στο χορό, την οποία ελπίζει 
να έχει πρωταγωνίστρια στη νέα του παράσταση. Αλλά όλα 
μπερδεύονται όταν αρχίζουν οι ζήλιες... 
 

 
 

Violette 
 
Κυριακή, 30 Σεπτεμβρίου 2018 - 
8.00μμ 
Σκηνοθεσία: M. Provost (Γαλλία, 2013, 
130') 
Με τους : E. Devos, S. Kiberlain, O. 

Gourmet 
Περίληψη : Η Violette Leduc γεννήθηκε νόθα, με χαμηλή αυτοεκτίμηση 
και πάμπτωχη στις αρχές του 20ού αιώνα. Κατά τη διάρκεια των χρόνων 
μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, γνώρισε τη Simone de Beauvoir . 
Ανάμεσα στις δύο γυναίκες θα γεννηθεί μια έντονη σχέση που θα 
διατηρηθεί για μια ολόκληρη ζωή. Μια σχέση που βασίζεται στην 
αναζήτηση της ελευθερίας και στην πεποίθηση της μη τυποποιημένης 
συγγραφής που θα χαρακτηρίσει τα συγγραφικά έργα και των δύο. 
 

 

 

Bande annonce  

 

 
 

Victoria 
 
Δευτέρα 1η Οκτωβρίου  2018 - 9.00μμ 
Σκηνοθεσία : J. Triet (Γαλλία, 2016, 97') 
Με τους : V. Efira, V. Lacoste, Melvil 
Poupaud 
Περίληψη : Η Victoria είναι μία 
διαζευγμένη δικηγόρος ,τριάντα και κάτι, 

που αγωνίζεται να μεγαλώσει τις δύο κόρες της. Είναι κακή ,κυνική και 
στα πρόθυρα μιας συναισθηματικής   κατάρευσης. Στο γάμο ενός φίλου 
επανασυνδέεται με τον Vincent, έναν παλιό φίλο, και τον Sam, έναν 
παλιό πελάτη. Η ζωή της πρόκειται να πάρει μια νέα στροφή. 
 

 

 

Bande annonce  

 

 

 

Maestro 
 
Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2018 - 9.00μμ 
Σκηνοθεσία : JL. Fazer (Γαλλία, 2014, 
81') 
Με τους : P. Marmaï, M. Lonsdale, D. 
François 
Περίληψη : Ο Henry, ένας νεαρός 

ηθοποιός, συμμετέχει σε μια ταινία του μεγάλου σκηνοθέτη, Cédric 
Rovere. Γοητευμένος από τη ευγένεια και φιλανθρωπία του, ξυπνάνε 

 

 

Bande annonce  

 

https://youtu.be/sdDah6rDnNY
https://youtu.be/j2-gPz3cT6E
https://youtu.be/kCj_lgoWPaw


συναισθήματα άγνωστα μέχρι τώρα σ'αυτόν , ενώ ο Rovere 
εμπνεόμενος απο το όνειρο του Henry, ζει αυτό το γύρισμα σαν 
απροσδόκητο δώρο. 
 

 

 

French courses for children, students & adults 
Μαθηματα  γαλλικης γλωσσας για παιδιά, φοιτητες, 

ενηλικες  

22 459 333/5/4 - contact@ifchypre.org 
www.ifchypre.org 

 

 

 

 

Institut français de Chypre, 59 Strovolos Avenue, Strovolos| 22 459 333 | 
contact@ifchypre.org 

 

 

STAY CONNECTED: 

      

 

 

 

 

http://www.ifchypre.org/index.php/fr/
http://www.ifchypre.org/index.php/fr/
http://www.ifchypre.org/

