
Προβολές Tαινιών από 
Φλεβάρη µέχρι Μάη
στην Kατάληψη Rosa Nera

κάθε τετάρτη στις 22:00

τι θα γίνει λοιπόν όταν / κάποτε λήξουν οι 
κοινωνικοί αγώνες όταν οι εφευρέσεις 
/αυτοαχρηστευθούν τα αιτήµατα όλα 
ικανοποιηθούν / κενό / που µέσα του θα 
πέσουν (και καλώς θα πέσουν) / όσοι 
γυρίζουν τον Τροχό / θάµβος / οι άλλοι 
εµείς / θ’ αρχινίσουµε να ζούµε µυηµένοι 
στα σανσκριτικά του σώµατος / 
ουσιαστικά και µεταφορικά µιλώντας   
          
Οδυσσέα Ελύτη, “ο κήπος βλέπει”

Η τεχνητή νοηµοσύνη θέτει νέα ηθικά ερωτήµατα. Μπορούν οι 
µηχανές να δικαιούνται ο,τιδήποτε;

Ex machina oscar isaac, 2014, 105’
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Interstellar Christopher Nolan, 2014, 169’ 
«ἐκ Χάεος δ' Ἔρεβός τε µέλαινά τε Νὺξ ἐγένοντο· Νυκτὸς δ' αὖτ' Αἰθήρ τε 
καὶ Ἡµέρη ἐξεγένοντο, οὓς τέκε κυσαµένη Ἐρέβει 

Her Spike Jonze, 2013, 126'
Το µεταµοντέρνο άτοµο κλεινεται στην ασφάλεια του συναισθηµατικού 

δεσµού µε το προσωπικό λογισµικό του, µόλις διαισθανόµενο την τραγική 

Black mirror (2011-)
15 Million Merits Euros Lyn, 62’  κ’  White Bear: Carl Tibbetts, 42' 
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Ηθική & Τεχνολογία



O Bresson, ο Salgado, µια µυστήρια ιστορία και... µια αληθινή 
ιστορία! 2 ντοκιµαντέρ και 2 ταινίες µε θέµα την φωτογραφία ως 

τέχνη, ως έκφραση, ως µια αναζήτηση του ευατού µας µέσα από το 
κλείστρο της κάµερας.

Henri Cartier-
Bresson; The 

Impassioned Eye

Heinz Bütler
2013, 72’

The Bang 
Bang Club

Steven Silver
2010, 106’

The Salt Of 
The Earth

Juliano Ribeiro 
Salgado, Wim 

Wenders
2014, 110’

Blow Up

Michelangelo 
Antonioni
1966, 111’

Midnight in Paris 2011, 94’
Ο υπερρεαλισός γίνεται πραγµατικότητα, µετά τα µεσάνυχτα!

Small time crooks 2000, 94’
Μια εµπορικά επιτυχηµένη ληστεία τράπεζας.

Bananas 1971, 82’
Ο έρωτας οδηγεί στον πολιτικό ακτιβισµό.

Irrational man 2015, 95’
Ο καθηγητής του υπαρξισµού διδάσκει: δολοφονώ άρα υπάρχω

“Τα προβλήµατα µου άρχισαν από νωρίς. Μικρός πήγα σε σχολείο για 
δασκάλους µε ειδικές ανάγκες”

4 ταινίες του Woody Allen
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Animation
Kaze no tani no Naushika 
Hayao Miyazaki, 1984, 117’

Fritz the Cat 
Ralph Bakshi, 1972, 78’

Astérix: Le domaine des dieux 
Louis Clichy, Alexandre Astier, 2014, 85’
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“Προσωπικά είµαι πολύ απαισιόδοξος. 
Αλλά όταν π.χ. κάποιος κάνει ένα παιδί, δεν 

µπορείς παρά να του ευχηθείς να είναι 
καλότυχο. Γιατί δεν µπορώ να πω στο 

παιδάκι: "∆εν έπρεπε να έρθεις στη ζωή". 
Και όµως γνωρίζω ότι ο κόσµος βαδίζει 

προς τον λάθος δρόµο. Και καθώς αυτές οι 
συγκρουόµενες απόψεις µου έρχονται στο 
µυαλό, σκέπτοµαι τι είδους ταινίες πρέπει 

να κάνω”.

*Hayao Miyazaki


