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THE BROTHERS BLOOM
Director: Rian Johnson
Cast: Adrien Brody, Rachel Weisz, Mark Ruffalo, Robbie
Coltrane, Rinko Kikuchi
The Brothers Bloom are two con men. Their lives
change forever when they meet Penelope, a young and
particularly attractive heiress. Although the two brothers
initially plan to deceive her, Penelope eventually joins their
team following a weird game of fate. The story becomes
complicated when one of the brothers falls in love with
Penelope, putting their relationship in danger.

THE BROTHERS BLOOM
Σκηνοθεσία: Ριάν Τζόνσον
Ηθοποιοί: Έιντριεν Μπρόντι, Ρέιτσελ Βάις, Μαρκ Ράφαλο, Ρόμπι Κολτρέιν, Ρίνκο Κικούτσι
Οι αδελφοί Μπλουμ είναι δύο απατεώνες. Οι ζωές τους αλλάζουν
μια για πάντα όταν συναντούν την Πηνελόπη, μια νέα και ιδιαίτερα
ελκυστική κληρονόμο. Ενώ αρχικά τα δύο αδέρφια σχεδιάζουν να
την εξαπατήσουν, η Πηνελόπη μέσα από ένα περίεργο
παιχνίδι της μοίρας καταλήγει να γίνει συνεργάτης τους.
Η ιστορία περιπλέκεται όταν ένα από τα δύο αδέρφια την
ερωτεύεται, βάζοντας σε κίνδυνο τη σχέση τους.

TΑ ΣΥΝΟΡΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑΞΙΑΣ

ΤHE BURNING PLAIN

Σκηνοθεσία - ΣενάριοÚ: Γκιγιέρμο Αριάγκα
Ηθοποιοί: Σαρλίζ Θερόν, Κιμ Μπέισινγκερ, Τζον Κορμπέτ,
Τζένιφερ Λόρενς, Xοακίμ ντε Αλμέιδα

Director-Writer: Guillermo Arriaga
Cast: Charlize Theron, Kim Basinger, John Corbett,
Jenifer Lawrence, Joaquim de Almeida

Μια ταινία με δομή γεωμετρική. Η 16χρονη Μαρίνα προσπαθεί να συμφιλιώσει τις διαλυμένες ζωές των γονιών
της κάπου στο Μεξικό, η Σίλβια στο Πόρτλαντ πρέπει
να θάψει μια αμαρτία του παρελθόντος, το ζευγάρι
Τζίνα και Νικ αντιμετωπίζουν μια μυστική υπόθεση και η Μαρία, ένα νεαρό κορίτσι, βοηθά την
οικογένειά της να βρει συγχώρεση και αγάπη. Όλοι ανακαλύπτουν ότι οι ενέργειές τους μπορεί
να ορίζουν την ειδοποιό διαφορά ανάμεσα στη ζωή και το θάνατο.

A movie of geometrical structure: the 16 year-old
Marina is trying to put together the shattered lives of
her parents somewhere in Mexico; Sylvia, a woman
in Portland, must burn a sin from her past; Gina and
Nick deal with a secret case; and Maria, a young girl,
helps her parents find forgiveness and love. The five
discover that their actions may mean the difference
between life and death.
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MANOLETE

Σκηνοθεσία: Μένο Μέγιες
Ηθοποιοί: Έντριεν Μπρόντι, Πενέλοπε
Κρουζ, Ενρίκε Χερνάντεζ
Ο υποψήφιος για Όσκαρ Μένο
Μέγιες, σεναριογράφος του Στίβεν
Σπίλμπεργκ σε τρεις ταινίες του,
σκηνοθετεί τους Έντριεν Μπρόντι
και Πενέλοπε Κρουζ σε μια αισθηματική ταινία εποχής. Ο Μπρόντι
(βραβευμένος με Όσκαρ Α’ ανδρικού
ρόλου για τον “Πιανίστα”) ερμηνεύει
τον Μανολέτε, το διάσημο Ισπανό ταυρομάχο, που έγραψε ιστορία κατά τη δεκαετία του ’40. Ριψοκίνδυνος, παράτολμος
και εσωστρεφής, ο Μανολέτε ζούσε για
την αρένα και φλέρταρε με το θάνατο καθημερινά, ως τη στιγμή που γνώρισε
τη Λούπε, μια όμορφη γυναίκα
που έσφυζε από ζωή, και
την ερωτεύτηκε παράφορα.
Μετά τον τραγικό του
θάνατο στην αρένα, σε
ηλικία μόλις 30 ετών,
έμεινε στη συνείδηση των Ισπανών
σαν ήρωας.

MANOLETE

DIRECTOR: Menno Meyjes
CAST: Adrien Brody, Penelope Cruz, Enrique Arce
The Oscar nominee and writer of three Steven Spielberg movies, Menno Meyjes, directs a romantic vintage movie starring
Adrien Brody and Penelope Cruz. Brody (who received the
Academy Award for Best Actor in a Leading Role for “The
Pianist”) stars as Manolete, a famous Spanish bull-fighter in the
1940s. The adventurous, risky and introverted Manolete was
used to living only for the arena and flirting with death until
the day he met Lupe, a beautiful and vivacious woman, and
fell in love with her. After his tragic death in the arena at
the age of 30, Manolete remained a hero in the memories of
the Spanish people.
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