
 
ARTWORKS SCREENINGS 
 
15 κινηματογραφιστές παρουσιάζουν τις ταινίες μικρού μήκους τους 
15 filmmakers present their short films 
 
 
*Μετά το κάθε μέρος των προβολών θα ακολουθήσει συζήτηση με τους 
δημιουργούς 
Each part of the screenings will be followed by a Q&A session. 
 
 
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ, 17:00 
PART ONE  
 
Γιώργος Νικόπουλος / George Nikopoulos 
Τα μουστοκούλουρα του Αγησίλαγου/ Butter bunny and his grape must 
cookies (2014, 23’) 
 
Ο κύριος Αγησίλαγος, ένας σπουδαίος μάγειρας του δάσους πολλάκις 
βραβευμένος για τις εξαιρετικές επιδόσεις του στην μαγειρική, αποφασίζει να 
φτιάξει μουστοκούλουρα για την αγαπημένη του, τη Μαίρη την Αντιλόπη που 
έχει τα γενέθλιά της. Ξυπνάει λοιπόν ένα κρύο πρωινό του χειμώνα και 
μπαίνει στην κουζίνα του. Να η συνταγή: Νερό, κανέλα, ζάχαρη, λάδι, αλεύρι, 
μούστο... μούστο; Έχει γούστο... Δεν είχε ούτε στάλα! Δεν το 'χε θυμηθεί. Κι 
όποιος μυαλό δεν έχει τρέχει να ντυθεί! Οι εποχές, το αμπέλι, το κρασί, ο 
κύριος Αγησίλαγος και η αναζήτηση του Μούστου! 
 
Mr Butter Bunny was a famous chef. The most famous one in the hole forest. 
One day he decides to cook his girlfriend’s favorite, grape must cookies! He 
goes into his kitchen and collects the ingredients … Water, cinnamon, sugar, 
olive oil, flour, must … Must …. Must?   
 
Ειρήνη Βιανέλλη / Eirini Vianelli 
Icebergs (2017, 9’22’’) 
Το «Icebergs» είναι μια υπαρξιακή, μαύρη κωμωδία που αποτελείται από 14 
μικρές βινιέτες, που καλύπτουν όλο το φάσμα των αισθήσεων, από το 
γνώριμο μέχρι το αφηρημένο. Βασίζεται στο βιβλίο του Ευθύμη Φιλίππου 
«Σκηνές». 
 
Icebergs is an existential, dark comedy consisting of 14 short vignettes, 
ranging from the mundane to the absurd. It is based on the book “Scenes” by 
Award-winning screenwriter Efthymis Filippou. 
 

Ιωάννα Πετειναράκη / Ioanna Petinaraki (Παραγωγή/Production) 
Σαρκοβόρος / Carnivore (2014, 28’) 
Σκηνοθεσία: Δημήτρης Βαβάτσης / Dimitris Vavatsis 
 



Η ιστορία αφορά τον Μενέλαο, ο οποίος, δεκαπέντε χρόνια μετά την άγρια 
δολοφονία των γονιών του, αποφασίζει να πάρει εκδίκηση, εισβάλλοντας στο 
σπίτι του θύτη και παραβιάζοντας ό,τι έχει ιερό.  
 
The story is about Menelaos, a man who has decided to take revenge on the 
person who murdered his parents fifteen years ago, by torturing and killing the 
murderer's family. 
 
 
Κωνσταντίνα Κοτζαμάνη / Konstantina Kotzamani 
Limbo (2016, 30’) 
 
Με το μικρό κατσίκι θα ξαπλώνει η λεοπάρδαλη. Οι λύκοι με τα αρνιά θα 
μένουν μαζί. Και το μικρό αγόρι θα τα οδηγεί. 12+1 αγόρια και το κουφάρι 
μιας φάλαινας ξεβρασμένο στην ακτή. 
 
The Leopard Shall lie down with the goat, the wolves shall live with the lambs. 
And the young boy will lead them. 12+1 kids and the carcass of a whale 
washed ashore. 
 
 
 
 
 
Τζώρτζης Γρηγοράκης / Georgis Grigorakis 
45 Βαθμοί / 45 Degrees (2012, 14’) 
 
Μια μητρόπολη έτοιμη να εκραγεί. Ένας άνδρας μεταλλάσσεται υπό το 
οικονομικό βάρος. Μια ματιά στη σύγχρονη Ελλάδα. 
 
Athens, August 2012. 45 degrees. The fridge is empty. The situation is very 
tense. A father changes under the burden of the economic crisis. It’s getting 
dark and it’s still boiling hot. A capital at the border of exploding. 
 
 
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ, 19:15 
PART TWO  
 
Γιάννης Συμβώνης / Jon Simvonis 
Νηπενθές / Nipenthes (2016, 13’51”) 
 
Σε ένα εγκαταλελειμμένο κοινόβιο όπου ζουν ηλικιωμένοι, κάποιος ανάμεσά 
τους πεθαίνει. Φροντίζουν το σώμα του, ράβουν το κοστούμι του, αλλά η 
κλωστή τελειώνει πριν ολοκληρωθεί το κοστούμι. 
 
Through the walls of an abandoned commune, a thread runs knitting the 
moments of the silent individuals accompanying the deceased while his death 
suit is getting ready. 
 
 
Γιώργος Φουρτούνης / George Fourtounis 



Ίκαρος / Ikaros (2015, 38’) 
 
Ο Μιχάλης έχει ένα σχέδιο και περιμένει. Ο πατέρας φεύγει. Τώρα είναι μόνος 
με ένα μαχαίρι, τη μητέρα του, την αδερφή του και τον αδερφό του. 
 
Michalis has a plan and awaits. His father leaves. Now he is alone with his 
mother, his sister, his brother and a knife. 
 
 
Δέσποινα Οικονομοπούλου / Despina Economopoulou 
AURORA (2015, 6’16’’) 
 
Το δέρμα μιας γυναίκας μέσα σε ένα δεύτερο δέρμα φτιαγμένο από πλαστικό, 
σπρώχνει τα όρια μας μέσα από την υστερική κατανάλωση ενός τόσο τοξικού 
υλικού. Μια κραυγή που ψιθυρίζει ζητώντας το ξεκίνημα μιας νέας εποχής 
ελεύθερης από πλαστικό μέσα από το συνδυασμό του κινηματογράφου, του 
βίντεο-χορού και της επιστημονικής τεκμηρίωσης. 
 
A screaming whisper to remind us the damage our consuming hysteria of 
plastic is causing to public health and the environment. The monster we keep 
feeding is eating us up. 
 
Σμαράγδα Νιτσοπούλου / Smaragda Nitsopoulou 
Ars Moriendi: Ubi sunt or where are those who were before us? / 
Memento mori / Vanité 
(2016-2018, 6’) 
 
Το Ars Moriendi αποτελείται από 3 ξεχωριστά αλλά συναφή έργα γύρω από 
τον θάνατο και τη μνήμη. Πρόκειται για μια ενδοσκοπική ματιά στην 
προσωπική και ταυτόχρονα οικουμενική μη-εμπειρία του θανάτου και τον 
φόβο της λήθης, που γίνονται αντιληπτά ως ο μόνος δυνατός τρόπος 
παγκόσμιας αλληλεγγύης. Το πολιτικό και καλλιτεχνικό πεδίο θέασης 
υπογραμμίζεται από τη χρήση αρχειακού υλικού και το voice over με 
διαφορετικές γλώσσες και θεματολογίες αφήγησης.  
 
Ars Moriendi is comprised of 3 separate and yet related works orbiting around 
the same themes of death and memory. The goal of this series is an 
introspect look of the personal and at the same time oecumenical non-
experience of death and the fear of oblivion, treated as the only possible way 
of global solidarity. The political and artistic scope is underlined by the use of 
archival footage and voice over of different languages and themes. 
 
 
Μανώλης Μαυρής / Manolis Mavris 
Μaneki Νeko (2017, 19’) 
 
Το “Μaneki Νeko” είναι ένα ψυχαναλυτικό ερωτικό θρίλερ που ακροβατεί 
μεταξύ του φανταστικού και του ρεαλιστικού, με αινιγματικές μεταπτώσεις από 
την καθημερινότητα στη φαντασίωση και πίσω. Η ταινία διαδραματίζεται σε 
ένα ταξί που κινείται μέσα στην Αθήνα. Μέσα εκεί, το παρελθόν συναντά το 



μέλλον και οι αγωνίες του πρωταγωνιστή έρχονται σε αντιπαράθεση με τα 
θέλω του. 
 
“Maneki Neko” is a psychoanalytic erotic thriller that lingers between the 
imaginary and realistic, with enigmatic transitions from the everyday to fantasy 
and back. The film takes place in a taxi driving through Athens. In this taxi, the 
past meets the future and the protagonist’s worries clash with his desires. 
 
 
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ, 21:15 
PART THREE 
 
Λουκιανός Μοσχονάς / Loukianos Moschonas  
Νεαροί στο παράθυρό τους / Jeunes hommes à la fenêtre (2017, 18’) 
 
Δύο γραφίστες στο γραφείο, κατά λάθος, αρχίζουν να παίζουν με τις 
δυνατότητες ενός άδειου σκάνερ. Επιχειρούν διάφορες υποθέσεις, σιγά-σιγά 
ανοίγονται ο ένας στον άλλον, και ξεχνούν τις παράξενες εικόνες μέχρι που 
ξεχνούν τους ίδιους τους τους εαυτούς. 
 
Two graphic designers at work, by mistake, start playing with an empty 
scanner's possibilities. They venture into assumptions, eventually open up to 
each other, and let go of the strange images, until they let go of themselves. 
 
Δάφνη Χαιρετάκη / Daphné Hérétakis 
Αρχιπέλαγα, γυμνοί γρανίτες / Archipelagos, naked granites (2014, 25’) 
 
Αθήνα, 2014. Η καθημερινή ζωή μιας χώρας σε κρίση, η αδράνεια της 
επανάστασης, ατομικά προβλήματα που αντιπαρατίθενται στα πολιτικά, 
ζητήματα επιβίωσης που αντιμάχονται τα ιδανικά. Μπορούμε ακόμη να 
κάνουμε τις πιο απλές ερωτήσεις; 
 
Athens, 2014. The everyday life of a country in crisis, the slowness of 
revolution, the individual questions which confront politics, the survival which 
confronts ideals. Can we still ask the simplest questions? 
 
 
Δέσποινα Κούρτη / Despoina Kourti 
Ουρανία / Ourania (2017, 16') 
 
Η Ουρανία είναι μια μεσήλικη γυναίκα που έχει παραμελήσει τον εαυτό της. Η 
εμφάνιση ενός άγνωστου νεαρού θα τη βοηθήσει να ξαναβρεί τη γυναικεία 
φύση της. 
 
Ourania is a middle-aged woman who has neglected herself. An unknown 
young man who suddenly appears in her life will help her rediscover her 
feminine nature. 
 
 
Νεριτάν Ζιντζιρία / Neritan Zinxhiria 
The Time of A Young Man About To Kill (2015, 19’) 



 
Στα βουνά της βόρειας Αλβανίας, ένας νέος άνδρας αναζητά εκδίκηση για τον 
θάνατο του πατέρα του. O δολοφόνος έχει εξαφανιστεί και η αστυνομία 
ερευνά τα ίχνη του. Ο άνδρας απαγάγει τον ανήλικο μοναχογιό του 
δολοφόνου και τον ανατρέφει μέχρι να συμπληρώσει τα 16 χρόνια, ηλικία 
στην οποία σύμφωνα με το Κανούν, τον αλβανικό νόμο αίματος, ένα παιδί 
γίνεται άνδρας και επιτρέπεται να σκοτώσει ή να σκοτωθεί. 
 
In the mountains of Northern Albania, a young man seeks revenge for his 
father's death. The murderer has disappeared a few months ago and the 
police keeps looking for him. The man kidnaps the killer's only son and raises 
him up until he reaches his 16th birthday, when according to the Kanun, the 
Albanian law of revenge, a child becomes a man and he is allowed to kill or to 
be killed. 
 
 
Ζακλίν Λέντζου / Jacqueline Lentzou 
Εκτορας Μαλό: Η Τελευταία Μέρα της Χρονιάς / Hector Malot: The Last 
Day of the Year (2018, 23’19”) 
 
Η Σοφία έχει ένα όνειρο το οποίο δεν λέει σε κανέναν. Ενώ περπατά σε μια 
έρημο διαπιστώνει πως αρρωσταίνει. Υποκρίνεται πως δεν ενδιαφέρεται και 
αναρωτιέται αν έχει χάσει την καρδιά της. 
 
New Year’s Εve dawns in a moon-kissed car and Sofia has a dream that she 
tells no one: while walking on a desert, she gets to know that she is sick. She 
pretends that she does not care. Has she lost her heart? 
 
 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 
Διοργάνωση: ARTWORKS  
Συντονισμός συζήτησης: Μενέλαος Καραμαγγιώλης 
Γραφιστικός σχεδιασμός: Στάθης Μητρόπουλος 
 
 
Organised by ARTWORKS 
Discussion Moderator: Menelaos Karamaghiolis 
Graphic Design: Stathis Mitropoulos 
 
 
Ιδρυτικός δωρητής της ARTWORKS: Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος 
ARTWORKS Founding Donor: Stavros Niarchos Foundation 

 

 
 


