Ο Δήκνο Ιθαξίαο δηνξγαλώλεη - ζηην ανακαινιζμένη αίθοςζα εκδηλώζεων ηος Παλιού
δημαπσείος ζηον Άγιο Κήπςκο-γηα πξώηε θνξά ρεηκεξηλέο θηλεκαηνγξαθηθέο πξνβνιέο
(κάθε Παπαζκεςή & Δεςηέπα) πάληα κε ελεύθερη είζοδο για όλοσς

Παξαζθεπή 22 Φεβξνπαξίνπ 2019 - Ωξα Ελαξμεο 20:30

Γαιιηθή ηαηλία 1980 – Σκηνοθεζία : Φξαλζνπά Σξηθώ Πρωηαγωνιζηούν: Καηξίλ
Νηελέβ, Ζεξάξ Νηεπαξληηέ, Αληξέα Φεξεόι, Υάηληο Μπέλεη, Ζαλ Πνπαξέ.
Υπόθεζη: Παξίζη, 1942. ηελ θαηεηιεκκέλε από ηνπο Ναδί γαιιηθή πξσηεύνπζα,
ε Μαξηόλ, κηα πξώελ θηλεκαηνγξαθηθή ζηαξ, θαη ηώξα δηάζεκε εζνπνηόο ηνπ ζεάηξνπ,
δηεπζύλεη ην ζέαηξν ηεο Μνλκάξηεο. Ο άληξαο ηεο, Λνπθά, πνπ είλαη Εβξαίνο ζηελ
θαηαγσγή, θξύβεηαη ζην ππόγεην ηνπ ζεάηξνπ. Γηα λα αληηκεησπίζεη ηα δηάθνξα
νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα θαη λα θξαηήζεη ην ζέαηξν δσληαλό, ε Μαξηόλ ζα ζειήζεη λα
αλεβάζεη κηα λέα παξάζηαζε θαη ζα πξνζιάβεη σο πξσηαγσληζηή ηνλ Μπεξλάξ, έλαλ
αλεξρόκελν εζνπνηό θαη ηόηε ε δσή ηεο ζα αλαζηαησζεί αθόκα πεξηζζόηεξν…

Κινημαηογραθικές προβολές με ελεύθερη είζοδο για όλοσς

Τν «Τειεπηαίν Μεηξό»
ηηκήζεθε κε δέθα Σεδάξ θαη ήηαλ ππνςήθην γηα μελόγισζζν Όζθαξ
Μια πεπίθημη εςπωπαϊκή ηαινία, αημοζθαιπική, πομανηική, πεαλιζηική, αλλά και
ονειπική, ηόζο για ηον έπωηα ζηα δύζκολα σπόνια ηος πολέμος, όζο και για ηον
γοηηεςηικό κόζμο ηος θεάηπος, κι όλα αςηά με ηο «μαγικό παβδάκι» ενόρ ανθπώπος
πος λάηπεςε ηη μαγεία ηηρ εικόναρ γενικόηεπα, ηον ανεπανάληπηο ΦΡΑΝΟΤΑ ΣΡΙΦΟ.

Ο Σξηθν, κε επαηζζεζία πάληα, πνπ ηνλ δηαθαηείρε ζε όινπο ηνπ ηηο ηαηλίεο, αιιά
θαη πάζνο γηα ηελ ςεπδαίζζεζε ηνπ ζεάκαηνο θαη ηε ζρέζε δσήο/ηέρλεο, δεκηνπξγεί
εδώ άιιν έλα ελδηαθέξνλ εξσηηθό ηξίγσλν, γεκάην δηιιήκαηα θαη αγσλίεο, θαζώο
αλαπηύζζεηαη ζηελ πνιπηάξαρε επνρή ηνπ Β’ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, όπνπ
δνθηκάδνληαλ νη εζηθέο αμίεο, ην ζάξξνο, ε αθνζίσζε, ε γελλαηόηεηα, ην θνπξάγην, ε
αθεξαηόηεηα ησλ αλζξώπσλ αιιά θαη νη θπζηθέο αληνρέο ηνπο ζηηο θαθνπρίεο.
Ο ηίηινο ηεο ηαηλίαο αλαθέξεηαη ζην γεγνλόο όηη θαηά ηεο δηάξθεηα ηεο θαηνρήο νη
Παξηδηάλνη πνπ έβγαηλαλ έμσ, έπξεπε λα πξνιάβνπλ ην ηειεπηαίν ηξέλν (μεηπό) γηα
λα γπξίζνπλ ζπίηη. Απηό γηλόηαλ γηαηί δελ έπξεπε λα ζπάζνπλ ηελ απζηεξό
πεξηνξηζκό θπθινθνξίαο πνπ είραλ επηβάιιεη νη Ναδί. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ
παγσκέλσλ ρεηκώλσλ εθείλεο ηεο επνρήο, πνπ δελ ππήξρε ηξόπνο λα βξνπλ θάξβνπλα
γηα λα δηαηεξήζνπλ ηα ζπίηηα ηνπο δεζηά, πνιινί Παξηδηάλνη ινηπόλ θαηέθεπγαλ ζηα
ζέαηξα, πνπ είραλ ζέξκαλζε, θαη παξαθνινπζνύζαλ ηηο παξαζηάζεηο, νη νπνίεο
ηειείσλαλ ηελ ώξα αθξηβώο πνπ πξνιάβαηλεο ην ηειεπηαίν ηξέλν γηα ην ζπίηη.
Ο ΣΡΘΦΟ, απνθάζηζε λα θάλεη ΣΟ ΣΕΛΕΤΣΑΘΟ ΜΕΣΡΟ, ην 1979, σο δεύηεξν
κέξνο κηαο ηξηινγίαο πάλσ ζηηο παξαζηαηηθέο ηέρλεο. Η πξώηε ηαηλία ήηαλ ε
πεξίθεκε ΑΜΕΡΘΚΑΝΘΚΗ ΝΤΥΣΑ (1973) ελώ ην ηξίην κέξνο ηεο πνπ ζα ιεγόηαλ
L’ AGENCE MAGIQUE, δελ γπξίζηεθε ηειηθά πνηέ, ιόγσ ηνπ ζαλάηνπ ηνπ ΣΡΘΦΟ
ην 1984. Πξηλ γξάςνπλ ην ζελάξην, ν ΣΡΘΦΟ θαη ε ΟΤΖΑΝ ΘΦΜΑΝ, ε πην πηζηή
ηνπ ζπλεξγάηεο, έθαλαλ κεγάιε έξεπλα ζε ηζηνξηθά αξρεία θαη «βούηηξαν» κέζα ζε
ηζηνξηθά βηβιία, γηα λα καδέςνπλ ην θαηάιιειν πιηθό από εκεξνιόγηα θαη
απνκλεκνλεύκαηα εζνπνηώλ θαη ζεαηξηθώλ κάλαηδεξ. Υξεζηκνπνίεζαλ επίζεο θαη
ηηο δηθέο ηνπο αλακλήζεηο, πνπ είραλ από παηδηά, αιιά θαη από δηάθνξεο ηζηνξίεο πνπ
είραλ αθνύζεη, ώζηε λα θηηάμνπλ έλα αθξηβέο πνξηξέην κηαο επνρήο πνπ νη ζπιιήςεηο
ήηαλ ζύλεζεο θαηλόκελν, όπνπ γίλνληαλ καδηθέο απειάζεηο Εβξαίσλ θαη πνπ νη
Παξηδηάλνη έπξεπε λα αλέρνληαη απζηεξνύο θαλόλεο, κε ζπζζίηηα θαη πεξηνξηζκό ζηηο
ώξεο θπθινθνξίαο -ην νπνίν ηειεπηαίν ζήκαηλε, όηη κηα θαζπζηέξεζε πνπ ζα ηνπο
έθαλε λα ράζνπλ ην ηειεπηαίν κεηξό, ζα ηνπο ζηνίρηδε ηε δσή ηνπο…

