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Σάββατο 11 Μαρτίου 2017

11.30-13.00 Le roi et l’oiseau: Ταινία κινουμένων σχεδίων
σε σενάριο του ποιητή Jacques Prévert, για παιδιά και
εφήβους 9-13 χρόνων. Ένας βασιλιάς επιβάλλει τους
αυταρχικούς του νόμους σε όλη τη χώρα και καταπιέζει τους
υπηκόους του. Όμως, ένας καπνοδοχοκαθαριστής και μια
βοσκοπούλα που αγαπιούνται τολμούν να παραβούν τη
θέλησή του...
18.00-19.30 Couleur de peau: miel (Χρώμα δέρματος:
μελί): Ταινία κινουμένων σχεδίων για εφήβους, βασισμένη
στο ομώνυμο μυθιστόρημα. Ο Jung είναι ένας νεαρός
Κορεάτης γεννημένος στη Σεούλ, ο οποίος, όπως και πολλά
άλλα παιδιά μετά τον πόλεμο, υιοθετείται από μια οικογένεια
Βέλγων…

20.00-21.30 Le dernier diamant (Το τελευταίο διαμάντι):
Ο Simon, ένας διαρρήκτης, με ειδική άδεια από τις φυλακές,
δέχεται να οργανώσει το
πιο μεγάλο κόλπο της καριέρας του. Την κλοπή
του “Florentin”, ενός μυθικού διαμαντιού, το οποίο τίθεται
σε πλειστηριασμό από τους ιδιοκτήτες του. Για να πετύχει,
θα πρέπει να προσεγγίσει την Julia, ειδικευμένη αδαμαντουργό και εκτιμήτρια, για την
οποία η πώληση του διαμαντιού αποτελεί μία εξαιρετικά σημαντική, προσωπική και
οικογενειακή πρόκληση. Πέρα από μία διάρρηξη εξαιρετικά τολμηρή, ο Simon θα
παρασύρει την Julia σε μία μοίρα που δεν θα μπορούσε ποτέ να φανταστεί…
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Κυριακή 12 Μαρτίου 2017

11.30-13.00 Le tableau (Το ταμπλό): Ταινία
κινουμένων σχεδίων για παιδιά και εφήβους 10-13
χρόνων. Ένας ζωγράφος άφησε τον πίνακά του
ατελείωτο και εξαφανίστηκε. Τα πρόσωπα του πίνακα,
άλλα ολοκληρωμένα (Toupins [tout-peints]) άλλα
μισοτελειωμένα (Pafinis [pas-finis]) και άλλα τα οποία
βρίσκονται μόλις στην αρχή του σχεδιασμού τους, (Reufs) ζωντανεύουν... Η ταινία, με
πολύ ωραία μουσική και εξαιρετικής ποιότητας κινούμενα σχέδια, ενσωματώνει στην
πλοκή τις βασικές τεχνοτροπίες της ζωγραφικής (πορτρέτο, ρεαλισμό, συμβολισμό
κ.λ.π.), καθώς και πίνακες μεγάλων ζωγράφων, όπως του Marc Chagal, Matisse,
Modigliani κ.ά..

18.00-19.30 Le Havre (H Χάβρη): Ταινία για εφήβους.
Ένας συγγραφέας αποφασίζει να ζήσει κοντά στους
απλούς, καθημερινούς ανθρώπους και αποτραβιέται
μαζί με τη γυναίκα του στην πόλη Le Havre. Εκεί
περνάει τη ζωή του ήσυχα ως τη μέρα που συναντά ένα
αγόρι, το οποίο ζει μόνο του στους δρόμους της
πόλης... Δραματική κωμωδία.

20.00-21.30 Inspecteur Lavardin (Επιθεωρητής
Lavardin)
Το οικογενειακό γεύμα ενός καθολικού ιερέα, του Raoul
Mons, διακόπτεται από μια επιτροπή πολιτών, που θέλει
να απαγορεύσει μια θεατρική παράσταση, την οποία
θεωρεί βλάσφημη. Ο ιερέας υπόσχεται να ασχοληθεί με
το αίτημά τους και η παράσταση ακυρώνεται. Λίγο
αργότερα, ο Raoul Mons βρίσκεται νεκρός. Ο Επιθεωρητής Lavardin καλείται να
ερευνήσει την υπόθεση.
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