Διήμερο Γαλλόφωνου Κινηματογράφου, 19/20 Ιανουαρίου 2019
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΒΒΑΣΟ 19 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2019, 17:30
Τμ 1803, ζηηξ αθηέξ ηεξ Κμνκμοάιεξ (κμηημδοηηθά ηεξ Μεγάιεξ
Βνεηακίαξ), έκαξ 15πνμκμξ ημ ζθάεη από ημ μνθακμηνμθείμ. Aγκμεί ημ
όκμμά ημο θαη ημ μόκμ ακηηθείμεκμ πμο έπεη μαδί ημο είκαη έκαξ πάνηεξ
από έκα κεζί πμο έπεζε από ημ βηβιίμ ημο Πεηναηή Βlack Mόr, μ μπμίμξ
είκαη ημ ίκδαιμά ημο. Μαδί με δύμ μηθνμαπαηεώκεξ, ζαιπάνμοκ γηα ημ κεζί
ημο πενηβόεημο Πεηναηή ζηεκ άιιε άθνε ημο Αηιακηηθμύ Ωθεακμύ.Τμ
πμιοηάναπμ ηαλίδη ζηηξ μαθνηκέξ ζάιαζζεξ, αιιάδεη ηεκ θμζμμζεςνία ημο
γηα πάκηα.

Jean-François Laguionie, (1,21’)

ΑΒΒΑΣΟ 19 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2019, 20:00

Έκαξ μοζηενηώδεξ δμιμθόκμξ δηαπνάηηεη θαηά ζοννμή δμιμθμκίεξ θαη
αθήκεη πάκς ζηα πηώμαηα μία θάνηα με ημ όκμμα «Μ.Durand». Ο
επηζεςνεηήξ Wens βνίζθεη έκα ζημηπείμ πμο ημκ μδεγεί ζηε Μμκµάνηνε,
ζηεκ μηθμγεκεηαθή πακζηόκ Les Mimosas. Μεηαμθηέδεηαη ζε ηενέα θαη πάεη
κα μείκεη εθεί....
Henri-Georges Clouzot, (1,24’) ασπρόμαυρη

ΚΤΡΙΑΚΗ 20 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2019, 12:00
Σηεκ άθνε ημο θόζμμο, ζε μηα όμμνθε θάνμα μ Τom δεη εοηοπηζμέκμξ με ημοξ
ζεημύξ ημο γμκείξ. Οη γείημκέξ ημοξ, ηδημθηήηεξ εκόξ δςμιμγηθμύ θήπμο, ημοξ
εμπηζηεύμκηαη ηεκ θόνε ημοξ, επεηδή πνέπεη κα ιείρμοκ γηα επαγγειμαηηθμύξ
ιόγμοξ. Όμςξ, ζε μηα ιίμκε θάης από ημκ ιόθμ, μ θόζμμξ ηςκ βαηνάπςκ είκαη
ακαζηαηςμέκμξ : δεκ οπάνπεη θαμηά αμθηβμιία, ηεκ πακζέιεκμ, ζα ανπίζεη κα
βνέπεη γηα ζανάκηα μένεξ θαη ζανάκηα κύπηεξ. Πνόθεηηαη γηα έκα κέμ
θαηαθιοζμό ! Γη’αοηό ημκ ιόγμ, μη βάηναπμη ζομθςvμύκ, θαη’ελαίνεζε, κα
επηθμηκςκήζμοκ με ημοξ ακζνώπμοξ. Ανπίδεη ηόηε ιμηπόκ μηα θμβενή
πενηπέηεηα, θαηά ηε δηάνθεηα ηεξ μπμίαξ, δώα θαη άκζνςπμη ζα πνέπεη κα
μάζμοκ κα ζοκοπάνπμοκ. Κάηη πμο δεκ είκαη πάκηα εύθμιμ…
Jacques-Rémy Girard, (1,30’)
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O Léo, έκα εκδεθάπνμκμ αγόνη πμο έπεη πνμζβιεζεί απμ θανθίκμ, εκώ
βνίζθεηαη ζημ κμζμθμμείμ όπμο αθμιμοζεί ηε ζεναπεία ημο,
ακαθαιύπηεη όηη μπμνεί κα βγεη από ημ ζώμα ημο. Πεηώκηαξ πάκς
από ηα δηάθμνα θηήνηα ηεξ πόιεξ θαη δηαπενκώκηαξ ημοξ ημίπμοξ,
δεμημονγεί δεζμμύξ θηιίαξ με έκακ αζηοκμμηθό, ημκ Άιελ, θαη ηε
Mαίνε, μηα δεμμζημγνάθμ. ‘Οιμη μαδί, ζα θαηαθένμοκ κα αιιάλμοκ ηα
ζπέδηα, εκόξ ηνμμενμύ γθάκγθζηεν....
Alain Gagnol, Jean-Loup Felicioli, (1,24’)

ΚΤΡΙΑΚΗ 20 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2019, 19:30
Kάζε πνόκμ, ζημ Πακεπηζηήμημ ημο St Denis ζημ Πανίζη, δηελάγεηαη μ
δηαγςκηζμόξ νεημνηθήξ πμο ζημπεύεη κα εθιέλεη ημκ θαιύηενμ νήημνα
ηεξ πνμκηάξ. Φμηηεηέξ αοημύ ημο Πακεπηζηεμίμο πμο πνμένπμκηαη από
όιa ηα πνμγνάμμαηα ζπμοδώκ, απμθαζίδμοκ κα πάνμοκ μένμξ. Γηα κα
πνμεημημαζημύκ, ημ Πακεπηζηήμημ θαιεί δηάθμνμοξ επηηοπεμέκμοξ
επαγγειμαηίεξ, όπςξ δηθεγόνμοξ, ζθεκμζέηεξ, θαζεγεηέξ μνζμθςκίαξ
θ.ά, μη μπμίμη θαζμδεγμύκ ημοξ θμηηεηέξ θαη ηηξ θμηηήηνηεξ πώξ κα
παίνκμοκ ημκ ιόγμ μπνμζηά ζε θμηκό. Θα μάζμοκ ημοξ ιεπημύξ
πεηνηζμμύξ ηεξ νεημνηθήξ, ζα μηιήζμοκ μπνμζηά ζημ θμηκό, ζα
πνμβιεζμύκ, ζα απμθαιύρμοκ ηηξ ηθακόηεηέξ ημοξ ζημοξ άιιμοξ αιιά
θονίςξ ζημοξ εαοημύξ ημοξ.
Stéphane De Freitas, Ladj Ly, (1,39’)
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