ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΣΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ

Σν λα κηιήζεη θαλείο γηα ηε Γαιινθωλία κε ιίγεο ιέμεηο είλαη δύζθνιν.
Ζ Γαιινθωλία είλαη, θαη’αξράο, κηα δωληαλή θαη αλαπηπζζόκελε θνηλόηεηα
όιωλ απηώλ πνπ έρνπλ ηε γαιιηθή ωο γιώζζα επηθνηλωλίαο θαη πνιηηηζκνύ,
ζηηο πέληε επείξνπο.
Ζ Γαιινθωλία είλαη επίζεο ε πξνζήιωζε ζε κηα γιώζζα πνπ απνηειεί
θνξέα αμηώλ. Μέζα από ηελ ηζηνξία ηεο, ε γαιιηθή γιώζζα πξνάγεη ηελ ηδέα
ηεο δεκνθξαηίαο, ηεο ειεπζεξίαο θαη ηνπ ζεβαζκνύ ηεο δηαθνξεηηθόηεηαο. ε
απηό ην πιαίζην, ε γαιινθωλία απνηειεί ζήκεξα εξγαιείν ππεξάζπηζεο ηεο
πνιηηηζκηθήο πνιπκνξθίαο, έλα νρπξό απέλαληη ζε όινπο απηνύο πνπ ζα
ήζειαλ ε ινγνηερλία, ν θηλεκαηνγξάθνο θαη νπνηαδήπνηε κνξθή δεκηνπξγίαο
λα αληηκεηωπίδεηαη ωο εκπόξεπκα.
Δπηπιένλ, ε Γαιινθωλία θαζίζηαηαη, όιν θαη πεξηζζόηεξν, ρώξνο
αλάπηπμεο νηθνλνκηθώλ δξαζηεξηνηήηωλ θαη επηρεηξήζεωλ.
Ζ Γαιινθωλία είλαη πνιπθωλία θαη πινύηνο. Γηα απηό, αμίδεη λα ηεο
αθηεξώζνπκε κηα γηνξηή!

Christophe Le Rigoleur
Γεληθόο Πξόμελνο ηεο Γαιιίαο
Γηεπζπληήο ηνπ Γαιιηθνύ Ηλζηηηνύηνπ Θεζ/λίθεο.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2016
ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΑ ΔΡΟΜΕΝΑ
8 Μαρτίου
Έκθεςη
«Μεταβάςεισ» τησ Ιωάννασ Αςςάνη
Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης| 19.30
Δγθαίληα ηεο κόληκεο εγθαηάζηαζεο ηεο
Ηωάλλαο Αζζάλε. Ζ εηθαζηηθόο επηδηώθεη
ηελ νπηηθνπνίεζε ηνπ ρώξνπ θαη ηεο
θηλεηηθόηεηάο ηνπ, κε έλαπζκα ην θηήξην
θαη ηε δξαζηεξηόηεηα ηνπ Γαιιηθνύ
Ηλζηηηνύηνπ Θεζζαινλίθεο.
Θα αθνινπζήζεη παξνπζίαζε-ζπδήηεζε
κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ θξηηηθνύ ηέρλεο
Δκκαλνπήι
Μαπξνκκάηε
θαη
ηνπ
πξνγξακκαηηζηή
ηεο
εγθαηάζηαζεο
Γεκήηξε Αδάκ.

9 Μαρτίου
Διάλεξη
«Γαλλική γλώςςα, η γλώςςα του μυθιςτορήματοσ»,
Δημήτρησ τεφανάκησ
Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης| 19.00
Θα κπνξνύζακε λα νξίζνπκε ην ζύγρξνλν θόζκν κε ηξεηο
ιέμεηο: ειεθηξηζκόο, πεηξέιαην, κπζηζηόξεκα. Ζ γαιιηθή
ινγνηερληθή παξάδνζε κνηάδεη ζήκεξα παξάδνζε ηνπ
ίδηνπ ηνπ κπζηζηνξήκαηνο, δεδνκέλνπ όηη κεξηθέο από ηηο
θαιύηεξεο ζειίδεο ηεο ινγνηερλίαο έρνπλ γξαθηεί ζηα
γαιιηθά.
ε ζπλεξγαζία κε ην Κξαηηθό Θέαηξν Β. Ειιάδνο.

2

Δηαβάδνπλ νη εζνπνηνί:
Ηθηγέλεηα Γειεγηαλλλίδνπ
Χξύζα Εαθεηξηάδνπ
Διέλε Θπκηνπνύινπ
Γηώξγνο Καύθαο
ηέξγηνο Σδαθέξεο
Γεκήηξεο Σζηιηλίθνο

10 Μαρτίου
Κινηματογράφοσ
«Ο ξένοσ»του Νίκι Ιλίεφ
Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης| 19.00
Βξαδηά βνπιγαξηθνύ θηλεκαηνγξάθνπ,
παξνπζίαηνπ ζθελνζέηε θαη ηωλ
πξωηαγωληζηώλ.ε ζπλεξγαζία κε ην
Γεληθό Πξνμελείν ηεο Βνπιγαξίαο.
Με γαιιηθνύο ππόηηηινπο.

Λίγα ιόγηα γηα ηελ ηαηλία:
Έλαο λεαξόο Γάιινο πνπ ηαμηδεύεη ζηε Βνπιγαξία, εξωηεύεηαη κηα βνπιγάξα ρωξηθή
κε θινγεξό ηακπεξακέλην. Απνθαζίδεη λα αθνινπζήζεη ηελ θαξδηά ηνπ θαη μεθηλά λα
επηζθεθζεί ηνλ ηόπν θαηαγωγήο ηεο, δίρωο λα γλωξίδεη ηε γιώζζα θαη ηηο παξαδόζεηο
ηωλ θαηνίθωλ. Η αληηπαξάζεζε ηωλ δύν πνιηηηζκώλ θαη ηωλ νηθνγελεηώλ, κεηαμύ
Λέζηελ θαη Παξηζηνύ, γελλά κηα ξνκαληηθή, αθαηακάρεηε θωκωδία ζην πλεύκα ηωλ
γαιιηθώλ ηαηληώλ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970.

10 Μαρτίου
Γαςτρονομία
«Ειςαγωγή ςτη γευςιγνωςία ελληνικών και γαλλικών κραςιών»
Από την οινολόγο Μαρία άμου και τον ςομελιέ Θεολόγο Πλακόπουλο
Bientôt Wine| 20.30-22.00
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Θα γεπζνύκε 5 θξαζηά δηαθνξεηηθνύ ζηπι, ζα
ηα ζπγθξίλνπκε, ζα ληύζνπκε κε ιέμεηο ηηο
αηζζήζεηο καο. ηε γεπζηγλωζία ηνπ θξαζηνύ
ππάξρεη κέζνδνο, εκπεηξία αιιά θαη κεγάιε
ειεπζεξία ζηελ αίζζεζε θαη ηελ έθθξαζε.
πκκεηνρή: 15 επξώ. Πεξηνξηζκέλνο αξηζκόο
ζέζωλ.
Πιεξνθνξίεο-θξαηήζεηο: ηει. 2310 253 781,
mail@bientot.gr

11 Μαρτίου
Ποίηςη
ύγχρονη βαλκανική ποίηςη
Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης| 19.00
Πνηεηηθή βξαδηά, παξνπζία ηνπ πνηεηή Βιάληα
Οπξόζεβηηο , ηνπ πνηεηή θαη εθδόηε Γηώξγνπ
Γηαλλόπνπινπ θαη ηνπ ζπγγξαθέα Σζηηζίκε
Γηάλλε. ε ζπλεξγαζία κε ην Γεληθό Πξνμελείν
ηεο Αιβαλίαο θαη ην γξαθείν πξνμεληθώλεκπνξηθώλ θαη νηθνλνκηθώλ ππνζέζεωλ Π.Γ.Γ.Μ.

15 Μαρτίου
Κινηματογράφοσ
« Assassinat d'une modiste » τησ Κατρίν Μπερνςτάιν
Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης| 19.00
ε ζπλεξγαζία κε ηε ζρνιή θηλεκαηνγξάθνπ
La
fémis/Archidoc.
Θα
πξνεγεζεί
παξνπζίαζε
ηεο
ζρνιήο
θαη
ηνπ
πξνγξάκκαηνο
ππνζηήξημεο
λέωλ
θηλεκαηνγξαθηζηώλ Archidoc.
ηα γαιιηθά, κε αγγιηθνύο ππόηηηινπο.

Λίγα ιόγηα γηα ηελ ηαηλία:
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Η ηξαγηθή ηζηνξία ηεο λεαξήο Φαλύ Μπεξδέ, πνπ ίδξπζε ηνλ δηθό ηεο νίθν κόδαο ζην
Παξίζη. Μέζα από ηελ ππνδεηγκαηηθή αθήγεζε ηνπ ζθεηεξηζκνύ ηνπ νπνίνπ ππήξμε
ζύκα, αλαδύεηαη κηα ιεπηνκεξήο θαη ζπγθινληζηηθή έξεπλα γηα ηε δηαδηθαζία
"αξεηνπνίεζεο" ηωλ εβξαϊθώλ επηρεηξήζεωλ ζηε Γαιιία, ηνλ πξνάγγειν ηεο "ηειηθήο
ιύζεο".

16 Μαρτίου
Μουςική
«τον κόςμο τησ μουςικήσ»
Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσςαλονίκης| 20.30
Βξαδηά γαιιηθνύ ηξαγνπδηνύ από ηε
γαιιόθωλε ρνξωδία cHoralia, κε ηε
ζπκκεηνρή ηνπ ζπλόινπ « Les Auvergnats »,
ππό ηε δηεύζπλζε ηνπ Gil Gourdier.
Είζνδνο ειεύζεξε.

17 Μαρτίου
Θέατρο
«Η ιςτορία των αρκούδων Πάντα όπωσ την
αφηγείται ένασ ςαξοφωνίςτασ που έχει μια
φιλενάδα ςτη Φρανκφούρτη» του Ματέι
Βιςνιέκ
Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης| 19.00 (ροσμανικά), 21.00 (ελληνικά)
ε ζθελνζεζία Mόληθα αβνπιέζθνπ-Βνπδνύξε.
ε ζπλεξγαζία κε ην Γεληθό Πξνμελείν ηεο Ρνπκαλίαο.

Ο Λνπί ν ζαμνθωλίζηαο, ν θνπξαζκέλνο
θαιιηηέρλεο πνπ έρεη θηάζεη ζηα όξηα ηνπ,
μππλά έλα πξωί δίπια ζε κηα ωξαία, άγλωζηε
γπλαίθα. Τε ξωηά: "Κάλακε έξωηα;". Απηή δε
ζέιεη λα απαληήζεη δηόηη πξέπεη λα θύγεη. Τόηε,
απηόο ηεο δεηά λα ηνπ ραξίζεη αθόκα ελληά
λύρηεο. Γέρεηαη. Τν δωκάηην ζα θαηαζηεί ν
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ηόπνο κηαο νιόθιεξεο δωήο. Έρνπλ ελληά
λύρηεο γηα λα γλωξηζηνύλ, λα γεκίζνπλ ίζωο ην
θελό κηαο δωήο, λα θαηαιάβνπλ ηελ νπζία ...

18 Μαρτίου
Μουςική
υναυλία του Philippe Forget
Αίθοσσα τελετών ΑΠΘ| 20.30
Ο γάιινο καέζηξνο Philippe Forget ζα δηεπζύλεη ηελ
Κξαηηθή Οξρήζηξα Θεζζαινλίθεο. ην πξόγξακκα,
έξγα ηωλ Ρνζίλη, Κνππξίλζθη, Μπεξιηόδ θαη ακπξηέ.
ε ζπλεξγαζία κε ην Γαιιηθό Ιλζηηηνύην
Θεζζαινλίθεο θαη ηνΓεληθό Πξνμελείν ηεο
Γαιιίαο.

20 Μαρτίου
Παρουςίαςη βιβλίου
«Ο δρόμοσ για το Αλταμόν» τησ Γκαμπριέλ Ρουά
Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης| 12.00
Ζ Γθακπξηέι Ρνπά (1909-1983) είλαη κία από
ηηο ζεκαληηθόηεξεο γαιιόθωλεοεθπξνζώπνπο
ηεο θαλαδηθήο ινγνηερλίαο.
Γηα ην βηβιίν ηεο ζα κηιήζνπλ νη:
Σηηίθα Δεκεηξνύιηα, θξηηηθόο ινγνηερλίαο θαη
επίθνπξε
θαζεγήηξηα
ΑΠΘ
Χιόε Κνπηζνπκπέιε, ζπγγξαθέαο θαη
Ζηδή αιίκπα, εθπξόζωπνο ηωλ εθδόζεωλ
Θίλεο.

21 Μαρτίου
Θέατρο
«Διπλή απιςτία» του Μαριβώ
Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης| 19.00
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H παξάζηαζε είλαη ην πξνηόλ ελόο ζεαηξηθνύ εξγαζηεξίνπ πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Γαιιηθό Ηλζηηηνύην Θεζζαινλίθεο θαη δηήξθεζε
4 κήλεο, κε ζέκα ηελ αλζξώπηλε απηζηία ζην έξγν ηνπ Μαξηβώ.

22 Μαρτίου
Γαςτρονομία
«Μια φορά κι έναν καιρό ήταν οι Βέλγοι...»
Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης| 19.30
Θα γλωξίζνπκε ηελ θνηλωλία, ηνλ πνιηηηζκό θαη ηε
βειγηθή γαζηξνλνκία θαη ζα γεπζνύκε ηππηθά πηάηα ηνπ
Βειγίνπ! ε ζπλεξγαζία κε ηε Γεκνθξαηηθή Έλωζε ηωλ
Γάιιωλ ηνπ Δμωηεξηθνύ (ADFE-FrançaisduMonde).
πκκεηνρή: 5 επξώ.

23 Μαρτίου
Διάλεξη
«H μνήμη των μνημείων», Πέτροσ Μαρτινίδησ
Μοσσείο Βσζαντινού Πολιτισμού| 19.00
Μέζω κηαο πινύζηαο εηθνλνγξάθεζεο ζα αλαιπζεί
ην πώο ηα κλεκεία, ηα εξώα θαη ηα κλήκαηα κεηέρνπλ
ζηελ θνηλωληθή δωή, ωο "παξνπζίεο κηαο απνπζίαο"
πάληνηε. Δηδηθόηεξα, ζα αλαιπζεί ην θάζκα ηωλ
θαηεγνξηώλ, ε αλαγθαηόηεηα, νη αιιεγνξηθέο
ζεκαζίεο θαη νη δηαθπκάλζεηο ηεο αηζζεηηθήο ηωλ
κλεκείωλ.

24 Μαρτίου
Γαςτρονομία
Γευςιγνωςία κραςιών και ςοκολάτασ
Από την οινολόγο Μαρία άμου και τον ςομελιέ Θεολόγο Πλακόπουλο
Bientôt wine| 20.30 - 22.00
Θα γεπηνύκε ζνθνιάηεο ηεο ζνθνιαηνπνηίαο Cluizel κε
κηα επηινγή από ζακπάληεο θαη θξαζηά.
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πκκεηνρή: 15 επξώ. Πεξηνξηζκέλνο αξηζκόο ζέζωλ.
Πιεξνθνξίεο-θξαηήζεηο: ηει. 2310 253 781, mail@bientot.gr
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