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Η ΛΙΑΚΑΔΑ ΜΕΑ ΜΟΤ – UN BEAU SOLEIL INTERIEUR 
 

Με ηελ Γαιιηθή ηαηλία ηεο Κιεξ Νηελί «Η ιηαθάδα κέζα κνπ» ε Κηλεκαηνγξαθηθή Λέζρε Λε-
κεζνύ ζπλερίδεη ηηο ηαθηηθέο πξνβνιέο ηεο. Μηα αληηζπκβαηηθή ξνκαληηθή θνκεληί εκπλεπζκέ-

λε από ηα πεξίθεκα «Απνζπάζκαηα ελόο εξσηηθνύ ιόγνπ» ηνπ Γάιινπ ζηνραζηή Ρνιάλ 
Μπαξη. Με ηελ Ζπιηέη Μπηλόο ζηνλ πξσηαγσληζηηθό ξόιν. 

 

 
 

Κεληξηθή εξσίδα είλαη ε Θδακπέι, κηα πελεληάρξνλε δηαδεπγκέλε δσγξάθνο, ε νπνία δελ 
παύεη πνηέ λα ςάρλεη γηα ηνλ κεγάιν έξσηα. Θα ηνλ αλαδεηήζεη ζε δηάθνξνπο άληξεο πνπ 

ζα πεξάζνπλ από ηε δσή ηεο: έλαλ θπληθό ηξαπεδίηε, έλαλ αλαζθαιή εζνπνηό, έλαλ ζέμη ά-
γλσζην πνπ ζα ρνξέςεη καδί ηεο ζε έλα θιακπ ην «At Last» ηεο Έηα Τδέηκο, ηνλ πξώελ ζύ-
δπγό ηεο, κε ηελ ίδηα αδήξηηε ππαξμηαθή αλάγθε θάζε θνξά γηα θάηη νπζηαζηηθό πνπ ζα λνε-
καηνδνηήζεη ηελ δσή ηεο θαη κε ηελ ίδηα ακθίβνιε έθβαζε ζην ηέινο. Καη θαζώο απηή πεξλά-

εη από ηνλ έλαλ εξαζηή ζηνλ άιινλ αλαδεηώληαο ηελ «εζσηεξηθή ιηαθάδα» ηνπ ηίηινπ, όρη 
κόλν ζπλαληά ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα κεγαιύηεξα από ηα δηθά ηεο, αιιά δηαπηζηώλεη θαη 

πσο κηα εξσηηθή ζρέζε δελ κπνξεί λα ηελ θαιύςεη θαη ζεμνπαιηθά θαη πλεπκαηηθά θαη ζπλαη-
ζζεκαηηθά.   

«Επώδπλα ζθνηεηλή θαηά βάζνο, όζν θαη ν θόβνο ηεο κνλαμηάο πνπ ηαιαλίδεη όινπο ηνπο 
ήξσεο ηεο ηαηλίαο αλεμαηξέησο, ε ηαηλία δηαζέηεη ηελ αβάζηαρηε ειαθξόηεηα κηαο ειηαρηίδαο, 
δσηηθήο ζεκαζίαο θη ηθαλήο λα δεζηάλεη ηελ ςπρή ηνπ ζεαηή, ελώ ε Ζηιηέη Μπηλόο είλαη ηδαλη-
θά πιαζκέλε γηα ηνλ θνκκέλν θαη ξακκέλν ζηα κέηξα ηεο ξόιν, κεηαδίδνληαο κε ηελ ραξα-

θηεξηζηηθή ηεο εζσηεξηθόηεηα όιεο ηηο κεηαπηώζεηο, ηηο ακθηβνιίεο θαη ηα πηζσγπξίζκαηα ηεο 
εξσίδαο πνπ ππνδύεηαη. Κάζε ζεαηήο ζα βξεη ζηελ ηαηλία, άιισζηε, ζηνηρεία, ιόγηα θαη ζπ-
κπεξηθνξέο πνπ ζα ηνπ ζπκίδνπλ αληίζηνηρεο εκπεηξίεο από ηε δηθή ηνπ αηζζεκαηηθή δσή». 
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