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ΣΟ ΑΓΟΡΘ ΣΗΝ ΓΕΦΤΡΑ – BOY ON THE BRIDGE
Σελ βξαβεπκέλε Κππξηαθή ηαηλία ηνπ Πέηξνπ Υαξαιάκπνπο ΣΟ ΑΓΟΡΙ ΣΗΝ ΓΔΦΤΡΑ παξνπζηάδεη ε Κηλεκαηνγξαθηθή Λέζρε Λεκεζνύ ηελ Γεπηέξα 12/3/2018. Η πξνβνιή γίλεηαη ζε
ζπλεξγαζία κε ηελ ΑΛΘΑΝΖ ΦΡΑΝΑΘΖ ΛΕΜΕΟΤ.

Η ηαηλία είλαη βαζηζκέλε ζην κπζηζηόξεκα «The Land of the Golden Apple» ηεο Eve Makis.
θαη ε πινθή ηνπνζεηείηαη ζην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’80, ζε έλα γξαθηθό ρωξηό ηεο Κύπξνπ.
Κεληξηθόο ήξωαο ν ωθξάηεο, έλαο αηίζαζνο δωδεθάρξνλνο ν νπνίνο κεγαιώλεη κε ηελ νηθνγέλεηα ηνπ έρνληαο έλα θαη κνλαδηθό όλεηξν: λα γίλεη ήξωαο πνιέκνπ. Βαζηά επεξεαζκέλνο από ην “αξηζηεξό” παξειζόλ ηωλ ζπγγελώλ ηνπ, ζηήλεη απηνζρέδηνπο εθξεθηηθνύο κεραληζκνύο θαη ηαιαηπωξεί θαθόκνηξνπο γέξνληεο ηνπ ρωξηνύ. Σελ κέξα όκωο πνπ νξθίδεηαη
απνρή από ηελ δωή ηνπ “ηξνκνθξάηε” πνπ ηόζν αγαπνύζε, όια αιιάδνπλ. Γηάθνξα ελδννηθνγελεηαθά πξνβιήκαηα, γελλήκαηα βίαο, θαθνπνίεζεο θη αιεηείαο, ηνλ θαινύλ ζε δξάζε. ε
όια ηα παξαπάλω πξνζζέζηε θη έλα κεγάιν κπζηηθό, θαιά θξπκκέλν ζην πέξαζκα ηωλ ρξόλωλ, πνπ αθνξά όιν ην νηθνγελεηαθό θάδξν. Έγθιεκα θαη ηηκωξία πξνβιέπνπλ νη πεξηπέηεηεο ηνπ κηθξνύ πξωηαγωληζηή πνπ αξλείηαη λα κείλεη κε ζηαπξωκέλα ηα ρέξηα…
«Γελ ρωξά θακηά ακθηβνιία όηη ν Πέηξνο Υαξαιάκπνπο ρηίδεη όιε ηελ ηαηλία πάλω ζηνλ
Κωλζηαληίλν Φαξκαθά θαη ν λεαξόο εζνπνηόο ηνλ δηθαηώλεη απόιπηα. Καηαθέξλεη λα βνπηήμεη ζε έλαλ δύζθνιν θόζκν πνπ θείδεηαη εηιηθξίλεηαο, ζάξξνπο θαη δξάζεο. Ο 40ρξνλνο ζθελνζέηεο αλαδεηά δηα κέζνπ ηνπ θηικ ηνλ νηθνγελεηαθό ππξήλα, ηελ αιεζηλή αγάπε, ηηο ζπλέπεηεο πνπ αθνινπζνύλ ηηο πξάμεηο θαη θπζηθά ηελ εηιηθξίλεηα πνπ απνηειεί ην κνλαδηθό ζηεξεό έδαθνο γηα θάζε ζπλείδεζε».
«Σν “Αγόρι στη Γέυυρα” είλαη κηα ηαηλία πνπ ζίγνπξα δε ζα απνμελώζεη θαλέλαλ ζεαηή. Σα
όκνξθα θάδξα, νη εμαηξεηηθέο εξκελείεο θαη ε ελδηαθέξνπζα πινθή πνπ μεδηπιώλεηαη κέζα
ζε 85′ αξθνύλ γηα λα καο νδεγήζνπλ ζηηο ζθνηεηλέο αίζνπζεο ηνπ ιηκαληνύ ηεο Θεζζαινλίθεο. Πίζω από ηελ θνπξηίλα ηωλ εηθόλωλ θαη ηωλ ηδεώλ πνπ κεηαδίδεη ν Κύπξηνο ζθελνζέηεο, θξύβεηαη έλαο απιόο κα νπζηαζηηθόο πξνβιεκαηηζκόο πάλω ζηελ θαπιόηεηα ηνπ κεγάινπ εξωηήκαηνο.. Σειηθά όληωο ν ζθνπόο αγηάδεη ηα κέζα..;»
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