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ΜΙΚΡΑ ΒΗΜΑΣΑ – SAGE FEMME 
Γαιιηθή ηαηλία ηνπ βξαβεπκέλνπ κε Σεδάξ γηα «Τν Φάξηζκα ηεο Σεξαθίλ» ζθελνζέηε Μαξηέλ 
Πξνβόζη. Με δύν κεγάια νλόκαηα ηνπ Γαιιηθνύ θηλεκαηνγξάθνπ, ηελ Καηξίλ Νηελέβ θαη ηελ 

Καηξίλ Φξνη, ζηνπο θεληξηθνύο ξόινπο. 

 

Η Κιεξ είλαη κηα καία αθνζησκέλε ζηε δνπιεηά ηεο, ε νπνία έρεη κεγαιώζεη κόλε ηεο έλα α-
γόξη πνπ ελειηθηώζεθε ιίγν θαηξό λσξίηεξα. Φαξηζκαηηθή θαη εηιηθξηλήο, εξγάδεηαη ζε έλα κη-
θξό θέληξν κεηξόηεηαο θνληά ζην Μαληεζιά Ζνιί όπνπ δεη. Αιιά κε ηα ρξόληα, νη ζύγρξνλεο 
κέζνδνη καηεπηηθήο έρνπλ έξζεη ζε αληηπαξάζεζε κε ηνπο ιεπηνύο ηεο ηξόπνπο θαη έρεη δνθη-
καζηεί ε αίζζεζε πεξεθάληαο θαη επζύλεο πνπ θάπνηε έλησζε. Μηα εκέξα, ιακβάλεη έλα πε-

ξίεξγν ηειεθώλεκα, κε κηα θσλή από ην παξειζόλ. Η Μπεαηξίο, ε ειεπζέξνπ πλεύκαηνο 
εξσκέλε ηνπ λεθξνύ παηέξα ηεο, έρεη ζεκαληηθά θαη πηεζηηθά λέα πνπ ηελ αλαγθάδνπλ λα δε-

ηήζεη ξαληεβνύ, θη ελώ είρε ραζεί επί 30 ρξόληα ρσξίο ίρλνο. 
 

Ο Πξνβόζη παξαθνινπζεί ηελ θαζεκεξηλόηεηά ηεο Κιεξ, ηελ ξνπηίλα ηεο θαη ηα κηθξά απξό-
νπηα πνπ έρεη λ’ αληηκεησπίζεη, ζπζηήλνληάο καο, κε ζρεδόλ ληνθηκαληεξίζηηθε δεζηαζηά, 

έλαλ δνηηθό αιιά ζπλεζηαικέλν, ρακειόηνλν ραξαθηήξα, πνπ δελ ληώζεη άλεηα κε ηηο αιια-
γέο ησλ θαηξώλ. Όπσο ην θιείζηκν ηνπ θξαηηθνύ λνζνθνκείνπ ζην νπνίν εξγάδεηαη γηα ρξόληα 
θαη ε αλάγθε λα πηάζεη δνπιεηά ζε κηα κνληέξλα ηδησηηθή καηεπηηθή θιηληθή-«εξγνζηάζην βξε-
θώλ». Τελ ίδηα ζηηγκή ε παιηά εξσκέλε ηνπ παηέξα ηεο, ε Μπεαηξίο, κηα απελνρνπνηεκέλε, 

εμσζηξεθήο γπλαίθα πνπ δεη κε δαλεηθά θαη (πξνζσξηλά) θέξδε από ηνλ ηδόγν, εηζβάιιεη 
ζηελ δσή ηεο θαη ηελ αλαζηαηώλεη κε έλαλ ελνριεηηθό, αιιά θαη απειεπζεξσηηθό ηξόπν. 

Δύν εθ δηακέηξνπ αληίζεηνη ραξαθηήξεο πνπ ηειηθά βξίζθνπλ θάπνηα ζεκεία επαθήο. 
 

Έλα ζνθό θάζηηλγθ θέξλεη ζε απνιαπζηηθή εξκελεπηηθή αληηπαξάζεζε ηελ επαίζζεηε, άςν-
γε γηα άιιε κία θνξά Καηξίλ Φξνη («Τν Κνξίηζη πνπ Γύξηδε ηηο Σειίδεο», «Υςειή Μαγεηξη-

θή») κε ηελ Καηξίλ Νηελέβ, ζε έλαλ από ηνπο θαιύηεξνπο πξόζθαηνπο ξόινπο ηεο.  
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