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ALKAEN PE 24.1. TAPIOSSA 

Fabienne on ranskalaisen elokuvan suuri tähti. Hän on 
rakastavien ja ihailevien miesten ympäröimä. Kun 
hänen muistelmateoksensa ilmestyy, tulee tytär Lumir 

vierailemaan New Yorkista Pariisiin aviomiehensä ja 
nuoren tyttärensä kanssa. Äidin ja tyttären 
kohtaaminen on jännitteiden täyttämä: pian ilmoille 

lauotaan totuuksia ja tunnustuksia, kun mennyt 
näyttäytyy eri valossa äidille ja tyttärelle. 

FABIENNEN MUISTELMAT on Shoplifters – 
perhesalaisuuksia –elokuvan ohjanneen Kore-Eda 

Hirokazun ensimmäinen Japanin ulkopuolella kuvattu 
elokuva. Pääosissa nähdään ranskalaisen elokuvan 
suuret legendat Catherine Deneuve ja Juliette 

Binoche. 

 

VUOSIKOKOUS RAVINTOLA TORERON KABINETISSA 28.1. KLO 18 

Joensuun suomalais-ranskalaisen yhdistyksen vuosikokous kello 18 ravintola Toreron 
kabinetissa, Siltakatu 8 

Asialistalla sääntömääräiset vuosikokousasiat. 

TERVETULOA – BIENVENUE 

SUOMEN ENSI-ILTA:  

Nuoren naisen muotokuva /  

Portrait de la jeune fille en feu | TAPIO 

Cannesin elokuvajuhlien suursuosikki, parhaasta 
käsikirjoituksesta palkittu Nuoren naisen muotokuva on kuin 

2000-luvun Piano. Se on samaan aikaan lumoava 
rakkaustarina, rajat ylittävä kertomus kielloista ja intohimosta 
– sekä kuvaus siitä, miten erilainen maailma on naisen silmin 

katsottuna. 

1700-luvun Ranskassa nuori taiteilija Marianne saa 
tehtäväkseen maalata nuoresta Héloïsesta muotokuvan – 

tämän tietämättä. Malliksi tarkoitettu Héloïse nimittäin 



kieltäytyy poseeraamasta taiteilijoille enteillen, että maalaus on tarkoitettu naimakauppoja 

avittamaan. Marianne esitelläänkin tälle seuraneitinä. Mariannen tehtäväksi jää Héloïsen 
piirteiden mieleen painaminen päivisin pitkien kävelyretkien aikana ja muotokuvan 
toteuttaminen salassa yön pimeinä tunteina. Päivä päivältä naiset lähentyvät, mutta 

Héloïsen häiden lähestyessä huumaava vapauden aika on auttamatta tulossa 
päätökseensä. 

Henkeäsalpaavan upea ohjaus nostaa Céline Sciamman (Tomboy, Girlhood) aikamme 
kirkkaimpien ohjaajatähtien joukkoon. Hän tekee jälleen yhteistyötä palkitun ranskalaisen 

näyttelijän Adèle Haenelin kanssa luoden äärimmäisen intiimin ja koskettavan draaman, 
joka jättää katsojan mieleen, kehoon ja sieluun lähtemättömän jäljen. 

TI 11.2.2020 JA KE 12.2.2020, Charles 

Gounod’n ooppera ROMÉO ET JULIETTE 
(Salzburg festival) | TAPIO 

Shakespearen näytelmään perustuva, Romeo ja 
Julia tuskin enää esittelyä kaipaa. Nuoret tuhoon 

tuomitut rakastavaiset ovat kirvoittaneet monen 
monta versiota tarinastaan niin oopperalavoille, 
balettinäyttämöille kuin valkokankaillekin.  

Gounod sävelsi teoksen Pariisin Théâtre Lyriquen 

pyynnöstä Faustin menestyksen 
jälkimainingeissa. Rooleissa nähdään mm. Aida 
Garifullina, Juan Diego Flórez, Dan Paul 

Dumitrescu ja Gabriel Bermúdes. Esitys on 
laulettu ranskaksi ja tekstitetty suomeksi. 

 

 

 

 

TI 10.3.2020 JA KE 11.3.2020 

Umberto Giordanon ooppera ANDREA CHÉNIER (Teatro alla Scala) | TAPIO 

Tarina perustuu löyhästi Ranskan vallankumouksen aikana teloitetun runoilijan André 

Chénierin elämään. Teosta esitetään yhä useasti, mahdollisesti myös sen vuoksi että 
tenorin osuus siinä on erityisen haastava, ja antaa laulajalle mahdollisuuden esitellä 
osaamistaan toden teolla. Rooleissa nähdään mm. Yusif Eyvazov, Anna Netrebko, Luca 

Salsi ja Annalisa Stroppa. Esitys on laulettu italiaksi ja tekstitetty suomeksi. 


