Η Σκύρος πρωταγωνιστεί στην ταινία του Τάσου Γερακίνη
"Ενας Ήσυχος Άνθρωπος"

Το ακριτικό νησί της Σκύρου, η Ανεμόεσσα του Αιγαίου μάγεψε στον δημιουργό Τάσο
Γερακίνη , ώστε να επιλέξει τον τόπο μας για τα γυρίσματα της ταινίας του το 2019.
Ένας ήσυχος άνθρωπος , ένας οινοποιός και η κόρη του μπλέκουν στα δίχτυα ενός φυγά
που τους κρατά ομήρους και το σενάριο εκτυλίσσεται με έντονα συναισθήματα αγάπης και
περιπέτειας εκτός ορίων.
Οι μαγευτικές ομορφιές του Νησιού μας , τα μέρη του οροπεδίου Αρι στον Κόχυλα, η
Λιναριά, ο Άγιος Φωκάς , η Χώρα, η πλατεία του Μπρουκ οι διαδρομές που συνδυάζουν
τις εναλλαγές πράσινου και ξερού τοπίου , όλα συνθέτουν τις εικόνες και το περιβάλλον
που εκτυλίσσεται η υπόθεση και αποδίδεται κινηματογραφικά από καταξιωμένους
ηθοποιούς όπως ο Τάκης Σακελλαρίου, ο Χρήστος Στρέπκος, η Κατερίνα Παπαναστασίου, ο
Γιώργος Σουξές και ο Νικόλας Κασάπης .
Και βέβαια η αμέριστη βοήθεια της Δημοτικής Αρχής , των Αρχών του τόπου μας , της
Αστυνομίας , του Λιμενικού, της Αεροπορίας αλλά και των Σκυριανών ήταν αυτό που
αγάπησαν και εκτίμησαν πάνω από όλα, γιατί ήταν όλοι τους οι αφανείς συντελεστές για
την επιτυχία των γυρισμάτων της Ταινίας.
Το Νησί μας λοιπόν τιμούν και όλοι οι Συντελεστές της ταινίας επιλέγοντάς το για την
προβολή της πρεμιέρας του έργου στις 20 Νοεμβρίου στην αίθουσα πολιτιστικών
εκδηλώσεων του ΣΣΟΠΠΑ.
Μια εναλλακτική επιλογή από τον ίδιο τον Δημιουργό για την πρεμιέρα του έργου, που
μας κάνει όλους τους Σκυριανούς υπερήφανους για τον τόπο μας.
Το Σάββατο 20 Νοεμβρίου, η Σκύρος καλωσορίζει όλο το καστ και τους παραγωγούς του
έργου και επιβεβαιώνει ακόμη μια φορά ότι το Νησί μας είναι πόλος έλξης καλλιτεχνών και
δημιουργών για τον ξεχωριστό χαρακτήρα και την αυθεντικότητα του.
Ο Δήμαρχος Νίκος Μαυρίκος δήλωσε ιδιαίτερα ικανοποιημένος για την φιλοξενία όλων
των συντελεστών στη Σκύρο, ενόψει της πρεμιέρας της ταινίας και τόνισε ότι η Σκύρος είναι
ένα νησί που εμπνέει την τέχνη και αποτελεί εφαλτήριο για δημιουργία.
Αυτό άλλωστε αποδεικνύει η μακροχρόνια ιστορία της και η πολιτιστική κληρονομιά της.
Ευχόμαστε η ταινία να είναι καλοτάξιδη και να κερδίσει τις καλύτερες εντυπώσεις του
κοινού, καθώς η προβολή της αρχίζει στις 25 Νοεμβρίου στην Αθήνα στο σινεμά ΑΣΤΥ.

