I N V I T A T I O N
Les membres du Conseil d’Administration de l’Amicale des Arméniens de Toulouse Midi-Pyrénées, seraient honorés par votre
présence aux manifestations organisées à l’occasion de la 104ème commémoration du génocide des Arméniens de 1915

le mercredi 24 avril 2019
18h00 : Monument élevé à la gloire des combattants de la Haute-Garonne (Allées François Verdier) : dépôt de gerbes, en
présence des élus et des représentants des autorités publiques ainsi que des porte-drapeaux. Observation d’une minute de silence
18h45 : marche vers la Place d’Arménie.
19h00 : Place d’Arménie (Allées Jean Jaurès) allocutions et récitations de la part des élèves des écoles arméniennes de la région
20h / 23h00 : Cinéma ABC (13, rue Saint-Bernard - Toulouse) Tél : 05.61.21.20.46 - www.abc-toulouse.fr - Tarif projection :
7,50 € / 5,50 € (tarif réduit)
20h00 : buffet arménien
21h00 : projection du film « 1915, The Movie » réalisé par Garin Hovannissian et Alec Mouhibian (82 minutes)

Ce drame psychologique à la Birdman se concentre sur un metteur en scène et le groupe d'acteurs de seconde zone qu’il dirige et explore leur
tentative d'appréhension de problématiques non résolues relatives au déni par la mise en scène d'une pièce sur le génocide. Simon, metteur en
scène vivant à Los Angeles (Simon Abkarian) joue gros dans cette pièce à représentation unique : remettre son théâtre sur la carte après un
hiatus de sept ans, aider sa femme dépressive Angela (Angela Sarafyan) à faire face à la mort de leur jeune garçon afin qu'elle puisse passer
à autre chose mais aussi livrer une œuvre majeure traitant du génocide.
C'est un film qui a entrepris de tout faire à la fois : commémorer de façon épique le génocide arménien ; offrir un thriller psychologique
exposant les squelettes que les acteurs contemporains cachent dans leur placard ; faire une critique mordante ciblant l'État turc. C'est un film
à ne pas rater, tout simplement.
Amicale des Arméniens de Toulouse Midi-Pyrénées - 15, Av. des écoles Jules Julien - 31400 Toulouse - 06.22.36.11.20 - amicale.guiank@gmail.com - www.guiank.org

ՀՐԱՎԵՐՔ
Միդի-Պիրենե մարզի և Թուլուզի հայկական ընկերակցության կառավարման խորհրդի անդամները
բարձր կգնահատեն Ձեր ներկայությունը 1915թ.-ի Հայերի Ցեղասպանության 104-ամյա տարելիցին
նվիրված միջոցառմանը, որը տեղի կունենա

2019 թ. ապրիլի 24-ին
Ժամը 18:00 Զոհվածների հուշարձան (Ֆրանսուա Վերդիեի պողոտա). ծաղկեպսակների դնում,
լռության րոպե , ուղերձներ, հարգանքի տուրք զոհերի հիշատակին, հայկական և ֆրանսիական
հիմների
կատարում
Ժամը 18:45 Քայլերթ դեպի Հայաստանի հրապարակ
Ժամը 19:00 Հայաստանի հրապարակում՝ Խաչքարի կողքին հանդես կգան մեր դպրոցի սաները
Ժամը 20:00-23:00 ABC կինոթատրոն (Ս. Բերնար փող. 13, 31000 Թուլուզ) : Տեղեկությունների համար
05.61.21.20.46 - www.abc-toulouse.fr
Ժամը 20:00 Փոքրիկ հայկական հյուրասիրություն
Ժամը 21:00 Հայող Ցեղասպանությանը նվիրված ֆիլմի ցուցադրություն
« 1915, Ֆիլմը » ֆիլմ, որը նկարահանել են Գարի Հովհաննիսյանյանը և Ալեք Մուհիբյանը
Մուտքի վճարը 7,50€ / 5,50€ (զեղչված սակագին)
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