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Χηιηαλή ηαηλία 2004. Σκηνοθεζία: Αληξέο Γνπλη Πρωηαγωνιζηούν: Μαηίαο Κεξ,
Αξηέι Μαηεινύλα, Μαλνπέια Μαξηέιη.
Υπόθεζη: Βξηζθόκαζηε ζην Σαληηάγν ηεο Χηιήο ην 1973, ιίγν πξηλ ν δηθηάηνξαο
Augusto Pinochet θαηαιάβεη ηελ εμνπζία. Ο Pedro Machuca είλαη έλα θησρό αγόξη
πνπ ράξε ζε έλα «κοινωνικό πείπαμα», βξίζθεηαη (με ςποηποθία) ζην ηδησηηθό
ζρνιείν 'st. Patrick's English SchoolΑ. Σηελ ηάμε ηνπ ζα ζπλαληήζεη ηνλ ληξνπαιό
Gonzalo, πνπ πξνέξρεηαη από κηα πινύζηα νηθνγέλεηα θαη κε ηνλ νπνίν γξήγνξα ζα
γίλεη θίινο, παξόηη νη ληαήδεο ηνπ ζρνιείνπ έρνπλ άιιε άπνςε.
Ο Gonzalo γνεηεύεηαη από ηελ επαθή κε ηνλ θόζκν ηνπ Pedro, καθξηά από ηνλ
πξνζηαηεπηηζκό ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ. Σηελ παξέα ησλ δύν αγνξηώλ ζα πξνζηεζεί ε
ηζαρπίλα γεηηόληζζα ηνπ Pedro, Silvana, ηελ νπνία ζα δηεθδηθήζνπλ κε ην ίδην
ελδηαθέξνλ. Όζν όκσο ηα πνιηηηθά πάζε εληείλνληαη, νη δύν θίινη ζπλεηδεηνπνηνύλ
ην ράζκα πνπ ηνπο ρσξίδεη ζε «ηαξικό» επίπεδν. Τν πξαμηθόπεκα ηεο 11εο
Σεπηεκβξίνπ ζα βάιεη ηειηθά ηηο ζρέζεηο ησλ ηξηώλ ζε δνθηκαζία.

Κινημαηογραθικές προβολές με ελεύθερη είζοδο για όλοσς

MACHUCA
Οη θνξπθαίεο ζηηγκέο ηεο ηζηνξίαο ζεκαδεύνπλ βαζηά ηνλ θαζέλα καο. Αλάινγα κε
ηηο εκπεηξίεο καο, ηηο γλώζεηο καο, ηελ ηδενινγία καο θαη ηελ ηαμηθή καο ζέζε, απηό
ην «ζημάδεμα» θαηαγξάθεηαη - και επιδπά - κε απηόλ ή ηνλ άιινλ ηξόπν επάλσ καο.

Τν ακεξηθαλνθίλεην πξαμηθόπεκα ηνπ Πηλνηζέη, ζηε Χηιή, ζηηο 11 Σεπηέκβξε ηνπ
1973, βξίζθεη ηνλ Αληξέο Γνπλη ζε ειηθία κόιηο 8 ρξόλσλ. Τξηάληα ρξόληα αξγόηεξα,
κεηαθέξεη ηηο εηθόλεο εθείλσλ ησλ εκεξώλ, ζηνλ θηλεκαηνγξάθν.
Ο Χηιηαλόο ζθελνζέηεο πξνζπαζεί λα κείλεη πηζηόο ζε εθείλεο ηηο εηθόλεο, όπσο ηηο
ζπιιάκβαλε ην παηδηθό (ηόηε) κπαιό ηνπ. Πξνζπαζεί λα καο δείμεη ηε Χηιή εθείλσλ
ησλ γεγνλόησλ, όπσο ηα θαηέγξαθε θαη ηα θαηαιάβαηλε ην παηδηθό (ηόηε) κπαιό ηνπ.
Απηό πνπ ίζσο πεξλά απαξαηήξεην είλαη ε πξνζπάζεηα ηνπ Wood λα κελ παγηδεπηεί
ζηελ παξνπζίαζε ησλ θαηαζηάζεσλ κε ρξήζε θιηζέ θαη εύθνισλ ραξαθηεξηζκώλ,
παξακέλνληαο (καηά ηο δςναηόν) αληηθεηκεληθόο.
Γηα όζα αθνξνύλ ζην ζπλαίζζεκα ε κεηαθνξά είλαη πεηπρεκέλε. Γηα όζα, όκσο,
αθνξνύλ ζηελ πνιηηηθή ε θαηαγξαθή είλαη ακήραλε….. Η δηθαηνινγία, πνπ κπνξεί λα
πξνβάιεη ν θαζέλαο, όηη επεηδή ε θαηαγξαθή γίλεηαη κέζα από ηα παηδηθά κάηηα, δελ
κπνξεί παξά λα είλαη «απλοϊκή», δελ είλαη ηθαλή λα δηθαηνινγήζεη ην δηάρπην
«σπιζηιανιζμό» ηεο ηαηλίαο. Σηη Χιλή ζσνέβη μια θοβερή ηραγωδία. Ο «όγκορ»
εθείλεο ηεο ηξαγσδίαο, ζηα παηδηθά κπαιά, πνπ δελ κπνξνύλ λα δώζνπλ «λογικέρ»
εμεγήζεηο, θνπζθώλεη θαη αλαζηαηώλεη. Ο Γνπλη, γίλεηαη θαλεξό, δε ζέιεζε λα
κεηαθέξεη ζηνλ θηλεκαηνγξάθν νιόθιεξε ηελ ηξαγσδία ηεο παηξίδαο ηνπ. Μεηέθεξε
κόλνλ ηα «εξωηεπικά» ζηνηρεία ηεο. Εθείλα, ηειηθά, πνπ δελ μύλνπλ πιεγέο.
Η ηαηλία έθαλε ζεκαληηθή εηζπξαθηηθή πνξεία ζηε Χηιή, αθήλνληαο παξάιιεια
ζεηηθέο εληππώζεηο ζηα δηεζλή θεζηηβάι όπνπ πξνβιήζεθε. Απνηειεί κάιηζηα έλα
πξώηεο ηάμεο κάζεκα γηα ηνπο εγρώξηνπο θηλεκαηνγξαθηζηέο θαη ηνλ ηεηξηκκέλν
ηξόπν πνπ πξνζεγγίδνπλ ηα «κλαζικά» ζεκαηηθά κνηίβα γηα ηνλ Ειιεληθό εκθύιην
θαη ηε ρνύληα ησλ ζπληαγκαηαξρώλ.
Σύκθσλα κε ηνλ Παηρίηζιο Γκοσζμάν (δημιοςπγό ηος νηοκιμανηέπ «Salvador
Allende») : «Δεν ππόκειηαι για νηοκιμανηέπ αλλά κάνει μια πολύ καλή ζκιαγπάθηζη ηηρ
καηάζηαζηρ ηηρ εποσήρ ηος Αλιένηε. Η ηαινία είσε ηέηοια επιηςσία όζο καμία άλλη ζηη
Χιλή και οι πεπιζζόηεποι θεαηέρ ήηαν νέοι. Αςηό δείσνει όηι ςπάπσει μέζα ηοςρ η
ανάγκη να μάθοςν».

