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Παιαηζηίλε, Γαιιία 2012. Σκηνοθεζία: Νάδνπα Νάδαξ .
Με ηοσς: Κάιελη Ακπνι Νάγθα, Σνπάλη Μάζη, Μάιαθ Δξκηιερ θ.ά.
Υπόθεζη : Ψπρνινγηθή θαηά βάζε ε ηζηνξία ηνπ παηέξα / ηξνκνθξάηε πνπ απνθπιαθίδεηαη
κεηά από 10 ρξόληα θαη ςάρλεη ηελ θόξε ηνπ, γπξίζηεθε ζηε Νακπινύο θαη ηε Βεζιεέκ.
Ο γνεηεπηηθόο εζνπνηόο πνπ ππνδύεηαη ηνλ παηέξα είλαη Αηγύπηηνο θαη ήξζε κε βίδα 4
βδνκάδσλ γηα ηα γπξίζκαηα, ελώ ηελ εξσίδα ππνδύεηαη ε Γαιιν - αιγεξηλή ζπλζέηεο θαη
ηξαγνπδίζηξηα Σνπάλη Μαζί, πνπ εκθαλίδεηαη πξώηε θνξά ζηελ νζόλε.
Η ζθελνζέηεο παξνπζηάδεη κηα εμηζνξξνπεκέλε εηθόλα ηεο παιαηζηηληαθήο αληίζηαζεο.
Ο επαίζζεηνο παηέξαο πνπ, ςάρλνληαο λα βξεη ηελ θόξε, βξίζθεηαη αληηκέησπνο κε κηα
«απαγορεσμένη» εξσηηθή ηζηνξία, εκθαλίδεηαη πην πνιπζύλζεηνο θαη πην αλζξώπηλνο από ην
ζύλεζεο κνλνδηάζηαην πνξηξέην ηνπ ζεηηθνύ, πέξαλ θάζε θξηηηθήο, ήξσα.
Η Νάδαξ παξνπζηάδεη κηα ζπλζεηόηεξε θαη ξεαιηζηηθόηεξε εηθόλα ελόο ηόπνπ δνπιεηάο
ζηελ Παιαηζηίλε, κηαο βηνηερλίαο γπλαηθείσλ ξνύρσλ, ρσξίο λα «ζαταρώνει» ηε δσή θαη
ρσξίο λα βάδεη όιε ηελ Ιζηνξία κέζα ζε έλα θηικ. Καη ν πινύζηνο επηρεηξεκαηίαο πνπ έγηλε
πινύζηνο αθξηβώο γηαηί πξνδίδεη ην ιαό ηνπ πνπιώληαο ην λεξό ησλ Παιαηζηηλίσλ ζηνπο
επνίθνπο. Γελ ππάξρεη πνιηηηθή δηάζηαζε ρσξίο ηελ θνηλσληθή θαη ε θνηλσληθή ζπλδέεηαη
εγγελώο κε ηελ πνιηηηθή. Γελ ππάξρεη δηαρσξηζκόο πεξηερνκέλνπ θαη αηζζεηηθήο,
ππνζηεξίδεη ε Νάδαξ.

Κινημαηογραθικές προβολές με ελεύθερη είζοδο για όλοσς

Τα μάηια ηος κλέθηη
Οη ηαηλίεο από ηελ Παιαηζηίλε απνηεινύλ πάληα έθπιεμε, θαη κάιηζηα
επράξηζηε. Τα παξαπάλσ ηζρύνπλ θαη γηα ηε δεύηεξε ηαηλία κπζνπιαζίαο ηεο
Παιαηζηίληαο Νάδνπα Νάδαξ, κηα δεκηνπξγηθή, θαιιηηερληθή πξνζπάζεηα πνπ
αληηθαηνπηξίδεη θαη ζρνιηάδεη ηελ παιαηζηηληαθή δσή, κε ηηο θαζεκεξηλέο ηεο
δπζθνιίεο θαη ηελ πνιππινθόηεηά ηεο, ζηα ππό θαηνρή εδάθε. Η Νάδαξ,
θνπξαζκέλε από ηνλ θαηαηγηζκό ησλ ίδησλ ηειενπηηθώλ ζηεξενηύπσλ όπνπ
Γεο, ήζειε λα δνπιέςεη κε παιαηζηηληαθέο ηζηνξίεο δηαθνξεηηθέο από απηέο πνπ
ην θνηλό ζπλήζσο θάζεηαη θαη βιέπεη. Απιέο ηζηνξίεο, όπνπ νη Παιαηζηίληνη
πξνζπαζνύλ λα δνπλ κηα ζπλεζηζκέλε δσή, θάησ από ηηο εμαηξεηηθέο ζπλζήθεο
πνπ επηβάιιεη ε ηζξαειηλή θαηνρή, πνπ βέβαηα δελ κπνξνύλ θαη δελ πξέπεη λα
αγλννύληαη.

Η ζθελνζέηεο ζπάεη ζηεξεόηππα θαη ζηάηνπο θβν. Σε κηα επνρή πνπ ε
αληίζηαζε ζηνλ θαηαθηεηή έγηλε ζπλώλπκν ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη ησλ
ηδηραληηζηώλ, ε Νάδαξ παξνπζηάδεη έλαλ Χξηζηηαλό αληηζηαζηαθό.
Τν πνξηξέην όκσο ηεο ηζξαειηλήο θαηνρήο παξακέλεη αλαιινίσην...
Χσξίο θαλθάξεο, ε ηαηλία δείρλεη ην πώο νη θαηαθηεηέο όρη κόλν πεξηνξίδνπλ
ηελ ειεπζεξία θίλεζεο θαη πξαθηηθά ηελ ίδηα ηε δσή ησλ Παιαηζηηλίσλ, αιιά
ηνπο θαηαθιέβνπλ, εθηόο από ηε γε ηνπο - με τοσς εποικισμούς - θαη ην λεξό
ηνπο. Πνιύηηκε πάληα ζηνπο θαηαθηεηέο ε βνήζεηα ησλ ζπλεξγαηώλ ηνπο,
επππόιεπηνη θαζσζπξέπεη θύξηνη, πνπ πινπηίδνπλ ζηα θξπθά θη έρνπλ θαη
θάπνην καγαδί γηα ην μέπιπκα ηνπ βξόκηθνπ ρξήκαηνο.
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