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βαζηζκέλε ζηελ νκώλπκε βηνγξαθία πνπ έγξαςε ν Ángel Parra γηα ηε δσή ηεο κεηέξαο ηνπ.
Μηα ηαηλία γεκάηε από ην κνπζηθό ηεο έξγν, ηηο αλακλήζεηο, ηηο αγάπεο θαη ηηο ειπίδεο ηεο
Βηνιέηα Πάξξα. Μηα Θαπκάζηα θαη καγηθή θηλεκαηνγξαθία, κε λαηνπξαιηζηηθέο
αλαπαξαζηάζεηο ελόο “μύθος” πνπ άθεζε ηζηνξία ζηελ πνιηηηζηηθή δσή ηεο Χηιήο. Σν
«Violeta Went to Heaven» («Violeta se Fue a Los Cielos»), ππήξμε ν κεγάινο ζξηακβεπηήο
ηνπ 22νπ Ιβεξνακεξηθάληθνπ Κηλεκαηνγξαθηθνύ Φεζηηβάι ηεο Φνξηαιέδα ζηελ
βνξεηναλαηνιηθή Βξαδηιία, θεξδίδνληαο ηξία βξαβεία. Σν κεγάιν βξαβείν γηα ηελ θαιύηεξε
ηαηλία, ην βξαβείν ζελαξίνπ γηα ηνπο Γνπλη, Ειηζέν Αιηνπλάγθα, Ρνληξίγθν Μπαδάεο,
Γθηγηέξκν Καιληεξόλ θαη ην βξαβείν θαιύηεξνπ κνληάδ γηα ηνλ Αληξέα Σζηληόιη.

Κινημαηογραθικές προβολές με ελεύθερη είζοδο για όλοσς

«Η Βιολέηα πήγε ζηον οςπανό»
Αν κάποιος ασηόμαηα δεν αναγνφρίζει ηο όνομα Βιολέηα Πάρα, ας θέρει ζηο μσαλό ηοσ ηο ηραγούδι
ηης «Gracias a la vida», ύμνο ζηην τιλιανή παραδοζιακή μοσζική...
Με ηην πρώηη μαηιά ασηή η «βιογπαθία» θαίνεηαι να ζπάει ηο ζσμβαηικό και δραμαηοσργικό
ρσθμό ηφν ηαινιών ηοσ είδοσς... Σηην πραγμαηικόηηηα, κρύβει ηην αθηγημαηική ηης ζηραηηγική ηού
να γλιζηρά τρονολογικά ζε ηατείες μεηαβάζεις... Απηό ζπληζηά «θαζήθνλ» ηεο αθήγεζεο πνπ

ρεηξίδεηαη θηικηθό θείκελν κε ρξνληθά ράζκαηα, λα βξίζθεη ηξόπνπο λα πιεξνθνξεί ζπλερώο ηνλ
ζεαηή γηα ηνλ ρξόλν θαη ηνλ ηόπν πνπ βξίζθεηαη... Σν ζηνηρείν απηό νύηε πεηξάδεη θαη νύηε
ελνριεί. Αληίζεηα, ην «ηαμίδη» απηό, ζε πάκπνιιεο ζηηγκέο, κεηακνξθώλεηαη ζε πην ήπην θαη πην
πνηεηηθό, ελώ, παξάιιεια, ε «απίζαλε» ηζηνξία ηεο Χηιηαλήο ηξαγνπδίζηξηαο, ζπλζέηε, πνηήηξηαο
θαη εηθαζηηθήο Βηνιέηα Πάξα αλαπηύζζεηαη κε ην δηθό ηεο ηέκπν...

Η ηαηλία εζηηάδεη θπξίσο ζηελ αλαδήηεζε ηεο Πάξα ζηελ απζεληηθή παξαδνζηαθή κνπζηθή ηνπ
ιανύ ηεο. Μηα πξνζσπηθή πξνβιεκαηηθή πνπ ζθηαγξαθείηαη κέζα από ηελ απώιεηα ηνπ
κνπζηθόθηινπ παηέξα πνπ έθπγε από ηε δσή πνιύ λσξίο. Σν πξνζσπηθό, όκσο, ζηνηρείν πνιύ
γξήγνξα κεηαηξέπεηαη ζε πνιηηηθό. Είλαη ε κνπζηθή ησλ θησρώλ, ε κνπζηθή πνπ δίλεη θσλή ζε
όζνπο πνηέ δελ είραλ θσλή... Θέκα δνζκέλν κε πνηεηηθό ηξόπν από ηνλ Αληξέο Γνπλη, κε ηνλ
ρξόλν λα ελαιιάζζεηαη θαη ηηο κλήκεο λα ζπγρσλεύνληαη ζε έλα κε ηελ πξαγκαηηθόηεηα.
Η Βιολέηα Πάρα γεννήθηκε ζε ένα θηφτό τιλιανό τφριό ηο 1917. Η δσή ηεο πνηέ δελ ππήξμε εύθνιε,
αληίζεηα όιε ηεο ε ύπαξμε ήηαλ έλαο ζπλερήο θαη ζθιεξόο αγώλαο. Κνξκόο ηεο ηαηλίαο κηα ηειενπηηθή
ζπλέληεπμε ε νπνία «βγάδεη» ζε δηάθνξεο ρξνληθέο ζηηγκέο ηνπ παξειζόληνο, κέζα από ηηο νπνίεο
αθνινπζνύκε ηελ αλαδήηεζε ηεο Πάξα γηα κηα κνπζηθή ηαπηόηεηα θαη ηε δηεζλή ηεο θαξηέξα. Η ζηέξεε
εξκελεία ηεο Φξαλζίζθα Γθαβηιάλ αλαδεηθλύεη άξηζηα ην «κύζν» ηνπ παζηαζκέλνπ, κεγάινπ θαιιηηέρλε
πνπ ζίγνπξνο γηα ηε βαζαληζηηθή αιήζεηα ηνπ, πξνηάζζεη ηε δεκηνπξγία. Καη ην θαηνξζώλεη. Φζάλεη πνπ
βιέπνπκε ην Λνύβξν γεκάην από ηα θεληεκέλα ηεο ηακπιό ιατθήο ηέρλεο. Ιζσο γη' απηή ηεο ηελ
ηδηαηηεξόηεηα γίλεηαη δύζθνιν λα ηελ θξίλνπκε όηαλ ζπάδνληαο όινπο ηνπο «θαλνληζκνύο» ηνπνζεηεί ην
δεκηνπξγηθό ηεο εγώ πάλσ αθόκα θαη από ηα παηδηά ηεο.
θιεξή θη απόιπηε ε Βηνιέηα Πάξα δελ αλήθε ζην ζπλαηζζεκαηηθό είδνο... Έβαιε ηέξκα ζηε δσή ηεο
ζηα 50 ηεο. Πίζσ ηεο άθεζε πινύζην θιεξνδόηεκα, παξαδνζηαθή κνπζηθή ζηελ νπνία εκθύζεζε λέα δσή,
ιανγξαθηθό έξγν, αιιά θαη δηθά ηεο ηξαγνύδηα πνπ θαηέθηεζαλ ηνλ θόζκν όιν. Η δύλακε ηεο ηαηλίαο ίζσο
βξίζθεηαη ζην όηη επηθεληξώλεηαη ιηγόηεξν ζηελ ρξνλνινγηθή νξζόηεηα θαη ζην αίηην/αηηηαηό θαη
πεξηζζόηεξν ζηε «ζηόθα» ηεο Πάξα, ζηελ πξνζσπηθή θηλεηήξηα δύλακή ηεο θαη ζηα νξάκαηά ηεο. Σώξα,
αλ ην απνηέιεζκα κνηάδεη γεκάην ζπλαηζζήκαηα, είλαη ζπλέπεηα ηεο εξκελεπηηθήο πξνζέγγηζεο πξνο ην
πνξηξέην ελόο ηόζν θνξηηζκέλνπ θαιιηηέρλε. Η Γθαβηιάλ εξκελεύεη ηελ Πάξα κε παζνο θαη δύλακε, ηόζν
ζηηο επηηπρίεο όζν θαη ζηνλ πόλν θαη αλάγεη ηελ ηαηλία ζε ζπλαξπαζηηθό, αμηόινγν θαιιηηερληθό επίηεπγκα
κε κεγάια ζπλαηζζήκαηα θαη θαζόινπ ζπλαηζζεκαηηζκό, όπσο πξέπεη λα είλαη ε κεγάιε ηέρλε.

