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Σκηνοθέτης: Luis Buñuel

  

 Είδος: Αλληγορική / Κοινωνική (ασπρόμαυρη)

  

 Παραγωγή: 1962

  

  

 Λίγα λόγια για το έργο:
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Ένας δημιουργός είναι και σκηνοθέτης και κάθε σκηνοθέτης είναι εν δυνάμει δημιουργός.
Μπορεί όμως ταυτόχρονα να είναι και εν δυνάμει… επιστήμονας! Το τελευταίο, όπως
καταλάβατε, αφορά την περίπτωση αυτού του πολύ ιδιαίτερου δημιουργού - "επιστήμονα"
που ακούει στο όνομα Luis Buñuel.

  

Τι το επίκαιρο, όμως, έχει να μας προσφέρει 48 χρόνια μετά, ένας δημιουργός της σχολής
του υπερρεαλισμού που θέλησε κάποτε ν’ ασχοληθεί "επιστημονικά" με το θέμα του; Ο
Buñuel, γνήσιος αναρχικός σε όλη τη κινηματογραφική του πορεία,  ήταν πολύ φυσικό ν’
ασχοληθεί και να καυτηριάσει αγρίως τη "σεβαστή" τότε τάξη των μεγαλοαστών…

      

Στο εν λόγω φιλμ, παίρνει μια παρέα πλουσίων που φθάνει σε μια έπαυλη για φαγητό και
διασκέδαση και τους εγκλωβίζει όλους σ’ ένα σαλόνι. Από κάποια στιγμή και μετά, κανείς
τους δε μπορεί να δραπετεύσει. Δημιουργεί ένα ανεξήγητο πεδίο γύρω από το χώρο του
δράματος (σαλόνι) που δεν επιτρέπει σε κανένα "πειραματόζωο" (πλούσιο) να κινηθεί εκτός
αυτού. Το παράδοξο, λοιπόν, ενώ φαίνεται να είναι το ανεξήγητο και "αυθαίρετο" αυτό
πεδίο, δεν είναι. Ο σκηνοθέτης είναι ο δημιουργός και, απλά, κάνει ό,τι θέλει.

  

Ενώ αποφαίνεται για την έκπτωτη φύση των πλουσίων πίσω από το προφίλ του πολιτισμού
και της χλιδής, δεν μας εκπλήσσει. Είναι αναρχικός. Αυτό όμως που μπορεί να προκαλέσει
τις εύλογες απορίες και ίσως ανησυχίες, είναι μήπως το μήνυμα του μεγάλου αυτού
δημιουργού επεκτείνεται προφητικά στο παρόν και μέλλον για όλους… Ποιος ο δημιουργός
(ή οι δημιουργοί), ποια τα πειραματόζωα και ποιο το σαλόνι του σήμερα;

  

Απολαύστε αυτό το διαμάντι του κλασικού σινεμά.
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