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ΜΙΑ ΞΕΥΩΡΙΣΗ ΜΕΡΑ – UNA GIORNATA PARTICOLARE
Η Κηλεκαηνγξαθηθή Λέζρε Λεκεζνύ νινθιεξώλεη ηηο πξνβνιέο ηεο γηα ην 2017 κε ηελ εμαηξεηηθή θνηλσληθή ηαηλία ηνπ Έηνξε Σθόια «Μηα μερσξηζηή κέξα». Μηα ηαηλία πνπ έθεξε καδί
ηα δύν ηεξά ηέξαηα ηνπ Ιηαιηθνύ θηλεκαηνγξάθνπ Μαξηζέιν Μαζηξνγηάλη-Σνθία Λόξελ θαη
ηνπο έδσζε ηελ επθαηξία λα ππνδπζνύλ δύν ξόινπο πνπ ζεκάδεςαλ ηελ θαξηέξα ηνπο.

Τνλ Μάην ηνπ 1938 ν Χίηιεξ επηζθέπηεηαη ηελ θαζηζηηθή Ιηαιία θαη ην κεγαιύηεξν κέξνο ηνπ
πιεζπζκνύ ηεο Ρώκεο εηνηκάδεηαη γηα λα πάεη ζηελ εθδήισζε ππνδνρήο πνπ νξγάλσζαλ νη
αξρέο. Μηα όκνξθε λνηθνθπξά, ε Αληνληέηα, ζύδπγνο ηνπ θαζίζηα Δκαλνπέιε θαη κεηέξα έμη
παηδηώλ, κέλεη κόλε ζην ζπίηη αθνύ όινη νη άιινη πάλε ζηελ παξέιαζε. Σηελ άδεηα πιένλ
πνιπθαηνηθία βξίζθεηαη κόλν έλαο άιινο έλνηθνο, ν δεκνζηνγξάθνο Γθακπξηέιε, πνπ είλαη
νκνθπιόθηινο θαη κάρεηαη ελάληηα ζηνλ θαζηζκό. Οη δύν ηνπο ζα γλσξηζηνύλ, ζα πεξάζνπλ
νιόθιεξε ηελ κέξα καδί θαη ζα αλνίμνπλ ν έλαο ηελ θαξδηά ηνπ ζηνλ άιιν. Τν όλεηξν όκσο
δελ ζα θξαηήζεη πνιύ, θαζώο όηαλ ε κέξα ηειεηώζεη ζα πξέπεη λα απνρσξηζηνύλ, ελώ ν
Γθακπξηέιε ζα ζπιιεθζεί γηα ηελ δξάζε ηνπ θαηά ηνπ θαζηζκνύ.
«Γπν απινί άλζξσπνη απαμηνύλ λα παξαθνινπζήζνπλ ηελ κεγαιεηώδε παξέιαζε πνπ ηξαβάεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ απνραπλσκέλνπ από ηελ θαζηζηηθή ηδενινγία πιήζνπο θαη πξνηηκνύλ λα γλσξηζηνύλ κεηαμύ ηνπο. Όζν πεξλάεη ε κέξα, ε Antonietta θαη ν Gabriele, απνθηνύλ κηα ηδηαίηεξε όκνξθε ζρέζε. Η νκνξθηά ηνπ νλείξνπ όκσο βαζηάεη ιίγν, θαζώο ην θαζηζηηθό θαζεζηώο έρεη αλνηθηνύο ινγαξηαζκνύο κε ηνλ Gabriele...
Οη εξκελείεο ηνπ πξσηαγσληζηηθνύ ληνπέηνπ είλαη εμαηξεηηθέο, εληππσζηαθή δε είλαη ε εμσηεξηθή κεηακόξθσζε ηεο Λόξελ, από ηελ ζεμνπαιηθή "ζεά" πνπ ηελ έρνπκε ζπλεζίζεη ζε κία
θνπξαζκέλε, απνγνεηεπκέλε θαη κπνπρηηζκέλε γπλαηθνύια...Μηα ηαηλία-κειέηε ζηελ κνλαμηά
θαη ηελ θαηαπίεζε ησλ αλζξώπσλ ηνπ κεγάινπ δάζθαινπ Ettore Scola, πνπ αλαδεηθλύεη ηελ
πξνζσπηθή εξεκηά, αιιά θαη ηελ ρπδαηόηεηα ηνπ θαζηζκνύ κέζα από ηελ πηζηή αλαζύλζεζε, ρξεζηκνπνηώληαο ηζηνξηθά ληνθηκαληέξ θαη νκηιίεο ηεο εκέξαο εθείλεο».
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