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7 ΗΜΕΡΕΣ ΣΤΗΝ ΑΒΑΝΑ
7 DIAS EN LA HABANA
Από εφτά ταινίες μικρού μήκους, μία για κάθε ημέρα της εβδομάδας, που σκηνοθέτησαν
εφτά διαφορετικοί σκηνοθέτες, αποτελείται η ισπανόφωνη αυτή ταινία. Το κάθε φιλμάκι διαθέτει την δική του αναγνωρίσιμη σκηνοθετική ταυτότητα, όλα όμως είναι κάτω από την
σεναριακή επιμέλεια του Κουβανού Leonardo Padura. Σ’ ένα απ’ αυτά πρωταγωνιστεί ο διάσημος σκηνοθέτης Εμίρ Κουστουρίτσα.

Η ταινία επιχειρεί να δημιουργήσει κάτι σαν ένα μικρό πορτρέτο της σύγχρονης Αβάνας,
εξερευνώντας διάφορες πτυχές της πόλης, από διαφορετικές οπτικές. Πρωταγωνιστές είναι ένας νεαρός Αμερικανός τουρίστας, ένας σκηνοθέτης (ο Emir Kusturica, υποδυόμενος
τον εαυτό του) που επισκέπτεται την Αβάνα για να παραλάβει ένα βραβείο, μια ταλαντούχα τραγουδίστρια στην μέση ενός ερωτικού τριγώνου, ο Elia Souleiman, επίσης υποδυόμενος τον εαυτό του, σιωπηλά (όπως πάντα) περιπλανώμενος στην πόλη, μια κοπέλα την
οποία εξορκίζουν γιατί είναι ομοφυλόφιλη, ένα ζευγάρι ντόπιων και μια ηλικιωμένη Κουβανή που προετοιμάζει μια θρησκευτική γιορτή.

Επτά σκηνοθέτες από όλο τον κόσμο, διαφορετικού στυλ και τεχνοτροπίας, ενώνουν τις
φωνές τους και καταθέτουν μια μαρτυρία για την πόλη της σύγχρονης Αβάνας. Η κάμερα
περιδιαβαίνει στους δρόμους, στα μπαρ, στις ακτές, στα ξενοδοχεία, μπαίνει μέσα στα
σπίτια των ντόπιων, φθάνει και μέχρι τον τόπο τέλεσης απόκρυφων μυστηρίων. Ο θεατής
κατακλύζεται από εικόνες γεωμετρικής ποικιλίας και χρωματικών εναλλαγών που προσπαθούν να δώσουν μια «γεύση» από το άρωμα αυτής της πόλης, να κάνουν αισθητό τον
σφυγμό και την ενέργειά της. Φανερή είναι η αποφυγή οποιασδήποτε ωραιοποίησης. Η
κουβανέζικη κουλτούρα γίνεται αισθητή από τις εμπειρίες μικρών και μεγάλων, ξένων, τουριστών και κουβανών, από τις φτωχογειτονιές και τα κοσμοπολίτικα σημεία.
Οι εφτά σκηνοθέτες που ανέλαβαν τις ταινίες είναι: Λοράν Καντέ, Μπενίσιο Ντελ Τόρο,
Γκασπάρ Νοέ, Πάμπλο Τραπέρο, Ελία Σουλεϊμάν, Χούλιο Μέντεμ, Χουάν Κάρλος Τάπιο.
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