
Moartea vine in vizita la Astra Film
Moartea este subiectul favorit al filmului propus pentru aceasta saptamana la Cinemateca Astra Film,
pentru ca cinefilii sunt asteptati la "in niciun caz negru", in regia Ausrei Linkeviciute. Productia care
poate fi urmarita joi, 22 martie, de la ora 18 in Sala Studio din Piata Huet, nr. 12, a concurat in cadrul
sectiunii Student a AFF 2011, fiind distinsa cu premiul Astra Film. Juriul festivalului de film de la Sibiu
si-a motivat acordarea premiului prin faptul ca productia abordeaza intr-un mod inedit moda
vestimentara. "Precum vechii egipteni, aceste femei pun mare pret pe imbracamintea pe care o vor purta
pe cel din urma drum. Filmul reuseste sa vorbeasca despre moarte pe un ton in acelasi timp amuzant si
emotionant. Este remarcabila capacitatea autoarei de a stabili o legatura cu femei mult mai in varsta decat
ea", au subliniat membrii juriului. 
  
  Moartea cu accente de umor
  
  Filmul aduce in prim-plan imaginea unei femei de 80 de ani care este preocupata sa-si probeze rochia
pregatita pentru propria inmormantare. Obiceiul de a pregati propriile haine mortuare e inca larg
raspandit in randul populatiei varstnice din Lituania rurala, in timp ce reprezentantii generatiei mai tinere
nu prea mai vor sa il accepte. Documentarul exploreaza aceasta traditie, prezentand cateva adepte ale
obiceiului, care i`i probeaza cu mandrie in fata camerei rochiile de inmormantare si le prezinta ca fiind
comorile lor cele mai de pret. De cealalta parte sunt cei care dezaproba total acest obicei, sau unii care
n-au auzit in viata lor de el. Filmul propune o atitudine neconventionala in fata mortii, aceea de
acceptare. Din aceasta perspectiva, moartea apare mai putin sinistra si poate avea uneori chiar accente de
umor.
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