
Viata intre sirene, tipete si hohote de ras
Cinefililor iubitori de povesti si filme adevarate Astra Film le-a pregatit pentru ziua filmului de joi, din
aceasta saptamana, o productie facuta "cu sinceritate si suflet", dupa cum afirmau membrii juriului Astra
Film Festival din 2011. "Povesti din fundaturi uitate", in regia Alinei Skrzeszewska, va rula la Studioul
Astra Film din Piata Huet, nr. 12, chiar in 8 martie, incepand cu ora 18 si dupa cum mai spunea juriul
festivalului sibian, "reuseste sa infatiseze o comunitate pe cat de diversa, pe atat de putin cunoscuta".
Alina Skrzeszewska s-a cufundat ea insasi intr-un mediu greu de perceput, nu lipsit de farmec, acela al
locatarilor din hoteluri ieftine si decrepite din Los Angeles. Fascinatia nu e data de disperarea sau de
deprimarea oamenilor, ci de sentimentul de libertate si de constiinta propriei valori, care insotesc fiecare
personaj. Pentru onestitatea intregului proiect si pentru dragostea cu care a portretizat aceasta comunitate,
Alina Skrzeszewska a meritat cu prisosinta Premiul Astra Film al sectiunii International. 
  
  Fundaturile uitate si povestile lor
  
  Sirenele, tipetele, hohotele de ras, cantecele sunt sunetele cu care se vor intalni toti cei care vor alege
sa-si petreaca la film, seara de 8 Martie. Toate sunetele vin din unele blocuri din Los Angeles unde
oamenii isi traiesc vietile la limita. Unii stau aici doar cateva luni, iar altii 40 de ani si dupa cum spune
Charlie, receptionerul de la Hotelul King Edward, "poti fi cine vrei, poti face ce vrei, nimeni nu da doi
bani!" Ne aflam in cea mai notorie mahala americana, un skid row pe care veteranii lui l-au botezat
Nickel. Autoarea filmului a locuit ea insasi timp de un an si jumatate intr-un asemenea hotel, atunci cand
a facut filmarile. Rezultatul e un portret intim al oamenilor din aceasta mare comunitate invizibila.
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