Donderdag 08/12/2005 om 17:45:00 en 20:10:00

EL SEPTIMO DIA
CEC Award Spanje 2005 en Prijs voor Beste Regie Montréal World Film
Festival 2004
De regisseur van deze film, Carlos Saura
(1932, Huesca) is de alom geprezen éminence
grise van de Spaase cinema. Vanaf 1966 met
La Caza wist de ‘meeste Spaanse’ filmmaker
steeds grotere internationale erkenning te
verwerven. Tijdens het Franco-regime, o.a.
gekenmerkt door een rigide censuur, wist hij
in zijn films zijn sociaal kritische visie op de
samenleving van toen te manifesteren.
Weliswaar verholen maar herkenbaar via
symbolen, allusies en parabels. Dit was o.a.
het geval in het schitterende Peppermint
frappé (1968), La prima Angelica (1974) en
het succesrijke Cria Cuervos (1976) waarvan
de song een wereldhit werd. Latere films:
Carmen (1983) en o.m. Goya en burdeos
(1999).
Het recente El septima dia is een flamboyant,
lyrisch fresco van een familiedrama. Het
verhaal is gebaseerd op reële feiten die in de
jaren negentig plaats vonden. Als tienermeisje ontsnapte Isabel Jimenez op het
nippertje aan de vendetta tussen de Fuentes en de familie Jimenez, die op een zondag,
de zevende dag, in een pueblo op het platteland tot ontknoping kwam. Kort daarop
verhuist ze naar de stad, maar het drama laat haar als jonge vrouw niet los. ‘Hoe
onstand die familievete?’ vraagt ze zich af. Een liefdesaffaire? Een aangestoken
brand, waarin de oude moeder om het leven kwam?
Sterk emotioneel geladen en weergegeven in een weergaloze kleurenfotografie
reconstrueert de cineast de feiten en peilt hij samen met Isabel naar het waarom van
de blinde haat. Ondertussen weet hij het Spaanse dorpsleven in al zijn aspecten te
schilderen met de camera.
Naast de verbluffende fotografie is er de flamencoachtige muziekscore van Roque
Banos en de talentvolle vertolking van o.m. niemand minder dan Victoria Abril.
Een voor honderd procent Spaanse film, die hispano- en andere cinefielen niet mag
ontgaan !
Regie: Carlos Saura
Scenario: Ray Loriga
Fotografie: François Lartigue
Muziek: Roque Banos
Cast: Victoria Abril, Jose Garcia, Juan Diego, Jose Luis Comez, e.a.
Duur: 106 min
Land: Spanje 2004

