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Η Κινηματογραφική λέσχη ξεκίνα και φέτος με την προβολή κινηματογραφικών
αριστουργημάτων. Οι προβολές θα γίνονται κάθε Τρίτη και Τετάρτη στις 9.00 μ.μ στην
αίθουσα του Δημοτικού Θεάτρου Αγρινίου, με τιμή Εισιτηρίου 3 euro.

Η πρώτη ταινία θα προβληθεί στις 13 και 14 Νοεμβρίου 2012 και είναι η εξής :
ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΑ
ALL ABOUT EVE
Η Μάργκο Τσάνινγκ (Μπέτι Ντέιβις) είναι η μεγαλύτερη σταρ του Μπρόντγουεϊ, η οποία έχει
κλείσει τα σαράντα κι η ηλικία της έχει αρχίσει να φαίνεται. Ένα βράδυ μετά από μια
παράσταση, μια φίλη της Μάργκο, η Κάρεν Ρίτσαρντς (Σελέστ Χολμ) της συστήνει, στα
καμαρίνια του θεάτρου, μια νεαρή θαυμάστρια, την Ιβ "Έυα" Χάρρινγτον (Αν Μπάξτερ).
Η Εύα δηλώνει ότι έχει παρακολουθήσει όλες τις παραστάσεις της Μάργκο, ότι είναι κι
εκείνη επίδοξη ηθοποιός κι ότι η Μάργκο με τις ερμηνείες της, δίνει λίγη χαρά κι ελπίδα
στην ταλαιπωρημένη και μες τη φτωχιά ζωή της.
Η Μάργκο κολακεύεται και ενθουσιάζεται με το ήθος, τη σεμνότητα και την λατρεία που
έχει η νεαρή κοπέλα για αυτήν τόσο ώστε να την κάνει προστατευόμενή της. Αυτές τις
αρετές της Εύας δείχνουν να εκτιμούν κι οι υπόλοιποι φίλοι της Μάργκο, ο εραστής της και
σκηνοθέτης Μπιλ Σάμσον (Γκάρι Μέριλ), ο θεατρικός συγγραφέας Λόιντ Ρίτσαρτς (Χιού
Μάρλοου) κι η σύζυγός του Κάρεν, το μοναδικό άτομο που δεν πιστεύει την ιστορία της
Εύας είναι η οικονόμος της Μάργκο, Μπέρντι (Θέλμα Ρίττερ), η οποία θεωρεί
δικαιολογημένα ότι η Εύα υποκρίνεται κι ότι δεν είναι αυτό που θέλει να δείξει.

Σκηνοθεσία: JOSEPH L. MANKIEWICZ.
Πρωταγωνιστούν: Bette Davis (Margo), Anne Baxter (Eve), George Sanders (Addison DeWitt),
Celeste Holm (Karen), Marilyn Monroe (Miss Casswell).
Η ταινία “Όλα για την Εύα” των έξι Όσκαρ και των αμέτρητων βραβείων στις Χρυσές
Σφαίρες, τα βρετανικά BAFTA και το Φεστιβάλ Καννών, είναι ένα κλασικό, διαχρονικό
masterpiece, από αυτά που όσο θα υπάρχει σινεμά θα σε συγκινούν και θα σε
προβληματίζουν όλο και περισσότερο. Τι κι αν έχουν περάσει 62 χρόνια από την πρώτη
προβολή της; Παραμένει μια επίκαιρη, συγκλονιστική ταινία…
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