
  Sesión do 23 de novembro de 2011

CICLO AO NORDÉS 
(FINLANDIA + HOMENAXE Á MONTAÑA) 

EILA 
Eila é unha limpadora divorciada que tenta darlle unha nova vida ao seu fillo que acaba de saír do cárcere, pero ao perder o seu 
traballo pola privatización do seu posto, decide loitar polos seus dereitos e denuncia ao goberno finlandés. Baseado en feitos 
reais.

 FICHA TÉCNICA

 Eila. Finlandia, 2003. Cor, 94 min. Xénero: drama | Dirección: Jarmo Lampela | Guión: Tove Idström | Produción: Petri   
 Jokiranta, Tero Kaukomaa (Blind Spot Pictures Oy) | Fotografía:  Harri Räty | Montaxe: Joona Louhivuori | Música: Liisa   
 Akimof, Petri Nieminen | Intérpretes: Sari Mällinen (Eila Salonen), Ikka Koivula (Timo), Hannes Suominen (Mika), Kristiina 
 Halkola (Pirkko Karvinen), Johanna Kerttula (Mari Lainio) | Versión orixinal con subtítulos en castelán.

 -Premio Mellor dirección e mellor Actriz Jussi Awards 2004
 -St George de Ouro no Moscow International Film Festival 2003 

Unha muller que traballou toda a 
súa  vida  na  mesma  empresa  de 
limpeza  é  despedida  sen  razóns 
xustificadas  canda un gran grupo 
de traballadores. 

A  situación  é  difícil,  xa  que  ía 
precisar  os  cartos  para axudar ao 
seu  fillo  que  acababa  de  saír  do 
cárcere. 

Eila é  un himno glorioso á  forza 
da  comunidade,  un  canto  para 
comprender os obxectivos comúns 
e  realistas  pola  xustiza  no  duro 
mundo dos negocios. 

O  espectador  tamén  pode 
centrarse  no  crecemento 
individual  da  nai  coraxe  que  se 
nega  a  volver  a  ser  empuxada 
polos demais.

Jarno  Lampela  é  un  director 
profesional e solvente que con esta 
película arrincaríalle un sorriso ao 
mesmísimo Frank Capra.

Neste filme, un pode ver como 
unha muller de limpeza botada á 
rúa loita unha batalla sen 
precedentes para recuperar a súa 
dignidade perdida. 

Para moita xente o despido dunha 
limpadora  catalogaríase  de  feito 
común que merece ser esquecido. 
Ese non é o caso de Eila. Ela é a 
única que está decidida a desafiar 
ao  estado  para  obter  algo  de 
xustiza  pola  discriminación  que 
sufriu.  Esta  é  unha  película 
agradable,  que  amosa  que  hai 
momentos en que a xente común 
é  quen  de  facer  as  cousas 
extraordinarias  polas súas vidas.

Fonte: IMDB

En  Finlandia,  o  inconformista 
cineasta Aki Kaurismaki non está 
só  a  facer  películas  sobre  os 
mortais  comúns  e  correntes  que 
teñen  problemas  para  formar 
parte da sociedade finlandesa, hai 
outros  directores  que  non  fan  a 
vista gorda e tamén rodan filmes 
sobre  os  problemas  desta 
sociedade. 

Jarmo Lampela é un director que 
fixo   unha  provocadora  película 
para  reflexionar  chamada  Eila 
sobre unha persoa común que se 
ve ameazada tanto pola sociedade 
como polo estado.

 
Podes seguirnos en:  cineclubepf.blogspot.com | twiter: @cineclubepf | facebook.com/Cineclube-Padre-Feijoo   

Co apoio de:

A vindeira semana, 
proxección especial;

TOCANDO EL VACIO
 Dir. Kevin McDonald
 30 novembro 2011 

20:30 + 23 h  Cinebox 


