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Portocala Mecanica este o adaptare a romanului cu acelasi nume al lui Anthony Burgess (1962)
realizata in 1971 de catre Stanley Kubrick. Actiunea se petrece in Marea Britanie, in 1995, unde
Alex DeLarge (Malcom McDowell) este un delicvent de 16 ani carismatic si psihopat, care nu
putea rezista fetelor dragute, violentei sau muzicii lui Beethoven. El este capul unei gasti de
criminali. El descopera in curand ca amicii lui nu il mai vor ca lider, complotand impotriva lui. In
cele din urma el ajunge la inchisoare. Acolo el semneaza ca voluntar al unor experimente
lansate de catre guvern, in scopul de a reduce violenta in societate. Este torturat cu filme cu
violenta excesiva, precum si cu muzica clasica. Dupa ce tratamentul s-a incheiat, Alex a fost
trimis acasa, insa familia sa l-a "inlocuit" cu un chirias. Umbland prin Londra, el ajunge la casa
unui scriitor a carui sotie fusese batuta, violata si omorata de catre Alex si prietenii sai. Mr
Alexander il primeste pe Alex la el, folosindu-l impotriva guvernului, deoarece a auzit de cazul
sau din ziare. Acesta isi da seama cine e Alex de fapt cand il aude cantand sub dus " Singing in
the Rain " , melodie pe care o canta in noaptea in care i-a violat sotia. Mr Alexander incearca sa
il drogheze pe Alex si sa il tortureze fortandu-l sa asculte Simfonia a Noua a lui Beethoven,
inchizandu-l intr-o camera cu muzica la maxim.

Baiatul incearca sa se sinucida, aruncandu-se de la geam, insa supravietuieste. Pe timpul
recuperarii, este vizitat de Ministrul de Interne care a aranjat de la inceput tratamentul si ii pune
lui Alex Simfonia A Noua, nestarnind nici un fel de reactie fizica de data aceasta. Cei doi fac o
intelegere, lui Alex i se propune sa ii ajute la o campanie de publicitate in care el va demonstra
tuturor ca tratamentul a functionat.
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Acest film a fost interzis in Anglia timp de 30 de ani datorita continutului. Extrem de violent, insa
si comic in anumite situatii, filmul este original, filmat excelent. Malcom McDowell este un actor
nascut special pentru rolul lui Alex DeLarge.
Stanley Kubrick este producatorul si regizorul filmului, iar muzica clasica, este excelent aleasa
de catre Wendy Carlos.
Ideea filmului pleaca de la " BUNATATE " . Dupa tratament, Alex devine un om BUN al
societatii, insa nu dupa vointa sa, ci obligat de guvern, si nu vine din interior, asa cum este
natural.

Sursa: http://foaiesicreion.blogspot.com
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