ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

‘MICHAEL JACKSON THIS IS IT’
ΤΟ ΠΙΟ “ΚΟΝΤΙΝΟ” ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ ΤΟΥ ΜΑΪΚΛ ΤΖΑΚΣΟΝ ΠΟΥ ΕΙΔΑΤΕ ΠΟΤΕ
ΚΑΝΕΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΣΤΟΥΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥΣ
ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2009

Η Sony Pictures Entertainment και η Sony Music Entertainment ανακοίνωσαν ότι η ταινία ‘MICHAEL
JACKSON THIS IS IT’ έρχεται στους κινηματογράφους σε παγκόσμια πρεμιέρα την Τετάρτη 28
Οκτωβρίου. Λόγω της αναμενόμενης αυξημένης ζήτησης για την ταινία, τα εισιτήρια για τις δύο
πρώτες εβδομάδες θα προπωλούνται στις περισσότερες χώρες από την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου.
Και στην Ελλάδα, η έξοδος της ταινίας στους κινηματογράφους θα γίνει την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου,
σε διανομή της Audio Visual Enterprises, για λογαριασμό της Sony Pictures Releasing International.
Σε άλλη ανακοίνωσή τους, οι παραγωγοί του φιλμ ‘MICHAEL JACKSON THIS IS IT’ δήλωσαν ότι τη
σκηνοθεσία της ταινίας αναλαμβάνει ο Κένι Ορτέγκα και πραγματοποιείται με την πλήρη υποστήριξη
του Ιδρύματος Μάικλ Τζάκσον.
Σχολιάζοντας την ανακοίνωση, ο Ορτέγκα, σκηνοθέτης της συναυλίας THIS IS IT και στενός
συνεργάτης του Τζάκσον, δήλωσε: “Το φιλμ είναι ένα δώρο προς τους οπαδούς του Μάικλ. Καθώς
αρχίσαμε να συγκεντρώνουμε το υλικό για την ταινία, συνειδητοποιήσαμε ότι είχαμε στα χέρια μας
κάτι ξεχωριστό, μοναδικό και πολύ ιδιαίτερο. Είναι μια πολύ ιδιωτική, αποκλειστική ματιά προς τον
κόσμο ενός ιδιοφυούς δημιουργού. Για πρώτη φορά, οι οπαδοί του Μάικλ θα τον δουν όπως ποτέ
άλλοτε, θα παρακολουθήσουν αυτόν τον εξαιρετικό καλλιτέχνη εν ώρα εργασίας. Πρόκειται για ένα
ανεπιτήδευτο, συναισθηματικό, συγκινητικό αλλά και δυναμικό υλικό που αποτυπώνει τη σχέση του
Μάικλ με τους συνεργάτες του στη συναυλία THIS IS IT, τους οποίους είχε επιλέξει ο ίδιος προσωπικά
για το μοναδικό αυτό project. Η ταινία παρουσιάζει έναν ολοκληρωμένο performer που εργάζεται και
καθοδηγεί τους τραγουδιστές, τους χορευτές, τους μουσικούς, τους χορογράφους, τους υπεύθυνους
των ειδικών εφέ και τους πολυάριθμους δημιουργικούς συντελεστές της ομάδας, η οποία
συγκροτήθηκε ειδικά για την ιστορική αυτή συναυλία. Μπορώ να επικαλεστώ πολλούς
χαρακτηρισμούς για να περιγράψω τον Μάικλ κατά τη διάρκεια των προβών και της δημιουργίας του
THIS IS IT: εμπνευσμένος, δυναμικός, γενναιόδωρος, αφοσιωμένος, γεμάτος αγάπη, ηγετική
φυσιογνωμία – βλέπουμε ότι είναι στην ουσία ο πραγματικός αρχιτέκτονας και η κινητήρια δύναμη
πίσω από το project – ένας πραγματικός κυρίαρχος της τέχνης του, ο Ψυχαγωγός των Ψυχαγωγών.
Είμαι περήφανος για την πολύχρονη φιλία και τη δημιουργική συνεργασία που μοιράστηκα με τον
Μάικλ και χαίρομαι που οι θεατές θα έχουν την ευκαιρία να δουν το πνεύμα και το δυναμισμό του σε
δράση. Το THIS IS IT θα μείνει στην ιστορία ως η μεγαλύτερη συναυλία την οποία κανένας δε μπόρεσε
να δει, αλλά με αυτό το έργο δημιουργούμε ένα σπάνιο πορτραίτο του Μάικλ καθώς προετοιμάζεται
για την τελευταία του εμφάνιση, ένα εγχείρημα που πιστεύω ότι θα ήταν και η κορυφαία του
δουλειά”.
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Η ταινία ‘MICHAEL JACKSON THIS IS IT’ θα προσφέρει στους οπαδούς του Τζάκσον αλλά και σε όλους
τους λάτρεις της μουσικής, μια σπάνια, behind-the-scenes άποψη του καλλιτέχνη καθώς εξέλισσε,
δημιουργούσε και έκανε πρόβες για τις ήδη sold-out συναυλίες του που θα ξεκινούσαν αυτό το
καλοκαίρι στην O2 Arena του Λονδίνου. Καλύπτοντας στιγμές από τον Απρίλιο μέχρι και τον Ιούνιο
2009, το φιλμ βασίστηκε σε 100 και πλέον ώρες backstage υλικού και παρουσιάζει τον Τζάκσον
καθώς κάνει πρόβες για διάφορα τραγούδια του σόου. Το κοινό θα αποκτήσει μια προνομιακή,
ιδιωτική ματιά για τον τραγουδιστή, το χορευτή, το σκηνοθέτη, τον αρχιτέκτονα, τον ιδιοφυή
καλλιτέχνη που δημιουργεί και τελειοποιεί το τελευταίο σόου της καριέρας του.
“Δεν έχω συνεργαστεί ποτέ ξανά με κάποιον πιο δημιουργικό, πρωτοποριακό ή ριζοσπαστικό
καλλιτέχνη από τον Μάικλ Τζάκσον” λέει ο Ράντι Φίλιπς, Πρόεδρος & CEO της AEG LIVE καθώς και
παραγωγός της ταινίας ‘MICHAEL JACKSON THIS IS IT’. “Όπως ακριβώς οι συναυλίες θα ήταν τα
μεγαλύτερα σόου στην ιστορία της μουσικής, έτσι και η ταινία μας θα αποτελέσει ένα ιστορικό
γεγονός ώστε οι οπαδοί του Μάικλ να διαπιστώσουν με τα μάτια τους την ιδιοφυία του, μαζί με το
ταλέντο και τη φαντασία που αφιέρωσε ολόκληρη η ομάδα για να δημιουργήσει ‘τη μεγαλύτερη
συναυλία που δεν έγινε ποτέ’ ”.
Στις επόμενες εβδομάδες, επιπλέον πληροφορίες για την ταινία θα είναι διαθέσιμες στο
www.michaeljackson.com.
Ο Κένι Ορτέγκα, ή αλλιώς ο “Μαέστρος των Δισεκατομμυρίων” σύμφωνα με το Daily Variety, έχει
αποδείξει περίτρανα τις ικανότητές του σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, από τον
κινηματογράφο, την τηλεόραση, το θέατρο και τις συναυλίες μέχρι τεράστια live events όπως οι
Ολυμπιακοί Αγώνες. Εκτός από σκηνοθέτης και δημιουργικός συνεργάτης του Μάικλ Τζάκσον στην
περιοδεία THIS IS IT αλλά και στις προηγούμενες περιοδείες του, DANGEROUS και HISTORY, ο Κένι
Ορτέγκα έχει υπάρξει φίλος, έμπιστος συνάδελφος και συνεργάτης του Μάικλ Τζάκσον για
περισσότερα από 20 χρόνια.
Αμέσως μετά την ταινία ‘MICHAEL JACKSON THIS IS IT’, ο Κένι Ορτέγκα θα σκηνοθετήσει το φιλμ
‘Footloose’ για την Paramount αυτό το φθινόπωρο. Ο πολλαπλά βραβευμένος με ΕΜΜΥ σκηνοθέτης,
είναι και ο δημιουργός της τεράστιας εισπρακτικής επιτυχίας της Disney ‘High School Musical’, τόσο
για την τηλεόραση όσο και για τον κινηματογράφο. Ο Κένι Ορτέγκα σκηνοθέτησε επίσης την πιο
εμπορική μουσική περιοδεία στην ιστορία, το Hannah Montana / Mile Cyrus “Best of Both Worlds
Tour” όπου συμμετείχαν και οι Jonas Brothers. Η συγκεκριμένη περιοδεία έσπασε διάφορα ρεκόρ και
παράτεινε τις ήδη sold out παραστάσεις της κατά περισσότερες από 20 συναυλίες. Τέλος, ο Ορτέγκα
σκηνοθέτησε την Τελετή Έναρξης και την Τελετή Λήξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων του
2002 στο Σολτ Λέικ Σίτι της Γιούτα, αποσπώντας τις πιο ενθουσιώδεις κριτικές.
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