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SACRED HEART TRAILER: https://www.youtube.com/watch?v=p8ex8SOjjmg
Facebook.com/SacredHeartMovie

ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΤΗΝ ∆ΙΕΘΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ Η ΤΑΙΝΙΑ 
«SACRED HEART» ΤΟΥ ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΟΥ ΟΜΟΓΕΝΗ 
ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ-ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΚΩΣΤΑ ΝΙΚΑ 

Μ
ετά από µια πετυχµένη δι-
αδροµή στις ταινίες µικρού 
µήκους, συµπεριλµαβνό-
µενης και την βράβευση 

καλύτερης  πειραµατικής ταινίας στις 
ΗΠΑ, ο οµογενής σεναριογράφος – 
σκηνοθέτης Κωστας Νίκας τελείωσε 
πρόσφατα την µεγάλου µήκους ταινία  
SACRED HEART, 
µε πρωταγωνιστή τον γνωστό Αυ-
στραλό ηθοποιό David Field.
Μετά την ολοκλήρωση  των γυρι-
σµάτων φέτος τον Φεβρουάριο, η 
ταινία επερξεργάστηκε στα στούντιο 
της Spectrum Films, στα Fox Studios 
στο Σϋδνευ ενώ πριν µια εβδοµάδα 
η Ευρωπαϊκή εταιρία DEVIL WORKS 
αγόρασε τα διεθνή διακιώµατα για 
την διακίνηση της ταινίας του Νίκα.
«Είναι µεγάλο επίτευγµα και δικαί-
ωση των κόπων όλων όσων δου-
λέψαν στην ταινία µου. Τώρα απο-
µένει η πώληση και διακίνηση της 
ταινίας στην Αυστραλία» είπε ο Κώ-
στας Ν.ίκας
Ο διευθύνων σύµβουλος της 
DEVILWORKS, Ματέο Ρολέρι  ο 
οποίος διαπραγµατεύτηκε το συµβό-
λαιο µε τον Κώστα Νίκα είπε : «Είµα-
στε ενθουσιασµένοι  που αναλάβαµε 
την ταινία του Κώστα Νίκα. Πρόκει-
ται για µια συγκλονιστική και έξυπνη 
ταινία µε µεγάλες  πιθανότητες – δυ-
νατό σενάριο, σκηνοθεσία και ηθο-
ποιία.»
Στη ταινία πρωταγωνιστεί ο γνωστός 
πολυβραβευµένος Αυστραλός ηθο-
ποιός David Field, µε την συµµετοχή 
και οµογενών ηθοποιών όπως της 
Βαρβάρα Γκούσκου και  Παντελή Λι-
κούδη.
Η ταινία Sacred Heart πρόκειται για 
έναν θρησκευόµενο αντρα που απαρ-
νείται τον Θεό και την θρησκεία του 
µετά τον τραγικό θάνατο της έγκυος 
γυναίκας του, και κατόπιν τα βάζει µε 
τον διάολο και τον προκαλεί να εµ-
φανιστεί.
Ο πολυβραβρευµένος ηθοποιός 
David Field δέχτηκε να παίξει στην 
µικρού προϋπολογισµού ταινία, 
λόγω σεναρίου και σκηνοθετικού 
οράµατος του Νίκα.
« Ο Κώστας είχε ¨ενα εξυπνο και δη-
µιουργικό τρόπο να  επεξεργαστεί τα 
διάφορα θέµατα της ταινίας. Το σενά-
ριο ήταν συναρπαστικό και καθόλου 
προβλέψιµο. Επίσης οι ηθικοί και 
θρησκευτικοί  διαλόγοι ήταν πρωτό-
τυποι» καταλήγει ο David Field.
Η αυστραλιανή προβολή της ταινίας 
αναµένεται στα µέσα του 2016.




