Γθνπιηνύξα Απόςε:

Δθηνπιάζκαηα
Μόιηο κπήθα ζπίηη από ηα Δθηνπιάζκαηα.
Παξάζηαζε B-Movie horror, βαζηζκέλε ζηα ζνπξεάι πνηήκαηα ηνπ
αρηνύξε, ζε έλα δηακέξηζκα ζηα Δμάξρεηα.
Όρη, ην ελλνώ. Δηαμέρησμα. 3 ζθακληά, 2 θαξέθιεο, θάηη καμηιάξηα:
10 ζέζεηο ζύλνιν ζε κηα θνηηεηηθή θνπδίλα.
Κάζεζαη. βήλνπλ ηα θώηα. Καη μετά βγαίνοσν τα δόμπη.
Η εηζαγσγή θαληάδεη ζαλ κηα ηαηλία δόκπη ζθελνζεηεκέλε από ηνλ
Xavier Dolan ηελ ώξα πνπ ηνλ καζάεη ν Quentin Tarantino. Είναι
τόσο καλό.
Μηα γπλαίθα πεξηθέξεηαη ζην άδεην δηακέξηζκά ηεο, άδεην αθόκα θαη
από θείλε, θηηάρλεη θαθέ, εξεκεί - ελώ γύξσ ηεο μειπζζάεη όιν ην
queerness θαη ν ηξόκνο ηεο αλζξσπόηεηαο. Η αλζξσπνθαγία, ν
εξσηηζκόο, ην ηέξαο πνπ βγαίλεη από κέζα ζνπ θαη ην άιιν απέλαληη
ζνπ πνπ δελ κπνξείο λα ηνπ αληηζηαζείο. Γαηκνλίδνληαη, βάθνληαη κε
αίκα (θάλνπλ ζύζθαην θαη ην ζπίηη), ζκίγνπλ ζε εξσηηθά παηρλίδηα
(θαη golden showers), θαη ζην ηέινο… Σα καησκέλα δόκπη πηώκαηα

εμαθαλίδνληαη, θαη ε θπξία, κόλε, κπαίλεη ρσξίο λα μέξεη γηα πνπ ζε
έλα πινίν καθξηά.
Όια απηά, απιά ζην ζαινλάθη θαη ηελ θνπδίλα ηνπ ίδηνπ ηνπ
ζθελνζέηε, ην νπνίν δελ πξόθεηηαη πηα πνηέ λα θαζαξίζεη από ην
ςεύηηθν αίκα (ην έρνπλ πάξεη απόθαζε θαη νη ίδηνη), κε δηθά ηνπο
θώηα, έλα αξκόλην, κηθξόθσλα θαη ηελ απεξηόξηζηε ππνκνλή όισλ
ησλ γεηηόλσλ ηεο πνιπθαηνηθίαο!
4*/5
Τι είπε η σσντρουιά μας (Μενέλας): “Δεν είναι B-movie, είναι B+”
+ ην εηζαγσγηθό βνπβό θνκκάηη πεξθόξκαλο, καο ηάξαμε ηα λεύξα
(κε ηελ θαιή έλλνηα)
+ Venus in Furs, ν strobe δαηκνληζκόο, ηα golden showers
+ ην βιέκκα ηεο Διέλεο Καξαγηώξγε, ζε εξεκεί θαη ζε έρεη κόληκα
ζηελ άθξε ηνπ θαζίζκαηνο
+ ην πνληηθόλεξν ζην ηεγάλη
- θάπνηεο από ηηο κεινπνηήζεηο
*#midnightreview θάζε βξάδπ, κεηά ηα κεζάλπρηα, ν Μαλώιεο
κπαίλεη ζπίηη από κηα παξάζηαζε, θάζεηαη ιηώκα ζην πηζί θαη
αξαδηάδεη (απζηεξά κέζα ζε 5’) ηη θξαηάεη θαη ηη αθήλεη. Βάδεη θαη
αζηεξάθηα.
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