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ζηον Άγιο Κήρυκο- για ππώηη θοπά σειμεπινέρ κινημαηογπαθικέρ πποβολέρ
(κάθε Παραζκευή & Δευηέρα) πάληα κε ειεύζεξε είζνδν γηα όινπο
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Αζαλζέξ γηα Γνινθόλνπο

Γαιιηθή ηαηλία 1958 - Σθελνζεζία: Λνπί Μαι. Πξωηαγωληζηνύλ: Ζαλ Μνξό, Μνξίο
Ρνλέ, Ζνξδ Πνδνπιί, Φειίμ Μαξηέλ, Λίλν Βεληνύξα, Ζαλ-Κινλη Μπξηαιί
Υπόζεζε: Ο Ζνπιηέλ (Μοπίρ Ρονέ), έλαο πξώελ αιεμηπησηηζηήο θαη ηηκεκέλνο κε αξθεηά
κεηάιιηα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ, δνπιεύεη γηα έλαλ έκπνξν όπισλ θαη έρεη θξπθή
εξσηηθή ζρέζε κε ηε γπλαίθα ηνπ ηειεπηαίνπ, ηε Φινξάλο (Ζαν Μοπό). ε ζπλελλόεζε καδί
ηεο, ζα πξνζπαζήζεη λα ζθνηώζεη ην αθεληηθό ηνπ, αιιά γηα θαθή ηνπ ηύρε ζα θιεηζηεί ζην
αζαλζέξ γηα έλα νιόθιεξν ζαββαηνθύξηαθν. Ο Ζνπιηέλ πξαγκαηνπνηεί ηνλ θόλν, γπξλώληαο
όκσο ζην απηνθίλεηό ηνπ ζπλεηδεηνπνηεί όηη έρεη μεράζεη έλα ζεκαληηθό ελνρνπνηεηηθό
ζηνηρείν. Από εθεί θαη πέξα κία ζεηξά ζπγθπξηώλ αλαηξέπεη ηα πάληα. Έλα δεπγάξη λέσλ ζα
θιέςνπλ ην απηνθίλεηό ηνπ θαη ζα κπιέμνπλ ζε κηα ηζηνξία θόλνπ ελνρνπνηώληαο ηνλ
Ζνπιηέλ. Καη ε Φινξάλο ηνλ αλαδεηά απεγλσζκέλα ζηνπο λπρηεξηλνύο δξόκνπο ηνπ
Παξηζηνύ...

Κηλεκαηνγξαθηθέο πξνβνιέο κε ειεύζεξε είζνδν γηα όινπο

Αζαλζέξ γηα Γνινθόλνπο
Σν «Αζανζέπ για Δολοθόνοςρ» (Ascenseur pour l'échafaud), ζεκαηνδνηεί έλα από ηα
πιένλ θιαζζηθά θηικ λνπάξ, πνπ αθεγείηαη κία ιηηηή αιιά έμππλε ηζηνξία αγωλίαο.
Σν θηικ, αξηζηνηερληθά ζθελνζεηεκέλν από ηνλ Λνπί Μαι, βαζίδεηαη ζην νκώλπκν
κπζηζηόξεκα ηνπ Ννέι Καιέθ. Η ηαηλία, είλαη πξνάγγεινο ηόζν ηεο Ννπβέι Βαγθ, όζν
θαη ηωλ γαιιηθώλ αζηπλνκηθώλ ζξίιεξ πνπ ζεκάδεψαλ ηε δεθαεηία ηνπ '60 θαη
θαζηέξσζε ηνλ Λνπί Μαι ζηνλ θηλεκαηνγξάθν. Ζ κεζπζηηθή κνπζηθή ηνπ Μάηιο Νηέηβηο
ληύλεη άψνγα ηελ ηαηλία ελώ ε γνεηεπηηθή Εαλ Μνξό, θαζειώλεη κε ηελ εξκελεία ηεο.
Μία από ηηο πιένλ ραξαθηεξηζηηθέο εκθαλίζεηο ηεο ππέξνρεο εζνπνηνύ ζηελ κεγάιε νζόλε.
Σέζζεξα ρξόληα κεηά, ζα ηε δνύκε ζην θηικ "The Trial" (1962), κεηαθνξά ηνπ θιαζζηθνύ
βηβιίνπ "Γίθε" ηνπ Φξαληο Κάθθα, ζε ζθελνζεζία ηνπ κεγάινπ Όξζνλ Γνπέιο κε ηνλ νπνίν
ζα ζπλεξγαζηνύλ θαη ζε άιιεο δηαρξνληθέο δεκηνπξγίεο.

Η ηαηλία είλαη κία αγσληώδεο θαη ζεζπέζηα αηκνζθαηξηθή κεηαθνξά ηεο λνπβέιαο ηνπ Ννέι
Καιέθ, ζηελ κεγάιε νζόλε κε ηελ αηζζεζηαθή Ζαλ Μνξό ζηνλ πξσηαγσληζηηθό ξόιν.
Σν δήηεκα ηεο δηθαηνζύλεο θαη ζπγθεθξηκέλα ην πώο απηή κπνξεί κέζα από έλα εμσθξεληθό
άζξνηζκα ζπκπηώζεσλ λα απνδνζεί ηειηθά ζηνπο παξαβαίλνληεο ηνλ αλζξώπηλν θαη ζείν
λόκν, πξαγκαηεύεηαη ν Λνπί Μαι ζην ζθελνζεηηθό ηνπ ληεκπνύην.
Δθπιεθηηθό ζθελνζεηηθά ηόζν ζηα πιάλα ηνπ, όζν θαη ζηε θωηνγξαθία ηνπ, ελίνηε
κειό αιιά θαη ζε ζηηγκέο αζηείν, ην "Αζαλζέξ Γηα Γνινθόλνπο" είλαη έλα αηζέξην, αιιά
θαη γιπθά κπζηεξηώδεο θηικ...

