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ΛΑΘΔΗ ΟΤΖΑΝ: ΕΡΩΣΕ ΚΑΘ ΦΘΛΘΕ – LOVE & FRIENDSHIP 

Η Κηλεκαηνγξαθηθή Λέζρε Λεκεζνύ ζπλερίδεη ηηο ηαθηηθέο πξνβνιέο ηεο κε ηελ επράξηζηε 
Αγγιηθή ηαηλία επνρήο ηνπ Γνπίη ηίικαλ ΛΑΘΔΗ ΟΤΖΑΝ: ΕΡΩΣΕ ΚΑΘ ΦΘΛΘΕ, πνπ βαζί-

δεηαη ζην νκόηηηιν κπζηζηόξεκα ηεο κεγάιεο Αγγιίδαο ζπγγξαθέσο Σδέηλ Όζηηλ. 
 

 
 

Η δξάζε ηνπνζεηείηαη ζηελ Αγγιία θαηά ηελ δεθαεηία ηνπ 1790. Η ιαίδε Susan Vernon,  κηα 
όκνξθε ρήξα πνπ αξέζθεηαη ζηηο κεραλνξξαθίεο, θαηαθεύγεη ζηελ έπαπιε ησλ πεζεξηθώλ 

ηεο πξνθεηκέλνπ λα θνπάζεη ην ζνύζνπξν γηα έλα πξνζσπηθό ηεο ζθάλδαιν. Γηα λα πεξάζεη 
ηνλ ρξόλν ηεο, ε επθπήο θαη απνιαπζηηθά εγσίζηξηα ιαίδε, απνθαζίδεη λα βξεη ζύληξνθν 

ζηελ θόξε ηεο, Frederica, αιιά θαη ζηνλ εαπηό ηεο. Έηζη, επηζηξαηεύεη ηελ βνήζεηα κηαο πα-
ιηάο θίιεο, αιιά νη δύν πηζαλνί θη όκνξθνη κλεζηήξεο κπεξδεύνπλ ηηο ξαδηνπξγίεο ηεο. 

 
Χσξίο λα απνκαθξπλζεί από ηνλ επηηπρεκέλν ηξόπν κε ηνλ νπνίν ζρεηηθά πξόζθαηα δύν 
άιινη ζθελνζέηεο, ν Αλγθ Λη («Λνγηθή θαη Επαηζζεζία») θαη ν Σδν Ράηη («Πεξεθάληα θαη 

Πξνθαηάιεςε») κεηέθεξαλ έξγα ηεο Όζηηλ ζηελ νζόλε, ν Γνπίη ηίικαλ πηνζεηεί έλα αθόκα 
πην ζαξθαζηηθό ύθνο, απόιπηα ηαηξηαζηό κε ην πλεύκα ηνπ πξσηόηππνπ θεηκέλνπ. Ο ξεαιη-
ζκόο ραξαθηήξσλ θαη θαηαζηάζεσλ δελ ππνλνκεύεηαη, αιιά ηα κεζαία πιάλα θαη ην εζσηε-
ξηθό κνληάδ ησλ ζθελώλ εγθαζηδξύνπλ κηα ζεαηξηθή, ειαθξώο απνζηαζηνπνηεκέλε αίζζεζε, 

κε κηα δηάρπηε εηξσλεία λα είλαη δηαξθώο, κα δηαθξηηηθώο παξνύζα. 
Γηα ηελ Όζηηλ, όιν ην παηρλίδη (θνηλσληθώλ δηαθνξώλ, αλδξνθξαηνύκελεο ινγηθήο θαη θαηα-
πηεζκέλσλ γπλαηθώλ, θνκςώλ ιόγσλ θαη «θνθηεξώλ» ππνλννπκέλσλ) είλαη ζηεκέλν πάλσ 
ζηηο ιεπηνκέξεηεο θαη ηηο ιεπηέο απνρξώζεηο, κε ηνλ ηίικαλ λα απνδεηθλύεηαη έλαο εμαίξε-
ηνο θηλεκαηνγξαθηθόο παίθηεο ηνπ, από ηνλ «κνπζηθό» αθεγεκαηηθό ξπζκό σο ηα ρξώκαηα 

ησλ θνζηνπκηώλ θαη ηελ θίλεζε ησλ εζνπνηώλ/ραξαθηήξσλ ζην ρώξν. 
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