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ΕΤΣΤΥΙΜΕΝΟ ΣΕΛΟ - HAPPY END
Η ηειεπηαία ηαηλία ηνπ κεγάινπ Απζηξηαθνύ δεκηνπξγνύ Μίθαει Χάλεθε, πνπ καο ράξηζε κέρξη ζήκεξα κεξηθέο από ηηο πην ζεκαληηθέο ηαηλίεο ηνπ Επξσπατθνύ θηλεκαηνγξάθνπ όπσο
«Η δαζθάια ηνπ πηάλνπ», «Ο θξπκκέλνο», «Η ιεπθή θνξδέια» θαη πην πξόζθαηα ην ζπγθινληζηηθό «Amour». Απηή ηελ θνξά επηιέγεη έλαλ πην αλάιαθξν, ζρεδόλ θσκηθό ηόλν, γηα
λα ζηνραζηεί πάλσ ζηα ίδηα εξσηήκαηα, ελώ ρξεζηκνπνηεί θαη πάιη κεξηθνύο από ηνπο κεγάινπο πξσηαγσληζηέο ηνπ, όπσο ε Θδακπέι Θπέξ θαη ν Ζαλ Λνπί Τξεληηληάλ.

Η δξάζε επηθεληξώλεηαη γύξσ από ηελ νηθνγέλεηα Λνξάλ, ν παηξηάξρεο ηεο νπνίαο έρεη παξαρσξήζεη ηα ελία ηεο θαηαζθεπαζηηθήο ηνπ εηαηξείαο ζηελ θόξε ηνπ Αλ. Εθείλε, ρσξηζκέλε,
εθηόο ησλ άιισλ, έρεη λα δηαρεηξηζηεί θαη ηελ αληθαλόηεηα ηνπ γηνπ ηεο θαη κειινληηθνύ δηαδόρνπ ηεο επηρείξεζεο, κηα αβιεςία ηνπ νπνίνπ έρεη κόιηο πξνθαιέζεη έλα ζνβαξό εξγαηηθό
αηύρεκα. Ταπηόρξνλα ν αδεξθόο ηεο έρεη αλαιάβεη ηελ επηκέιεηα ηεο έθεβεο θόξεο ηνπ από
ηνλ πξνεγνύκελν γάκν ηνπ, θαζώο κηα κπζηεξηώδεο δειεηεξίαζε έρεη ζηείιεη ηελ πξώελ
ζύδπγό ηνπ ζην λνζνθνκείν.
Σθελνζεηηθά αλήζπρνο θαη ζελαξηαθά επηδέμηνο, ν Χάλεθε αθηηλνγξαθεί κε θαηάκαπξε εηξσλεία θαη πνιηηηθή αθξίβεηα ηελ ζύγρξνλε επξσπατθή άξρνπζα ηάμε. Ο θνξπθαίνο ίζσο ζύγρξνλνο Επξσπαίνο θηλεκαηνγξαθηζηήο έρεη αλαιύζεη ηελ δνκή ηεο κεηακνληέξλαο θνηλσληθήο πξαγκαηηθόηεηαο κε κνλαδηθό, ηνικεξά δηεηζδπηηθό ηξόπν. Η κηζαιινδνμία, ε αιινηξίσζε, ε θνβηθή αλαζθάιεηα, αιιά θπξίσο ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν κεηαηξέπνπκε ηελ δσή καο ζε
ζέακα θαη, κέζα από πάκπνιιεο, άκεζεο θη έκκεζεο κνξθέο βίαο, ηελ θαηαζηξέθνπκε απνηεινύλ ηνλ ππξήλα ηεο θηινζνθηθήο ζθέςεο ηνπ. Μηαο ζθέςεο αλαιπηηθήο, δηαιεθηηθήο θαη
βαζηά πνιηηηθήο, ε νπνία δηαπιέθεη ηηο ςπρνινγηθέο ζπκπεξηθνξέο κε ηηο θνηλσληθέο ζπλζήθεο θαη θσηίδεη ηηο αλππέξβιεηεο αληηζέζεηο πνπ γελλνύλ κεκνλσκέλα ή ζπιινγηθά «ηξνκνθξαηηθά» μεζπάζκαηα.
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