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ΤΟ ΠΑΡΤΥ – THE PARTY
Την περσινή δημιουργία της Σάλυ Πότερ ΤΟ ΠΑΡΤΥ παρουσιάζει η Κινηματογραφική Λέσχη
Λεμεσού στην τακτική της προβολή της Δευτέρας 22/10/2018. Η διάσημη Αγγλίδα σκηνοθέτις («Ορλάντο», «Μαθήματα Τάνγκο» κ.ά.) έχοντας στην διάθεσή της ένα εκλεκτό επιτελείο
ηθοποιών δημιουργεί μέσα από το σχόλιο της μια βιτριολική καυστική σάτιρα της σύγχρονης
«άρχουσας» τάξης.

Όλα αρχίζουν όταν η Τζάνετ αποφασίζει να διοργανώσει ένα πάρτυ για να γιορτάσει τον διορισμό της ως υπουργού Υγείας της σκιώδους αντιπολιτευτικής κυβέρνησης. Αν και οι εκλεκτοί καλεσμένοι που καταφθάνουν στο σπίτι της είναι λίγοι, τα όσα συμβαίνουν στην γιορτή
είναι πολλά και απροσδόκητα. Οι επτά συνολικά συμμετέχοντες μοιράζουν τον χρόνο τους
σε κοινές συζητήσεις, σε κατά δυάδες αντιπαραθέσεις και κουτσομπολιά ή σε κρυφά, επείγοντα τηλεφωνήματα, συνθέτοντας έτσι το παζλ ενός στην επιφάνεια λαμπερού μα στην
πραγματικότητα γεμάτου μυστικά και ψέματα μικρόκοσμου. Ενός μικρόκοσμου από τραπεζίτες, ακαδημαϊκούς, πολιτικούς και συμβούλους ζωής (!), μια μικρογραφία της σύγχρονης
«άρχουσας» τάξης δηλαδή, η οποία θα επιδοθεί σε ένα επώδυνο ψυχολογικό και ιδεολογικό
στριπτίζ όταν κληθεί να αντιμετωπίσει τον ίδιο της τον εαυτό.
Αν και το στήσιμο της ταινίας είναι καθαρά θεατρικό, η Σάλι Πότερ εκμεταλλεύεται τέλεια τον
κλειστό χώρο. Με ένα σοφά υπολογισμένο ντεκουπάζ, απομονώνει ή φέρνει σε πρώτο πλάνο το πεδίο δράσης μιας σκηνής, φορτίζει με κλειστοφοβική ένταση τις φαινομενικά αθώες
συζητήσεις, που θα εξελιχτούν σε λεκτικές ξιφομαχίες, και σαρκάζει με κατάμαυρο χιούμορ
αυτήν την επίδειξη φτηνής αλλά ντυμένης με Prada κοστούμια ματαιοδοξίας, τυλιγμένης σε
επαναστατικά, φεμινιστικά, new age, κυνικά, φιλελεύθερα και διανοουμενίστικα ιδεολογήματα. Υπό τους ήχους μιας μελαγχολικής τζαζ και φωτογραφημένο σε ένα «ξερό», επιθετικό
ασπρόμαυρο, το πρωτοκλασάτο καστ απολαμβάνει στο έπακρον αυτήν την γκροτέσκο, κωμικοτραγική ανθρωποφαγία, σερβιρισμένη στην ιδανική διάρκεια των μόλις 72 λεπτών.
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