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ΚΑΣΑΠΛΗΚΣΙΚΕ ΓΤΝΑΙΚΕ – 20th CENTURY WOMEN 
Η ηξίηε ζθελνζεηηθή δνπιεηά ηνπ Μάηθ Μηιο, κεηά ηνλ Πιπίλα  θαη ηνπο Πρωτάρηδες κε πξσ-
ηαγσλίζηξηα ηελ Ακεξηθαλίδα εζνπνηόο Αλέη Μπέληλγθ. Μέζα από ην επξεκαηηθό ηνπ ζελά-
ξην ν ζθελνζέηεο ηαμηδεύεη ηνλ ζεαηή ζηελ ζηελ δεθαεηία ηνπ ’80, ζηηο ηάζεηο πνπ επηθξα-

ηνύζαλ, ηηο ζπλήζεηεο ηεο λενιαίαο θαη ηε γεληθόηεξε ηδενινγία ηεο ειεπζεξίαο πνπ επηθξά-
ηεζε κεηά ηελ εκθάληζε ησλ ρίπηο ηηο δύν πξνεγνύκελεο δεθαεηίεο.  

 

 
 

Βξηζθόκαζηε ζην 1979. Σηελ Σάληα Μπάξκπαξα ηεο Καιηθόξληα, ε Νηνξνζέα, κηα απνθα-
ζηζκέλε αλύπαληξε κεηέξα θνληά ζηα 55, κεγαιώλεη ηνλ έθεβν γην ηεο, Τδάκη, ζε κηα επνρή 
πνπ ζθύδεη από πνιηηηζηηθέο αιιαγέο θαη επαλαζηάζεηο, ρξεζηκνπνηεί δύν λεόηεξεο γπλαίθεο 

γηα ηελ αλαηξνθή ηνπ γηνπ ηεο: ηελ Άκπη, κηα ειεπζέξσλ ηδεώλ παλθ θαιιηηέρληδα θαη ηελ 
Τδνύιη, κηα πνιηηηθνπνηεκέλε θαη πξνθιεηηθή γεηηόληζζα. 

 
«Ο Μάηθ Μηιο θέξδηζε κηα νζθαξηθή ππνςεθηόηεηα πξσηόηππνπ ζελαξίνπ γηα ηελ ηξίηε ηαη-
λία ηνπ, ηελ νπνία έγξαςε θαη ζθελνζέηεζε. αθόκε κία εκη-απηνβηνγξαθηθή ηζηνξία δηαζθε-
δαζηηθά ζπγθηλεηηθήο ελειηθίσζεο. Μόλν πνπ ην ηέινο ηεο επνρήο ηεο αζσόηεηαο γηα ηνλ 

λεαξό Τδέηκη ζπκπίπηεη κε απηό κηαο νιόθιεξεο ρώξαο. Τεο Ακεξηθήο ησλ ’70s, ε νπνία γπ-
ξίδεη ηζηνξηθή ζειίδα θαη κπαίλεη πιένλ θνπξηόδα ζηα ηιηγγηώδε, λενθηιειεύζεξα θαη λεσηεξη-
θά ξηγθαληθά ρξόληα. Βξηζθόκαζηε ζηελ Καιηθόξληα ηνπ 1979, ινηπόλ, όπνπ ε 55ρξνλε Νην-
ξνζία Φηιληο κεγαιώλεη ηνλ έθεβν γην ηεο κέζα ζε κηα άηππε νηθνγέλεηα ηελ νπνία ζπκπιε-
ξώλνπλ άιιεο δύν λεαξέο γπλαίθεο θη έλαο άληξαο πνπ ηελ  βνεζάεη λα αλαθαηλίζεη ην ζπίηη 
ηεο. Απηή ε ελαιιαθηηθνύ ηύπνπ ζπκβίσζε γίλεηαη αθνξκή γηα θσκηθά, ζπλαηζζεκαηηθά θαη 

δξακαηηθά μεζπάζκαηα, ζπγθξαηεκέλα όζν θαη πξνβιέςηκα, ηα νπνία δσγξαθίδνπλ ην ζπι-
ινγηθό πνξηξέην δύν γεληώλ θαη δύν θύισλ πνπ πξνζπαζνύλ λα βξνπλ θνηλή γιώζζα επη-

θνηλσλίαο».  
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