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ΑΚΡΙΒΩ ΣΟ ΣΔΛΟ ΣΟΤ ΚΟΜΟΤ – JUSTE LA FIN DU MONDE 

Κνηλωληθή ηαηλία ηνπ Γαιιόθωλνπ Καλαδνύ ζθελνζέηε Ξαβηέ Νηνιάλ («Σθόηωζα ηελ κεηέξα 

κνπ», «Mommy»), βαζηζκέλε ζην νκόηηηιν ζεαηξηθό έξγν ηνπ Ζαλ-Ληθ Λαγθάξο, ν νπνίνο 
θαηαμηώζεθε ζην γαιιηθό ζαλίδη ηα ηειεπηαία ρξόληα, κεηά ην ζάλαηό ηνπ από AIDS ην 1995. 

Με έλα εθιεθηό επηηειείν εζνπνηώλ λα θαιύπηεη ηνπο βαζηθνύο ξόινπο. Κέξδηζε ην Μέγα 
Βξαβείν ζην Φεζηηβάι ηωλ Καλώλ, θαζώο θαη ηξία βξαβεία Σεδάξ: Α΄ αληξηθνύ ξόινπ γηα ηνλ 

Γθαζπάξ Οπιηέι, ζθελνζεζίαο θαη κνληάδ γηα ηνλ ίδην ηνλ Νηνιάλ. 
.  

 
 

Αλαθέξεηαη ζε έλαλ επηηπρεκέλν γθέη ζπγγξαθέα, πνπ έπεηηα από 12 ρξόληα απνπζίαο, επη-
ζηξέθεη ζην παηξηθό ηνπ ζθνπεύνληαο λα θάλεη κηα ζνβαξή αλαθνίλωζε ζηελ νηθνγέλεηά ηνπ: 
Όηη πξόθεηηαη ζύληνκα λα πεζάλεη. Η ζπγθέληξωζε όκωο εμειίζζεηαη ζε κηα δηαξθή, αλζξω-
πνθάγν αληηπαξάζεζε ηωλ κειώλ ηεο. Από ηνπο ηζαθωκνύο, ηηο εμνκνινγήζεηο θαη ηα απν-
θαιππηηθά θιαο κπαθ αλαδύεηαη έλαο κηθξόθνζκνο πνπ δελ κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί ηα πάζε 

θαη ηηο αλαζθάιεηέο ηνπ, νη νπνίεο ρνξνπεδνύλ ζην παλί κε ηνλ πην θιύαξν θαη πζηεξηθό 
ηξόπν. Καζώο ην βξάδη πξνρωξάεη, ε νηθνγελεηαθή ζπγθέληξωζε πιεκκπξίδεη από πνιια-

πιά ζπλαηζζήκαηα θαη θάζε πξνζπάζεηα θαηαλόεζεο ζακπνηάξεηαη από αλζξώπνπο αλίθα-
λνπο λα αθνύζνπλ ή λα αγαπήζνπλ. 

 

Ο γαιιόθωλνο θαλαδόο Ξαβηέ Νηνιάλ έθαλε εληύπωζε όηαλ, κόιηο 20 εηώλ, κε ην 
«Σθόηωζα ηε Μεηέξα κνπ» έδεημε ηαιέλην ζθελνζεηηθήο γξαθήο ζαλ απόγνλνο ηεο λνπβέι-
βαγθ θη ύζηεξα κε ην «Mommy» κνηξάζηεθε ην 2014 ην βξαβείν ηεο Επηηξνπήο κε ηνλ Γθν-

ληάξ. Καη ζ’ απηήλ ηελ ηαηλία δηαηεξεί κηα πνηόηεηα θαη πξνζωπηθή ππνγξαθή. Βαζηζκέλν ζε 
ζεαηξηθό έξγν, ην αθήγεκα δνκείηαη απ` ηνλ Νηνιάλ κε γθξν πιάλα ζηνπο ζηελνύο θιεηζην-
θνβηθνύο ρώξνπο ηνπ ζπηηηνύ, έηζη πνπ ηα πξόζωπα ηωλ εξώωλ γίλνληαη ηα ηνπία, νη «ρώ-

ξνη» δξάζεο, κε ην πξωηνθιαζάην θαζη λα ππνζηεξίδεη ηέιεηα ηα όιν εγρείξεκα.  
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