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Σκηνοθέτης: Roger Corman

  

 Είδος: Cult / τρόμου (ασπρόμαυρη)

  

 Παραγωγή: 1960

  

  

 Λίγα λόγια για το έργο:

  

Τι είναι αυτό που είναι λαίμαργο, τρέφεται τη νύχτα με αίμα & αναπτύσσεται ταχέως; Αν
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σκέφτεστε βαμπίρ, λυκανθρώπους ή κουνούπια, σας πληροφορώ ότι υπάρχει κάτι πολύ
χειρότερο από τα προβλεπόμενα. Ο δημιουργός της ταινίας πάντως μας περιμένει στη
γωνία, μας κλείνει το μάτι και μας απαντά με τη δική του φάρσα…

  

Σε μια λούμπεν γειτονιά σ’ ένα τυχάρπαστο ανθοπωλείο, ένα σπάνιο φυτό κλέβει την
παράσταση. Κοιμάται την ημέρα και ξυπνά τη νύχτα περιμένοντας τους περίεργους
μνηστήρες του να το ταΐσουν με φρέσκο αίμα.

  

Και τι το ιδιαίτερο έχει αυτή η νοσηρή ιστορία, θα ρωτήσει κάποιος. Το στόρι σαν στόρι δεν
έχει και τόση σημασία και ο Corman, σαν έξυπνος  φαρσέρ, δεν το χρησιμοποιεί παρά σαν
προπέτασμα καπνού για κάτι άλλο.

  

Το περιβάλλον και οι χαρακτήρες της ταινίας συνθέτουν ένα γαϊτανάκι νεύρωσης και
παράνοιας, φυσική απόρροια μιας κοινωνίας που κυνηγά το κέρδος & τη δόξα προκειμένου
ν’ αποφύγει το τέλμα και την απαξίωση. Σας θυμίζουν τίποτα όλα αυτά;

      

Επαναδιατυπώνουμε το ερώτημα:

  

Ποιος τρέφει αυτό το κάτι που πεινάει αχόρταγα στα σκοτάδια και περιμένει ανυπόμονα τα
θύματα όλων αυτών που δε διστάζουν να ξεγελούν, να υπονομεύουν & να εξοντώνουν τους
άλλους; Όχι όμως για να ταΐσουν κάποιο μυστήριο φυτό σαν αυτό που μας παρουσιάζει
χασκογελώντας ο πονηρός σκηνοθέτης, αλλά για να θρέψουν το θηρίο της βαρβαρότητας
και της ματαιοδοξίας τους.

  

Στρεβλό αποπαίδι του αγώνα της επιβίωσης και της μηχανής που στήθηκε (πάνω στον
αγώνα αυτό) για να παγιδέψει δυνατούς και αδύνατους με το καρότο της ψευδαίσθησης
δύναμης, το θηρίο αυτό μετατράπηκε σε ρουφήχτρα.

  

Κάποια στιγμή όμως τ’ αστεία τελειώνουν και όλοι όσοι κινούνται στα σκοτάδια -είτε το
αντιλαμβάνονται είτε όχι- δέχονται το μπούμερανγκ,  αποκαλύπτονται και στη συνέχεια
καταστρέφονται.  Καλή ώρα σαν το τέλος της ευφυούς αυτής ταινίας και την αρχή μιας
άλλης που άνοιξε σχετικά πρόσφατα…
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Αλήθεια όμως, πόσο βαθιά στα σκοτεινά μπορεί να βουτήξει κανείς για την επιβίωση και τη
ματαιοδοξία του;
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