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Σκηνοθέτης: Wes Anderson

  

 Είδος: Animation (...για ενήλικα παιδιά)

  

 Παραγωγή: 2009

  

  

 Λίγα λόγια για το έργο:

  

Σε συνεχή ροή συναισθηματικής ευφυΐας ο σκηνοθέτης των μοναδικών “The Life Aquatic with
Steve Zissou” και “The Darjeeling Limited” υπογράφει αυτή τη φορά ένα “western” animation
για μεγάλα παιδιά.
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Κλεφτοκοτάδες αλεπούδες, ασβοί και λοιπά μικρά πλασματάκια ενώνονται να πολεμήσουν
για το δικαίωμα στη ζωή απέναντι σε αγρότες μεγαλοτσιφλικάδες που εκπροσωπούν την
επικίνδυνη ανθρώπινη πλεονεξία. Ο υπόγειος κόσμος των λαγουμιών, τα μικρά λαμπερά
μάτια όλων αυτών των μοναδικών πλασμάτων που ζουν κρυμμένα στο χώμα και τις σχισμές
των δέντρων, μπορούν άραγε να δώσουν μαθήματα προχωρημένης νοημοσύνης στους
άξεστους και κοντόφθαλμους ανθρώπους;

  

      

  

Ο σκηνοθέτης απαντά καταφατικά, όχι γιατί αυτό μπορεί να γίνει εφικτό με λογικό τρόπο,
αλλά με ανορθόδοξο. Όπως ανορθόδοξα διεξοδική θα ήταν η λύση που θα δινόταν από τον
δικό μας εσώτερο υπόγειο κόσμο. Και η λύση φανερώνεται.

  

Η πρωταγωνίστρια αρσενική αλεπού είναι ένα υπόδειγμα πολεμιστή και το ξέρει. Είναι
ταχύτατη, πονηρή, σοφή και ευπροσάρμοστη. Η επιλογή του να κάνει οικογένεια
αποδεικνύεται μια στάσιμη ρουτίνα αλλά όχι αρκετή για να σβήσει την αδάμαστη φύση της.
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Έτσι, όταν το σαράκι του ανυπότακτου πνεύματος μπαίνει στην υπηρεσία της επιβίωσης,
τότε η μάχη είναι αναπόφευκτη και είναι μάχη μέχρις εσχάτων.

  

Η τεχνική του stop motion, η λήψη σε μειωμένα καρέ και η πορτοκαλοκίτρινη χωμάτινη
αίσθηση, δίνουν μια ζεστή πινελιά για τον πλούσιο κόσμο του υποσυνειδήτου και των
συναισθημάτων, σε αντιδιαστολή με τον φτωχό κόσμο της επιφάνειας.

  

Ο πραγματικός τίτλος που θα μπορούσε να δοθεί είναι “Ο υπέροχος κύριος Wes Anderson”!
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