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Λίγα λόγια για το έργο:

  

Ο Σαμ και η Σούζη χτυπημένοι από κεραυνοβόλο έρωτα ανταλλάσουν γράμματα και
σχεδιάζουν την φυγή τους. Ο ένας είναι πρόσκοπος και η άλλη μια «δύσκολη»
περίπτωση παιδιού. Εγκαταλείπουν τις εστίες τους και ξεκινούν το δικό τους
ταξίδι αυτό-ανακάλυψης και ελευθερίας. Κάθε απόδραση όμως (ή οτιδήποτε
υποσκάπτει την ομαλή λειτουργία του αποστειρωμένου κόσμου) συνεπάγεται το
αυτόματο κυνηγητό για τον εντοπισμό των «δραστών» προκειμένου να επανέλθουν
τα πράγματα στον πρότερο ρυθμό.

  

Βρισκόμαστε στα 1965, στην καρδιά της έμπνευσης για τον Wes Anderson -έναν από τους
αγαπημένους μας σκηνοθέτες- όπου μια περίπτωση νεανικής φυγής επαναφέρει στο
προσκήνιο το θέμα της παρακμής του ενήλικου κόσμου έναντι του κόσμου των παιδιών (και
ειδικά των ιδιαίτερων παιδιών) που στα πρόθυρα της εφηβείας, θέλουν να ανακαλύψουν τον
κόσμο και τη σεξουαλικότητά τους.
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Το σενάριο έχει ξαναειπωθεί, όχι όμως με τον τρόπο του Anderson. Δεν είναι ένα ακόμη
story που επιβεβαιώνει τα κακώς κείμενα του εκλιπόντος ηλικιωμένου κόσμου, αλλά μια
ιστορία που με παιχνιδιάρικο τρόπο, αθώο παιδικό βλέμμα, σουρεαλιστικές σκηνές, μακρά
traveling, τρυκ της κάμερας, και τα ρετρό ντεκόρ σε συνδυασμό με το πολύχρωμο φυσικό
περιβάλλον, συνθέτουν έναν αέρα φρεσκάδας. Έναν αέρα που δείχνει πια να έχει χαθεί...

  

Η ιδιάζουσα σημασία της ταινίας, στον αντίποδα της σημερινής πραγματικότητας, είναι ένα
μήνυμα ζωής. Ότι το κλειδί για να ζούμε και όχι να επιβιώνουμε, βρίσκεται μέσα σε αυτό
που ξεχάσαμε ή αγνοήσαμε στην πορεία για τη σοβαρότητα.

  

      

Οι χυμοί της ζωής προσφέρονται σε αυτούς που τολμούν το διαφορετικό, εκεί που
συναντιέται η φρεσκάδα της ζωής με τη ματιά της αθωότητας. Ο Wes Anderson, ως
ακροβάτης του χάους, μας κλείνει το μάτι για να μην παίρνουμε τον εαυτό μας και τη ζωή
τόσο πολύ στα σοβαρά, χωρίς να ξεχνά όλους αυτούς που πρόσκεινται στο αντίθετο.

  

Σημείο σύγκλισης των δύο κόσμων, είναι η ανατολή του βασιλείου της καρδιάς και της
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κατανόησης. Το όνειρο της ελευθερίας, της περιπλάνησης και της ανακάλυψης παραμένει
ζωντανό όσο οι δυο όψεις του φεγγαριού θα εξακολουθούν να εμπνέουν τους επόμενους
τολμηρούς νέους.
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