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Οδός Μαλχόλαντ  (Mulholland Drive - 2001)

Επανέκδοση από την Summer Classics - 15/07/2021 

“Μια ιστορία αγάπης στην πόλη των ονείρων”

(David Lynch)

Η Οδός Μαλχόλαντ (Mulholland Drive) του Ντέιβιντ Λιντς κλείνει φέτος 20 χρόνια από την

πρεμιέρα της. O σκηνοθέτης των Μπλε Βελούδο (Blue Velvet) και Ατίθαση Καρδιά (Wild at

Heart), φτάνει στο απόγειό του με αυτή την ταινία, κερδίζοντας το βραβείο σκηνοθεσίας

στο Φεστιβάλ των Καννών του 2001.

Ονειρική και παράξενη, η Οδός Μαλχόλαντ είναι μια νεο-νουάρ ταινία μυστηρίου,  ένα

ψυχολογικό θρίλερ, ένας σουρεαλιστικός εφιάλτης με ρίζες στην πραγματικότητα, μια

ψυχαναλυτική εξερεύνηση της μνήμης και της ταυτότητας και ταυτόχρονα μια αλληγορία

για τις σκοτεινές γωνιές του Χόλιγουντ. 

Ο Λιντς είχε αρχικά την ιδέα να δημιουργήσει μια σειρά που θα αποκάλυπτε τον κόσμο

του  θεάματος  με  τους  δικούς  του  όρους,  μα  τελικά  ολοκλήρωσε  το  σενάριο  ως

κινηματογραφική ταινία,  υπερβαίνοντας τη συμβατική δομή τους και  παίζοντας με το

συλλογικό ασυνείδητο και με τη δύναμη της χολιγουντιανής μυθολογίας.

Η μουσική επένδυση του Άντζελο Μπανταλαμέντι, με τον οποίο ο Λιντς είχε συνεργαστεί

και σε προηγούμενα έργα  του (βραβείο Γκράμι για το μουσικό θέμα του Τουίν Πικς),

κέρδισε υποψηφιότητες για βραβεία από το Αμερικανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου

(AFI) αλλά και από τη Βρετανική Ακαδημία Κινηματογραφικών και Τηλεοπτικών Τεχνών

(BAFTA), ενώ η καταπληκτική ερμηνεία της Ναόμι Γουότς έλαβε διθυραμβικές κριτικές.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση του Sight & Sound, τo  Οδός Μαλχόλαντ βρίσκεται μέσα

στις τριάντα καλύτερες ταινίες που έγιναν ποτέ, ενώ ήταν στην κορυφή της λίστας του

BBC Culture για τις καλύτερες ταινίες από το 2000.



Σύνοψη: 

Ακόμα  αμόλυντη  από  τις  ψεύτικες  υποσχέσεις  της  αδηφάγου  κινηματογραφικής

βιομηχανίας,  μια  νεαρή  ηθοποιός  έρχεται  να  βρει  την  τύχη  της  στο  πολυσύχναστο,

ηλιόλουστο Χόλιγουντ.  Ανυπόμονη να ανοίξει  τα φτερά της,  η  Μπέτι  μετακομίζει  στο

ακριβό διαμέρισμα της θείας Ρουθ. Εκεί θα συναντήσει μια όμορφη γυναίκα που έχει

γλιτώσει από ένα τροχαίο ατύχημα, χάνοντας όμως εντελώς τη μνήμη της,  εκτός από

κάποιες εκλάμψεις ονομάτων και λέξεων. Στην προσπάθειά της να τη βοηθήσει, η Μπέτι

θα βυθιστεί σε έναν παράδοξο κόσμο, όπου πραγματικότητα και όνειρα μπερδεύονται

αξεδιάλυτα.

Τα 10 στοιχεία του Ντέιβιντ Λιντς για να λύσουμε το μυστήριο του Οδός Μαλχόλαντ :

Εφαρμόζοντας στην πράξη την θεωρία του για τις "κινηματογραφικές ιδέες",  δηλαδή

οπτικές  και  ακουστικές  ακολουθίες  απελευθερωμένες  από  την καθαρά  αφηγηματική

τους λειτουργία κι ανοιχτές σε άπειρες ερμηνείες, ο σκηνοθέτης προκαλεί κάθε θεατή να

δώσει τη δική του στην ταινία -ευτυχώς όμως, βοηθώντας μας λίγο...

1. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στην αρχή της ταινίας, πριν από την εμφάνιση των τίτλων. 

2. Παρατηρήστε πότε εμφανίζεται το κόκκινο πορτατίφ. 

3. Μπορείτε να ακούσετε τον τίτλο της ταινίας για την οποία γίνεται η οντισιόν των

ηθοποιών; Ο τίτλος αυτός αναφέρεται ξανά; 

4. Παρατηρήστε την τοποθεσία όπου λαμβάνει χώρα το τρομερό ατύχημα. 

5. Ποιος δίνει το κλειδί και γιατί; 

6. Παρατηρήστε την ρόμπα, το τασάκι και το φλιτζάνι του καφέ. 

7. Τι νιώθει και συνειδητοποιεί κανείς μέσα στο κλαμπ Σιλέντσιο; Ποιοι είναι εκεί; 

8. Η Καμίλα βοηθήθηκε μόνο από το ταλέντο της; 

9. Παρατηρήστε τα δρώμενα γύρω από τον άνδρα που βρίσκεται πίσω από τo Winkies.

10. Πού είναι η θεία Ρουθ; 
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Σκηνοθεσία: Ντέιβιντ Λιντς
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Πρωταγωνιστούν:   Ναόμι  Γουότς,  Τζάστιν  Θερού,  Λόρα  Χάρινγκ,  Αν  Μίλερ,  Νταν

Χεντάγια, Ρόμπερτ Φόστερ

Μουσική:  Άντζελο Μπανταλαμέντι

Φωτογραφία: Πίτερ Ντέμινγκ

Έτος Παραγωγής: 2001

Χώρα Παραγωγής: ΗΠΑ

Διάρκεια:  146 λεπτά

Εικονογράφηση ελληνικής αφίσας: Κώστας Γούναρης
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Δείτε το τρέιλερ εδώ:

https://vimeo.com/563456448

από 15/07/2021 στα Θερινά Σινεμά

Δείτε περισσότερες ταινίες της Summer Classics για φέτος το καλοκαίρι εδώ:

https://summercinemas.gr/news/178/

https://vimeo.com/563456448












David Lynch


