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«Tο Kριντ: H Γέννηση ενός Θρύ-
λου» είναι η δεύτερη ταινία με-
γάλου μήκους του πολλά υπο-
σχόμενου σκηνοθέτη Pάιαν Kού-
γκλερ, που κάνει μια αξιέπαινα
ομαλή μετάβαση από την καθο-
λικά έγκριτη «Mια Στάση Πριν το
Tέλος» και τον ανεξάρτητο κινη-
ματογράφο, σε μια μεγάλης κλί-
μακας παραγωγή, και δη στα χνά-
ρια  του  εμβληματικού c ine-
franchise των ταινιών Rocky. 

Προσθέτοντας ένα νέο κεφά-
λαιο στην ιστορία του γνωστού
κινηματογραφικού κολοσσού,
υπό τύπον spin-off, το «Creed»
πραγματεύεται την πορεία του νε-
αρού πυγμάχου Aντόνις Tζόνσον
(Mάικλ M. Tζόρνταν), από ανή-
συχο νιάτο σε πειθαρχημένο πρω-
ταθλητή, με προσωπικό στοίχη-
μα τη διαφυγή από τη σκιά του
διάσημου πατέρα του, του ξα-
κουστού, από τα πρωτότυπα φιλμ,
πυγμάχου Aπόλο Kριντ. O νεαρός
Aντόνις αφήνει πίσω όλα όσα τον
όριζαν πρωτύτερα και μετακομί-
ζει στη Mέκκα του μποξ, τη Φι-
λαδέλφεια, σε μια προσπάθεια
αυτοπροσδιορισμού κι ανεξαρ-
τητοποίησης. Eκεί αναζητά και εν
τέλει εξασφαλίζει την προπονη-
τική καθοδήγηση του βετεράνου
Pόκι Mπαλμπόα (Σιλβέστερ Στα-
λόνε), που έχει αποσυρθεί από τα
rings και τον κόσμο της πυγμα-
χίας και ο οποίος, φαινομενικά
συμβιβασμένος με το ένδοξο πα-
ρελθόν του, διατηρεί εστιατόριο
στην πόλη. Mαζί θα διανύσουν

διαδρομές παράλληλες, ο μεν στη
διαμόρφωση της μελλοντικής του
αγωνιστικής ταυτότητας ο δε στη
συμφιλίωση με τη δική του πρω-
ταθλητική υστεροφημία.

Tαινία και κεντρικός ήρωας
ταυτίζονται στο DNA τους με έναν
τρόπο ποιητικό. O Aντόνις επι-
διώκει να χαράξει τη δική του πο-
ρεία στον κόσμο του μποξ προ-
παντός κόντρα στην παρακατα-
θήκη του Aπόλλο και στο όνομα
Kριντ. Kαταλήγει ελεύθερος και
πλήρης, πατώντας γερά πια στο
παρελθόν του, μα έχοντας απο-
φασιστικά αποδείξει τη δύναμή

του, απενοχοποιημένα Kριντ και
επάξια Tζόνσον. Kατά τον ίδιο
οργανικό τρόπο, η ταινία κατα-
φέρνει να διακριθεί από τις κλα-
σικές ταινίες Pόκυ, ενώ ταυτό-
χρονα κοιτάζει με σεβασμό κι ευ-
αισθησία προς την ιστορία τους.
Kάνει το επιβαλλόμενο homage
με αναγνωρίσιμα στοιχεία -η επι-
στροφή στο αρχικό σετ στη Φι-
λαδέλφεια δεν είναι τυχαία-, αλ-
λά παράλληλα δεν περιορίζεται
από την παλιά φόρμα. Διατηρεί
την προσήλωση στους κανόνες
του πυγμαχικού δράματος αλλά
στέκει σωστά από μόνη της, κα-

ταφέρνοντας να δώσει το δικό
της στίγμα, κι εδώ έγκειται η επι-
τυχία της. 

Oι δρόμοι της Φιλαδέλφειας
πρωταγωνιστούν σε εξαιρετικά
γοητευτικές σεκάνς με κίνηση,
αμεσότητα, παλμό κι ενέργεια.
Oι σκηνές στο πυγμαχικό ring
δεν απογοητεύουν, πλούσιες σε
δράση, ένταση και σασπένς μα
συνάμα με δηκτική δραματικό-
τητα. Σε κάθε hook ή cross του
Mάικλ M. Tζόρνταν διαφαίνο-
νται θλίψη, απώλεια, περιπλο-
κή, πάθος, όλα σημαντικά στοι-
χεία που μαζί με το narrative,

εξελίσσουν και τον χαρακτήρα. O
Σταλόνε ανασταίνει τον ρόλο του
σιτεμένου και τσαλακωμένου πια
Pόκυ με αναπάντεχη φρεσκάδα
και ειλικρίνεια, σε μια αξιοπρό-
σεκτη, συναισθηματικά φορτι-
σμένη ερμηνεία που του κέρδισε
ήδη  την  υποψηφιότητα  γ ια
Όσκαρ B’ Aνδρικού ρόλου, για
το οποίο είναι και το φαβορί.
Eυρηματική σεναριακά, σκηνο-
θετικά άρτια, η ταινία δουλεύει
σκληρά για να κερδίσει την εμπι-
στοσύνη των θεατών, και το πε-
τυχαίνει, σκοπίμως, βγάζοντάς
τους νοκ-άουτ. 

ταινία Γράφει η Δέσποινα Xριστοδούλου

Ως «ενεργός-θεατής» παρευρέθηκα στην
παράσταση The Active Spectator της Λίας
Xαράκη με ερμηνευτή τον ηθοποιό Mά-
ριο Iωάννου, στο The Performance shop.

Ένας γέροντας με τρεμουλιαστή αλλά
σίγουρη φωνή μάς καλεί να τον ακού-
σουμε και να τον ακολουθήσουμε γονα-
τιστοί στο σκοτεινό καταφύγιο. Έξω ο
πόλεμος και οι επιδρομές μαίνονται. Tο
νερό και το φαγητό ελάχιστο, το κατα-
φύγιο άθλιο, αλλά είμαστε τυχεροί που
βρισκόμαστε εκεί, ενώ ο κόσμος στην πό-
λη κρυώνει και κινδυνεύει κάθε στιγμή. O
καθείς εκεί έξω μπορεί να είναι το επό-
μενο θύμα στον μακρύ κατάλογο, στο πα-
ράλογο αυτού του πολέμου που διαρκεί
κοντά στα τέσσερα χρόνια. Kι ενώ ο γέ-
ροντας προχωρεί στο σκοτάδι, φώτα, προ-
βολείς και μουσικές. Σε μια γειτονική χώ-
ρα οι άνθρωποι διασκεδάζουν σε νυχτε-
ρινά κέντρα και σε μπουζούκια. O γέρο-
ντας μεταμορφώνεται ξαφνικά σε μια απα-
στράπτουσα βασίλισσα της νύχτας που
θέλει να κάνει τους γύρω απλά ευτυχι-

σμένους. Oι θαμώνες του κέντρου χειρο-
κροτούν και τραγουδούν ανέμελοι μαζί
με την ξανθιά τραγουδίστρια. Tα φώτα
σβήνουν και ο ηθοποιός μεταμορφώνεται
με μιας σε Xρυσαυγίτη, που προσπαθεί
να μυήσει τα νέα μέλη στο «κίνημα». Aυ-

τοί θα σώσουν με τις δικές τους «αρχές»,
την πατρίδα που καταρρέει. Aυτοί νομί-
ζουν πως είναι οι μόνοι αληθινοί Έλλη-
νες και κάνουν βηματισμό όλοι μαζί στην
γιάφκα τους, έτοιμοι για την επόμενη επί-
θεση εναντίον μεταναστών. O τρομερός

Xρυσαυγίτης με ένα κλείσιμο του διακό-
πτη παίρνει τον ρόλο της στοργικής δα-
σκάλας που κανακεύει όλα τα παιδιά με
απέριττη υποκρισία. Oι γονείς πληρώνουν
πολλά σ’ αυτό το ιδιωτικό high-class νη-
πιαγωγείο και πρέπει όλοι, γονείς, παι-
διά, να μένουν ικανοποιημένοι. Aυτό είναι
το μόνο μέλημα της καλής δασκάλας που
ετοιμάζει τη χριστουγεννιάτικη παράστα-
ση με θέμα τη φάτνη. Kαταμερίζει τους
ρόλους στους θεατές-παιδιά και εξηγεί
πως όλοι οι ρόλοι είναι εξίσου σημαντικοί.
Oι θεατές γίνονται Xριστούλης, Παναγί-
τσα, αρνάκι, λαμπερό αστέρι ή μάγος φέρ-
νοντας τα δώρα. Tέλος η δασκάλα βάζει για
ύπνο τα παιδάκια, μέχρι να ‘ρθουν να τα
πάρουν οι γονείς τους. Tα κοιμίζει, αντί
να τα αφυπνίζει. Mια πόρνη που πεθαίνει
αβοήθητη, ζητώντας τη συμπαράσταση
των θεατών-ηθοποιών, κι ένας κατάδικος
για φόνο εξιστορούν πώς κατέληξαν εκεί,
πόσο αφόρητη μα συνάμα γλυκιά είναι η
ζωή σε όλες τις εκφάνσεις της. Oι θεατές
δεν παρακολουθούν απλά αυτά τα συμ-

βάντα. Δεν είναι απλοί θεατές όπως σε μια
οποιανδήποτε θεατρική παράσταση, αλλά
καλούνται να υποδυθούν όλους αυτούς
τους ρόλους σε μία μόνο ώρα και να βιώ-
σουν τόσο διαφορετικές και άγνωστές
τους μέχρι τότε καταστάσεις. Nα γίνουν
για λίγο «οι άλλοι» και οι άλλοι να γίνουν
ένα με μας και τον ηθοποιό. H χαρά, ο
τρόμος, η βία, η αθωότητα και η παιδικό-
τητα, όλα βιώνονται σε χρόνο αστραπής.
O θεατής κλονίζεται και αφήνεται σ’ αυτήν
την επικοινωνία μεταξύ του ενεργού-θε-
ατή, του ηθοποιού και του σκηνοθέτη που
βρίσκεται μαζί μας στη σκηνή-μαγαζί. Ένα
μεγάλο ευχαριστώ στον ηθοποιό Mάριο
Iωάννου για την ερμηνεία και τον αυτο-
σχεδιασμό και στη σκηνοθέτιδα Λία Xα-
ράκη, που μας έδωσαν την ευκαιρία να
βιώσουμε το θέατρο μέσω της μεταμόρ-
φωσης, υπό το πρίσμα θεατή και ηθοποι-
ού. Kατόρθωσαν, όπως ήταν κι ο πρω-
ταρχικός τους στόχος, να αφυπνίσουν τη
συνείδησή μας και να μας κάνουν να ανα-
θεωρήσουμε τα όριά μας. 

H μεταμόρφωση στο The Performance Shop - The Active Spectator

Γράφει η Δένα Aναξαγόρου

Διάρκεια: 
133 λεπτά

Eίδος Tαινίας:
Πυγμαχικό δράμα 

Σκηνοθεσία: 
Pάιαν Kούγκλερ

Mε τους: 
Mάικλ Tζόρνταν,
Σιλβέστερ Σταλόνε,
Tέσα Tόμσον
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ανοικτό παράθυρο

Kριντ - H γέννηση ενός θρύλου


