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Γιώργος Ξανθάκης

Ο Αμερικανός σεναριογράφος
και σκηνοθέτης Terrence Malick
1943είναι μια από τις πιο αινιγματικές
προσωπικότητες του κινηματογράφου. Ο Malick έχει κάνει λαμπρές σπουδές: Φιλοσοφία στο
Χάρβαντ και Κινηματογράφο
στο Αμερικανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου. Εργάστηκε ως
ανεξάρτητος δημοσιογράφος και
δίδαξε για λίγο φιλοσοφία. Από
ενδιαφέρον για τη φαινομενολοTerrence Malick
γία, μετέφρασε την «Ουσία των
Σας προτείνω...
λόγων» του Γερμανού φιλοσό1973 Badlands
φου Martin Heidegger το 1969.
1978 Days of Heaven
Το σκηνοθετικό του ντεμπού1998 The Thin Red Line
το, «Badlands» (1973), είχε ως
2005 The New World
2011 Τhe Τree of life
πρωταγωνιστή έναν εξεγερμένο
2019 Ηidden life
νεαρό (Martin Sheen) που πείθει
μια αφελή έφηβη (Sissy Spacek)
να φύγει μαζί του, καθώς αυτός ξεκινά μια σειρά εν ψυχρώ φόνων.
Η ταινία, εμπνευσμένη από πραγματικά περιστατικά, υμνήθηκε για τη
μαγευτική της κινηματογράφηση, τον ήσυχα στοιχειωτικό τόνο, και
τον εξέχοντα ρόλο του voice-over που θα γινόταν σήμα κατατεθέν στο
έργου του Malick. Η δεύτερη ταινία του, «Days of Heaven» (1978), αναφέρεται στους εποχικούς εργάτες στο Τέξας των αρχών του 20ού αιώνα. Είναι ένα οπτικά μαγευτικό αγροτικό δράμα που κέρδισε εξαιρετικές κριτικές και το βραβείο σκηνοθεσίας στο φεστιβάλ των Καννών.
Στη συνέχεια, ο Malick “χάθηκε” δηλώνοντας ότι δεν θα ξανασκηνοθετήσει. Παρ' όλ' αυτά, δούλευε στη σκιά, μεταξύ ΗΠΑ και Παρισιού. Ωστόσο, το κοινό θα έπρεπε να περιμένει 20 χρόνια για την
επόμενη ταινία του, «The Thin Red Line» (1998), χαλαρά βασισμένη
στο μυθιστόρημα του James Jones, που αναφέρεται στη μάχη του
Guadalcanal στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Το φιλμ είναι συγκλονιστικό:
αντιπολεμικό έπος και υπαρξιακός διαλογισμός, που εστιάζει στην
καταστροφική επίδραση του πολέμου τόσο στη φύση όσο και στους
στρατιώτες που σπρώχνονται στη σφαγή. Αν και ασύγκριτα ουσιαστικότερη, η ταινία του Malick επισκιάστηκε από το μονοδιάστατο
«Saving Private Ryan» του Spielberg.
Θα περάσουν άλλα επτά χρόνια για να δούμε στις οθόνες το αριστουρ-

