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 Όταν Cary Fukunaga έδωσε συνέντευξη σχετικά με τα προβλήματα που 
αντιμετώπισε προσπαθώντας να εξασφαλίσει χρηματοδότηση για το δράμα «Κτήνη 
Χωρις Πατριδα» , είπε ότι η διαδικασία θα ήταν πολύ πιο εύκολη αν δεν είχε κάνει 
μια τοσο «μαύρη» ταινία. 
 Η ίδια η ιδέα ότι η μεταφορα της οδυνηρής πραγματικότητας μιας 
σύγκρουσης στην Δυτική Αφρική θα μπορούσε να επιτευχθεί χωρίς τη βοήθεια ενός 
«καλου» λευκου εργαζόμενου του ΟΗΕ ήταν εντελώς αδιανόητη για τα studios. 
Τελικα η καταστροφικη, αυθεντική ταινία του αγοράστηκε τελικά από το Netflix, 
αλλά, κατά ειρωνεία της τύχης, ενοχλητικη για τον σταρ Sean Penn,  η ταινια του που 
στηριζεται σε μια παρομοια ιστορια θα ειναι πολυ τυχερη αν εχει μια τετοια τυχη. 
 Η πρώτη ταινία του Penn ως σκηνοθετη από το 2007 (Into the Wild) 
επιβεβαιώνει όλες τις χειρότερες υποψίες μας με την ηθικόλογη, αδέξια σκηνοθεσια 
του. Μοιαζει με ενα  εκτεταμένο βίντεο κλιπ του τραγουδιου Band Aid, ακομψα 
συναρμολογημενο για  να προβληθεί σε γκαλά οπου συμμετεχει η ενοχη ελίτ 
πίνοντας σαμπάνια, ενώ βλεπει συνοφρυωμενη στα κοντινά πλάνα της ταινιας 
δακρυσμένα ορφανά. 
 
 Στην ταινια πρωταγωνιστει η Σαρλίζ Θερόν ως διευθυντρια ενός οργανισμού 
βοήθειας και ανατρέχει στα χρόνια που περασε ως γιατρός στην εμπολεμη Δυτική 
Αφρική. Ενώ εκεί, αγωνίζεται για να συνηθίσει την οδυνηρή κατασταση, συναντά και 
ερωτεύεται ένα άλλο γιατρό, που παιζεται ελάχιστα πειστικα από τον Javier Bardem. 
Οι δυο τους πλησιαζουν ο ενας τον αλλο οσο περισσοτερο τα πραγματα 
δυσκολευουν. 



 Τα προειδοποιητικα σημαδια φθανουν από την πρώτη κιόλας στιγμη και 
δειχνουν πως είμαστε ετοιμοι για μια άγρια βόλτα, αντιπαραβαλλοντας την απιστευτη 
βαρβαρότητα της σύγκρουσης στην Δ. Αφρική με εκείνη της αγάπης μεταξύ ενός 
άνδρα και μιας γυναίκας. Αλλα αυτο που θα μπορουσε να ειναι μια αξιοπρεπης ταινια 
δρασης γίνεται μια γελοία απομιμηση τετοιας ταινιας. Ας εξετάσουμε ομως τι 
ακριβώς πήγε τόσο στραβά. 
 Πρεπει να πουμε οτι εδω θαμμενο κατω απο τις νευρικες αντιδρασεις που 
προκαλουν οι σκηνες με το μακελειό, υπάρχει μια πολυ καλή πρόθεση. Αυτο 
φαινεται ξεκαθαρα σε μια σκηνή προς το τέλος όταν ο χαρακτήρας που ενσαρκωνει η 
Theron εκφωνει μια μακροσκελη ομιλία για τους πρόσφυγες. Αλλά το κάθε μήνυμα 
που η ταινία προσπαθεί να μεταδώσει πνίγεται από τον Penn και οι ταλαντούχοι 
πρωταγωνιστες του, κάνουν συνεχως λανθασμενες επιλογες. 
 Ακόμη και στις χειρότερες ταινίες της, η ικανότατη, ως ηθοποιος, Theron 
καταφερνει να βγαινει απο πανω. Ομως εδω παιζει αυταρεσκα και αναποτελεσματικα 
ριχνοντας λυπημενες ματιες και κλαιγοντας μπροστα στους νεκρόυς μαύρους και 
λεγοντας ατακες οπως «το να σωζεις ζωές είναι μια πολυ σοβαρή αποστολή». Το 
ειδύλλιο της με τον Bardem είναι ελαχιστα πειστικο, σαν να γράφτηκε από ένα 
ρομπότ που αγνοει τι είναι μια πραγματική ανθρώπινη σχεση. ( «Το να είσαι μέσα 
μου δεν σημαινει οτι με ξερεις!») Ειναι σαν καποιος να τους έφερε ψηφιακά μαζι, 
ενώ τα γυρίσματα εγιναν σε διάφορετικες τοποθεσίες.  
 Κι ομως, υπάρχει πραγματι κάτι ενδιαφέρον να πει κανείς για αυτον τον 
«εθισμό στην κατάσταση έκτακτης ανάγκης», αλλά αυτό μένει ανεξερεύνητο. 
Αντ΄αυτού, η αδέξια σενάριακη αφήγηση ισχυρίζεται ότι η δυστυχία γύρω τους 
«ενέπνευσε μια μέθη της εξοικειωσης » , λες και ο θάνατος είναι αφροδισιακό. Σε μια 
άλλη υποτίμημενη σκηνή έχουμε μια  λευκη γυναικα που αποκαλυπτεται οτι 
κοιμήθηκε επισης με τον Bardem και είναι θετικη στον ιό HIV. Το θέμα του HIV 
στην Αφρική κορυφωνεται μονο για να δημιουργήσει ρομαντική ένταση μεταξύ των 
δύο λευκών πρωταγωνιστων (έχουμε την ευκαιρία να τους δουμε να κανουν το τεστ ο 
ενας στον αλλο και να περιμενουν νευρικά τα αποτελέσματα!). Και είναι αυτο ένα 
από τα στραβοπατηματα της ταινίας. 
 Τίποτα σε αυτη την ταινια δεν πλησιαζει την αυθεντικότητα και οφειλεται σε 
μεγαλο βαθμο στην εντυπωσιακά ερασιτεχνική σκηνοθεσια του Penn. Κάνει την 
παράξενη επιλογή να γυρισει μεγαλο μερος της ταινιας σε ομιχλωδη γκρο-πλαν 
δινοντας την αισθηση μιας ταινιας πρωτοετους φοιτητου. Σε συνδυασμό με το κακο 
σενάριο του Erin Dignam που δειχνει να συγχεει την λεπτότητα με το φθηνο σοκ! 
Παραδειγματος χαριν (λευκό πιλότος ελικοπτέρου: «Ξέρεις εκείνο το κορίτσι που 
χόρευε μαζι μου χθες? Η αδελφή της βιάστηκε μέχρι θανάτου και μετα βιάστηκε και 
αυτη»). 
 Οι μαύροι χαρακτήρες είναι δυσνοητοι, στην καλύτερη περίπτωση. 
Υποφέρουν και προσπαθουν να αρπαχτουν απο τους ελκυστικους  λευκους, αλλά 
τους δινεται ελαχιστος χωρος στους διαλογους και μηδενικο βαθος. Η ταινια 
επικεντρωνεται στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στην ξένη 
βοήθεια και όχι στους κατοίκους της περιοχής. Η πραγματική ατζέντα της ταινίας 
είναι παρα πολύ εμφανής. Αυτό δεν είναι μια ταινία με τον Penn να βοηθαει 
ανθρωπους, είναι μια ταινία για να δείξει πόσο πολύ θέλει να τον δουν να βοηθά τους 
ανθρώπους. Είναι αυτάρεσκη στάση παρά σωστη σκηνοθεσια  και αποτελει μια 
ολοκληρωτικη αστοχια για οσους συμμετειχαν. 
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