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Ανάμεσα στην Ελευθερία και την Δύναμη ακροβατεί μια γάτα σε τεντωμένο σκοινί.

  

Ελευθερία και Δύναμη ηχούν οι λέξεις πίσω από το μεγαλείο και τη ματαιοδοξία με τα
οποία καταπιάστηκε το πολύπαθο new age - ως γνήσιο τέκνο ενός «θερμού» κύματος με το
οποίο ασχοληθήκαμε σε προηγούμενη δημοσίευση.

  

Στην εν λόγω ταινία έχουμε μια από τις πιο εύστοχες σάτιρες για την αφέλεια, την
εκμετάλλευση αλλά και την ανεκπλήρωτη παρακαταθήκη που μας άφησε η στράτευση στο
block που πολεμά για τον περιβόητο "καλύτερο κόσμο".

  

Αλήθεια όμως, τι παθαίνει κάποιος σαν θέλει και την πίτα ολόκληρη και τον σκύλο χορτάτο;

      

  

Στρατιωτικά projects, Jedi πολεμιστές της ειρήνης, εσωτερισμός και τεχνικές υπέρβασης,
υπερ-κατάσκοποι με έγχρωμα ιδανικά μιας άλλης εποχής στη σκονισμένη έρημο του
σήμερα. Όλα μαζί ένα αξεδιάλυτο κουβάρι που όσο περιπλέκει τόσο ξετυλίγει με χιούμορ ο
σκηνοθέτης προκειμένου να αποδώσει τον αγώνα και την πορεία μιας χούφτας ανθρώπων
με ιδιαίτερες ικανότητες, ειδομένα μέσα από το πρίσμα ενός δημοσιογράφου.
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Το μάθημα είναι γνωστό: Η εκκίνηση κάθε ειλικρινούς «αγώνα» ως επί το πλείστο ενέχει
αγνά κίνητρα, στη πορεία παρεισφρέει -ως συνήθως- το προσωπικό όφελος (αν και αυτό
προϋπάρχει), και στο τέλος επικρατεί το μπάχαλο ή η... κατάλυση.

  

Το νέο κύμα λοιπόν αυτό-καταλύεται και απομυθοποιείται για μια ακόμη φορά από τους
ίδιους τους θιασώτες του σαν μια φάρσα.

  

Επομένως σαν θέλει κάποιος και την πίτα ολόκληρη και τον σκύλο χορτάτο… κινδυνεύει
στο τέλος να χάσει και τα δυο!

  

Εκτός αν έχει πάρει το μάθημα του...

  

Ο δρόμος των Jedi είναι μοναχικός!
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