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Ο  40χρονος  ∆ανός  είναι  ένα  από  τα  μεγαλύτερα
ταλέντα  του  σύγχρονου  σινεμά, στον  21ο  αιώνα.
Θαύμαζα πάντα τον τρόπο  κινηματογράφησης  και
χτισίματος  των  χαρακτήρων  του  που  κινούνται
πάντα  στα  άκρα,  με  απρόβλεπτο  τρόπο,  από  την
τριλογία  Pusher,  έως  το  Bronson  και  Valhallla
Rising.  Η  αισθητική  περφεξιομανία  των  πλάνων
του  υπηρετούν  ένα  υπόγειο  ρεύμα
αντικονφορμιστικής  Τέχνης,  σε  κλιμακωτή,
γραμική  αφήγηση.  Το  σασπένς  και  η  κορύφωση
κατά  διαβολική  σύμπτωση  προκαλούνται  άμεσα
από μια cult προσέγγιση για την βία, την τιμωρία,
την  εκδίκηση,  την  εξιλέωση.  Μόνο  ο  Θεός
συγχωρεί  στην  εγκληματική  πλευρά  του  Λος
Άντζελες. Και ο Drive ... επί της γης. Ένας "TAXI

DRIVER" του 21ου αιώνα, χωρίς προσχήματα και την μέθοδο του Actor's studio,
που  καθιέρωσε  ο  Ντε  Νίρο.  Οπλισμένος  με  ρεβιζιονιστική  διάθεση,  απόλυτη
ελευθερία έμπνευσης και πρωτοτυπία έκφρασης, ο Ρεφν οδηγεί το έγκλημα σε
άλλη διάσταση από τον Σκορτσέζε. Η παραβατική συμπεριφορά κοντράρει την
ηθική της αγάπης. Ο έρωτας γίνεται αφορμή για ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Ο
Ράιαν Γκόσλιν, ως νέος Τζέιμς Ντιν, άλλη μια φορά, δίνει ρεσιτάλ, στον διττό
ρόλο  του  αποτυπώνοντας  τον  χαρακτήρα  του  "Οδηγού"  (Drive)  με  τρομερή
ψυχραιμία και ήθος, ακόμα κι όταν σκοτώνει για να εκδικηθεί προστατεύοντας
την Ιρένε (Κάρεϊ Μάλιγκαν) και το παιδί της. Πέρα από μια ιστορία εξαγνισμού
και υπόγειου αισθήματος, ο σκηνοθέτης μας αποκαλύπτει τον εσωτερικό, σκληρό
κόσμο του παρασκηνίου της σόου μπιζ, από μια άλλη οπτική γωνία, πάντα στο
ημίφως...  Τον  κόσμο  των  κασκαντέρ  και  τη  σχέση  τους  με  το  οργανωμένο
έγκλημα. Ο άνθρωπος που ρισκάρει τη ζωή του, ως επαγγελματίας, άλλωστε,
είναι  πιο  επιρρεπής  και  στην  παρανομία.  Μέσα  από  την  εξέλιξη  της  ιστορίας
αναδύεται  στην  επιφάνεια  ένας  εξωραϊσμός  βίας  μέσα  από  σεκάνς,  όπου  το
έγκλημα μένει αθέατο και απλά περιμένεις το τέλος του, υπομονετικά! Λίγα μας
αποκαλύπτονται,  τα  περισσότερα  ...οργιάζουν  στη  φαντασία  μας,  από  τα
προφανή  (όπως  την  ώρα  που  ο  οδηγός  περιμένει  στο  αυτοκίνητό  του,  να
τελειώσουν οι συνεργάτες τη ληστεία ή κάποιο φόνο). Με την αδρεναλίνη στο
κατακόρυφο,  λίγο  πριν  τους  τίτλους  τέλους  παρακολουθούμε  μέσα  από
κυριολεκτικά, σκιές (αλά Χίτσκοκ) την τελική έκβαση, έως την "ανάσταση" του
Οδηγού. Αυτά που δεν μας "δείχνει" είναι πολλές φορές τα πιο σημαντικά. ∆εν
κάνει τεστ IQ, αλλά θα μπορούσες να το πεις κι έτσι σε σχέση με την ικανότητα
του μέσου θεατή να συνδέσει τον ρεαλισμό του αντικειμένου.

(∆ημήτρης Παπαμίχος, http://www.myfilm.gr/9083)



Ο   Οδηγός   κάνει   δύο   δουλειές:   την   μέρα   εργάζεται   σαν
κασκαντέρ  σε  ταινίες  και  τη  νύχτα οδηγεί  αυτοκίνητα που
συμμετέχουν σε ληστείες.  Δεν έχει σημασία σε ποια από τις
δυο εργασίες  βρίσκεται,  ο  Οδηγός  νιώθει  άνετα μόνο πίσω
από   το   τιμόνι   ενός  αυτοκινήτου.  Η   ζωή   του  αλλάζει   όταν
γνωρίζει   την   Αϊρένε   και   τον   γιό   της  Μπενίσιο.   Αρχίζει   να
περνάει χρόνο με την οικογένεια μέχρι που ο Στάνταρντ,  ο
άντρας της Αϊρένε, αποφυλακίζεται, και ο Οδηγός ύστερα από
παράκληση της Αϊρένε, αναγκάζεται να απομακρυνθεί. Όταν
κάποια μέρα ο Οδηγός βρίσκει τον Στάνταρντ αιμόφυρτο στο
γκαράζ, χτυπημένο από γκάνγκστερς,  αναγκάζεται να πάρει
την κατάσταση στα χέρια του. 

(http://www.myfilm.gr/9083)
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