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PARANOID PARK  

Μια ταινία του Γκας Βαν Σαντ. Ο πάντα ανήσυχος αμερικανός σκηνοθέτης εξερευνά 
την σκοτεινή πλευρά της εφηβείας, σ’ ένα ψυχολογικό δράμα υψηλών προδιαγρα-
φών. Η βία σαν αυθόρμητο επακόλουθο μιας σακατεμένης γενιάς, χαμένης στις «ρι-

άλιτι» ψευδαισθήσεις. 
 

  
 

Βασισμένο στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Μπλέικ Νέλσον, το φιλμ διηγείται το χρονικό ενός αποτρόπαιου 
εγκλήματος από την οπτική γωνία του εφήβου που το προκάλεσε, ο οποίος έκτοτε θα παλέψει με τις τύψεις 
και τις ενοχές του. Ο Άλεξ εμφανίζεται ως το αρχέτυπο ενός μοναχικού, υποτονικού εφήβου. Η σανίδα του 

skate βρίσκεται μονίμως κολλημένη στα πόδια του, μαζί με το κενό βλέμμα στο πρόσωπό του. Η μέχρι τώρα 
ζωή του έχει τα εξής χαρακτηριστικά: Οι γονείς του είναι χωρισμένοι, η μόνη του διασκέδαση είναι να τριγυρ-
νά μαζί με τον κολλητό του, τον Τζάρεντ, στο Paranoid Park, ένα πάρκο για «σκληροπυρηνικούς» skaters, 
ενώ παράλληλα έχει ένα ανούσιο φλερτ με μια ξανθιά μαζορέτα, την Τζένιφερ. Η απαθής συμπεριφορά του 
κρύβει μια εσωτερική θύελλα, που ο Άλεξ δυσκολεύεται να ελέγξει, ακόμα και να κατανοήσει. Αυτός ο εγγε-

νής θυμός θα βρει μια μικρή διέξοδο, που όμως είναι αρκετή για να του αλλάξει την ζωή. Ένα βράδυ στο 
Paranoid Park, ενώ ο Άλεξ περιμένει τον Τζάρεντ, γνωρίζεται με μια περιθωριακή ομάδα skaters, αρκετά με-
γαλύτερών του. Ο αρχηγός τους δανείζεται το skate του και μετά από μερικά αποτυχημένα ακροβατικά τον 
καλεί να πάνε για μπύρες. Ο Άλεξ βρίσκει την ευκαιρία να συνευρεθεί με έναν μεγαλύτερό του και σύντομα 
τους βρίσκουμε να τρέχουν ανάμεσα στα βαγόνια ενός σταθμού τρένων. Ένας φύλακας τους ανακαλύπτει 

και τους επιτίθεται. Τότε ο Άλεξ χωρίς να το πολυσκεφτεί τον χτυπά με το skate με σκοπό να τον αποφύγει, 
αλλά το κακό γίνεται. Ατύχημα, αυτοάμυνα, ή έγκλημα καταπιεσμένης τεστοστερόνης;  

«Ο Γκας Βαν Σαντ επιχειρεί μια ελεύθερη πτώση στα άδυτα της άγονης εφηβικής ηλικίας. Το αγγελικό πρό-
σωπο ενός απόμακρου νεαρού skater, μεταμορφώνεται ανεπαίσθητα, αλλά τραγικά, ύστερα από ένα θάνατο 
που προκάλεσε άθελά του ο ίδιος. Ένα χωροχρονικό πείραμα, από έναν σκηνοθέτη που τολμά να ορθώσει 

το ανάστημα του απέναντι στον πρότερο καλλιτεχνικό του βίο και στο κινηματογραφικό μέσο.» 

Η ΤΑΙΝΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΕ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΑΝΝΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΙΣΕ ΤΟ 
ΤΙΜΗΤΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΤΩΝ 60 ΧΡΟΝΩΝ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ. 
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