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ΥΠΟΘΕΣΗ
O Κιάνου Ριβς επανέρχεται, πιο μαχητικός από ποτέ, και ηγείται μιας ομάδας ταλαντούχων Ιαπώνων ηθοποιών, σε μια
εξαιρετικά φιλόδοξη ταινία επικής φαντασίας και καταιγιστικής δράσης που αναβιώνει, σε μοναδικό 3D, μια από τις
διαχρονικότερες ιστορίες – θρύλους αυτοθυσίας κι εκδίκησης της Ιαπωνικής παράδοσης του 18ου αιώνα, εκείνη των 47
Ronin, των 47, δηλαδή, σαμουράι που στερούνται τον αρχηγό τους.
Μία ομάδα εξόριστων Σαμουράι επιδιώκουν να αποκαταστήσουν την τιμή τους και να εκδικηθούν τον προδότη που
ευθύνεται για τον θάνατο του Δασκάλου τους. Ο Κάι είναι ο συμπολεμιστής τους, που θα τον αμφισβητήσουν, ειδικά όταν
ερωτευτεί την Μίκα, την κόρη του αφέντη τους. Η ταινία ακολουθεί την αποστολή των Ronin που θα δοκιμάσουν το
κουράγιο τους, το θάρρος τους, την ψυχή τους, αλλά και την μεταξύ τους εμπιστοσύνη σε μια προσπάθεια ανάκτησης της
χαμένης τους γης και κατάκτησης της αιωνιότητας.
Μια αναζήτηση με πολλές δοκιμασίες και σκηνές καταιγιστικής δράσης, αλλά και με απειλητικά, υπερφυσικά όντα να
συμπληρώνουν το «καστ» αυτής της χορταστικής περιπέτειας.
INFO
• Ο θρύλος των 47 Ronin είναι εξαιρετικά δημοφιλής στην Ιαπωνία, με τις τράπεζες και τα σχολεία να παραμένουν κλειστά
ανήμερα της επετείου της αυτοθυσίας των 47. Η ιστορία διαδίδεται από γενεά σε γενεά και η παράδοση ενθαρρύνει τη
δημιουργική μεταφορά της μέσω διαφόρων διαύλων.
• Όταν ο σκηνοθέτης πρωτοδιάβασε το σενάριο ενθουσιάστηκε με το θέμα του έρωτα, τα υπερμεγέθη σκηνικά και τα
φανταστικά όντα που όλα τοποθετούνται στη βάση ενός πραγματικού, ιστορικού γεγονότος. Ακόμα τα θέματα της τιμής,
της εκδίκησης και του έρωτα είναι παγκόσμια, κι έτσι κάθε θεατής ταυτίζεται άνετα με τα συναισθήματα των χαρακτήρων
και τις πράξεις τους ενάντια στην αδικία που υπέστησαν οι σαμουράι. Έτσι, ενώ διατηρούνται, από σεβασμό, τα βασικά
συναισθήματα και θέματα της αληθινής ιστορίας, όλα αντιμετωπίζονται με μια πιο σύγχρονη ματιά (επιστημονική
φαντασία, υπερήρωες), ώστε το κοινό να ταυτιστεί.
• Από την αρχή, οι συντελεστές ήθελαν ως πρωταγωνιστή κάποιον με την εμφάνιση, τη σωματική ρώμη και την ενέργεια
που απαιτούσε ο ρόλος του Κάι, του (επινοημένου από τους δημιουργούς) απόκληρου ήρωα που συνδέει τους δύο κόσμους
(ανθρώπινο και υπερφυσικό) και εξαρχής προσέγγισαν τον Κιάνου Ριβς, ο οποίος απάντησε άμεσα θετικά και παρέμεινε
πιστός (και συμμετείχε ενεργά ακόμα και στη διαμόρφωση του σεναρίου) καθ’ όλη τη διάρκεια της πολύχρονης παραγωγής

της ταινίας.
• Ο Κιάνου Ριβς υποδύεται τον απόκληρο Κάι, ένα ορφανό που μεγάλωσε στο χωριό Άκο, απ’ όπου και τον απέρριψαν ως
μπάσταρδο. Ως παιδί, εκπαιδεύτηκε από υπερφυσικά όντα, τους Τένγκου, από τους οποίους και έφυγε όταν συνειδητοποίησε
πως δεν ήθελε να γίνει σαν εκείνους. Ο βασιλιάς Ασάνο είναι εκείνος που τον βρίσκει στο δάσος και τον σώζει κι έτσι
ανατρέφεται ως πολεμιστής, όντας, κρυφά, ερωτευμένος με την κόρη του Ασάνο, τη Μίκα. Μετά τη δολοφονία του βασιλιά,
ο Κάι, προσπαθώντας να γίνει αποδεκτός, διατηρώντας συνάμα την ατομικότητά του, συμμαχεί με τους Ronin με σκοπό την
εκδίκηση και χάρη στη δαιμονική του δύναμη μάχεται μέχρι εσχάτων, ορίζοντας τη μοίρα των υπολοίπων.
• Το καστ συμπληρώνουν διακεκριμένοι Ιάπωνες ηθοποιοί: ο Χιρογιούκι Σανάντα (έξι υποψηφιότητες για Ιαπωνικά βραβεία
και δύο νίκες), η Κο Σιμπασάκι (ένα από τα φαινόμενα της μουσικής βιομηχανίας της Ιαπωνίας), η υποψήφια για Όσκαρ Ρίνκο
Κικούτσι (Babel, Pacific Rim) και ο Ταντανόμπου Ασάνο (Thor).
• Τα γυρίσματα έλαβαν χώρα σε Βουδαπέστη και Λονδίνο (Shepperton Studios) και σε αυτά έλαβαν μέρος πάνω από 900
κομπάρσοι. Ιδιαίτερη εκπαίδευση ακολούθησαν όλοι οι ηθοποιοί –ακόμα και ο εξοικειωμένος με τις πολεμικές τέχνες Κιάνου
Ριβς- ώστε να χειρίζονται τα Ιαπωνικά όπλα.

Ο ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ ΚΑΡΛ ΡΙΝΣ
• Γεννήθηκε το 1980.
• Ξεκίνησε να ασχολείται με τη σκηνοθεσία νωρίς, και σε ηλικία 14 ετών η πρώτη του ταινία προβλήθηκε σε φεστιβάλ.
• Έχει μακρά προϋπηρεσία στη σκηνοθεσία διαφημιστικών.
Παλαιότερες ταινίες: The Quiz, Lovely Weather for Rain, The Gift.

ΤΟ ΚΑΣΤ
ΚΙΑΝΟΥ ΡΙΒΣ
• Γεννήθηκε το 1964 στο Λίβανο.
• Τον πρωτοείδαμε στις ταινίες One Step Away και Youngblood.
• Ο πρώτος μεγάλος του ρόλος ήταν στην ταινία River’s Edge.
• Πρόσφατα έκανε το σκηνοθετικό του ντεμπούτο με την ταινία Man of Tai Chi.
Παλαιότερες ταινίες: One Step Away, Youngblood, Flying, River’s Edge, The Night Before, Permanent Record, The Prince of
Pennsylvania, Dangerous Liaisons, Bill & Ted’s Excellent Adventure, Parenthood, I Love You to Death, Tune in Tomorrow,
Providence, Point Break, Bill & Ted’s Bogus Journey, My Own Private Idaho, Dracula, Little Buddha, Speed, Johnny Mnemonic,
A Walk in the Clouds, Chain Reaction, The Devil’s Advocate, The Matrix, Me and Will, The Watcher, The Gift, Sweet
November, The Matrix Reloaded, The Matrix Revolutions, Something’s Gotta Give, Constantine, A Scanner Darkly, The Lake
House, The Day the Earth Stood Still, The Private Lives of Pippa Lee, Henry’s Crime, Man of Tai Chi.

