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Salsa Kralı Hector Lavoe’nun iniş ve çıkışlarla dolu hayat öyküsünü anlatan El Cantante (Şöhret,
2006), TV için yap�ğı işlerle tanınan ve çek�ği biyograﬁlerle adından söz e�ren yönetmen Leon
Ichaso’nun başarılı biyograﬁk eserlerinden biri olarak değil de güzel bir soundtrack albümün
2 saatlik promosyon videosu olarak anılmayı daha çok hak ediyor diyebiliriz. Drama�k unsurları
oldukça yavan işlenmiş, yüzeysel karakterlerle dolu, oyunculukları inandırıcılıktan uzak ﬁlmin ses
işçiliği ve sahne tasarımı gibi başarılı olduğu noktalar da yok değil elbe�e.
Jennifer Lopez’in ortak yapımcılığını üstlendiği ﬁlm, zor olanı yapıyor ve Porto Riko’da doğup
60’larda Amerika’ya gelen, uzun süre uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele eden, birçok kadından
çocuk sahibi olan, 17 yaşındaki oğlunu bir kaza kurşununa kurban veren, 9 katlı bir binadan atlayarak
in�har etmesine rağmen haya�a kalan ve AIDS’e yakalanıp 46 yaşında hayata veda eden Salsa
hareke�nin yara�cısı Hector Lavoe’nun oldukça ilginç yaşam öyküsünü sıkıcı bir şekilde anlatmayı
başarıyor. Yine de, Marc Anthony’nin oyunculuk konusundaki eksikliğini sahnedeki ışıl�sıyla telaﬁ
etmesi Hector’un sahneye çık�ğı anların, yönetmenin müzikal çekimler konusundaki başarısının da
katkısıyla, eğlenceli seyirlikler olmasını ve ﬁlmin hikayesindeki aksaklıkları örtmesini sağlıyor. Ancak
yönetmenin izleyicinin ilgisini devamlı kılabilmek için sürekli bu anlara başvurması ve ﬁlm boyunca
kullanmayı tercih e�ği videoklip este�ği ﬁlmin derinliğini yok ediyor ve uzunca bir videoklip
izliyoruz hissi doğuruyor bizlerde. Yine de bu müzikal sahneleri yara�ğı dünyaya yedirmeyi oldukça
iyi başaran yönetmeni takdir etmek gerek.
Film, karısı Puchi’nin Hector öldükten sonra verdiği bir röportajın izleğinde ilerliyor. Gerçekçi
olma derdini ﬁlmin başka hiçbir yerinde göstermeyen yönetmenin hikayenin odağını bu şekilde
kurması kafa karışıklığına neden oluyor. Üstelik bu tercih ﬁlmden birçok şey de götürüyor. 60
yaşlarında olması gereken Jennifer Lopez’in röportaj verirken hala fazlasıyla genç görünmes
inandırıcılık sorunu yara�rken, Puchi’nin röportaj sırasında bahse�ği adamı (röportaj sırasında
komik ve neşeli bir mizacı olduğundan bahsediyor kocasının) bizim ﬁlm boyunca göremememiz
dinlediğimiz ile izlediğimiz hikayeler arasında tutarsızlığa neden oluyor.
Salsanın doğuşunu ve Hector Lavoe ve Willie Colon’un müzikal ortaklıklarının yara�cı sürece
etkilerini anlatan birkaç sahne, daha yetkin bir yönetmenin elinde, daha derinlikli bir hikayeyle
ﬁlmin nelere evrilebileceğine dair ipuçları veriyor aslında. Filmin yarısı Hector’un kafayı bulmasıyla
alakalı olmasa, ﬁlm öznel anla�mından biraz taviz verse, cas�ng konusunda biraz daha ince elenip
sık dokunulmuş olsa ve milyonları harekete geçiren yeni bir akım olan salsaya ve onu ortaya çıkaran
insanların duygusal buhranlarından çok müzikal dert ve gayelerine biraz daha yer verse (ki onlara da
derinlemesine girdiği söylenemez), Hector’un hikayesinin hakkını verse ﬁlm daha iyi bir olabilirmiş
sanki.
Tüm sinemasal aksaklık ve eksikliklerine rağmen beklen�lerinizi fazla yüksek tutmadan
izlediğinizde sizlere keyiﬂi bir 120 dakika sunabilme potansiyeli olan ﬁlm, özellikle salsaya gönül
vermiş izleyiciler için iyi bir seçim olacak�r kanaa�ndeyim. Muhteşem soundtrack’i ve salsa yapılan
sahnelerin çekiciliği de cabası..!
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