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Υπάρχουν κριτικοί που επίσης βρή-
καν το «The Dark Knight Rises» 
μεγάλη απατεωνιά, φτύσιμο του Κρί-
στοφερ Νόλαν προς τον ίδιο του τον 

εαυτό, τραγέλαφο ιστορίας και πλοκής ή ένα 
βεγγαλικό που γρήγορα χάνει τη λάμψη του. 
Ευτυχώς, και εγώ και αυτοί οι κριτικοί, ζούμε 
ακόμη... 

Μετά το αρχικό σοκ του συμβάντος στο Κολο-
ράντο και αφού κόπασαν οι αηδίες περί άσκη-
σης λογοκρισίας από εκείνους που θεωρούν 
πως η τριλογία του Νόλαν ενέπνευσε - ώθησε 
ανώριμους, ανόητους και με λασκαρισμένη 
βίδα θεατές στο να οραματίζονται το έγκλημα, 
τη βία και το θάνατο αρκετά... ρεαλιστικά, 
επανερχόμαστε στο ουσιαστικότερο πρόβλημα 
που, προσωπικά, πιστεύω πως ενήργησε σαν 
επιπλέον σκανδάλη για την όλη εκπυρσοκρό-
τηση αυτού του καλοκαιριού.

Ο στουντιακός γιγαντισμός του expectation, το 
larger than life hype και η σκυταλοδρομία των 
ρεκόρ στο box-office πρέπει να σταματήσουν! 
Στην αρχή κάτι διαφάνηκε χάρη στις επιπτώ-

σεις της περίφημης απεργίας των σεναριογρά-
φων, όμως, σήμερα, υπό την απειλή μιας ασα-
φούς αλλά τρομακτικής οικονομικής ύφεσης, 
το Χόλιγουντ αξίζει να αναθεωρήσει ή να ακο-
λουθήσει την παλιά ρήση του «give the people 
what they want», αφήνοντας τον κόσμο να 
φτιάχνει τις επιτυχίες μόνος του, δίχως όλο 
αυτό το προκάτ χτίσιμο των mega blockbusters 
που, κυριολεκτικά, «αρρωσταίνουν» το θεατή. 

Στο φινάλε, δεν είναι η βία που σκοτώνει - 
ακόμη και μέσα στα σινεμά, πια. Δεν είναι οι 
«Αναλώσιμοι 2» το είδος του σινεμά που 
πρέπει να αντιμετωπίζουμε ως «επικίνδυνο»! 
Είναι το σύστημα της παραγωγής και οι δήθεν 
δημιουργοί που νομίζουν πως μπορούν να μετα-
τρέψουν τη φαντασία σε κάτι το αλληγορικά 
προφητικό ή αληθινό, οπλίζοντας με μαζική 
υστερία τον κοσμάκη, που ήδη βρίσκεται στα 
πρόθυρα της απόλυτης αναρχίας. 

Ο Μίκαελ Χάνεκε θα πρέπει να χαμογέλασε 
φέτος το καλοκαίρι. Κι εσύ, εκεί, στις διακοπές 
σου, κλείδωνε καλύτερα τις πόρτες σου, ίσως 
περάσουν κάτι τύποι που θα θέλουν να δανει-
στούν κάτι αυγά...

Editorial
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Hλίας Φραγκούλης
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Ο ΣΚΟΤΕΙΝΟΣ ΙΠΠΟΤΗΣ: 
Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ (2012)
(THE DARK KNIGHT RISES)

η γνωμη του mr. klein

Για Αγανακτισμένοι της 
παγκοσμιοποίησης το 
πήγαινε, σε μεγάλο trailer 
μας... τελείωσε. Κρίμα, 
γιατί το γκομενάκι η 
Χάθαγουεϊ κάνει νιάρ και 
το πετούμενο είναι ωραία 
γκατζετιά. In the pit, 
ρε μάγκα! Βάλε πάλι το 
προηγούμενο σε HD, να 
γουστάρουμε, τρεις ώρες 
βάσανο...

16 αυγουστου 2012 H TAINIA Tησ εβδομαδασ

Είδος 
Περιπέτεια Φαντασίας

Σκηνοθεσία 
Κρίστοφερ Νόλαν

Καστ 
Κρίστιαν Μπέιλ,  
Τομ Χάρντι,  
Τζόζεφ Γκόρντον-Λέβιτ,  
Ανν Χάθαγουεϊ,  
Γκάρι Όλντμαν,  
Μαριόν Κοτιγιάρ,  
Μόργκαν Φρίμαν,  
Μάικλ Κέιν

Διάρκεια 
164’

Διανομή  
VILLAGE FILMS

Controversy

του Ηλία Φραγκούλη

Δύο αντίπαλες, διχαστικές κριτικές.  
Ποια είναι για σένα; Τολμάς να δεις ή να μη 
δεις την ταινία αυτή; Ποιον από τους δύο θα 
δείρεις, αφού πας σινεμά; Το FREE CINEMA 

σε βάζει στο δύσκολο ρόλο του τελικού κριτή!

Απειλώντας να φέρει το απόλυτο χάος στη Gotham, ο 
Bane αναγκάζει το Μπρους Γουέιν να επιστρέψει στη 
στολή του Batman, για μια... τελευταία φορά.

Ακόμη και το πιο όμορφο δώρο (προσοχή, ουχί το ακριβό-
τερο...) του κόσμου μπορεί να χαθεί, αν το βάλεις στο λάθος 
αμπαλάζ. Ειδικά, δε, αν το αμπαλάζ είναι τόσο πελώριο, που, 
τελικά, τονίζει περισσότερο το κενό γύρω από το αντικεί-
μενο...

Ο Κρίστοφερ Νόλαν είναι ένας σκηνοθέτης που απέκτησε 
παγκόσμια φήμη όχι χάρη στις εικόνες, αλλά στο μυαλό 
των εικόνων του. Καθώς η καριέρα του... μεγάλωνε, το ίδιο 
συνέβη και με τις εικόνες του. Μην παραγνωρίζουμε και την 
εθνικότητά του, άλλωστε. Ο Νόλαν είναι Βρετανός. Και οι 
περισσότεροι συμπατριώτες του που επιλέγουν ν’ ακολουθή-
σουν αυτό το επάγγελμα, συνήθως, βασανίζονται από μεγα-
λειώδη οράματα, να γίνουν οι επόμενοι Λιν, Χίτσκοκ, Ολίβιε 
και πάει λέγοντας, ανάλογα με τον προσανατολισμό τους. 
Πού και πού, εμφανίζεται και ένας που θα ήθελε να είναι όλα 
αυτά μαζί (Κένεθ Μπράνα), μέχρι που τον παίρνουν χαμπάρι 
και παραγωγοί και κριτικοί και θεατές και, αφού τρώει τα 
μούτρα του, εξαφανίζεται λες και κάνει αποτοξίνωση από τον 
εθισμό στο υπερφίαλο.

Το «Batman Begins» (2005) ήταν ένα λάθος για το Νόλαν. 
Αλλά και μια πρόκληση που κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί 
εύκολα, πόσω μάλλον ο δημιουργός ενός ημιαποτυχημένου 
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(ή, έστω, αχρείαστου) remake («Insomnia»), 
ο οποίος ανέλαβε ξαφνικά να «αναγεν-
νήσει» κινηματογραφικά έναν από τους 
δημοφιλέστερους ήρωες comic, με budget 
150.000.000 δολαρίων. Όχι, αυτό δεν το 
αρνείσαι. Κι αν το studio δηλώνει ευχαριστη-
μένο από... τις εισπράξεις μετά, όσο σωστά 
ή λάθος κι αν έκανες τη δουλειά σου, αφιε-
ρώνεσαι ολοκληρωτικά στη συνέχεια, για να 
φτιάξεις... ένα από τα σημαντικότερα sequels 
στην ιστορία του σινεμά!

Δεν είναι τυχαίος σκηνοθέτης ο Νόλαν. 
Πρόβλημα με τα μεγέθη έχει, μονάχα. Βγά-
ζοντας από τη μέση τη φλύαρη επίδειξη του 
αμπελο-φιλοσοφικού «Inception» (2010), 
ο σκόπελος που λεγόταν «The Dark Knight 
Rises» είχε να αναμετρηθεί με τον... ίδιο του 
τον εαυτό και ένα πρότυπο φιλμ περιπέτειας 
όπως το «The Dark Knight» (2008), έργο 
απόλυτα σύγχρονο, τολμηρό για το PG-13 
rating του, μπολιασμένο με ψυχολογία οργής 

και τόσο επικίνδυνα επαναστατημένο στην 
ιδεολογία, σε σχέση με το αύριο του είδους 
μας. Δυστυχώς (κατά κάποιον τρόπο), το φιλμ 
έμελλε να γίνει η τρίτη μεγαλύτερη εισπρα-
κτική επιτυχία όλων των εποχών στην Αμε-
ρική! Μεγάλο το βάρος και η ευθύνη, όταν 
έχεις να «παραδώσεις» τριλογία... Κοιτάς 
τον εαυτό σου στον καθρέφτη, λες πως θα 
τα καταφέρεις, μπορείς ν’ ακολουθήσεις 
την πεπατημένη του Χόλιγουντ, όπου... size 
matters, αλλά με μια «παραγγελιά» για... 
μεγαλύτερο καθρέφτη (και μόνο), δε λύνεις 
τα προβλήματά σου. Απλά, τα κάνεις να φαί-
νονται ακόμη μεγαλύτερα.

Το στέρεο σε δομή, αφήγηση και περιεχό-
μενο «The Dark Knight» αντικαθίσταται 
αυτή τη φορά από ένα πιο «θα σου δείξω 
εγώ!» έπος καταστροφών, βίας και τιμωρίας, 
που, πραγματικά, μέσα στην απόγνωσή του, 
έχει χάσει κάθε είδος κινηματογραφικής 
ταυτότητας, ξεκινώντας από... Τζέιμς Μποντ 
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Controversy

(η εισαγωγική αποστολή στους αιθέρες) και 
καταλήγοντας σε εφετζίδικο σαματά τύπου... 
«Transformers» (η καταδίωξη του ιπτάμε-
νου οχήματος του Batman από ρουκέτες)! 
Φυσικά, όπως και με ολόκληρη την τριλογία 
του Νόλαν, η λογική, η αισθητική και το... 
ψέμα του comic έχουν δώσει τη θέση τους 
σε μια ρεαλιστική διάθεση που προσπαθεί 
να μας κλείσει το μάτι σαν κοινωνικό σχόλιο 
και να μας πάρει και τα μυαλά, σε τούτη την 
εποχή παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης. Κι αν 
όλο αυτό το «όραμα» λειτουργούσε επικίν-
δυνα πειστικά (ή αυτοκαταστροφικά, όπως 
μας δίδαξε κι η ίδια η ζωή...) στο προηγού-
μενο φιλμ, εδώ, ειλικρινά, απογυμνώνεται 
δίχως βάσεις ή ανάπτυξη των αιτιών, σε ένα 
μπούμερανγκ κενότητας που προσβάλλει 
τα μηνύματα και το κύρος του «The Dark 
Knight»!

Για να λειτουργήσει μια τέτοια ταινία, πρέπει 
ο θεατής να ταυτιστεί ή με τον ήρωα ή με 

τον αντι-ήρωα - κακό. Ο Νόλαν δε νοιάστηκε 
ποτέ για τον κεντρικό του ήρωα! Γι’ αυτό 
και το «Batman Begins» ήταν μια μέτρια 
ταινία, το sequel του μια... νοσηρή επιτυχία 
(όλοι μας θέλαμε να γίνουμε ο Joker, ακόμη 
κι ένα 24χρονο παιδί στο Κολοράντο, πριν 
από μερικές μέρες...) και τούτο εδώ... μια 
ταινία που θα ξεχαστεί εύκολα. Αρχικά, 
ξεχνάς την ύπαρξη του Batman. Είναι και 
πάλι τόσο επίπεδος και άχρωμος όσο και η 
μάσκα του. Έλα, όμως, που και ο κακός Bane 
χαντακώνεται από ένα «προσωπείο» δίχως 
εκφράσεις, που μπορεί να παρομοιαστεί με 
χίλιες τόσες εικόνες, από φίμωτρο μέχρι... 
μηχανή του κιμά! Οι πολιτικές και κοινωνι-
κές απόψεις του Bane δε διαφέρουν από τα 
λεγόμενα του Joker. Όταν, όμως, γίνονται 
πράξη, αισθάνεσαι σα να ψήφισες ΣΥ.ΡΙΖ.Α., 
να βγάζει Κυβέρνηση κι ύστερα να ζητάει το 
manual κινήσεων για την επόμενη τετραε-
τία... Ο Bane είναι μια τρομακτική «μορφή» 
(γιατί χρειαζόμαστε κάτι πιο απειλητικό 
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από την παράνοια του Joker) που χαίρεται 
να σκοτώνει εν ψυχρώ και με τα ίδια του 
τα χέρια ακόμη, αλλά ως ηγέτης - τρομο-
κράτης κάνει τον αναρχισμό να φαντάζει 
γραφικός ή πιο... φασιστικός κι από την 
παρηκμασμένη Άρχουσα Τάξη της Gotham. 
Ο λαουτζίκος αρπάζει ό,τι μπορεί από την 
πλουτοκρατία, στήνει λαϊκά δικαστήρια που 
εξορίζουν ή θανατώνουν το ένοχο παρελθόν 
και η οργάνωση που προστατεύει αυτό το 
σύστημα, πλέον, αποτελεί ένα υποκατάστατο 
της όποιας στρατιωτικής εξουσίας. Όσο για 
το «no future» της υπόθεσης, έχει πάρει τη 
μορφή πυρηνικής βόμβας, η οποία θα εκρα-
γεί, ο κόσμος να χαλάσει (πόσο περισσότερο, 
δηλαδή;)!

Δίπλα τους, ηθοποιοί δίχως ρόλους, οι οποίοι 
μεταπηδούν από τη μια σκηνή στην άλλη 
χωρίς σύνδεση ή ακριβή λόγο ύπαρξης, 
σπρώχνοντας με το ζόρι μια συρραφή από 
σεκάνς διαλόγων και τσιτάτων φιλοσοφη-
μένου... αέρα, που εκστομίζονται συχνότερα 
δίχως ν’ ακούγονται (!), πνιγμένων κάτω 
από τους βόμβους του βαρύγδουπου score 
του Χανς Τσίμερ, της μάσκας του Bane ή της 
κλασικής βραχνάδας του Batman. Μοναδική 
διασωθείσα από την υποκριτική αδιαφορία, 
η Ανν Χάθαγουεϊ, έχοντας τον πιο δύσκολο 
ρόλο στο φιλμ (εξαιτίας της μοιραίας σύγκρι-

σης με τη Μισέλ Φάιφερ του «Ο Μπάτμαν 
Επιστρέφει»), εκπλήσσει ευχάριστα με την 
Catwoman της, ίσως γιατί περίμενες να την... 
πετροβολήσεις από την ώρα που προστέθηκε 
στο καστ. Η Σελίνα που πλάθει είναι ό,τι πιο 
κοντινό σε ανθρώπινο χαρακτήρα έχει η 
ταινία, ακόμη και με τα κενά του σεναρίου 
να την καταδιώκουν (αυτό αφορά κυρίως το 
μυστήριο γύρω από τη σεξουαλικότητά της), 
βγάζει θηλυκότητα, καπατσοσύνη, ευαισθη-
σία, χιούμορ και τσαμπουκά, χωρίς να χρη-
σιμοποιεί τον ερωτισμό για να δελεάσει (το 
πλέον εύκολο...). Επειδή έχουμε συνηθίσει 
να βλέπουμε την Χάθαγουεϊ σαν το «καλό 
κορίτσι» (και ίσως ούτε καν ως... γυναίκα!), 
η ερμηνεία της δίνει μια extra ώθηση στην 
καριέρα της, την οποία έχει κερδίσει επάξια 
εδώ, ίσως και... ερήμην σκηνοθέτη. Γιατί, 
περισσότερο από κάθε άλλη φορά, στο «The 
Dark Knight Rises» ο Νόλαν δίνει την εντύ-
πωση πως δεν ξέρει τι θα πει ηθοποιός...

Επιστρέφοντας στη θεματική και το 
«αγκάθι» που λέγεται σενάριο, το φιλμ 
πατάει πάνω σε μια τυπική ιστοριούλα, 
όπου ο Batman πρέπει να δράσει ξανά για 
να σώσει τους δύσπιστους κατοίκους της 
Gotham από τον κακό Bane και μια πυρηνική 
βόμβα. Όπως αντιλαμβάνεσαι, η πλοκή - και 
μόνο - θυμίζει την αφέλεια των comics, κατά 
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τα άλλα, η δράση έχει τόση ψυχή όσο μερι-
κές χάρτινες σελίδες storyboards, τα πρό-
σωπα (μη διανοηθείς να χρησιμοποιήσεις τη 
λέξη «χαρακτήρες»!) των ηρώων έρχονται, 
φεύγουν και επιστρέφουν... όποτε να’ ναι, 
δίνοντας μια αστεία αίσθηση ότι έχουν παρα-
κολουθήσει και γνωρίζουν τα πάντα, μέχρι 
να καταλήξουμε στον τραγέλαφο του φινάλε, 
όπου η κατακλείδα είναι χειρότερη κι από 
twist σαπουνόπερας! Η Βίκυ Χατζηβασιλείου 
ίσως συγκινηθεί...

Το τελευταίο... αστείο έχει να κάνει με την 
οπτικοποίηση της βίας. Όταν έχεις ένα έργο 
που, ξεκάθαρα, σου προτείνει να βγεις εκεί 
έξω, να γαμήσεις τα πάντα, να ανατρέψεις το 
σύστημα της οικονομίας και του κατεστημέ-
νου και να επιζήσεις μέσα από την αναρχία, 
δεν κινηματογραφείς με το φόβο μην τυχόν 
και ανοίξει καμιά μύτη! Όταν θέλεις να το 
παίξεις ρεαλιστής, δείχνεις τις πραγματικές 
συνέπειες της βίας, ματώνεις την οθόνη με 
την αλήθεια της, δεν ξαπλώνεις τα θύματά 
της στο... βωμό της αμερικανικής λογοκρισίας 
και του οικογενειακού θεάματος! Ο μεγαλύ-
τερος εχθρός - και τρικλοποδιά μαζί - για τον 
Κρίστοφερ Νόλαν είναι η δική του υποκρισία 
μέσα σε όλο αυτό το studio system. Η ακύ-
ρωση όλου του μεγέθους, της οργής, της γοη-
τείας της σκοτεινής πλευράς που είχε συμ-

βολοποιήσει ιδανικά το «The Dark Knight», 
είναι το τελευταίο χτύπημα που δίνει ο 
«δημιουργός» στη συνείδηση του θεατή. Ένα 
εντελώς αναίμακτο, αλλά βασισμένο στη 
βία φιλμ, το οποίο δεν πρέπει να σπιλώσει 
το PG-13 rating του, που μιλάει για μια γενιά 
χάους, ενώ την ίδια στιγμή την καθηλώνει 
σ’ ένα multiplex για να καταναλώσει κάτι 
μεγάλο, όχι σε νοήματα και ιδέες, αλλά στα 
μεγέθη του κουβά του popcorn, άντε και 
του merchandising. Αυτός ο γιγαντισμός, η 
απληστία και τα ανεγκέφαλα μηνύματα στο 
σινεμά κάνουν την Τέχνη του επικίνδυνη. 

Το 2008, ο Κρίστοφερ Νόλαν δημιούργησε 
ένα ιδεολογικό τέρας. Δεν έχω καμία αντίρ-
ρηση με αυτό. Ζούμε σε καιρούς χάους, 
ανέχειας, αγωνιζόμαστε αντιμέτωποι με τη 
βία σε κάθε μορφή επιβολής της κι έχουμε 
να επιλέξουμε ανάμεσα στην επιβίωση της 
σιωπής ή του οργισμένου λόγου. Δυστυχώς, 
ως εμψυχωτής του τελευταίου, ο Νόλαν απο-
δείχθηκε σκάρτος. Είναι ένας Bane, που σου 
έχει δείξει το δρόμο, αλλά σε αφήνει μονάχο 
όταν έρχεσαι πρόσωπο με πρόσωπο με τον 
αντίπαλό σου. Και είναι τόσο παράδοξο, 
να σε βάζει να πολεμάς δίχως όπλα, σε μια 
εποχή όπου τα όπλα έχουν μπει ακόμη και 
μέσα στο σινεμά. Στ’ αλήθεια.

Controversy
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του Παναγιώτη Παναγόπουλου

Είναι εύκολο να χτυπήσει κανείς το «Σκοτει-
νός Ιππότης: Η Επιστροφή». Το τελευταίο 
μέρος της τριλογίας του Batman κατά Νόλαν, 
έχει υπερβολές, ελλείψεις, σημεία που φτά-
νουν να γίνουν έως και ενοχλητικά. Μερικά 
από αυτά: Πρώτα απ’ όλα, το τι στο διάολο 
λένε ο Batman, με τον Κρίστιαν Μπέιλ να 
μουγκρίζει για ακόμη μια φορά, και ο Bane 
του Τομ Χάρντι που έχει ψωνίσει μάσκα από 
την collection Χάνιμπαλ Λέκτερ. Είδα την 
ταινία στο Παρίσι, με γαλλικούς υπότιτλους, 
και έβγαζα άκρη για το τι λέει διαβάζοντάς 
τους. Και δεν ξέρω καν γαλλικά...

Εκτός απ’ αυτό, η ταινία έχει ένα από τα 
εκνευριστικότερα scores που έχει γράψει ο 
Χανς Τσίμερ, τον πιο κακοπαιγμένο θάνατο 
από κάτοχο Όσκαρ (minor spoiler) και ελάχι-
στο αίμα και βία, αν λάβει κανείς υπόψη του 
το χαμό που φέρνουν οι κακοί στην Gotham 
(την κατά τα λοιπά απολύτως αναγνωρίσιμη 
Νέα Υόρκη).

Δε δίνει και λίγες αφορμές ο Νόλαν για να 
τον κανιβαλίσεις. Αφού βάλει, όμως, κανείς 
όλα αυτά στην άκρη, δεν μπορεί παρά να 
του αναγνωρίσει δύο βασικά και σημαντικά 
πράγματα. Ότι είναι απολύτως συνεπής στο 
concept πάνω στο οποίο έστησε την τριλογία, 
έναν κόσμο σκοτεινό, ζοφερό, δυσβάσταχτο, 
όπου πολύ συχνά το καλό και το κακό μπερ-

δεύονται και ακόμη και οι πάμπλουτοι υπερ-
ήρωες δεν μπορούν να αισθάνονται και τόσο 
σίγουροι ότι έχουν τις δυνάμεις να κερδίζουν 
πάντα.

Το άλλο είναι, ότι ακόμη κι αν ο Κρις Νόλαν 
έχει μεγαλύτερο εγωισμό κι από την περι-
ουσία του Μπρους Γουέιν, και ανέβασε τον 
πήχη των προσδοκιών στα ύψη με τις υπερ-
βολικές του δηλώσεις, έστω κι έτσι, ακόμη κι 
αν θέλεις να τον τιμωρήσεις για την αμετρο-
έπειά του, πρέπει να παραδεχθείς ότι ξέρει 
να γυρίζει σινεμά. Ίσως όχι το σινεμά που 
σ’ αρέσει, που περιμένεις, εκτιμάς ή θέλεις 
να δεις. Λίγοι, όμως, καταφέρνουν να έχουν 
συνολικά τον έλεγχο που έχει ο Νόλαν στο 
τελικό αποτέλεσμα.

Το περιεχόμενο μπορεί να έχει και τα τζού-
φια του σημεία και τα κομμάτια του puzzle 
να μοιάζουν ετερόκλητα, αλλά στο τέλος η 
εικόνα δεν έχει εμφανείς ραφές. Ο «Σκο-
τεινός Ιππότης» ίσως να ήταν περισσότερο 
παρανοϊκά μεγαλειώδης από την «Επι-
στροφή» του, όμως, αυτό δεν κάνει αυτομά-
τως την τρίτη ταινία κακή ή αποτυχημένη. Δε 
χρειάζεται να είσαι «Νολαν-άκιας» με το hate 
comment στην άκρη των δαχτύλων για κάθε 
κριτική με επιφυλάξεις, για να εκτιμήσεις ότι 
η ταινία έχει μερικές μεγάλες σκηνές, που 
υπηρετούν και το μέγεθος ενός blockbuster 
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και τη συνολική άποψη του σκηνοθέτη.

Η πρώτη σκηνή με την - λίγο από Μποντ - 
αεροπειρατεία, η κατάρρευση του γηπέδου 
και η παγίδευση των χιλιάδων αστυνομικών 
στα υπόγεια της Gotham, είναι εντυπωσια-
κές σε σημείο να κόβουν την ανάσα και να 
προκαλούν τρόμο χωρίς να δείχνουν καν - ή 
μόλις ελάχιστο - αίμα. Ειδικά η σεκάνς της 
κατάληψης της πόλης από τον Bane και το 
πλήθος των ακολούθων του, ένα κομμάτι 
τρομερά έντονο και στενάχωρο, μου έφερε 
βάρος στο στήθος. Δεν ήταν ευχάριστο. 
Έφτανε στο σημείο του ανυπόφορου. Εξυ-
πηρετεί, όμως, το κλίμα της ταινίας και την 
προσωπικότητα του χαρακτήρα.

Ο Bane δεν είναι ένας συνηθισμένος 
«κακός». Δεν είναι χαριτωμένος, ιδιαίτερα 
ευφυής, δε λέει έξυπνες ατάκες ανάμεσα στις 
επιθέσεις του. Είναι απλά και στεγνά κακός, 
με μοναδικό σκοπό την καταστροφή. Η 
δύναμη που τον κάνει υποθετικά ανίκητο (η 
μάσκα του παρέχει παυσίπονο αέριο για να 
μην αντιλαμβάνεται τον πόνο) δίνει έμφαση 
στο ότι είναι τουλάχιστον ισότιμος, αν όχι 
ανώτερος, αντίπαλος σε σύγκριση με τον 
Batman - Μπρους Γουέιν, ο οποίος όχι μόνο 
είναι απολύτως ανθρώπινος και βασίζεται 
ουσιαστικά στα gadgets του, αλλά σε αυτή 

την ταινία εμφανίζεται ακόμη πιο αδύναμος, 
να κουτσαίνει και να στηρίζεται σε ένα μπα-
στούνι.

Όπως συμβαίνει στις περισσότερες περιπέ-
τειες των υπερ-ηρώων, το πρώτο μέρος της 
ταινίας ανήκει στον «κακό». Εδώ, ο Νόλαν 
φτάνει στο σημείο σχεδόν να ισοπεδώνει 
το Γουέιν, δείχνοντάς τον φυσικά αδύναμο, 
οικονομικά χρεοκοπημένο και ψυχολογικά 
πληγωμένο. Έχει γραφτεί ότι κανείς άλλος 
σκηνοθέτης δεν έχει φερθεί τόσο βάναυσα 
στον ήρωά του, όσο ο Νόλαν στον Batman 
και είναι μάλλον σωστό. Δεν αρκούν οι μνή-
μες της απώλειας των γονιών, που υπενθυμί-
ζονται με την πρώτη ευκαιρία. Ο Γουέιν χάνει 
συντρόφους, προδίδεται, μένει χωρίς την 
περιουσία του.

Έξυπνα, ο Νόλαν παίζει με δύο από τους 
μεγαλύτερους φόβους στη σύγχρονη κοινω-
νία. Το αίσθημα της ασφάλειας και την οικο-
νομική αστάθεια. Ο Bane χρησιμοποιεί και τα 
δύο. Φυλακίζει στους υπονόμους το σύνολο 
σχεδόν της αστυνομικής δύναμης, εισβάλλει 
στο Χρηματιστήριο προκαλώντας πανικό, 
βγάζει από τις φυλακές εκατοντάδες μανια-
σμένους εγκληματίες που μπουκάρουν όπου 
βρουν, σπάζοντας και λεηλατώντας, κόβει τις 
γέφυρες με τον υπόλοιπο κόσμο, προκαλεί 

Controversy
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το απόλυτο χάος. Και ενώ συμβαίνουν όλα 
αυτά, ο Batman βρίσκεται φυλακισμένος σε 
ένα πηγάδι κάπου στη Μέση Ανατολή, εξαι-
τίας της αμφιλεγόμενης δράσης της κλέ-
φτρας Σελίνα Κάιλ (δεν αναφέρεται ποτέ ως 
Catwoman), ο αστυνομικός Γκόρντον μένει 
τραυματισμένος στο νοσοκομείο και λαϊκά 
δικαστήρια που απονέμουν με συνοπτικές 
διαδικασίες θανατικές ποινές, στήνονται με 
δικαστή το Scarecrow.

Δεν ήταν ποτέ εύκολα τα πράγματα για 
το Καλό στην τριλογία του Νόλαν και σ’ 
αυτή την τρίτη περιπέτεια φαίνονται ακόμη 
δυσκολότερα, μέχρι ο Γουέιν να ξεπεράσει 
τον εαυτό του και να κάνει το άλμα που θα 
τον φέρει ξανά στην ελευθερία και στην 
ανάκτηση της δύναμής του. Από εκεί και 
πέρα, αρχίζει η δράση, με καταδιώξεις, μια 
μηχανή με το πιο εντυπωσιακό σπινιάρισμα, 
ένα mini jet (το - απλώς - The Bat), πυρηνικά 
όπλα που περιφέρονται στην πόλη και έναν 
απλό, νεαρό ηθικό και φιλότιμο αστυνομικό, 
που μοιράζεται κάτι από το παρελθόν του 
Μπρους Γουέιν και στο μέλλον (άλλο spoiler) 
μπορεί να τον φέρει συμπρωταγωνιστή στο 
κάθε άλλο παρά απίθανο νέο reboot.

Μέσα σε όλο αυτό το σκοτεινό σύμπαν, το 
πιο ανθρώπινο κομμάτι είναι τα συναισθη-
ματικά λόγια του μπάτλερ Άλφρεντ, με τον 
Μάικλ Κέιν να καταφέρνει για ακόμη μια 
φορά να συγκινεί με ένα υγρό βλέμμα και 
ένα ράγισμα στη φωνή. Ιδιαίτερα ανθρώ-

πινη διάσταση έχει και η Σελίνα Κάιλ της 
Αν Χάθαγουεϊ, που είναι αναμφισβήτητα 
ό,τι καλύτερο διαθέτει η ταινία (μέχρι και ο 
Ομπάμα συμφωνεί σε αυτό!). Ανάμεσα στο 
καλό και στο κακό, με πείσμα, αμφιβολίες 
και πονηριά, η Χάθαγουεϊ είναι πολύ δια-
φορετική από την υπέροχα τραγική, fetish 
ερμηνεία της Μισέλ Φάιφερ, στέκει, όμως, 
εξαιρετικά αξιοπρεπώς δίπλα της, πλάθοντας 
έναν διαφορετικό χαρακτήρα. Είναι μέγιστο 
λάθος του Νόλαν που την έκανε έναν απλώς 
supporting ρόλο, περιορίζοντάς την σε ελάχι-
στες σκηνές.

Το κλείσιμο της τριλογίας (που αφήνει μισά-
νοιχτη πόρτα) ίσως να μη δικαιώνει απόλυτα 
την υπερβολική φιλοδοξία του Νόλαν και να 
μην ανεβάζει ψηλότερα τον πήχη του «Σκο-
τεινού Ιππότη». Με όλα του τα σφάλματα, 
ωστόσο, δεν μπορείς να τον κατηγορήσεις 
ότι δεν έμεινε πιστός στον αρχικό στόχο, 
να φτιάξει, δηλαδή, μια κινηματογραφική 
σειρά διαφορετική, σκοτεινή, που μπλέκει 
τη φαντασία με μια ακόμη πιο ζοφερή και 
αληθοφανή πιθανή πραγματικότητα.

official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

http://www.imdb.com/title/tt1345836/
www.thedarkknightrises.com
http://www.youtube.com/watch?v=J9DlV9qwtF0&feature=player_embedded
http://www.imdb.com/title/tt1345836/
https://www.facebook.com/thedarkknightrises
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ΟΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΙ 2 (2012)
(ΤΗΕ EXPENDABLES 2)

Είδος 
Περιπέτεια

Σκηνοθεσία 
Σάιμον Γουέστ 

Καστ 
Σιλβέστερ Σταλόνε, 
Τζέισον Στέιθαμ,  
Ζαν-Κλοντ Βαν Νταμ,  
Ναν Γιου

Διάρκεια 
102’

Διανομή  
ODEON

του Άγγελου Μαύρου

Έχοντας… καθαρίσει «φάση» στο Νεπάλ, το σμάρι 
του Ρος εκβιάζεται λόγω χρέους στον Τσερτς να περι-
συλλέξει software - χάρτη από συντρίμμια πτήσης 
στην Αλβανία αλλά σπείρα με διαβολικό αρχηγό το 
κλέβει, μοιραία για έναν τους. Θα πάρουν τη δέουσα 
εκδίκηση - και πίσω ένα ραδιενεργό φορτίο προς 
πώληση από ρωσικό έδαφος;

Απερίστροφα: «Και οι 11 Ήταν Καθάρματα». Τουλάχιστον, 
το κατά περίπτωση Σώμα και Αίμα κυρίου (και μίας κυρίας 
για πρώτη φορά) δίνεται πιο al fresco, πιο παρεΐστικα και πιο 
ιδιοσαρκαστικά στο παραμάζωμα από τον Σάιμον Γουέστ του 
νεόκοπου franchise macho οπλοχρησίας, σε μια μισθοφορική 
περιπέτεια «αρπαχτής», στραβής και διασωστικού ρεβανσι-
σμού «η ισχύς εν τη ενώσει», όπου το σκότωμα παλαιμάχων 
action ατακών μεγαλοστομίας, οι Γουίλις - Σουορτσενέγκερ 
που ρίχνουν ερμηνευτικά στο γάμο του Καραγκιόζη και «ότι 
να’ ναι» σεναριακοί ακροβολισμοί ανατινάζουν τις σπορα-
δικές ριπές έμπνευσης ανθρωποκτονικών (ένα γαζωμένο 
πτώμα περνάει από ανιχνευτή ακτίνων Χ terminal), αυτοα-
ναφορικών (ο Άρνι μπουκάρει σ’ ένα υβριδικό αμαξάκι τρα-
βώντας και ξεμπασκώνοντας την πόρτα) και λεκτικών (το 
«Rest in Pieces» του Σλάι μετά από ένα «φύτεμα» θα μπο-
ρούσε να είναι το σλόγκαν της ταινίας) γκαγκ, «ασφάλεια» 
του γεμιστήρα πυρομαχικής ή «τα κορμιά και τα μαχαίρια» 
αδρεναλίνης. 

Και, ευτυχώς, αυτός είναι που δεν αδειάζει εν γένει εδώ. 
Μολονότι συχνά déjà vu από παλιότερα commando ή σπαζο-
κοκαλιών «έπη», οι ατραξιόν των κασκαντών σε - υπέργεια 
και υπόγεια - στεριά, θάλασσα και αέρα μετρούν κορυφαία 
στο «αποστολή εξετελέσθη τους»: μια απόδραση (post απε-
λευθέρωσης ομήρου) με βίντσι μέσα από δάσος, ταχύπλοα 
και την ανατίναξη μίας προβλήτας - μπλόκου, μια φονικά 
εκούσια συντριβή - ακρωτηριασμό αεροπλάνου και το σώμα 

η γνωμη του mr. klein

Αυτό δεν είναι ταινία. 
Είναι το Θαύμα της 
Μεγαλόχαρης (16 Αυγού-
στου, hello?). Ξεχάσανε 
μερικούς Σιγκάλ, Τσαν 
(εγώ θέλω και Νίκολας 
Κέιτζ!) και τα λοιπά, αλλά 
Πιστεύουμε στο sequel. 
Και στον Τσακ Νόρις.

16 αυγουστου 2012
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

«Άγρια Συμμορία» του genre και fan club 
- καθενός ή συλλήβδην - της εδώ dream 
team βίας (μάλλον ταυτίζεστε), φάτε το 
κεφάλι σας. Οι υπόλοιποι; Όχι και να σας 
αλαλιάζουν επί πληρωμή σεσημασμένοι 
επαγγελματίες. Παρακαλώ, γυναίκες μην 
κλαίτε.

official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

με σώμα «The Mappes Show», ιδίως από τους 
καρατέκα της παρέας, το όλον ενώ διατρη-
τικά κι εκρηκτικά εφέ παίρνουν μετάλλιο 
ανδρείας στη σπλατεριά. Άπασα αυτήν την 
ώρα, ασφαλώς, ασφαλέστατα αιμορραγούν 
στιχομυθίες που… λιανίζουν από το υπόβα-
θρο των χαρακτήρων (εκείνο του Λούντγκρεν 
είναι για φάπες) ως το τι κάνει το πλουτώνιο, 
φτηνά inside jokes σύσφιξης γομωμένα από 
70’s κι 80’s σινε-νύξεις κι αναμνήσεις, συν 
μελό ethnic πληγών και απωλειών ομάδας 
με σιγαστήρα ελεγείας «βετεράνου» τρίτης 
ηλικίας - αν και η «πού σε πονεί και πού σε 
σφάζει» κινησιολογία του chief ήρωα κάνει… 
μπαμ περί αυτού πολύ πιο εύγλωττα. Και, 
όχι θα το ξέχναγα, η εν είδει «από μηχανής 
Θεού» επιστράτευση του Τσακ Νόρις είναι 
όντως ανέκδοτο - αν και για μένα εν ψυχρώ. 
Αλλά πολεμικές μηχανές με τραύματα για 
ένα hit and run προσέλαβες. «Οι Αναλώσιμοι 
2» χτυπάνε, άρα, ως μια κυριολεξία…

http://www.imdb.com/title/tt1764651/
http://cinema.it.msn.com/maschi-contro-femmine/
http://www.youtube.com/watch?v=AQ6laFH1Bzc&feature=player_embedded
http://www.imdb.com/title/tt1764651/
https://www.facebook.com/Expendables2Movie
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7 ΗΜΕΡΕΣ  
ΣΤΗΝ ΑΒΑΝΑ (2012)
(7 DIAS EN LA HABANA)

Είδος 
Σπονδυλωτό

Σκηνοθεσία 
Λοράν Καντέ,  
Μπενίσιο Ντελ Τόρο,  
Χούλιο Μέδεμ,  
Ελία Σουλεϊμάν,  
Χουάν Κάρλος Ταβίο, 
Πάμπλο Τραπέρο,  
Γκασπάρ Νοέ

Καστ 
Τζος Χάτσερσον,  
Ντάνιελ Μπριλ,  
Εμίρ Κουστουρίτσα,  
Ελία Σουλεϊμάν

Διάρκεια 
129’

Διανομή  
FEELGOOD

Επτά επεισόδια που διαδραματίζονται σε μία εβδο-
μάδα στην Αβάνα, από την επίσκεψη του Εμίρ Κου-
στουρίτσα σε ένα φεστιβάλ, μέχρι τον εξορκισμό 
μιας έφηβης με λεσβιακές τάσεις και το στήσιμο ενός 
συντριβανιού σε διαμέρισμα για τάμα στην Παναγία, 
μεγάλη η χάρη της. 

Έναν διαφορετικό, πρωτότυπο τρόπο χρηματοδότησης έχει 
αυτή η σπονδυλωτή ταινία, που φιλοδοξεί να μεταφέρει αέρα 
Αβάνας, αλλά το μόνο που καταφέρνει είναι να αναπαρά-
γει κλισέ των τουριστικών γραφείων ή των ντοκιμαντέρ του 
National Geographic. Ό,τι θα ήθελε να είναι μια inside ματιά 
σε μια ιδιαίτερη κοινωνία, καταλήγει σε μια από τα ίδια, με 
τρομπέτες να παιανίζουν, κορμιά να απολαμβάνουν το σεξ 
και μακρόσυρτους λόγους του Φιντέλ Κάστρο. 

Το «7 Ημέρες στην Αβάνα» χρηματοδοτήθηκε από ένα ποτό 
και μια διαφημιστική εταιρεία και είναι τελικά περισσότερο 
από εμφανής η επιρροή τους στο αποτέλεσμα της δουλειάς 
των επτά σκηνοθετών, καθώς ένα μεγάλο ποσοστό του φιλμ 
που τράβηξαν θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τα τηλε-
οπτικά σποτ του ποτού. Κατά τα άλλα, η παραγωγή τους 
βρήκε όλους σε ντεφορμέ φάση, με το μυαλό τους μάλλον 
περισσότερο στις πληρωμένες διακοπές, παρά στις ταινίες 
που έπρεπε να γυρίσουν. 

η γνωμη του mr. klein

Το είδα sober. Λάθος. 
Μέγα. Και μεγάλη... 
Ξέρεις...

16 αυγουστου 2012

του Παναγιώτη Παναγόπουλου
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Μέτρια έως κακά σκηνοθετημένα, αν λάβει 
κανείς υπόψη του τα ονόματα εκείνων που 
συμμετέχουν στην ομάδα δημιουργών, τα 
μικρού μήκους φιλμ συνθέτουν μια εβδομάδα 
που, είτε έχεις ξαναδεί κάπου, είτε δε θέλεις 
να γνωρίζεις γι’ αυτή. Για παράδειγμα, ο 
αγνώριστος εδώ Πάμπλο Τραπέρο παρακο-
λουθεί τον ενοχλητικό Εμίρ Κουστουρίτσα 
ενώ μουγκρίζει, μεθοκοπάει και δήθεν απο-
λαμβάνει την αυθεντικότητα ενός απλού 
μουσικού. Ο Χούλιο Μέδεμ έχει γυρίσει ένα 
- μάλλον αθέλητα - αστείο ρομάντζο, ενώ ο 
Γκασπάρ Νοέ προσπαθεί να δώσει στυλ στην 
ιστορία εξορκισμού, αλλά με πολύ φτωχά 
επεξεργασμένο υλικό. 

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Δεν είναι, εκτός κι αν ανήκεις στο σπάνιο 
είδος των φανατικών των σπονδυλωτών 
ταινιών ή έχεις ψύχωση με την «κουβανέ-
ζικη ψυχή». Και πάλι, όμως, κάπου αλλού 
θα βρεις κάτι πιο αυθεντικό που να την 
καταγράφει.

official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

http://www.7daysinhavana.com/
http://www.youtube.com/watch?v=mk8M5wIgqE8
http://www.imdb.com/title/tt1797348/
https://www.facebook.com/7daysinhavana
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ΤΙ ΑΠΕΓΙΝΕ  
Η ΜΠΕΪΜΠΙ ΤΖΕΪΝ; (1962)
(WHAT EVER HAPPENED TO BABY JANE?) 

Είδος 
Ψυχολογικό Θρίλερ

Σκηνοθεσία 
Ρόμπερτ Όλντριτζ

Καστ 
Μπετ Ντέιβις,  
Τζόαν Κρόφορντ, 
Βίκτορ Μπουόνο,  
Άννα Λι

Διάρκεια 
134’

Διανομή  
SEVEN FILMS 

Δύο αδελφές, πρώην star - η μια ως παιδούλα, και η 
άλλη ως νεαρή ενήλικη - των τεχνών του θεάματος, 
ζουν απομονωμένες. Αναπόφευκτα εξαρτημένη η μια 
από την άλλη. Στοιχειωμένες από ενοχές, άσβεστες 
ζήλιες, αρρωστημένο ανταγωνισμό και αβάσταχτη 
πίκρα. 

«Ό,τι με θρέφει με σκοτώνει» λέει μια δημοφιλής λατινική 
παροιμία, που κάποια «άγρια» νιάτα αρέσκονται να δια-
βάζουν ως αναφορά στο σεξ και σε κάθε είδους εθιστικές 
ουσίες, αλλά η (οδυνηρή) αλήθεια είναι πως αποτελεί μια 
εξόχως εύστοχη (αλληγορική) περιγραφή του τι σημαίνει 
«συγγένεια αίματος πρώτου βαθμού» - ή αλλιώς «οικογέ-
νεια». Και αν αμφιβάλλεις δεν έχεις παρά να δεις αυτό το… 
δηλητηριώδες θρίλερ δωματίου / δράμα χαρακτήρων, που σε 
αρπάζει από το λαιμό και δε σε αφήνει σε ησυχία, όχι μόνο 
μέχρι το τελευταίο, συγκλονιστικό δευτερόλεπτό του, αλλά 
και για πολύ καιρό μετά… 

Σοφά ασπρόμαυρο, αφού γίνεται μάρτυρας της σύγκρουσης 
δύο άκρων: τουτέστιν, τον αλληλοσπαραγμό δύο αδελφών, 
που ούτε έτυχε, ούτε μπόρεσαν ποτέ να μοιραστούν κοινό 
τόπο. Η ξανθιά «Μπέιμπι» Τζέιν της Ντέιβις διέπρεψε ως 
παιδί θαύμα του χορού και του τραγουδιού, επωμιζόμενη 
στους τρυφερούς ώμους της όλο το βάρος της ευθύνης της 
εξασφάλισης των προς το ζην για τον πατέρα, τη μητέρα 
και τη μεγάλη της αδελφή Μπλανς. Καθώς, όμως, μεγαλώ-
νει, χάνει τη φρεσκάδα, τη χάρη και τη χαριτωμενιά της. Το 
αστέρι της δύει και η καριέρα της τερματίζει. Αντίθετα, η 
μελαχρινή Μπλανς της Κρόφορντ (άσπονδης εχθρού της Ντέ-
ιβις και εκτός οθόνης), στην αφετηρία της ενηλικίωσης της, 
ανατέλλει ως ανεπιτήδευτη καλλονή και σθεναρή ηθοποιός 
και βλέπει την καριέρα της να εκτοξεύεται στη μεγάλη οθόνη 
του σινεμά. Οι ρόλοι μεταξύ των δύο γυναικών αντιστρέφο-
νται. Ο ανταγωνισμός φουντώνει ανάμεσα τους και αποκτά 

η γνωμη του mr. klein

Είναι δύο ΚΑΠΗ και 
ξεμαλλιάζονται. Το μαυ-
ρόασπρο δεν το έπιασα. 
Μάλλον πήγανε να το 
πουλήσουνε και σαν 
ταινία τρόμου, αλλά 
τώρα που κόβουνε και τις 
συντάξεις, είναι πασέ...

16 αυγουστου 2012

της Ιωάννας Παπαγεωργίου 
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τραγικές διαστάσεις όταν ένα αυτοκινητικό 
δυστύχημα θα καθηλώσει την Μπλανς σε 
αναπηρικό καροτσάκι και θα υποχρεώσει τη 
Τζέιν να αναλάβει τη φροντίδα της. 

Η πικρία και η απογοήτευση καθεμιάς τους 
για τη ζωή που δεν έζησαν τις πλακώνουν 
σαν τις γοτθικές σκιές που έρπουν όλο και 
πιο αποπνικτικές στους τοίχους, στα πατώ-
ματα και στις γωνίες της αποκομμένης 
από τα εγκόσμια καθημερινότητάς τους. Η 
συθέμελη, μοιραία αποδόμηση της μεταξύ 
τους σχέσης αντανακλάται στους παραμελη-
μένους, αραχνιασμένους, υπό κατάρρευση 
χώρους της πάλαι ποτέ μεγαλειώδους χολι-
γουντιανής κατοικίας τους. Και η ενστικτώ-
δης, αναγκαία, αλλά αδύνατη επιθυμία της 
Τζέιν να ξαναβρεί τη χαμένη της, ανήλικη 
αθωότητα και ταυτόχρονα να αναλάβει ξανά 
το ρόλο της ενήλικης… κολώνας του σπιτιού 
εκδηλώνεται με εμμονοληπτικά, επικίνδυνα 
παιχνίδια εξουσίας και ελέγχου, αλλά και - 
σταδιακά όλο και πιο κοντά στα σύνορα της 
τρέλας - ξεσπάσματα γκροτέσκου παλιμπαι-
δισμού.

Αμφότερες μόνο τυπικά σε κόντρα ρόλους, οι 
- υποψήφια για Όσκαρ - Ντέιβις (ως θύτης) 
και Κρόφορντ (ως θύμα) αποφεύγουν το 
σκόπελο της ρηχής καρικατούρας (στον οποίο 

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Έχεις δεν έχεις αδέλφια, είσαι δεν είσαι 
γυναίκα, έχεις δεν έχεις δει ξανά αυτό το 
περιβόητο φιλμ - εμπειρία του Όλντριτζ, 
μη χάσεις την ευκαιρία να το βιώσεις στη 
μεγάλη οθόνη, όπως του πρέπει, ώστε να 
πάρεις μια ιδέα του πόσο βαθιά και περί-
πλοκη είναι η άβυσσος της ψυχής.

official trailer

imdb

facebook page

link me

πολύ εύκολα θα μπορούσαν να στουκάρουν 
τόσο η Μπλανς, όσο - κυρίως - και η Τζέιν), 
για να δώσουν ουσιαστική, απτή υπόσταση 
σε δύο ανεκπλήρωτα ανθρώπινα πλάσματα, 
που αυτοκαταστρέφονται και αλληλοκατα-
στρέφονται. Συνειδητά και ασυνείδητα. Δοκι-
μάζοντας να πάρουν εκδίκηση αν όχι από τη 
«σκύλα» ζωή που είναι απρόσιτη, τότε η μια 
από την άλλη: από το ίδιο τους το αίμα, που 
τους τρέφει και τους σκοτώνει…

https://www.facebook.com/WhateverHappenedToBabyJaneOfficial
http://www.imdb.com/title/tt0056687/
https://www.facebook.com/pages/Darling-Companion-Greece/256675691101046
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Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΣΤΗΣ 
(1928)
(THE CAMERAMAN)

Είδος 
Ρομαντική Κωμωδία

Σκηνοθεσία 
Έντουαρντ Σέτζγουικ

Καστ 
Μπάστερ Κίτον,  
Μαρσελίν Ντέι,  
Χάρολντ Γκούντγουιν, 
Σίντνεϊ Μπρέισι

Διάρκεια 
69’

Διανομή  
NEW STAR

Ατζαμής φωτογράφος της δεκάρας ερωτεύεται γραμ-
ματέα του τμήματος επικαίρων της MGM και προσπα-
θεί ν’ αποδείξει την αξία του ως κινηματογραφιστής 
για να διεκδικήσει την καρδιά της.

Ανίκανος να σηκώσει τα βάρη της παραγωγής των ταινιών 
του και με την απειλή του ομιλούντος κινηματογράφου να 
στενεύει τα περιθώρια για κάθε είδους δημιουργική ελευθε-
ρία, ο Μπάστερ Κίτον μεταπήδησε στην MGM, για να κατα-
λάβει πως το «παιχνίδι» που έπαιζε ελεύθερος έως τότε θα 
χανόταν μπροστά στο οργανωμένο σύστημα λειτουργίας ενός 
studio, το οποίο αδυνατούσε να κατανοήσει την ανάγκη του 
αυτοσχεδιασμού ή τη φόρμα του slapstick μέσω των επικίν-
δυνων stunts, σήμα κατατεθέν του κωμικού.

Ο ίδιος ο Κίτον ποτέ δεν έκρυψε την απογοήτευσή του για 
τους περιορισμούς που του επέβαλλε η MGM, ειδικά σε 
σχέση με την ιστορία και τη ρομαντική της εξέλιξη, έστω κι 
αν το κομμάτι αυτό κρύβει όμορφες στιγμές υποκριτικής ή 
ερωτισμού (η σκηνή του πλήθους, όπου ο Κίτον σπρώχνεται 
πίσω από τη συμπρωταγωνίστριά του και μοιάζει σα να επι-
χειρεί να της κλέψει ένα φιλί).

η γνωμη του mr. klein

Ρε, πόση μούγκα θα 
δούμε φέτος; Άσε που 
πάνε να κλείσουν το 
κανάλι της Βουλής, να 
μου το θυμηθείς!

16 αυγουστου 2012

του Ηλία Φραγκούλη
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Το καλύτερο που μένει για να θαυμάσεις 
στον «Κινηματογραφιστή», πια, είναι τα 
κωμικά gags, από το πάνω κάτω στις σκάλες 
περιμένοντας το τηλεφώνημα της αγαπημέ-
νης του, ολόκληρη την επίσκεψη στην πισίνα, 
την οχλαγωγία - χωρισμό στο δίπατο λεωφο-
ρείο, το σπάσιμο του κουμπαρά και κάμποσες 
ακόμη σκηνές που βγάζουν προφανές γέλιο, 
χωρίς να πρωτοτυπούν ή να προτείνουν 
κάτι καινοτόμο. Παραδόξως, το τελευταίο 
στοιχείο υπάρχει στη σεκάνς της προβολής 
του «σκάρτου» υλικού που έχει τραβήξει ο 
κεντρικός ήρωας, μια συρραφή από διπλο-
τυπίες και καλειδοσκοπικά πλάνα που, από 
τη μια, σατιρίζουν το μοντερνισμό (διόλου 
συμπτωματικά, παρακολουθούμε παρα-
γωγή της MGM, του studio που διαμέλισε το 
«Greed» του Στροχάιμ), από την άλλη, όμως, 
προφητεύουν έως και τον ερχομό της κάμε-
ρας του Βερτόφ... 

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Οι λάτρεις του βωβού ή οι νοσταλγοί της 
σωματικής κωμωδίας και των επεισοδια-
κών ευτράπελων γνωρίζουν τι θα δουν ή, 
πιθανότερα, το έχουν ξαναδεί σε πολλο-
στές μεσημεριανές προβολές της κρατι-
κής τηλεόρασης. Οι υπόλοιποι δεν έχουν 
καν προχωρήσει την ανάγνωση της κριτι-
κής έως αυτό το σημείο... 

official trailer

imdb

facebook page

link me

http://www.youtube.com/watch?v=kdFKl6LY9EQ
http://www.imdb.com/title/tt0018742/
https://www.facebook.com/pages/The-Cameraman/103762582996171
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